
přečtěte si
- Čelákovičtí rybáři slaví 90 let!
- Není zpravodaj jako zpravodaj...
- Stromy a zase ty stromy (a také

pravda o nich)
- Kronika obce Sedlčánek I

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ REKONSTRUOVANÉ KAMENKY
V prosinci loňského roku byla dokončena další významná investiční akce města – rekonstrukce nové budovy ZŠ Kostelní. 10. února 2010 se uskutečnilo
slavnostní zahájení obnoveného provozu školy, spojené se Dnem otevřených dveří. Nová Kamenka byla rekonstruována nákladem bezmála 25 milionů
korun, z toho 2 181 000 Kč činily nutné vícepráce a 769 000 Kč náklady na realizaci požadavků školy. Vybavení nových prostor nábytkem si vyžádá
náklady v celkové výši 1 211 000 Kč. Foto: D. V.

Akce (+) a akce (–) v Čelákovicích
Komentuji události v našem městě a signuji je buď jako pozitivní akce (+), kde se daří

postupovat dopředu či jsou pro Čelákovice prospěšné, a nebo jako negativní akce (–), které

jsou naopak problematické, nedaří se postupovat dle vytčeného plánu nebo dokonce Čeláko-

vice poškozují.

(+) KANALIZACE A VODOVOD DO ZÁLUŹÍ

Projektová příprava na vodohospodářské akce vodovodu a kanalizace do Záluží byla opravdu
zahájena již v roce 2005 a dokončení Dokumentace k územnímu řízení na tuto akci se bohužel zasta-
vilo u pozemku p.č. 3513 a pozemků 3510, 3511 v k.ú. a obci Čelákovice. Pozemky jsou v majetku
soukromého vlastníka a nelze je kanalizací a vodovodem obejít.Vlastnictví se změnilo dědickým říze-
ním z otce na syna a současný vlastník žije v Kanadě. Podařilo se nám až v letošním  únoru si s ním
při jeho pobytu v ČR domluvit schůzku, předtím byla jakákoliv jednání striktně odmítána, komuniko-
vali jsme pouze prostřednictvím jeho právního zástupce. Právě na této schůzce 18. 2. 2010 nastal
zlom v jednání s vlastníkem předmětných pozemků a my jsme se domluvili na společném řešení,
které zaneseme do příslušných smluv. Okamžitě pokračujeme v projektové přípravě, abychom do
konce léta 2010 zajistili územní rozhodnutí.

(+) INTENZIFIKACE ČOV

Několikrát jsem na stránkách ZMČ psal, že Státní fond životního prostředí České republiky akcep-
toval naši žádost o dotaci na akci Intenzifikace ČOV v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Jedná se o značně složitou investiční akci v odhadovaných nákladech cca 66 mil. Kč, která je pro
další rozvoj města velmi důležitá a kterou vzhledem k její finanční náročnosti nemůže město realizo-
vat bez dotace. Pro uzavření příslušné smlouvy na dotaci je třeba provést výběrové řízení na doda-
vatele. Za Město máme eminentní zájem na tom, aby všechna výběrová řízení probíhala v souladu
se zákonem a aby nemohla být zpochybněna. Proto do hodnotitelských komisí veřejných soutěži se
za členy jmenují i opoziční zastupitelé – v Čelákovicích se opravdu soutěží a veřejná soutěž
INTENZIFIKACE ČOV nebyla výjimkou. Pokračování na str. 3

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
UPOZORNĚNÍ REDAKCE

Uzávěrka dubnového čísla (4-2010)

Zpravodaje se posouvá, a to již

na 10. 3. 2010.

Toto datum se týká veškerých příspěvků
i inzerce. Číslo vyjde začátkem dubna 2010.
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Z jednání Rada města
Únorová Rada města jednala ve čtvrtek 

11. 2. 2010. Na svém jednání mimo jiné:

Schválila:

• Nájemní smlouvu na pronájem nebytových
prostor v objektu č. p. 109, ulice Sedláčkova,
Čelákovice, podle přiloženého návrhu za úče-
lem provozování kavárny

• Nájemní smlouvu na pronájem části domu
v č. p. 1345, ul.V Prokopě, Čelákovice, za úče-
lem provozování prodejny potravin, popř.
dalšího zboží

• záměr Města Čelákovic na pronájem neby-
tového prostoru v části C objektu č. p. 109, ul.
Sedláčkova, za účelem provozování služeb
pro obyvatelstvo

• Smlouvu o nájmu pozemku mezi Městem
Čelákovice jako pronajímatelem a nájemci,
kterými jsou obyvatelé bytového domu U Poto-
ka, za účelem přístupu k nemovitostem ve
vlastnictví nájemců a jejich obhospodařování

• vyjádření č. 3/2010 k novému přemostění
mlýnského náhonu v nadjezí Labe, Čelákovice

• záměr prodeje pozemku st. p. č. – 1320/4 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2,
a nově odděleného pozemku st. p. č. –1320/5
– zastavěná plocha a nádvoří, občanská vyba-
venost, o výměře 672 m2, odděleného geomet-
rickým plánem č. 1955-161/2009 z pozemku
st. p. č. –1320/5 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 693 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, za cenu minimálně 1.600 Kč/m2

• záměr Města Čelákovic na pronájem pozemků
st. p. č. – 1320/5 – zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 672 m2 a st. p. č. – 1320/4 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2,
obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za
min. cenu 3.000 Kč/měsíčně

• vyjádření č. 4/2010 k plánované opravě silnice
II/245 v úseku Lázně Toušeň – Čelákovice

• dopis starosty č. j. STA 01/2009/Kl ve věci zámě-
ru výstavby paroplynové elektrárny Mochov

• snížení ceny za zhotovení projektové doku-
mentace na investiční akci „Rekonstrukce
vodovodu v Čelákovicích ul. V Nedaninách“

• Smlouvu o dílo č. 11/pik-h09 mezi Městem
Čelákovice jako objednatelem a firmou
ing. Josef Vítek – PIK, inženýrská a projektová
kancelář, Mníšek pod Brdy, jako zhotovitelem
na vypracování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení na akci „Vodovodní řady
v ulicích Jiřinská a Prokopa Holého, Čelákovi-
ce“ a na akci „Splašková kanalizace Jiřina“

• Dodatek č. 3 ke smlouvě zprostředkovatelské
o poskytování pečovatelské služby č. 1 ze dne
7. 3. 2007 pro jednotlivé spádové obce
(Mochov, Vyšehořovice, Nehvizdy)

• odměny za 1. místo ve Světovém poháru
kadetů – sportovní aerobik 2009

• ceny za pronájem hrobových míst podle předlo-
ženého návrhu vedení Technických služeb
Čelákovice platné od 1. 1. 2010 – k cenám hřbi-
tovních poplatků nebude účtováno DPH. A smu-
teční síně 2.000 Kč + 10% DPH = 2.200 Kč
Ceny hrobových míst (platba na 10 let), hroby
7 Kč/m2/rok, kolumbární schránky 45,80
Kč/rok, vždy s paušálem 880,- Kč/10 let. Tj.
urnový hrob 1 m x 1 m = 950 Kč, jednohrob 
1 m x 2 m = 1.020 Kč, dvojhrob 2 m x 2 m =
1.160 Kč, trojhrob 3 m x 2 m = 1.300 Kč,
kolumbární schránky 1.338 Kč.

Projednala a schválila znění předloženého
nového návrhu vyjádření města č. 7/2010 k dříve
podaným námitkám města jako účastníka řízení
v řízení o posuzování vlivů na životní prostředí

k záměru „Rekonstrukce lakovny – náhrada
lakovacími kabinami LAGOS MA – TOS-MET,
spol. s r. o., Čelákovice“.

Doporučila ZM schválit:
• úpravu č. 2 rozpočtu města 2010
• Obecně závaznou vyhlášku E 2/2010 Města

Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou
být provozovány výherní hrací přístroje

• dotace na podporu sportovních subjektů, spol-
ků, občanských sdružení a dalších aktivit
v Čelákovicích pro rok 2010

Souhlasila:

• s navrhovaným technickým řešením a ceno-
vou nabídkou na instalaci sněhových zábran
a vyhřívání žlabů a svodů na rekonstruované
budově ZŠ Kostelní a doporučuje ZM zahr-
nout náklady na realizaci těchto úprav do
úpravy rozpočtu č. 2/2010

• s pořádáním 2. Čelákovické muzejní noci
• s užitím znaku města na tiskovině Města Lysá

nad Labem „Naučná stezka Lysá nad Labem
– Čelákovice“

• s podpořením mezinárodní kampaně „Vlajka
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 
10. března 2010 na budovu Radnice

Ve věci záměru umístění trafostanice u hotelu

Beránek RM:

• Vítá záměr ČEZ DISTRIBUCE na přemístění
nové trafostanice z pozemku p. č. 1320/5
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kde byla
v kolizi s plánovaným chodníkem a parkova-
cími místy, na opačnou stranu na pozemek
p. č. 1320/1  k. ú. Čelákovice a obci Čelákovi-
ce (PK 3188, PK 132).

• Posoudí tento nový záměr a vydá k němu své
nové stanovisko.

• Požaduje předložení kompletní projektové
(vč. řezů) dokumentace k územnímu řízení na
novou trafostanici na pozemku p. č. 1320/1
v k. ú. Čelákovice (PK 3188, PK 1321), která
bude provedena jako malá zapouzdřená trafo-
stanice (stejné provedení jako u hasičské
zbrojnice), aby nepůsobila rušivě a mohla být
pohledově zakryta izolační zelení.

Vyhlásila:

• výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení města Čelákovic na rok 2010

• konkurz na obsazení funkce ředitel/ředitelka
Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477,
okres Praha-východ

Vzala na vědomí:

• dopis MMR č. j. 14353/09-82 ze dne 20. 1.
2010 ve věci certifikátu rekonstrukce hotelu
Beránek

• schválení prodloužení lhůty Registračního listu
č. 1151120067 pro vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace u akce „Čelákovice ČOV
Intenzifikace“ Operačního programu Životní
prostředí, akceptační číslo 08017921-SFŽP

• zápis č. 1/2010 ze sociální komise z 14. 1.
2010

• závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terén-
ní program Čelákovice

• „Zprávu o realizaci projektu podpořeného
z prostředků Města Čelákovic za období 1. 1.
2009 – 31. 12. 2009.“

• zápis z jednání komise pro podporu zájmo-
vých a občanských aktivit z 20. ledna 2010

• zápis ze zasedání bytové komise č. 1 ze dne
19. 1. 2010

Seznámila se s:
• dopisem vedení účetní jednotky o zjištěních

z průběžné prověrky hospodaření Městského
muzea Čelákovice za období 1. 1. – 31. 8.
2009, zpracovaným dne 22. 12. 2009 firmou
Atlas Audit, s. r. o, Čelákovice

• podklady předloženými ředitelem muzea
k tisku kronik města v letech 2006, 2007, 2009

• vyjádřeními bývalého ředitele muzea a ředite-
le muzea

• Doporučila ZM uložit kontrolnímu výboru pře-
šetření skutečností, uvedených v Dopisu
vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné
prověrky hospodaření Městského muzea
Čelákovice za období 1. 1. – 31. 8. 2009, zpra-
covaným dne 22. 12. 2009 firmou Atlas Audit,
s. r. o, Čelákovice.

Uložila:

• vedoucí OOZ podepsat za MěÚ pravidla pro
konání svatebních obřadů v prostorách Tvrze
– Městského muzea v Čelákovicích mezi MěÚ
Čelákovice a Městským muzeem Čelákovice
a zajistit za MěÚ dodržování těchto pravidel

• vedoucí OŽP, aby na příští jednání RM předlo-
žila jednoznačné návrhy na řešení ve věci
petice občanů z ulice Na Stráni – úprava
veřejné zeleně (snížení výšky lipové aleje)

Nesouhlasila s prohlášením „staré školy“
s ohrazením a pozemky č. p. 45, st. p. č. 89/1,
89/2 v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, za
nemovitou kulturní památku, na základě materi-
álu předloženého NPÚ č. j. NPÚ-
321/11061/2009 s ohledem na usnesení ZM
č. 17.4 ze dne 17. 6. 2009, které se týká  využi-
tí uvedeného objektu, a pověřuje místostarostu
PaedDr. Rýdla jednáním v této věci.

Kladně ohodnotila hospodaření s vodou za
rok 2009, zejména s ohledem na vývoj ztrát
vody, který je plně v souladu se smluvním
plánem na postupné snižování ztrát vody, na
skupinovém vodovodu Čelákovice provozovate-
lem Vodovody a kanalizace, a. s., Mladá Boleslav.

Neměla námitek proti předloženému záměru
na výstavbu nového obchodního centra v loka-
litě PZ – jih II. (při komunikaci II/245, vedle
stávajícího objektu BILLA) a konstatuje, že
záměr je v souladu s ÚP, a požaduje v rámci
dalšího stupně (územní) PD OC v PZ – jih II.
dořešit pěší komunikace na jižní straně silnice
II/245 v návaznosti na budoucí kruhový objezd
a vzhledem ke komplikovanému dopravnímu
napojení na silnici II/245, zvláště v souvislosti
se stávajícím výjezdem z parkoviště BILLA
a komunikací v ul. Jana Kamaráda, předložení
podrobného dopravního řešení napojení nového
objektu OC a parkoviště.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

PROBLEMATIKA DROG
Informace pro občany

Policie ČR v rámci boje proti drogové krimi-
nalitě zřídila
telefonní linku s číslem: 974 861 717
a e-mail: drogam.stop@seznam.cz,
kde je možné předávat adresné či anonymní
poznatky o výrobě nebo distribuci drog.

Z poznatků zjištěných v roce 2009 vyplývá,
že základní příčinou velké části delikventního
jednání je drogová závislost a její šíření na
území Středočeského kraje. Policie ČR proto
žádá o aktivní spolupráci zastupitelů i občanů
měst a obcí našeho kraje.

OSVaZ MěÚ Čelákovice
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Pokračování ze str. 1
Dne 9. 11. 2009 se konalo jednání hodnotící

komise ve věci veřejné zakázky „Čelákovice
ČOV Intenzifikace“ a v Protokolu o tomto jed-
nání člen hodnotící komise Mgr. Skalický vznesl
nesouhlasné stanovisko k průběhu uvedené
veřejné zakázky a v čl. VII Protokolu uvedl:
„Nesouhlasím se způsobem provedení výbě-
rového řízení v tom, že nebyla vyloučena
možnost neoprávněné manipulace s nabídka-
mi. V průběhu otevírání obálek nebyly protoko-
lárně zaznamenány jednotlivé ceny uchazečů
a následně nebyly nabídky zapečetěny či jejich
kopie uloženy u zadavatele. Mohlo tak v průbě-
hu od otvírání obálek do doby zasedání hodno-
tící komise dojít k ovlivnění soutěže manipulací
s nabídkami či nabídkou. Dle mého názoru není
postup výběrového řízení standardní a také
v souladu se zákonem. Výběrové řízení
neproběhlo transparentně a mohlo dojít k jeho
ovlivnění.“ Uvedené vyjádření projednala Rada
města na svém jednání dne 10. 11. 2009 a po-
věřila mne jako starostu města, abych učinil
dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže (ÚOHS) zda nedošlo v průběhu uvedeného
řízení k porušení zákona o zadávání veřejných
zakázek. Stejně tak jsme požádali o posouzení
i mandatáře, který pro nás smluvně uvedené
výběrové řízení zajišťuje – společnost Allowan-
ce, s. r. o., Praha 4, jehož vyjádření jsme v přílo-
ze naší žádostí na ÚOHS také zaslali. Společ-
nost Allowance ve svém stanovisku uvádí, že
uvedenou výhradu vznesenou členem hodnotící
komise lze de facto interpretovat jako nezákon-
nou manipulaci ve smyslu předpisů v oblasti
trestně-právní, kterou považují za bezprece-
dentní nařčení a kterému se budou bránit všemi
dostupnými právními prostředky. Dle jejich
názoru zadavatel zákon o veřejných zakázkách
v žádném směru neporušil, tudíž nemá zákonný
důvod ke zrušení zadávacího řízení a naopak
jmenovaný člen komise zpochybnil nejen trestní
bezúhonnost osob, které měly možnost přijít do
styku s nabídkami, ale i dodržení zákona
o veřejných zakázkách. Také oni doporučují
předložit celou záležitost orgánu dohledu
z vlastní iniciativy, protože toto zpochybnění by
mohlo následně vyvolat i pochybnost při kontro-
le dodržení podmínek pro poskytnutí podpory
z Operačního programu životního prostředí ze
strany Státního fondu životního prostředí, byť
zaměstnanec SFŽP byl členem hodnotící komise.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

přešetřil podnět Města a neshledal v postu-

pu zadavatele důvody pro zahájení správ-

ního řízení z důvodu neoprávněné manipula-

ce s nabídkami (resp. některou z nich) viz.

jejich dopis ÚOHS-P6262/2009/VZ 1117/2010

/510/MOn ze dne 8. 2. 2010. (V plném znění
zveřejněn na www stránkách města v sekci
INTENZIFIKACE ČOV)

Celý dotační projekt ČOV INTENZIFIKACE je
značně komplikovaný a náročný i z hlediska
dodržení termínů, proto také na zdržení šetřením
uvedeného podnětu jsme začátkem prosince
2009 okamžitě reagovali podáním Žádosti o pro-
dloužení lhůty k předložení nezbytných podkladů
pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Stát-
ní fond životního prostředí nám schválil prodlou-
žení lhůty do 28. 5. 2010. Po přešetření soutěže
ÚOHS pokračuje výběrové řízení tím, že RM
schválila jako pro město nejvýhodnější nabídku
firmy VCES, a. s., Praha 9 na veřejnou zakázku
„Čelákovice ČOV Intenzifikace“ v celkové ceně
38 395 910 Kč bez DPH a ZM byla předložena
ke schválení příslušná smlouva o dílo.

(–) REKONSTRUKCE BÝVALÉ UBYTOVNY TOS

O rekonstrukci bývalého hotelu „Beránek“ tj.
bývalé ubytovny TOS nebo též bývalého hotelu
„Benda“, kterou provádí jako stavebník firma
SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy pro vlastníka
budovy společnost Phoenix Property, s. r. o.,
Praha 4, se toho napsalo již hodně. V televizi
NOVA v pořadu Občanské judo byl v prosinci
2009 odvysílán případ trafostanice vytržený ze
souvislostí a v tendenčním pojetí, že Město
brání výstavbě trafostanice. V únoru 2010 byl
natočen doplňující materiál, který by snad vše
uváděl na pravou míru a měl by být v březnu
2010 do tohoto pořadu zařazen. Situací v této
záležitosti se kolektivní orgány města zabývají
pravidelně a téměř na každém svém zasedání.
Starosta i úředníci MěÚ plní z nich vyplývající
přijatá usnesení a v duchu těchto usnesení vedli
všechna jednání a činili příslušné kroky. Něko-
likrát jsme za město deklarovali, že podporuje-
me rekonstrukci hotelu Beránek na bytový dům,
ale požadujeme pro budoucí obyvatele tohoto
domu vyřešit dopravu v klidu, která bude v sou-
ladu s dopravní koncepcí města a nebude vadit
občanům přilehlých ulic i vlastníkům soused-
ních nemovitostí.

Rozeberme si to ale per partes, po částech.
Doprava v klidu – parkování: Po všech peri-

petiích se s investorem konečně domlouváme
na znění Smlouvy o spolupráci, jejímž jediným
bodem bude realizace parkovacích míst inves-
torem domu. Smlouva bude veřejně schválena
pravděpodobně v dubnu na Zastupitelstvu
města. Město tím ochraňuje veřejný zájem
svých občanů, protože trvá na vyřešení dopravy
v klidu, tzn. vytvoření parkovacích míst pro rezi-
denty nových bytů a jejich návštěvníky. Nesou-
hlasíme s živelným parkováním v ulici Na Švi-
hově nebo na veřejném prostranství – louce za
budovou bývalého hotelu, trváme na vybudo-
vání odpovídajícího počtu parkovacích míst
(vztaženo k počtu 64 bytů zrekonstruovaného
hotelu).

Pozemky pod budovami hotelu: Rada města
schválila 11. 2. 2010 záměr prodeje pozemků
pod bývalým hotelem zastavěných budovami ve
vlastnictví firmy Phoenix Property, s. r. o., v ceně
min. 1 600 Kč/m2, který byl v souladu se záko-
nem o obcích vyvěšen na úřední desce. Přísluš-
ná kupní smlouva bude předložena k veřejnému
schválení také v dubnu 2010 na Zastupitelstva
města.

Trafostanice: Rada města na svém jednání
dne 11. 2. 2010 uvítala záměr ČEZ
DISTRIBUCE na přemístění nové trafostanice
z pozemku p.č. 1320/5 v k.ú. a obci Čelákovice,
kde byla v kolizi s plánovaným chodníkem a par-
kovacími místy, na opačnou stranu na pozemek
p.č. 1320/1 v k.ú. a obci Čelákovice. Rozhodla,
že posoudí tento nový záměr a vydá k němu své
nové stanovisko, a požaduje předložení kom-
pletní projektové dokumentace (vč. řezů)
k územnímu řízení na novou TS na pozemku
p.č. 1320/1 v k.ú. Čelákovice (PK 3188, PK
1321), která bude provedena jako malá zapouz-
dřená TS (stejné provedení jako u hasičské
zbrojnice), aby nepůsobila rušivě a mohla být
pohledově zakryta izolační zelení. Město
neváže projekt trafostanice, která je zejména
potřeba pro zvýšení příkonu objektu, který se
bude vytápět přímotopnými topidly, na stavební
řízení vlastní rekonstrukce hotelu.

(–) ELEKTRÁRNA V MOCHOVĚ

Myslím si, že nikdo není na pochybách, že
společnost RWE se svého projektu paroplynové
elektrárny v Mochově nevzdává a pokračuje
v jeho přípravě. Dopisem ze dne 11. 1. 2010
jsem požádal hejtmana Středočeského kraje
a jeho náměstka pro oblast životního prostředí
a zemědělství, aby v Radě a následně v Zastu-
pitelstvu Středočeského kraje projednali stano-
visko Města Čelákovic o nesouhlasném
vyjádření k záměru vybudovat paroplynovou
elektrárnu v blízkosti Čelákovic na katastru
obce Mochov a rozhodli, že umístění paroply-
nové 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. Dále jsem dopisem z 8. 2. 2010 požádal
současného ministra průmyslu a obchodu
a jeho poradce pro tuto oblast, aby v procesu
aktualizace Státní energetické koncepce ČR
vzali v potaz negativní stanoviska dotčených
samospráv měst a obcí k připravovanému zámě-
ru výstavby paroplynové elektrárny v Mochově.

(+) REKONSTRUKCE INFRASTRUKTURY

V NEDANINÁCH

Dokončujeme projektovou přípravu rekon-
strukcí komunikací a chodníků v lokalitě sídlištní
zástavby bývalých Engelsových domů v Neda-
ninách včetně generální opravy ulice Dukelské.
Začátkem února jsme předali provozovateli
dokumentaci na zásobování bytových domů
této lokality pitnou vodou. Stávající vodovodní
řad 6/4“ z mědi bude nahrazen polyethyleno-
vými trubkami 110 x 10,0, který bude veden ve
stávající trase rekonstruovaného vodovodu. Cel-
kové náklady na rekonstrukci jsou odhadovány
na cca 1 mil. Kč bez DPH. Provozovatel VaK
Mladá Boleslav pro nás zajistí výběrové řízení
na zhotovitele vodovodu i zhotovitele na opravu
havarijních úseků splaškové kanalizace v Neda-
ninách, přičemž realizaci obou akcí plánujeme
na letošní léto.

(+) PLYNOFIKACE SÍDLIŠTĚ V PROKOPĚ

Byla vypsána veřejná zakázka na kompletní
projektovou přípravu a zajištění stavebního
povolení na dokončení kompletní plynofikace
sídliště V Prokopě. Město se v tomto sídlišti
vydává na cestu úplné decentralizace tepelné-
ho zdroje s výhledovým cílem nahradit centrální
kotelnu sídliště s teplovodnými rozvody za sys-
tém blokových kotelen v jednotlivých domech či
jejich sekcích.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Akce (+) a akce (–) v Čelákovicích
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OZNÁMENÍ MĚSTA

NOVINKA V KONÁNÍ
SVATEBNÍCH OBŘADŮ

Na základě schválení Rady města Čelákovic
nabízíme snoubencům, že od roku 2010 mohou
uzavírat manželství nejen v obřadní síni
v budově radnice, na nádvoří Městského muzea
v Čelákovicích, ale i uvnitř muzea, a to v jeho
slavnostní Síni Jana Zacha (koncertní síň).

Cena za pronájem místnosti v Muzeu ke
konání svatebních obřadů byla stanovena ve
výši 1.500,- Kč za obřad. Pokud se bude svatba
konat v jiný den než v pátek, navýší se cena
o správní poplatek 1.000,- Kč, za uzavření
manželství v jiný než den stanovený Zastupitel-
stvem města Čelákovic.

oddělení matriky MěÚ Čelákovice

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 vyplně-
ní u pracovníků Finančního úřadu v jedné z klu-
boven (vchod ke kanceláři KD – předprodej
vstupenek) Kulturního domu v Čelákovicích,
Sady 17. listopadu 1380.

OFaP MěÚ Čelákovice

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-východ

V období 6. 4. - 28. 6. 2010
bude v katastrálním území Čelákovice

vyhlášen STOP STAV
zápisů pro změny v katastru nemovitostí

v souvislosti s obnovou

katastrálního operátu.

Znamená to, že v tomto období nebude moci
katastrální pracoviště provádět zápisy změn jak
vkladových, tak záznamových listin.

Ing. Jana Hautkeová,

ředitelka KP Praha-východ

Rada města Čelákovic vyhlašuje

ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisí,

KONKURZ
na obsazení funkce:

ředitel/ka Mateřské školy Čelákovice,

Rumunská 1477, okres Praha-východ.

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

Požadujeme:

• odbornou a pedagogickou způsobilost dle § 5
odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů

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

územní samosprávy

Přihláška do výběrového řízení musí obsa-

hovat:

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

• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe
potvrzený posledním zaměstnavatelem

• podrobný životopis
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-

ženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
• čestné prohlášení uchazeče k předpokladům

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

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

• koncepci řízení a budoucího rozvoje školy.

Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2010.

Platové podmínky dle platných právních předpisů.

Termín a způsob podání přihlášky:

• termín podání přihlášky: nejpozději do 31. 3.

2010

• způsob podání přihlášky: Přihlášku zašlete
nejpozději s datem podání odpovídajícím výše
uvedenému termínu a s označením obálky
„Konkurz – ředitel/ka Mateřské školy

Čelákovice, Rumunská 1477 – NEOTVÍRAT“

na adresu Městského úřadu v Čelákovicích,
nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice, odbor
školství, informací a kultury.

Bližší informace:

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

Vyhlašovatel si vyhrazuje nevybrat žádného

z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích

vyhlašuje v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) záko-
na č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“),

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY MěÚ

v ČELÁKOVICÍCH

(zajištění výkonu státní správy
a činností stavebního úřadu)

Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovi-
cích

Kvalifikační předpoklady:

• VŠ nebo ÚSO stavebního směru
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah

k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:

• praxe v obdobné činnosti
• znalost problematiky samosprávy a státní

správy

Nástup možný ihned.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému

řízení bude:

• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků

• strukturovaný životopis s kontaktní adresou
a telefonem

• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
nebo doklad o jeho vyžádání

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného
nařízení vlády (7. – 8. tř.)

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete 

nejpozději: do 30. 4. 2010 10.00 hod.

na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny.

Na obálce v levém horním rohu uveďte:

„Výběrové řízení – zaměstnání – referent

odboru výstavby“ a adresu přihlašovaného

Kontakt + další informace:

tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160, Ing. Eva

Boučková, tel.: 326 929 132

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové

řízení na funkci zrušit.

MĚSTO ČELÁKOVICE

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

Půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu
Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje byd-

lení města Čelákovic na rok 2010 na opravy a modernizaci bytového fondu.

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

Celková výše prostředků určených k poskytnutí úvěrů se řídí schváleným rozpočtem pro rok 2010.
Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi můžete získat u vedoucího finančního odboru MěÚ Čeláko-

vice p. Ing. Majera, tel.: 326 929 121 nebo na vebových stránkách města sekce Městský úřad, formuláře.
Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají od 15. 3. 2010 do 15. 4. 2010 do 12.00 hodin

v podatelně MěÚ Čelákovice. Ing. Bohumil Klicpera, starosta
Petr Bařina, místostarosta
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oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  1133..  úúnnoorraa  22001100

Michal Toman, Darina Fungáčová, Kateřina Hlávková, Kateřina

Bouzková, Lucie Šmídová, Anita Basiňska, Tomáš Malík,

Sofie Bidzilia, Irma Trafinová, Lucie Skyba, Jakub Kandl,

David Hnízdil,

Martin Krbec, Daniel Luks, Anna Nehasilová, Michal Králik,

Štěpán Benda a Štěpán Grepl.

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    

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

Pozor na podvodníky
Začíná období různých zúčtování a vracení přeplatků za služby

a podobně. K tomu se váže nekalá činnost některých osob, které zneu-
žívají této situace a vydávají se za pracovníky různých společností (vodo-
vody, rozvodné závody, plynárenské společnosti apod.) a předstírají vra-
cení přeplatků a nebo žádají nedoplatky. Žádáme o obezřetnost, a to
zejména starší občany, kteří jsou zájmovou skupinou těchto pachatelů.
V případě jakékoliv pochybnosti má občan právo, aby mu pracovník před-
ložil zaměstnanecký průkaz, a jeho pravost je v drtivé míře možné ověřit
na zákaznických linkách. Dále můžete volat Městskou nebo republikovou
policii a uvedená událost bude prověřena. Ve většině případů však spo-
lečnosti nevybírají finanční hotovost od zákazníků, ale jsou jim zasílány
poštovní poukázky a složenky. Apelujeme na Vaši pozornost a menší 
důvěřivost, protože je nemilé přijít tímto způsobem někdy i o celoživotní
úspory. V našem městě se pár ojedinělých pokusů objevilo, byly však
oznámeny jen neoficiální cestou.

Ve městě byl zaznamenán pohyb skupinky kapsářů (2 ženy a muž
všichni romské národnosti), kteří se v nestřeženém okamžiku, při nákupu
nebo placení u pultového prodeje snaží odcizit kabelku nebo peněženku.
Poté z místa urychleně odejdou a odjíždí vozidlem. Podle popisu se nejed-
ná o osoby z našeho města, podle poznatků by ani registrační značka
vozu neměla být místní. Proto žádáme občany o zvýšenou pozornost
a v případě povšimnutí si něčeho podezřelého i o informování Městské
nebo státní police.

Motoristická a cyklistická sezona
Blíží se jaro a ním i začátek plné motoristické a cyklistické sezony. MP

Čelákovice bude pokračovat v měření rychlosti ve městě, a to zejména na
tradičních místech, kde jste ji již mohli zaregistrovat (ul. Mochovská, Zálu-
ží, Císařská Kuchyně, silnice 245 směr Lázně Toušeň apod.), ale i na
jiných místech, kde to situace v dopravě bude vyžadovat. Dále také budou
probíhat kontroly chování cyklistů a chodců, neboť i tito jsou účastníky sil-
ničního provozu, ale občas se tak nechovají. Někteří chodci nepřechází po
přechodech, pohybují se nedovoleným způsobem po vozovce a u cyklistů
jde především o neúplnou povinnou výbavu kola, ohrožování jízdou a cho-
váním sebe i ostatních účastníků silničního provozu nebo neosvětlení kola
za snížené viditelnosti.

Vandalství na nádraží
V ranních hodinách dne 16. 1. 2010 došlo neznámým vandalem

k pomalování nové fasády nádražní budovy. S největší pravděpodobností
se tak stalo v době mezi 6.15 a 9.00 hod.

Ihned po tomto zjištění MP kontaktovala ČD, aby malůvky odstranily,
protože pomalovaná plocha láká i ty méně odvážné vandaly. Tentokrát
jsme to zkusili cestou od přednosty stanice. Tuto žádost jsme urgovali
i poté, co nám bylo 27. 1. 2010 oznámeno, že prostor vstupního vestibulu
bude ponechán otevřený pro cestující celou noc, čímž se samozřejmě
pravděpodobnost vandalského útoku zvyšuje. To se také projevilo, nádra-
ží bylo znovu pomalováno. ČD následně rozhodly, že se vestibul bude na
noc okolo jedné hodiny ranní zamykat, aby se zmenšila možnost vandal-
ského útoku. Zda ČD provedou další opatření k ochraně svého majetku,
uvidíme. Město Čelákovice přislíbilo již několikrát svůj možný podíl na 
některých opatřeních.

Poděkování řidičům a občanům na závěr
Všem řidičům a občanům, kteří svým chováním napomohli tomu,

že sněhová kalamita a následné potíže způsobené umrznutím sněhu

byla zvládnuta bez nutnosti citelných opatření ze strany Městské

policie Čelákovice, děkujeme.

Řidiči po dobu těchto potíží v drtivé většině dodržovali právní předpisy
a nezhoršovali situaci nesprávným parkováním. Občané pak v rámci svých
možností odklízeli sníh z chodníků a byli tolerantní a obezřetní při pohybu
po městě.

Petr Bařina, místostarosta
Radek Fedaček, velitel MP
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Rada města respektuje svobodné vyjadřo-
vání názoru jak zastupitelů, tak občanů města
jakoukoliv formou, např. i veřejně šířenou tisko-
vinou, avšak důrazně odmítá výpady, poloprav-
dy a šíření mylných informací, jejichž jediným
cílem je vyvolat v občanech města nedůvěru,
strach a obavy.

Grafická podoba tiskoviny Zpravodaj Naše
Čelákovice (ZNČ) je velmi podobná oficiálnímu
Zpravodaji města Čelákovic. Záměrem je bez-
pochyby zmást občany města. Je to s podivem,
vždyť cíl autorů ZNČ je především odlišovat se!
Chtějí všechno dělat jinak! V první řadě by ale
měli konkrétně říci jak, ne pouze a jedině kriti-
zovat a negovat dění ve městě a práci orgánů
města.

V Čelákovicích opravdu musíme řešit vážné
problémy a k tomu potřebujeme schopné a seri-
ózní lidi, aby se jimi zabývali. Je opravdu zbyteč-
né, aby v 11tisícovém městě takto válčili zastu-
pitelé proti sobě. Důsledek? Škodí to především
městu samotnému...

V opozičním občasníku zástupci především
občanského sdružení Naše Čelákovice vyjadřu-
jí svůj postoj k problémům v našem městě.
Chápeme, že letošní rok je rokem komunálních
voleb a oni se potřebují zviditelnit. Nechápeme
však, proč to realizují negativním způsobem –
výpady na jednotlivé zastupitele, poukazováním
překroucenými informacemi, na čí straně je vina
nebo kdo nese odpovědnost za smyšlená
nebezpečí. Snaží se nahnat strach a v žádném
případě nemají zájem něco řešit! Samozřejmě
si klademe otázku – má tedy cenu odpovídat na
jejich výpady? Vždyť o všech jimi prezentova-
ných záležitostech se psalo v městském zpra-
vodaji, v mnoha případech několikrát. Ono se
řekne, svobodně se vyjadřovat... Žádné „svo-
bodné vyjádření“ by ale nemělo překračovat
jisté meze, zejména v případě, že toto jednání
má závažné důsledky, které si jejich původci
zřejmě ani neuvědomují.

Článek z úvodní strany ZNČ „Čistička odpad-
ních vod“, který podle podkladů do zastupitel-
stva „zpracoval“ – jak sám píše – Mirek Iglo, je
názorným příkladem manipulace s informace-
mi, kterým „zpracovatel“ zjevně sám nerozumí
a neumí s nimi nakládat, a prezentuje pouze
smyšlený vývoj této investiční akce.

V dalším článku „Opravdu připravujeme
kanalizaci v Záluží?“, který opět dle podkladů
města zpracoval Mirek Iglo, je vývoj této investi-
ce datován od roku 1998.V samém závěru člán-
ku zpracovatel stupňuje a konkretizuje své
výpady na zastupitele za SNK ED a varuje
občany, že nikoliv současní zastupitelé, ale
jedině on uskuteční – aniž by řekl jak – kanali-
zaci v Záluží. Dovolíme si zastupiteli Iglovi 
připomenout, že pro úplnost by měl ještě 
ocitovat bod 2 volebního programu svého 
volebního hnutí Koalice US a ODA – Čelákovice
2000 pro komunální volby 1998, v němž reali-
zace kanalizace v Záluží září v černém písmu
na žlutém papíru! Populizmus ve své ryzí
podobě!

Glosa „Žaloba na město“ ve věci neposkytnu-
tí požadovaných informací je účelový elaborát.
O žalobě nám není nic známo, a pokud byla
podána, musela být zamítnuta. Celá záležitost
proběhla ve správním řízení a Krajský úřad
Středočeského kraje jako odvolací orgán potvr-

dil prvoinstanční výrok. To znamená, že případ-
ná žaloba by musela směřovat proti rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje.

Další postřeh „Čelákovice v televizi“ jen zby-
tečně dramatizuje situaci, v níž se město
Čelákovice ocitlo ve chvíli, kdy investor rekon-
strukce bývalé ubytovny TOS, společnost SEN
INVEST, obešel město novým institutem sta-
vebního zákona, Certifikátem autorizovaného
inspektora, tzv. „zkráceným stavebním řízením“.
Město tímto bylo víceméně zatlačeno do rohu
z důvodu svého nekompromisního požadavku
na dořešení parkovacích míst pro rezidenty
rekonstruovaného hotelu. Jádrem neshody bylo
a je jednoznačně vyřešení dopravy v klidu. Pro
nově zrekonstruovaných 64 bytů musí investor
vytvořit odpovídající počet rezidenčních stání
a z tohoto požadavku město slevit nemůže.
Vždyť parkování je celoměstským problémem,
který orgány města permanentně řeší. Není
možné, aby budoucí vlastníci bytů bývalé uby-
tovny parkovali na louce za hotelem nebo zablo-
kovali ulici Na Švihově! Připomeňme na tomto
místě, že bylo velmi nepříjemné, a to zejména
pro starostu města, že investor s pomocí opo-
zičních zastupitelů vyzkoušel všechny dostupné
metody nátlaku na město formou medializace
i stížností na jednotlivé kroky kolektivních
orgánů města. Tento fakt ovšem ve zmíněném
článku nenajdete… Kauza rekonstrukce hotelu
byla pro Občanské judo točena znovu nyní
v únoru, tedy podruhé, a starosta opět trpělivě
do televizní kamery vysvětloval, že s přemístě-
ním trafostanice na opačnou stranu od hotelu,
kde již nebude umístěna v chodníku a ani
nesníží počet parkovacích míst, bude Rada
města souhlasit. V současné době probíhají jed-
nání s investorem, tvoří se smlouva o spolu-
práci, v níž se investor zaváže vytvořit odpo-
vídající parkovací místa, která nebudou vadit
stávajícím obyvatelům této lokality, a mění se
projektová dokumentace na parkoviště za hote-
lem. Těmito kroky by rozpor mezi investorem
a městem měl být zažehnán.

„Teplé místo“ starosty je vysvětlováno již
v příslušných usneseních RM (viz www stránky
města). V krátkosti řečeno: jde o pouhé zařaze-
ní do organizační struktury MěÚ, protože po
svém zvolení starostou v roce 2002 Ing. Klicpe-
ra rezignoval na funkci tajemníka MěÚ, a tudíž
má uzavřen pracovní poměr s městem bez pra-
covního zařazení.

Záležitostí týkajících se rozvoje města je
mnoho a jejich řešení není snad v žádném
případě jednoduché. Informace o všem, co se
děje, nacházíte pravidelně na stránkách 
Zpravodaje města Čelákovic a také na webo-
vých stránkách města. Věřte, že Vám nic neza-
mlčujeme, byť leckdy jde i o nepříjemné 
skutečnosti. Vidíte sami, kam Čelákovice
směřují, jak vypadají, co se v našem městě
děje, a jistě si i sami vytvoříte vlastní úsudek
o způsobu jednání, cílech a metodách, které
jednotliví představitelé jak města, tak občan-
ských iniciativ používají.

Rada města Čelákovic:

Ing. Bohumil Klicpera, PaedDr. Luboš Rýdlo,
Petr Bařina, Ing. Pavel Stuchlík,
Mgr. František Bodlák, PhDr. Zdeňka Tichá,
Vladimír Duník

Vážení občané,
vedení města Čelákovic vítá a plně podporuje
výzvu NE ELEKTRÁRNĚ V MOCHOVĚ,
vyjádřenou Otevřeným dopisem předsedovi
ČSSD Jiřímu Paroubkovi, hejtmanu Středo-
českého kraje Davidu Rathovi a řediteli RWE
Transgas, a. s., Martinu Herrmannovi ve věci
výstavby paroplynové elektrárny na katastru
obce Mochov.

Tento otevřený dopis vnímáme jako potvrzení
skutečnosti, že město Čelákovice nestojí osa-
moceně v úsilí zabránit výstavbě elektrárny, ale
nachází oporu v aktivitě občanských sdružení
nejen v našem městě, ale i v obci Mochov.

Vedení města nadále podniká všechny kroky,
směřující k zastavení přípravy výstavby elektrár-
ny, které naleznete na webových stránkách
města. Poslední dva dokumenty zde uveřejněné
- dopis adresovaný Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR a sdělení informací o zaslání
dokumentů na Krajský úřad Středočeského
kraje dokazují, že Město Čelákovice nadále
postupuje proti výstavbě elektrárny se vší
důsledností.

Aktivitu občanských sdružení, vyjádřenou
otevřeným dopisem, vnímáme jako významnou
podporu úsilí města Čelákovic a jeho občanů
o zastavení přípravy výstavby paroplynové elek-
trárny na katastru obce Mochov.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
Petr Bařina, Dr. Luboš Rýdlo, místostarostové

Poděkování hasičům
V neděli 7. února jsme se s Klubem dobré

zprávy z Lysé nad Labem zúčastnili návštěvy
v Čelákovicích u hasičů.

Nejprve nás zavedli do garáží, kde jsme si
prohlédli hasičská auta i s jejich technickým
vybavení. Pro kluky bylo skvělé posadit se do
auta na místa hasiče. V druhé garáži jsme mohli
vidět říční člun a rychlý zásahový vůz. Někteří
odvážlivci si potěžkali i hydraulické nůžky a asi
všichni sebou cukli při zapnutí zvukové houkač-
ky. No, není hasičům při jejich náročné práci co
závidět. Nejvíce dotazů k technice jsem zazna-
menala od dvou tatínků, kteří se s námi také
zúčastnili návštěvy. A co se týká techniky, ani
oni nebyli schopni rozpoznat rozdíl mezi „moto-
rem“ používaným k soutěžím a tím, který je na
zásahy. Pro příště už to budeme vědět.

Pak následovalo zhlédnutí instruktážního
filmu s doplňkovým výkladem instruktorky. Zde
zase vynikala naše děvčata, která znala odpo-
věď na všechny otázky. V něm jsme se dozvě-
děli, jak hasiči pracují, co dělat při požáru i např.
jak nebezpečné jsou zápalky a zapalovače
v dětských rukách.

Na závěr pro nás hasiči nachystali předvede-
ní hasičského oblečení, přileb i „dýcháků“
s možností vyzkoušení.

Společná fotografie je u požárního automobi-
lového žebříku, který se dětem líbil.

Marika Benešová

Není zpravodaj jako zpravodaj...
Stanovisko Rady města Čelákovic 

k tiskovině Zpravodaj Naše Čelákovice
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Dne 27. února 2010
oslavila své 95. narozeniny
paní Věra ULRICHOVÁ.

K životnímu jubileu jí přeje-
me pevné zdraví, štěstí 
a pohodu.

Rodina Kruškova

Dne 18. března 2010
oslaví paní Hana TURKOVÁ,

rozená Bášová, 80. naro-
zeniny.

Vše nejlepší, hlavně
hodně zdraví do dalších let
přejí pravnoučata, vnou-

čata a děti.

Dne 20. 3. 2010 oslaví
životní jubileum 80 let pan
František CHRAMOSTA.

Do dalších let hodně zdra-
ví, spokojenosti a radosti 
z pravnoučat přejí synové

František a Milan s man-

želkou a vnuci Tomáš 

a Martin s rodinami.

Dne 24. 3. 2010 oslaví
krásné 90. narozeniny pan
Eduard ČESNEK. Hodně
zdraví, štěstí a radost 
z vnoučat a pravnoučat
přeje celá velká rodina.

Dne 27. 3. oslaví 60.
narozeniny paní Milena

SCHENKAPAULOVÁ. Do
dalších let hodně zdraví 
a pohody přejí manžel a

synové František a Vlas-

timil.

Dne 13. března 2010
uplyne pět let od úmrtí paní
Zdeny MAŠKOVÉ.

Vzpomíná 
manžel s rodinou

Společenská kronika

T. G. Masaryk - 160 let
Letošního 7. března tomu bude 160 let, co se

narodil první československý prezident T. G.
Masaryk. Pamětníků jeho života již není mnoho,
zanechal však nesmazatelnou stopu v historii
našeho národa. Byl vskutku československým
prezidentem - jeho otec měl slovenské kořeny
a i dnes je na Slovensku vážen. Byl člověkem
nebojácným, dokázal se postavit proti bezpráví,
bludům a pověrám i účelovým kampaním. Ke
konci 19 století se zdálo, že bude z české spo-
lečnosti vyobcován, studenti bojkotovali jeho
přednášky, uvažoval o emigraci. Byla to jeho
„americká manželka, která se stala Češkou“,
která ho v této jeho slabé chvíli podpořila. V 64
letech se vydává do emigrace, aby zahájil
zápas o lepší pozici českého národa, a v tomto
zápase podpořen zejména Benešem, Štefáni-
kem, ale také desetitisíci legionářů dosáhl vzni-
ku Československa.

A s T. G. Masarykem jsou spojeny Lány, kde
ve státním zámku v roce 1937 zemřel a na tam-
ním hřbitově je se svojí rodinou pochován.
Každoročně se proto v Lánech počátkem břez-
na konají vzpomínkové akce. Bude tomu i letos
a opět bude vypraven zvláštní parní vlak. Ten
odjíždí z Prahy hl. nádraží v 8.14 hod. a do Sto-
chova (Lány jsou vzdáleny cca 2 km) dorazí
v 9.31 hod. Vlak pak pokračuje do Žatce, ale ve
Stochově bude ponechán tzv. Masarykův salon-
ní vagón k prohlídce. Zpět ze Stochova parní
vlak odjíždí v 15.20 hod.

V Lánech pak bude uskutečněno několik
vzpomínkových akcí. V 11.30 hod. proběhne
položení věnců na lánském hřbitově a ve 13.00
hod. bude odhalena socha T. G. Masaryka před
tamním Muzeem TGM. Při těchto příležitostech
bývá obvykle přístupna zahrada lánského
zámku a v samotných Lánech je ještě další
muzeum.

Jízdné z Prahy do 44 km vzdáleného Stocho-
va parním vlakem se může zdát poněkud drahé,
a tak se nabízí cesta normálními vlaky. Protože
však mezi Praha-Masarykovo nádraží a Praha
Dejvice je až do poloviny března výluka, je
třeba cestovat přes Kralupy n. Vlt., a to s pře-
stupem v Praze, Kralupech a v Kladně. Zato lze
použít cenově výhodnou síťovou jízdenku
SONE+ za 150 Kč umožňující celý den cestovat
vlaky ČD až 2 dospělým a 3 dětem do 15 let.
Z Čelákovic se nabízejí dvě spojení. S odjezdem
v 6.04 hod. je příjezd do Stochova v 9.05 hod.,
a pokud odjedeme v 7.34 hod., přijedeme
v 11.05 hod. a při troše štěstí stihneme ještě
vzpomínkové shromáždění na hřbitově
v Lánech. Ing. Josef Šalda

Odpověď na kritiku
České dráhy nemalým nákladem opravily

nádraží v Čelákovicích. Vážíte si své pěkně
opravené stanice? Podle zastupitele Studničky
asi ne. Na nádraží začínají být vidět „graffiti“, ve
vnitřních prostorách jsou zdi poničené od zbyt-
ku nápojů.

Ale ani kritik poměrů pan Studnička si změn
a práce naší společnosti pravděpodobně příliš
neváží. Jinak si nelze vysvětlit dokonce neprav-
divé výroky v jeho příspěvku na adresu Čes-
kých drah. Že prý České dráhy odmítly instalaci
kamerového systému nebo pronájem prostor
Městské policii. V obou případech se ale plete.

Nabídka městu ze strany ČD na instalaci
kamer městského kamerového systému na
výpravní budově byla učiněna a trvá. To samé
platí o pronájmu prostor Městské policii. Záběry
z kamer je ale nutno vyhodnocovat na dozo-

rovém pracovišti, kterým ČD v místě nedispo-
nují. Pokud jde o projevy vandalizmu uvnitř
budovy, jde o běžný jev odpovídají bezpečnost-
ní situaci v zemi. ČD, a. s., nemají prostředky na
zajištění trvalého dozoru svým zaměstnancem
uvnitř haly. Situaci v Čelákovicích je možno
v rámci ČR hodnotit jako průměrnou a ke zlep-
šení by stačila jediná věc – aby si místní uživa-
telé veřejně přístupných prostor více vážili
a chovali se k nádraží jako ke svému majetku.
Maluje někdo graffiti na svém domě nebo vylé-
vá kávovou sedlinu na stěny ve svém obýváku?
Asi ne.

Odmítnout musíme i další kritické výroky.
Schody jsou zachovány s ohledem k řešení
budovy a šikmá rampa by podle zkušeností byla
kritizována jinou skupinou osob. Dveře byly
zachovány klasické právě kvůli vandalům. Auto-
matické posuvné jsou častým terčem pobudů
a následné opravy jsou značně nákladné.
Nápojový automat je dnes standardní součástí
železničních stanic v celé zemi a jinde obvykle
jeho uživatelé nevylévají zbytky z kelímků na
stěny. Mobiliář ve stanici, především lavičky,
jsou pak řešeny také s ohledem na omezení
vandalismu a přítomnosti nepřizpůsobivých
osob. Asi nikomu by se nelíbilo, kdyby se v těch-
to prostorách na lavičkách usídlila skupina
zapáchajících bezdomovců, která by vyhnala
čekat cestující přímo na mráz.

Nádraží v Čelákovicích jsme věnovali znač-
nou péči a obyvatelé města získali jedno z nej-
hezčích nádraží ve Středočeském kraji. Je nám
velmi líto, že naše práce přichází nazmar a je
mnoho lidí, kteří si neváží našeho úsilí při
zkrášlení stanice a vlastně ani svého města.
Nádraží je totiž jeho bránou.

Mgr. Petr Šťáhlavský,

tiskový mluvčí ČD, a. s.

První vlaštovka?
V úterý 19. ledna jsem šel ve večerních hodi-

nách vracet vypůjčené knihy. Protože v té době
bylo náledí, nebyla zrovna příhodná situace na
vycházky, zejména ne pro starší občany. Nabídl
jsem proto mamince své manželky, která je
vášnivou čtenářkou, že její knihy vrátím a vypůj-
čím jí nové. A tak, když jsem s batohem plným
knih šťastně dojel (na kole) ke knihovně a na
dveřích si přečetl, že je z důvodu výpadku elek-
trické energie zavřená, radostí jsem zrovna
nejásal. Přesto se na mne usmálo štěstí. Záro-
veň se mnou dorazil do knihovny i manžel nové
ředitelky MK Soni Husárikové s velkou multi-
funkční svítilnou. Rád jsem přijal pozvání na kus
řeči. Jaké mne však čekalo překvapení? Nejen
že při světle svíčky a baterky ode mne vypůj-
čené knihy paní knihovnice převzaly, ale velmi
ochotně vybraly nové knihy nejen pro mě, ale
i pro ženu a její maminku.

Během následující „černé hodinky“, strávené
v příjemném kolektivu, knihovnu navštívilo ještě
asi deset čtenářů, převážně žen, (asi více čtou
než muži) a všichni byli velice mile obslouženi.

Po více než hodinovém pobytu, který byl
milým zpestřením stereotypu všedních dnů,
jsem odcházel z knihovny s velmi příjemným
pocitem, že i práce může být zároveň koníčkem.
O kolektivu knihovnic to platí dvojnásob. Jejich
příjemné pracovní prostředí jsem opouštěl
s přáním, aby i v ostatních zařízeních a institu-
cích, které mají sloužit lidem, byli alespoň
z poloviny tak příjemní a ochotní jako v naší 
knihovně.

Jsem hrdý na to, že se v našem městě může-
me pochlubit nejen rozsáhlým knižním fondem,
ale i velmi příjemným kolektivem, který vás

nezklame. Patří jim velký dík za jejich práci.
Nechť jsou tou pověstnou první vlaštovkou,
která ostatním ukáže tu správnou cestu.

Vladimír Duník

Pozvání na veřejnou oslavu
Mezinárodního dne žen

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

v Lipové ulici, Za Dráhou.

Zábavná a taneční akce se koná

v sobotu 13. března 2010 od 14 do

18 hodin.
K dobré náladě a k tanci bude hrát hudební

skupina POHODA Jiljího Horáka z Mnichovic.
Výbor městské organizace KSČM

v Čelákovicích
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Stromy a zase ty stromy
(a také pravda o nich)

Považujeme za nutné vysvětlit jaká je skuteč-
ná pravda na tvrzeních, uvedených v prvním
čísle letošního Zpravodaje občanského sdruže-
ní Naše Čelákovice o aleji u starého hřbitova
v Sedláčkově ulici.

Je nepravdivé tvrzení, že se Město jen tak
rozhodlo alej u starého hřbitova vykácet. Prav-
dou je, že se tak rozhodlo teprve po zvážení
závažných zjištění uvedených v posudku soud-
ního znalce, který tuto alej posuzoval. Pokud
někdo tvrdí, že stromy nejeví známky poškoze-
ní a nezdají se být životu nebezpečné, je to lež
a jen jeho názor. Pro toho, koho pravda zajímá,
není určitě nic jednoduššího, než si udělat
malou procházku, projít se alejí, stromy si pro-
hlédnout na vlastní oči a udělat si vlastní názor.

Jistě Vás, kteří se na stromy podíváte, nene-
chá v klidu, když uvidíte, že kmenem některých
dřevin v pohodě a bez nejmenší námahy pro-
strčíte klacek, protože dřevní hmota kmene je
totálně vyhnilá, a strom fakticky drží pohromadě
jen kůra a je to vlastně zázrak, že vůbec stojí.
Jistě vás nenechá v klidu, když do otvoru po
kdysi dávno odříznuté větvi vhodíte drobnější
předmět a ten nenávratně zmizí v útrobách stro-
mu. Jistě vás nenechá v klidu, když si prohléd-
nete pečlivěji jednotlivé kmeny a uvidíte na
kmenech vlhké mapy v místě tlakových vidlic
i u pat kmenů. Uvidíte totiž dřeviny napadené
hloubkovými hnilobnými procesy, které jsou pro
dřeviny vždy destruktivní záležitostí. Jistě vás
nenechá v klidu, když si projdete alejí po pře-
chodu klimatických změn. Po loňské letní vichři-
ci byla alej téměř neprůchodná díky ulámaným
a spadaným větvím, o tomto faktu existuje foto-
dokumentace. V takovém rozsahu nepopadaly
větve nikde ve městě.

Všechna tato fakta nenechávají v klidu ani
nás a dávají nám celkem jasný signál, že něco
není v pořádku, nemůžeme je ignorovat, brát na
lehkou váhu a tvářit se, že vlastně o nic nejde
a že se ani nic tak závažného neděje. Popsaná
fakta a ještě další zjištění totiž svědčí o proble-
matickém zdravotním stavu dřevin. Svědčí
o napadení nosných částí kmenů hnilobnými
procesy, signalizují možné porušení stability
dřevin, které obvykle vede až k selhání dřeviny
samotné. Nikdo totiž nezaručí a také to žádný
znalec dosud nikdy neudělal, aby do posudku
jasně uvedl, že stromy nejsou sice v tom nejlep-
ším stavu, ale jsou celkem bezpečné, nikoho
neohrožují a není třeba je kácet. I naprostým lai-
kům musí dojít, že stromy jsou prostě na konci
svého fyziologického stáří, nejspíš i se selhávající
provozní bezpečností, s hrozícím samozřícením
a dál už se zřejmě nikdy příznivě vyvíjet nebudou.

Nikdo nedokáže běžnými dostupnými pro-
středky dopředu odhadnout, co vše, kolik ani
jak dlouho ještě tyto dřeviny vydrží. Ani argu-
ment, že stromy přestály zimu či vichřici nemů-
že zcela vyloučit skutečnost, že se mohou
samovolně zřítit i za krásného slunečného dne.
Všichni, kteří si alej prohlédnou, by museli být
slepí, aby fakta, o kterých hovořím, sami nevi-
děli. Své mohou jistě vyprávět i lidé, kteří v blíz-
kosti těchto problematických dřevin žijí a kterým
již spadané větve poničily naštěstí jen zaparko-
vaná auta a zatím nikoho nezranily. Je třeba si
uvědomit, že to tak dobře ale vždycky dopad-
nout nemusí. Ani případné provedení tolik dis-
kutované údržby nemůže zajistit, že se jejím
provedením dřeviny najednou opět stanou pro-
vozně bezpečné.

Na základě těchto všech poznatků se
domníváme, že by bylo daleko rozumnější

vyhnout se zbytečnému a vysokému riziku ohro-
žení zejména osob a problematické dřeviny co
nejdříve smýtit, stejně nás k tomu okolnosti
postupně donutí v horizontu několika málo let, alej
je v havarijním stavu a po léta ji zachovat v sou-
časné podobě nelze. Proto bychom raději všech-
ny problematické a provozně nebezpečné dřeviny
smýtili včas a nahradili je novou alejovou výsad-
bou, dřevinami provozně zcela bezpečnými, které
po léta nebudou nikoho ohrožovat. Všichni jistě
dobře víme, že okamžitě nebudou nově vysazené
dřeviny plnohodnotnou náhradou za dožívající
vzrostlou alej, to je zcela mimo diskusi, ale
naprosto jistě budou bezpečnou náhradou, která
nikoho neohrozí na životě ani na majetku.

Snad ani není možné zapomenout, že ČT
v souvislosti s alejí u starého hřbitova uvedla
kratičkou reportáž, na niž článek OS Naše
Čelákovice zřejmě upozorňuje. Z natočeného
rozhovoru však spíše vyplynulo, že vlastně ani
tak nešlo o záchranu starých stromů, jak se
dnes účelově tvrdí, ale spíše o to, kdo si dřevo
z pokácených stromů odebere, bylo to spíše
úsměvné zjištění. Pamatuji si to i proto, že tehdy
šlo o jednu z velmi zvláštních reportáží, jejíž
účel málokdo pochopil. Měli jsme tehdy na ni
hodně dotazů od občanů. Shodli jsme se na
tom, že tato reportáž v člověku zanechala
podivný dojem v tom smyslu, že ochranářům
veřejné zeleně o zachování stromů snad ani tak
nešlo. Šlo spíš o dřevo z nich. Zarážející je, že
ani tehdy alespoň v rámci objektivního přístupu
ochranáře nějaká provozní bezpečnost dřevin
nezajímala a soudě z posledního článku, zřejmě
nezajímá ani dnes. Na druhou stranu to i chápu,
také je vlastně zas až tolik skutečně zajímat
nemusí, nenesou totiž naprosto žádnou
odpovědnost za eventuální selhání předmětných
dřevin, tu nesou jiní. Při eventuálním selhání dře-
vin, které v dané situaci nelze vyloučit, to nako-
nec také odnese někdo jiný, tak vlastně proč se
tím vůbec zaobírat, že? Přístup k věci mi přijde
poněkud účelově pokřivený a sobecký vůči ostat-
ním občanům města, kteří alejí denně procházejí
a kteří v neustálém ohrožení pod stromy musí žít.

Vlastník dřevin ale musí všechny získané
informace posoudit a zvažovat komplexně
a účelně. Z něho totiž odpovědnost za možnou
újmu na životě či majetku nikdo nikdy nesejme.
Musí si nutně položit otázku, koho asi bude
zajímat estetika dřevin, ta je jistě nepochybně
vysoká, když ale zbytečně někdo přijde o život,
jako tomu bylo ve Zlíně, nastoupí úplně jiná hle-
diska v nichž je nějaká estetika naprosto druho-
řadá a naprosto nedůležitá, nikdo jí pak nepři-
kládá vůbec žádný význam. Vlastník dřevin
nemá na výběr, ten se musí rozhodnout a někdy
hodně rychle, ten je za dřeviny odpovědný.
Zvláště pak je pro něj přitěžujícím momentem
skutečnost, že o možném nebezpečí předem
věděl, nic nedělal, nebezpečí neodvrátil a mohl,
neuvažoval o věci komplexně a dbal pouze 
o jedno hledisko - estetické. Rozhodování
v tomto případě je pro vlastníka velice jednoz-
načné, může se řídit pouze jedinou úvahou,

když nemohu dostupnými prostředky provozní
bezpečnost dřevin zajistit, nemám na co čekat.

Tvrzení, že z nezávislého dendrologického
posudku, který si objednala inspekce u svého
znalce, muselo být na radnici horko, je rovněž
nepravdivé. Věřte mi, že horko nebylo, spíše
zavládlo zděšení. Byli jsme skutečně z posudku
spíše v šoku a nevěřili svým očím. S takovým
posudkem jsme se setkali poprvé. Znalec
v tomto posudku totiž mimo jiné podivnosti hod-
notil nikoliv smíšenou alej lip a javorů, ale alej
jakýchsi jírovců a vůbec nevadilo, že v hodno-
cené aleji neroste ani jeden jírovec. První, co
nás napadlo, byl se vůbec v té aleji podívat?
Část posudku, na kterou se znalec odvolával
jaksi chyběla a dodnes ji nikdo nepovažoval za
nutné doplnit. To a ještě mnoho dalšího pak sku-
tečně vedlo Město k jistým pochybnostem.

Každý účastník řízení má jedno ze základních
práv, vyjádřit se k podkladům řízení. Proto se
Město vyjádřilo, a proto k tomu, aby se vyjádři-
lo, bylo inspekcí i vyzváno. Nechápu, co se na
tom zdá někomu pochybné? Myslím, že je zcela
v pořádku reagovat na nepravdy ve znaleckém
posudku, uvádět své důkazy a své pochybnosti
o některých tvrzeních, nepřijmout nekompletní
posudek zpracovaný na jiné dřeviny, než v aleji
skutečně rostou a přejít to tím, že se znalec nej-
spíš spletl nebo možná jakýmsi omylem opsal
jiný posudek. Kde jinde, než právě v běžícím
správním řízení uplatnit svá práva a nenechat si
vnutit nereálná navrhovaná a neúčelná opatře-
ní, která nikam nevedou, jsou v praxi neprovedi-
telná, ale zcela jistě Vás budou stát nemálo finan-
čních prostředků? Právě tam je ta správná
chvíle a prostor, kde lze zpochybnit nepravdivé
skutečnosti, reagovat na možná rizika, uvést
věci na pravou míru apod. Jistě by se nikomu
nelíbilo, kdyby mu někdo bez jeho vědomí vstu-
poval na jeho pozemek, tam prováděl jakési své
šetření pro někoho jiného a nic mu o tom neřekl.

Dále je tvrzeno a bráno za jakýsi logický
argument, že byl i v původním řízení města opo-
menut vlastník pozemku - církev římskokatolic-
ká. Opět to není pravdivé tvrzení. Pravda je
taková, že jsme se zástupcem církve římskoka-
tolické, zdejším panem farářem, v kontaktu jen
my. Informovali jsme ho o celé věci a také s ním
i dále jednáme, naše rozhodnutí jsme mu pře-
dali, což máme od něho i písemně potvrzené.
Není nic snazšího, než se ho zeptat, pokud
někdo našemu tvrzení nevěří. Rovněž není
pravdou, že naše rozhodnutí bylo zrušeno
proto, že bychom opomněli někoho informovat,
jak se opět nepravdivě a účelově tvrdí, ale jed-
noduše proto, že se účastník řízení proti němu
odvolal. Toto rozhodnutí se tedy nikdy nestalo
pravomocným a tudíž ani vykonatelným. Důvo-
dy odvolání byly vydavatelem rozhodnutí
uznány v plném rozsahu, a proto jim v plném
rozsahu vyhověl a své rozhodnutí zrušil, to je
dost podstatná a zákonná věc v každém řízení.

Zákaz inspekce zdržet se jakékoliv činnosti
v aleji Město dodržuje. Je patrné, že dochází
k dalšímu zhoršování zdravotního stavu celé
aleje, a tím i ke zvyšování rizika možného
selhání některé z dřevin.

Je tedy na čase vrátit se z říše fantazie zpět
na zem a opustit dost naivní představy o průbě-
hu správního řízení a účelově vymýšlených
pochybeních Města v něm. Rozumnému člově-
ku jistě již dávno došlo, že dosud běžící řízení je
vlastně vedené o ničem, o zrušeném rozhodnu-
tí, které nikdy nebylo v právní moci a tedy ani
vykonatelné. Věřím, že je hodně těžké vůbec
nějaké východisko z dané situace najít.

Zuzana Mutínská,

vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
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Na těchto kořenech stavíme i nyní, naši před-
chůdci nám totiž vyšlapali cestičku, po které se
nám dobře jde. Jako včeličky se pilně snažili
s několika málo korunami zajistit co možná nej-
více rybníků, tůní a vod, na kterých by mohli
hospodařit.

Spoustu z nich máme do dneška a o jiné
jsme již přišli, a to ať při regulaci řeky Labe
(1934), nebo při privatizaci (po r. 1989). Nyní
hospodaříme na řece Labi, na Grádě a na
tůních, které určitě znáte ze svých procházek či
projížděk na kole. Většina z nich je na trase cyk-
lostezky, takže názvy jako Václavka, Homolka či
Řehačka nejsou neznámé. Názvy jako Labíčko,
Byšická, Kozí Chlup nebo Procházková jsou už
trochu neznámější, ale každému doporučuji se
na ně zaměřit a pokochat se nad jejich krásou.

Čelákovičtí rybáři se snaží o to, aby tato krás-
ná místa zůstala přístupná pro všechny
návštěvníky, nejen pro rybáře, a s tím úzce sou-
visí i jejich brigádnická činnost. Čistí břehy od
odpadků, které zde zůstávají po neukázněných
rybářích či turistech. Každoročně jich odvezou
do kontejnerů několik set kilogramů. Dále pro-
vádějí výřezy rákosu a náletových křovin,
výsadbu stromů a v zimě sekají otvory v ledu
proto, aby se k rybám dostalo trochu draho-
cenného kyslíku. Někteří z nich dokonce neza-
pomenou přinést trochu ovoce a tvrdého pečiva
pro stálé obyvatele břehů, jako jsou např. nutrie.
Nelze se tedy divit, že počet odpracovaných
hodin rybářů se vyšplhá až k číslu 5000. Odmě-
nou rybářů za jejich práci je klidné posezení
u vody a také nějaký ten úlovek.Ten by se bohu-
žel nemusel dostavit, protože se ryby tak rychle
nerozmnožují a neustále se zvyšující počet
rybářů k tomu jistě také přispívá. Do revírů se
proto musí ryby nasazovat. Každoročně se
vysadí několik tun ryb, které si rybáři samo-
zřejmě hradí ze svých peněz. Do vody se vysa-
zují nejen krásní kapři, líni a štiky, ale také can-
dáti, cejni, bílá ryba a na Grádě nově i pstruzi.
I těm se zde daří, navzdory trochu znečištěné
vodě.

V Čelákovicích se rybáři věnují také  mládeži.
Díky trpělivé práci vedoucího kroužku mladých
rybářů pana Josefa Mrázka a jeho kolegů se
kluci a děvčata učí poznávat ryby, přírodu, učí
se rybářskému řádu a dovednostem a také tro-
chu chování jednoho k druhému. Máme z dětí
radost, protože jak jsem se mohl přesvědčit,
vědí toho o rybařině možná víc než někteří
dospělí rybáři. Pro každého zájemce jsou dveře
kroužku vždy otevřené.

Členskou základnu v současnosti tvoří 635
mužů, 14 žen a 43 dětí a mládeže. V původních
zápisech je zaznamenáno 55 členů v roce 1920
a v roce 1938 již 170 členů. Nejvíce se členská
základna rozšířila v 60. letech, kdy zájmové čin-
nosti byli velice oblíbené. Rozšiřuje se i nyní
a každoročně přibývají noví členové, kteří musí

složit zkoušky z tzv. rybářského minima
(poznávání ryb, znalost řádu, stanov apod.),
a po té se stávají právoplatnými členy naší orga-
nizace. I zde jsou pro každého zájemce o vstup
do našich řad dveře otevřené.

Rybářská organizace v Čelákovicích slaví 90.
výročí. Při pohledu od minulosti po současnost
je vidět spousta změn. Kladných i záporných.Ve
způsobech lovu, v hospodaření, v řádech a také
v mezilidských vztazích. První republika, válka,
komunisti i současná politika měli a mají zásad-
ní vliv na tyto změny. Jisté je, že musíme zúročit
všechny poznatky, nedat se a docílit toho, aby-
chom mohli kdykoliv jít do přírody, k vodě
a věnovat se svému nejmilejšímu koníčku,
jakým bezesporu rybaření je. Přátelé a rybáři,
držme při sobě. Přejme rybářské organizaci
v Čelákovicích dalších 90. let úspěchu.

Pavel Jindřich, hospodář Místní organizace

ČELÁKOVIČTÍ  RY BÁŘI SLAVÍ 90 LET!

Jednou ze stěžejních akcí výročního roku MO Českého rybářského svazu

v Čelákovicích je i VÝSTAVA uspořádaná MO

v Městském muzeu v Čelákovicích.

SRDEČNĚ ZVEME K JEJÍ NÁVŠTĚVĚ!

Slavnostní vernisáž se koná v sobotu 20. března od 10.00 hod.

Výstava potrvá do neděle 11. dubna 2010 a bude přístupná denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

Zní to skoro neskutečně, ale je to tak. Dnes je již velice málo

pamětníků, kteří by snad jen drobnými vzpomínkami z útlého 

dětství pamatovali na tuto událost. Kolik vody uběhlo v řece

Labi? Kolik bylo generací rybářů a ryb? Kolik událostí se stalo?

Jisté však je, že naše organizace stále funguje. První nesmělé

krůčky v roce 1920 byly doprovázeny nadšením zakladatelů, jme-

novitě pánů Františka Zahradníka, Františka Slováka a Václava

Honzátka, kteří se zasadili o pevné zakořenění spolku.

Výbor rybářské organizace Brandýs nad Labem 1932.
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březen

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.

do 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.

pátek 5. 3. - středa 5. 5.

Galerie V Altánu, Vašátkova 818
INDONÉSIE – JÁVA, BALI

Výstava fotografií, která je přístupná každou
středu a pátek 15.00 – 17.00 hod. Vernisáž
v pátek 5. 3. 2010 od 14.00 hod.

čtvrtek 11. 3. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

sobota 13. 3. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

divadelní představeni

sobota 13. 3. 14.00 – 17.15 hod.
MDDM v Havlíčkově ulici
SLÁMA A ŠUSTÍ

výtvarný kurz pro děti i dospělé, přihlášky do 
1 týdne před termínem kurzu

středa 17. 3. 17.00 hod.
Městské muzeum
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

osvětová přednáška Mgr. Václavy Snítilé, která
je součástí Národního týdne trénování paměti
(15. – 21. 3.) pod záštitou České společnosti pro
trénování paměti a mozkový jogging, vstup zdarma

sobota 20. 3. - neděle 11. 4.

Městské muzeum
90. VÝROČÍ VZNIKU MO ČESKÉHO

RYBÁŘSKÉHO SVAZU V ČELÁKOVICÍCH

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní verni-

sáž v sobotu 20. 3. od 10.00 hod.

čtvrtek 25. 3. 17.00 hod.
Městské muzeum
JEMENSKÉ STAPELIE A JINÉ SUKULENTY

přednáška Giuseppe Orlanda, vstup zdarma

čtvrtek 25. 3. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

pátek 26. 3. 15.30 - 17.00 hod.
MDDM v Havlíčkově ulici
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNÍ NÁVODY

výtvarné odpoledne pro příchozí děti i dospělé

sobota 27. 3. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
O PYŠNÉ BASE

divadelní představení

Kulturní kalendář
pondělí 29. 3. 17.30 hod.
Městská knihovna
VEČER AUTORSKÉHO ČTENÍ S VYHLÁŠE-

NÍM 7. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Hosté večera: Jana Jirásková, Alena Marečko-
vá, Petr Kukal, Marek Kožušník. Hudební dopro-
vod: skupina Jamchestra.

duben – květen

Městské muzeum
ZE SBÍREK MUZEA

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

čtvrtek 1. 4. 10.00 – 15.00 hod.
klubovna MDDM v KD
ZELENÝ ČTVRTEK - VELIKONOČNÍ RADO-

VÁNKY

velikonoční prázdniny, pro předem přihlášené děti

●● Výstava Řemesla Polabí III
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice zve

veřejnost i školy na výstavu, která je určena
zájemcům o tradiční řemesla a jejich soudobé
výtvarné zpracování.

Do 14. března 2010 probíhá v Městském

muzeu v Čelákovicích výstava s názvem

Řemesla Polabí III sestavená z tvorby ama-

térských účastníků zájmových výtvarných

kurzů a kroužků, pořádaných různými organi-
zacemi v Čelákovicích, okolí a v několika
Domech dětí Středočeského kraje. Součástí
výstavy jsou oceněné práce ze soutěže Řemes-
la Polabí III, kterou vyhlašuje MDDM pro děti,
mládež i dospělé v 7 tématických okruzích –
různých řemeslech a výtvarných technikách
(tkaní, krajka, textil, vyřezávání, košíkářství,
drátování a šperk, užité předměty). Přijďte
a podpořte naše malé i starší výtvarníky svým
zájmem o jejich práce.

Součástí výstavy budou ve všední dny ukáz-
ky řemeslné tvorby dětí, účastníků kurzů. Pro
děti opět chystáme krátký zábavný Kvíz z histo-
rie řemesel. Přímo v Muzeu si s námi můžete
vyrobit drobné dekorace a zkusit, jak se co tvoří,
pod vedením lektorů z MDDM. Výtvarné dílny
v březnu jsou zaměřeny na tyto činnosti – dráto-
vání a šperk 6. 3. – dekupáž a svíčky 7. 3.

Ing. Alena Zradičková, ředitelka MDDM

●● Přednáška
Čtrnáct cizinců již přednášelo o kaktusech

a sukulentech pro čelákovické kaktusáře a obča-
ny. Ve čtvrtek 25. března v 17.00 hodin přivítáme
v muzeu patnáctého. Bude jím Giuseppe Orlando.
Narodil se na Sicílii, odkud se před dvaceti lety
odstěhoval na Tenerife, kde dokončil svá studia.
Věnuje se čeledi Asclepiadaceae, česky klejcho-
vité. I v naší republice roste v suchých teplých
lesích jeden zástupce této čeledi, a sice tolita
lékařská (Vincetoxicum hirundinacea). Na studij-
ních cestách navštívil pětkrát Jemen, Jižní Afri-
ku, Senegal, Džibutsko, Sokotru, Etiopii, Mada-
gaskar a Somálsko.V České republice jde o jeho
první přednášku a ta bude na téma
„JEMENSKÉ STAPELIE A JINÉ SUKULENTY“.

Tyto rostliny pěstujete doma jako pokojovky,
ale znáte je pod krásným a vystihujícím českým
jménem – smrdutky. Takže vás tímto zvu na pro-
hlídku jejich domoviny. Přednášku bude tlumočit
Mgr. Petr Pavelka z Palkowitschia, s. r. o.,
v Letňanech, šéfredaktor časopisu KAKTUSY.

Ing. Červina Zdeněk, přírodovědec

POZVÁNKY

●● Výstava „Indonésie: Jáva-Bali“
Fotografie, batiky, dřevořezby

5. 3. – 5. 6. 2010

Středa, pátek:
15.00 – 17.00 hod.
Galerie V Altánu,
Vašátkova 818,
Čelákovice,
Tel.: 724 509 945,
Ing. Irina Füzéková
www.few.webnode.cz
Vernisáž výstavy

pátek 5. 3. 2010 

ve 14.00 hod.

Hosty vernisáže budou tajemník indonéského
velvyslanectví Azis Nurwahyudi, kulturní
zástupce indonéského velvyslanectví Meitra 
Málková, ředitelka společnosti „Kintari“ Jana
Vozábová.

Na vernisáži vystoupí slavná balijská tanečni-
ce a profesorka paní I Gusti Agung Ayu Oka
Partini.

Finanční prostředky získané po dobu trvání
výstavy budou předány nadační organizaci
„Kintari“ na podporu dětí v Indonésii.

●● Ekumenické shromáždění
Shromáždění ke Světovému dni modliteb se

bude konat v sobotu 6. března v 16 hod. na

děkanství římskokatolické církve (vedle ZŠ
Kostelní).

Na programu je liturgie modliteb, písní
a Božího slova, kterou připravily křesťanské
ženy z Kamerunu. Zveme k účasti všechny, kdo
se chtějí připojit k modlitbám za tuto krásnou
africkou zemi a dozvědět se mnoho zajímavého
o životě jejích obyvatel. Přírodní krásy i život lidí
přiblíží obrazová dokumentace.
Za ekumenické společenství církví v Čelákovicích

Jana Špaková

●● Pohádka DS TYL
O rohaté princezně

neděle 28. března od 15.00 hod.

Sokolovna Lázně Toušeň
Určeno dětem od 3 let, napsal Vladimír 

Klapka na motivy nezbedných pohádek Josefa
Lady, hraje DS Tyl Čelákovice, vstupné dobro-
volné. Pořádají Divadelní soubor a T. J. Sokol
Lázně Toušeň
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Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

tel.: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz

http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senio-
ři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem každého představení.

úterý 2. 3. 9.30 hod.
POPELKA

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

pátek 12. 3. 20.00 hod.
PLES GYMNÁZIA Čelákovice

sobota 13. 3. 20.00 hod.
TRADIČNÍ PLES SPORTOVCŮ a FITNESS

K tanci a poslechu hrají nonstop velký taneční
orchestr DANCE BAND a známá skupina
SAFFRON. Bonus večera: exhibiční vystoupení
Petera Tatarky – trenér, mistr Slovenska, mistr
Evropy a 5. na MS v kulturistice. Pestrá tombo-
la a různá taneční vstoupení. Předprodej vstu-
penek v kanceláři KD, SPORT Zdeňka Opltová
tel.: 774 494 450, SPRINGCENTRUM tel.:
326 997 763. Vstupné: 150,- Kč

středa 17. 3. 19.30 hod.
ABBA world revival

Hudební skupina zahraje známé hity od švéd-
ské skupiny ABBA. Vstupné: 240,- Kč

pátek 19. 3. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES oktávy „A“ Gymnázia

Čelákovice

Pořádaný pod záštitou RSGČ nabízí bohatý
program s půlnočním překvapením, možnost
výhry hodnotných cen. K tanci a poslechu hraje
Evergreen kvartet. Vstupenky k dostání ve
SPRINGCENTRU tel.: 326 997 763. Vstupné:
150,- Kč

sobota 20. 3.

KONFERENCE SDRUŽENÍ HASIČŮ

sobota 27. 3. 20.00 hod.
XI. MAŠKARNÍ BÁL aneb Závěr plesové

sezony

Pestrá výzdoba sálu s netradiční tombolou.
Soutěž o nejhezčí masky! Pestrá taneční
vystoupení. Hudby Dekameron Band a Evergre-
en kvartet hrají nonstop. Předprodej vstupenek
– kancelář  KD a SPORT Zdeňka Opltová tel.:
774 494 450. Vstupné: 180,- Kč

neděle 28. 3. 15.30 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL S KAMARÁDY

Typický maškarní karneval s písničkami, sou-
těžemi, tancem i zpěvem. Zábavný pořad pro
děti – tanec soutěže diskotéka.Vstupné: 40,- Kč,
dospělí 50,- Kč

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

11. dubna – pořad pro děti s Michalem Ne-
svadbou „MICHAL JE KVÍTKO“

16. dubna – TRAVESTI SHOW

17. dubna – diskotéka FAJN RADIO PARTY

Divadelní představení DVEŘE aneb PANE,

VY JSTE NÁHODA

Úsměvná, konverzační komedie o naději Divadla
Palace. O naději, pro kterou není podstatný věk
a kterou nemohou zastavit ani zamčené dveře
od bytu. Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana
Stryková / Tereza Nekudová.

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Termíny přijímacích zkoušek
pro školní rok 2010/2011

Na Vaše dotazy rádi odpovíme, podrobnější
informace a přihlášky v kanceláři ZUŠ nebo
výše uvedených kontaktech.

HUDEBNÍ OBOR:

Přípravná hudební výchova – určeno pro děti,
které v září 2010 nastoupí do 1. třídy ZŠ. Pro
školní rok 2010/2011 přijímáme žáky na tyto
hudební nástroje: klavír, zobcová flétna, příčná
flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka,
kytara, housle, violoncello, kontrabas, akorde-
on, bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv.
Možnost zapůjčení některých nástrojů. Počet
přijatých žáků je omezen počtem volných míst
na jednotlivé nástroje. Přijímací zkoušky do

hudebního oboru se konají v pondělí 26. 4.

2010 v 18.00 hodin a ve čtvrtek 6. 5. 2010

v 17.30 hodin v budově ZUŠ.

VÝTVARNÝ OBOR:

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

výtvarného oboru se konají ve středu 28. 4.

a 12. 5. 2010 vždy od 16.30 hodin ve

výtvarném ateliéru ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR:

Přípravná taneční výchova – určena pro
chlapce i dívky od šesti let. Do I. stupně základ-
ního studia přijímáme žáky ve věku od 7 do 10
let. Přijímací zkoušky do tanečního oboru se

konají ve čtvrtek 13. 5. 2010 od 17.00 hodin

v tanečním sále ZUŠ.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

Oddělení dramatické a slovesné – divadelní
scéna.
Přípravné studium – určeno pro sedmileté žáky.
Základní studium – I. stupeň – navazuje na pří-
pravné studium, určeno pro žáky od osmi let.
Přijímací zkoušky do LDO se konají ve stře-

du  28. 4. 2010 a 5. 5. 2010 vždy od 17.00

hodin v budově ZUŠ.

STUDIO:

Určeno pro předškolní děti, které nejpozději
v srpnu 2010 dovrší pět let. Výuka probíhá 2x
týdně v dopoledních hodinách, střídavě v rámci
hudebního a výtvarného oboru. Přijímací zkouš-

ky do STUDIA se konají v úterý 4. 5. 2010

a 11. 5. 2010 vždy od 16.30 hodin v budově

ZUŠ.

TURISTIKA
Hodnocení roku 2009

Výbor pracoval již druhým rokem ve stejném
složení: předseda: Ing. Luboš Choura, místo-
předseda: František Musílek, hospodářka: Irma
Levá, členové: Emil Snítilý, Ladislav Plch,
Ing. Ladislav Bžoněk, Mgr. Jana Dvořáková.

Jako každoročně byl uspořádán „Tříkrálový
pochod“ (17. 1. 2009 – 151 účastníků) a pochod
„Jarní přírodou“ (4. 4. 2009 – 154 účastníků).

Během roku jsme se zúčastnili celkem 45
organizovaných pochodů, což při 52 týdnech
odpovídá prakticky každé sobotě kromě Vánoc
a části letních prázdnin. Průměrná účast na
jeden pochod byla 14 startujících.

Ve dnech 25. 7. – 1. 8. jsme trávili společnou
dovolenou v západních Čechách ve Skalné
u Chebu. Ubytování a stravování bylo tentokrát
na velmi vysoké úrovni při příznivé ceně. Během
krásného týdne, kdy nám přálo i počasí, jsme
poznali nejenom Skalnou, ale i Františkovy
Lázně s krásným aquaparkem, Cheb, Marián-
ské Lázně, Přírodní rezervaci SOOS, Motýlí
dům, Komorní hůrku (naši nejmladší sopku)
a řadu dalších míst. Protože hranice s Němec-
kem byla velmi blízko, prohlédli jsme si bývalý
hraniční přechod Vojtanov, městečko Schön-
berg-Kapellberg, Plesnou a s ní sousedící
německé lázně Bad Brambach, od počátku 
20. století známé jako lázně radonové.

Pro zpestření našich večerů jsme navštívili
mimo jiné trénink zdejších fotbalistů, se kterými
si přišel zahrát místní slavný rodák Pavel
Nedvěd, jenž zde právě prožíval konec své
aktivní kariéry (v místní hale má velice pěknou
síň slávy).

Na samý závěr roku byl uspořádán autobuso-
vý zájezd do Teplic s návštěvou moderní bota-
nické zahrady a s vyčerpávající průvodcovskou
péčí členky výboru a teplické rodačky Mgr. Jany
Dvořákové. Tradiční tajný výlet tentokrát končil
společným obědem v Sedlčánkách v restauraci
„Na Vošverku“.

Celou sezonu jsme na výroční členské schů-
zi 23. 1. 2010 vyhodnotili jako výbornou.

Nové členy do svých řad přijímáme – kdo má
chuť, může přijít mezi nás, věnovat se zdravému
pohybu a při tom poznávat krásy přírody i historie.

Ing. Luboš Choura a Mgr. Jana Dvořáková
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Městské muzeum
Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

http://www.muzeum-celakovice.com

Kronika obce Sedlčánek I
Koncem prosince loňského roku se v posled-

ních záchvěvech každoročně dynamického
předvánočního trhu objevila dlouho očekávaná
Kronika obce Sedlčánek I, 1762-1927. Nejen
občané Sedlčánek se z vydavatelského počinu
mohou radovat, potěšení je jistě na straně
dalších lokálních patriotů, kteří se cítí být svými
kořeny zachyceni na Čelákovicku. Doufejme, že
kniha s elegantní vazbou z umělé kůže neskon-
čí jen jako pouhá dekorace v knihovnách 
svých majitelů, jak se mnohdy dnes stává, ale
že svým obsahem zvídavé zájemce potěší
a stane se zdrojem poučení. Obětavým přičině-
ním editora Jaroslava Špačka a jeho spolupra-
covníků se v nedávné minulosti (2006 a 2007)
objevily dva svazky Kroniky města Čelákovic
zařazené do edice Fontes musaei civitatis Cela-
kovicensis, nyní (2009) k nim tedy přibyl tento
třetí svazek o Se(d)lčánkách. Originál kroniky
byl Městskému muzeu v Čelákovicích před
několika lety darován nyní již zesnulým Ing.Vác-
lavem Klicperou.

Unikátním rysem této obecní kroniky je její
stáří, protože kroniky tohoto druhu byly pláno-
vitě zakládány až v 19. století. Konkrétní důvody,
které vedly k založení kroniky, nejsou
v dobovém kontextu 18. století zřejmé, i když je
lze zpětně a obecně dovodit. Co si představit
pod pojmem „obecní kronika“? Podle platného
zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, vede
každá obec „kroniku obce, do níž se zazname-
návají zprávy o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro informaci i poučení
budoucím generacím“. Jako taková je kronika
samozřejmě pramenem subjektivní povahy, se
všemi klady a zápory, které z toho vyplývají.
Nejen jednoznačná fakta, ale i názory pamět-
níků na viděné, slyšené a prožité však patří na
stránky historie.

Kronika Sedlčánek přibližuje unikátních 165
let obecního života v dobách, kdy tato obec tvo-
řila samostatnou samosprávnou jednotku. Zápi-
sy vedli vedoucí představitelé obce, ale ne
všichni zapisovali. Texty od poslední třetiny 18.
do druhé třetiny 19. století vykazují chronologic-
kou i věcnou neuspořádanost a stylistickou
těžkopádnost. Velmi obtížným úkolem při edita-
ci díla byl jejich přepis z originálu.Ve druhé části
kroniky velmi přičinlivě zapisoval zejména sta-
rosta Josef Klicpera, jehož zápisy z konce 19.,
počátku 20. století a z let první světové války
jsou čtenářsky nejvděčnější a zároveň zdrojem
mimořádně cenných informací o životě obce
v časech „belle époque“, militarizované ekono-
miky a zrodu samostatné republiky.

Obsahově se starší zápisy týkají majetko-
právních poměrů, zejména staveb nových sta-
vení a závazků z toho plynoucích, meteorologic-
kých jevů, živelních katastrof a dalších
přírodních podmínek souvisejících se zeměděl-
ským životem, náboženských otázek apod. Mik-
rokosmos obce se v zápisech projevuje silně,
události „velkých dějin“ se do vnitřního života
obce promítají minimálně a některé se zde
dokonce ani neobjevují. Dění v sousedních
Čelákovicích není reflektováno skoro vůbec.
Zmíněny jsou tu změny na panovnickém trůně,
katastrální měření 1841, sociální bouře v roce

1844, ale třeba rok 1848, který měl zcela
zásadní vliv na společenský vývoj český zemí,
venkov z toho nevyjímaje, úplně chybí.

Opravdu působivé pasáže po sobě zanechal
Josef Klicpera.V červnu 1919, když se jeho funk-
ční působení v roli starosty nachýlilo ke konci,
ke svému poslednímu zápisu dodal: „…přeji
nové obecní správě, aby pracovala k rozkvětu
a blahobytu obce a vůbec vše dobré přeje své
milé rodné obci Josef Klicpera, který byl staros-
tou 21 roků a 18 roků početvedoucím, takže od
2. února 1880 až do 30. června 1919 stále byl
ve službách své milované obce Selčánské“. Za
jeho starostování byla vystavěna a dokončena
architektonicky zajímavá škola. Klicperovy zápi-
sy týkající se válečných let nám mohou plastic-
ky a do detailu připomenout neobyčejné těžkos-
ti, kterým bylo civilní obyvatelstvo v letech 1914
– 1918 vystavováno.

Naprostý nedostatek všeho zboží, růst dra-
hoty, strmě rostoucí inflace oběživa se v Klicpe-
rově líčení zdají být dnešnímu čtenáři téměř
nepřekonatelnou životní zkouškou, kterou oby-
vatelstvo trpně prodělávalo, koneckonců před ní
nebylo úniku. Kontrastuje to s dnešní dobou,
která se sice ráda označuje za krizovou, ale
svými potížemi se s válečnými lety či s pohro-
mou velké hospodářské krize v první polovině
dvacátého století srovnat nedá. Vypravěč sám
utrpěl bolestivé ztráty mezi rodinnými příslu-
šníky. „Na památku uctění obou milých svých,“
manželky Barbory a syna Františka v roce
1915, „z vděčnosti k obyvatelstvu zdejšímu
i vůkolnímu, že takovou ohromnou účast proje-
vili rodině pana Josefa Klicpery, starosty obce
Sedlčánek, nechal p. Klicpera postaviti na věž
školní budovy hodiny, aby hlásaly památku jeho
milých, kteří jemu byli smrtí tak náhle a násilně
odňati.“ Tento hodinový stroj dnes pozorný
návštěvník může vyhledat v 1. patře Městského
úřadu, ve výloze u pobočky České spořitelny,
a. s. Válečné odvody decimovaly mužskou
populaci v Sedlčánkách podobně jako jinde.
Hrozivě proto zní úsečné zprávy o nekončících
odvodech. Půjčky státu, válečné rekvizice
a dodávky se staly rutinou. Starostovi Klicpero-
vi ve válečných letech až neúměrně narůstala
agenda, jak například svědčí zápis ze 13. září
1917: „Lidé běhají na p. starostu a on jim nemů-

že pomoci, starosta má dnes moc na starosti,
o všechno aby se staral, každému aby vše při-
vezl až pod hubu, lidi jsou dnes moc pohodlní,
mají moc peněz (papírových, inflací znehodno-
covaných), a proto žádný nechce dělati, ani se
o nic starati, tak jsme to dopracovali. Všechno
se dnes dostává jen na lístky, jinak se nic nedo-
stane. Každý se hledí zásobiti na zimu neb bude
velká bída o všechno, všecko se přeplácí, žádný
peníze nelituje za jídlo, třeba to bylo sebedražší,
peněz je dost; každý si naříká, že nemá co jísti.
V září jsme dostali cukr až 13/9, mnozí lidi byli
20. den bez cukru, jedli kávu hořkou, čím dál tím
hůře.“ Nebo 16. srpna 1918: „Já jako starosta
nejvíce zkusím s těmi lidmi, všichni přijdou
k p. starostovi, aby si člověk plíce rozmluvil
a všechno rozdal, musím slyšeti ten nářek, to je
hrozné a pomoci jim nemohu, mají moc 
trpělivosti, nevzbouří se, jsou to hrozné 
poměry v Čechách, které chtějí vydrancovati.“
Často se opakují smutné povzdechy jako „válčí
se vesele dále“, „čím dál tím hůře“, či „tak jsme
to dopracovali“, takže se konec roku 1918 zdá
být vpravdě vysvobozením, příslibem lepších
zítřků.

Následovník Klicperův, František Chvátlina,
dovedl svým střízlivým stylem kroniku až k roku
1927, kdy na ni navazuje další svazek o vývoji
Sedlčánek mezi lety 1927 a 1948. Je velkým
předsevzetím našeho muzea připravit moderní
edici i tohoto díla v blízké budoucnosti, snad
v roce 2011, samozřejmě podle objektivních
možností, které muzeum má. Zatím se v edici
Fontes musaei civitatis Celakovicensis chystá
Kronika města Čelákovic III., která obsáhne iko-
nografický a další obrazový materiál, jenž se do
dříve vydaných kronik nevešel.

Mgr. David Eisner, ředitel muzea

VÍKENDOVÉ VÝTVARNÉ DÍLNY

Sláma a šustí

pro děti (od 9 let) i dospělé
Sobota 13. 3. 2010 v MDDM v Havlíčkově ul. od
14.00 do 17.15 hod.
Vede Vilma Nasková a Ing. Alena Zradičková,
nutno přihlásit se předem – do 8. 3., s sebou
přezutí, ostré nůžky, kdo má – řezák, 2 vyfouknu-
tá vajíčka, 50,- Kč a na materiál 20,- až 40,- Kč.

Velikonoční odpolední návody

pro děti i dospělé, rodinné týmy apod. (děti do 6
let v doprovodu dospělého)
Pátek 26. 3. 2010 v MDDM v Havlíčkově ul. od
15.30 do 17.00 hod.
Výroba drobných velikonočních dekorací,
s sebou přezutí, pracovní oděv, ostré nůžky, 
2 vyfouknutá vajíčka, 20,- Kč a na materiál 20,-
až 40,- Kč.

Zelený čtvrtek

Velikonoční radovánky

1. 4. 2010 v učebně KD (vchod z parkoviště
u KD) od 10.00 do 15.00 hod.
Vede Helena Jandurová (tel.: 721 490 307),
nutno přihlásit se předem, na programu bude
vyrábění a povídání o Velikonocích, s sebou pře-
zutí, 2 – 5 vyfouknutých vajec a 150,- Kč.

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz
Starosta Josef Klicpera
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Jaroslav Šíma opět v Africe
Přátelé cestování uvítali realizaci akce Měst-

ské knihovny v Čelákovicích pod názvem „Mau-
ritánským pískem a kamením“. V pondělí v pod-
večer dne 18. ledna nám známý motocyklový
cestovatel a novinář Jaroslav Šíma, mimocho-
dem čelákovický občan, promítl fotografie
a povyprávěl o svých cestách a oblíbených mís-
tech na africkém kontinentě. Že se jedná o oprav-
dového profesionála, svědčí skutečnost najetí 
1 000 000 kilometrů za řídítky motocyklů, pře-
vážně na různých testovacích strojích. Při fun-
dovaném vyprávění jsme se dozvěděli podrob-
nosti o náročné cestě v těžkých klimatických
podmínkách (teploty přes 40 stupňů Celsia!)
a většinou na písčitém nebo kamenitém povr-
chu. Takové je putování přes saharskou poušť,
taková je Mauritánie. Kromě fyzické zátěže
působí i skutečnost málo obydlené krajiny na
psychiku. Přijdou zcela nečekané situace, např.
zabloudění a hladina adrenalinu pak stoupá do
závratných výšin. V dubnu 2009 projel Jaroslav
Šíma se svou manželkou pustou a liduprázdnou
část Mauritánie. Zlatým hřebem byl průjezd
soutěsky Chinguetti a návštěva stejnojmenné
vesnice v dunách. To vše v rámci dlouhodobého
testu jedné značky motocyklu. Jízda v dunových
polích a nejistota tankování benzinu, to bylo
pravé dobrodružství.

Neustále se mi nyní vnucuje srovnání Jaro-
slava Šímy s jeho kamarádem, polárníkem Vác-
lavem Sůrou. Oba s touhou poznávat nová,
většinou neobydlená území, oba zarputilí a zku-
šení odborníci, oba s neobyčejně velkou dávkou
náročnosti ke své osobě, oba svým způsobem
dobrodruzi. Co je rozděluje, je místo výkonu
jejich působení. Zatím co je Vašek Sůra  jako
ryba ve vodě specialistou na krajiny věčného
ledu a sněhu, Jarda Šíma se opakovaně vrací
do vyprahlých částí afrického kontinentu. Sho-
dou okolností vyrážejí oba dva letos v únoru na
své velké akce, Vašek na Sibiř s přechodem
přes zamrzlé jezero Bajkal a Jarda Šíma? Kam
jinam než na Saharu!

Ing. Antonín Alexander

UPOZORNĚNÍ
V knihovně proběhne revize knižního fondu,

proto bude v týdnu
od 12. dubna do 16. dubna 2010

ZAVŘENO

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/

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) 

Otevírací doba – PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ

po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st 9.00 – 12.00
čt ZAVŘENO
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, tel.:
721 355 798 nebo e-mail: mctucnak-
plavani@seznam.cz
Informační schůzky v našem MC: 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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a informa-
ce tel.: 731 310 509
• 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 tělocvičně
ZŠ J. A. Komenského, informace Martina Vlčko-
vá, tel.: 737 647 968

AKCE V BŘEZNU:

• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

út 9. 3. od 17.00 hod., seminář pro rodiče, infor-
mace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687
• „Hrnečku, vař“

st 10. 3. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců
• Křesťanské setkání

st 10. 3. od 18.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi
• Homeopatie – zdraví pro celou rodinu

st 17. 3. od 18.00 hod., téma: léčení a prevence
chřipek, nachlazení, přednáší MUDr. Radana
Kupfová (homeopatie, psychoterapie, péče
o ženu a dítě, trénink rozvoje osobnosti), při-
hlášky a informace na tel.: 603 845 354 nebo na
radana.kupfova@volny.cz, cena 150,- Kč
• Ťapky a ťapičky

čt 18. 3. od 18.00 hod., otiskování ručiček
a nožiček našich nejmenších do keramiky,
nutno předem přihlásit, Monika Žatečková, tel.:
728 660 493
• Den krásy

so 20. 3., péče o pleť, kurz líčení, pedikúra,
manikúra, masáž, vše za 370,- Kč, možno si
vybrat jen některé procedury, informace a přih-
lášky Monika Žatečková, tel.: 728 660 493
• Rozvoj emoční inteligence (EQ)

út 23. 3. od 17.00 hod., seminář pro rodiče, infor-
mace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687, http://www.gokids.cz/eq_kurzy.html
• Divadélko pro nejmenší „O Smolíčkovi“

st 24. 2. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců

VELIKONOČNÍ PROCHÁZKY A DÍLNY

sraz v 15.00 hod. u MC nebo podle dohody
7. 3. Kýchavná neděle (půjdeme hledat ztra-
ceného zajíčka, najdeme ho?).
14. 3. Družebná neděle (budeme v centru
vyrábět tradiční lýto z kraslic a větviček, mate-
riál s sebou).
15. – 19. 3. budeme vyrábět Smrtku (v pon-
dělní volné herně, nebo v ostatních výtvarných
kroužcích).
21. 3. Smrtná neděle (slavnostně se rozlou-
číme se zimou, vhodíme Smrtku do Labe).
28. 3. Květná neděle (projdeme se procházkou
pro větvičky kočiček).
3. 4. Velký pátek (společné symbolické mytí
v Labi, odvážlivci ručník s sebou).
4. 4. Bílá sobota (poslední setkání, slavnostní
rozloučení u ohýnku).
Informace Jana Krejčí, tel.: 605 118 482 nebo
Markéta Chybová, tel.: 724 943 023

POBYTY PRO DĚTI S RODIČI:

• Peklo v Jizerských horách – s plaváním
16. – 19. 5. 2010, přihlášky a informace Monika
Žatečková, tel.: 728 660 493
• Lučany nad Nisou – „S pejskem a ko-

čičkou“

24. – 31. 7. 2010, přihlášky a informace Martina
Vlčková, tel.: 737 647 968
• Krásná – Pěnčín – „S pejskem a kočičkou“

1. – 7. 9. 2010, přihlášky a informace Martina
Vlčková, tel.: 737 647 968
• Pec p. Sněžkou – „Olympijské hry“ s anglič-

tinou

8. – 13. 8. 2010, přihlášky a informace Monika
Žatečková, tel.: 728 660 493
• Radíkov – „Rožmberkové“

21. – 22. 8. 2010, pro děti od 6 let, přihlášky
a informace Ivana Turinská, tel.: 604 564 683
• Stárkov – „Pravěk v Adršpachu“

22. – 28. 8. 2010, přihlášky a informace Monika
Žatečková, tel.: 728 660 493

6. 3. DRÁTOHRANÍ – Jarní kreativní trh

sokolovna Český Brod

KURZY

Jarní keramika na přání

Kdy: 7. 3. od 13.00 do 17.00 hod.
Cena: 800,- Kč

Batikovaný ubrus s potiskem

Kdy: 14. 3. od 13.00 hod.
Cena: 660,- Kč včetně materiálu

Pletení pedigu pro seniorky, „širm“ na lampu

Kdy: 26. 3. od 13.00 do 16.00 hod.
Cena: 200,- Kč

POJAŘENÍ – velikonoční jarmárek

Kdy: 27. 3. od 13.00 hod.

Přivítejte s námi jaro Na Statku v Rybářské!

Přijďte se jarně naladit, načerpat velikonoční
inspiraci, vyrobit si a nakoupit dekorace do
vašich domovů, ochutnat tradiční velikonoční
pochoutky a nebo „jen“ hezky strávit sobotní
odpoledne. Pomozte nám svým příchodem
vrátit velikonoční tradice do našeho města.

Afrika je černá paprika!

prázdninový kurz 2010 pro děti
Kdy: I. termín: 26. – 30. 7.; II. termín: 2. – 6. 8.
Cena: 3.800,- Kč

www.vd-labyrint.cz (tel.: 777 992 214)
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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
• 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
kritéria přijímání uchazečů. Uchazeči doručí
přihlášky poštou nebo osobně na sekretariát
školy nejpozději 15. března 2010.

• Ples Gymnázia se uskuteční v Kulturním
domě v Čelákovicích 12. 3. 2010 od 20.00
hod. Vstupenky jsou k dostání ve škole.
Všechny srdečně zveme.

• V okresním kole soutěže v německém jazyce
zvítězila ve své kategorii naše Alžběta Tošov-

ská a postupuje do krajského kola. Blaho-
přejeme!

• I v druhém pololetí pokračují Kurzy pro veřej-

nost, informace viz kontakty

• Aula školy v novém kabátě – zmodernizovali
jsme technické vybavení, přijďte se podívat!

• Zrekonstruovali jsme a vybavili novým
výškově nastavitelným nábytkem jednu učeb-
nu, novou tabuli věnoval dárce.

• 22. 5. 2010 vyjedou naši žáci do Salisbury

• Probíhají přípravy na zájezd žáků do Petrohradu

V knihovně
K životu kultivovaného člověka nepochybně

patří kniha. Pravda, s rozvojem nových techno-
logií se mnohé změnilo, ale četba stale zůstává
jedním z prostředků, které nám umožňují „obje-
vovat svět”, bavit se, radovat, hledat inspiraci...

Čelákovická Městská knihovna v tomto ohle-
du vychází čtenářům vstříc. Platí to i pro práci
se studenty zdejšího Gymnázia. V letošním
„čapkovském” roce  knihovna připravila pro stu-
denty působivou kompozici věnovanou životu
a dílu Karla Čapka. Společná návštěva knihov-
ny je pro studenty i jejich učitele vždy příjemným
oživením výuky.

Marek Šuda, septima A

Modernizace škol zřizovaných
Středočeským krajem

Naše Gymnázium bylo vybráno do projektu
Středočeského kraje „Modernizace škol zřizo-
vaných Středočeským krajem“. Je to důsledek
mnohých aktivit vedení školy cílených na zís-
kávání mimorozpočtových zdrojů pro podporu
zkvalitnění materiálního zabezpečení výuky.
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichte-
nštejnska a Norska v rámci Finančního mecha-
nismu Evropského hospodářského prostoru
(EHP).

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek vzdě-
lávání ve školách prostřednictvím jejich moder-
nizace multimediální didaktickou technikou

a využívání znalostí a dovedností učitelů, které
získali dalším vzděláváním v oblasti informač-
ních a komunikačních technologií.

V rámci projektu bude škola vybavena inter-
aktivní tabulí včetně ozvučení, počítačem
včetně softwaru, datavideoprojektorem, digitál-
ním vizualizérem, videorekordérem a uzamyka-
telnou skříňkou na techniku. Instalace techniky
proběhne na jaře. vedení školy

Nový projekt 
O tom, že střední školství v Čelákovicích

nemá co se týká financí (a to nejen kvůli krizi)
právě na růžích ustláno, by se dalo psát dlouho.
Všechno zlé je ale na něco dobré. Díky této situ-
aci jsme se naučili, kde, jak a od koho získat na
přilepšenou prostředky pro naše děti. Již po
několikáté se podařilo získat grant Středo-
českého kraje z fondu primární prevence. Díky
štědré ruce zřizovatele můžeme pečovat také
o zdraví našich žáků.

Jedním z cílů projektu „Rozšíření pohybových
aktivit žáků pro zlepšení jejich zdravotního
stavu“ je rozšířit pohybové aktivity žáků
v tělesné výchově tak, abychom předešli riziko-
vým faktorům vzniku vertebrogenních potíží,
kam můžeme zahrnout vadné držení těla, skoli-
ózy, svalové disbalance. Pohybové aktivity ušité
na míru žákovi podle výsledků kineziologického
výzkumu pomohou odstranit také plochonoží,
obezitu a jistě přispějí ke zlepšení kondice žáků.
V rámci tohoto projektu si rozšíří své znalosti
také učitele tělocviku, přednášky absolvují žáci
a zájemci z řad veřejnosti. Vhodnými pomůcka-
mi pro cvičení bude doplněna výbava kabinetu
tělesné výchovy. vedení školy

Mateřská škola
Rumunská 1477

tel.: 326 910 911, 326 910 914
e-mail: materidouska@czela.net
http://materidouska.czela.net 

Dne 24. března 2010 v čase

od 16.00 do 18.00 hod. zpřístupníme

zájemcům všechny třídy v naší 

Mateřské škole Mateřídouška.

Jste všichni vítáni na akci

„OTEVŘENÁ MŠ“.

Zájmové aktivity
pro předškolní děti

Děti mohou docházet s rodiči k logopedické
asistentce Olze Kaňkové na nápravu řeči.

V dopoledních hodinách vede paní Marie Fer-
lesová kurs angličtiny.

Po obědě, místo odpoledního odpočinku, jsou
pro nejstarší děti připraveny různé zájmové čin-
nosti.

S prvky jógy seznamuje paní učitelka Martina
Richterová, tvořivé hry vede paní učitelka Milo-
slava Marvánková, aerobik si děti mohou zacvi-
čit s paní učitelkou Šárkou Farkašovou.

Ve výtvarné dílně „Nápadníček“, kterou vedu
já, si děti vyzkouší rozmanité techniky a činnos-
ti jako např. dekupáž, práci s drátkem, s korálky,
s Fimo hmotou, s textilní barvou, vyrobí si
maňáska, nazdobí svíčku či namalují tričko.

I ve druhém pololetí nás ještě čeká spousta
hezkých výtvarných aktivit jako např. práce
s Window barvou či se samotvrdnoucí hmotou.

Je za námi kus pěkné práce a naše výtvarni-
čení i činnosti v celé MŠ je možno sledovat na
našich webových stránkách.

Moc ráda ve svých dílničkách od dětí
slýchávám: „To už musí být konec?“, „Co si ještě
vyrobíme?“, „Už aby bylo příště!“, či: „Můj výro-
bek si maminka vystavila.“ „My jsme ho dali tetě
k narozeninám.“ „Já ho dal babičce, ona má
takové věci ráda.“

Tak tohle mě moc těší a říkám si, že čas
vynaložený na přípravu dílniček nebyl marný.

Ivana Hausteinová

ZÁPIS DĚTÍ
do mateřských škol

v Čelákovicích
Zápis dětí pro školní rok

2010/2011 do MŠ Přístavní 333,

MŠ Rumunská 1477

a MŠ J. A. Komenského 1586

se koná ve dnech 6. - 7. 4. 2010

od 8.00 hod. do 16.30 hod.

Žádosti podávejte v době zápisu k rukám
ředitelky příslušné MŠ. Formulář žádosti je
možné předem získat v mateřských ško-
lách, na Městském úřadě, stojan v I. patře
radnice nebo na webu města, levé menu –
Městský úřad, sekce formuláře.

Odbor ŠIK MěÚ Čelákovice
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Čelákovice, nám. odj. 5:51 6:40 7:50 9:50 10:50 11:50 12:50 14:06 14:50 15:50 16:50 18:50
Čelákovice, žel. st. odj. 5:57 6:42 7:52 9:58 10:58 11:58 12:58 14:08 14:58 15:58 16:58 18:58
Čelákovice, Záluží příj. 6:01 6:46 7:56 10:02 11:02 12:02 13:02 14:12 15:02 16:02 17:02 19:02

Čelákovice, Záluží odj. 5:14 7:15 7:17 8:19 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 19:14
Čelákovice, žel. st. příj. 5:17 7:18 7:21 8:22 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 19:17
Čelákovice, nám. příj. 5:20 7:25 7:25 8:25 11:05 12:05 13:05 14:09 15:05 16:05 17:05 19:20

Lepší přípoje od vlaků z Prahy na autobusy do Záluží
Od 7. 3. 2010 dochází ke změně jízdního řádu autobusové linky PID 405 na základě připo-

mínek občanů Záluží. Změna spočívá v zavedení čekání autobusů v zastávce Čelákovice, žel. st.
Zatímco dříve odjížděly autobusy od čelákovického nádraží v 52. minutu, nyní bude 9 spojů odjíž-

dět až v 58. minutu, čímž bude zajištěn přestup cestujících z vlaků od Prahy na autobus do Nehvizd
přes Záluží. V opačném směru jsou časy příjezdů a odjezdů zachovány s výjimkou posledního auto-
busu, který bude nově ze Záluží odjíždět o 5 minut později.

Jízdní řád linky 405 (pracovní dny) Čelákovice – Záluží

Pozn.: Vlaky z Prahy přijíždí vždy v XX:53 hod.

Jízdní řád linky 405 (pracovní dny) Záluží – Čelákovice

Pozn.: Vlaky do Prahy odjíždí vždy v XX:34 a XX:04 hod.
Ing. Petr Studnička, zastupitel města za ODS

��
ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU
neděle 28. března 2010
ve 2.00 na 3.00 hod.

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice

budou pořádat svoz tříděného komunálního

odpadu. Vytříděný komunální odpad

z domácností bude možné zdarma odevzdat

na uvedených místech v následujících

sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

13. 3. 2010

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

20. 3. 2010

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

27. 3. 2010

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

10. 4. 2010

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou

17. 4. 2010

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

vytříděného komunálního odpadu: Papír,
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, tex-
til, kompostovatelný odpad ze zahrad, barvy,
kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie,
pesticidy, léky, baterie a akumulátory, elektro-
nický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad

z domácností, který nelze umístit do popel-

nice. Zbytkový komunální odpad, který lze

svým charakterem a rozměrem umístit do

popelnice, má obsluha sběrného místa

právo odmítnout převzít! Při tomto svozu

nelze z technických důvodů vybírat oleje,

suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené
komodity lze průběžně odevzdat celý rok na
sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

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

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 17.20 – 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

Rodinné Centrum Myšák pořádá

kurzy plavání miminek
- příprava na plavání v bazénu již od 14 dnů

věku (plavání, masáže a cvičení u vás doma –
přijedeme?)

- od 6 měsíců věku do 5 let v bazénu (bazének
pro děti s teplotou vody 33 °C)

Začátek jarního kurzu 12. dubna 2010. Cena
kurzu 3 000 Kč/10 lekcí. Infoschůzka 22. března
ve vestibulu bazénu ve 12.00 hod.
- aquaaerobik každou st a ne od 20.00 hod.
www.rcmysak.cz,

tel.: 607 842 881 nebo 723 589 614

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

21. března 2010 od 8.00 do 11.00 hod.

Pozor, v tyto hodiny můžete využít i chovatelské
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kostelní
ulici 455.

FOTOSOUTĚŽ
Občanské sdružení NAŠE Čelákovice vypisu-

je fotosoutěž na téma „Rozkvetlá okna a bal-

kony Čelákovic“. Budou oceněny fotografie se
zaměřením dle názvu soutěže zaslané e-mailem
na adresu: nase@celakovice.org v termínu do
30. 6. 2010. Porota vybere pět nejzajímavějších
fotografií pořízených majiteli rozkvetlých oken
a balkonů, kteří zároveň obdrží věcné ceny.
Myslíme si, že rozkvetlé okno nebo i balkon
mohou být symbolem dobrého vztahu majitele
domu nebo bytu ke svému okolí a zároveň se
stát potěšením jak pro návštěvníky, tak pro stálé
obyvatele našeho města. Petr Petřík

Upozornění redakce

I NZERENT I  POZOR !
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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FOTBAL

FLORBAL
FBK ČELÁKOVICE

MUŽI

FBK ČELÁKOVICE-DESPERADOS SNW 4:4

Branky: Holcman, Pařízek 2
Do utkání jsme nevstoupili moc dobře

a v osmé minutě už prohrávali 0:2. Postupně
jsme zvyšovali tlak, závěr utkání byl drtivý.
Výsledek jsme otočili, ještě půl minuty před kon-
cem jsme vedli 4:3. Bohužel, soupeř dvacet
sekund před koncem vyrovnal na konečných
4:4.

FBK ČELÁKOVICE - SK BLACK DRAGONS 6:1

Branky: Svoboda, Šimek 2, Pařízek, Krejza
Od začátku bylo patrné, kdo se ujme dirigo-

vání tohoto zápasu. Byli jsme to my!

FBC CRAZY FROGS

ŽÁCI

FBC CRAZY FROGS - ZŠ VYBÍRALOVA

PRAHA 3:6

Branky: Klauz, Drahoš, Beneš
K utkání jsme odjeli v komplikované sestavě,

protože v regionu probíhaly prázdniny a některé
děti byly např. na horách, i tak utkání bylo vyrov-
nané.

Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na
vývěsce v Masarykově ulici (na proti prodejně
NEPA)

Tomáš Holcman

UNION NA ZIMNÍM TURNAJI
Fotbalisté Unionu pokračují v zimní přípravě,

kde je herní součástí účast na zimním turnaji ve
Štěrboholích. V uplynulém období sehráli naši
hráči tyto turnajové zápasy:
Union Vršovice – SK Union 2:5

Proti účastníku pražského přeboru si vedl
Union lépe a svoji převahu vyjádřil třemi góly
Dalekoreje a dalšími Havláta a Matějky.
SK Union – Sokol Zápy 2:3

V dalším kole se hrálo „derby“ a oslabený
Union sice stačil dotáhnout dvakrát vedení sou-
peře, ale na třetí trefu Záp již nestíhal. Skórova-
li Matoušek, Jelínek.
FK Hořovicko – SK Union 1:2

V souboji s divizním celkem byl k vidění
vyrovnaný souboj s několika příležitostmi obou
týmů. Lepší střeleckou mušku měl Union a dvě
branky Matouška zajistily výhru.
SK Union – FK Kunice 2:4

Další divizní soupeř získal dvoubrankové
vedení již v prvním poločase, Union dokázal po
přestávce vyrovnat góly Dalekoreje a Hakla.
V 87. a 90. min. soupeř z brejků rozhodl o výhře.

Podle toho, jak se vyvíjí situace v turnajových
tabulkách, dá se předpokládat, že Union bude
hrát ve skupině o 4. – 8. místo. Turnaj končí 6. 3.

Mimo uvedená utkání na turnaji sehráli fotba-
listé Unionu dvě přípravná utkání na umělém
trávníku v Nymburce.
Slavia – ligový dorost – SK Union 1:1

Pod reflektory se ujal Union vedení brankou
Matouška, v závěru soupeř srovnal.
FK Litol – SK Union 3:2

Ani v „přátelském derby“ Union neuspěl
a branky Jandy a Vrška na výhru nestačily.

V hráčském kádru není velký pohyb. Na zkou-
šku jsou v Unionu Vršek z Motorletu, Janda z Lysé
n. L., oba jsou defenzivní hráči, dále Lacina z Vla-
šimi a jedná se ještě o jednoho hráče z Ml. Bole-
slavi. Odejít by mohli bratři Bařinové na hostování.

Nejbližší program fotbalistů Unionu:

Zbývá dohrát dva finálové zápasy na zimním
turnaji a pak by měla odstartovat mistrovská
soutěž 16. kolem, kdy budeme v sobotu 13. 3.
od 10.15 hod. hostit Přední Kopaninu. Otázkou
je, jak budou vypadat terény po oblevě.V dalším
kole zajíždíme do Brozan a 28. 3. hrajeme ten-
tokrát odpoledne s Litvínovem.
www.skunioncelakovice.cz Milan Šikl


