6|2009

měsíčník | červen 2009

zdarma

www.celakov ic e . c z

Pozvánka na pracovní setkání
„Optimalizace trati
Lysá nad Labem – Praha-Vysočany“
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na pracovní
setkání ke konceptu dokumentace pro územní
řízení na stavbu „Optimalizace trati Lysá nad
Labem – Praha-Vysočany“, zejména návrhu
řešení v katastrech Záluží a Čelákovice.
Pracovní setkání se uskuteční za přítomnosti
zástupců Města Čelákovic, projektanta (Sudop
Praha) a investora stavby (SŽDC) dne 15. 6.
2009 od 18.00 hodin v Kulturním domě
v Čelákovicích.
Budou diskutována navrhovaná protihluková
opatření, zvýšení železničního mostu a trati
v lokalitě Jiřina, změna trasy v oblasti Záluží,
řešení nového přístupu na nádraží, doprava
materiálu v průběhu stavby a další.
Odbor rozvoje města MěÚ

DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY MĚSTA ČELÁKOVIC

Hasiči křtili nový člun
Z krajské dotace se podařilo získat pro
čelákovické hasiče nový povodňový člun
Marine 17H. Slavnostnímu aktu dne 21. 5.
2009 byli také přítomni zástupci města.
Člun podle velitele sboru Jiřího Hanzla bude
převážně využíván na záchranné práce při
povodních, vyhledávání a evakuaci osob, monitorování břehů při zvýšené hladině na řece
a odstraňování ekologických havárií (únik ropných produktů).
Schopnosti okysličovat vodu jízdou na hladině bylo využito před několika lety, když do
naší lokality přitekla tzv. „mrtvá voda“ a ryby se
dusily.
D. V.

přečtěte si
- Cyklostezka s mostem přes Labe
- Volby do Evropského parlamentu
- Setkání starosty s občany
- 50. výročí prvních maturit...
- Denisa Barešová mistryní Evropy!

Hry byly slavnostně zahájeny v pondělí 25. května 2009 v dopoledních hodinách na Městském
stadionu. Bohatý kulturně-sportovní úvodní program sledovali hosté z řad vedení města, škol, Krajského úřadu Středočeského kraje a především školní děti.
Za krásného slunečného počasí začala první klání a starostou Ing. Bohumilem Klicperou byly předány první medaile. Ty vybojovalo družstvo ZŠ J. A. Komenského (před ZŠ Kostelní a Gymnáziem)
ve štafetě na 10 x 1 kolo.
Hry probíhaly celý týden a zakončeny byly v pátek 29. května 2009. K průběhu her se vrátíme
v příštím prázdninovém čísle Zpravodaje.
D. V.
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Z jednání Rady města
Rada města zasedala ve čtvrtek 7. května
2009. Na svém jednání mimo jiné:
Uložila vedoucí OŽP zajistit odstranění suchých
větví v Aleji Jiřího Wolkera od restaurace
U Kubelků až po viadukt u bývalého hřbitova.
Schválila zachování a rekonstrukci uličky Ve
Skále.
Schválila záměr odkoupení pozemků pod dělnickými domky u Kovohutí vč. přilehlých komunikací za cenu 490 Kč/m2.
Doporučila Zastupitelstvu schválit úpravu č. 3
rozpočtu města 2009.
Doporučila Zastupitelstvu města schválení
Smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši
5 mil. Kč od Komerční banky, a. s., Praha 1.
Doporučila ZM přijmout ve věci rekonstrukce
objektu hotelu Beránek – bývalé svobodárny
TOS připravené prohlášení (viz bod č. 10. usnesení č. 16 ZM ze 14. 5. 2009 a str. 3 tohoto čísla
Zpravodaje).
Doporučila Zastupitelstvu města zrušit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané
v otevřeném řízení s názvem „Čelákovice – cyklostezka s mostem“ uveřejněné dne 26. 2. 2009
pod ev. číslem VZ 60028515 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly na straně zadavatele důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval.
Doporučila Zastupitelstvu města k odsouhlasení investiční záměr „Čelákovice – cyklostezka
s mostem“ se zahájením realizace jeho první
etapy – stavby cyklostezky podél Labe
v Čelákovicích v květnu – červnu roku 2009.
Schválila na základě doporučení výběrové
hodnotící komise jako pro město nejvýhodnější
nabídku firmy TANNACO, a. s., Poděbrady na
realizaci veřejné zakázky „Čelákovice – cyklostezka s mostem – I. etapa cyklostezka podél
Labe“, v ceně 4.714.925,- Kč bez DPH.
Schválila Smlouvu o dílo č. 09/023 na vyhotovení zadávací dokumentace na stavební práce
a zajištění autorského dozoru stavby na akci:
„Čelákovice – ČOV, intenzifikace“ mezi Městem
Čelákovice jako objednatelem a firmou
PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., Ústí
nad Labem jako zhotovitelem. Cena celého díla
je 235.000,- Kč bez DPH.
Schválila Smlouvy o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou OTHERM, a. s.,
Husinec jako zhotovitelem na realizaci zakázek
„Výměna oken – BD Rumunská, ZUŠ a kabiny
SK Záluží“.
Schválila Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a firmou ing. Josef Vítek
– PIK, inženýrská a projektová kancelář, Mníšek
pod Brdy jako zhotovitelem na vypracování projektové dokumentace a zajištění příslušných
správních rozhodnutí na akci „Čelákovice, splašková kanalizace Jiřina a vodovodní řady v ulicích Jiřinská a Prokopa Holého“ včetně geodetických prací a zpracování geologického
průzkumu v celkové ceně 481.000,- Kč bez DPH.
Schválila po zapracování připomínek zápis do
kroniky města za rok 2008.
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Vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora
o ověření hospodaření a prověrce účetní závěrky v Městském muzeu Čelákovice za rok 2008
a požádala o písemné vyjádření ředitele muzea
ke zprávě auditora do 25. 5. 2009.
Nesouhlasila s obnovením Mandátní smlouvy
se společností Manola video, s. r. o., Lysá nad
Labem na výrobu a vysílání zpravodajských
relací na společném informačním kanálu měst
Lysá nad Labem a Čelákovice.
Převzala na základě darovací listiny ze dne
22. 4. 2009 do svého vlastnictví pomník, věnovaný památce zaměstnanců fy Volman, padlých
ve 2. sv. válce.
Jmenovala Mgr. Davida Eisnera do funkce
ředitele Městského muzea v Čelákovicích
s účinností od 1. 9. 2009.
Pověřila místostarostu Rýdla pozváním uchazečů na 1. a 2. pozici výsledného pořadí na
obsazení funkce ředitele/ředitelky ZUŠ Jana
Zacha Čelákovice na příští zasedání Rady
města. Přizván bude i ředitel ZUŠ.
Schválila ve shodě s ředitelkami mateřských
škol v Čelákovicích, zřízených městem Čelákovice, stanovená kritéria pro přijímání dětí do
mateřských škol ve školním roce 2009/2010
v tomto pořadí:
1. Místo trvalého bydliště dítěte na území města
Čelákovic
2. Předškolní vzdělávání v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky
3. Závažná sociální situace v rodině, zdravotní
stav dítěte, vždy doloženo písemným vyjádřením příslušné odborné instituce (útvar sociálně právní ochrany dětí, školské poradenské zařízení, lékař)
4. Předškolní vzdělávání čtyřletých dětí
5. Předškolní vzdělávání tříletých dětí
Projednala všechny zaslané stížnosti ve věci
dopravní situace v lokalitě Havlíčkova – Vašátkova – Jiráskova – Petra Jilemnického –
Palackého – J. Zeyera. Rada trvá na svém
původním usnesení č. 11/2008/32 ze dne 6. 11.
2008.

Ze zasedání Zastupitelstva
města Čelákovic
konaného dne 14. 5. 2009
Na úvod jednání byl zařazen slib nového
zastupitele. V důsledku rezignace Ing. Milana
Moravce došlo k uvolnění mandátu v Zastupitelstvu. Dle pořadí z kandidátní listiny téže volební
strany nastoupil pan Ing. Luboš Choura, kterému RM předala osvědčení. Ing. Luboš Choura
na ZM složil slib, který potvrdil svým podpisem.
V následné diskusi byli zastupitelé informováni
o petici 58 občanů z ulice Na Stráni týkající se
stromů, kterou Město Čelákovice obdrželo dne
24. 3. 2009. Občané nežádají plošnou likvidaci
stromů, ale sesazení výšky korun vzrostlých lip
ořezem a odstranění těch jedinců, kteří svým
kořenovým systémem ohrožují jejich obydlí.
Starosta k tomuto uvedl, že si Město nejprve
nechá vypracovat znalecký posudek.
ZM zrušilo zadávací řízení podlimitní veřejné
zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem
„Čelákovice - cyklostezka s mostem“, neboť se
v průběhu zadávacího řízení vyskytly na straně
zadavatele důvody hodné zvláštního zřetele,
pro které nelze na zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval.
(viz text starosty na str. 3 toto čísla Zpravodaje)
ZM souhlasilo s investičním záměrem „Čelákovice - cyklostezka s mostem“, a to se zahájením
realizace jeho první etapy – stavby cyklostezky
podél Labe v Čelákovicích v květnu – červnu
roku 2009.
ZM schválilo:
• znění Kupní smlouvy na prodej volného městského bytu vítězi obálkové metody
• úpravu č. 3 rozpočtu 2009
• žádost Klubu železničních cestovatelů, o. s.,
na prvotní dotaci jako podporu projektu
„Polabský motoráček 2009“, a to ve výši
15 000 Kč včetně DPH 19 %
• smlouvu s Komerční bankou, a. s., o revolvingovém úvěru ve výši 5 mil. Kč,
• podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na
modernizaci pracoviště CZECH POINT

Uložila řediteli spol. Q-BYT, spol. s r. o., Čelákovice, provedení kontroly nájemců ve všech
městských bytech dle dispozic jednatelů společnosti Q-BYT, spol. s r. o., Čelákovice.

ZM zrušilo své usnesení ze dne 26. 2. 2009,
kterým schválilo Směnnou smlouvu mezi
Městem Čelákovice a Phoenix Property, s. r. o.,
na směnu pozemku pod bývalým hotelem
Beránek za objekt garáží tamtéž. Firma Městu
oznámila, že již nechce objekt garáží směnit.

Schválila předložené Zásady pronajímání bytů
v majetku města Čelákovic s účinností dne 8. 5.
2009 s doplněním čl. XI. (viz webové stránky
města / levé menu / město / bytová politika).

ZM vydalo Změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice.

Rada města dále jednala o standardních majetkoprávních, bytových a dalších záležitostech.
Již na svém dubnovém zasedání Rada
města projednala petici občanů týkající se
lipové aleje v ulici Na Stráni a doporučila ji předložit Zastupitelstvu města. Zastupitelstvo ji na
svém zasedání dne 14. května projednalo
a vzalo na vědomí i informaci, že 2. 6. 2009
bude stav lipové aleje posouzen znalcem
z oboru dendrologie Ing. Pavlem Alexandrem.
Součástí posudku budou i doporučení k úpravě
aleje tak, aby bylo možné maximálně – s ohledem na dotčenou zeleň – vyhovět požadavkům
obyvatel této lokality. Zastupitelé měli k dispozici i stanovisko o. s. Naše Čelákovice, které
nabídlo pomoc při vypracování nezávislého
posudku stavu stromů.
PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

ZM uložilo starostovi ve spolupráci s pořizovatelem zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový
přístup údaje o vydané Změně územního plánu
č. 2 a o místech, kde je možno do Změny územního plánu č. 2 a do její dokladové části nahlížet.
ZM vzalo na vědomí:
• úpravu č. 2 rozpočtu 2009
• informaci 2. místostarosty o vyřazení projektu
plánování komunitních služeb brandýského
regionu z dalšího hodnocení a zároveň jej pověřilo dalším jednáním s představiteli města
Brandýs n. Labem v této záležitosti
ZM neschválilo:
• záměr vybudování soukromého železobetonového přemostění potoka v sadech 17. listopadu, aby byl majitelům parcely umožněn
příjezd na jejich pozemek
• záměr zřízení soukromého obchodu v rodinném domě č. p. 1771 v Sadech 17. listopadu
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• za předsedu kontrolního výboru navrženého
kandidáta ODS Ing. Josefa Šaldu
• přihlášku města do databáze MA 21 (kvalita
řízení správy)
ZM vydalo ve věci rekonstrukce objektu známého jako hotel Beránek či hotel TOS sdělení (celé
znění viz níže). Důvodem byla Městem obdržená výzva ve věci zdržení se zásahů do výkonu
práva stavebníka od právního zástupce společnosti SEN INVEST, a. s., (stavebník).

Město Čelákovice zásadně nesouhlasí s tím, že
by neoprávněně zasahovalo do práv stavebníka
nebo do práv vlastníka budovy č.p. 1469 - společnosti Phoenix Property, s. r. o., Praha 4. Naopak
Rada města svým usnesením ze dne 5. 3. 2009
vyjádřila podporu rekonstrukci bývalé svobodárny TOS na bytový dům. Tato rekonstrukce však
musí respektovat příslušná zákonná ustanovení.
Město Čelákovice namítá u státních orgánů
neplatnost Certifikátu, podle něhož stavba probíhá, vydaného autorizovaným inspektorem ve
zkráceném stavebním řízení, a to pro porušení
platných právních předpisů (zejména stavebního
zákona a zákona o obcích), neboť ne všechny
skutečnosti uvedené v Certifikátu, kterým se
povoluje stavba a který nahrazuje stavební povolení, se zakládají na pravdě a některá tvrzení
a závěry vycházejí z mylných nebo neexistujících
předpokladů. Zkrácené stavební řízení, na jehož
základě byl vydán Certifikát, neproběhlo dle tvrzení Města řádně, Městu Čelákovice jako účastníku řízení nebylo zahájení tohoto zkráceného
řízení oznámeno, ani v jeho průběhu nebylo nijak
vyzváno k vyjádření a nebyla mu předložena
k vyjádření prováděcí dokumentace.
Za nepravdivé považujeme i zásadní tvrzení, že
účinky budoucího užívání stavby neohrožují
veřejné zájmy ani zájmy dotčených osob. V době
vydání Certifikátu autorizovaným inspektorem
bylo všeobecně známo (a to i stavebníkovi), že
občané bydlící v této oblasti v souvislosti se stavební činností - přípravnými pracemi stavebníka
- několikrát se stížnostmi na stavbu kontaktovali
stavební úřad a Městu Čelákovice zaslali nesouhlasná vyjádření a petici v souvislosti s namítaným poškozováním jejich práv. Dále stavebník
neřeší požadavek Města na řešení dopravy
v klidu (parkování) - dle názoru stavebníka toto
není třeba řešit.
Postup Města Čelákovic, kterým upozornilo na
porušování práv a zákonných norem při vydání
předmětného Certifikátu a kterým ochraňuje
veřejný zájem svých občanů, nemůže být charakterizován jako neoprávněný zásah do práv
stavebníka a vlastníka, pokud tyto nejsou v souD. V.
ladu s platnými právními předpisy.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 17. 6. 2009 od 18.00 hod.
v Kulturním domě
Na programu budou např. tyto body:
• Kontrola zápisu a plnění usnesení
• Diskuse a různé
• Hospodaření města za rok 2008
• Majetkoprávní záležitosti
• Investice města
• Předseda kontrolního výboru
Aktuální program ZM bude vyvěšen týden
před zasedáním na úřední desce města
a na webových stránkách města.
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Cyklostezka s mostem přes Labe
Na stránkách Zpravodaje jsem již psal, že do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) pro rok 2009 byla zařazena i akce „Čelákovice – cyklostezka s mostem“ částkou ve výši
20 mil. Kč a že příspěvek je určen pro realizaci a financování této akce výhradně v kalendářním roce
2009 podle Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Také jsem
uváděl, že akce nebude vůbec jednoduchá a hlavně že bude velmi náročná z hlediska dodržení
všech termínů a podmínek dotace.
Na lednovém jednání na SFDI jsme za Město deklarovali, že akce se skládá ze dvou částí –
z vlastní cyklostezky na levém břehu Labe (I. etapa) v nákladech ve výši 14,5 mil. Kč s DPH a stavby mostu (lávky) (II. etapa) v nákladech 45 mil. Kč s DPH. Samozřejmě jsme upřednostnili II. etapu,
tj. využití 20 mil. příspěvku na stavbu lávky, jejíž realizaci jsme plánovali v letech 2009 až 2010 za
uvedených 45 mil. Kč. Do konce roku 2009 bychom byli povinni prostavět a proplatit 31 mil. Kč, a to
nejdříve 11 mil. vlastních a poté 20 mil. Kč ze SFDI, které tvoří 65% uznatelných nákladů stavební
části akce. Celou stavbu lávky bychom museli pod hrozbou vrácení příspěvku ukončit v roce 2010,
to znamená, že v roce 2010 by musely být z rozpočtu města uvolněny další potřebné prostředky na
dokončení celé stavby lávky přes Labe v předpokládané výši min. 14 mil. Kč.
Ve Zpravodaji jsem také vysvětloval, že stavba lávky bude o to složitější, že se musíme před vlastní stavbou vypořádat s přeložkami VN vedení jak na pravém (káranském), tak i na levém (čelákovickém) břehu Labe a s přeložkou telefonních kabelů „jen“ na břehu pravém a že všechny přeložky
ze 100 % hradíme.
Druhou část resp. etapu celé akce „Čelákovice – cyklostezka s mostem“ představuje vlastní cyklistická stezka podél Labe od ulice Na Hrádku po železniční most resp. ulici Přístavní a máme ji také
připravenu k realizaci.
Ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby lávky byla v zadávací dokumentaci jako jediné hodnotící kritérium stanovena nabídková cena. Přesto při otevírání obálek, jež se uskutečnilo dne 23. 3. 2009, bylo
zjištěno, že do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 firem a jejich ceny uvedené v nabídkách se
pohybovaly v rozmezí 54,87 až 69,53 mil. Kč bez DPH. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
doporučila zadavateli jako nejvýhodnější nabídku firmy HOCHTIEFF s nabídnutou cenou 54,87 mil. Kč
bez DPH, s DPH 65,3 mil. Kč! To je ale o 20 mil. Kč více, než jsme předpokládali! Shrneme-li veškeré
náklady na stavbu lávky - vyvolané přeložky sítí cca 2,2 mil. Kč, technický dozor investora včetně autorského dozoru projektanta 0,9 mil. Kč a cenu za stavbu lávky 65,3 mil. Kč, dostáváme se na 68,5 mil. Kč.
Jestliže bychom v letošním roce uhradili 11 mil. Kč na stavbu i 2,2 mil. Kč na přeložky sítí ze svých prostředků a 20 mil. Kč z prostředků SFDI, pak v roce 2010 v termínu do 30. 6. bychom byli nuceni zaplatit 35,3 mil. Kč. To není myslitelné, těmito finančními prostředky Město v daném finančním období vůbec
nedisponuje. Úvěr nepřichází v úvahu, protože 30milionový právě čerpáme na rekonstrukci ZŠ Kostelní. Nehledě k tomu, že se současně připravuje dotační akce Intenzifikace ČOV za 66 mil. Kč i další důležité investiční akce Města, které nelze kvůli lávce o několik let odložit.
Na základě výsledků výběrového řízení proběhlo 1. 4. 2009 další jednání se zástupci SFDI
o možnostech řešení vzniklé situace. Cena vzešlá ze soutěže byla pro SFDI naprosto nepřijatelná,
stejně tak i pro Město, jak jsem již vysvětlil. Proto jsme projednali a ze strany SFDI byla odsouhlasena možnost využití přislíbených finančních prostředků na stavbu zatím jen cyklostezky podél Labe
v Čelákovicích (tedy I. etapy) resp. vzhledem k předpokládané výši nákladů na stavbu cyklostezky
využití alespoň části příspěvku z rozpočtu SFDI.
Vraťme se ale ještě ke stavebním nákladům lávky. V roce 2008 byly projekční firmou PONTEX stanoveny stavební náklady této investiční akce na 37 mil. Kč bez DPH, v únoru 2009 byl ze zadávací
dokumentace připraven kontrolní rozpočet v CÚ 2009 na 40,8 mil. Kč bez DPH. Po otevření obálek
s nabídkami se však zjištěné tržní ceny pohybovaly v rozmezí 54,87 až 69,53 mil. Kč. Nečekali jsme
to. Z těchto nabídek je patrné, že soutěžící firmy si k cenám subdodavatelů připočetly poměrně
vysoké režie. Dále už můžeme jen spekulovat, zda se firmy obávaly složité montáže u mimořádného rozpětí hlavního pole 156 m a k cenám připočetly patřičnou rizikovou přirážku nebo kalkulovaly
s vyšší cenou, protože věděly, že akce je dotační a Město bude chtít za každou cenu tuto stavbu realizovat. Rozhodně při opakování soutěže nemůžeme čekat výrazné snížení cen.
Samozřejmě jsme s projektantem zvažovali možnost zlevnit navrženou stavbu lávky. Použitím místo
visutých lan ze speciální oceli takzvaných důlních lan jako u káranské lávky lze dosáhnout cca 5,5 mil.
úspory, ale za cenu zvýšených provozních nákladů – pravidelných nátěrů i min. jedné výměny nosných
lan po dobu životnosti lávky. Lana zajišťují i aerodynamickou stabilitu lávky. Záměnou ocelové mostovky
se spřahujícími deskami z prefabrikovaných dílců z lehkého betonu za dřevěné konstrukce lze také uspořit cca 3 mil. Kč, ale opět na vrub údržby lávky. Tyto úspory by se projevily na kvalitě lávky a v současné
době by nám finanční situaci řešit stejně nepomohly.
Nově navržená lávka je plně v souladu s územním plánem Čelákovic a umístěná tak, že respektuje
i budoucí úpravy řeky Labe, které překračuje hlavním polem o rozpětí 156 m. Porovnejme si s lávkou
přes Labe v Káraném, jež má rozpětí hlavního pole jen 104 m. Nemá smysl měnit konstrukční řešení,
disponujeme pravomocným stavebním povolením na lávku přes Labe a dál se budeme snažit o její realizaci. Stejně tak budeme pokračovat v projektové přípravě lávky na železničním mostě přes Labe.
Danou dotaci ze SFDI, jak z uvedeného textu vyplývá, pro stavbu naší lávky využít bohužel nemůžeme. Proto, ač nám to bylo nepříjemné, jsme zrušili podlimitní veřejnou zakázku na lávku přes Labe
a vypsali výběrové řízení na zhotovitele stavby cyklistické stezky podél Labe v úseku od ul. Kostelní
až k železničnímu mostu, kde bude stezka napojena na stávající nezpevněnou cestu podél trati do
ul. Přístavní (cesta na pozemku Českých drah, se kterým počítají jako staveništěm pro rekonstrukci
železničního mostu). Cyklistická stezka bude provedena s asfaltovým povrchem v šíři 3 m a s realizací počítáme od července 2009.
Je škoda, že z uvedené dotace nemůžeme realizovat stavbu lávky přes Labe, ale v žádném případě to nelze brát jako prohru ve smyslu, že ustupujeme z našeho záměru bezbariérového přemostění Labe pro naše občany. Naopak - bereme to jako výzvu či závazek realizovat lávku přes Labe další
rok nebo příští volební období. V akci pokračujeme s přeložkami a naprosto samozřejmě se nadále
budeme aktivně ucházet o relevantní finanční podporu z veřejných prostředků na tuto investiční akci.
Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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VOLBY do Evropského parlamentu
pátek 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a sobota 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Voliči bude umožněno
hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR, cestovním průkazem ČR), nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb do EP hlasovací lístky. Ve dnech voleb do EP volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Místa konání voleb v našem městě:
Volební okrsek č. 1
- volební místnost - místnost Mateřské školy, ul. Přístavní č. p. 333
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chodská, Jaselská,
Jilmová, Křižíkova, Květinová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod Přerovskou cestou, Polská,
Pražská, Přístavní, Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Mostu, U Přívozu,
V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova, 28. října
Volební okrsek č. 2
- volební místnost - zasedací místnost Technických služeb Čelákovice, vchod z ul. Lipové č. p. 1429
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského,
Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozovazská,
Krajní, Lipová, Majakovského, Mochovská, Na Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, Václava
Kálika, Zárubova
Volební okrsek č. 3
- volební místnost - místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Bratří Čapků, H. Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera
(mimo č. p. 1474 – 1475), Jiráskova, Masarykova, P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, S. K.
Neumanna, Svatopluka Čecha, U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova
Volební okrsek č. 4
- volební místnost - učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní č. p. 457
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava
Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova, Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, Miroslava Zachara, Na
Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve
Skále, Ve Vrbí
Volební okrsek č. 5
- volební místnost - zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice, ul. Prokopa Holého č. p. 1664
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Prokopa
Holého, Rumunská (č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488), Sokolovská, U Učiliště
Volební okrsek č. 6
- volební místnost - místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky
Volební okrsek č. 7
- volební místnost - zasedací místnost Q-BYT, spol. s r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Boženy Koutníkové, Bratří Petišků, Dr. Baizy,
Dr. Čihákové, Jana Kamaráda, J. Zeyera (č. p. 1474 – 1475), Pod Skalkou, Rumunská (mimo
č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488), Spojovací, Volmanova
Volební okrsek č. 8
- volební místnost - pobočka Městské knihovny, V Prokopě č. p. 1349
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: sídliště V Prokopě
Volební okrsek č. 9
- volební místnost - místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První č. p. 115
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Záluží a Cihelna
Volební okrsek č. 10
- volební místnost - pobočka Městské knihovny v Sedlčánkách, Mírové nám. č. p. 45
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Dělnická, Družstevní, Ferlesova, Františka
Chvátliny, Fučíkova, Husova, Jiráskova, Jiřinská, Josefa Klicpery, K Borku, Komenského, Matěje
Koštíře, Mírové náměstí, Mokrých, Na Paloučku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před
Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, V Zátiší, Za Školou, Zájezd a Císařská kuchyně
Volební okrsek č. 11
- volební místnost - místnost družiny Základní školy, ul. J. A. Komenského č. p. 414
- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Hybešova, J. A. Komenského, nám. 5. května,
Sady 17. listopadu, Stankovského, V Zátiší, Vančurova
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Setkání starosty s občany
Zásobování teplem V Prokopě
Ve třech dnech začátkem června 2009 se v prostorách restaurace „Prokopka“ uskuteční jednotlivé schůzky s vlastníky i uživateli bytů obytných
domů V Prokopě. Město stojí totiž před zásadním rozhodnutím částečné
nebo úplné decentralizace vytápění této lokality. Buďto vyměníme nejprve
topné kanály za předizolované rozvody a následně i kotle centrální kotelny, které jsou již za polovinou své životnosti, nebo ve druhé variantě rozvedeme plyn a nainstalujeme domovní kotelny. V rámci přípravy nové obytné zóny na západní straně sídliště – dosud pole směrem k Toušeni, se
totiž počítá, že přes sídliště se položí středotlaký plynovod. Plynárenská
distribuční od investora plynovod odkoupí a nemá námitek proti rozvětvení plynovodu v samotném sídlišti i jeho pozdějšímu odkoupení. Potřebujeme znát názory občanů sídliště V Prokopě na centrální vytápění, na
domovní kotelny a zejména na eventuální realizaci těchto kotelen z vlastních prostředků. Chceme otevřeně diskutovat o této problematice, abychom realizovali variantu zásobování teplem v nejpřijatelnější verzi pro
občany, protože si plně uvědomujeme, že výdaje na teplo tvoří nejvyšší
výdajovou položku rozpočtu našich domácností.

zprávy z radnice

5

Přivítáni do života byli tito noví
občánci města Čelákovic:
v sobotu 16. května 2009

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany
15. 6. 2009 od 18.00 hodin se v Kulturním domě v Čelákovicích uskuteční pracovní setkání (workshop) ke konceptu dokumentace pro územní
řízení na stavbu „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany“,
zejména k návrhu technického řešení v katastrech Čelákovice a Záluží.
Workshop pořádá město Čelákovice především pro své občany, aby mohli
vznést připomínky k navrhované rekonstrukci železniční tratě: Město je
posoudí a zahrne do svého vyjádření k předložené dokumentaci. Pozvali
jsme zejména investora stavby Správu železniční dopravní cesty Praha
a zástupce projektanta společnosti SUDOP Praha, aby přiblížil navrhovanou rekonstrukci tratě, která povede ke zvýšení traťové rychlosti na 140
km/hod. Zcela určitě se bude probírat zvýšení železničního mostu a s tím
související navrhovaná protihluková opatření v prostoru Jiřiny, změna trasy
resp. její napřímení v oblasti cihelny v Záluží, sejmutí silničního nadjezdu
do Záluží, řešení nových přístupů na nástupiště železniční stanice z ulice
Kollárovy i z výpravní budovy a v neposlední řadě i plán průběhu stavby
zejména doprava stavebních a násypových materiálů. Budeme se snažit
veškeré podklady od investora zveřejnit na našich webových stránkách.

Eliáš Kupr, Jakub a Jan Čapkovi, Tomáš Křížek,
Dominik Babyč, Valerie Slavíková,

Rekonstrukce komunikací a chodníků v sídlišti V Nedaninách
20. května 2009 předložil projektant Ing. Seiner koncept dokumentace
na rekonstrukci komunikací a chodníků starší zástavby V Nedaninách
(býv. Engelsovy domy). Jedná se o celou lokalitu ohraničenou ulicemi
Matěje Červenky, Sukovou a Dukelskou až k mlýnskému náhonu Labe –
tedy včetně svahových napojení s cyklistickou stezkou podél náhonu.
Chceme zachovat stávající klidný dopravní režim, vytvořit rezidentní parkovací stání u každého obytného domu v počtu asi 5 stání a několik podélných parkovacích stání pro návštěvníky a ostatní. Samozřejmostí je, že připravujeme i komplexní výměnu veřejného osvětlení – kabelů, stožárů
a svítidel. Stejně tak budeme pamatovat na stání pro kontejnery komunálního odpadu. Se společností KOVOHUTĚ ČELÁKOVICE připravujeme
kupní smlouvu na pozemek veřejné zeleně a hřiště uprostřed sídliště,
které Město od společnosti odkoupí. Dovolíme si Vás, jednotlivé obyvatele
domů, pozvat ke společnému jednání s projektantem dne 3. 6. 2009
s cílem seznámit vás s navrženým projektem a dle Vašich připomínek ho
případně upravit. Výslovně s Vámi budeme jednat ve věci věcného břemene pro veřejné osvětlení, neb vlastníte i pozemky v okolí svých domů.
Realizaci plánujeme na léto 2010. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Jakub Větrovec, Jana Štěrbová, Vojtěch Karpíšek,
Marek Česák, Adam Horňák, Nikola Kolínová,

Organizace školního roku 2009/2010
v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý
1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009. Vánoční prázdniny budou zahájeny
ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování
začne v pondělí 4. ledna 2010. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 29. ledna 2010. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
Čelákovice stanoveny takto: 1. 2. – 7. 2. 2010. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010. Hlavní prázdniny
budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu
1. září 2010.
Odbor školství, informací a kultury MěÚ

Martin Šiko, Michal Pop, Radim Hák, Dominik Dzumpel,
Hana Hejnicová a Jiří Janák.
Foto: Josef Kyncl

6

informace, dopisy

6/2009

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: 608 334 301
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Měření rychlosti
Jak jste již v médiích zaznamenali, tak se
dořešila pravidla pro měření rychlosti městskou
policií. Na silnicích se i naše MP objeví s radarem, protože překročení povolené rychlosti je
i nadále jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Měření bude probíhat na obvyklých
místech (Mochovská, Záluží, Čelákovská ul., silnice 245 na Lázně Toušeň atd.) a tam, kde si to
vyžádá (a dovolí – místo odsouhlasí Policie ČR)
situace v dopravě. Opakovaně upozorňujeme
na dodržování dopravních značení a předpisů!

Rušení nočního klidu

Medaile a plakety
ke Dni vítězství
Akt slavnostního předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky se koná
od roku 2000. Ocenění probíhá dvakrát ročně u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu (28. 10.) a státního svátku Dne osvobození od fašismu (8. 5.).
Dne 7. května 2009 v zámku Troja byly
u příležitosti státního svátku uděleny medaile
HZS ČR. Ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer
a generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán udělili celkem 46 ocenění.
Mezi oceněnými byl i nstržm. Jiří Hanzl z jednotky Hasičského záchranného sboru Stará
Boleslav (mj. i velitel Sboru dobrovolných hasičů
města Čelákovic), který obdržel medaili Za statečnost. Ta je udělována za příkladné životní
postoje lidem, kteří prokázali výjimečnou odvahu
a obětavost a svým zákrokem při mimořádné
události se zasloužili o záchranu lidského života.
Nstržm. Jiří Hanzl dne 2. ledna 2009 zasahoval u záchrany občana, pod kterým se prolomil
led na vodní ploše bývalé pískovny v obci Lhota.
Na místě bylo zjištěno, že první skupina příslušníků se při záchraně tonoucího dostala sama do
ohrožení života prolomením ledu a následným
propadem do vody. Jiří Hanzl a Jan Krupička
(též oceněný medailí Za statečnost) vytáhli své
kolegy z vody a následně zachránili tonoucího
muže zpod ledu. Na gumovém člunu ho přepravili na břeh a předali zdravotníkům.
-redzdroj HZS ČR, www.hzscr.cz

Teplé a slunečné dny vybízejí k posezení
a zábavě na zahrádkách, a to jak u provozoven,
tak i u RD. Tyto různé „akce“ pořádané pod
širým nebem však mohou obtěžovat okolí. Když
na svém pozemku plánujete nějakou akci, která
by mohla rušit, pokuste se vždy domluvit se
sousedy. Předejdete tím nejen nepříjemnostem
souvisejícím s voláním k rušení nočního klidu či
občanského soužití, ale i pokažení zábavy.

Rekonstrukce nádražní budovy
Dle vyjádření představitelů ČD bylo z důvodu
finanční náročnosti upuštěno při rozsáhlé
rekonstrukci nádražní budovy v Čelákovicích od
pořízení kamerového systému. Z původní dohody o spolupráci, kdy Město přislíbilo svůj podíl
na pořízení kamer na nádraží, tedy zřejmě
sejde. Aby byla zajištěna ostraha budovy (především před vandalismem), bude Město
i nadále podnikat kroky k vybavení kamerami.

Statistika Středočeského kraje
Okres Praha-východ je na prvním místě, co
se týče výskytu trestné činnosti (je dáno blízkostí k hlavnímu městu Praze a snadnou
dopravní obslužností).
Naše obvodní oddělení Policie ČR má v rámci
okresu druhý nejnižší nápad trestné činnosti
a je na 6. místě ze 7. V rámci krajského ředitelství Středočeského kraje je naše obvodní oddělení na 33. místě ze 79. Jsme tedy někde ve
středu krajského průměru. V počtu 328 dopravních nehod jsme na 5. pozici ze 7 v okrese a na
24. místě ze 79 v kraji.
Dle této statistiky Čelákovice, v porovnání
s jinými městy v kraji, nevychází zdaleka tak
špatně, jak se všeobecně u nás myslí.
Radek Fedaček, velitel MP

POLICIE ČR
Stále se opakují případy podvodů páchaných na seniorech
Na území celé republiky dochází denně k podvodným jednáním páchaným na seniorech. Ani teritoriu Praha-venkov se tato problematika nevyhýbá.
Jak se vyhnout podvodu:
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
• Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.
• Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé
věci vyřídit bezpečněji.
• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovních odvolává.
• V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných
koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.
nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha-venkov

Společenská kronika
Dne 30. 5. 2009 se dožila životního jubilea
80 let naše maminka, babička a prababička
Jindřiška UHROVÁ.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a pohody do dalších let přejí
Jarda, Pepa a Jindřiška s rodinami.

Dne 13. 6. 2009 oslaví rubínovou svatbu,
40 let společného života, František a Anna
KÖNIGSMARKOVI. Do dalších společných let
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a vzájemného porozumění.
Vaše děti s rodinami a vnoučaty
Petruškou, Nikolkou, Tadeáškem a Alenkou
V těchto dnech by se
dožil 80 let pan Jaroslav
SVOBODA – manžel, tatínek a dědeček. I přesto, že
náš život běží stále dál
a všichni jsme se museli
vyrovnat s jeho ztrátou,
vzpomínka na něj jako na
vzácného člověka v nás
všech přetrvává dál.
Vzpomínají manželka a synové s rodinami
Po 54 letech společného
života mne a naši rodinu
opustila navždy paní Olga
BRADÁČOVÁ. Vzpomínejte s námi, kteří jste ji znali a
měli rádi. Děkujeme všem,
kteří jste ji doprovodili na
její poslední cestě i za květinové dary.
Zarmoucený manžel s celou rodinou

Poděkování
● Děkujeme kolektivu kuchařek ZŠ J.
A. Komenského nejen za přípravu velmi chutného, pestrého a kvalitního jídla, ale i za ochotný
a milý přístup k nám, strávníkům v důchodovém
věku.
I přes jejich značnou pracovní vytíženost
dostaneme ještě k dobrému obědu úsměv i laskavé slovo.
Poděkování náleží také ředitelství školy za to,
že i nadále umožňuje stravování pro občany
v důchodovém věku.
Spokojení strávníci
ve školním roce 2008/2009
● ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
Velmi ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří se podíleli na organizaci Čelákovické duběnky 2009 – taneční dětské soutěže.
Byla jsem přítomna na odpolední části a bylo to
úžasné. Spočívá-li největší odměna a ocenění
v rozzářených dětských očích, pak můžeme
těm, kteří Duběnku připravovali, jenom závidět.
Opravdu se těším na další ročník!
Zdeňka Tichá

školství
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50. výročí prvních maturit na všeobecně vzdělávací střední škole v Čelákovicích
„Po písemných maturitních zkouškách byly
zahájeny 1. června 1959 závěrečné zkoušky
dospělosti – ústní na jedenáctileté střední škole.
Zahájení bylo slavnostní. Před školou vyhrávala
pionýrská hudba z Přívor. (...) Na hřišti byly projevy zástupců školských a lidových orgánů.
Maturity končily v pátek 5. června. Třídní učitelka i ostatní učitelé v 11. třídě zaměstnaní byli
odměněni za svou práci dobrým výsledkem
zkoušek, které měly vysokou úroveň. (...) Krajští
inspektoři školní Stárek a Sýkora, kteří byli též
v jednom dni zkouškám přítomni, projevili škole
velké uznání za dobrý prospěch zkoušených.“
Citát ze školní kroniky připomíná, že je to právě
50 let, kdy první absolventi tehdejší Jedenáctileté
střední školy, založené r. 1956, skládali maturitní
zkoušku (tehdy již v 17 letech!). R. 1960 byla přejmenována na Střední všeobecně vzdělávací
střední školu a r. 1963 byla zrušena. Během
7 školních let jí prošlo 229 žáků, z nichž 144 na ní
maturovalo, a pracovalo zde 33 pedagogů.
První maturující třídu vedla Zdeňka Musilová,
která učila němčinu, ruštinu a latinu. 7 žáků maturovalo s vyznamenáním. Povinnými maturitními
předměty byly český jazyk, ruský jazyk a matematika, další předmět si žáci volili (chemie, biologie, fyzika, zeměpis, dějepis). 13 absolventů
dostalo doporučení k přijetí na vysokou školu,
3 na vojenskou školu, 5 odešlo do učení a 4 do
zaměstnání. Zde je jejich abecední seznam:
František Bodlák, Čelákovice
Karel Hakl, Mochov
Vladimír Havlíček, Čelákovice
Stanislav Heller, Čelákovice
František Hladík, Čelákovice
Jan Jaroš, Čelákovice
Ladislav Jelínek, Čelákovice
Josef Jeník, Mochov
Vladimír Kadeřábek, Toušeň
Jaromír Kimmer, Čelákovice
František Krečmer, Čelákovice
Josef Moravec, Toušeň
Viktor Nath, Stará Boleslav
Jarmil Pařízek, Čelákovice
Stanislav Petrášek, Čelákovice
František Procházka, Mochov
Václav Pýcha, Čelákovice
Slavoj Svoboda, Čelákovice
Stanislav Tůma, Čelákovice
Eva Burešová, Čelákovice
Lidmila Dyrhanová, Toušeň
Marie Haklová, Toušeň
Věra Heřmánková, Čelákovice
Květa Hlavičková, Čelákovice
Jana Chvátlinová, Čelákovice
Irena Kopecká, Čelákovice
Irena Kultová, Čelákovice
Ludmila Marvanová, Čelákovice
Marie Mášová, Čelákovice
Marie Nováková, Semice
Eva Pýchová, Toušeň
Jaroslava Richterová, Čelákovice
Miluše Smolíková, Čelákovice
Alena Truksová, Čelákovice
Dagmar Vašková, Čelákovice
Tolik suchá data. Maturant ale svůj „Den D“
prožíval zcela jinak. Přečtěme si osobní vzpomínku statisticky prvního maturanta (maturovalo se v abecedním pořadí) Františka Bodláka z
roku 2004:
„Matematiku nás tehdy vyučoval prof. Prokop,
mladý a stále usměvavý kantor. Maturitu u něho
jsem si plánoval jako bezproblémovou záležitost. Po vstupu do učebny, kde byla připravena
zkušební komise, mne čekalo nemilé překvape-

ní. Namísto mladého a dobrou náladou sršícího
učitele mi šel vstříc přísný, starší bělovlasý pán
bez jakéhokoliv úsměvu. Přede mnou stál profesor Bedřich Zemek z Brandýsa. Teprve dodatečně jsem se dozvěděl, že „náš pan učitel“ Prokop byl povolán na vojenské cvičení a nebyl na
maturity uvolněn. V tu chvíli mé sebevědomí
i vědomosti spadly na nulovou hodnotu. Pan
profesor Zemek jako zkušený kantor mne však
provedl úskalími znalostí o lichoběžníku až
k úspěšnému konci zkoušky a já na něj dodnes
v dobrém vzpomínám.
Druhý malér přišel téhož dne po obědě, kdy
byly zahájeny zkoušky z volitelných předmětů.
Vybral jsem si chemii, ale ve „svatém“ týdnu
jsem poctivě nastudoval pouze prvních 20
otázek s tím, že další si určitě nevytáhnu. Jak už
to ale při riskování chodí, bylo číslo vylosované
otázky za dvacítkou a na určené téma karbonové kyseliny jsem toho moc nevěděl. Vzpomínám si, že i příroda se zlobila. Strhla se prudká letní bouřka, hřmělo a na střechu podkroví,
kde byl chemický kabinet a laboratoř, bubnoval
prudký déšť. Pan učitel Kux byl také velmi nervózní a výsledek zkoušky odpovídal celkové
atmosféře. Zkoušku jsem složil za 3, ale byl
jsem rád, že mám maturitu za sebou.“
PhDr. Mirko Nosek
Tento měsíc uplynulo již celé půlstoletí od
konání prvních maturitních zkoušek v našem
městě. Uskutečnily se v červnu 1959 na tehdejší Jedenáctileté střední škole, která sídlila na
náměstí vedle radnice v dnešním CMC. Jedenáctiletka vznikla v roce 1956 velmi překotně,
přijímací zkoušky ke studiu jsme absolvovali
ještě na škole stejného typu (v dnešním gymnáziu) v Brandýse n. L. Teprve o prázdninách
jsme se dozvěděli, že budeme studovat
v Čelákovicích v budově bývalé měšťanky, kam
řada z nás chodila již od 6. ročníku.
Škola, na kterou jsme jako první nastoupili,
však neměla dlouhého trvání. Postupně se změnila na dvanáctiletku, SVVŠ a střední průmyslovou školu, která nakonec také zanikla. Tím
skončila možnost středoškolského studia
v Čelákovicích na řadu let.

Teprve po roce 1989 - díky nezměrnému úsilí
tehdejší ředitelky základní školy Mgr. V. Šumanové - se podařilo střední školu (gymnázium)
v našem městě znovu obnovit. Škoda, že se
tehdejšímu vedení města nepovedlo získat pro
tento účel i historickou školní budovu na náměstí, ve které dnes živoří instituce, jež s životem města nijak nesouvisí ani jej neobohacuje,
zatímco studenti místního gymnázia se tísní
v budově ZŠ a v různých provizoriích.
1. června 1959 předstupovalo postupně 34
„statečných“ v povinných svazáckých košilích
před přísnou maturitní komisi, aby prokázali své
znalosti z českého jazyka, matematiky a volitelného předmětu (ruština se zkoušela raději
jen písemně). I když jsme skládali tzv. zkoušku
dospělosti, věkem tomuto termínu odpovídal jen
málokdo z nás. Tehdejší základní škola trvala
pouze 8 let a střední byla jen tříletá. Po maturitě
jsme proto nebyli plnoletí, nemohli jsme si udělat řidičský průkaz, podepisovat úřední přihlášky apod. Stát však potřeboval rychle co nejvíc lidí do pracovního procesu, a proto se na
důkladnější studium nehledělo.
Dnes – po padesáti letech od maturity –
vzpomínáme při výročním setkání abiturientů
v čelákovické hospůdce s láskou na své tehdejší učitele a v duchu se jim omlouváme za
občasná alotria, která jsme jim prováděli. Prohlížíme nažloutlé fotografie a znovu si ožíváme
výlety do Tater s „Jardou“ Kuxem, tělocvik se
„Slávou“ Rathouským, divadla s „taťkou“ Loydou, hodnou paní učitelku B. Kašparovou a starostlivou třídní paní Z. Musilovou. Většina našich
učitelů (a bohužel i řada spolužáků) na tato setkání již nemůže přijít, neboť odešli tam nahoru
do nebeské třídy a čekají, až se jednou znovu
všichni sejdeme, zazvoní a budeme se společně učit, rozprávět a občas i trochu zazlobíme…
Při příležitosti pro nás významného výročí
bychom chtěli popřát našim mladším kolegům –
letošním maturantům čelákovického gymnázia
– co nejlepší zvládnutí závěru studia a úspěšné
přijetí na zvolené vysoké školy.
Vzpomínal Mgr. František Bodlák
(jeden z tehdejších maturantů)
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Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice
pořádá tradiční

SVATOJÁNSKOU DIVADELNÍ POUŤ

V sobotu 23. června byla slavnostní vernisáží
na nádvoří Tvrze zahájena výtvarná výstava
žáků ZUŠ Jana Zacha. Přístupná je denně
mimo pondělí 9.00 – 12.00 13.30 – 17.00 hod.
do neděle 21. června 2009.
D. V.

Dětský web v knihovně
Soutěž pro všechny děti do 15 let, které baví práce na počítači, mají fantazii a chuť ukázat, jaké
by si přály mít webové stránky dětského oddělení naší knihovny.
Uzávěrka soutěže: 30. června 2009
Podmínky soutěže: přihlásit se mohou jednotlivci i kolektivy
Pokyny soutěžícím:
• veškeré podklady, které při vytváření webové
stránky nenajdete na webu knihovny
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna,
dodají na požádání knihovnice
• webová stránka musí obsahovat údaje
o knihovně:
výpůjční hodiny

adresa knihovny, telefon, e-mail
odkaz na ON-LINE katalog knihovny
zásady, jak se přihlásit do knihovny
Svou webovou stránku odevzdávejte na CD
ve formátu HTML nebo jako odkaz na vámi
vytvořenou webovou stránku, uloženou na některém serveru provozujícím webhosting.
Knihovna vybere 3 nejlepší práce, které
odmění.
Nejlepší webová stránka bude po dobu 1 roku
vystavena na oficiální webové stránce knihovny.

MDDM
Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Jubilejní 5. ročník taneční
soutěže „Čelákovická duběnka“
V sobotu 9. 5. jste za krásného počasí mohli
v čelákovickém parku vidět spoustu dětí v nejrůznějších kostýmech. Tak jako v předešlých
letech se sešlo několik stovek tanečnic a tanečníků v KD v Čelákovicích na taneční soutěž
„Čelákovická duběnka“. V loňském roce bylo
přihlášeno 85 družstev, v letošním roce se přihlásil stejný počet vystupujících. Pro organizaci
takového množství dětí je potřeba spousta trpělivosti nejenom při přípravě soutěže, ale hlavně
při soutěži vlastní. Satisfakcí za některé nepřiměřené připomínky ze strany diváků nám byla
rozzářená očička malých tancujících Broučků
z Kralup n. V. nebo nejmladších holčiček z aerobiku Verči Brunerové z Čelákovic. Samozřejmě
mezi závodnicemi tradičně nechyběla děvčata
z tanečních skupin při MDDM Čelákovice pod
vedením Radky Weyrostkové a jako vždy jsme
všichni uronili slzu při vystoupení malinkatých
mažoretek z Kolína. Na všechna vystupující
družstva se během dne přišlo podívat několik

stovek diváků. Chtěla bych poděkovat porotě,
které předsedala jako vždy pí A. Smržová ze
ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, všem spolupracovníkům a organizátorům za klidný průběh
soutěže a v neposlední řadě sponzorům.
Naďa Pokorná

Čarodějnice 2009
Kolem stovky čarodějnic z Čelákovic a nejbližšího okolí se slétlo 30. dubna na zahradu
MDDM. Nejdříve jsme polaškovaly a zasoutěžily si a poté prolétly městem. Po hlučném návratu na zahradu jsme zasedly k bohaté hostině.
Kolem deváté večerní jsme s přáním dobrého
doletu ukončily slet. Děkuji za významnou
pomoc kolegyním Kmječové, Čejkové a Turinské při organizaci sletu. Na příští rok se těší
vrchní čarodějnice
Naďa Pokorná

v neděli 21. června 2009
od 15.00 hodin
na nádvoří Městského muzea v Čelákovicích
V pořadí již IV. Svatojánské divadelní pouť je
vlastně slavnost a zároveň přehlídka divadelních
inscenací, které v letošním roce ZUŠ uskutečnila.
Nedělní odpolední program začne představením pro malé diváky – pohádky, jarmareční hry, písně, kde účinkují většinou nejmladší
žáci divadelní scény.
Z nezbedných pohádek Josefa Lady uvidí
návštěvníci hned tři:
- „O rohaté princezně“ - hraje divadelní soubor Tyl z Čelákovic
- „O líném Honzovi“ - hrají žáci IV. ročníku
a žákyně III. ročníku
- „Budulínek III.“ - hrají žáci IV. ročníku, k tomuto loutkovému muzikálku složil hudbu Bohumír
Hanžlík
Pro starší a dospělé návštěvníky jsou určena
představení:
- „Malý princ“
- „Trochu jinak“ (Adam a Eva, Kain a Ábel,
Potopa světa, Král David, Moudrost Šalamounova) - těchto pět příběhů hrají a zpívají žáci
II. stupně a absolventi školy
Hosté
- folklórní soubor Šáteček ze Semic, jehož
uměleckým vedoucím je Ing. J. Kusovský
- „E“ kvintet ZUŠ Jana Zacha

Pražská muzejní noc
Jako houby po dešti se rozrostl počet lokalit,
kde je pořádána „muzejní noc“. Tento „festival“
vyvrcholí v sobotu 20. června t. r. v Praze, kde
bude bezplatně nebo za symbolické vstupné
zpřístupněno až do pozdních nočních hodin
několik desítek muzeí a galerií včetně některých
expozic Pražského hradu. Dopravní spojení
bude zajišťovat několik speciálních autobusových linek městské hromadné dopravy, jejichž
„terminál“ bude na náměstí Jana Palacha –
před budovou Rudolfina. Pro účastníky budou
připraveny informační brožurky se seznamem
otevřených muzeí, doprovodných akcí a trasami
autobusových linek. Muzejní noc obvykle začíná
v 19.00 hod., takže z Čelákovic je nejlépe jet
vlakem v 17.34 hod., aby se zájemci mohli zorientovat v nabídce. Pokud se vydaří počasí,
může jít o skutečně hezký večer. Muzejní noci
probíhají i na dalších místech – více na
www.muzejninoc.cz
Ing. Josef Šalda
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Máme tedy před sebou další výjimečný
hudební zážitek výrazného duchovního rozměru, tentokrát i s možností poučení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Spolek pro varhanní hudbu,
Michaela Petišková

46. ročník Kmochova Kolína
Program nabídne velké novinky

Trio cantabile – Biblické postavy
Měsíc květen proběhl v Čelákovicích ve znamení hudby. Hlavním koncertním centrem se
stal jednoznačně Husův sbor Církve československé husitské. Vlastně již poslední dubnový
víkend zde vystoupilo renomované pěvecké
sdružení C & K Vocal se svými Písněmi pašijovými. Zážitkem byl též koncert profesorky Jaroslavy Potměšilové (hrála na nedávno opravené
varhany) spolu s Pražskými pěvci, kteří vystupovali tentokrát jako dokonale sehraný kvartet.
Vystoupení známého brandýského pěveckého
souboru zaujalo zajímavým repertoárem (Černík, Foerster, Klazar). Sbor CČsH poskytl tentokrát prostor i pro akci Spolku pro varhanní
hudbu. Recitál Petry Matějové na kopii historického hammerklavieru se stal skutečně výjimečnou události. Virtuózní prezentace děl
zejména klasicistních autorů (Haydn, Voříšek,
Tomášek) a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho
byla doplněna i odborným výkladem interpretky.
Nutno říct, že Čelákovičtí tentokrát nezklamali
ani návštěvností, ani zájmem a Petra Matějová
odjížděla s pocitem spokojenosti a s chutí se do
Čelákovic zase vrátit.
Zdá se, že v červnu se máme také na co těšit.
Kromě bohatého programu Muzejní noci
(5. – 6. 6.) vystoupí po Viola d’amore další
komorní soubor.
V úterý 9. 6. 2009 v 19.00 se koná v kostele
Nanebevzetí Panny Marie koncert Tria cantabile. Tento soubor je pozoruhodný nejen svým složením (Lydie Härtelová – harfa, Ludmila Vernerová – zpěv, Václav Kunt – příčná flétna), ale
i repertoárem. Ten je neobyčejně rozsáhlý
a obsahuje různé tématické celky (např. jednotlivá období liturgického roku, humor a láska
v hudbě, programy věnované např. Mozartovi,
Beethovenovi etc.). Pro čelákovický kostel jsme
vybrali celek s názvem Biblické postavy. Obsahuje árie a instrumentální skladby se vztahem
především ke Starému zákonu ze všech důležitých stylových období včetně doby nedávné či
současné (Zdeněk Folprecht, Ivana Loudová).
Vystoupení doprovodí pan farář Richard Scheuch výkladem k jednotlivým starozákonním hrdinům.
Sólistku Státní opery Ludmilu Vernerovou
představovat nemusíme. Profil této všestranné
vynikající pěvkyně specializované mj. na duchovní hudbu jsme uveřejnili v zářijovém Zpravodaji loňského roku. Tehdy vystupovala s virtuózní varhanicí Irenou Chřibkovou. Umělkyně,
jejíž dětství je spojené s letními dovolenými
v Čelákovicích, s sebou přiveze neméně renomované kolegy: Lydie Härtelová je sólovou harfistkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jako sólistka koncertuje a nahrává pro
hudební vydavatelství doma i v zahraničí.
Současný proděkan brněnské JAMU Václav
Kunt působil jako 1. flétnista orchestru Janáčkova divadla v Brně a sólista Pražského komorního orchestru bez dirigenta.

Kmochův Kolín, světoznámý festival dechových orchestrů, se bude letos konat 12. až 14.
června. Jeho program bude nejen stavět na tradičních prvcích, ale přinese i řadu novinek.
Spousta z nich je věnována dětem a mládeži.
Za zmínku stojí například akce Pane, pojďte si
zahrát, Malovali u Kolína nebo Zkuste si fouknout.
Na své si pochopitelně přijdou milovníci klasické dechové hudby, ale pořadatelé nezapomněli ani na ty, kteří čekají od Kmochova Kolína
více. „Nové trendy v dechové hudbě nejlépe
ukáže tradiční nedělní Monstrkoncert,“ říká dramaturg festivalu Ing. Jiří Novák a dodává: „Na
skladbách, které tam letos zazní, posluchači
teprve uvidí, jakou sílu v sobě ukrývá dechový
orchestr.“
Podrobný program najdete na
www.celakovice.cz - úvodní stránka
-red-

WILDa AFRICA - WILDa AMERICA
Do 14. června 2009 fotograf Jan William
Drnek vystavuje v historických prostorách věže
Novoměstské radnice rozsáhlou kolekci velkoformátových a panoramatických fotografií ze
svých posledních exotických cest po Jižní Americe a jižní a východní Africe. Kouzlo okamžiku,
duch a duše navštívených míst ve fotografiích
Jana Williama Drnka právě díky preciznímu
zpracování a velkoformátovému tisku získávají
další nový rozměr.
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23,
Praha 2, otevřeno denně (včetně pondělí) od
10.00 do 18.00 hodin, vstupné - plné 50,- Kč,
snížené 30,- Kč.
www.novomestskaradnice.cz
-red-
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GYMNÁZIUM

Základní škola

J. A. Komenského 414

Kostelní 457
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka.celakovice.cz
http://www.kamenka.celakovice.cz

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

6. česko-německé setkání
mládeže v Čelákovicích
17. - 19. dubna se v CMC konalo 6. českoněmecké setkání mládeže pořádané agenturou
Tandem z Plzně. Sjelo se 80 studentů ze všech
koutů České republiky a Německa, kteří chtěli
diskutovat o důležitých tématech, seznámit se
s novými lidmi a hlavně si užít spoustu legrace.
Tématem tohoto setkání byla Evropská unie,
mládež a budoucnost.
V pátek večer se konal Trh příležitostí,
kde se prezentovaly zúčastněné organizace
a ostatní měli možnost dozvědět se o nich něco
více.
Další den následovala nejdůležitější část
programu, pracovní dílny. Týkaly se témat
jako Lisabonská smlouva, migrační politika,
začlenění Turecka do EU, evropské volby
a spousty dalších. Večer byli studenti přijati
v Goethe-Institutu a měli možnost prohlédnout
si Prahu.
V neděli se studenti aktivně zúčastnili pódiové diskuze s poslanci a kandidáty do Evropského parlamentu. Bylo také přečteno Čelákovické prohlášení, kde byly formulovány závěry
z diskusí mladých lidí o politických tématech
týkajících se Evropské unie.
Jsme velice rády, že jsme se toho setkání
mohly zúčastnit.
Ivona Kobrová, Lenka Svatoňová

Studentky opět ve Francii
Stejně jako v minulých letech proběhla i letos
středoškolská soutěž CinéClyc. Tuto akci
organizuje ve spolupráci s Regionální radou
Burgundska a Krajským úřadem Středočeského
kraje sdružení Artdam. Cílem projektu je
přivést do kin co nejvíce mladých lidí, kteří
následně sepíší filmové kritiky, jež zhodnotí
odborná porota.
Mezi studenty našeho gymnázia byl od
počátku o soutěž velký zájem. V prvním kole
účastníci posuzovali francouzský film „Mezi
zdmi“. Už při jeho projekci ve zcela zaplněném
kinosále Francouzského institutu v Praze bylo
všem jasné, že letos bude konkurence
obzvláště silná.
Nakonec bylo zasláno 116 prací, z nichž
bylo vybráno 25 vítězných, jejichž autoři postoupili do finále, které proběhlo v burgundském
městečku Louhans. Z naší školy se finále
účastnilo celkem osm studentek, a tak mělo
čelákovické gymnázium mezi českými účastníky početní převahu. Dalšími účastníky byli
studenti z partnerských oblastí Polska a Německa.
V samotném Louhans se pak středoškoláci
učili filmovému umění – natáčeli krátký film,
vyslechli odborné přednášky a spolupracovali
s polskými a francouzskými vrstevníky při
zajímavých workshopech. Vyvrcholením akce
pak bylo napsání soutěžní kritiky, tentokrát soutěžící posuzovali německo-turecký film „Z druhé
strany“. Z naší školy byla nejúspěšnější studentka Barbora Janáková ze sexty, která obsadila
velmi pěkné druhé místo.
Ivona Kobrová a Tereza Falusová

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
● Školní rok 2009/2010 bude i na naší škole
zahájen v úterý 1. září 2009.
● Kancelář vedení školy je od 1. 6. 2009
umístěna v klubovně haly BIOS, kam se dá jít
vraty ze zadní strany areálu školy.
Žáci vchází do školy původním vchodem
staré Kamenky z ulice Kostelní.
Vedení

Projektové vyučování
Na fotografii Barbora Janáková.

Majáles
Studenti Gymnázia a Rodičovské sdružení
zorganizovali v pátek 15. 5. 2009 Majáles v atriu
školy J. A. Komenského. Masky se nejprve prezentovaly při pochodu městem. Nikdo nebyl
zraněn, jen přebujelé vnady občas vypadávaly
zpod blůzek. Nálada byla výborná, scénky
zábavné i dlouhé, humorné i smutné, moderátoři pohotoví a počasí také vyšlo :)
V porotě zasedali kromě studentů, rodičů
a pedagogů i místostarosta PaedDr. Luboš
Rýdlo a bývalá ředitelka gymnázia paní Mgr.
Věra Šumanová.
Nejlepší scénku předvedla kvinta – Extrémní
třída. Druzí se umístili studenti tercie s muzikálem High School Musical a třetí byla Smrt
v podání kvarty. Králem Majálesu se stal Petr
Goliáš coby učitelka (na fotografii).
Děkujeme studentům i pedagogům. V rámci
akce RSGČ vyhlásilo FOTOGRACKOU
SOUTĚŽ na téma Majáles. Vyhlášení soutěže
proběhne u příležitosti Dne muzejních nocí
v pátek 5. 6. 2009 v parku za knihovnou od
18.30 hod do 19.00 hod. Srdečně zveme!
Hlavní výbor RSGČ

Maminka hraje v životě dětí nezastupitelnou
úlohu. Proto jsme námět Maminka vybrali k realizaci projektového dne v květnu před Dnem
matek.
Děti z 1. – 3. ročníků vyzkoušely netradiční
způsob výuky. Každá paní učitelka měla připravenu jednu aktivitu (výrobu přáníčka mamince,
výuku tanečku či básně s maminkovskou tematikou, tvoření plakátu o rodině, matematické
puzzle, sociální hry) a těmito aktivitami všechny
děti během dopoledne procházely. V jednotlivých krátkých blocích poznaly práci paní učitelky jiné třídy, pracovaly hravou formou zajímavějšími metodami a stihly mnohem více činností
než při klasickém vyučování. Celé dopoledne
bylo strhující svým rozvržením a novými překvapivými situacemi. Závěr projektu byl korunován
naučeným tanečkem všech zúčastněných
žáčků.
Učitelky 1. – 3. tříd

Návštěva Vídně
V začátku měsíce května odvezl vlak EuroCity naši třídu 8. B do centra hlavního města
Rakouska, kde nám návštěva historických
památek v centru Vídně slibovala nevšední
zážitky. První den jsme zhlédli katedrálu sv. Štěpána, císařský palác Hofburg a jeho okolí. Nejvíce radosti nám přinesl večer, kdy jsme ve zdejším zábavním parku Prater využili mnohé
atrakce a pocítili stoupání adrenalinu v krvi.
Druhý den jsme se vypravili po stopách císaře Františka Josefa I. a císařovny Sissi do jejich
velkolepého letního sídla – zámku Schönbrunnu. Prohlédli jsme si Muzeum císařských
kočárů, rozsáhlý park i zdejší zoologickou
zahradu.
Naši exkurzi jsme zakončili malými nákupy ve
městě, kde jsme si uvědomili, jak je pro nás
důležité studium cizích jazyků. Unaveni, ale plni
nových zkušeností a zážitků, jsme opouštěli
Vídeň. Věříme, že se tam brzy vrátíme, třeba
hned příští rok.
Mgr. Lenka Šudová a žáci 8. B
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ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434
tel./fax: 326 991 260
e-mail: zus@celakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Taneční obor
Ve středu 13. května se konalo v Kulturním
domě závěrečné vystoupení žáků tanečního
oboru ZUŠ s názvem Za okny. Předcházelo mu
tradiční taneční soustředění v Českém Šumburku a dvě představení v krásném prostředí divadla v Tanvaldu. Na programu byla pohádka
O Šípkové Růžence, kterou tančily absolventky
I. stupně, a Večírek v podání žákyň II. stupně
a hostů z pražské konzervatoře Duncan centrum. V Čelákovicích byl program doplněn
o vystoupení nejmladších žáků, z nichž někteří
stáli na jevišti poprvé a byli velmi roztomilí.
Ač to bylo závěrečné představení, školní rok
ještě neskončil, a tak hned v sobotu 16. 5. se
nejstarší žákyně zúčastnily v Praze krajské
soutěže skupin scénického tance mládeže
a dospělých o postup do celostátního kola
(výsledek bude znám až v polovině června).
Také 6. června budou vystupovat na celostátní
přehlídce základních uměleckých škol ve
Východočeském divadle v Pardubicích, kam se
nominovaly již v březnu.
27. května tančily absolventky TO v Kulturním
domě v Čelákovicích pro děti z MŠ pohádku
O Šípkové Růžence jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí.
Všem žákům děkuji za jejich předvedené
výkony a přeji hezké prázdniny.
A. Smržová

školství, volný čas
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Hasičské mládí soutěžilo
V ranních hodinách 25. dubna 2009 se začal
na školním hřišti ZŠ J. A. Komenského sjíždět
hasičský potěr již k osmému ročníku mládežnické soutěže v požárních útocích „Memoriálu
Ladislava Báči“, který pořádal místní dobrovolný
hasičský sbor.
V 9 hodin byl proveden nástup zúčastněných
družstev mladších a starších žáků. Starosta
sboru p. Fridrich s místostarostou města
Dr. Rýdlem přivítal přítomné v hezkém prostředí
Čelákovic a popřál jim hodně úspěchů v soutěžení. Po rozlosování družstev se všichni rozhodčí i soutěžící rozešli na stanoviště a soutěž
mohla začít.
První soutěžící kategorií byli mladší žáci, kterých se sjelo 10 družstev. Hned na první start šlo družstvo mladých z Čelákovic, kterých to byl debut a časem 59,30’ byli zatím na 9. místě. Druhý pokus
se jim vydařil lépe, ale čas 46,26’ stačil pouze na osmé místo. V této kategorii zvítězilo družstvo
z Popoviček časem 33,84’, druzí byli žáci z Brandýsa n. L. „B“ a na třetím místě družstvo z Tehova.
Jako další soutěžili starší žáci, kterých se sjelo též 10 družstev. Zde zvítězilo opět družstvo
starších žáků z Popoviček krásným časem 26,84’, druzí byli žáci z Velenky a třetí družstvo z Doubku.
Po skončení těchto dvou kategorií bylo provedeno vyhlášení výsledků, byly předány poháry, ceny
a diplomy, jako každoročně byla vyhlášena soutěž o nejmenšího hasiče a hasičku.
Poté následovala přestávka na oběd a úprava dráhy pro soutěž dorostů, která proběhla v odpoledních hodinách a zúčastnila se jí čtyři družstva.
Na prvním místě skončilo družstvo z Říčan časem 32,33’, druzí Úvaly, na třetím Šestajovice a na
čtvrtém místě družstvo z Křížkového Újezdce. Po vyhodnocení této kategorie, předání ocenění se
družstva dorostů vracela na své základny.
Co říci k této soutěži?
Bylo nádherné, jak ti malí špunti s velkým nasazením a zápalem soutěžili za podpory přítomných,
za hezkého počasí a v krásném prostředí města Čelákovic.
Na závěr chceme poděkovat jak hasičům z Jiren, kteří prováděli dodávku vody, hasičům z Úval za
zapůjčení časomíry a ozvučení prostoru, Novým Jirnům za zapůjčení plata a kádě, škole za zapůjčení hřiště a sociálního zázemí, všem rozhodčím, sponzorům, obsluze u stánku s občerstvením,
děvčatům u výsledkové tabule a všem členům místního hasičského sboru, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této populární soutěže.
Miloš Fridrich, starosta sboru, foto: Kamil Vašica

MČR o nejzdatnější mládež a střední školu 2009

Foto: O Šipkové Růžence – K. Žertová a D. Petr

Mezinárodní výtvarná výstava
LIDICE
Soutěže u příležitosti 37. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2009 se
zúčastnili také žáci naší školy. David Michel získal za svou výtvarnou práci nejvyšší ocenění –
medaili Lidická růže. Do této soutěže bylo
zasláno 21 731 prací z 53 zemí světa.
Blahopřejeme.
Bohumír Hanžlík, ředitel školy

Ve středu 15. dubna se v Čelákovicích konalo v pořadí již sedmé, Svazem kulturistiky a fitness ČR
a firmou Nutrend pořádané Mistrovství republiky o nejzdatnější mládež a střední školu 2009. Já se
s fotoaparátem vydala celou akci zdokumentovat. „To bude rychlovka,“ říkala jsem si a v duchu už
viděla pár unuděných mladých lidí, kteří si přijeli zasoutěžit jen proto, aby se ulili ze školy. Jak jsem
se ale spletla!
Nejdříve mě překvapily Čelákovice perfektním sportovním areálem, který bych v relativně malém
městě vůbec nečekala. Bazén, tělo cvična i venkovní sportoviště – vše na jednom místě. Dalším překvapením pro mě byla početná účast závodníků. Jakmile odbila 8. hodina, kdy měla začít prezentace, rozbzučelo se to v tělocvičně jako v úle. Skupinky mladých sportovců se vážily, fasovaly startovní čísla, někteří se rozcvičovali a protahovali, jiní ještě získávali poslední cenné rady od svých trenérů
a veškeré činnosti, jak už to tak u mladých lidí bývá, doprovázel bujarý smích, vtipkování a pošťuchování. Celý výjev rušného barevného mraveniště mistrně dokreslovalo ranní slunce, které zvědavě
nakukovalo do tělocvičny, nalepené na okenních tabulích. Idylický obrázek.
Jakmile ale byly odstartovány první disciplíny, atmosféra se zcela změnila. Smích nahradilo
zapálené povzbuzování a výkřiky krajního úsilí, následované potleskem, objímáním, potřásáním
rukou či uznalým popleskáváním po rameni.
V tělocvičně se na plný plyn rozjelo klání v bench-pressu a trojskoku, na kluky čekaly shyby, holky
zdolávaly místo nich šplh, všichni bez rozdílu pak sedy-lehy. Venku se závodníci ohýbali do luků ve
snaze o co možná nejdelší hod medicinbalem, na běžeckém oválu za sebou desítky tenisek
nechávaly malé obláčky asfaltového prachu, který ulpíval na potem zmáčených obličejích. Slunce
nemilosrdně žhnulo. Na řadu přišla „šedesátka“. Rychlé starty ze startovacích bloků, zuby treter rychle ukusující trať, stopky puntičkářsky odpočítávající vteřiny, vedro. Ještěže mezi disciplínami bylo i plavání!
Přebíhala jsem od jednoho stanoviště k druhému, aby mi neunikl ani jediný zajímavý moment.
Soutěžní atmosféra mě zcela pohltila, strhlo mě nadšení i bojovný duch mladých závodníků. Jakou
já měla chuť taky vyběhnout…
Ale nešlo to. Tentokrát jsem měla být jen pozorovatelem tohoto úžasného sportovního klání, které
mě chvílemi až dojímalo. Nešlo zde o peníze, velké dary, ani fotky na titulních stránkách novin.
A přesto byl každý ochotný vydat ze sebe vše a za povzbuzování kamarádů dotáhnout ještě poslední shyb, zatnout zuby pro ještě jeden sed-leh, přes vyčerpání zrychlit v cílové rovince, vybičovat vůli,
když sílu už nebylo kde brát.
Čekala jsem nudu, ale místo toho jsem zažila opravdový sportovní svátek v jeho ryzí, nefalšované
podobě.
Lucie Žemberyová, Ronnie.cz
Svaz kulturistiky a fitness ČR pořádal tuto soutěž v Čelákovicích již podruhé. Vždy se na ní podílel
i Miloš Bukač, kterému bychom rádi touto cestou poděkovali, stejně jako všem, kteří nám byli nápomocni.
Miroslav Tichý
Více na: http://kulturistika.ronnie.cz/c-5447-mcr-o-nejzdatnejsi-mladez-a-stredni-skolu-2009.html
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FOTBAL
Soutěže se chýlí k závěru

AEROBIK
Nová mistryně Evropy ve sportovním
aerobiku je z Čelákovic!
Ve dnech 6. – 9. 5. 2009 se konalo ve španělském Blanes Mistrovstvi Evropy ve sportovnim
aerobiku, fitness teamech a hip hopu - FISAF
European Fitness Championship 2009.
Z našeho klubu se na tento šampionát nominovala Denisa Barešová, která po šesti letech
získala zpět pro Českou republiku evropský
mistrovský titul v kategorii dospělých, ženy.
Poslední mistryní Evropy se stala Martina
Fulínová v roce 2003 a od této doby se zatím
žádné české závodnici nepodařilo tento titul získat.
Denisa Barešová je již juniorskou mistryní
Evropy a světa a nyní čerstvou mistryní Evropy
ve sportovním aerobiku v dospělé kategorii.
Koncem roku se koná mistrovství světa v Martiniku a věříme, že kromě Denisy se nominují
i další závodnice z našeho klubu. Podle pravidel
se musí účastnit minimálně dvou nominačních
závodů ze tří s medailovým umístěním. Nejblíže
k účasti na MS má trio ve složení Bára Jandurová, Veronika Švarcová a Sabina Pavlíková.
Tato děvčata závodí v kategorii 11-13 let, týmy,
a svůj první nominační závod se jim podařilo
vyhrát. Anna Pačesová, která je loňskou juniorskou mistryní světa, se na prvním nominačním
závodě probojovala do finále a umístila se na 5.
místě. Vzhledem k tomu, že je prvním rokem
v dospělé kategorii, tak věříme, že větší úspěchy na ni teprve čekají.
Bohužel náklady na vrcholný závod tohoto
roku, mistrovství světa, budou finančně náročné,
a proto bude vítána jakákoliv finanční podpora
od těch, kteří mají možnost a chuť dívky sponzorsky podpořit. Případní zájemci o tuto spolupráci mohou využít uvedené kontakty na
www.aerobik.celakovice.cz
Vlaďka Barešová

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

Fotbalové mistrovské soutěže se přehouply
do poslední čtvrtiny. Union si zatím udržuje
postavení ve středu tabulky, i když poslední tři
kola se týmu příliš nedařilo, a to hlavně po střelecké stránce. Ohlédněme se za uplynulými
výsledky:
SK UNION – ŘEZUZ DĚČÍN 2:0 (1:0)
Branky: Dalekorej, Kejmar
Domácí od úvodního hvizdu udržovali mírnou
převahu, kterou v první půli potvrdil brankou
Dalekorej a po přestávce oslavil gólem svoji
premiéru v „A“ týmu dorostenec Kejmar.
SK KLADNO „B“ – SK UNION 2:0 (1:0)
Domácí celek se výrazně posílil z ligového
kádru a naši hráči tentokrát na kvalitní tým
nestačili. Důležité body tedy zůstaly na Kladně,
které rázně vykročilo za záchranou.
SK UNION – FK LITVÍNOV 1:2 (0:1)
Branka: Dalekorej
I když Union byl po celé utkání lepším týmem,
střelecky domácí zcela propadli. Hostující tým
rozhodl o zisku tří bodů v nastaveném čase po
zaváhání naší obrany.
SK UNION – FC CHOMUTOV 0:1 (0:0)
Diváci viděli kvalitní divizní utkání, a to zásluhou obou soupeřů. Na obou stranách bylo
několik příležitostí a jednu ve 48. minutě
dokázali hosté využít, což jim vyneslo tři body.

Pozvánka na stadion U Hájku:
sobota 13. 6. od 10.15 hod. – MOST „B“
DOROST v krajském přeboru:
Starší dorost
Podává zatím nepřesvědčivé výkony a zkomplikoval si zbytečně situaci. Hodně bude záležet
na závěrečných kolech.
FK BRANDÝS – SK UNION 1:0 (0:0)
V derby zbytečná porážka, když herní převaha byla na straně hostí.
SK UNION – SK SLANÝ 1:4 (1:2)
Branka: Uher
Proti přednímu celku tabulky drželi naši krok
v první půli, ve druhé již se prosadili hosté.
FC VELIM – SK UNION 3:1 (1:0)
Branka: Pavel Bařina
V duelu dvou ohrožených mužstev se prosadil důraz domácích v koncovce.
SK UNION – FK KOLÍN „B“ 1:0
Branka: Pavel Bařina
Mírná převaha domácího celku byla zúročena
až v závěru zápasu, kdy Bařina proměnil penaltu.
Mladší dorost
FK BRANDÝS – SK UNION 2:3 (1:3)
Branky: Jan Mourek 2, Jon
SK UNION – SK SLANÝ 4:1 (3:1)
Branky: Schwägerl 2, Uher, Hrubý
FC VELIM – SK UNION 0:0
SK UNION – FK KOLÍN „B“ 3:1 (2:1)
Branky: Šuráň, Jon, Schwägerl
ŽÁCI v krajském přeboru:
Starší žáci
Pohybují se v klidném středu tabulky bez
sestupových starostí. Sehrané zápasy:
SK UNION – SK BENEŠOV 0:0
Souboj dvou týmů ze středu tabulky skončil
bez branek.
SLOVAN LYSÁ – SK UNION 0:2 (0:2)
Branky: Kučera, P. Braniš
SK UNION – SK KOSMONOSY 4:0 (0:0)
Branky: Kučera 3, Poběrežský
SK UNION – TATRAN SEDLČANY 6:3 (5:2)
Branky: Poběrežský 3, Kučera 2, Novotný

V zápase bohatém na branky se opět rozhodlo již v první půli.
Mladší žáci jsou na 3. místě v tabulce.
SK UNION – SK BENEŠOV 2:1 (1:1)
Branky: Kasalický, A. Braniš
SLOVAN LYSÁ – SK UNION 2:0 (1:0).
SK UNION – SK KOSMONOSY 3:0 (2:0)
Branky: Vacek, Růžička, Dosoudil
SK UNION – TATRAN SEDLČANY 2:0 (1:0)
Branky: Dosoudil, Kubec
PŘÍPRAVKY
STARÁ BOLESLAV – SK UNION 2:5, SK
ZELENEČ – SK UNION 5:2, SK UNION –
HOVORČOVICE 1:1, SOKOL ZÁPY – SK
UNION 3:6, SK UNION – SLAVOJ TOUŠEŇ
11:0
MINIKOPANÁ
SOKOL VELTĚŽ – SK UNION „A“ 0:4, SK
UNION „A“ – HOVORČOVICE 3:0, SK UNION
„A“ – VYŠEHOŘOVICE 15:0, SOKOL ZÁPY –
SK UNION „A“ 0:12, S. VELKÉ POPOVICE –
SK UNION „B“ 0:9, SK ÚVALY – SK UNION
„B“ 1:2, SK UNION – FK ŘÍČANY 1:0, SK
UNION“B“ – DOBŘEJOVICE 0:9, TJ KUNICE
– SK UNION „B“ 1:2
Milan Šikl

CYKLISTIKA
Pozvánka na silniční závody
V sobotu 6. června 2009 se uskuteční
12. ročník cyklistického závodu „Memoriál
Miroslava Prágera – Viessmann tour 2009“.
Přijměte pozvání na start 95 km dlouhé trati a
přijďte změřit své síly s registrovanými amatérskými závodníky.
Start prvního balíku je v 10.30 hod. v Mečeříži. Veškeré kontakty a informace k závodu
najdete na http://www.uac.cz/propozice/41.pdf
Těšíme se na Vaši účast.
Viessmann team

FLORBAL
FBK
Vítězství domácího týmu!
FBK Čelákovice vyhrál 12. ročník turnaje O
pohár starosty města Čelákovic, když porazil
tato mužstva:
FBK ČELÁKOVICE-GAME OVER 3:1
FBK ČELÁKOVICE-ATHLETICS PRAHA 4:3
FBK ČELÁKOVICE-FBC UHŘINĚVES 9:4
FBK ČELÁKOVICE-FIREBALS KLATOVY 4:3
Tomáš Holcman

TENIS
TK Na Nábřeží
Družstva TK Čelákovice zahájila sezonu.
Výsledky zatím nejsou dobré, ale všichni
věříme, že po počáteční nervozitě se dočkáme i
prvního vítězství.
Mladší žáci:
TK Čelákovice – LTC Kolín B 0:9
Kosmonosy – TK Čelákovice 6:3
Starší žáci:
Kosmonosy – TK Čelákovice 9:0
TK Čelákovice – Brandýs nad Labem 1:8
Dorost:
Český Brod – TK Čelákovice 5:4
TK Čelákovice – Benátky nad Jizerou 1:8
Dne 27. 6. 2009 se uskuteční turnaj smíšených párů v dvojboji tenis – beach volejbal.
Přihlášky do 24. 6. na tel.: 602 616 696.
Ondrej Michelčík
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NOHEJBAL
A tým – Extraliga nohejbalu
Exmost Modřice – TJ Spartak Čelákovice A 6:1
A je to tady. Rozjela se nám nejvyšší nohejbalová soutěž, extraliga mužů. Čelákovice coby
nováčka soutěže čekal nelehký začátek, zajížděl totiž k zápasu na půdu úřadujícího mistra
ČR, mužstva Modřic. Domácí favorit nenechal
nikoho na pochybách o svých kvalitách a jednoznačně „přejel“ hosty 6:1, když jim dovolil jen
jedno vítězství v druhé dvojce v podání Spilky
a Kolenského. Ta porazila Palikána s Müllerem
2:0.
TJ Spartak Čelákovice – TJ Avia Čakovice 5:5
První domácí zápas v nejvyšší soutěži, před
početnou diváckou kulisou, přinesl zajímavou
podívanou, která skončila dělbou bodů. Hosté
z Čakovic představili řadu reprezentantů v čele
s Mrákavou, Suchým M. či Pachmanem. Každé
mužstvo mělo v průběhu utkání šňůru tří vítězných zápasů v řadě, a kdyby se podařilo dotáhnout do vítězného konce druhou trojku, tak se
domácí mohli radovat z prvního historického
vítězství v extralize.
Šacung Benešov – TJ Spartak Čelákovice 6:2
První dvojka ve složení Flekač, Kaděra rozehrála duel skvěle a po bezchybném výkonu
10:6, 10:6, vyprovodila z kurtu Doubravu
s Řehákem. Druhý bod přidal Kolenský v singlu,
a to bylo ze strany Spartaku vše.
TJ Spartak Čelákovice – SKN Žatec 6:4
Po dramatické koncovce se Čelákovice
dočkaly prvního vítězství v extralize. Ve vypjatém zápase byli domácí lepším mužstvem, soupeř stále dotahoval.
Liapor Karlovy Vary – TJ Spartak Čelákovice
4:6
Oba týmy nastoupily bez svých opor či zraněných hráčů. Karlovým Varům chyběl reprezentant Vanke a hostům potrestaný Spilka a zraněný Vrtiška. Přesto si Spartak přivezl cenné
vítězství.

LYŽOVÁNÍ
Lyžařský oddíl TJ Spartak se loučil se sezonou 2008/2009 v tyrolských Alpách na ledovci
Hintertux. Počasí bylo nádherné a všichni byli se svými výkony spokojeni.
Zveme všechny zájemce o vysokohorské lyžování na zájezd příští sezonu, a to v dubnu 2010.
Kontakt: 326 992 714.
Milan Břinčil

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Tel.: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice.cz

Provozní doba:
po
út
st

17.00 – 21.30
17.00 – 21.30
17.00 – 20.00

6.15 – 7.45
6.15 – 7.45

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
Nově otevřené prostory pro veřejnost v CMC
CMC Graduate School of Business, o. p. s.,
Čelákovice nabízí převážně školicí a ubytovací
služby. Nejen klienti CMC však mohou využít
nabídky obědů za přijatelné ceny v jídelně.

(20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt
pá
so
ne

6.15 – 7.45
10.00 – 12.00

17.00
17.15
16.00
16.00

–
–
–
–

21.30
21.30
21.00
20.00

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

ZMĚNY v provozní době od 6-09:
TJ Spartak Čelákovice – NK Děčín 5:5
Jak na zlatém podnose darovaly některé
body domácí Děčínu, aby pak v samém závěru
horko těžko vyválčily plichtu. Alarmující je fakt,
že Čelákovice nevyhrály ani jednu trojku.

B tým – Krajská soutěž
TJ Osnice – TJ Spartak Čelákovice B 6:3
Osnice je pro čelákovický B tým noční můrou.
V minulém ročníku s ním dvakrát prohráli
a nebylo tomu jinak ani v tomto zápase.
TJ Spartak Čelákovice B – NK Přišimasy 6:3
Až zlepšenou koncovkou se šňůrou tří bodů
si Spartak mohl připsat kýžené vítězství.
TJ Spartak Čelákovice B – NK Votice-Vlašim
6:0
Hosté byli zcela odevzdaným mužstvem.
Nevyhráli ani jediný set a jednoznačně prohráli
6:0.

Pozvánka na domácí zápasy:
6. 6. 9.00 hod. Čelákovice B – NK Osnice
13. 6. 14.00 hod. Čelákovice A – Karlovy Vary
21. 6. 14.00 hod. Čelákovice A – Sokol Břve
27. 6. 9.00 hod. Čelákovice B – N. Strašecí
Petr Flekač

Plavání se ZP Metal-Aliance ukončeno – pokračovat bude od 9-09.
Plavání končí nedělí 28. 6.
Bazén bude otevřen od úterý 1. 9. od 6.15 hod.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice
Tel.: 326 995 361
ceny vstupného:
jednorázové vstupné
permanentka na 10 vstupů
za 10 vstupů
děti do 15 let
prostěradlo

80,- Kč
700,- Kč
1 zdarma
20,- Kč
20,- Kč

Otevírací doba:
st
14.00 – 22.00
muži
čt
14.00 – 22.00
ženy
pá
12.00 – 22.00
muži
so
12.00 – 20.00
ženy
Provoz bude ukončen v sobotu 27. 6.
Po prázdninách bude otevřeno od středy
2. 9. 2009 (muži).

Dnem 15. 5. 2009 otevřeli nové prostory pro
širší veřejnost, a to KAVÁRNU. V její nabídce
najdete jídelní lístek, deserty, kvalitní italská
vína, kávu Lamborghini, pivo Bernard a široký
výběr lahodných koktejlů. Kavárna má vstup
vedle hlavního vchodu do CMC (nám. 5. května
2) a patří k ní i předzahrádka, která bude po
ukončení stavebních prací rozšířena o dětský
koutek.
Provozní doba:
po-ne 10.00 – 22.00 hod.
Tel.: 602 668 999
e-mail: psembera@cmc.cz
http://hotel.cmc.cz/

POUKAZ NA SLEVU
20 % na konzumaci v Baru CMC
Platnost kuponu do 31. 8. 2009.

Přerušení dodávky elektřiny

oznamuje ČEZ Distribuce, a. s.

středa 16. 6. 2009
v čase 8.00 – 12.00 hod. v ulici Sokolovské od kruhového objezdu po ulici V Zátiší
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volný čas

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 do 18. 6. 2009:
po
9.00 – 11.00
út
9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st, čt, pá 9.00 – 12.00
Prosíme návštěvníky, aby přicházeli do 10.00
hod. (to s ohledem na předpokládané hezké
červnové počasí – pokud po desáté nikdo nedorazí, pak se služba s dětmi vypraví rovněž za
sluníčkem ven).
• Masáže v MC – čtvrtek 4. 6. dopoledne,
zatímco budete relaxovat, rádi Vám dítě
pohlídáme, cena včetně hlídání dětí 80,- Kč za
15 min. masáže šíje. Nutno před přihlásit –
M. Straková 775 685 666.
• Schůzka maminek – čtvrtek 4. 6. od 10.00
hod. Pozvání pro všechny, kteří se chtějí aktivně
zapojit do tvorby programu v MC.
• Návštěva u vodáků – úterý 9. 6. od 16.00
hod., sraz ve vodácké loděnici, pojďte se povozit na lodičkách.
• Křesťanské setkání – středa 10. 6. 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 „Bambi“ –
čtvrtek 11. 6. od 10.00 hod., vhodné pro děti od
18 měsíců.
• Konzultace s vizážistkou – úterý 16. 6., nutno
před přihlásit, pí Běťáková, tel.: 724 920 404.
• ZAHRADNÍ SLAVNOST – čtvrtek 18. 6. od
15.30 hod., na zahradě MDDM. Bude hrát kapela, budeme tančit, přijede divadlo a kejklíři,
„princové“ a „princezny“ vstup zdarma!
V letošním školním roce se dveře herny MC
zavřou ve čtvrtek 18. června. Odpoledne se rozloučíme na Zahradní slavnosti.
Přejeme Vám hezké prázdniny a v září na
shledanou.
I o prázdninách si od nás můžete zapůjčit
trampolínu, vozík a tyč za kolo – v případě zájmu
volejte pí Radaně Horníkové, tel.: 606 626 018,
nosítko – krosnu a rodinné vstupenky do ZOO
a botanické zahrady – v případě zájmu volejte pí
Ireně Kokešové tel.: 731 511 721. Prosíme,
neposílejte SMS.
Ivana Turinská

Pravidelné kurzy plánované
na školní rok 2009/2010
Informujte se již nyní!
NOVÉ:
Plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let
Info: Dominika Fijalová 721 355 798
Cvičení na velkých míčích pro děti od
9 měsíců
Info: Monika Žatečková 728 660 493
OSVĚDČENÉ:
Miniškolička – dopolední program pro děti od
3 let
Info: Martina Vlčková 737 647 968
Cvičení pro děti od 12 měsíců do 4 let, včetně
cvičení na overballech
Info: Martina Vlčková 737 647 968

6/2009
Angličtina pro děti od 2 let s rodiči, od 3 let
bez rodičů
Info: Jana Matoušková 607 659 393
Hudební školička pro děti od 3 let
Info: Rut Kořínková 773 288 277

CHOVATELÉ
OCENĚNÍ
Přítel Petr Bajer byl vyhodnocen na okrese
Praha-východ jako nejlepší chovatel drůbeže.

Výtvarná školička pro děti od 3 let
Info: Markéta Chybová 724 943 023
Malováníčko pro děti od 18 měcíců
Info: Slávka Tomášková 602 942 155
Hudební škola Yamaha pro děti od 6 měsíců
Info: Zuzana Bartošová 732 655 396
Kung-fu pro děti od 4 let
Info: Petra Lorenzová 606 582 848
Předporodní kurzy
Info: Ivana Turinská 604 564 683
„Znaková řeč“ pro slyšící batolata – semináře pro rodiče
Info: Barbora Jungerová 777 137 687
Kurzy masáží kojenců a batolat
Info: M. Grzesíková 604 282 411
Angličtina pro dospělé
Info: Jana Matoušková 607 659 393
Němčina pro dospělé
Info: Radana Horníková 606 626 018
Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika
a posilování
Info: Anna Králová 723 672 884
Cvičení pro ženy – aerobik a P-class
Info: Martina Vlčková 737 647 968

Za zvířátky do Radonic
Na středu 22. dubna naplánovalo Mateřské
centrum Čelákovice výlet po naučné stezce
v Radonicích. Sraz byl v 16.00 hod. přímo
v zemědělském areálu, doprava byla tudíž
nutná vlastními přibližovadly. Přesto se zúčastnilo minimálně 10 nadšených a vzděláníchtivých rodin.
Děti zaujal už při příchodu do areálu výběh
s množstvím rozličných druhů drůbeže: slepicemi, kachnami, husami, perličkami, ale i pávy
a americkými krocany, bažanty a koroptvemi.
Naučnou stezkou nás provázel p. Myslivec,
který dětem i dospělým o každém zvířecím obyvateli areálu pověděl základní informace a navíc
vždy přidal ještě nějakou tu zajímavost. Viděli
jsme tak nejen již zmíněnou drůbež, ale i lišku,
kunu, králíky, poníky, prasata domácí i ta divoká,
kozy, muflony, morčata a další.
Vzhledem k tomu, že jsme se tam vypravili
v ten „pravý“ jarní čas, viděli jsme i spoustu
mláďat: malá kachňátka, selátka, králíčky, kůzlátka, morčátka, a dokonce i sedět kachnu na vejcích. Děti byly z celé prohlídky nadšené, nejvíce
z toho, že se mezi zvířaty buď mohly volně pohybovat, nebo si je alespoň pohladit a nakrmit je.
Tímto panu Myslivcovi a celému areálu děkujeme za příjemně strávené a naučné dvě hodiny
a těšíme se na další hromadnou výpravu za
přírodou a jejími obyvateli.
Helen Fukalová

HOUBY
V sobotu 16. května se uskutečnila
v Čelákovicích beseda s houbařským
fenoménem Ing. Josefem Baierem.
I přes velké sucho se v okolních lesích objevily překvapivé nálezy – májovky ve větším
množství (obě formy), dále dřevokazné choroš
šupinatý a sírovec oranžový (vyrostlý na akátu –
nesbírat), helmovka tuhonohá, žampion císařský a sněhobílý, špička travní, závojenka Sandersova – podobná velmi podtrnce, ale není tolik
hygrofágní (tj. působením vody tmavne). Tady
pozor na dvojníky, vláknice načervenalá na řezu
červená a má špičatější klobouk, kdežto podtrnka má lupeny zbarvené masově červeně.
Premiéru v Čelákovicích měl skvost – velice
vzácná houba (určená Dr. Herinkem) Dalesmyces phillpsii. Jde o formu kustřebky. Jak vypadá? Představte si velký květák, který má místo
růžic stovky malých kloboučků. Musím poděkovat dámám M. Špalkové a J. Čermákové, které
naše povídání o houbách zpestřily svými
kuchařskými ukázkami.
Trošku zapršelo a určitě se objeví první hřibovité houby. Pozor – naše lesy jsou teplé, a tak se
určitě ukážou i muchomůrky! O nich za měsíc.
Pamatuj – sbírej houby, které dobře znáš!
Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/
e-mail: ts@celakovice-mesto.cz
PROVOZNÍ DOBA
út
st
čt
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so

10.00 – 15.00
12.00 – 18.00
10.00 – 15.00
9.00 – 12.00

12.00 – 18.00
14.00 – 17.00

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY
VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET!
PET
HDPE
LDPE
PP
PS
C/PAP
C/DAP

= 1
= 2
= 4
= 5
= 6
= 81
= 84

