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přečtěte si
- Paroplynovou elektrárnu nechce 

i Mochov
- Opravená Kamenka zahájí provoz
- Devastace nádražní budovy začala

Poděkování za úklid sněhu ve městě
Vážení spoluobčané,

začátkem roku 2010 přišlo do České republiky sněžení, které způsobilo kalamitu v naší zemi. Mno-
žství sněhu bylo na tuto roční dobu celkem normální – potvrdili meteorologové, jenže padal úplně
jinde, než je obvyklé. V nížinách, nikoliv na horách. Proto na Čelákovice během lednového víkendu
spadlo neobvyklé množství sněhu, které značně zkomplikovalo dopravní situaci v našem městě.

Technické služby nasadily veškerou dostupnou techniku, kterou mají k dispozici. Protože kapacit-
ní možnosti Technických služeb nemohly pokrýt potřebu úklidu města, byly uzavřeny dohody s fir-
mami Uhlíř, Šimon, Sixta, Březina a Červinka na odklizení a odvoz sněhu. Sjízdnost komunikací byla
zajištěna, ale řešení úklidu chodníků nešlo úplně technicky ani kapacitně zvládnout. Prohrnutí chod-
níků v plném rozsahu nebylo možné, protože ruční úklid v rozsahu a situaci, která nastala, nebyl 
reálný.

V našem městě je zákaz používání posypové soli. Z důvodu ochrany životního prostředí nepou-
žívají ani naše Technické služby tyto chemické prostředky k odstraňování sněhu, pouze na krajských
komunikacích vedoucích naším městem (II/245 ulicí Masarykova a III/2454 ulicí Sedláčkova, Jiřinská,
Rooseveltova) používá Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště posypové směsi.

Pokračování na str. 2

ZÁPIS dětí
do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL

v Čelákovicích proběhne
na obou školách

ve čtvrtek 11. února 2010
od 13.00 do 17.00 hod.

a pátek 12. února 2010
od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte

Foto: -mn-
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Pokračování ze str. 1
Pokyn při odklízení sněhu v našem městě

zněl jednoznačně – nejprve zajistit průjezdnost
komunikací i průchodnost chodníků a zajistit
obslužnost autobusových zastávek, a to včetně
nastupování a vystupování pro cestující v plné
šíři těchto zastávek! Až poté odklidit sníh z par-
kovacích míst a odvážet jej po ukončení sněže-
ní z města. Od samého začátku jsme si hlídali
i ekonomiku odklízecích prací, proto odvážení
sněhu začalo až po sněžení od pondělí 11. 1.
2010, abychom zbytečně neodváželi sníh z těch
samých míst na několikráte. Stejně ale náklady
na odstranění víkendového sněžení překročí
v našem městě 400 tis. Kč.

Uprostřed týdne jsme také na celý den muse-
li povolat naše dobrovolné hasiče a předispono-
vat část kapacity Technických služeb na
odstranění sněhu z plochých střech tělocvičny
BIOS a pavilonu CHANOS v ZŠ Kostelní, kde
by těžký sníh mohl způsobit problémy.

Přestože dle nové právní úpravy je úklid
veřejných komunikací věcí vlastníka, tedy
města, mnoho občanů se do úklidu sněhu zapo-
jilo a před svými domy opakovaně sníh odklidilo.

Chceme prostřednictvím stránek Zpravodaje
poděkovat všem, kteří se podíleli na zvládnutí
lednových přívalů sněhu – především jednotli-
vým občanům, čelákovickým dobrovolným hasi-
čům, zaměstnancům technických služeb
a v neposlední řadě firmám, které s úklidem
sněhu významně pomohly. Podobná situace se
dá zvládnout jedině společnými silami – věříme,
že jich bude v každé další podobné situaci díky
Vám všem vždy v našem městě dostatek.

Ing. Bohumil Klicpera

Petr Bařina, Dr. Luboš Rýdlo

Lednová kalamita
Je možné, že i letošní zima bude nakonec

teplotně i srážkově průměrná. Letošní leden
však byl určitě výjimkou. Nejen počtem mrazi-
vých dnů, ale především množstvím sněhu
napadaného za poměrně krátkou dobu – od 
8. 1. do 11. 1. padal sníh nepřetržitě a jeho
výška dosahovala místy až 35 cm. Pokud se
pamatuji, lze jeho množství přirovnat k roku
1969/70, kdy byla podobná situace. Vlaky něko-
lik dnů nejezdily a problémy byly i na silnicích.
Na pomoc byla tehdy nasazena i armáda.

Vzhledem k letošní situaci v celé republice
nebylo ani naše město výjimkou. Po předpovědi
trvalého sněžení na 8. až 11. ledna jsem 7. 1.
konzultoval s ing. Klicperou, starostou města,
technické a organizační možnosti TS Čelákovi-
ce. Předpokládal jsem, že při nasazení techniky,
kterou máme k dispozici, se nám podaří udržet
sjízdnost komunikací našeho města a schůd-
nost chodníků tam, kde je dokážeme obsluho-
vat stávající provozní technikou.

Současně jsem předjednal pomoc na pondě-
lí 11. 1. na následný odvozu sněhu u firem pana
Uhlíře a pana Šimona. Pro tyto dny byly dále
posíleny směny pohotovostí pracovníků TS
Čelákovice.

Situace počasí se vyvíjela podle předpovědi,
a tak byly postupně střídány a posíleny pracov-
ní skupiny z 9 pracovníků v pátek na 12 osob
v sobotu a 17 v neděli. V pondělí pracovali již
všichni provozní zaměstnanci TS Čelákovice, tj.
25 lidí. K tomu se po rozednění, když přestalo
sněžit, přidaly pracovní čety zmiňovaných firem,
následně pak ještě  pracovníci fy Březina, Sixta
a později i fy Červinka. Podařilo se udržet sjízd-
nost komunikací, provoz autobusových
zastávek a vyčistit frekventované přechody.
Problém byl ale s šířkou ulic - sníh už nebylo
kam hrnout. To, že ho bylo opravdu hodně, jsme
zjistili hned v pondělí. Prostor u hřbitova, kam se
sníh vyvážel v minulosti, byl zaplněn během jed-
noho dne. Nasazení jednotlivých čet trvalo
nepřetržitě od pondělí do pátku a následně po
dalším sněžení ještě další pondělí a úterý.

Průběžně tak byly nasazeny na údržbu
komunikací a úklid sněhu tři čelní pluhy, dva
smykové pluhy, tři sypače a jeden kartáč. Dále
pak pět nakladačů a sedm aut. Dohromady pak
spolu s pracovníky na ruční úklid v průměru 50
lidí v jedné směně. Byl to maximální stav, který
šel organizačně zvládnout. Sníh byl odvážen
z náměstí, z nejfrekventovanějších ulic a jiných
potřebných prostor. Během uvedené doby bylo
odklizeno a vyvezeno asi 6500 m3 sněhu.

Za tuto práci zaplatily TS Čelákovice jednotli-
vým firmám podle smluvních jednotkových cen
350 000,- Kč, přičemž pan Uhlíř a pan Šimon
část nákladů neúčtovali a pan Sixta odvedl
zadanou práci zcela zdarma. Provozní náklady
TS Čelákovice odhaduji na 100 000,- Kč. Jenom
pro srovnání – celkové náklady na zimní údržbu
za „průměrné zimy“ jsou 500 000,- Kč.

Po uklizení sněhu a následné oblevě byly
znovu vozovky a chodníky pluhovány a kryty
inertním posypem. Během sledované doby to
bylo 150 tun materiálu.

To, co se nepodařilo zajistit, byl úklid sněhu
na chodnících, kde není možné použít stávající
techniku, kterou mají TS Čelákovice k dispozici.
I když si chodníky mnoho našich občanů před
svým domem průběžně uklízelo - a já jim touto
cestou děkuji za pomoc a pochopení - čistit zby-
tek ručně bylo nereálné. Nový stroj nebyl přes
sliby dodavatele dodán včas a bez něj není
možné ošetřit třicet kilometrů chodníků
v reálném čase a s potřebným efektem. Napří-
klad chodníček v ulici U Podjezdu uklízeli dva
pracovníci půl hodiny. A stačilo 10 vteřin na to,
aby ho pluh SÚS znova zahrnul.

Dalším omezením pro čištění chodníků jsou
parkující auta. Dost často brání v úklidu sněhu
i na chodnících, které to stavebně umožňují.
Špatně zaparkovaný automobil zúží profil chod-
níku až o 50 cm, což pak znemožní jeho prohr-

nutí v celé délce. Podobně to je i na silnicích.
Množství sněhu eliminovalo možnosti malé
techniky s užší radlicí a velká okolo zaparkova-
ných vozů prostě neprojela. Jednalo se napří-
klad o ulice Vašátkovu, Kostelní a jiné. Přitom by
náš čelní silniční pluh se sypačem dokázal oše-
třit prakticky celé město v reálném čase
a potřebné kvalitě. Bohužel v mnoha ulicích je
jeho použití omezeno nebo vyloučeno.

V průběhu údržby jsme se snažili řešit i poža-
davky a stížnosti našich občanů. Kupodivu jich
nebylo víc než v minulých letech, a pokud byly
adresné, většinu se nám podařilo vyřešit a situ-
aci napravit. Od některých se nám pak dostalo
i poděkování.

I když zima ještě nekončí, doufám, že se
podobná situace v letošní sezoně již opakovat
nebude, a nebudou tak odčerpány další finanční
prostředky, které by pak chyběly na další
údržbu. Karel Turek, ředitel TS

Paroplynovou elektrárnu
nechce i Mochov

Zastupitelstvo města Čelákovic se obrátilo
svým usnesením z 26. listopadu 2009 na jednot-
livé zastupitele obce Mochov s důraznou žádo-
stí, aby přehodnotili své souhlasné stanovisko
k záměru fy RWE a ALPIQ vybudovat paroply-
novou elektrárnu na katastru obce Mochov,
které přijali na mimořádném jednání Zastupitel-
stva obce Mochov dne 18. 3. 2009 svým usne-
sením č. 200902. Zastupitelstvo obce Mochov
na své mimořádné schůzi dne 4. 12. 2009 opě-
tovně projednalo záměr elektrárny na svém
území a schválilo usnesení, že nesouhlasí
s výstavbou paroplynové elektrárny na svém
katastrálním území.

27. listopadu jsme se dále obrátili na soused-
ní obce, městyse a města se žádostí, aby
zmíněný projekt elektrárny projednali ve svých
nejvyšších kolektivních orgánech a zaslali nám
výpis z usnesení se svým postojem či stanovis-
kem k zamýšlenému projektu elektrárny v Pola-
bí. Obce Mochov, Přerov n. L., Zeleneč, Jirny,
Horoušany, Zápy, Břežany II, Vyšehořovice,
Lázně Toušeň, Nehvizdy vyslovily nesouhlas se
záměrem výstavby paroplynové elektrárny,
město Brandýs n. L.-Stará Boleslav vzalo nega-
tivní postoj města Čelákovice k záměru elekt-
rárny na vědomí.

V tomto svazku s okolními obcemi jsem 11. 1.
2010 požádal pana hejtmana MUDr. Ratha
a jeho náměstka pro oblast životního prostředí
a zemědělství Ing. Peteru, aby v Radě
a následně v Zastupitelstvu Středočeského
kraje projednali stanovisko Města Čelákovic ve
smyslu nesouhlasného vyjádření k záměru
vybudovat paroplynovou elektrárnu v blízkosti
města Čelákovic na katastru obce Mochov
a rozhodli, že umístění paroplynové elektrárny
v katastru obce Mochov nebude včleněno do
územního plánu vyššího územně správního
celku, který schvaluje Středočeský kraj, a ani
tato elektrárna nebude zahrnuta do Územní
energetické koncepce Středočeského kraje.
Hlavním důvodem našeho stanoviska proti
tomuto záměru je související zhoršení životních
podmínek a negativní vliv na životní prostředí
v okolí elektrárny, protože záměr investora je
umístit elektrárnu sice na katastrálním území
Mochov, ale ve vzdálenostech 800 m od stáva-
jících bytových zástaveb v Čelákovicích 
a Záluží a 450 m od plánovaných bytových 
zón dle schváleného územního plánu města
Čelákovic.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Foto: -mn-
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Z usnesení Rady města 1/2010, konané dne

7. 1. 2010.

RM určila mzdový limit příspěvkovým organiza-
cím.

RM akceptovala usnesení Krajského soudu
v Praze ze dne 3. prosince 2009 v rámci právní
věci úpadce TOS Čelákovice, a. s., IČ 451 47 981,
a odvolání považuje za bezpředmětné.

RM vzala na vědomí schválené kalkulace
vodného a stočného pro rok 2010.

RM neměla námitky:

• k využití prostředků investičního fondu ZŠ Kos-
telní ve výši 150 143,- Kč na dokončení montáže
solárního systému pro ohřev TUV v objektu;

• k předloženému záměru na umístění fotovol-
taických článků na střechách objektů v areálu
společnosti FV-Plast v Čelákovicích dle studie
„FVE FV Plast Čelákovice“ z 11/2009.

RM souhlasila:

• s tím, aby TS Čelákovice bezplatně poskytly
TJ Spartak Čelákovice sloupky k oplocení
sportoviště. Pro tyto sloupky není v majetku
TS další využití;

• s předloženou dokumentací k územnímu říze-
ní na výstavbu RD v lokalitě Nad Přerovskou
cestou I, Čelákovice, za splnění podmínek
uvedených ve vyjádření č. 1/2010;

• po projednání se zástupcem investora výz-
kumného areálu SVÚM s předloženým zámě-
rem výstavby výzkumného areálu Státního
výzkumného ústavu materiálu, a. s., a konsta-
tovala, že tento záměr odpovídá funkčnímu
využití plochy dle schváleného územního
plánu (dle ÚP určena jako SVO, tj. polyfunkční
plocha obchodu a služeb).

RM pověřila starostu podepsáním vyjádření
1/2010 za předpokladu podepsané Smlouvy
o spolupráci všemi vlastníky pozemků PK 3257
a PK 3258.

RM schválila:

• záměr Města Čelákovic na odkoupení pozem-
ku PK 715/1 o výměře 1064 m2, k. ú. Čeláko-
vice a obec Čelákovice, za cenu 400,- Kč/m2

od soukromého vlastníka, na kterém je parko-
vací plocha Kulturního domu;

• vícepráce při realizaci zakázky Odstranění
havarijního stavu ZŠ Kostelní, Čelákovice, ve
výši 1 000 456,- Kč (1 190 543,- Kč vč. DPH);

• úpravu č. 1 rozpočtu 2010;
• vyjádření č. 1/2010 pro potřeby územního říze-

ní na výstavbu RD v lokalitě Nad Přerovskou
cestou I, Čelákovice;

• záměr vlastníka pozemků p. č. 1435/83
a p. č. 1435/142, k. ú. Čelákovice a obec
Čelákovice, za předpokladu, že přístupy na
pozemek budou provedeny dle návrhu města

• vyjádření č. 2/2009 k záměru realizace foto-
voltaické elektrárny v areálu firmy FV-Plast,
a. s., Čelákovice;

• Smlouvu o poskytnutí příspěvku podle § 51
OZ Semiramis, o. s., se sídlem Dlabačova
2208, Nymburk, na zajištění protidrogové pre-
vence ve městě Čelákovice a výplatu částky
90 000,- Kč dle uvedené smlouvy;

• Pravidla pro umísťování reklamních, informač-
ních a propagačních zařízení na území města
Čelákovic s účinností od 1. 1. 2010;

• Dodatek č. 9 smlouvy č. VP 22 mezi odběrate-
lem Městem Čelákovice a dodavatelem Praž-
ské vodovody a kanalizace, a. s., na změnu
ceny vody dodané od 1. 1. 2010.

RM nesouhlasila:

• se zněním předložené Smlouvy o spolupráci
na lokalitu obytné zóny Krátká linva mezi
Městem Čelákovice a ARI STAVEBNÍ,
s. r. o. RM požaduje před jednáním o smlouvě
o spolupráci předložit investorem urbanistic-
kou studii lokality Krátká linva včetně návrhu
základní infrastruktury a odvodnění dané zóny,
a to ve variantách řešení především ve smys-
lu členění stavebních pozemků;

• se záměrem na vybudování nosného stožáru
pro rozšíření konektivity CzelaNet na budově
ZŠ J. A. Komenského a požaduje vyjádření
s předložením podrobné technické specifikace
a grafického podkladu.

RM doporučuje Zastupitelstvu města:

• ke schválení smlouvu o převodu základní
technické infrastruktury (ZTI) a smlouvu
o budoucí kupní smlouvě mezi Městem
Čelákovice a vlastníky pozemků PK 3257
a PK 3258;

• ke schválení Obecně závaznou vyhlášku
E1/2010 Města Čelákovic, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška E1/2007 o veřej-
ném pořádku a čistotě ve městě.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Jednala první letošní Rada města

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 25. 2. 2010 od 18.00 hod.

v Kulturním domě

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

Opravená Kamenka
zahájí provoz

V prosinci loňského roku byla dokončena
další významná investiční akce města – rekon-
strukce nové budovy ZŠ Kostelní. Stavba probě-
hla přesně v časovém rozpětí, daném smlouvou
o dílo, tedy od srpna 2009 do konce kalen-
dářního roku. Důvodem rekonstrukce byl fakt, že
v budově školy, pocházející z let 1992-1993, se
začaly krátce po uvedení do provozu projevovat
závady, které postupem času zásadně omezo-
valy provoz školy. Kompletní rekonstrukce řešila
sedm hlavních problémů: Chybné konstrukce
zděných příček, vady ve střešním plášti, způso-
bené jeho nevhodnou skladbou, špatnou tech-
nologii obvodového zdiva, neřešený odvod
spodních vod, chybné provedení podlahy jídel-
ny, nevhodné provedení spojovací chodby ve 2.
NP a chybějící vrstvy ve skladbě terasy.

Všechny uvedené problémy byly způsobeny
jednak nevhodně zvolenými technologickými
postupy v průběhu stavby a velmi nekvalitně
odváděnou prací, jednak odchylkami skutečné-
ho provedení stavby od schválené projektové
dokumentace.

Budova školy dostala nový kvalitní střešní
plášť, byly přezděny vnitřní příčky a na základě
návrhů školy byly částečně změněny vnitřní dis-
pozice. Došlo k vyrovnání a opravě struktury
podlah a střechy terasy, byly doplněny chybějící
nadokenní překlady(!) a pomocí protlaku
o průměru 1000 mm byl vyřešen odvod spod-
ních vod do nově budované dešťové kanalizace
v ulici Kostelní.

Rekonstrukce budovy si vyžádala vícepráce
– v průběhu prací byl zjištěn např. nevyhovující
stav elektrorozvodů, nutnost použití účinnější
technologie při izolaci suterénu, došlo na
neplánované, nicméně nutné úpravy a opravy
omítek, povrchů vnitřních a vnějších konstrukcí,
úpravy si vyžádaly i zařizovací předměty. Po
dohodě s autorským dozorem byly rovněž
zapracovány a provedeny i dispoziční požadav-
ky školy. Došlo i na vybavení školy novým nábyt-
kem.

V průběhu celé rekonstrukce probíhaly pravi-
delné kontrolní dny, a to vždy za účasti tech-
nického dozoru investora, autorského dozoru
projektanta, stavbyvedoucího, ředitelky školy
a zástupců investora, tedy Města. Průběh všech
prací byl velmi pečlivě sledován a vzniklé více-
práce byly po předchozím projednání před-
kládány k odsouhlasení Radě města.

Výsledkem tohoto postupu je velmi zdařilé
dílo, které bude od úterý 9. února sloužit žákům
Kamenky a které se představí veřejnosti na Dni
otevřených dveří ve středu 10. února.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se
na úspěchu celé akce podíleli – firmě Stavby za
bezproblémový průběh akce, vedení Kamenky
a učitelskému sboru za zvládnutí komplikací
v průběhu rekonstrukce, ZŠ J. A. Komenského
a jejímu vedení za pomoc při zajištění stravování
a náhradních výukových prostor a všem dalším,
kteří byli jakkoli při stavbě nápomocni.

Nová Kamenka byla rekonstruována nákla-
dem bezmála 25 mil. Kč, z toho 2 181 000 Kč
činí nutné vícepráce a 769 000 Kč činí náklady
na realizaci požadavků školy.

Vybavení nových prostor nábytkem si vyžádá
náklady v celkové výši 1 211 000 Kč.

Přejme tedy všem, jimž bude opravená
Kamenka sloužit, mnoho úspěšných a klidných
školních let.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Podání přiznání k dani 
z příjmu v Čelákovicích

Dne 10. března 2010 bude možné v době od
14.00 do 17.00 hodin podat přiznání k dani
z příjmu a vznést dotazy k jeho vyplnění u pra-
covníků finančního úřadu v jedné z kluboven
(vchod ke kanceláři KD – předprodej vstupe-
nek) Kulturního domu v Čelákovicích, Sady 
17. listopadu 1380. OFaP MěÚ Čelákovice
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do neděle 21. 2.

Městské muzeum
ŠPERKY A OBRAZY MONIKY KOPECKÉ 

A EVŽENIE CHRAMOSTOVÉ

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 -
12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

únor - březen 2010

Městské muzeum
OBRAZY Z TVORBY ČEŇKA JANDY

výstava ve vstupní místnosti muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 hod.

pátek 12. 2. 15.00 - 17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ

výtvarné odpoledne pro předem přihlášené děti

sobota 13. 2. 10.00 hod.
sál ZUŠ
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

divadelní představení

sobota 13. 2. 14.00 - 17.15 hod.
MDDM v Havlíčkově ulici
ENCAUSTIKA A DEKUPÁŽ

obrázky z vosku a dekorace ubrouskovou tech-
nikou, výtvarný kurz pro děti i dospělé, přihlášky
do 1 týdne před termínem kurzu

čtvrtek 18. 2. 18.00 hod.
sál ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

sobota 27. 2. - neděle 14. 3.

Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ III

výstava prací účastníků výtvarných kurzů
a kroužků Městského domu dětí a mládeže
Čelákovice a dalších MDDM a organizací, pří-
stupná denně mimo pondělí 9.00 - 12.00
a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní vernisáž
v sobotu 27. 2. od 10.00 hod.

sobota 27. 2. 10.00 hod.
sál ZUŠ
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

loutkové divadelní představení

březen 2010

Městská knihovna
AUTORSKÉ ČTENÍ S VYHLÁŠENÍM 

7. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

úterý 2. 3. 9.30 hod.
Kulturní dům
POPELKA

Pohádka určená dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40,- Kč

Kulturní kalendář

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.

pátek 12. 2. 20.00 hod.
X. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

K tanci a poslechu hrají nonstop Dekameron
a Evergreen kvartet, bohatá tombola, překvape-
ní večera. Předprodej vstupenek: kancelář KD
nebo na tel.: 777 181 470

sobota 13. 2. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

ŠKOLY

středa 17. 2. 19.30 hod.
RŮŽE Z ARGENTINY

Divadelní představení Divadla Karlín v režii
L. Žídka, účinkují: J. Přeučil, J. Štědroň, L. Čer-
níková, A. Sousedíková, D. Slávik, J. Kohutová
a dlouholetí členové HD Karlín V. Vostárek, 
J. Počepický, L. Žídek, I. Bukovská. Vstupné:
200,- Kč

čtvrtek 18. 2. 9.30 hod.
O KREJČÍM JÍROVI A KOUZELNÉ JEHLE

pohádka Divadla Mrak určena dětem MŠ
a volně příchozím, vstupné: 40,- Kč

sobota 20. 2. 20.00 hod.
PLES SK UNION

sobota 27. 2. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES SOU a SOŠ TOS 

Čelákovice, s. r. o.

PŘIPRAVUJEME:

17. března 2010 koncert skupiny ABBA revival

VÝSTAVA ŠPERKŮ A OBRAZŮ
Městské muzeum v Čelákovicích srdečně zve na výstavu „Šperky a obrazy z tvorby

Evženie Chramostové, Moniky Kopecké a Jindřicha Lercha“, která je veřejnosti 
přístupna od 30. ledna do 21. února 2010. Pestrá výstava je vnitřně sladěnou 
kompozicí sestavenou z ukázek tvorby tří soudobých umělců.

Evženie Chramostová, vystudovaná jako inženýr-ekonom, sice pracuje jako projektový manažer
v jedné soukromé společnosti, ale volné chvíle od dětství věnuje malování. Vyrostla v rodině grafiků
a parkových architektů. V obrazech se vlastními slovy snaží „zachytit neopakovatelnost okamžiku,
vnitřní klid a světlo“. Pozitivní odezvu sklidila např. z kolektivní výstavy Výtvarníků Prahy 8 v Kultur-
ním domě Ládví v srpnu 2006.

Monika Kopecká se hlásí k Francii jako ke zdroji své inspirace. Výroba šperku byla silně ovlivně-
na pobyty v zemi galského kohouta, zejména v Provence a ve městě „nad Seinou, kde se snoubí
evropská kultura s kulturou černého kontinentu“. Autorčiny šperky se vyznačují „lehkou elegancí
a přitom barevností i tvarem asociují etno kulturu, slunce a nezapomenutelné lány levandule“. Vysta-
vené šperky jsou vytvořeny ručně z polymerové hmoty a nesou značku Bien Fait, tj. „dobrá práce“.
Autorka ráda používá křišťálovou pryskyřici, měděné a lakované drátky k vytváření háčkovaných
a ohýbaných ozdob.

Jindřich Lerch vystřídal řadu povolání, mimo jiné byl automechanikem, ale dnes se živí
napínáním malířských pláten. K výstavě ve Tvrzi se vyjádřil lapidárně. „O obrazech, které zde vysta-
vuji, je zbytečné psát, raději se přijďte podívat… srdečně Vás zveme“.

Mgr. David Eisner, ředitel muzea

Autor: Jindřich Lerch

Šperk autorky Moniky KopeckéMladá baletka, autorka: Evženie Chramostová
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Městský dům dětí a mládeže zve veřejnost i školy na výstavu Řemesla Polabí III, která je určena
zájemcům o tradiční řemesla a jejich soudobé výtvarné zpracování.

Ve dnech 27. 2. – 14. 3. 2010 proběhne v Městském muzeu v Čelákovicích výstava tvorby

amatérských účastníků zájmových výtvarných kurzů a kroužků, pořádaných různými organiza-
cemi v Čelákovicích, okolí a v několika Domech dětí Středočeského kraje. Součástí výstavy jsou
oceněné práce ze soutěže Řemesla Polabí III, kterou vyhlašuje MDDM pro děti, mládež i dospělé 
v 7 tematických okruzích – různých řemeslech a výtvarných technikách (tkaní, krajka, textil, vyře-
závání, košíkářství, drátování a šperk, užité předměty).

Dáváme tak možnost zviditelnit jejich práce na veřejnosti, formou soutěže nebo jen účastí na
výstavě Řemesla Polabí III účastníkům našich i dalších zájmových kurzů. Cílem je umožnění kontaktu
mezi lidmi se stejným „hobby“ a podpora při jejich hledání vlastního výtvarného projevu.

Řemesla Polabí jsme poprvé vyhlásili začátkem června 2007. Druhá Řemesla Polabí proběhla na
podzim 2008, vybrané práce jsme vystavovali v MDDM v Čelákovicích, v Optysu v Praze 8 a na pod-
zimních Krajkářských trzích, pořádaných Vzdělávacím spolkem uměleckých řemesel v Praze 1.

V roce 2009 jsme neměli kde vystavovat, proto letos vítáme možnost pořádání výstavy ve spolupráci
s Městským muzeem v Čelákovicích. Rádi nabízíme veřejnosti ukázky šikovnosti dětí i starších účast-
níků kurzů. Řadě z nich se staly návštěvy výtvarných kurzů stálým koníčkem. Pod odborným vedením
se v kurzech seznamují se základy techniky zpracování různých materiálů. Navazují na fortel řemesl-
níků, který přetrval do dnešní doby. Vlastní tvořivostí a využitím současných možností získání tradičních
i dříve méně dostupných materiálů vytvářejí nová dílka, užité předměty pro svoje potěšení a především
využívají volný čas sobě a svému okolí pro radost.

Přijďte a podpořte naše malé i starší výtvarníky svým zájmem o jejich práce.Vernisáž výsta-

vy proběhne v neděli 27. února 2010 v 10.00 hodin. Výstavu zahájí duo Olga Kuthanová 

(kontrabas a zpěv) a Pavel Kopecký (kytara) – zahrají Latin jazz. V rámci zahájení výstavy

vyhlásíme i výsledky soutěže Řemesla Polabí.

Součástí výstavy budou ve všední dny ukázky řemeslné tvorby dětí, účastníků kurzů. Zveme
k návštěvě výstavy školy (bližší informace u Ing. Aleny Zradičkové v MDDM). Pro děti opět chystáme
krátký zábavný Kvíz z historie řemesel.

Ve čtyřech termínech – o sobotách a nedělích vždy od 14.00 do 16.00 hod. nabízíme

výtvarné dílny příchozím. Přímo v Muzeu s námi můžete vyrobit drobné dekorace a zkusit, jak

se co tvoří, pod vedením lektorů z MDDM. Výtvarné dílny budou zaměřeny na tyto činnosti:

27. 2. – tkaní a předtkalcovské techniky, 28. 2. – šitá krajka a potisky látek, 6. 3. – drátování

a šperk, 7. 3. – dekupáž a svíčky. Ing. Alena Zradičková, ředitelka MDDM

VERNISÁŽ VÝSTAVY ŘEMESLA POLABÍ III

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

Rok 2009 v knihovně
Čelákovická knihovna má za sebou další rok

úspěšné činnosti. V jeho průběhu poskytovala
čtenářům i dalším návštěvníkům širokou nabíd-
ku služeb. V roce 2009 jich využilo celkem 
30 375 uživatelů.

Základem práce knihovny je půjčování publi-
kací a čísla statistiky svědčí o vzrůstajícím
zájmu o fond knihovny. V roce 2009 bylo půjče-
no 87 754 knih a časopisů, čtenáři navštívili 
knihovnu celkem 23 199krát za účelem vý-
půjček a využití informační služby. Bylo zaregist-
rováno 1 899 čtenářů, z toho 455 dětí. Všichni
evidovaní čtenáři mohou navštěvovat nejen obě
oddělení knihovny, ale i pobočky umístěné
v okrajových čtvrtích města, V Prokopě 
a v Sedlčánkách.

Se současným rozvojem informačních tech-
nologií využívá stále více zájemců elektronické
služby knihovny. V roce 2009 byl počet návštěv-
níků využívajících internet v knihovně 6 821.
Dále jsme zaznamenali 24 831 virtuálních
návštěv webových stránek knihovny, z toho za
účelem využití on-line katalogu 4 811 vstupů.
Sledování osobního konta v knihovně, včetně
možnosti prodloužení knih a jejich rezervace, je
dnes již běžnou praxí řady čtenářů. Do čte-
nářského konta vstoupili celkem 2 365krát.

Velký zájem je i o kulturní a vzdělávací akce
knihovny. V loňském roce jich bylo uskutečněno
119 s účastí 2 695 posluchačů. Velký důraz je
kladen na práci s dětmi a mládeží, pravidelně

spolupracujeme se všemi školami ve městě
včetně mateřských škol. Na besedy do knihov-
ny jezdí i třídy základních a mateřských škol
z okolních obcí, např. z Jiren, Českého Brodu,
Zelenče a Nehvizd.

Přednášky, besedy a autorská čtení pro
dospělé pořádáme s osobnostmi našeho města
i dalšími přednášejícími - spisovateli, cestovateli.

V knihovně se během roku uskutečnily také 3
výstavy pro veřejnost. První z nich, Obrazy, foto-
grafie a batiky umělců z Tanzánie, mohli
návštěvníci obdivovat v letních měsících. Další
dvě výstavy proběhly ve spolupráci s amatér-
skými tvůrci našeho města. K výstavě Čelákovi-
ce a okolí v srdcích jejich obyvatel, která pro-
bíhala v Týdnu knihoven, se připojili svými
pracemi i žáci čelákovické ZUŠ J. Zacha a stu-
denti Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad
Labem. Součástí akce bylo také setkání se sbě-
rateli fotografií starých Čelákovic, které vzbudilo
velký zájem veřejnosti včetně žáků zdejších
základních škol.

V letošním roce se knihovna přidala spolu se
14 vystavovateli ke společnému zahájení
adventu ve městě. Přivítala jej další výstavou na
téma Advent v knihovně.

Vážíme si zájmu veřejnosti a těšíme se
v novém roce na další setkávání v naší 
knihovně. Nabídku, kterou jsme pro vás připra-
vili na tento rok, najdete v kulturním kalendáři
města nebo na webu knihovny.

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní

Naděždě Štěrbové, bývalé ředitelce MěK,
která se po 40 letech úspěšného vedení knihov-
ny rozhodla odejít do důchodu. Uvědomujeme
si, co všechno pro knihovnu města udělala, na
jakou úroveň za jejího působení knihovna
vystoupila. Jsme jí velmi vděčni za to, že nám
umožnila pracovat po svém boku a využít svých
zkušeností, které nám vždy nezištně předávala.
Přejeme jí do dalších let pevné zdraví a hodně
radosti ze života.

Za kolektiv MěK Čelákovice
Soňa Husáriková, ředitelka

POZVÁNKA
KARNEVAL CIRKUS
pátek 26. a sobota 27. února od 20.00 hod.
sokolovna Lázně Toušeň

K tanci i poslechu hraje oba večery cirkusový
orchestr Druhej dotek, vystoupení Divadelního
souboru, tombola, vstupné 129,- Kč, předprodej
vstupenek: Úřad městyse Lázně Toušeň.

DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 27. února od 10.00 hod. pro nejmenší
a předškolní děti, od 14.00 hod. pro školáky
sokolovna Lázně Toušeň

Připraveny jsou tradiční hry a soutěže o krásné
ceny, vstupné dobrovolné.

Pořádají Divadelní soubor 
a T. J. Sokol Lázně Toušeň
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MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Tradiční Valentýnské vyrábění
Vyrábění Valentýnských dárečků a přáníček

se bude konat v pátek 12. 2. 2010 v klubovně
MDDM v KD (vchod z dopravního hřiště).

Vše pečlivě naplánovala Helena Jandurová.
Čas schůzky je určen na 15.00 – 16.30 hod.
a s sebou budete potřebovat přezůvky a 30,-
Kč. Svou účast hlaste předem v MDDM nebo na
tel.: 721 490 307.

NÁBOR do zájmových útvarů
Kutílek

Pracovně-výtvarná dílna – určeno pro před-
školáky až 2. třídu.
Práce s různými materiály, např. dřevo, sádra,
papír, různé druhy barev. Každé pondělí 14.30 –
15.30 hod. v klubovně MDDM v Kulturním
domě. Vede Barča Richterová.

Štěňata

Přírodověda a základy ekologie – určeno pro
předškoláky až 2. třídu.
Poznávání přírody, vycházky, ekohrátky, sou-
těže. Každý pátek 15.00 – 16.00 hod. v MDDM,
Havlíčkova 691. Vede Ing. Alena Zradičková.

Lodní modeláři

Stavění lodí, řiditelných vysílačkou – určeno
pro děti od 5. třídy.
Každé úterý 16.30 – 19.30 hod. v klubovně
MDDM v Kulturním domě. Vede Ing. Karel Majer.

Street dance

Seberealizace pomocí pohybu a tance –
určeno pro mladé 9 – 18 let.
Učí se převážně styl locking, ale nebrání se
ničemu! Každou středu 15.30 – 17.00 hod.,
tělocvična – Městský bazén. Vede Barča Rich-
terová.

Turistický oddíl Medvědi a Medvíďata

Medvíďata – určeno pro 1. – 3. třídu.
Hry a soutěže, turistika, táboření, poznávání
přírody, spousta výletů a vícedenních výprav.
Každý čtvrtek 17.00 – 18.30 hod. v MDDM,
Havlíčkova 691. Vedou Jindřich a Mirka Vaňkovi.
www.medvedito.wz.cz

Plavání

Pro neplavce, ale i pro děti, které se chtějí v pla-
vání zdokonalit – určeno pro děti 6 – 16 let.
Každý pátek 1. skupina 15.15 hod. – 16.00 hod.,
2. skupina 16.15 – 17.00 hod. Vede Eva Buka-
čová.

Foto design

Základy fotografování, fotografování v exte-

riéru i interiéru a následná úprava fotografií.

Součástí kroužku je i možnost vyzkoušení
a práce s profesionální fotovýbavou. Každé
úterý 15.45 – 17.15 hod. v MDDM, Havlíčkova
691. Vedou Marek Beneš a Martin Götzl.

Hraboši

Historický kroužek, vyřezávání – určeno pro
děti od 4. třídy.
Děti se zabývají historií města a okolí, v letních
měsících se konají výlety na kolech, v zimních
měsících vyřezávají postavičky do betlémů,
šperky, reliéfky, ti zdatnější celé loutky marionety.
Každou středu 15.00 – 17.30 hod., v MDDM,
Havlíčkova 691. Vede Jaroslav Strach.

Tkaní a patchwork

Tyto dva kurzy se prolínají, probíhají současně
– určeno pro dospělé, mládež, děti od 9 let.
Základy textilních technik, tkaní – na stavech,
háčkování, potisk a další ruční práce. Patchwork
(patch – záplata, vyrobeno ze záplat) je zvlášt-
ní technika sešívání látek. Jedná se o sešívání
malých, různě barevných kousků látek tak, že
spolu vytvářejí větší geometrické vzory.
Soboty 20. 2., 27. 3., 10. 4., 8. 5., 22. 5.,
v MDDM, Havlíčkova 691. Tkaní 14.00 – 16.30
hod., Patchwork 15.00 – 17.30 hod. Vede Vilma
Nasková.

Termíny II. pololetí 2009/2010
výtvarné víkendové kurzy

v klubovně MDDM v  Kulturním domě

Soboty:
Pletení košíků, ml. a dosp. – pokročilí 13. 2., 
27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5.
8.45 – 14.15 hod.
Košíkování, děti – pokročilí 13. 2., 27. 2., 13. 3.,
27. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5.
15.00 – 18.15 hod.
Neděle:
Pletení košíků, ml. a dosp. – začátečníci 14. 2.,
28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5.
8.45 – 14.15 hod.
Košíkování, děti – mírně pokročilí 14. 2., 28. 2.,
14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5.
15.00 – 18.15 hod.
Pondělí:
Košíkování, děti – začátečníci 15. 2., 1. 3., 
15. 3., 29. 3., 12. 4.
14.30 – 17.45 hod.
Vede A. Borovičková

Sobota:
Malování na hedvábí, tisk na textil 20. 3.
14.00 – 16.30 hod., vede Ing. A. Zradičková

v MDDM v Havlíčkově ulici – pro děti, ml.

a dosp.:

Soboty:
Tkaní a zák. háčkování 20. 2., 27. 3., 10. 4., 
8. 5., 22. 5., 14.00 – 16.30 hod.
Patchwork, Mola 20. 2., 27. 3., 10. 4., 8. 5., 
22. 5., 15.30 – 18.00 hod.
Vede V. Nasková
Neděle:
Korálkování a šperk 14. 3., 21. 3., 18. 4., 2. 5.,
16. 5., 13.30 – 16.00 hod.
Vede T. Klímová
Neděle:
Batikování, potisk textilu, drhání 14. 3., 21. 3.,
18. 4., 2. 5., 16. 5., 14.00 – 16.30 hod.
Drátování – hrnečky, sklo a šperk 14. 3., 21. 3.,
18. 4., 2. 5., 16. 5., 17.00 – 19.30 hod.
Vede Ing. A. Zradičková

výtvarné víkendové dílny 

v MDDM v Havlíčkově ulici – pro děti, ml.

a dosp.:

Neděle:
Decoupage, Enkaustika 14. 2.
14.00 – 16.30 hod., vede V. Polrejchová 
a Ing. A. Zradičková
Soboty:
Sláma, Šustí 13. 3.
14.00 – 16.30 hod., vede V. Nasková 
a Ing. A. Zradičková
Kůže, Pasparta 17. 4.
13.30 – 17.00 hod., vede V. Nasková

Už víte, kam na letní tábor?
Je nejvyšší čas se přihlásit, některé naše

tábory jsou už teď skoro plné.

MDDM Čelákovice pořádá v roce 2010 tři tur-
nusy LT v Miličně, zahraniční putovní LT spoje-
ný s rekreací u moře v bulharském Kitenu, LT
Ostrý u Blatné, tábor turistického oddílu Medvě-
di v Čestíně u Kácova. Opět je zájem o účast
dětí na příměstských LT týdenních – v červenci
i v srpnu. Několik zájmových kroužků chystá ve
spolupráci s MDDM letní soustředění.

Podrobné informace jako vždy získáte přímo
v MDDM Čelákovice, u některých táborů
v nabídce uvádíme i kontakt na hlavní vedoucí.
Na našich webových stránkách jsou další infor-
mace a spousta fotografií z let minulých, to aby
účastníci zavzpomínali a ostatní věděli, kam
v létě pojedou za prázdninovým dobrodružst-
vím.

LT Miličín – táborová základna v Miličně je
u lesa, v klidném prostředí. Ubytování v chat-
kách a v podsadových stanech. Kuchyň a jídel-
na jsou v budově. Umývárna, sprcha s teplou
vodou a WC suchá.

První turnus LT v Miličíně je již naplněn. Dva
roky po sobě pod vedením Nadi Pokorné hrály
děti úspěšně celotáborovou hru MASH – ve
spolupráci s vojáky z aktivních záloh. Letos
vyjíždí hned po vysvědčení:
LT Miličín 1. turnus – „Indiáni z Miličína“

Termín: 30. 6. – 14. 7. 2010, 14 dnů, cena:

3 200,- Kč

Hlavní vedoucí: Naďa Pokorná

Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6
Další dva turnusy přijímají zájemce. Chystají se
dvě různé výpravy na téma sci-fi. Zájemci, hlas-
te se co nejdříve, i tyto LT se již plní.

LT Miličín 2. turnus – „Avatar – poznejte

tajemství Pandory“

Termín: 14. 7. – 28. 7. 2010, 14 dnů, cena:

3 300,- Kč

Hlavní vedoucí: Milan Homolka
První expedice projektu „Pandora Origin“ je
vyslána do krásného tajemného světa, aby
zachránila kmen modrých lidiček „Na´vi“ před
nekompromisním postupem chamtivých těžeb-
ních společností! K výpravě se může přidat
každý zájemce ve věku 7 – 15 let, který odevz-
dá vyplněnou přihlášku nejpozději během břez-
na 2010.

LT Miličín 3. turnus – „Tajemství tří kapitánů“

Termín: 28. 7. – 12. 8. 2010, 15 dnů, cena:

3 400,- Kč

Hlavní vedoucí: Kamil Vašica (tel.: 739 138 481,
e-mail: jamiloo@seznam.cz, vasica@mddmce-
lakovice.cz)
Etapová hra na motivy UFO. Ve vesmíru panuje
čilý ruch a je v něm velmi živo. Vydáme se do
hlubin vesmíru, mezi planety a galaxie. Cesto-
vat budeme i v čase. Narazíme na přátelské
i nepřátelské mimozemské civilizace.
Navštívíme podivné planety mnoha barev
a tvarů, s různými obyvateli a zvířaty.

LT Ostrý

Termín: 3. 7. – 17. 7. 2010, 14 dnů, cena:

4 300,- Kč

Hlavní vedoucí: Miroslava Vaňková
Místo: Blatná v jižních Čechách. Ubytování ve
čtyřlůžkových chatkách uprostřed lesů v ohra-
zeném areálu, na břehu rybníka Ostrý. Pro-
gram: rekreace, sport, poznávání přírody, kou-
pání, výlety do okolí (např. návštěva zámku
Blatná), celotáborová hra, sportovní olympiáda,
zájmové kluby, spousta drobných her a soutěží,
jízda na koni, karneval, noční hra, táborový
oheň…

LT Čestín

Termín: 24. 7. – 14. 8. 2010, 3 týdny, před-

běžná cena: 3 950,- Kč

Hlavní vedoucí: Luboš Vaculín, kontakt za
MDDM Čelákovice: Jindřich Vaněk
Místo: Čestín na Kutnohorsku. Ubytování ve sta-
nech s podsadou. Kuchyň a jídelna ve srubu.
Umývárna, sprcha s teplou vodou a WC suchá.
Tábor je zaměřen na poznávání přírody, rekrea-
ci, sport, koupání, pěší turistiku a tábornickou
praxi.

Info a přihlášky na LT Ostrý a LT Čestín –
v MDDM Čelákovice, e-mailu: Miroslava.Vanko-
va@seznam.cz, nebo tel.: Jindřich Vaněk 
602 333 061, www.medvedito.wz.cz

LT Bulharsko

Termín: 1. 7. – 19. 7. 2010, cena: 11. 600,- Kč

Hlavní vedoucí: Miloš Bukač – info v ZŠ 
J. A. Komenského, Eva Bukačová 603 724 237.
Místo: kemp v KITENU – 56 km jižně od Burga-
su. Doprava: autobusem, ubytování v chatkách
se sprchou a WC, 50 m od písečné pláže. Urče-
no dětem a mládeži ve věku 10 – 25 let. Stravo-
vání 4 x denně + pitný režim, ovoce a zelenina
(vaříme z vlastních zdrojů doplněných o potravi-
ny zakoupené v Bulharsku). Program rekreace,
sport, relaxace, poznávání cizích zemí a jejich
zvyků – návštěva Nesebru, Primorska, Careva
a Kitenu. Záloha: 5 000,- Kč, do 16. 4. 2010
nebo na schůzce rodičů (23. 4. 2010 v 18.00
hod.) v MDDM.

Příměstský LT

(Již skoro plný, přijímáme pouze několik dětí, po
dohodě s hlavní vedoucí.)
Termín: 8. 7. – 14. 7. 2010, 7 dnů, denně 9.00

– 16.00 hod., cena: 1 350,- Kč

Hlavní vedoucí: Ing. Alena Zradičková
Místo: Čelákovice, výlety do okolí a do Prahy,
téma etapové hry „Středověk“, pro děti 6 – 10
let, začínající táborníky.

Letní výtvarný týden – Artefiletika

(Není důležitý výsledek, ale prožitek.)
Termín: 16. 8. – 20. 8. 2010, 5 dnů – dopoled-

ne, cena: 1 000,- Kč

Hlavní vedoucí: Helena Jandurová tel.: 721 490
307, pro děti od 8 let.

Opět se hlásí Kuře!
„Kuře v záchranném kruhu“, přesně to, co

nám pomáhalo při rozsvícení vánočního

stromu v prosinci 2009 u knihovny se sbír-

kou pro NROS (tj. pro Nadaci rozvoje občan-

ské společnosti, té, co zajišťuje sbírkový

projekt „Pomozte dětem“), … tak tohle Kuře

se opět hlásí v MDDM Čelákovice.

Slíbili jsme totiž milému Kuřeti, že na děti
nezapomeneme a opět se sbírkou pomůžeme.
S Kuřetem sbíráme pro děti, co pomoc potřebu-
jí, už hezky dlouho do „kuřecích kasiček“ na
akcích, kam s dětmi chodí i rodiče.

Vymysleli jsme si na
tento rok pro Kuřátko
novou akci. Tedy vlast-
ně, začali jsme už 
při rozsvícení stromu
u knihovny koncem
loňského roku. Přímo
Kuře, nebo náš stánek,
tam potkalo hodně
z Vás – čelákovických
dětí i rodičů – kousek
od pódia.

Není pro Vás proto už novinkou, že jsme
začali nabízet placičky s nápisem „Kuře je náš
kamarád“. Placky nám vyrábí šikovný kamarád
a návrhy na ně – to jsou samé originály! Ty první
– vánoční, zimní a s obrázky Kuřete navrhly děti
z našich kroužků Kutílek, Štěňata a děti, co se
účastnily srazu příměstského tábora, tj. krouž-
ků, co vedou Barča Richterová a Ála Zradičko-
vá. O návrzích na jarní placičky už se domlou-
váme s Helčou Jandurovou, vedoucí výtvarných
kroužků.

Dost placiček se prodalo (po 20,- Kč) –
peníze za ně se staly součástí sbírky, které jsme
odevzdali v prosinci Kuřeti (celkem se vybralo 
5 925,- Kč). Ale ještě nám zimní placičky zbyly.
Kdyby měl o ně někdo zájem, budeme je
nabízet na další akci s Kuřetem.Tou bude výsta-
va Řemesla Polabí III, kterou MDDM pořádá ve
spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích
od 27. února do 14. března 2010. Pozor, připo-
mínáme, že jde o originály, je jich vydaných
vždy jen několik, nikde jinde je neseženete!

Kdo navštíví z dětí se školou výstavu Řemes-
la Polabí III, stane se vlastníkem další originální
placičky. Návrh košíkáře nám v roce 2007
namalovala Ivona Kociánová, bývalá studentka
čelákovického Gymnázia. Výtěžek sbírky z této
výstavy opět získá Kuře a děti, pro které NROS
sbírku organizuje.

Do konce školního roku plánujeme ještě dvě
akce s Kuřetem – 8. května by mělo být na
Čelákovické duběnce a 1. června s námi Kuře
oslaví Den dětí.

Za všechny kamarády Kuřete
Ing. Alena Zradičková

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
www.mccelakovice.cz

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

Navštivte naše NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY!

JSME TU PRO VÁS UŽ 11 LET

od 31. ledna 1999

Otevírací doba – PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ

!!! 1. – 5. 2. 2010 ZAVŘENO – jarní prázdniny!!!
po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st 8.00 – 12.00
čt ZAVŘENO! – POZOR ZMĚNA

pá 9.00 – 12.00

PROGRAM (vždy od 10.00 hod.):
po: výtvarná dílna
út: cvičeníčko pro miminka
st: dle programu (divadélko, čtení pohádek,

cvičeníčko)
pá: zpíváníčko

Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního

věku – JARNÍ KURZ – od 4. 3. 2010.

Informace a přihlášky Dominika Fijalová 
721 355 798
nebo e-mail: mctucnak-plavani@seznam.cz.
Informační schůzky – v našem MC Čelákovice:
po 15. 2. od 18.00 hod. – děti od 3 let, čt 18. 2.
od 11.00 hod. – děti od 6 měsíců do 3 let

Malováníčko pro nejmenší – od 20 měsíců

do 2,5 roku – NOVÝ KURZ

Vždy v úterý 11.00 – 11.45 hod. – začínáme 
9. 2. 2010, informace a přihlášky Lucie Jakub-
cová 731 749 998.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a informa-
ce 731 310 509
• Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika

a posilování

čt 19.30 – 20.30 hod. v tělocvičně u bazénu,
informace Anna Králová 723 672 884
• Cvičení pro ženy

po 20.00 – 21.00 hod. aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí), st 20.00 – 21.00 hod. body

styling (začátečníci-mírně pokročilí) v tělocvič-
ně ZŠ J. A. Komenského, informace Martina
Vlčková 737 647 968

AKCE V ÚNORU:

• Kurz 1. pomoci

út 9. 2. od 17.00 – 21.00 hod, základní školení
bez závěrečného testu, každý proškolený
účastník obdrží potvrzení o absolvování platné 2
roky, cena 300 Kč, přihlášky a informace: Marti-
na Vlčková 737 647 968
• „Čert a Káča“

st 10. 2. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců
• Křesťanské setkání

st 10. 2. od 18.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost k církvi
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

út 23. 2. od 17.00 hod., seminář pro rodiče, infor-
mace a přihlášky Barbora Jungerová 777 137 687
• Divadélko pro nejmenší „O lišce“

st 24. 2. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců
• Zimní prázdniny v Harrachově

27. 2. – 6. 3.2010 – pension Bílá Voda. Pojeďte
si odpočinout a užít pravých zimních radovánek.
Pobyt pro rodiče s dětmi. Informace a přihlášky
Lucie Jakubcová 731 749 998.
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Výtvarná soutěž pro handicapované
Výstaviště Lysá nad Labem vyhlašuje u příle-

žitosti 9. ročníku výstavy Senior-Handicap:
aktivní život (1. – 4. 4.) soutěž pro handicapo-
vané výtvarníky.

Zúčastnit se může každý talentovaný výtvar-
ník s fyzickým či psychickým handicapem ve
dvou věkových kategoriích: do 18 let a nad 18
let, s maximálním počtem pěti prací v následu-
jících výtvarných oborech: malba, kresba, koláž,
plastika, alternativní techniky, užitková kerami-
ka, výtvarná fotografie. Informace a přihlášky –
na adrese výstaviště nebo na webových strán-
kách www.vll.cz. Termín pro přihlášku do úterý
17. 3., dodání prací 30. 3. -red-

Odběry čestných
dárců krve

v ordinaci

MUDr. Ježkové 

Sady 17. listopadu 1007

tel.: 326 992 290

každé poslední úterý

v měsíci

Skončily svátky vánoční a je za námi první
měsíc roku 2010. Chtěli bychom se ohlédnout
za rokem předešlým a zhodnotit, co všechno se
v tomto roce událo v činnosti Farní charity Nera-
tovice.

Naše organizace zabezpečuje zdravotní
i sociální služby již 18 let v 15 místech po celém
Středočeském kraji a v městských částech
Prahy 8 a 9. Naši zaměstnanci v roce 2009 ob-
sloužili více než 3 500 klientů. Zdravotní sestřičky
navštěvovaly pacienty v jejich domovech, na
základě indikace praktického lékaře chodily
píchat injekce, odebírat krev, převazovat rány,
ale poskytovaly i komplexní péči a terénní
hospicovou péči u pacientů, kteří chtějí co
nejdéle ve své nemoci zůstat se svými blízkými.
Naše sestřičky tuto práci dělají celým svým 
srdcem, a proto jim zdraví a životy „svých“ 
pacientů nejsou lhostejné.

Pečovatelky svým klientům zabezpečovaly
nákupy, úklidy, osobní hygienu, zajistily teplou
stravu nebo jim třeba jen dělaly společnost,
popovídaly si s nimi, vyslechly jejich trápení
a pomohly dobrou radou nebo pohlazením.
Mnohdy je tato práce velmi vyčerpávající nejen
fyzicky, ale i psychicky. Proto i my si svých
zaměstnanců velice vážíme a i touto cestou
bychom jim chtěli za jejich práci poděkovat.

Naše organizace však nezabezpečuje klienty
jen po stránce zdravotní či sociální, ale snažíme
se jim zpříjemnit život i jinak. V loňském roce se
nám podařilo zorganizovat několik společných
akcí na jednotlivých střediscích, např. pálení
čarodějnic, Májovou veselici, Mikulášskou
besídku nebo Vánoční posezení. Účastnili jsme
se řady výstav, jmenujme tu v Lysé nad Labem
„Senior handicap“, kde naši klienti získali
ocenění v soutěži „Šikovné ruce našich senio-
rů“. Již tradicí se stal Charitní ples a Společné
setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice,
kde se setkávají klienti ze všech středisek, kde
naše organizace působí. V loňském roce se jich
sešlo více než 150.

Myslíme si, že loňský rok byl v činnosti Farní
charity Neratovice úspěšný, a budeme se
i v roce 2010 snažit poskytovat co nejkvalitnější
a profesionální služby, aby klienti byli spokojeni.

Miloslava Machovcová, ředitelka

Farní charita Neratovice

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

Statistika za rok 2009

- vyřešeno 1191 přestupků,
- prověřeno 650 oznámení od občanů,
- zadrženo 13 pachatelů (osob podezřelých ze

spáchání tr. činu), z toho 2 osoby podezřelé ze
spáchání sprejerství v zastávce ČD Jiřina - již
došlo i k odsouzení těchto pachatelů,

- 78 asistencí Policii ČR, HZS a Záchranné 
službě,

- předvedeno 31 osob k podání vysvětlení 
(z toho 6 na MP Čelákovice),

- zpracováno 158 č.j.,
- zjištěno 16 vraků vozidel, z toho 15 bylo vlast-

níky ve lhůtě odstraněno (1 stále ve lhůtě),
- označeno přibližně 40, která by neměla být

odstavena na veřejném prostranství (bez RZ,
špatný technický stav, apod.), ve většině
případů došlo k odstranění vozidla nebo závad
na vozidle, tak aby byla naplněna dikce 
zákona,

- nalezeno a sebráno 43 injekčních stříkaček,
které jsou následně zlikvidovány ve spolupráci
s o. s. Semiramis,

- 74 nasazení tzv. botiček,
- 3 nucené odstranění vozidel - odtahy pro pře-

stupek,
- účast na několika akcích k zajištění veřejného

pořádku a bezpečnosti osob (např. I. čeláko-
vická muzejní noc, Večerní běh R. Vichery,
rozsvícení městského vánočního stromu),

- účast na akcích k zajištění dodržovaní doprav-
ních předpisů (např. při údržbových a úklido-
vých pracích v ul. Masarykově, Prokopa Holé-
ho, objízdná trasa při rekonstrukci ul.
Masarykovy),

- 4 zajišťování havarijních stavů komunikací ve
městě (propadlé kanály apod.),

- besedy v rámci prevence kriminality a BESIP
(MŠ Přístavní, dopravní soutěže...),

- 65 odchytů zvířat (27 zvířat předáno do smluv-
ního útulku VELAS Lysá n. L., 3 zvířata pře-
dána do Polabského spolku ochránců ohrože-
ných zvířat ve Staré Boleslavi, ostatní byla po
zjištění předána majitelům).

Poslední čtvrtletí 2009

Zvlášť evidujeme přestupky, kterých se do-
pouští majitelé psů (volný pohyb psů, neuklízení
po psovi) a přestupky cyklistů (neosvětlení
v noci, špatný způsob jízdy), neboť se jedná
o často připomínané činnosti, které si občané
žádají. Za uvedené 3 měsíce bylo postiženo 23
případů přestupků majitelů psů a 31 přestupků
cyklistů.V této činnosti bude MP stále pokračovat.

Novelizace vyhlášky o veřejném pořádku

Rada města na svém lednovém zasedání
doporučila ke schválení Zastupitelstvu města
novelizaci Vyhlášky města Čelákovic E1/2007
o veřejném pořádku - přílohy č. 2. Jedná se pře-
devším o doplnění výčtu míst, kde je zakázané
volné pobíhání psů.

Příloha č. 2 vyhlášky s úpravami

Vymezení míst podle čl. VII.
Na místních komunikacích města Čelákovic:
Ul. Prokopa Holého, Sokolovská, Na Stráni,
Stankovského, Sedláčkova, Kostelní, Masaryko-
va, Komenského (Sedlčánky), Rumunská,

J. Zeyera, Jungmannova, Jaselská, Polská,

U Mrchovláčky, Dělnická (Sedlčánky),

Na krajských komunikacích:
Čelákovská – III/2454, Rooseveltova – III/2454,
Jiřinská – III/2454, U Podjezdu – II/245,
Mochovská – II/245, Masarykova – II/245, Zálu-
žská – III/2455, Haškova – III/2456 a dále
všechny plochy parku Sady 17. listopadu,
všechny plochy náměstí 5. května, všechny plo-
chy Mírového náměstí v Sedlčánkách, všechny
plochy parku Na Hrádku a všechny plochy

k hranici nejbližších přiléhajících ulic od

školských zařízení, sportovních areálů a dět-

ských hřišť v k. ú. Čelákovice.

(Poznámka: rozšíření označeno tučně)

K tomu omezení nás vede fakt, že pes, který
je vedený, je pod větší kontrolou majitele.
V méně případech tak dojde k tomu, že by pes
vykonal potřebu a majitel by o tom nevěděl
(úmyslně i z nedbalosti). Lépe se také identifi-
kuje, ke komu pes patří. Často se stává, že maji-
telé popírají jeho vlastnictví. Věříme, že dojde ke
zlepšení dokazování i postihování přestupků.

Koordinační dohoda s Policií ČR

Zastupitelstvo města na svém posledním
zasedání v listopadu 2009 odsouhlasilo návrh
koordinační dohody mezi Policií ČR – Krajské
ředitelství Střed. kraje a Městem Čelákovice,
která upřesní obecné úkoly při vzájemné spo-
lupráci mezi Policií ČR a Městem Čelákovice při
zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku. V uvedené dohodě jsou zakotveny
formy a nástroje koordinace k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, úkoly
Města a Policie ČR při porušení veřejného
pořádku ve městě a úkoly a podíl na jejich plně-
ní mezi Policií ČR a Městem.

Koordinační dohoda je jen prostředkem, který
upřesňuje zákonné úkoly Policie ČR a obcí dle
zákonů, kterými se jejich činnost řídí, a slouží
jako nástroj pro zlepšení činnosti Policie ČR
v projektu Community policing, který Policie ČR
zavádí do své činnosti. Činnosti Policie ČR jsou
podle této dohody poskytovány pochopitelně
zdarma.

Od uvedené dohody si slibujeme lepší spo-
lupráci mezi Městem a Policií ČR, zejména
v otázkách, které jsou ožehavé, jako je objas-
ňování trestné činnosti v souvislosti s návyko-
vými látkami a výměně informací o protiprávním
jednání ve městě, tak aby občané mohli
dostávat informace co nejrychleji, v případě že
by se jednalo o sériovou nebo jinak závažnou
trestnou činnost apod.

Petr Bařina, místostarosta města,
Radek Fedaček, velitel MP

Upozornění redakce

I N Z E R E N T I
P O Z O R !

Při zjištění, že inzerent
nezaplatil vyúčtovanou částku
za zveřejnění inzerce v době
splatnosti, nebude redakce

tomuto inzerentovi do úhrady
dluhu inzerci přijímat/otiskovat.
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Padesát let již trvá manželů SEKEROVÝCH

společný let,
nikdo z nás nehádal by Vám to teď!
Pohodový ať je každý Váš den,
hodně zdraví, štěstí jen!
K výročí zlaté svatby z celého srdce
Vlaďka a Jirka s rodinami blahopřeje.

Dne 14. února 2010 oslaví
krásné 80. narozeniny
naše maminka, babička a
prababička paní Libuše

ŠVARCOVÁ. Vše nejlepší,
hodně štěstí a zdraví do
dalších let přejí dcera

Marie a synové Vladimír

a Miroslav s rodinami.

Dne 24. 2. 2010 se 
paní Milada SVOBODOVÁ,

rodačka z Hradecka a
dlouholetá členka Svazu
chovatelů, dožívá význam-
ného životního jubilea 
90 let. Hodně zdraví a
svěžesti přejí příbuzní,

přátelé a známí.

Dne 28. 2. 2010 oslaví
krásné 80. narozeniny paní
Marie SMRŽOVÁ. Do
dalších let hodně zdraví,
štěstí a radost z vnoučat a
pravnoučat přejí synové

Zdeněk a Jan s rodinami.

Redakce:

V minulém lednovém čísle došlo na str. 17 -
Společenská kronika, k záměně písmena v příj-
mení. Bylo omylem vytištěno jméno Holzmano-
vá místo Holcmanová.

PODĚKOVÁNÍ
Velký dík patří paní Kalibové za zavolání lékaře
a děkuji panu doktorovi Ježkovi za rychlý
příjezd. Jindřiška Špičková

Společenská kronikaDevastace nádražní budovy v Čelákovicích začala
Neuplynul ani rok od zahájení rekonstrukce budovy čelákovického nádraží, která započala 2. 2.

2009, a již dochází k ničení jak interiérů, tak exteriérů výpravní budovy. Majitelem budovy jsou České
dráhy, které hned na počátku rekonstrukce odmítly instalaci monitorovacího zařízení (kamer) z důvo-
du vysokých finančních nákladů. Později ČD slíbily, že na nádraží vyhradí místnost pro Městskou poli-
cii Čelákovice. To se rovněž nestalo… I kvůli těmto skutečnostem začala pomalá devastace interié-
rů a exteriérů.

Ve vnitřních prostorách jsou postupně ničeny především zdi od zbytků teplých nápojů, které zůsta-
nou na dnu plastového kelímku. K tomuto stavu výrazně přispěla instalace nápojového automatu ve
vstupních prostorách nádraží.

Cestující veřejnost se mohla poprvé setkat s vulgární malůvkou na venkovní zdi v pondělí 18. 1.
2010. Zatímco na jedné straně zastřešených venkovních prostor mohou lidé vidět opuštěnou trafiku
s rozbitým oknem, na druhé straně pozorují nový typ „graffiti“, který částečně zničil novou fasádu.
Zpestřením jsou pouze graffiti zajištěná Výtvarnou dílnou Labyrint, která zatím zůstala ničení ušetřna.
Na jak dlouho…? O počátku ničení nádražních prostor jsem e-mailem informoval Ing. Jana Ska-
lického, ředitele Regionální správy majetku Českých drah, a. s., Praha, pod kterou spadá i čeláko-
vická železniční stanice.

Po rekonstrukci nádraží však zůstávají i další překvapení – nižší a vyšší schod vedoucí do prostor,
kde se nachází pokladna, znepříjemňuje přístup jak rodinám s kočárky, tak méně pohyblivým oso-
bám. Stejně tak „bouchající dveře“ ruší čekání na vlak. V době zimní kalamity se řada cestujících set-
kala i s velmi kluzkou podlahou ve vnitřních prostorách nádraží. Při nízkých teplotách se pak ukáza-
lo, že je na nádraží nedostatek mobiliáře, především laviček k sezení v čekárně. Ty byly potřeba
především při obrovských zpožděních, kdy na vlak čekaly stovky cestujících.

Ing. Petr Studnička, zastupitel města za ODS

Sníh nás potrápil
První lednová dekáda nás v Polabí po mnoha letech překvapila. Tolik sněhu dle pamětníků najed-

nou nenapadlo snad 40 let. Do toho pak své udělal i tzv. chodníkový zákon a skutečnost, že před
těmi 40 lety bylo v ulicích podstatně méně aut. Řada občanů se domnívala, že jako po švihnutím kou-
zelným proutkem „město“ uklidí všechny chodníky a odveze kamsi spadlý sníh. Ono je to však všech-
no jinak a praxe ukazuje, jak náš způsob života je zranitelný při větších povětrnostních výkyvech a že
někdy nezbude, abychom se my, lidé, přizpůsobili. Ono totiž to ani někdy jinak nejde.

Kdo poslouchal v oněch dnech různé televizní diskuse o úklidu chodníků, pochopil, že onen „chod-
níkový zákon“ pouze snímá odpovědnost za případný úraz na chodníku z majitele přilehlé nemovi-
tosti a klade ji na obec. Jinak je logické, že chodníky by občané uklízet mohli a měli. A tak mne napa-
dají dvě věty, které jsem slyšel před mnoha lety od jednoho velice dobrého evangelického faráře:
„Město Ninive bylo zničeno, přestože každý konal svoji povinnost. Město Ninive bylo zničeno, proto-
že každý konal jen svoji povinnost.“ Ing. Josef Šalda

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o činnostech, které na letošní volební rok 2010
připravuje naše místní organizace.

Jak jistě všichni, kteří se alespoň trochu zajímají o veřejné dění, vědí, že letos jsou před námi troje
volby. Ty první, parlamentní, nás čekají v jarním období, pravděpodobně v termínu poloviny nebo
konce května.

Druhými volbami, které se ale našeho regionu primárně netýkají, jsou podzimní volby senátní
a třetími, pro nás nejdůležitějšími, jsou volby do Zastupitelstva města, jejichž výsledek bude pro náš
život v Čelákovicích a okolí pro příští roky asi nejzásadnější.

Naším cílem je a bude i nadále mít a pokusit se posílit zastoupení našich kandidátů na obecní
úrovni. O našich kandidátech, plánech a programu Vás budeme informovat průběžně jak na našich
webových stránkách, tak při osobních setkáních, která budeme v průběhu roku organizovat. Již
samozřejmostí jsou pak tradiční akce typu „Drakiáda“.

Za MO ČSSD Čelákovice Petr Bařina, předseda

MO ČSSD informuje

Pohled z druhé strany
V lednovém ZMČ si pan starosta posteskl, že

na potřebné investice chybějí peníze, neboť
předchozí vedení města bylo jaksi rozhazovač-
né. Na infrastrukturu nové bytové výstavby si
půjčilo od stavebníků a teď se to musí vracet.
On tento „nedostatek“ počínaje rokem 2003
napravil a nyní si stavebníci vše platí sami,
i chodník před svým domem. Z principiálního
hlediska považuji tuto praxi za poněkud diskri-
minační, ale chce-li někdo bydlet v atraktivní
lokalitě blízko Prahy, tak ať si připlatí? Bude
možná položena otázka, proč jsme takto nepo-
stupovali v těch devadesátých letech. Tenkrát
totiž žádný velký zájem o rozvoj bytové výstav-
by v našem městě nebyl a tímto způsobem jsme
se snažili jej vyvolat. Domnívám se, že se to
podařilo. Ing. Josef Šalda

Zamykání lesa
Tradiční společenskou akci „Zamykání lesa“

uskutečnil Mykologický kroužek při Svazu cho-
vatelů Čelákovice dne 29. 12. 2009. Zúčastnilo
se jí 53 dospěláků a 8 dětí z Čelákovic, Čečelic,
Mělníka, Lysé nad Labem, Kostomlat i Prahy.
Přátelé lesa absolvovali procházku lužním
lesem z Lipovky do Byšiček a zpět. V Byšičkách
všechny čekalo tradiční menu na hospodářství
pana Bezuchy a prémie v podobě vynikající
houbové polévky, jejíž autorkou byla paní Marie
Špalková, a koláčků od paní Jany Čermákové.
Pořadatelé děkují všem jmenovaným za vytvo-
ření hezkého prostředí v Byšičkách. Touto akcí
si účastníci připomínají nutnost ochrany přírody,
zejména lužního lesa v našem okolí.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice
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Základní škola
Kostelní 457

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

POZVÁNKA
Ve středu 10. února 2010

bude za přítomnosti vedení města, hostů
a veřejnosti

SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
zrekonstruovaná část školy

začátek v 15.00 hod. ve školní jídelně

Zároveň na celé škole bude probíhat
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v čase od 15.00 do 18.00 hod.

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Již dnes plánujeme, jací
budeme v září

V tomto pololetí a o hlavních prázdninách nás
čeká několik větších akcí, které ve svém závěru
opět podstatně zkvalitní práci žáků a učitelů
v naší škole. My tak budeme moci nabídnout
další pro děti přitažlivé nadstandardní aktivity.
Především díky obětavostí lidí, kterým děkujeme
v inzertní části tohoto Zpravodaje, se nám poda-
řilo sehnat dostatek prostředků na zařízení nové
PC pracovny. Tak dnes máme již dvě moderní
a nejnovější PC technikou zařízené pracovny
a myslíme si, že takových základních škol mnoho
není. Leckteré výběrové školy by nám mohly
v tomto směru závidět. Se stavebními úpravami
bude spojena akce vytvoření nové funkční pra-
covny výtvarné výchovy. Právě probíhají výběro-
vá řízení mezi firmami, které o tento projekt pro-
jevily zájem. Plánujeme, že výtvarná výchova
všech žáků 4. – 9. ročníků bude probíhat právě
tady. V souvislosti s tím stojí za zmínku, že škola
zakoupí elektrickou keramickou pec a lisy na
vytváření grafiky tak, aby se rozšířila nejen nabíd-
ka aktivit v rámci hodin výtvarné výchovy, ale
také nabídka výtvarných kroužků. Podařilo se
nám kontaktovat učitelku – keramičku, která snad
bude ochotná své zkušenosti z práce s hlínou
předávat nejen novým generacím dětí, ale i nám,
učitelům se zájmem o výtvarnou činnost.

Díky školské radě a především houževnatosti
její předsedkyně paní Bartošové se reálně rýsuje
i zakoupení další interaktivní tabule a vytvoření
samostatné třídy pro interaktivní výuku.

Další vybavování tříd a budovy je spojeno
s počtem zapsaných dětí do 1. tříd – který dnes, kdy
článek píšeme, ještě neznáme. Podle toho budou
nově vybaveny jedna až dvě učebny 1. stupně,
nové zařízení bude umístěno i do kabinetu prvních
tříd a ŠD v 1. patře budovy. Rovněž počítáme se
zakoupením cca 60 dalších dřevěných šatních skříní.

Jsme rádi, že zřizovatel chápe potřebu
postupného dovybavování školy, že se nám daří
spolupráce se sponzory i se zástupci rodičů, že
vztahy ve škole jsou korektní. Je to neoceni-
telné. Zapojili jsme se do projektu Evropské
peníze do škol a věříme, že i díky tomuto finan-
čnímu toku získáme další prostředky na zvýše-
ní úrovně naší práce. Vedení školy

V minulém čísle jsme uveřejnili rozhovor s žákyní IV. A Gymnázia Čelákovice Marií Novákovou,
z jejíž iniciativy byly shromážděny finanční prostředky k výrobě bionických rukou pro Tomáše Langa.
Dokumentární pořad o záslužné iniciativě M. Novákové vysílala 1. ledna 2010 Televize Prima a je
možno si ho přehrát na webových stránkách této televizní stanice. Na fotografii zleva: Marie Nováko-
vá, Tomášova matka, Tomáš Lang, reportér TV Prima.

Gymnázium
J. A. Komenského 414
fakultní škola FF UK v Praze

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

Aktuality
• 1. pololetí jsme uzavřeli s 89 vyznamenáními,

blahopřejeme!
• 9. 2. od 17.00 hod. promítání filmu dramatické-

ho kroužku pro veřejnost
• 28. 2. – 6. 3. lyžařský kurz v Rakousku

Soutěž „Co víš o energetice?“
Dne 16. prosince 2009 se v Mostě konalo finále

celostátní soutěže „Co víš o energetice?“. Do
finále postoupilo naše družstvo kvinty A ve slože-
ní František Kitzberger, Tomáš Trafina a Lukáš
Kalina jako jedno z pěti nejlepších v ČR. Tomuto
finále předcházelo školní korespondenční kolo.

Na pódium mostecké základní umělecké školy
jsme nastupovali jako první. Úvodní disciplínou
bylo vzpírání dvou sedmikilových činek v sedě.
Následovala přestávka v podobě houslového
představení jedné slavné české houslistky.
Následoval vědomostní kvíz. Počítač náhodně
vylosoval tři otázky z okruhu fyziky, na které jsme
měli správně odpovědět. Třetí a poslední discip-
lína byla zaměřena na pevnou ruku. Rekvizitáři
přinesli tvarovaný kovový drát, jehož konce byly
napojeny na baterii a žárovku. Do ruky jsme
dostali tyčku s očkem na konci a úkolem bylo pro-
jet očkem po drátu s co nejmenším počtem doty-
ků očka s drátem. Po celkovém součtu bodů jsme
se umístili na třetím místě. O první místo se děli-
ly dva týmy, a tak se uskutečnil ještě rozstřel, aby
se rozhodlo, kdo odejde jako vítěz.

Odpoledne jsme navštívili nedalekou elekt-
rárnu Ledvice. Zhlédli jsme krátký film ve speci-
álním 3D kinosále, poté nám pracovnice infor-
mačního střediska řekla základní informace
o elektrárně a provedla nás moderně vybave-
ným informačním střediskem. Prohlédli jsme si
halu s turbínami, které zajišťují výrobu elektřiny,
a hlavní velín elektrárny, kde bylo spoustu
počítačů, které řídily celý chod elektrárny.

Lukáš Kalina, kvinta A

Evropské setkání mládeže
Gymnázium hostilo v lednu výstavu výtvar-

ných prací středočeských studentů a jejich spo-
lužáků z partnerských regionů států EU (Porýní-
Falc, Burgundsko, Opole), které vytvořili na 
6. ročníku Evropského setkání mládeže, který
uspořádal Středočeský kraj v září 2009 v Kutné
Hoře. Setkání přispělo k multikulturnímu
poznání, rozvoji vztahů mezi regiony a k zvýše-
ní zájmu mladých lidí o otázky překračující
rámec jednoho státu.

Mezi prvními návštěvníky byly vedoucí odbo-
ru Kanceláře hejtmana Středočeského kraje
Ing. Markéta Kubečková a vedoucí oddělení
zahraniční spolupráce Kanceláře hejtmana
Mgr. Lucie Línková.

Informace pro uchazeče
o studium na naší škole

Otvíráme následující obory gymnaziálního
vzdělání:

Čtyřleté studium pro absolventy 9. ročníku
základní školy, denní forma vzdělávání, 1 třída –
30 žáků, obor 7941K41 Gymnázium.

Osmileté studium pro absolventy 5. ročníku
základní školy, denní forma vzdělávání, 1 třída –
30 žáků, obor 7941K81 Gymnázium.

Přihláška ke studiu na střední škole ke staže-
ní na webu školy, kde najdete také ukázky tes-
tových úloh z minulých let a od 1. února také kri-
téria přijímání uchazečů. Uchazeči doručí
přihlášky poštou nebo osobně na sekretariát
školy nejpozději 15. března 2010.
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1. ročník turnaje v bandy hokeji
Nohejbalová sezona dávno skončila a nová je zatím v nedohlednu, a tak parta fanatiků v tom

dobrém slova smyslu zorganizovala na kluzišti v areálu Městského stadionu akci, hodící se do zimní
nenohejbalové doby, turnaj v bandy hokeji. Prvního ročníku se zúčastnilo devět týmů, které pořada-
telé rozdělili do dvou skupin. Spartak – pod názvem Nohejbal – ve složení Kolenský, Štěpánek,
Pěček a Kodera obsadil druhé místo, když ve finále podlehl týmu Klier. Petr Flekač

NOHEJBAL
41. Mistrovství ČR v nohejbale trojic

Řada zvučných jmen se představila ve spor-
tovním centru v Nymburce. Čelákovice nomino-
valy dvě trojky ve složení Spilka, Flekač, Dou-
cek, Šlajs za Čelákovice A a Kylianek, Kolenský,
Kaděra za Čelákovice B. Úvod obstaralo
čelákovické „áčko“ a ve svém úvodním zápase
porazilo lehce Šacung C dvakrát 10:4. Ani ve
druhém svém zápase nezaváhalo a vyprovodilo
Č. Brod 2:0 po setech 10:5 a 10:6. B tým měl
rozlosování těžší. Narazil na Č. Brod B, se kte-
rým svedl vítěznou třísetovou bitvu 10:8, 9:10,
10:8. Ve svém druhém zápase ve skupině mu
los přisoudil pozdějšího vítěze celého turnaje
Šacung A. První set „béčko“ vyhrálo 10:8, druhý
lehce prohrálo 4:10 ve třetím již prohrávalo 6:9,
ale neuvěřitelným závěrem strhlo vítězství
v poměru 10:9 na svou stranu a jako jediní pora-
zili pozdější mistry ČR. Obě čelákovická mužst-
va postoupila tak z prvních míst mezi šestnáct
trojic. Zde B týmu vystavil stopku Sokol Břve,
jenž ve třech setech vyhrál 6:10, 10:9, 7:10.
A tým měl úlohu o poznání lehčí, narazil na
Č. Brod B a ve dvou setech 10:4 a 10:9 postou-
pil mezi osmičku nejlepších. Jejich účinkování
ukončil Šacung B s reprezentanty Holubem,
Doubravou a Stejskalem, kteří byli nad síly
čelákovických borců.
Pořadí: 1. Šacung A, 2. Modřice, 3. Šacung B,
4. Sokol Břve

Poslední smeč
24. ročník nejprestižnějšího turnaje roku v no-

hejbale trojic byl sehrán ve sportovní hale v Praze
na Pankráci. Čelákovice nominovaly formaci ve
složení Spilka, Kyliánek, Doucek, Flekač
a Kaděra. Byli jsme nalosováni do poměrně
těžké skupiny s Hlohovcem, Modřicemi B
a pozdějším vítězem Šacungem. Po nemast-
ném neslaném výkonu žádnou velkou díru do
nohejbalového světa neudělali. V prvním 

zápase s Hlohovcem, v dost nervózním 
utkání, v druhém setu za stavu 7:7 Spilku
vystřídal Kaděra a dotáhl utkání po setech 10:7
a 10:8 do vítězného konce. V druhém utkání
proti Modřicím B se tolik nedařilo Spilkovi, a tak
opět zasahoval za stavu 4:7 pro soupeře 
Kaděra. Stačil ještě srovnat na 9:9, ale při bloku
mu soupeř nastřelil ruku a po setech 5:10, 
9:10 vyhrál celý zápas. V posledním zápase 
by musely Čelákovice vyhrát nad Šacungem.
Ten již přemýšlel o možném rozlosování
v nedělní finálové skupině a povolil Čelákovicím
uhrát bod. Sety 5:10 a 10:7 jim v součtu ¨
ostatních výsledků určily jen třetí nepostupové
místo. Petr Flekač

Přijďte si zabruslit!
Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice Vás

zve na kluziště vybudované na nohejbalovém
kurtu Ve Vrbí v Čelákovicích. Hodiny bruslení
jednotlivců nebo družstev, např. v případě hraní
hokeje, je možné sjednat na jakoukoliv dobu
dopolední, odpolední nebo noční za umělého
osvětlení u šéfa klubu Martina Spilky na tel.:
608 769 129.

SPINNING

ATLETIKA
Dvakrát zlatý Matoušek

Nejúspěšnějším závodníkem z Čelákovic byl
David Matoušek, který chodí do školy v Bran-
dýse n. L.-Staré Boleslavi a tam i trénuje. Evi-
dentně zdědil talent po otci, který v dorostu
patřil mezi nejlepší závodníky na 400 m
v bývalém Československu. David vybojoval
dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou.

Dvě stříbrné medaile získali Katka Juričová
na 1 500 m a Radek Stránský na 800 m. Katka
celý závod odtáhla a v posledním kole vinou
rozhodčích předčasně finišovala. Radek Strán-
ský si celý závod za sebou táhl nejlepšího
českého závodníka na 800 m Lukáše Hodbodě
z Nymburka, ten je ale velice rychlý. Byl celkově
druhý i na 60 m, tak to jinak dopadnout nemohlo.

Veronika Švarcová skočila do výšky pěkných
135 cm a lehce shodila následnou výšku.
Michaela Svobodová a Kristýna Roušarová
zaběhly solidní výkony v první polovině startov-
ního pole. Ve velice dobrém světle se představi-
la Kateřina Tichá, naše nejmladší závodnice,
svou bojovností a technikou běhu.

Miroslav Šafránek je talent na sprinty, ale
musí na sobě ještě zapracovat. Bratřím Strán-
ským se tentokrát nedařilo na překážkách, ale
technikou přeběhu patřili mezi nejlepší. Daniel
Chudoba si zaběhl srdnatě 800 m ve slušném
čase. Jaroslav Ryneš

Spinnili po kopcích na Uralu
V předvánoční době plné shonu se našlo

deset nadšenců, spinningářů/cyklistů, kteří se
pod vedením trenéra Tomáše vydali na dlouhou
240 minut trvající cestu. V profilu tratě nechy-
běly výjezdy do kopečků a kopců. Tentokrát se
„jezdilo na Uralu“. V pelotonu (super partě)
nechyběly ani ženy. Byly celkem tři a „dojely“ 
v jednou balíku s „chlapama“.

Příště, a to bude zanedlouho, se pojede
jinam. Kam? To zjistíte, když se přidáte. D. V.

Další spinningové maratony jsou již v plánu, a to:
v sobotu 6. února od 16.00 do 19.00 hod. a
v sobotu 13. března také od 16.00 do 19.00 hod.
Přihláška a dotazy na tel.: 326 997 993, 733 115 518.
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Spolek přátel
čelákovického muzea
Na Hrádku 464, Čelákovice

http://www.spcm.ic.cz

Zve veřejnost na:

• valnou hromadu, která se koná 24. 2. 2010
od 19.00 hod. v Síni Jana Zacha Městského
muzea;

• prohlídku Divadla u Hybernů, kterým bude
provázet Ing. Stěnička, a to dne 1. 3. 2010.
Vzhledem k omezenému počtu možných
účastníků je nutné se předem přihlásit u před-
sedy spolku na tel.: 723 778 885.

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

Provozní doba:
po 17.00 – 20.00
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-erobic)

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Vedoucí sauny: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

Provozní doba:

pondělí 16.00 – 22.00 muži
úterý 14.00 – 20.00 ženy
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO

Mateřské centrum Čelákovice, o. s., pořádá

PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT

A PŘEDŠKOLÁČKŮ
Přihlášky do kurzu přijímáme
od prosince 2009
Začátek jarního kurzu
4. 3. 2010
Kurz zahrnuje 10 lekcí a 2 nahrazování
Více informací získáte u Dominiky Fijalové
na tel.: 721 355 798,

mctucnak-plavani@seznam.cz

nebo na www.mccelakovice.cz

ZAHRÁDKÁŘI
POZVÁNKA

Výbor ZO ČZS Čelákovice
zve zahrádkáře na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
26. února 2010

do restaurace Na Nové v 17.00 hod.
Budou se rozdávat RUKOVĚTI zahrádkáře 2010.

FOTBAL
FOTBALISTÉ UNIONU ZAHÁJILI

Po více než měsíční přestávce svolal trenér
Petrouš své svěřence v úterý 11. ledna k nástu-
pu na zimní přípravu, která bude probíhat pře-
vážně v místních podmínkách. Bude využito
posilovny, umělého trávníku v areálu Městského
stadionu a výběhů do terénu. Ostrý start jarní
části divize je určen na 13. března, kdy hostíme
Přední Kopaninu.

V hráčském kádru podstatné změny nenasta-
ly. Hostování ukončil Bílý a Ciazl, na zkoušku
přišel Janda, jiné změny nenastaly.

V rámci přípravy hraje Union zimní turnaj na
umělé trávě v Praze-Štěrboholích a nyní má
odehrána dvě utkání:
SK UNION – LOKO VLTAVÍN 3:3

Ve vyrovnaném utkání dobré úrovně skórova-
li za čelákovický tým Bílý, Petr Koch a Dostál.
SK UNION – VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 4:0

Ve druhém utkání měli hráči Unionu jasnou
převahu, vstřelili čtyři branky Kubešem, Daleko-
rejem, Reichertem a Ondrou Kochem. Řada
dalších šancí zůstala nevyužita.

Další zápasy zimního turnaje:

sobota 6. 2. od 15.30 hod. Union – Hořovice,
neděle 14. 2. od 15.30 hod. Union – Kunice,
sobota 20. 2. od 15.30 hod. Union – Přední
Kopanina

Dále turnaj pokračuje semifinálovými zápasy
a finálem 6. – 7. 3.

Mládežnická mužstva se rovněž připravují
v místních podmínkách a nestartují na žádném
zimním turnaji. Nejmenší fotbalisté mají v rozpi-
su několik halových turnajů v Neratovicích,
Říčanech nebo v Milovicích.

Vedení klubu připravuje na sobotu 20. 2. již
tradiční PLES UNIONU. Zbylé vstupenky může-
te získat u p. Šikla.

Aktuální informace z fotbalového Unionu zís-
káte na www.skunioncelakovice.cz

Milan Šikl

Foto z utkání Union – Štěrboholy.

FLORBAL
FBK

FBK ČELÁKOVICE - VŠTJ MEDICÍNA PRAHA

6:2

Branky: J. Krejza 4, M. Pařízek, Provazník
O svém vítězství jsme rozhodli v prvních šesti
minutách utkání, kdy jsme vstřelili čtyři rychlé
branky.

FBK ČELÁKOVICE - VŠSK MFF PRAHA 2:5

Branky: J. Krejza, Holcman
Vyrovnané utkání, bohužel nám utekla pasáž ve
druhé třetině, kdy jsme třikrát inkasovali.

FBK ČELÁKOVICE - FBC TAGO MAGO 4:7

Branky: Svoboda 3, J. Krejza
Velmi vyrovnané utkání jsme sehráli s vedoucím
mužstvem naší skupiny, ještě minutu před kon-
cem byl stav 4:5, pak ale přišla naše chyba ve
snaze o vyrovnání a soupeř dvakrát trestal.

FBK ČELÁKOVICE - FBC HOPOCHOS 12:5

Branky: Provazník, Svoboda, J. Krejza 3, 
M. Pařízek, Šturma, P. Kliment
Soupeře jsme převálcovali, celé utkání se hrálo
podle našich not a v utkání naši hráči zazname-
nali tři hattricky. Skóroval tak navrátilec P. Kli-
ment, který si připsal i tři asistence.

FBC CRAZY FROGS

FBC CRAZY FROGS - FLOORBALL CLUB

FALCON 2:1

Branky: Drahoš, Král
Dlouho očekávané derby jsme již podruhé v této
sezoně vyhráli. Utkání bylo ale velmi vyrovnané,
naší první branku dal Drahoš hned na začátku
třetí třetiny. Druhou vítěznou branku vstřelil
z trestného střílení kapitán Král.

FBC CRAZY FROGS - ORKA 1:4

Branka: Drahoš
Orka hrála výborně, byla lepší a zaslouženě
vyhrála. Naši jedinou branku dal ve druhé tře-
tině Drahoš. Měli jsme i další šance, ale bohužel
jsme je neproměnili.

Bližší info k utkáním na www.fbkcelakovice.cz

Tomáš Holcman
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PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

21. února 2010 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny můžete využít i chovatelské a hou-
bařské poradny. Areál děkanství v Kostelní 
ulici 455.

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


