
přečtěte si
- Další investice do školství

- Volby, prezentace volebních stran

- Povinná výměna řidičských
průkazů do konce roku!

- Týden knihoven 

Od roku 2004 s mottem „Městu důstojné náměstí“ připravujeme obnovu náměstí,

respektive centrálního prostoru města, jehož realizace je jako pupeční šňůrou spojená

s dostavbou proluky. Veškerá zdržení na proluce se automaticky promítala do přípravy

obnovy náměstí. Klíčem k vlastní revitalizaci náměstí byly a jsou samozřejmě finanční 

prostředky.

Od samého začátku přípravy jsme počítali s dotačními prostředky, bez nich by bylo nemožné vůbec tuto akci
zahájit. Dvakrát, a to v letech 2008 a 2009, jsme s podanou žádostí o dotaci neuspěli. Nevzdali jsme to a 15.
6. 2010 jsme znovu projekt Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích přihlásili k poskytnutí dotace z pro-
středků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Projekt splnil

v srpnu 2010 v prvním kole hodnocení veškeré formální náležitosti výzvy tohoto programu a nyní v září

2010 byl na základě bodového hodnocení schválen Výborem regionální rady regionu soudržnosti

Střední Čechy k poskytnutí dotace z Evropských fondů ve výši 19 177 326 Kč.Tímto schválením je výše

dotace jistá, následně se již jen uzavře příslušná smlouva o poskytnutí dotace. K tomuto dotačnímu

titulu náleží i příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 1 983 000 Kč, ale jeho poskytnutí je vzhledem ke

státním úsporným opatřením velmi nejisté.

Touto dotací se pomyslně odemyká  realizace Projektu revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích, kterým
se vytvoří městské kulturní, obchodní a společenské centrum našeho města. Projekt řeší území náměstí
o ploše 11 046,28 m2, z toho 2 380,48 m2 je trávník a ostatní zelené plochy a 8 665,80 m2 jsou zpevněné plo-
chy. Průchozí komunikace náměstím bude rekonstruována a přemístěna. Rozšíření zeleně a zelených ploch
v centru města, instalace tří vodních prvků (vodního kanálu, kašny a výtrysků), doplnění městského mobiliáře
a rekonstrukce veřejného osvětlení i MHD zastávky – na první pohled funkční drobnosti – vytvoří dobrou
atmosféru a příjemné místo s pobytovou i reprezentační funkcí. Prostor bude patřit přednostně pěším a bude
zajišťovat řešení vyhovující nárokům osob se sníženou schopností pohybu. Průjezd aut bude redukován na
nezbytné minimum.

Hlavním přínosem revitalizace náměstí tedy bude zvýšení bezpečnosti při pohybu v centru města, jasné
a zřetelné oddělení ploch zeleně, chodníků, ulic, prostor pro setkávání a také zvýšení estetické úrovně. Naše
náměstí se konečně stane příjemným místem, kam budou naši občané rádi chodit, kde se budou rádi setkávat,
kde se budou dobře cítit.

Kdy se tak stane? Vše je již připraveno! Město disponuje příslušným stavebním povolením na obnovu námě-
stí, splaškové kanalizace na náměstí jsou opraveny, dešťové vystavěny, dostavba proluky se po archeolo-
gickém výzkumu rozeběhla.

Stačí tedy vypsat veřejnou zakázku, aby vybraná firma na jaře 2011 zahájila stavební práce, a v létě 2012
musí být konečně naše náměstí tou proklamovanou výkladní skříní našeho města.

Střed města tedy bude několik týdnů v obležení stavebních strojů. Nebude to pro nás, občany Čelákovic,
pohodlné, ale vydržme to. Vždyť po mnoha letech nebudeme muset nikomu vysvětlovat, kdeže vlastně máme
náměstí – upravená plocha bude mluvit naprosto jasně. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

PO LETECH SNAŽENÍ MÁ REVITALIZACE NÁMĚSTÍ JASNÉ KONTURY…

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Náčelník VOMŠUK
nám už neporadí…

Psal se říjen 1977. Bylo ospalé 
páteční odpoledne, budoucí novináři
a výtvarní umělci se v kopřivových 
uniformách v očividné apatii už těšili,
až jim skončí výuka na vojenské 
katedře v Praze-Motole. Najednou se
rozletěly dveře, ve kterých se objevil
sám náčelník VOMŠUK (to byla 
dobová zkratka Vojenského oddělení
Ministerstva školství Univerzity Karlovy)
plukovník Železník!

Co se děje, že mezi nás přišel? Jeho
blesková návštěva měla mobilizačně
volební charakter. „Soudruzi, dnes
a zítra se konají volby. Soudruzi, volte
kandidáty Národní fronty!“, doporučil
nám, zasalutoval a odešel. Vzhledem
k tomu, že jiní kandidáti k dispozici
nebyli a nejít z jakéhokoliv důvodu
k volbám se v socialistickém Česko-
slovensku hrubě nevyplácelo, padl
jeho bizarní apel nebo rozkaz na úrod-
nou půdu. Po třiatřiceti letech ale už
přesně nevím, jestli kandidáti Národní
fronty tehdy dostali 99,95 nebo 99,93
procent hlasů… Pokračování na str. 4

V září byla ukončena rekonstrukce
Masarykovy ulice (III. etapy). D. V.
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RM doporučila ZM:

• vyslovit souhlas s převodem práv a povinnos-
tí vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci ze
dne 12. 7. 2010 mezi Městem Čelákovice
a společností CBE Development, a. s., uza-
vřené dne 12. 7. 2010 na společnost Tesco
Stores ČR, a. s., dle čl. IX. uvedené Smlouvy
o spolupráci

• schválit úpravu č. 10 rozpočtu města 2010.
• aby uložilo kontrolnímu výboru ZM kontrolovat

účelnost využití prostředků z darů pro příspěv-
kové organizace města

• projednat petici Žádost občanů za okamžité
řešení otázek životního prostředí v Čelákovi-
cích ve smyslu zákona o obcích

RM schválila:

• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene č. IE-12-6000095/53 pro
stavbu „Záluží – kNN obnova obce II. etapa“
mezi Městem Čelákovice jako budoucím
povinným z věcného břemene a ČEZ Distribu-
ce, a. s., jako budoucím oprávněným z věcné-
ho břemene.

• Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi
Městem Čelákovice a společností Fermata,
a. s., na části pozemků p. č. 3031/3 – orná
půda, p. č. 3031/4 – orná půda, p. č. 3031/11
– orná půda, a p. č. 3031/11 – orná půda,
všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,
o celkové výměře cca 200 m2, které budou
odměřeny jako pruh v šířce cca 3 m, měřený
od hranice komunikace Rooseveltova ke
stávajícímu oplocení, se všemi součástmi
a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu
maximálně 50 Kč/m2.

• Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi
Městem Čelákovice a společností REFIX,
s. r. o., na části pozemků p. č. 3031/143 – orná
půda, a p. č. 3031/50 – orná půda, obou v k. ú.
Čelákovice a obci Čelákovice, o celkové vý-
měře cca 300 m2, které budou odměřeny jako
pruh v šířce cca 3 m, měřený od hranice
komunikace Rooseveltova ke stávajícímu
oplocení, se všemi součástmi a příslušenstvím
za dohodnutou kupní cenu maximálně 50
Kč/m2.

• práce provedené nad rámec zakázky a vyvo-
lané vícepráce v rámci realizace akce „Rekon-
strukce dešťové kanalizace ul. Kostelní,
Čelákovice“ specifikované a oceněné na změ-
nových listech 1-7 a 9-17.

• předložené ocenění a rozsah prací nad rámec
zakázky zhotovitelem firmou Strabag, a. s, na
stavbu „Rekonstrukce Masarykovy ul. 2. část
a dešťová kanalizace – Čelákovice“ v ceně 
1 011 454 Kč bez DPH.

• na základě doporučení výběrové hodnotící
komise jako pro město nejvýhodnější nabídku
firmy GASKO, s. r. o., na realizaci veřejné
zakázky „Nový STL plynovod + přípojky
Čelákovice, V Prokopě – III. etapa“ v ceně 
1 214 684 Kč bez DPH.

• na základě doporučení výběrové hodnotící
komise jako pro město nejvýhodnější nabídku
na akci „Kabelové vedení VO ul. Kostelní
Čelákovice“ firmy J. Brož – elektroservis
v ceně 496 019 Kč bez DPH.

• provedení úpravy chodníku v ulici Sedláčkova
před č. p. 53 – odvodnění pomocí ACO drainu
v ceně 59 556 Kč bez DPH. Úpravu provede
firma STRABAG, a. s.

• vyjádření města č. 22/2010 k územnímu řízení
na stavbu „Rekonstrukce a dostavba haly
č. 19 a 20 ve výrobním areálu FV – Plast
v Čelákovicích“.

• Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele
09 002 209 na zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí „Lávka pro pěší a cyklisty
na železničním mostě přes Labe v Čelákovi-
cích“ mezi Městem Čelákovice firmou SUDOP
PRAHA, a. s.

• provedení rekonstrukce rozdělovače tepla
v KD Čelákovice v ceně 165 000 Kč bez DPH
dle cenové nabídky Q-Byt Čelákovice.

• navýšení příspěvku Mykologickému kroužku
v Čelákovicích o 5 000 Kč na zajištění Výstavy
hub 2010.

RM neschválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení „Dokumentace pro ÚR a SP –
splašková kanalizace a vodovod – Dělnické
domky u Kovohutí“ mezi Městem Čelákovice
jako objednatelem a společností STAVO-
KOMPLET – PROJEKCE, s. r. o., jako zhotovi-
telem v celkové ceně díla 178 000 Kč bez DPH
a požaduje další jednání s cílem snížení ceny.

RM souhlasila s uzavřením Smluv o kontrolní
činnosti mezi Atlas Audit, s. r. o., a organizace-
mi Technické služby Čelákovice, Q-BYT,
s. r. o. Čelákovice, Kulturní dům Čelákovice
a Základní umělecká škola Jana Zacha Čeláko-
vice.

RM nesouhlasila s odprodejem části parcely
č. 1692/120 v k.ú. Čelákovice o výměře 73 m2

z důvodu zachování celistvosti pozemku ve
vlastnictví Města a navrhla uzavřít nájemní
smlouvu na tento pozemek.

RM vzala na vědomí:

• Rozbor hospodaření města za období od 1. 1.
do 30. 6. 2010

• informaci o finanční podpoře z humanitárního
fondu ve výši 12 000 Kč občanskému sdružení
TŘI – NNZ Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany.

• sdělení auditorské firmy Atlas Audit, Čelákovi-
ce, o právních krocích, podniknutých vůči
Městskému muzeu v Čelákovicích ve věci neu-
hrazení faktury za provedený audit roku 2009.

• Návrh střednědobé koncepce rozvoje Měst-
ského muzea v Čelákovicích na období 2010-
2015, předložený ředitelem Městského muzea
Čelákovice Mgr. Eisnerem

• informaci místostarosty Dr. Rýdla o vývoji situ-
ace ve věci Prohlášení budovy č. p. 45 v obci
Sedlčánky – Čelákovice (bývalá škola s ohra-
zením a pozemky st. p. 89/1, 89/2) za nemovi-
tou kulturní památku

RM rozhodla o odložení vyhlášení IV. kola kon-
kurzního řízení na obsazení funkce ředitel/ředi-
telka Mateřské školy Čelákovice, Rumunská
1477, okres Praha-východ na I. čtvrtletí 2011.

RM uložila vedoucí odboru životního prostředí,
aby postoupila petici občanů – Žádost občanů
za okamžité řešení otázek životního prostředí
v Čelákovicích – státním orgánům, které jsou
kompetentní uvedené problémy řešit.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Z jednání  předpos lední  Rady města
v tomto volebním období 7. 9. 2010

28. října 1918 vznikla

Československá republika
U příležitosti výročí vzniku samo-
statného státu budou v úterý 26. 10.
v 10.30 hod. za účasti zástupců města
a školní mládeže položeny květiny 
u pomníku padlých na náměstí 5. května.

MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE

Další investice do školství
Se zahájením nového školního roku bylo

dokončeno oplocení spodní části sportovního
hřiště u ZŠ J. A. Komenského. Firma VSK
Dušek zde odvedla velmi dobrou práci. Nezbývá
než usilovat o dokončení celého sportovního
areálu tak, aby vznikl důstojný a logický celek,
navázaný na očekávanou dostavbu proluky
náměstí a na městský park. Před námi jsou
rovněž dva hlavní školské investiční cíle –
rekonstrukce Mateřské školy Rumunská
a dostavba ZŠ Kostelní.

Záměr rekonstrukce mateřinky počítá se
zateplením pláště budovy, rekonstrukcí vytápě-
ní, elektroinstalace, „sanity“ a vnitřních rozvodů,
úpravou spojovacích krčků, rozšířením plochy
učeben v 1. patře a rekonstrukcí hospodářské-
ho pavilonu. Rozpočtované náklady činí téměř
23 mil. Kč. Ve spolupráci s firmou Technoexport
jsme na základě mandátní smlouvy opakovaně
žádali o dotaci z fondů EU – operační program
Životní prostředí. Naše žádost byla zamítnuta
z důvodu nedosažení minimálního nutného
počtu bodů v rámci hodnocení projektu. V sou-
časné době čekáme na vyhlášení vhodné 
dotační výzvy, abychom mohli aktualizovaný
projekt znovu přihlásit a o získání dotace znovu
usilovat.

Mnohem rozsáhlejší je projekt dostavby
Základní školy Kostelní – Kamenky.

Disponujeme již kompletní dokumentací ke
stavebnímu povolení, zpracovanou firmou VM
Liberec. Dostavbou získá škola především nový
objekt, provozně propojený se stávající budo-
vou, dojde k dostavbě haly BIOS a vznikne škol-
ní sportovní areál. Náklady na dostavbu, jejíž
realizací získá škola nové třídy, víceúčelové pro-
story pro výuku a mimoškolní činnosti, školní
dílnu, cvičný byt a technické zázemí, dosahují
bezmála 95 mil. Kč vč. DPH – je tedy zřejmé, že
bez dotace bude velmi obtížné tuto investiční
akci realizovat. Demografický vývoj obyvatel
však jasně ukazuje, že investice do základního
školství je nutná a vrcholně potřebná.

Je veliká škoda, že jsme byli nuceni investo-
vat bezmála 30 mil. Kč do rekonstrukce nové
budovy Kamenky. Takováto investice do zpac-
kané osmnáct let staré budovy nám přidělala
hodně vrásek na čele.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města
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Proluka náměstí
Po neustálém tlaku ze strany Města na inves-

tora stavby „Bytový soubor Čelákovice – náměs-
tí“ i přes ještě stoprocentně neukončený arche-
ologický záchranný výzkum zahájil již hlavní
dodavatel stavby firma Metrostav, a. s., Praha
dne 30. 8. 2010 realizaci předmětu díla. I v píse-
mném prohlášení ředitele divize 1 společnosti
Metrostav, a. s., se předpokládá dokončení této
stavby do listopadu 2011.

Firma Metrostav zahájila v 35. týdnu od 
30. 8. 2010 přípravné práce ve smyslu prove-
dení přípojek vodovodu a kanalizace pro zaříze-
ní staveniště a následně pokračovala s pře-
ložkami sítí na staveništi tak, aby nebránily
vlastním zemním pracím. Zemní práce zahrnují
vyhloubení vlastní stavební jámy včetně svaho-
vání pro přípravu na provádění základových
konstrukcí (pilotů). Jakmile archeologové ukončí
veškeré své terénní práce, stavba proluky
náměstí se rozběhne podle schváleného har-
monogramu stavebních prací.

Rekonstrukce ulice Kostelní
Stavební firma FIRESTA, a. s., Brno již

zahájila výstavbu chodníků, komunikace a par-
kovacích zálivů Kostelní ulice v úseku od ulice
Sedláčkovy až po ulici Husovu za celkovou
cenu 4,787 mil. Kč včetně DPH a s termínem
dokončení 15. 11. 2010.

Rada města také na svém jednání 7. 9. 2010
vybrala ve veřejné zakázce jako pro město nej-
výhodnější nabídku firmy Jarmil Brož – elektro-
servis na rekonstrukci veřejného osvětlení ulice
Kostelní včetně výměny kabelového vedení za
cenu 496 019 Kč bez DPH.

Rovněž připravujeme opravu základního pod-
stavce sochy Jana Nepomuckého včetně jejího
celkového ošetření.

Výstavba přibližovací komunikace

V Prokopě
Podle výzvy zájemcům o veřejnou zakázku

Komunikace sever - jih V Prokopě bylo 24. 8.
2010 uskutečněno otvírání obálek s nabídkami
a jejich hodnocení. Následně Rada města dne
7. 9. 2010 na základě doporučení výběrové
komise schválila svým usnesením jako pro
město nejvýhodnější nabídku firmy K + N,
s. r. o., Pardubice v ceně 5 738 236 Kč bez DPH
(6 885 883 Kč s DPH). Jedná se o pokračování
výstavby nové asfaltové komunikace o šíři 6 m
včetně odstavných parkovacích ploch v bývalém
areálu TOS přes bývalou zadní vrátnici V Pro-
kopě k zatáčce a odtud o rekonstrukci stávající
komunikace podél garáží na hlavní silnici II/245.
Součástí budou samozřejmě rekonstrukce
chodníků od severní strany od ulice Stankov-
ského na jižní stranu až k hlavní silnici i čtyři
příjezdové komunikace s odvodněním mezi pěti
garážovými bloky na jižní straně sídliště smě-
rem k silnici.

V Nedaninách – vodovod a splašková

kanalizace
V září 2010 zahájila firma Ekologické a inže-

nýrské stavby, spol. s r. o., Praha 9 – Horní
Počernice, rekonstrukci vodovodního řadu celé-
ho sídliště a opravy havarijních úseků splaškové
kanalizace. Stavební práce firma podle uza-
vřené smlouvy ukončí do konce října 2010, aby
se následně připravily rekonstrukce chodníků
a komunikací tohoto sídliště s realizací na jaře
2011.

V Prokopě – plynofikace
24. 8. 2010 proběhlo také otvírání obálek

s nabídkami na akci „Nový STL – plynovod
a přípojky Čelákovice V Prokopě III. etapa“, kte-
rou se dokončí plánovaná plynofikace celého
sídliště V Prokopě. Z pěti oslovených firem
podaly svou nabídku čtyři firmy. Při posuzování
úplnosti nabídek neshledala hodnotící komise
žádné nedostatky, a proto byly všechny nabídky
posuzovány dle ekonomické výhodnosti z hle-
diska dvou hodnotících kritérií, a to z 90%
nabídková cena a z 10% termín splnění zakáz-
ky. Rada města na svém jednání 7. 9. 2010 na
základě doporučení hodnotící komise vybrala
jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy
GASKO Kolín za cenu 1 214 684 Kč bez DPH
s délkou plnění zakázky za 76 pracovních dní.

Jak již jsem psal v minulém čísle Zpravodaje,
s plynárenskou distribuční společností RWE
Gas Net, s. r. o., jsme uzavřeli Smlouvu
o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a sou-
činnosti při realizaci plynárenského zařízení
v této lokalitě. V této smlouvě se společnost
RWE Gas Net zavazuje uhradit městu Čelákovi-
ce částku 1,85 mil. Kč bez DPH jako úhradu
nákladů na vybudování těchto plynovodů a ply-
nových přípojek, jinými slovy za tuto částku spo-
lečnost RWE Gas Net toto vybudované ply-
nárenské zařízení od Města koupí.

Veřejné osvětlení – ulice Sokolovská,

V Zátiší, Vančurova...
Koncem srpna zahájila firma Elektromontáže

K. Uhlíř, s. r. o., stavební práce na rekonstrukci
distribučního vedení ČEZ DISTRIBUCE v uli-
cích Sokolovská, V Zátiší, Vančurova, Hybešova

A K T U Á L N Ě  Z  M Ě S TA
a J. A. Komenského v úseku od Základní školy ke
Stankovského i v úseku od školy po Rumunskou,
resp. i část ulice V Rybníčkách po parkoviště
u Kulturního domu. Zároveň jsme vypsali veřej-
nou zakázku tzv. malého rozsahu na rekonstruk-
ci veřejného osvětlení v těchto ulicích. Otvírání
obálek s nabídkami proběhlo 27. 9. 2010 a Rada
města na svém jednání 7. 10. 2010 schválí pro
město nejvýhodnější nabídku. Podobně jako
v sídlišti V Nedaninách i v ulici Sokolovské je
naplánována na jaro 2011 kompletní rekonstruk-
ce komunikace, parkovacích zálivů a chodníků
této ulice od oválného objezdu po křižovatku
resp. budoucí kruhový objezd na silnici II/245.

Životní prostředí
V našem městě se snažíme neustále zkvali-

tňovat životní prostředí a v zásobníku akcí  máme
připraveny dílčí projekty výsadeb a vegetačních
úprav rekreační zeleně a alejových dřevin. Díky
tomu jsme začátkem letošního roku mohli
požádat Středočeský kraj o poskytnutí dotace do
oblasti Životního prostředí našeho města ve výši
1,8 mil. Kč. Zastupitelstvo Středočeského kraje
podanou žádost o dotaci dne 9. 6. 2010 Čeláko-
vicím schválilo a poskytlo účelovou dotaci z roz-
počtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci
tématického zadání Zkvalitnění životního prostře-
dí na akci „Dílčí projekty výsadeb a vegetačních
úprav rekreační zeleně a alejových dřevin ve
městě Čelákovice“. Z pravidel dotačního titulu
vyplývá, že jsme získali 1,71 mil. Kč z rozpočtu
Středočeského kraje, tj. 95% z celkových 1,8
mil. Kč dotace, a zbývajících 5%, tedy 90 tisíc Kč,
doplníme z vlastních prostředků města. Zastupi-
telstvo města dne 23. 9. 2010 již schválilo Smlou-
vu č. 2176/OŽP/2010 mezi Středočeským kra-
jem jako poskytovatelem a Městem Čelákovice
jako příjemcem dotace, a tím se projekt rozjel.
Všechny dílčí projekty dotace ve smyslu výsadby
izolační zeleně, úpravy parku a vegetační úpravy
alejí na více místech města Čelákovice jsou
předmětem veřejné zakázky, kterou jsme již
vypsali. A o co konkrétního půjde? Tak v Mateř-
ské škole J. A. Komenského o úpravy stávající
školní zahrady s novými výsadbami a o střešní
zahradu na terase včetně závlahového systému.
Na dětském hřišti v Sedlčánkách se založí tráv-
ník, vysadí stromy, keře a provedou se liniové
výsadby, plošné mulčování a živé ploty. V parku
u zdravotního střediska budou provedeny úpravy
parkové plochy v sídlištní zástavbě včetně
výsadby zeleně v prostoru bývalého asfaltového
hřiště, které je již nefunkční a je převedeno na
zelenou plochu. V parku U Hájku půjde o výsad-
bu alejových stromů s úzkými korunami a u pří-
stupové cesty do parku z Rooseveltovy ulice je
v travnatém prostoru navrženo malé posezení
s okružní pěšinou a keřovými výsadbami.
Poslední jsou vegetační úpravy alejí, jedná se
o zdravotní a bezpečnostní řezy na jednotlivých
dřevinách včetně likvidace dřevní hmoty a půjde
o alej lip v ul. Třebízského, alej lip v ul. Na Stráni,
alej javorů V Nedaninách, alej lip u sportovního
hřiště v Záluží, alej javorů a lip v ul. J. A. Komen-
ského, park v ul. J. A. Komenského, alej topolů
v objektu stadionu v Čelákovicích, alej akátů
u hřbitova, alej lip v ul. Prokopa Holého a alej
javorů v ul. Komenského v Sedlčánkách. Zdůraz-
ňuji, že nejde o kácení, ale jednoznačně o vege-
tační úpravy alejí. Citované dílčí projekty se
budou realizovat a následně vyhodnocovat jed-
notlivě, a to v letech 2010 a 2011.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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MÍSTA KONÁNÍ VOLEB v Čelákovicích
Volební okrsek č. 1
volební místnost - místnost Mateřské školy, ul. Přístavní č. p. 333

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květinová, Lidická, Lísková, Miro-
slava Maška, Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková,
U Hájku, U Hřiště, U Mostu, U Přívozu, V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova, 28. října

Volební okrsek č. 2
volební místnost - zasedací místnost Technických služeb Čelákovice, vchod z ul. Lipové č. p. 1429

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Jungmanno-
va, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, Mochovská, Na
Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova

Volební okrsek č. 3
volební místnost - místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380, vchod vpravo

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Bratří Čapků, H. Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera (mimo č. p. 1474 - 1475), Jiráskova, Masarykova,
P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, U Podjezdu, U Poto-
ka, V Rybníčkách, Vašátkova

Volební okrsek č. 4
volební místnost - učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní č. p. 457

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova, Kollárova, Kostelní, Matě-
je Červenky, Miroslava Zachara, Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, U Kovárny, U Stabe-
novky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí

Volební okrsek č. 5
volební místnost - zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice, ul. Prokopa Holého č. p. 1664

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Prokopa Holého, Rumunská (č. p. 1446 - 1448 a č. p. 1486 - 1488),
Sokolovská, U Učiliště

Volební okrsek č. 6
volební místnost - místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380, vchod vlevo

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky

Volební okrsek č. 7
volební místnost - zasedací místnost Q-BYT, spol. s r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:

Boženy Koutníkové, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, Jana Kamaráda, J. Zeyera (č. p. 1474 -
1475), Pod Skalkou, Rumunská (mimo č. p. 1446 - 1448 a č. p. 1486 - 1488), Spojovací, Volmanova

Volební okrsek č. 8
volební místnost - pobočka Městské knihovny, V Prokopě č. p. 1349

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Sídliště V Prokopě

Volební okrsek č. 9
volební místnost - místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První č. p. 115

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, Strážní domek, Třetí,
U Hřiště, V Zahrádkách, Vořechovka, Zálužská

Volební okrsek č. 10
volební místnost - restaurace Na Vošverku, Husova 121, Sedlčánky

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Dělnická, Družstevní, Ferlesova, Františka Chvátliny, Fučíkova, Husova, Jiráskova, Jiřinská, Josefa
Klicpery, K Borku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Mokrých, Na Paloučku, Na Výslu-
ní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, V Zátiší,
Za Školou, Zájezd a Císařská Kuchyně - ul. Bezejmenná, Mochovská, U Studánky, Čelákovská

Volební okrsek č. 11
volební místnost - místnost družiny Základní školy, ul. J. A. Komenského č. p. 414, učebna č. 238

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Hybešova, J. A. Komenského, nám. 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského, V Zátiší, Vančurova

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
pátek 15. října od 14.00 do 22.00 hod.

a sobota 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hod.

Náčelník VOMŠUK
nám už neporadí…
Pokračování ze str. 1

Dnes už nám náčelník VOMŠUK neporadí
a určitě žádný z tuctu volebních subjektů, které
kandidují v Čelákovicích, nedostane taková
absolutní a absurdní procenta hlasů. Letos
máme nečekaný volební superrok. Po květno-
vých parlamentních volbách nás v polovině října
čekají komunální, ve kterých mají občané-voliči
ke kandidátům mnohem blíž, protože s nimi mají
stejné trvalé bydliště.

Je to o lidech a o známých tvářích, které jste
třeba v minulých nebo i předminulých volbách
viděli na kandidátkách v barvách jiných parla-
mentních stran, než za kterou se nyní chtějí se
stejnou udatností, ale s pozměněnými hesly,
neohrožen bít. Dokonce najdeme top-turisty,
kteří stihli víc než jeden přestup a bravurně
zvládají i unikátní veletoč zleva doprava. I když
se budou v příštích letech masivně utahovat
opasky na všech úrovních, komunální politika
má takovou magickou moc, že se rozštěpí spo-
jenci, kteří se podporují na centrální úrovni.
Nebo jste ochotni houfně opustit hlavní město...

Za náčelníky všeho druhu se již dávno zavře-
la voda, ale jedno okřídlené rčení se stále přelé-
vá dějinnými epochami. Říká se v něm, že
každá země má takovou vládu, jakou si zaslou-
ží. Jeho aktuální
platnost se týká
i „vlád“ ve městech
a obcích…

Veškeré informace o říjnových

komunálních volbách,

kandidátní listiny stran

a především první výsledky

voleb najdete na webu:

www.volby.cz

HLASOVÁNÍ
Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky a pokyny jak
hlasovat. V den voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.
Totožnost o státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.



Vážení spoluobčané, voliči,

nabízíme Vám možnost seznámit se s našimi

záměry a způsoby řešení problémů, které

budeme v případě zvolení  zejména prosazo-

vat a podporovat:

v oblasti hospodaření a investic

• zmrazení nájemného v městských bytech
• investice do údržby domů a bytů, výnosy

z nájmů užít zásadně k tomuto účelu
• prodej bytů jejich současným uživatelům

pouze s jejich souhlasem
• spuštění projektu kanalizace v Záluží
• změnu projektu příliš drahé lávky na projekt

levnější
• odpovědnější zadávání podkladů pro výběrová

řízení a důslednou kontrolu stavebního dozoru

v oblasti dopravy

• vyřešení nebezpečné křižovatky u tzv. starého
nádraží i za cenu vyvlastnění pozemku

• rekonstrukci železničního mostu v Jiřině
s uvažovanou lávkou přes Labe

• projekt přemostění železniční trati od Bran-
dýsa směrem k silnici na Mochov za účelem
odklonu těžké dopravy z centra

v oblasti sociální, zdravotní a bezpečnosti

• udržení zdravotní sítě a obnovení služeb,
lékárenské a pohotovostní služby

• aby nedocházelo k neuvážené likvidaci zdra-
votních zařízení resp. některých tzv. nerenta-
bilních zdravotních služeb

• zavést systém veřejně prospěšných prací
• posílení jednotky Městské policie
• vybudování chráněného chodníku v ulici

U Podjezdu od Masarykovy až ke Špičce

ve vztahu k životnímu prostředí

• udržování nově rekonstruovaných komunikací
a chodníků v čistém, nezarostlém stavu

• oprávněné požadavky občanů na úklid veřej-
ných prostranství v celém městě, nejen v centru

• udržení a vylepšení dobrých výsledků v likvi-
daci a třídění odpadu

• názor většiny občanů – STOP realizaci
zamýšlené paroplynové elektrárně

v oblasti školství sportu a kultury

• účelné využití volného času - nejlepší prevence
proti drogám, krádežím a ostatním nešvarům

• dostupnost sportovního vyžití i pro neregistro-
vané občany, zejména mládež

• realizaci přestavby školy v Sedlčánkách na
multifunkční objekt

v oblasti samosprávy

• posílení úlohy občanské kontroly
• větší využití petic – nástroje přímé demokracie

k naplnění vašich představ
• průhlednost a srozumitelnost zápisů z jednání

zastupitelstva i rady pro občany

Pokud jste našli v našem návrhu body, které

jsou shodné s Vašimi názory a představami

řešení Vašich problémů, neváhejte a volte

kandidátku KSČM, VOLTE č. 1

č. 1VOLBY

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám na následujících řád-

cích stručně popsal, o co nám, ZELENÝM, ve

městě jde a čeho bychom chtěli v průběhu

následujících let dosáhnout. Nic z našeho

programu se nám nepodaří prosadit bez Vaší

pomoci, pokud se Vám tedy náš program líbí

a chcete nás podpořit, dejte nám svůj voleb-

ní (čtyř)lístek a přejte nám štěstí.

Vrátíme život do města a

město nám vrátí radost do života

1. Městská politika a hospodaření města

- aktivní zapojení občanů do rozhodovacích procesů
(referendum, veřejné soutěže, zvukové a obrazové
záznamy ze zasedání ZM)

- účast města v dotačních titulech ČR i EU (zdroj
financí pro rozvoj města a jeho potřeby)

- grantové přerozdělování volných finančních prostřed-
ků (přidělení peněz na projekty občanským iniciati-
vám i jednotlivcům)

- podpora „eko a bio“ podnikání ve městě
- privatizace služeb pro město (jsou služby, které umí

soukromí podnikatelé lépe)
2. Kvalita života

- pořádek ve městě, více zelených ploch (zpřístupnění
parků dětem, více zeleně v okrajových částech
města, čistota)

- odpadové hospodářství, odpadkové koše na tříděný
odpad a zvýšení jejich počtu ve městě, důslednější
recyklace komunálního odpadu

- odmítavý postoj k výstavbě paroplynové elektrárny
Mochov

- podpora dětí a mládeže, sportoviště pro veřejnost
(více dětských hřišť)

- generel městské zeleně a příkladná péče o stromy
(stop zbytečnému kácení stromů)

- zavedení „farmářských“ trhů a řemeslných jarmarků
3. Dopravní situace a dopravní obslužnost

- obchvat města, snížení počtu automobilů v centru
Čelákovic (důraz na pěší zóny v centru města)

- přívoz přes Labe, přímý kontakt s přírodou v okolí
Labe (zpřístupnění přírody na druhém břehu řeky
Labe)

- přípojka na dálnici, rychlejší spojení do Prahy
4. Bezpečnost ve městě

- dobudování funkční Městské policie (strážníci musí
sloužit lidem 24 hodin denně)

- protidrogová politika, snížení kriminality (školní pre-
vence, motivace a dostatek volby mimoškolních aktivit)

- pult centrální ochrany (připojení zabezpečovacích
zařízení domů a bytů do jednoho místa)

5. Hospodaření s bytovým fondem

- pokračování a zrychlení privatizace městských bytů
(nájemníci lépe vědí, co jejich byt potřebuje)

- holobyty pro neplatiče (proč bychom měli všichni
doplácet na neplatiče)

6. Vzdělávání

- zřízení nové mateřské školy (v budově bývalé školy
v Sedlčánkách)

- dovybavení obou ZŠ (základní školy musí splňovat
vysoké nároky na moderní vzdělávání)

- podpora Mateřského centra (nutnost kvalitnějších
prostorů se zahradou)

7. Kultura

- větší podpora Městského muzea (vrátit kulturní život
do historické dominanty města)

- podpora turisticky atraktivních míst ve městě a okolí
(kulturní akce, funkční informační centrum)

- revitalizace obou břehů Labe (cyklistická stezka,
dráha pro kolečkové brusle, procházky pro pěší)

8. Zdravotnictví

- vyřešení otázky zdravotního střediska (naše město
nutně potřebuje místo se základní zdravotní péčí)

- podpora soukromých lékařů (vytvoříme podmínky
pro dostatečný počet lékařů ve městě, zejména pro
mladé)

9. Evropská integrita

- začlenění města do evropských struktur (nechceme
být jen město vedle Prahy)

- rozvoj kontaktů s partnerskými městy
- využití prostředků ze strukturálních fondů
10. Efektivita Městského úřadu

- vstřícný přístup k veřejnosti (občané se nesmí bát
chodit na úřad, úředníci jsou tu pro nás)

- rychlé a operativní řešení problémů (bezodkladné
řešení vašich problémů)

- bezpapírový – elektronický úřad (podstatné omezení
používání papírů)

č. 2

Víte, že...
Zastupitelstvo obce je složeno z členů -

„ZASTUPITELŮ“, jejichž počet na každé voleb-
ní období stanoví v souladu se zákonem
o obcích zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů
přede dnem nových obecních voleb. Při stano-
vení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejmé-
na k počtu obyvatel a velikosti územního 
obvodu.
Např.:
3 000 - 10 000 obyvatel 11 - 25 členů
10 000 - 50 000 obyvatel 15 - 35 členů

Naše město má přes 11 tisíc obyvatel a sch-
válený počet členů ZASTUPITELSTVA je 21.

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvo-
lením, ke kterému dojde ukončením hlasování.
Člen zastupitelstva (ZASTUPITEL) obce skládá
na začátku prvního zasedání zastupitelstva,
jehož se po svém zvolení zúčastní, slib. Ustavu-
jící zasedání nově zvoleného zastupitelstva svo-
lává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo
neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15
dnů ode dne uplynutí této lhůty. Tomuto zase-
dání předsedá zpravidla dosavadní starosta,
případně nejstarší člen zastupitelstva.
STAROSTU, MÍSTOSTAROSTU (popř. i více
místostarostů) a další členy rady zvolí na tomto
ustavujícím zasedání zastupitelé ze svých řad.

Členy rady (RADNÍ) jsou vždy starosta a mís-
tostarosta (místostarostové), celkový počet členů
rady pak musí být lichý (nejméně 5 a nejvýše 11)
a nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů
zastupitelstva (v našem případě 5 nebo 7 členů).

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své inicia-
tivní a kontrolní orgány VÝBORY (počet členů je
vždy lichý). Zastupitelstvo obce ze zákona musí
zřídit výbor FINANČNÍ a KONTROLNÍ (tyto jsou
nejméně tříčlenné). Jejich členy nemohou být sta-
rosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu. V částech obce může zastupitel-
stvo zřídit OSADNÍ nebo MÍSTNÍ VÝBORY (nej-
méně tříčlenné). Výbory se schází podle potřeby.

RADA obce pak může zřídit jako své iniciativ-
ní a poradní orgány KOMISE (např. sociální,
bytovou, rozvoje města apod.). Svá stanoviska
a náměty předkládají komise vždy radě, ne
zastupitelstvu. Předsedou komise může být jen
osoba, která prokázala zvláštní odbornou způ-
sobilost v dané oblasti působnosti. -red-

Zdroj: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Prezentace kandidujících
volebních stran
V tomto čísle Zpravodaje jsou prezentace stran
zdarma, a to v povoleném rozsahu (dle usnese-
ní Rady města) max. jednoho sloupku. Pořadí je
zvoleno dle vylosovaných čísel právě pro tyto
volby. Své právo na prezentaci jich využilo 
jedenáct z dvanácti.

Celý seznam:
1 Komunistická strana Čech a Moravy

2 Strana zelených

3 SNK Evropští demokraté

4 SNK NAŠE Čelákovice

5 VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE

6 PRO Č=PRO ČELÁKOVICE s podporou

Starostové a nezávislí

7 Česká strana sociálně demokratická

8 Strana svobodných občanů

9 TOP 09

10 Občanská demokratická strana (ODS)

11 POLITIKA TRADIČNÍCH HODNOT

12 NK MUDr. SVATOPLUK JEŽEK



SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ - EVROPŠTÍ

DEMOKRATÉ

Život do města - společně

za prosperující Čelákovice

NESLIBUJEME NIC, CO NEMŮŽEME SPLNIT

Jsme volebním subjektem, podílejícím se výz-
namně na dění ve městě od roku 1998. Chceme
nadále pracovat pro rozvoj našeho města v koa-
lici s dalšími, programově blízkými uskupeními.
Na co chceme navázat?

Za uplynulá dvě volební období jsme se spo-
lupodíleli zejména na rekonstrukci a moderniza-
ci Základní školy v ulici J. A. Komenského
včetně výstavby bazénu, rekonstrukci
a dostavbě mateřských škol v J. A. Komenské-
ho a v Přístavní ulici, generální rekonstrukci
nové budovy ZŠ Kostelní, revitalizaci Sedlčánek
a Císařské Kuchyně, integraci sídliště V Pro-
kopě, vybudování cyklistických stezek, přípravě
lávky přes Labe, rekonstrukci nádraží.
Chceme zdravé, živé, bezpečné, otevřené

a přátelské město.

Usilujeme o to, aby naše město bylo skuteč-
ným centrem krásné polabské krajiny. Důrazně
odmítáme záměr výstavby paroplynové elek-

trárny na mochovském katastru. Chceme chránit
ekologický potenciál našeho města - zeleň,
vodu, ovzduší. Čisté Labe a zdravé životní pro-
středí jsou našimi prioritami. Nepodpoříme kvanti-
tativní rozvoj města na úkor kvality života budou-
cích generací. Přejeme si a podpoříme živé

náměstí jako místo pro setkávání, využívané také
pro pořádání tradičních polabských trhů. Uvě-
domujeme si stav komunikací a sítí, usilujeme
o revizi dopravního značení, myslíme na integra-

ci okrajových částí města - Záluží, Sedlčánek,
Císařské Kuchyně, V Prokopě. Prosazujeme
výstavbu nového Domu dětí, uvolněné prostory
hodláme nabídnout Mateřskému centru, a podpo-
řit tak alternativy předškolního vzdělávání. Směřu-
jeme k dostavbě Základní umělecké školy a ZŠ

Kostelní, chceme dokončit sportovní areál u ZŠ
J. A. Komenského. Uvědomujeme si demografic-
ký vývoj a usilujeme o město přátelské k senio-
rům - podpoříme vznik polyfunkčního hřiště pro
všechny generace, nezapomeneme ani na skate-
park. Jsme přesvědčeni, že ustavení Městské

policie bylo správným krokem, a nadále budeme
její rozvoj a činnost intenzivně podporovat. Usilu-
jeme o její úzkou spolupráci s Policií ČR

a dalšími subjekty. Chceme i nadále usilovat
o soustavnou obnovu technického vybavení
Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice.
Důrazně trváme na průhledném přidělování měst-
ských bytů formou rozhodnutí kolektivního
orgánu. Říkáme zásadní „ne“ korupci, kliente-

lismu, prosazování osobních zájmů na úkor
města. Nadále chceme pokračovat v nastou-
peném trendu transparentnosti jednání Městské-
ho úřadu, samosprávných orgánů, jasných výbě-
rových řízení. Stále budeme prosazovat co
nejsnazší cestu občanů k požadovaným informa-
cím. Jsme přesvědčeni, že ve vedení města může
stát schopný starosta a jeden schopný místosta-
rosta. Jsme připraveni nést kritiku a přiznat chybu,
respektujeme demokratickou výměnu názorů,
nasloucháme hlasu občanů města. Veřejnou
správu chápeme jako službu občanům města.

Jsme tu pro Vás. Jsme Čelákováci. V našem
středu najdete ty, kteří mají toto město v srdci
a spojili s ním své životy. Bez Vaší podpory však
nedosáhneme cílů, které jsme si předsevzali.
Dejte nám svou důvěru a my Vás nezklameme.
Budeme pracovat pro nás všechny - korektně,
slušně, zodpovědně, intenzivně.
Za SNK ED lídr kandidátky PaedDr. Luboš Rýdlo

www.snked.cz/celakovice

č. 3

NAŠE Čelákovice

Na otázky související s nadcházejícími vol-

bami odpovídá leader kandidátky Ing. Milo-

slav Uhlíř.

Jak vysvětlíte název volebního sdružení?

NAŠE Čelákovice je jméno občanského sdruže-
ní založeného v r. 2009, které se aktivně zajímá
především o otázky životního prostředí v našem
městě. Slovo NAŠE představuje vztah k městu,
které nechápeme jen jako místo na přespání.
Čelákovice by měly být městem nás všech, co
v něm žijí. Členové volebního sdružení jsou
v převážné většině i členy občanského sdružení,
a tak stejný název napovídá i o stejných cílech.
Co je tedy cílem volebního sdružení NAŠE

Čelákovice v příštím volebním období?

Především zapojení co největšího počtu občanů
do veřejného života. Zlepšit informovanost
o dění na radnici je základní úkol. Právě uply-
nulé období ukázalo, jak účinné je zapojení
široké veřejnosti do dění ve městě. Příkladem
může být odmítnutí záměru společnosti RWE
vybudovat v sousedství města paroplynovou
elektrárnu. Chceme zavést standardy kvality
veřejné správy již dlouho užívané v mnoha čes-
kých městech a ve větší části Evropy, tzv. Agen-
du 21. Občané by měli znát plán rozvoje města
na delší období. Jeho zpracování pod vedením
odborníků by se mělo uskutečnit za aktivní spo-
luúčasti všech občanů. Chceme se podílet na
udržitelném rozvoji města, a to jak v oblasti
životního prostředí, tak i hospodaření města.
Našim cílem je zlepšení stavu životního prostře-
dí a kvality života v Čelákovicích.
Jaké konkrétní akce podpoříte?

Především chceme řešit staré resty jako např.
rekonstrukci čističky odpadních vod, která měla
být provedena již v r. 2005. Chybějící kanalizace
a chodníky jsou velkým problémem. Je nutné
dokončení náměstí, které souvisí se zástavbou
proluky náměstí a poté s celkovou změnou
centrálního prostoru náměstí. Nově chceme
vyvolat diskusi o kultivaci stávajících zelených
ploch ve městě. Podpoříme rozvoj turistiky
a cykloturistiky v Čelákovicích a okolí. Naším
cílem je vybudování konceptu cyklostezek mezi
Čelákovicemi a okolními přilehlými obcemi
a jeho realizace.
Máte dostatek zkušených lidí?

Naši kandidáti mají svá občanská povolání,
která nabízí využití především v problematice
ekonomiky města, v oblasti životního prostředí,
kultury a rozvoje. Máme ve svém středu i 3 zku-
šené zastupitele.
Jak zabráníte střetu zájmu?

Naši kandidáti budou navrhovat přijetí Etického
kodexu zastupitele. Naší snahou bude, aby
poradní komise RM měly pokud možno větší
počet členů, aby bylo vyloučeno ovlivnění jed-
ním názorem. Pokud obdržíme dostatečnou
důvěru voličů a budeme řídit město, již nyní
mohu slíbit, že hospodaření s majetkem města
bude naprosto transparentní.
Zmínil jste řízení města. Jaké podmínky

máte pro možného koaličního partnera?

Zásadní podmínkou je přístup k otázce pláno-
vané výstavby paroplynové elektrárny.
Odmítáme jakoukoliv možnost výstavby takové-
hoto zdroje znečištění. V této otázce nebudeme
dělat kompromisy. V ostatních oblastech jsme
připraveni jednat o věcech, které povedou ke
kvalitnímu a udržitelnému rozvoji Čelákovic.
Co byste řekl na závěr?

Jdeme do voleb, protože v našem městě chce-
me podpořit pořádek, prosperitu a zdravý spo-
kojený život.To jsou pojmy, které nejsou ani pra-
vicové, ani levicové. Nabízíme poctivou práci
pro Čelákovice bez politikaření. Není nám lho-
stejná budoucnost tohoto města, protože
Čelákovice jsou místem, kde chceme žít!

č. 4 č. 5
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Sdružení nezávislých kandidátů PRO Č
podporované hnutím Starostové a nezávislí

PERSPEKTIVA PRO ČELÁKOVICE

Vznik našeho otevřeného občanského sdru-
žení nezávislých kandidátů PRO Č = Pro
Čelákovice se datuje listopadem 2001. Uspěli
jsme v obou komunálních volbách v letech 2002
i 2006 a stali jsme se převážně zodpovědnými
za řízení našeho města po obě volební období.
Od roku 2008 máme plnou podporu celostát-
ního hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Dokázali jsme, že dokážeme řídit město…

Budovali jsme město od zemních inženýr-
ských sítí až po komunikace, chodníky, veřejné
osvětlení, zeleň i městský mobiliář. Vše jsme
realizovali v logických celcích, v okrajových
částí města, ale i na hlavních ulicích, kde jsme
se nebáli komplikací při výstavbě v těchto
zastavěných a hustě obydlených částech
města. Prioritu dostaly i rekonstrukce předškol-
ních a školních budov - MŠ Přístavní, MŠ 
J. A. Komenského a nová budova ZŠ J.
A. Komenského.

V roce 2002 jsme sice zdědili finanční závaz-
ky ve výši 87,87 mil. Kč, které jsme ke konci
2010 snížili na 62,87 mil. Kč, ale dynamiku
investic se nám podařilo výrazně znásobit.
Vždyť od roku 2003 jsme do roku 2010 proinve-
stovali přes 466 mil. Kč a ve městě je to vidět!

Chceme dokončit rozpracované akce…

Budujeme město s přirozeným centrem –
konečně se s více než ročním zpožděním
z důvodu záchranného archeologického výzku-
mu rozjela výstavba proluky našeho náměstí –
dokončíme ji včetně rehabilitace prostoru celé-
ho našeho náměstí. Budeme rekonstruovat
místní komunikace a chodníky v ulicích Soko-
lovské, Prokopa Holého, V. Kálika, J. A. Komen-
ského, Polské, Dělnické, Chodské, Žižkově,
Táboritské, Sedláčkově, Ve Skále, v sídlištích
V Nedaninách a V Prokopě, v Císařské Kuchyni
a v dalších. Jsme ve Zlatém pruhu Polabí - hod-
láme pokračovat s výstavbou cyklostezek podél
Labe. Neustupujeme od výstavby lávky pro pěší
a cyklisty přes Labe, naopak - chceme ji zreali-
zovat!

Připravíme - rekonstrukce bývalé školy
v Sedlčánkách, výstavbu nové knihovny za
CMC, dostavbu Základní umělecké školy Jana
Zacha na pozemcích za sokolovnou i Základní
školy v ulici Kostelní a v novou stavbu domu dětí
v areálu MDDM s tím, že stávající objekt bude
využit pro potřeby Mateřského centra. Výstavba
nových dětských hřišť a herních ploch je samo-
zřejmostí, ale plánujeme také hřiště pro seniory
a otevřené koupaliště pro letní měsíce.

Chceme zdravé a ekologické město – proto

naše jasné „NE“ elektrárně v Mochově.

Chceme dokončit intenzifikaci čistírny odpad-
ních vod, na kterou jsme z evropských fondů
zajistili 50miliónovou dotaci. Zajistíme rekon-
strukce kanalizačních stok v Jiřině v ulicích Pol-
ské, Chodské, Dělnické, Pražské, Táboritské,
abychom v nich postavili nové komunikace,
chodníky a veřejné osvětlení. Připravíme projekt
odkanalizování městských částí Záluží a Cihel-
ny, dokončíme plynofikaci sídliště V Prokopě.

Chceme pokračovat ... s Vámi!

Spoléháme se na to, že Vy sami nejlépe
vidíte, jakého rozvoje dosáhlo naše město za
uplynulých 8 let. My jsme odhodlaní a připrave-
ní. Teď záleží na Vás.

Nezávislí kandidáti PRO Č = Pro Čelákovice 

č. 6

MO ČSSD informuje

Místní organizace ČSSD
v Čelákovicích si vás dovoluje
pozvat na sportovně bezpečnostní
odpoledne, které pořádáme v pro-
storách sportovního areálu Ve Vrbí
v neděli dne 3. 10. 2010 od 13.00
do 16.00 hodin. Připraveny budou
soutěže pro děti, skákací hrad, 
přijede i kouzelník. Občerstvení
zajištěno.

Akce se zúčastní i naši kandidáti
pro letošní komunální volby. Rádi
s vámi budeme diskutovat o tom,
co je třeba v našem městě zlepšit,
a budeme hovořit o našem voleb-
ním programu.

Naše priority pro následující

volební období jsou:

• Zlepšování dopravní 
infrastruktury

• Získání nových investorů
a rozšíření tak oblasti 
zaměstnávání v našem městě

• Rozvoj volnočasových aktivit,
zlepšení stavu sportovišť

• Smysluplná revitalizace náměstí
• Prevence rizikových projevů

chování mládeže
• Snižování deficitu městského

rozpočtu
• Dlouhodobé plánování v oblasti

financí
• Čerpání dotací z dotačních titulů

EU a ČR
• Odkanalizování všech částí

města
• Zeleň v našem městě
• Budeme Vám naslouchat!
• Spojíme organizační a finanční

možnosti města s Vaší aktivitou
a Vašimi projekty

Důležitá je správná volba! 

Přijďte podpořit naše kandidáty

ve volbách.

Kontakty:
www.cssdcelakovice.wbs.cz
e-mail: kubikpet@seznam.cz

cssdcelakovice@email.cz

č. 7 č. 8
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ODS Čelákovice – Tradice a budoucnost

Vážené voličky, vážení voliči,

za několik dní nás opět čekají v pořadí již šesté
komunální volby v Čelákovicích od roku 1989.
Přesto letošní volby budou jiné než ty předešlé.
Kandiduje rekordní počet volebních subjektů
a šance stávající koalice a opozice jsou více než
vyrovnané, a bude tedy záležet na každém
hlasu. Třeba právě ten Váš bude rozhodující!
Nejsme umělým uskupením pro jedny volby ani
uskupením, které je ekonomicky napojeno na
rozpočet města. Jsme tradicí čelákovické komu-
nální politiky, neboť v Čelákovicích kandidujeme
již páté volební období. Můžeme se opřít o kole-
gy na všech politických úrovních, což je důležité
pro město zejména v době krize, kdy městu kle-
sají daňové příjmy a jedině parlamentní, potažmo
vládní strana dokáže tento výpadek částečně
vykrýt ze získaných dotací z centrálních 
rozpočtů. Tohoto nezávislí kandidáti nemohou
dosáhnout. Proto, pokud chcete městu pomoci,
je důležité v těchto volbách volit parlamentní,
resp. vládní strany.

Čelákovice jsou naším společným domovem.
To je ta nejsilnější motivace pro společné úsilí
k vytvoření pohodové atmosféry pro život
v našem městě. Občanská demokratická strana
sestavila tým kandidátů, kteří mají představu
o potřebách občanů a chtějí pracovat pro toto
město. Kolegové na kandidátce jsou jak zkušení
politici, tak i mladí lidé bez předsudků, moudří
senioři i odborníci v různých oborech. Všichni žijí
v tomto městě a vnímají své okolí jako každý
Čelákovák.

Náš volební program, který je uveřejněný na
našich webových stránkách a který dostáváte do
svých schránek, je koncipován jako komplexní
výhled do budoucnosti města. Základní principy,
se kterými před Vás předstupujeme, jsou:
- průhledná a fungující veřejná správa

- boj proti korupci

- politika rozpočtové odpovědnosti

- nezadlužená budoucnost města

- politika udržitelného rozvoje

Jedním z našich prvních kroků, pokud uspěje-
me ve volbách, bude zpracování základních stra-
tegických dokumentů města, ke kterým budete
mít jako občané možnost se vyjádřit. Nechceme,
aby investiční akce diktátorsky určoval starosta
města, jako je tomu dnes. Investiční plán musí
vycházet z koncepce strategického rozvoje
města. S tímto souvisí i řešení dopravy, která je
zejména v centru města naprosto nevyhovující.
Chceme se více opřít o Vaše názory, vytvoříme
proto více komisí a výborů, ve kterých budete mít
možnost přímo spolupracovat s vedením města.
Školství a využití volného času našich dětí je pro
nás prioritou! Chceme každý rok rekonstruovat
nebo vystavět dětské hřiště. Budeme nadále
pokračovat v rekonstrukcích kanalizací, vodovo-
dů, veřejného osvětlení a komunikací.

S našimi kandidáty se budete moci setkat na
následujících předvolebních akcích:
• 2. 10. 2010 od 9.00 do 12.00 u volebního 
stánku na náměstí
• 9. 10. 2010 od 9.00 do 12.00 u volebního stán-
ku na náměstí, dále v 15.00 v Sedlčánkách
u školy, v 16.00 v zasedací místnosti Technických
služeb, v 17.00 v Záluží u autobusové zastávky
a v 18.00 v knihovně V Prokopě.
• 13. 10. 2010 od 18.00 pořádá místní ODS jako
před čtyřmi lety kulatý stůl, na který jsme pozva-
li zástupce všech volebních subjektů. Tuto akci
bude moderovat opět JUDr. Jan Luhan.

Vážení spoluobčané, vážení sousedé,
náš program ukazuje, k jakým cílům chceme
společně s Vámi dojít. Je to naše konkrétní nabíd-
ka cesty, po níž si můžeme všichni, bez rozdílu
sociálního postavení a věku, dojít SPOLEČNĚ
pro lepší život v Čelákovicích. Přijďte k volbám
a podpořte kandidátku ODS. Bez vašeho hlasu
to nepůjde! Volte č. 10, kandidáty ODS. Jsme

tradicí i budoucností našeho města.

č. 10

PTH NABÍZÍ VYUŽITÍ

POSLEDNÍ ŠANCE

NA PENĚZOVOD

Z EVROPSKÉ UNIE!

Čelákovická politická strana Politika Tradič-
ních Hodnot (dále i jen PTH) vznikla proto, aby
organizovaně prosazovala zájmy Vás, občanů.
PTH je reakcí na arogantní politiku elit, kdy
papalášské způsoby vítězily nad komunikací
s občanem.

Znáte nás, chodíte za námi do našeho voleb-
ního centra, které je na hlavní čelákovické třídě,
tedy do Masarykovy ulice 277/44, a zde si spo-
lečně povídáme o tom, co je potřeba ve městě
změnit a jak toho společně dosáhnout. Komuni-
kujeme spolu i po telefonu na infolince 
721 953 932 či na webových stránkách
WWW.POLITIKATH.CZ.

Problémy a starosti, se kterými se každo-
denně potýkáme zde v Čelákovicích, kde všich-
ni společně žijeme, nás přivedly k založení poli-
tické strany, která konečně s plnou
odpovědností vezme správu veřejných záleži-
tostí do svých rukou a ve spolupráci s Vámi
občany a s odborníky zásadně vylepší kvalitu
života v našem městě.

Mezi hlavní přínosy politické strany Politika
Tradičních Hodnot je cíl s plnou důsledností
vytvořit na radnici prostředí, které zastaví nebo
alespoň opravdu zásadně omezí jakékoliv 
korupční praktiky, zadlužování radnice a plýtvání
veřejnými zdroji a taktéž i cíl opravdu účelného
čerpání finančních prostředků z evropských
fondů, prostřednictvím kterého by se v kone-
čném důsledku měla zásadně zlepšit dopravní
situace ve městě, ale i celá orientace života
v Čelákovicích.

Čelákovice se totiž již samozřejmě nemohou
spoléhat na dřívější průmyslové chlebodárce,
kterými byly TOS a Kovohutě, ale musejí se
opět za pomoci fondů EU konečně naučit
pořádně využívat svého největšího bohatství,
kterým je turistická výhodnost a s ní spojený
turistický ruch. Čelákovice za pomoci evropské-
ho kapitálu mají nyní jedinečnou možnost se za
vedení PTH stát turistickým centrem Polabí.

A nejen možnost jedinečnou, ale hlavně
POSLEDNÍ, jelikož kohoutky, ze kterých tečou
evropské peníze, se uzavřou počínaje rokem
2014. Zaváháme-li, zbudou nám jen oči pro
pláč.

Politická strana Politika Tradičních Hodnot
svým voličům garantuje, že zastaví šíření tvr-
dých drog v regionu a zbaví Čelákovice ozna-
čení „drogové město“, k čemuž by rozhodně
mělo pomoci PTH žádané vytvoření bezpe-
čnostní komise Rady města a bezodkladné za-
jištění 24hodinových směn Městské policie v uli-
cích. PTH podporuje seniory, když například
dává zelenou zvyšování kapacit levného, ale
kvalitního ubytování a stravování pro seniory.
Ale taktéž podporuje a chrání rodinu, kde její
program nabízí možnosti startovacích bytů pro
mladé a podporu privatizace bytového fondu
s důrazem na předkupní právo současných
nájemníků.

Politická strana Politika Tradičních Hodnot
vrací radnici její základní smysl jako služby
občanům. Proto volební program není pouze
jakýmsi textem předloženým před volbami voli-
čovi, ale je produktem komunikace Vás, občanů,
s našimi kandidáty a samozřejmě taktéž
s odborníky, zabývajícími se konkrétní proble-
matikou, a to prostřednictvím komunikace, která
probíhá ve volebním centru PTH. Přičemž je
textem tzv. živým, neboť Vaše názory budou
tento text modifikovat stále, i po volbách, jelikož
Váš názor nás rozvíjí.

S Vámi dokážeme odpovědně změnit celé

město. Nenechte nás v tom samotné, pod-

pořte nás i ve volbách.

č. 11
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Povinná výměna řidičských
průkazů do konce roku!

Řidičské průkazy (ŘP) vydané

v období 1. 1. 1994 – 31. 12. 2000 jsou

jejich držitelé povinni vyměnit do 

31. 12. 2010. Od 1. 1. 2011 budou tyto

řidičské průkazy neplatné!

Rozhodující pro výměnu ŘP je datum jeho
vydání, nikoliv jeho typ! Výměna se týká níže
uvedených typů:

Řidičský průkaz se vyměňuje na pracovišti
městského úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí (ORP) příslušného podle místa trvalého poby-
tu. Pro občany Čelákovic se jedná o Městský

úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

odbor dopravy, oddělení dopravně-správ-

ních agend – evidence řidičů. Objednání na

úřad lze provést on-line na internetové

stránce http://www.brandysko.cz/stranka-

321.html až v tříměsíčním předstihu. Úřední
dny jsou od pondělí do čtvrtku. Pracoviště Bran-
dýs se nachází ve Staré Boleslavi na Marián-
ském náměstí 28, hlavní vchod Staroboleslav-
ské radnice. Pracoviště Praha se nachází
v Praze 1, ulice Biskupská 7.

Pro vydání nového řidičského průkazu je
nutné:
• vyplnit „Žádost o vydání ŘP“ (je k dispozici na
městském úřadu ORP nebo webu),
• mít s sebou platný doklad totožnosti (občan-
ský průkaz, cestovní pas),
• mít s sebou průkazovou fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm,
• odevzdat ŘP, který podléhá povinné výměně

Nový ŘP se vydává do 20 dnů od podání
žádosti. V tomto případě je výměna osvobozena
od správního poplatku. V případě vydání ŘP ve
lhůtě kratší (do 5 pracovních dnů) je nutné uhra-
dit správní poplatek ve výši 500 Kč. Jestliže řidič
nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro
výměnu ŘP, pozbude stávající ŘP platnost. Po

uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však

tyto neplatné ŘP neopravňují k řízení moto-

rových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo
na základě ŘP, který pozbyl platnost, dopouští
se přestupku, za který lze uložit pokutu od
1500 Kč do 2500 Kč.

Ve Středočeském kraji si ŘP vyměnila zatím
zhruba polovina řidičů. ORP Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav musí vyměnit celkem 5.973 ŘP.

Podle zákona č. 361/2000 Sb. bude výměna
řidičských průkazů vydaných v období 1. 1.
2001 – 30. 4. 2004 probíhat až do 31. 12. 2013.
Od 1. 1. 2014 bude platný pouze 1 typ ŘP.

Bližší informace o výměnách ŘP jsou uvede-
ny na internetových stránkách 
www.vymentesiridicak.cz.

Ing. Petr Studnička, zastupitel města

Kouzlo čaje v obchodě MIXTEE

Počátkem září byla v Masarykově ulici 235
otevřena na místo prodejny známé pod názvem
„U Khánských“ prodejna velkoobchodu s čaji fy
MIXTEE, s. r. o. Slavnostnímu otevření nově zre-
konstruovaných prostor byl přítomen i ředitel
firmy Basilur Gamini Abewickrama' ze Srí
Lanky.

Fa MIXTEE zde má nejen vzorkovnou pro
větší odběratele, ale zároveň si zde každý spo-
třebitel může zakoupit zboží za internetové,
a tedy bezkonkurenčně nejnižší ceny. Je
výhradním dovozcem exotických cejlonských
čajů značek Basilur, Tarlton, Jones a nabídne
Vám je jak v běžném spotřebitelském, tak
i v luxusním dárkovém balení. Mimoto prodává
stovky druhů černých, zelených a sypaných
čajů mnoha dalších značek, kávu, dárkovou
keramiku, dřevěné krabice na čaj, sušené plody.
Vše Vám zde rádi dárkově zabalí.

Veškeré produkty si můžete prohlédnout
a objednat na e-shopu www.mixtee.cz, ale
věřte, že stojí za to navštívit tento obchod
osobně a nechat na sebe čaj svým kouzlem
působit přímo.
Otevírací doba:

po – pá 8.00 – 17.00 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
V září byla otevřena nová prodejna

GASOLINA JEANS, a to s módním oblečením
v Sedláčkově ulici č. p. 108.

Vybírat zde můžete jeansy, trika, mikiny,
bundy, pásky nebo čepice značek: Gasolina,
Guga, Superfly, O Higgins, Nexus a Depress.

Majitelka pí Pavla Žaludová tímto otevřela v
pořadí již svou třetí prodejnu – první se nachází
v Brandýs nad Labem (pasáž obchodního domu
Labe), druhá pak v Masarykově ulici v Lysé nad
Labem.
Tel.:+420 606 838 358
E-mail: pavla.zaludova@seznam.cz
web: http://gasolina-jeans.cz
Otevírací doba:

po – pá 9.00 – 12.30 13.00 – 17.00 hod.
so 8.30 – 11.00 hod. D. V.

Nově zrekonstruovaný prostor Masarykovy ulice
před nádražím - nová parkovací stání, zastávky
autobusů a provoz řídící semafor. D. V.
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SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA

út 10.00 – 15.00

st 12.00 – 18.00

čt 10.00 – 15.00

pá 12.00 – 18.00

so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

PODZIMNÍ SVOZ
TŘÍDĚNÉHO

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
TS Čelákovice pořádají do 16. října

2010 pořádat svoz tříděného komunál-

ního odpadu. Vytříděný komunální

odpad z domác-ností bude možné zdar-

ma odevzdat na uvedených místech

v následujících sobotách vždy od 8.00

do 12.00 hod.

2. 10. 2010
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

9. 10. 2010
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannovou

16. 10. 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/

NEPŘEHLÉDNĚTE!

ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 840 850 860

OZNAMUJE PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY
dne:

5. 10. 2010 v 7.30 - 15.00 hod.

pravá strana ulice Stankovského od

Sokolovské po nám. 5. května, Albert,

U Bohuslavů, MŠ J. A. Komenského

6. 10. 2010 v 7.30 - 10.00 hod.

Záluží a Nehvízdky (směr od Čelákovic

- celá část za přejezdem přes trať na

Prahu)

v 8.00 - 15.00 hod.

v ulicích: Vančurova, V Zátiší, Hybešo-

va, J. A. Komenského a části ulic:

Rumunská, Sokolovská, ZŠ J. A.

Komenského, učiliště

SBÍRKA OBLEČENÍ
Farní charita Čelákovice pořádá v pondělí

18. 10. a úterý 19. 10. 2010 sběr čistého oble-

čení a obuvi v čase od 15.00 do 18.00 hod.

Sbírka se koná v areálu fary v Kostelní ulici.
Bude věnována obětem přírodních katastrof.

Za Farní charitu MUDr. Melánie Skalická

DARUJ KREV 
Termíny odběrů krve

v nemocnici 

v Brandýse nad Labem:

vždy v pondělí

4. října, 1. listopadu

a 6. prosince 2010

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

17. října 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.

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 od 1. 10.:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-erobic)

Změna pracovní doby:

svátek 28. 10. 16.00 – 21.00

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Provozní doba:

pondělí ZAVŘENO
úterý ZAVŘENO
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
Změna pracovní doby:

svátek 28. 10 16.00 – 21.00

Se „Zebrou“ do okolí Prahy
Policista z Preventivně informační skupiny

PČR Praha-venkov se ve dnech 7. - 9. září 2010
zapojil do celorepublikové preventivní akce
„Zebra se za tebe nerozhlédne“.

Jedná se o akci zaměřenou na bezpečnost
chodců v silničním provozu realizovanou Policií
České republiky ve spolupráci se Zdravotní poji-
šťovnou Ministerstva vnitra ČR a Českou radou
dětí a mládeže.

Policista z Preventivně informační skupiny PČR
Praha-venkov oslovoval u přechodů v Kamenném
Přívoze, Čelákovicích a Jinočanech poblíž základ-
ních škol chodce z řad dětí. S oslovenými bylo
hovořeno o zásadách bezpečného přecházení
vozovky, přičemž byli upozorněni na nebezpečné
situace a nejčastější příčiny dopravních nehod na
přechodech pro chodce.

Následně policista pak osobně navštívil
i v těchto obcích základní školy a dětem z prvního
stupně předal několik rad a doporučení, jak se
chovat bezpečně na přechodech a při přecháze-
ní silnice. Každý školák obdržel kartičku nebo
zápisník s logem preventivní akce „Zebra se za
tebe nerozhlédne“. nprap. Zdeněk Chalupa,

tiskový mluvčí PČR Praha-venkov

Služba SMS Města Čelákovic InfoKanál

– informace přímo do vašeho mobil-

ního telefonu. Služba umožňuje upo-

zornit na krizové situace, náhlé události

ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto

je zpoplatněno jako běžná odchozí SMS). Stej-
ným způsobem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je:

605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak
nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Případné informace: odbor školství,

informací a kultury MěÚ Čelákovice,

tel.: 326 929 108 nebo 109, 110,

e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 24. 9. 2010 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již 990 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY
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říjen

Městské muzeum
NAŠI OBOJŽIVELNÍCI

výstava fotografií (ve spolupráci se skupinou
Caudata a Muzeem přírody Český ráj) ve vstup-
ní místnosti Muzea, přístupná denně mimo pon-
dělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

do neděle 17. 10.

Městské muzeum
OD HUSA K CÍRKVI HUSITSKÉ

výstava k devadesátému výročí vzniku Církve
československé husitské přístupná denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

Kulturní kalendář

pátek 1. - neděle 3. 10.

areál děkanství, Kostelní ulice 455
VÝSTAVA HUB

třídenní výstava jedlých, nejedlých a jedovatých
hub
Otevřeno: pátek a sobota 8.00 - 17.00 hod,
neděle 9.00 - 16.00 hod.

pondělí 4. - pátek 8. 10.

Městská knihovna
Celostátní TÝDEN KNIHOVEN

s mottem Knihovna pro všechny, podrobný pro-
gram viz str. 14

středa 6. 10. 17.00 hod.
Městské muzeum
MEXIKO 2010

Přednáška klubu kaktusářů o letošní cestě po
Mexiku pana Václava Jakubce z Luštěnic, kde
po letech snažení konečně našli utajované nale-
ziště kaktusu Digitostigma.

čtvrtek 7. 10. 17.00 hod.
Městské muzeum
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ 7. ROČNÍKU

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

na téma „Tím světem bloudím“ (K. H. Mácha),
pořádá Městská knihovna Čelákovice

Fotografie stavby Husova sboru krátce po jeho
dostavění v roce 1936. Zdroj: Sbírky Městského
muzea v Čelákovicích

neděle 10. 10. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT SPIRITUÁLŮ A HEBREJSKÝCH

PÍSNÍ

v podání vokálního akapelového souboru Ges-
hem, který řídí Marek Šlechta

pondělí 11. 10. 18.00 hod.
Městské muzeum
JAN ŽIŽKA

přednáška prof. Petra Čorneje ve spolupráci
s Církví československou husitskou, vstup zdarma

neděle 17. 10. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT VARHANNÍ HUDBY A ZPĚVU

v podání Stanislava Mistra a jeho hostů

úterý 19. 10. 19.00 hod.
Městské muzeum
BENEFIČNÍ KONCERT PRO HABY BAH

Pestrá mozaika swingových, lidových a klavír-
ních melodií, výtěžek ze vstupného bude použit
na zaplacení školného pro guinejskou dívku
jménem Haby Bah. Pořádá Městské muzeum
v Čelákovicích, Spolek přátel čelákovického
muzea a Rodičovské sdružení Gymnázia
Čelákovice.

sobota 23. 10. - neděle 28. 11.

Městské muzeum
PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY

výstava České genealogické a heraldické spo-
lečnosti v Praze přístupná denně mimo pondělí
9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní

vernisáž v sobotu 23. 10. od 10.00 hod.

pondělí 25. 10. 17.30 hod.
Městská knihovna
MILION KROKŮ PŘES BAJKAL

beseda s Václavem Sůrou a Pavlem Blažkem

pondělí 25. 10. 18.30 hod.
Městské muzeum
JAZZOVÝ VEČER SE SCOTTEM BROOKINSEM

Koncert křesťanského sólového trupmetisty,
který hrál po boku mnohých amerických jazz-
manů, spojený s vyprávěním o jeho životě
a hudbě, ve spolupráci se sborem Apoštolské
církve v Lysé nad Labem, vstupné dobrovolné.

listopad - leden 2011

Městské muzeum
VÝSTAVA K VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH

OSOBNOSTÍ MÍSTNÍHO REGIONU

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

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 100,- Kč mají seni-
oři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupen-
ka je nepřenosná. V den konání kulturní akce není
předprodej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu
před začátkem každého představení.

pátek 8. 10. 19.00 hod.
JINEJ PŘÍSTUP

11. festival alternativní muziky. Doprovodný pro-
gram: výstava fotografií z činnosti humanitární
organizace HOPE AND HELP, o. p. s. Vstupné:
120,- Kč.

pondělí 11. 10. 19.30 hod.
DEN NA ZKOUŠKU

Hudební komedie o dvou lidech pro čtyři herce
v podání Divadelní společností Háta.
O čem to celé je? Ve virtuálním světě internetu
spolu Pavel a Veronika prožili vášnivý vztah. Od
prvního okamžiku jejich reálného setkání je ale
jasné, že v životě je všechno nějak těžší. Vztah
neprůbojného Pavla a praštěné Veroniky je
zase úplně na začátku. Snad se oba dva (vlast-
ně všichni čtyři!) během onoho dne na zkoušku
poznají natolik, že se budou moci do sebe 
konečně opravdu zamilovat.
Autor a režie: Lumír Olšovský, obsazení:
Veronika - Monika Absolonová, Pavel - Radek
Valenta, Žena - Laďka Něrgešová a Muž - Jan
Maxián. Vstupné: 200,- Kč a 150,- Kč.

středa 13. 10. 18.00 hod.
KULATÝ STŮL

Předvolební beseda politických stran

sobota 16. 10. 13.00 hod.
ALBION GRAND PRIX

Kulturistika mužů a bodyfitness žen

čtvrtek 21. 10. 9.30 hod.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

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

soboty 2., 9., 23. a 30. 10. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:

5. listopadu - TRAVESTI SHOW

JINEJ PŘÍSTUP festival alternativních směrů
V pátek 8. října v Kulturním domě v Čelákovicích od 19.00 hod. proběhne již jedenáctý

ročník!

Vystoupí kapely SUNSHINE, POETIC FILHARMONY, PORNO BAZOOKAS, BLENDER,
BOUCHACÍ ŠROUBY.

Hlavní hvězdou letošního ročníku je kapela Sunshine z Tábora. Ve své tvorbě spojuje punk, new
wave a psychedelickou hudbu. Pražská formace Poetic Filharmony se na Jiným přístupu představí
již podruhé. Posílena o klávesový syntetizátor minimoog voyager předvede svůj instrumentální psy-
chedelic rock. Bouchací šrouby je další z řady hudebních projektů skupiny kolem performera Pavla
Kopeckého. Posluchači se tentokrát mohou těšit na kontroverzní texty a improvizace nástrojových
a ruchových sólistů a neobvyklé nástroje jako bassbalalajka. Kapela Porno Bazookas z Brandýsa
nad Labem vychází z punkových kořenů a dnes hraje rychlou rockovou muziku promíchanou s tro-
chou bigbítu a rock´n´rollu. Pod názvem Blender se skrývá mladá čelákovická skupina hrající moder-
ní rock a kombinující rap a ženské vokály.

Festival zpestří autorské čtení. Nebude chybět výstava fotografií, tentokrát z činnosti a aktivit
humanitární organizace Hope and Help.

Tak přijďte!
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MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Akce v říjnu

1. 10. 14.00 – 15.30 hod.
školní a dopravní hřiště při ZŠ J. A. Komenského
Zachraň se, kdo můžeš!

pro všechny věkové kategorie

2. 10. 15.00 – 18.15 hod.
dílna MDDM v Havlíčkově ul.
Drátování, drhání

pro všechny věkové kategorie

3. 10. 17.00 – 18.30 hod.
sálek MDDM v Havlíčkově ul.
Táborové zpívání

pro všechny věkové kategorie

8. 10. 19.00 – 01.00 hod.
KD Čelákovice
Jinej přístup 11

festival alternativní hudby pro mládež a dospělé

10. 10. 10.00 – 16.00 hod.
sálek MDDM v Havlíčkově ul.
Sraz příměstského tábora Středověk

pro účastníky tábora

16. 10. 14.00 – 18.15 hod.
sálek, dílna MDDM v Havlíčkově ul.
Výtvarné víkendové dílny a tkaní

tkané pouzdro, malování a potisk textilu – taška
pro mládež a dospělé

17. 10. 14.00 – 18.15 hod.
sálek, dílna MDDM v Havlíčkově ul.
Udělej si sám, nebuď out, buď in!

tvorba módních doplňků, pro mládež a dospělé,
tentokrát triko (potisk, kreslení, našívání, prostři-
hy – vlastní tričko s sebou)

23. 10. 14.00 – 16.00 hod.
klubovna MDDM v Lipové ul. (budova TS)
Klub deskových her „KDH“

pro všechny věkové kategorie

Akce na podzimní prázdniny

27. 10. 10.00 – 12.00 hod.
Práce s textilem a vlnou

učebna MDDM v KD (vchod z dopravního 
hřiště), poplatek 50,- Kč

27. 10.

Výlet do pražské ZOO

Bližší info na tel. v MDDM nebo info letáčky na
nástěnkách, nutno přihlásit se do 22. 10. 2010,
uskuteční se při dostatečném zájmu

Další aktivity

Dopravní výchova ve čtvrtých třídách ZŠ

I v letošním roce bude probíhat ve čtvrtých
třídách základních škol dopravní výchova. Ve
dvou dvouhodinových návštěvách se děti naučí
základní znalosti o dopravních situacích, znače-
ních, dopravních prostředcích apod. Na jaře
žáci přijedou do Čelákovic na dopravní hřiště,
kde si prakticky vyzkouší své teoretické znalos-
ti z podzimní výuky.

Na základě správně vyplněných testů dosta-
nou průkazky cyklisty.

V tomto školním roce bude výuka probíhat
kromě čelákovických základních škol i v Touše-
ni, Jirnech, St. Boleslavi, Brandýse nad Labem
- Na Výsluní a Zelenči.

Naďa Pokorná

DÁMSKÝ KLUB
V říjnu letošního roku poprvé otevře své

dveře Dámský klub ručních prací. Hlavní jeho
náplní je nabídnout v dnešní uspěchané době
prostor pro zastavení, posezení, popovídání
a výměnu zkušeností a vzorů ženám a dívkám
všech generací, které spojuje láska k tradičním
ženským ručním pracím - šití, patchworku,
vyšívání, háčkování, pletení. Chcete-li s námi
oživit tradici setkávání žen nad ručními pracemi
a prožít příjemné odpoledne mezi novými
známými, přijďte mezi nás v sobotu 16. října

2010 ve 14 hodin do prostor Jazykové školy

v Sedláčkově ulici. Nezapomeňte si vzít
s sebou svá dílka na ukázku a pochlubení,
včetně rozdělané práce, na které budete při
povídání s ostatními pracovat. Příspěvek na pro-
voz klubu je 50,- Kč. Případné dotazy rády zod-
povíme na naší e-mailové adrese: damsky
klub@volny.cz. Těšíme se na Vás.

Jana Kyselová a Michaela Kmječová

ZAHRÁDKÁŘI
tel.: 722 273 063

e-mail: czscelakovice@gmail.com
http://www.czscelakovice.websbadno.cz

Pro zahrádkáře pomalu končí letošní sezona,
sebereme poslední úrodu, hlavně jablka, ukli-
díme a budeme připravovat půdu na sezonu
příští. V letošním roce zahrádkářům počasí
nepřálo, budeme doufat, že v příštím roce to
bude lepší.

Na ukončení sezony připravujeme dvě akce:

• 29. října 2010 pojedeme do Pěnčína na výsta-
vu jablek, navštívíme zahradnictví s možnosti
nákupu kvalitních jablek. Zájezd zakončíme
návštěvou sádky u rybníka Žabakor s možnos-
tí nákupu ryb. Přihlášky lze podávat u předse-
dů osad, e-mailem, telefonem: 722 273 063,
současně se zaplacením dopravného ve výší
100 Kč/osoba.

• 12. listopadu 2010 zakončíme sezonu večír-
kem s hudbou, výstavou výpěstků zahrádkářů
a tombolou v Kulturním domě v Čelákovicích
(bližším informace v listopadovém vydání
Zpravodaje).

Srdečně zveme všechny členy a příznivce
zahrádkářů na obě akce.

PODZIMNÍ JARMARK
a VINOBRANÍ

V sobotu 9. 10. 2010 od 9.00 hod. se na stat-
ku v Rybářské ulici uskuteční PODZIMNÍ
JARMARK a VINOBRANÍ, na kterém si můžete
zakoupit ovoce, zeleninu, brambory a mnoho
dalších potravin označených „nálepkou“ EKO,
BIO. Dále zde bude široká nabídka ručních
řemeslných výrobků a malé pracovní dílny.
Přijďte oživit staré tradice a ochutnat letošní
burčák.

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) 

Otevřeno máme:

(kromě 27. a 29. 10. – podzimní prázdniny)
pondělí 9.00 – 11.00 - pro maminky a miminka
úterý ZAVŘENO
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

Program (vždy od 10 hod.):
pondělí cvičeníčko pro miminka
středa dle programu (divadélko, čtení

pohádek, cvičeníčko)
čtvrtek malování
pátek zpíváníčko

V úterý dopoledne a celý týden odpoledne:
kurzy - pro přihlášené

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a informa-
ce na 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 tělo-
cvičně ZŠ J. A. Komenského, informace Martina
Vlčková, tel.: 737 647 968

AKCE V ŘÍJNU:

• „O pyšné noční košilce“

st 6. 10. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců
• Bazárek dětských věcí

pá 8. a so 9. 10., přijímat budeme dětské oble-
čení od kojenců až pro předškoláky, oblečení
pro budoucí maminky, potřeby pro kojence
a batolat, každý prodávající přinese
OZNAČENÉ věci a jejich SEZNAM - informujte
se předem v MC nebo na www.mccelakovice.cz,
objemnější věci, např. kočárky, jen po předchozí
dohodě v MC, příjem věcí pá 8. 10. v 17.00 –
19.00 hod., prodej so 9. 10. 9.00 – 13.00 hod.,
bližší informace Jana Luhanová, tel.: 731 172 650.
• Velké závody pro malé děti

út 12. 10. od 16.00 hod, start před Kulturním
domem
• Křesťanské setkání

st 13. 10. od 18.00 hod., zúčastnit se může
každý bez ohledu na příslušnost či nepřísluš-
nost k církvi
• Rozvoj emoční inteligence (EQ)

út 19. 10. od 17.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687, http://www.gokids.cz/eq_kurzy.html
• Divadélko pro nejmenší „O Budulínkovi“

st 20. 10. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců
• Drakiáda

ne 24. 10. od 15.00 hod., vezměte svého draka
a přijďte na fotbalové hřiště do Záluží!
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

st 27. 10. od 18.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687.
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Organizace školního roku 2010/2011
v základních školách, středních školách, základních

uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 bylo zahájeno ve středu 1. září 2010.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011. Podzimní prázdniny připadnou na
středu 27. října a pátek 29. října 2010. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 

23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011. Jarní prázdniny v délce jed-
noho týdne jsou pro Čelákovice stanoveny takto: 14. 2. – 20. 2. 2011.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011. Hlavní 

prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011. Období školního 
vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Výtvarná výchova v novém kabátě
V letošním školním roce jsme si splnili jeden

velký výtvarný sen. Máme novou pracovnu
výtvarné výchovy. Kolik práce, shánění, pře-
mýšlení se ale za touhle jednoduchou větou
skrývá!

V nové pracovně nesedí děti klasicky v lavi-
cích, jsou tu 3 velké pracovní stoly, na kterých je
dostatek prostoru pro vlastní práci. Zároveň
s novými stoly byly objednány i kvalitní otočné
židle vhodné pro tvůrčí činnost žáků. Učebna
byla také vybavena novými skříněmi s dostateč-
nými úložnými prostorami. S vytvořením pracov-
ny byly spojeny i práce v sousedním kabinetu
výtvarné výchovy, který byl příčkou rozdělen na
dva menší. V jednom z nich byla instalována
zbrusu nová keramická pec - kulatá, s horním
plněním, s možností uložit výrobky do tří pater.
Majitel firmy, který osobně přijel pec instalovat
a zaučit nás, nám vysvětlil způsob použití pece,
práce s ní, zásady glazování apod. Pec budou
využívat jednak žáci všech ročníků k vypálení
výrobků, které vzniknou při hodinách výtvarné
výchovy, ale především děti přihlášené do krouž-
ků keramiky. Těšíme se, že žáci naší školy 
využijí tuto možnost a najdou si cestu do pra-
covny výtvarné výchovy i ve svém volném 
čase. Další novinkou kterou jsme si pořídili, je
grafický lis. Ten budou využívat především žáci
2. stupně při práci na linorytech nebo tisku
z výšky.

Nejen učebna výtvarné výchovy, ale i prosto-
ry prvního stupně byly vybaveny pojízdnými
sušáky na výkresy, které značně zjednoduší
nakládání s ještě mokrými výkresy po hodinách
výtvarné výchovy.

Vítáme každý nápad na další zkvalitňování
práce v hodinách výtvarné výchovy. Jsme rádi,
že máme úspěchy ve výtvarných soutěžích,
zapojujeme se do projektů a získáváme oceně-
ní. Posledním úspěchem bylo vítězství sou-
časné třídy 6. A ve výtvarně-literární soutěži
Nápad pro život, kterou iniciovala nadace Naše
dítě. Odměnou jsou kvalitní workshopy a semi-
náře pro žáky, které kvalifikovaní lektoři 
uskuteční v prostorách naší školy.

Víme a jsme rádi, že výrobky žáků a jejich
výtvarné práce se líbí i našim návštěvám. Vítají
je ve škole téměř na každém kroku a jsou např.
v zápisech ve Dnech otevřených dveří velmi
oceňovány. Těšíme se, že k výzdobě školy brzy
přibudou kvalitní keramické a grafické práce.

Mgr. Alena Keřtofová a vedení školy

Základní škola
Kostelní 457

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

Co nového na Kamence?
Oproti loňskému roku jsme od začátku roku

v nově opravené budově školy. Máme krom
prvňáků další nové žáky, největší nárůst byl do
8. ročníku. Pořídili jsme nové třídní knihy a nové
třídní výkazy odpovídající potřebám školního
vzdělávacího programu. Plní se informacemi
nový školní web www.kamenka-celakovice.cz,
který zaktualizoval náš pan učitel Ing. Jiří 
Kyliánek. Kromě zajetých školních kurzů, mezi
něž patří lyžařský a jazykový, již v říjnu a letos
nově vyjedou šesťáci v rámci stmelení nově
vzniklých školních kolektivů na kurz adaptační. Na
jarní období připravujeme nově kurz cyklistický.

Pro některé žáky bude také novou akcí školní
sběr papíru, který jsme loni přerušili z důvodu
rekonstrukce naší školy.

Mnozí žáci se nově setkají s hodinami finan-
ční gramotnosti a mediální výchovy, kdy bychom
opět rádi navštívili redakci PPF Media.

Nově pro šesťáky a jejich předmět Pracovní
činnosti jsme domluvili desetihodinový kurz tech-
nické výchovy v SOU TOS Čelákovice, pokraču-
jeme kurzem technické výchovy pro osmáky
v rámci volitelného předmětu Domácnost.

Ministerstvem školství nově navrhovaný
doplňující vzdělávací obor Etická výchova dávno
prostupuje vzdělávacími oblastmi a v naší
„Škole vzájemného porozumění“ má nezastupi-
telné místo.

A na co se nejvíce těšíme? Na rozšíření pro-
stor školy novou přístavbou. vedení školy

Vyšší odborná škola
a Střední zdravotnická škola

MILLS, s. r. o.
nám. 5. května 2
tel.: 326 999 342
e-mail: info@mills.cz
http://www.mills.cz 

MILLS v Evropě
Soukromá Vyšší odborná škola MILLS získa-

la v letošním školním roce po vypracování
a obhájení svého projektu v rámci programu
Leonardo da Vinci finanční prostředky z fondů
EU. Jedenáct studentů se v následujících dvou
letech zúčastní odborných stáží ve třech zemích
Evropské unie: v Řecku, Německu a Portugalsku.

Stáže jsou koncipovány tak, aby jejich náplň

odpovídala profilu absolventů jednotlivých
oborů, a studenti tak získali přehled o své
budoucí profesi v nadnárodním měřítku. Stu-
dentky Sociální práce vyjedou v říjnu t. r. do Ret-
hymna v Řecku, kde budou pracovat v zařízení
pro osoby se zdravotním postižením, zároveň si
dvě studentky oboru Diplomovaný farmaceu-
tický asistent okusí práci v továrně na léky v Lip-
sku. Budoucí diplomovaní záchranáři nastoupí
na stáž na jaře příštího roku, a to ve městě Mon-
tijo v Portugalsku, kde se aktivně zapojí do
přednemocniční péče. Další odborné stáže
v rámci tohoto projektu jsou ve stádiu příprav.

Výjezdům studentů vždy předchází nejen
jazyková, ale i odborná příprava včetně
seznámení se s reáliemi té země a toho státu,
do něhož studenti cestují, za účelem získání
jednak jazykových, jednak odborných a v nepo-
slední řadě i osobních a životních zkušeností.

vedení školy

KINO KLUB
v Lysé nad Labem

21.10. Už jsme doma - koncert legendy
české alternativní scény

- kompletní program klubu i kina
naleznete na www.luftkinoklub.cz

VÝZVA
Výtvarná dílna Labyrint ve spolupráci s Měst-

ským muzeem v Čelákovicích připravuje oje-
dinělou výstavu betlémů z Čelákovic a okolí.
Výstava proběhne v adventním čase v prosto-
rách Městského muzea. Žádáme všechny obča-
ny, kteří vlastní betlém a chtějí se s ostatními
podělit o jeho krásu a vystavit jej, aby kontakto-
vali Mirku Šimonovou tel.: 777 992 214, e-mail:
mirka.simonova@seznam.cz

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/

Celostátní 

Týden knihoven
s mottem
Knihovna pro všechny

4. – 8. října 2010

Výstava amatérských tvůrců

na téma Osobnosti
včetně vzpomínek na osobnosti Čelákovic
ve fotografiích, korespondenci…

středa 6. října 2010 dopoledne pro školy
2. beseda se spisovatelkou

Ivona Březinová: Básník v báglu

čtvrtek 7. října 2010 v 17.00 hodin
slavnostní sál Jana Zacha v Městském muzeu:
Slavnostní vyhlášení výsledků literární 

soutěže na téma „Tím světem bloudím…“

(Karel Hynek Mácha)

pátek 8. října 2010   8.30 – 20.00 hodin
Den otevřených dveří

s výstavou amatérských tvůrců na téma Osobnosti
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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
• Nová maturita odstartována v tomto školním

roce. Naši učitelé – certifikovaní hodnotitelé
písemných maturitních prací – Vás v případě
zájmu naučí dobře napsat maturitní písemnou
práci v českém i cizím jazyce – informujte se
ve škole.

• I v tomto školním roce probíhá soutěž o cenu
ředitelky školy Nejlepší student.

• Adaptační kurzy primy a I. A.
• Zahájili jsme výuku zdravotní tělesné výchovy.
• Středa pro veřejnost: Každou středu od 10.00

do 16.00 hodin můžete využít naší nabídky
k prohlídce školy.

• Pokračují jazykové a další kurzy pro veřejnost:
příprava k přijímacím zkouškám, jazykové
kurzy (angličtina, ruština, němčina, francou-
zština, italština, španělština), počítačové kurzy

• Děkujeme za podporu především sponzorům-
rodičům a přátelům školy. Vážení rodiče,
pokud se další z Vás rozhodnou investovat do
svých vlastních dětí v období vládních škrtů,
informace o možnostech čtěte na našich
webových stránkách.

Kurz
Pro velkou úspěšnost absolventů přípravných

kurzů ke zkouškám na střední školy v přijíma-
cím řízení pro žáky 5. a 9. ročníků základních
škol opět otevírá ve školním roce 2010/2011
kurz
Příprava k přijímacím zkouškám na střední

školy

Výuku vedou příjemní lektoři, kteří opravdu
naučí.
Délka kurzu: říjen až duben.
Cena kurzu: 1 500,- Kč/tematický okruh
Vybírat můžete z okruhů:
matematika a obecné studijní předpoklady,
čeština a obecné studijní předpoklady.
Zapište se e-mailem: info@gymnacel.cz
nebo telefonicky: 326 994 887

Škola 21
Naše Gymnázium bylo vybráno z několika

desítek škol pro realizaci grantového projektu
Rozvoj profesních kompetencí pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení ve Středo-
českém kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ -
ŠKOLA 21. Obsah projektu je zaměřen na sys-
tematické zvyšování profesní připravenosti uči-
telů gymnázia s důrazem na realizaci změn ve
vzdělávání a v neposlední řadě na dovednosti
řídit svůj vlastní profesní rozvoj v celoživotním
vzdělávání.

V rámci grantového projektu bude vzdě-
láváno po dobu dvou let dvacet pět učitelů gym-
názia. Učitelé si prohloubí své kompetence
v oblasti vzdělávání dětí a dospívajících, v koo-

perativním učení, strategiích vedoucích k zvlád-
nutí týmové spolupráce a komunikace, získají
informace ke zvládnutí kázně a konfliktů pro
uplatnění v praxi, naučí se diagnostikovat příči-
ny různých problémů žáků, zorientují se
v základních principech vzniku, rozvoje a vyu-
žívání motivace ve výuce.

Jsme velmi rádi, že se nám povedlo i v době
škrtů finančně zabezpečit další vzdělávání
našich učitelů. Investice do kvality vzdělávání
našich žáků je prioritou školy. vedení školy

Benefiční koncert pro Haby Bah
Městské muzeum v Čelákovicích, Spolek

přátel čelákovického muzea a Rodičovské sdru-
žení Gymnázia Čelákovice připravily na jeden
z podzimních večerů koncert, který má dva
zvláštní rysy. Především jde o koncert benefiční:

výtěžek z vybraného vstupného bude použit na
zaplacení školného pro guinejskou dívku jmé-
nem Haby Bah. Druhým neobvyklým rysem
koncertu jsou vystupující hudebníci. Pocházejí
z Čelákovic a okolí, hudba je jejich koníčkem
a o radost z domácího, neprofesionálního muzi-
círování se tentokrát podělí s každým, kdo se
v úterý 19. října v 19 hodin přijde podívat do

hudební síně našeho muzea. Pestrá mozaika
swingových i lidových melodií v rozmanitých
aranžmá a klavírních skladbiček mistrů slibují
neformální atmosféru a určitě i pěkný večer.
A pro muzikanty i posluchače dobrý pocit
z toho, že jejich setkání pomůže zaplatit vzdě-
lání africké dívce z Conakry, která by bez naší
pomoci do školy chodit nemohla.
Srdečně zveme všechny naše sousedy, přátele
a spoluobčany. Jan Volín

Naši žáci, studující ve škole ruštinu jako druhý cizí jazyk, si ji vyzkoušeli v praxi při 10denním poby-
tu v Rusku a v pobaltských státech. Na snímku u sochy cara Petra Velikého v Sankt Peterburgu.
Kromě známých pamětihodností tohoto slavného města navštívili také carské letovisko Petrodvorce,
středověkou pevnost Pskov a metropole Rigu a Vilnius.

www.rsgc.cz

Navazujeme v dalším školním roce na svoji
bohatou loňskou činnost. Fotogalerie ze zdaři-
lých akcí jakož i další informace je možné najít
na http://www.rsgc.cz. Sbírka pro africkou stu-
dentku Haby Bah, povolená KÚ pokračuje,
velmi úspěšná byla například v rámci Muzejní
noci, kde jsme návštěvníky informovali
o podrobnostech adopce na dálku a neradostné
situaci dětí v Guinei.

Chystáme řadu sportovních i kulturních akcí,
o jejichž termínech budeme v průběhu roku
informovat.

Rodičovské sdružení zve také rodiče studen-
tů a ostatní, kteří by měli zájem pomoct při práci
s dětmi, na svojí schůzi, která se uskuteční
v prvním říjnovém týdnu. Přesný termín schůzky
bude zveřejněn na webových stránkách.

Daniela Berná
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MS ODS INFORMUJE
www.odscelakovice.estranky.cz

Pozvánka
Jako každoročně se uskuteční v den státního

svátku 28. října od 10.00 hod. na nám. 5. květ-

na u pomníku vzpomínkové shromáždění

k příležitosti obnovení samostatnosti našeho
státu.

Zveme všechny spoluobčany
Za Místní sdružení ODS Čelákovice

Ing. Josef Šalda

MO KSČM INFORMUJE
Rozloučení s prázdninami

V sobotu 28. srpna proběhlo na dopravním
hřišti u ZŠ J. A. Komenského již 14. ročník „Lou-
čení s prázdninami“, sportovně – zábavné
odpoledne pro děti, které tradičně pořádá naše
MěO KSČM poslední prázdninovou sobotu.

Děti soutěžily v zábavných disciplinách, ve
kterých předváděly svou šikovnost, zručnost
i tělesnou zdatnost. Na své cestě po jednotli-
vých stanovištích se setkávaly s vodníkem, Čer-
venou karkulkou, Křemílkem, Vochomůrkou,
čarodějnicí a dalšími známými pohádkovými
postavami.

Po absolvování všech disciplin každé sou-
těžící dítě obdrželo tašku s drobnými věcnými
cenami, které jsme dostali, nebo zakoupili od
tradičních  sponzorů akce, jimiž jsou především
členové naší MěO KSČM a OV KSČM Praha-
východ.

Pohodovou atmosféru všech zúčastněných
doplňovala reprodukovaná hudba, přítomní si
mohli zakoupit i drobné občerstvení za lidové
ceny.

Na závěr soutěží nejmladší soutěžící byli
odměněni plyšovými kamarády.

Opravdové vyvrcholení obstarali tradičně naši
kamarádi hasiči, a tak když se na asfaltovou
plochu začala valit voňavá, hebká pěna, nena-
šlo se snad jediné děcko, které by tomuto
lákavému pokušení odolalo.

I když nám počasí letos vůbec nepřálo, přes-
to se tohoto dětmi očekávaného a oblíbeného
odpoledne zúčastnilo 110 soutěžících se svými
rodiči a dalšími příbuznými, které přišel pozdra-
vit s přáním úspěšného zahájení školního roku,
místostarosta města PaedDr. Luboš Rýdlo.

Na závěr bych chtěl poděkovat jménem pořa-
datelů i účastníků, zvláště dětí, všem, kteří se
na tomto pohodovém, deštivém odpoledni
podíleli, zejména sympatizujícím spoluobča-
nům, bez kterých bychom tuto akci sami nebyli
schopni uskutečnit. Vladimír Duník

Poděkování
V srpnu jsme v galerii U Radnice uspořádali

sbírku pro rodinu Mizerovu a občany obce Bílý
Kostel nad Nisou, kterou postihla ničivá srpno-
vá povodeň. Všem děkujeme za finanční
a hmotné dary, které jsme předali přímo lidem
postiženým povodněmi.

Jelikož přízemí domu rodiny Mizerových se
muselo částečně zbourat a staví se nové,
držíme palce, aby se co nejdříve mohli vrátit
zpět domů.

Zároveň nás překvapila obrovská solidarita
lidí, kteří přijeli pomáhat. Skoro 2 měsíce po
povodních je tato pomoc stále potřeba.

Děkuji Jana Bačová, galerie U Radnice

Kovohutě investují
do životního prostředí

Ve své firemní strategii předpokládají Kovo-
hutě zajišťovat a překračovat hodnoty těch nej-
náročnějších mezinárodních norem a envirom-
mentálních standardů.

Jako významný producent výrobků ze slitin
barevných kovů zajišťují trvale udržitelný chod
výrobních agregátů s prioritním cílem udržení
a zlepšení kvality životního prostředí.

V roce 2008 byly započaty projekční práce
několika významných investičních akcí se
zaměřením do zlepšení ekologie, které v průbě-
hu roku 2010 byly plně realizovány.

OVZDUŠÍ

Byla provedena GO odlučovačů úletu
a rozšíření filtrační plochy o 100% zakoupením
další filtrační jednotky ze ZVVL Milevsko. Tato
akce stála a. s. přes 3 miliony korun. Bylo dosa-
ženo zlepšení kvality ovzduší a pravidelné
měření emisí prováděné nezávislou autorizova-
nou laboratoří potvrdilo podstatné snížení úletů
pod hranici povolenou integrovaným povolením.

PS: Měření emisí z 18. 8. 2010 akreditovanou
nezávislou firmou PEAL

emisní limit skutečnost
Oxid uhelnatý 400 mg/m3 65,6 mg/m3

Oxid dusíku 200 mg/m3 1,9 mg/m3

Oxid siřičitý 2500 mg/m3 6,2 mg/m3

Těkavé organické látky 30 mg/m3 18,2 mg/m3

Tuhé látky 400 mg/m3 65,6 mg/m3

Zinek 5,0 mg/m3 0,0126 mg/m3

Měď 2,0 mg/m3 0,00316 mg/m3

VODA

Vodní hospodářství provázely problémy:
1/ vypouštění těžkých kovů z důvodu technolog.
výrobního procesu
2/ únik olejů z důvodu zastaralého strojního
parku

Od 1. 1. 2010 se výrazně snížily limity pro
těžké kovy ve vypouštěných vodách (o 100%).
V současné době je prováděna GO neutraliza-
ční stanice. Stávající technologie je dovybavena
novou technologií čištění, která má výrazně
snížit obsah těžkých kovů ve vypouštěné vodě.
Emisní limity jsou v plném rozsahu dodržovány.
Cena generální opravy byla vyčíslena na cca 
3 miliony korun.

V letošním roce jsme na základě úniku oleje
do Labe vybudovali usazovací a zadržovací
nádrž s nornou stěnou. Veškerá voda prochází
tímto zařízením, které je v současné době v pro-

vozních zkouškách. Doufáme, že do podzimu
bude zařízení schopné zadržovat veškeré nečis-
toty v případě poruchy některého ze strojních
zařízení.Tato akce vychází na cca 2,5 milionů Kč.

Byla vybudovaná nová čerpací stanice, kde
se veškerá chladící voda z Labe nejprve předči-
šťuje na hrubých česlech a poté se čistí přes
pískové filtry.

Investiční akce 2007-2008 v celkové ceně 8
milionů Kč (2x pískový filtr s výkonem 36 m3/h,
kalolis AKER 630/50-00 s filtrační plochou 28,5
m2, lapačem tuku (ocelová nádrž s nornými stě-
nami s prac. objemem 17 m3) a odlučovačem
ropných látek s průtokem 5l/s.

PS: Měření odpadní vody z 22. 7. 2010 Vodo-
hospodářskou laboratoří Nymburk dle ČSN EN
ISO/IEC 17025.

emisní standard skutečnost
Měď 1 mg/l 0,730 mg/l
Zinek 4 000 mg/l 2 500 mg/l

Firma Kovohutě Holding DT, a. s., má v pořád-
ku všechny doklady nutné ke svému provozu.
Tyto doklady nám byly uděleny po řádném pro-
jednání ve správními úřady a jsou v právní moci.
Naši firmu téměř pravidelně kontroluje Česká
inspekce životního prostředí jak z hlediska pro-
dukce odpadů, tak z hlediska plnění zákonem
stanovených limitů ve vodním hospodářství
i v ovzduší. Každý zákaznický audit podle ISO
klade důraz na ekologii na pracovišti. Výsledky
autorizovaných měření, která provádíme jednou
ročně, předáváme Krajskému úřadu Středo-
českého kraje a České inspekci životního pro-
středí. Je třeba si uvědomit, že žádná výrobní
technologie na světě není naprosto bezodpado-
vá a vždy určité procento znečištění produkuje.
Množství emisí znečišťujících látek, které naše
provozy produkují, je též uváděno i v celostát-
ním registru – žádná z měřených hodnot
nepřekročila a nepřekračuje povolený limit.

Petr Hořejší, obchodní ředitel
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28. říjen 1918 a dnešek
Až letos 28. října většina z nás nepůjde do zaměstnání či do školy, vezme státní svátek spíše jako

příležitost k výletu než k připomenutí dějinné událostí staré skoro jedno století. A přece je to jenom
necelých 100 let, co se zásadně změnilo státoprávní uspořádání  v naší vlasti a kdy začaly být apli-
kovány demokratické způsoby správy věcí veřejných. Že to není jednoduché, poznáváme ze stránek
denního tisku nebo televizních komentářů. Ale každý z nás má možnost správu věcí veřejných 
ovlivnit minimálně účastí ve volbách. Ale každý z nás má i možnost se ucházet o důvěru svých 
spoluobčanů být zvolen do jakéhokoliv orgánu spravující náš stát od obce až po Evropský 
parlament.

Když naši předkové v říjnu 1918 deklarovali obnovení naší státnosti, měli na mysli zejména právo
všech občanů rozhodovat o správě svého státu. To je hlavní odkaz událostí před 92 lety v naší zemi,
ale vlastně v celé střední Evropě. Demokratický způsob vlády má svá úskalí, jak se o tom přesvě-
dčujeme každodenně, ale je rozhodně lepší než autoritativní způsob vlády jedné strany nebo jedno-
ho vůdce, jak se většina z nás mohla přesvědčit na vlastní kůži.

A proto je žádoucí věnovat ve zmíněném dnu státního svátku trochu pozornosti dokumentárním
pořadům nebo článkům ve sdělovacích prostředcích, kterých k dané tematice bude jistě dost.

Ing. Josef Šalda

Dluhy a jejich splácení
V zápětí po distribuci zářijového ZMČ, ve kterém byl zveřejněn článek starosty týkající se proble-

matiky „zadluženosti města“, se na mne obrátilo několik občanů s tím, abych jim k této problematice
řekl svůj postoj. To jste to město skutečně tak mnoho zadlužili?, zněla nejčastější otázka.

Nejprve bych chtěl popsat nejčastější model financování investic měst a obcí. Je složen z použití
vlastních finančních prostředků, účelových dotací a úvěrů. Ty mohou být součástí státní dotační 
politiky (nízkoúročené), nebo od finančních ústavů.

V první polovině devadesátých let jsme pro naše město zajišťovali dvě velké investiční akce
(rekonstrukce ČOV a změnu vytápěcího systému v celé sídlištní zástavbě) za asi 125 mil. Kč, což
s ohledem na tehdejší hodnotu peněz nebylo zrovna málo. Získali jsme na tyto akce dotace ve výši
cca 40 mil Kč a více než 40 mil. Kč jsme si vypůjčili od banky a v rámci dotačního programu od 
SFŽP. Vypůjčený úvěr jsme spláceli z pronájmu těchto zařízení provozovatelům a byl splacen v roce
2001.

V té době jsme připravovali rekonstrukci budovy ZŠ J. A. Komenského a Gymnázia, na kterou jsme
po dlouhém úsilí získali dotaci a „dovolili jsme si“ pustit se i do výstavby bazénu, který pochopitelně
nebylo možno stavět z vlastních či dotačních peněz. Pro úplnost chci jenom podotknout, tuto inves-
tici (včetně rekonstrukce školní budovy) prosazovala zejména volební strana SNK, jejíž součástí byl
i stávající starosta města a další zastupitelé nynější „vládní koalice“ v našem městě. To neznamená,
že bych se chtěl od výstavby bazénu nějak distancovat. Jsem přesvědčen, že je pro naše město
přínosem a obyvatelé si ho zaslouží. Pochopitelně něco stál, ale úvěr byl v dohodnuté lhůtě splacen.

Někdy po roce 1995 jsme začali připravovat podporu výstavby několika lokalit pro rodinné domky.
A to formou vratného příspěvku od stavebníků na výstavbu potřebné infrastruktury. I zde jsme
v několika lokalitách získali ještě dotaci od státu. Splácení tohoto příspěvku od budoucích stavebníků
jsme rozložili tak, aby roční částka byla ve výši cca 2 mil. Kč, a když jsme se s rozpisem dostali přes
rok 2015, deklaroval jsem názor, že další etapy již tímto způsobem financovat nebudeme. Ukázalo
se totiž, že další podpora pro individuální bytovou výstavbu není nutná a zájem o stavění v Čeláko-
vicích vzrůstá a bude i za „tvrdších“ finančních podmínek. Jestli mne něco při pohledu zpět mrzí, tak
to, že jsme hned od počátku nenastavili tvrdší finanční podmínky pro ty stavebníky, kteří včas (s ohle-
dem na státní dotaci) dům nezkolaudují, a město tudíž bude muset část dotace vrátit. Avšak nebylo
tehdy „moudrých rádců“. Ti se objevují, až když už je pozdě.

Také jsme si vypůjčili na výstavbu dvou objektů s obecními byty. Zde jsme si vzali především hypo-
teční úvěr, ale získali i státní dotaci. Domnívám se, že zejména za dům č. p. 109 (U Diamantů) se
není zač stydět a dům č. p. 1743 v ulici Prokopa Holého je také dobrou investicí do budoucnosti z hle-
diska ekonomické návratnosti v době, když nájemné přestává být regulované.

S bytovou problematikou souvisí také půjčené peníze od Státního fondu rozvoje bydlení. Ty má
město v jakési úschově pro potřeby půjčování občanům nebo dalším subjektům na zlepšování byd-
lení. Tyto peníze v zásadě nejsou dluhem města.

V článku pana starosty je též zmíněna půjčka od SFŽP na kanalizaci v Sedlčánkách. I ta byla spo-
jena s dotací a bez její realizace by nebyla možná výstavba cca 100 rodinných domků v lokalitě 
Sedlčánky-jih, kde město bylo vlastníkem cca poloviny pozemků, a za takto získané peníze se 
změnila tvář Sedlčánek.

Pan starosta se zmiňuje o úspěšné privatizaci obecních bytů, které přinesly do rozpočtu města cca
93 mil. Kč. Já prodej obecních bytů za cenu sníženou oproti znaleckému posudku o 30-50 % za příliš
úspěšný nepovažuji. Jaká je skutečná cena bytu v Čelákovicích, se ukázalo, když byl prodáván neob-
sazený byt tzv. obálkovou metodou. Ani pan starosta a ani nikdo jiný ze zastupitelů, kteří pro prode-
je pod cenou zvedli ruku, by svůj majetek tak lacino neprodávali. Já odhaduji, že město takto přišlo
cca o 35 mil. Kč.

V článku pana starosty je ještě psáno o problematice spojené s dotacemi, kde město se údajně
dopustilo porušení rozpočtové kázně, ale k tomu bych se rád vrátil jindy. Snažil jsem se nyní popsat
problematiku úvěrů od prvního volebního období po roce 1989 a doufám, že z toho čtenáři vystopu-
jí souvislosti a důvody, proč která investice byla uskutečňována. My jsme se snažili využívat v maxi-
mální míře dotačních programů, které byly spojené s výhodnými podmínkami úvěrů, a nemuseli jsme
tak zbytečně prodávat majetek města. Za léta 1990-2002 jsme získali na dotacích a převodech
objektů do majetku města hodnotu min. 300 mil. Kč. Vždyť i těch cca 215 bytů v Milovicích bude
možno za cca 10 let prodávat a jistě nebudou prodávány pod cenou, neboť tamní obyvatelé nebu-
dou voliči v Čelákovicích. Profitovat z toho však budou jiní komunální politici. Především však město
Čelákovice a o to jde především. Ing. Josef Šalda

Dne 7. 9. 2010 oslavila
naše maminka, babička 
a prababička LUDMILA

ŠNAJDROVÁ své krásné
80. narozeniny.

Přejeme Ti spoustu zdra-
ví. Zůstaň stále tak silná, 
i přes všechna prožitá
trápení, která jsi v životě
překonala. Máme tě rádi.

Honza a Bohunka s rodinami

25. září 2010 oslavil 80.
narozeniny pan Jaroslav

MAŠEK. Hodně zdraví 
a spokojenosti přeje dcera 

s manželem, rodina

Pýchových, Krninských

a ostatní příbuzní.

Rubínovou svatbu oslaví dne 1. 10. 2010
manželé Jaroslav a Helena ČECHUROVI.

Dlouhý a spokojený život, plný lásky, štěstí a
porozumění přeje rodina a přátelé.

Dne 10. 10. 2010 oslaví
naše maminka, babička
Hana KADEŘÁBKOVÁ

80. narozeniny. Hodně
zdraví a štěstí přejí synové

Jirka a Josef s rodinou.

Dne 14. 10. 2010 oslaví
85. narozeniny naše
maminka, babička a pra-
babička paní Anna

ŠTĚRBOVÁ. Vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti jí přeje celá její

rodina.

Dne 26. 9. 2010 uplynul
jeden rok od úmrtí pana
Zdeňka VINKLERA. Kdo
jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Syn Petr s rodinou

Dne 5. 10. 2010 by osla-
vil 57. narozeniny pan
Josef SALAČ. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Manželka

a děti s rodinami

Společenská kronika
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FOTBAL
UNION POPRVÉ PROHRÁL

Fotbalistům Unionu vyšel úvod mistrovské
divizní soutěže, i když úspěšnější byli na tráv-
nících soupeřů. V pátém kole však na umělé
trávě pražského Vyšehradu utrpěl čelákovický
tým první porážku.

SLAVOJ VYŠEHRAD - SK UNION 4:1

Na „umělce“ pražského klubu to byli domácí,
kteří již ve 4. min. získali vedení a do poločasu
zvýšili na 2:0. Unionu nevyšel ani vstup do
druhé půle, kdy Vyšehrad přidal třetí branku.
V poslední čtvrthodině zvýšili Pražané na 4:0
a branka Nového jen korigovala nepříznivý stav.

SK UNION - ŘEZUZ DĚČÍN 2:1

Poprvé v sestavě s Lokvencem nastoupil
Union a roli favorita potvrdil až v závěru první
půle, kdy skóroval Veselý. Soupeři se podařilo
vyrovnat a již se zdálo, že se týmy rozejdou
remízou. V 82. min. Homola prostřelil hradbu
hostí a zajistil tři body.

Po tomto zápase se mužstvo s 11 body pohy-
buje v horní polovině tabulky, ale má před sebou
tři velmi těžká utkání. Hraje na trávnících dvou
favoritů, a to v Praze na Admiře (26. 9.)
a v Roudnici (10. 10.). Doma v derby hostí Vik-
torii JIRNY - sobota 2. 10. v 10.15 hod. na sta-
dionu U Hájku, a to si nenechte ujít!

Dále 16. 10. v 10.15 hod. hostíme Litvínov
a 30. 10. znovu od 10.15 hod. Český Dub.

DOROST VE STŘEDU TABULKY

Po rozpačitém začátku si dorost čtyřmi zápa-
sy bez prohry zajistil postavení ve středu tabul-
ky a stejně jako „A“ tým má dorost před sebou
nyní silné soupeře.

Starší dorost

SK UNION - SK RAKOVNÍK 2:0

Domácí celek byl lepším mužstvem a převa-
hu potvrdil góly Lerbletiera a Pavla Mourka.
SK UNION - HOŘOVICKO 2:1

Vyrovnané utkání dvou soupeřů ze středu
tabulky rozhodly branky Badža a Považana.

Mladší dorost

SK UNION - SK RAKOVNÍK 2:2, branky:

Poběrežský, Reznik, SK UNION - HOŘOVICKO

1:0, branka: Líbal.

ŽÁCI V KRAJSKÉM PŘEBORU

Starší žáci

POLABAN NYMBURK - SK UNION 2:2, bran-

ky: Skuhravý, Vacek. I když byli favoritem
domácí, Union měl k výhře blíže, ale nedal řadu
šancí.
GRAFFIN VLAŠIM - SK UNION 6:2, branky:

Holzman, Vacek. Nevydařené utkání, kdy
domácí naše mužstvo jasně přehráli a zaslou-
ženě bodovali.
SK UNION - S. VELKÝ BOREK 1:0

Další utkání, ve kterém naši hráči nevyužili
řadu šancí, a tak rozhodla branka Žižky.

Mladší žáci

POLABAN NYMBURK - SK UNION 2:0,

GRAFFIN VLAŠIM - SK UNION 6:2, branky:

Dozorec, Kukla, SK UNION - S. VELKÝ

BOREK 2:0, branky: Bezpalec, Růžička.

PŘÍPRAVKY

Starší: SK UNION - SK ÚVALY 1:1,

S. VYŠEHOŘOVICE - SK UNION 1:6

Minikopaná: SK UNION - S. VYŠEHOŘOVICE

4:0, SK ZELENEČ - SK UNION 2:2.

Aktuální informace najdete na
www.skunioncelakovice.cz Milan Šikl

Proti Děčínu poprvé v dresu Unionu nastoupil hrající trenér Vráťa Lokvenc.

NOHEJBAL
A tým - Extraliga nohejbalu
Spartak Čelákovice - TJ Avia Čakovice 1:5

Skončila základní část soutěže extraligy
mužů v nohejbale a tabulka se rozdělila na dvě
části. Čelákovice obsadily šesté místo a to zna-
menalo hrát se 7. týmem play-out o záchranu.
V základní části uhrály Čelákovice nad svým
soupeřem 3 body za remízu a vítězství. Ten
však nenechal nic náhodě a posílil o „fluktuan-
ta“ Suchého, což se ukázalo jako rozhodující.
TJ Avia Čakovice - Spartak Čelákovice A 5:3

Čelákovice nastupovaly do odvety s vědomím
prohry z prvního zápasu a jen vítězství jim dáva-
lo ještě možnost rozhodujícího zápasu na
domácí půdě. Bohužel toto zbožné přání se jim
nepodařilo uskutečnit, a tak je čeká baráž
o udržení v souboji s první ligou. Doprovázet je
bude NK Děčín, který má již zkušenosti z minulé
sezony, když se zachraňoval na úkor Českého
Brodu.

Čelákovice nastupovaly v této sestavě:

Doucek, Flekač, Mareček, Kolenský, Vrtiška M.,
Plachý, Spilka, Frank.

První liga rozehrála semifinále play-off,
z nichž vzejde dvojice uchazečů v boji o extrali-
gu. Čelákovice zajímalo, jak dopadne duel mezi
Plzní a Českým Brodem. Blíže po prvním zápa-
se k tomu měla Plzeň, ale čekala ji horká půda
v Brodě. Plzeňští neponechali však nic náhodě
a již v druhém zápase potvrdili, že to myslí
s návratem mezi elitu vážně, a tak se má Spar-
tak na co těšit. První zápas čelákovičtí nohejba-
listé sehrají na svém hřišti 2. 10. 2010 od 14.00
hod. Odveta se hraje 9. 10. 2010 a případný třetí
zápas 16. 10. 2010 opět na Městském stadionu.

PLAY-OFF - první liga
1. semifinále

NK CLIMAX Vsetín - NK Janovice 5:2
NK Janovice - NK CLIMAX Vsetín 5:2
2. semifinále

START VD Plzeň - TJ Slavoj Český Brod 5:4
TJ Slavoj Český Brod - START VD Plzeň 2:5

B tým - Krajský přebor
Spartak Čelákovice B - TJ Církvice 6:2

Bez velkých problémů si připsaly Čelákovice
oba body.

TJ Dobříš - Spartak Čelákovice B 6:4

B tým Čelákovic měl ještě teoretickou naději na
první příčku tabulky a to za předpokladu svého
vítězství v Dobříši a zároveň remízy Šacungu
s Nymburkem. Již první předpoklad  čelákovičtí
svou prohrou nesplnili a ani výhra Šacungu nad
Nymburkem 6:0 jim mnoho radosti neudělala.
Tímto scénářem je odsoudila na třetí pozici.
Pořadí KP: 1. Šacung, 2. Nymburk, 3. Čelákovice

Během sezony zasáhli do hry tito hráči:

Krčál, Choura, Mareček, Šlajs, Vrtiška J., Frank,
Štěpánek, Holzman, Pánek.

Bližší informace najdete na webových strán-
kách http://www.nohejbal-celakovice.cz

Petr Flekač

FLORBAL
FBK
Před novou sezonou

Pozornost všech hráčů a funkcionářů se
pomalu stáčí k nové sezoně 2010/2011. Náš
oddíl se pokusí vybojovat postup do 3. ligy
a bude hrát pod názvem: FBK Czelákovice/Sla-
voňov 1. regionální ligu, největšími soupeři
budou mužstva Trutnova, Jaroměře, Hořic
a Hradce Králové.

Jak se bude sezona vyvíjet, zda se naplní
papírové předpoklady či některý z týmů překva-
pí, to vše ukážou až samotné zápasy.

Nové posily v kádru:
Naší první posilou v kádru se stal Jiří Krejza,

který přichází z Future na přestup. Jirka již
v minulé sezoně u nás krátkodobě hostoval
a pomohl nám k celkovému čtvrtému místu.
Dále přicházejí dva mladí perspektivní dvaceti-
letí hráči, kteří hráli v Praze za různé mláde-
žnické kluby - Karel Ascherl a Roman Marek.
Dvojici našich brankářů Amlera a Valu ještě
doplní Milan Kolín. Naší největší posilou je beze-
sporu Aleš Mostecký z Tatranu Střešovice.
V roce 2004 získal s týmem Tatranu Střešovice
(juniorů) stříbrnou medaili, od roku 2004 půso-
bil v A-týmu Střešovic, se kterým vybojoval tři
mistrovské tituly a 2 vítězství v Poháru ČFBU.
V létě 2007 posílil Spartu Praha a na konci
sezony se radoval z postupu do extraligy.

Sledujte naše www.fbkcelakovice.cz nebo na
vývěsce v Masarykově ulici naproti obchodu
Lumira. Tomáš Holcman
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TENIS
Tenisový klub Na Nábřeží

Od 10. října 2010 zahajuje provoz tenisová

hala v Čelákovicích. Otevřeno bude od 8.00
do 22.00 hod. a již nyní je možné objednávat
rezervace na permanentky na zimní sezonu.

Více informací a přehled o volných hodinách na
tel.: 603 436 735 nebo na www.jhsport-tenis.cz.

ATLETIKA
48. ročníku „Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém“

se zúčastnilo rekordních 44 závodníků. Příjemný rámec závo-
du vytvořila  hudební skupina NEW BANJO TRIO Miloše
Rady. Závod již tradičně odstartoval náš bývalý reprezentant
Ludvík Liška.

Jiří Wallenfels zvítězil letos již potřetí a tentokrát s nejle-
pším výsledkem – bez tří metrů dosáhl 18 kilometrů.
Vítězství si musel „vydřít“ nad Mulugetou Serbessou. Výkony
zejména závodníků ve veteránských kategoriích jsou na
vysoké úrovni a zasluhují náš obdiv.

Nejmladší závodnice Carmen Beshirová ve věku 12 let zaběhla přes 14 km a byla odměněna
pohárem od člena klubu olympioniků J. Engela. Musíme na ni prozradit, že v roce 2007 běžela ještě
mnohem lépe a tehdy uběhla 14 400 m. Letos se tedy šetřila, a to je v jejím věku jenom dobře. Je to
velký talent, a to má ještě mladšího bratra, který jde v jejích stopách.

Jediným nedostatkem tohoto tradičního závodu, na kterém v roce 1951 zaběhl Emil Zátopek svě-
tový rekord, je malý zájem diváků. Doufáme, že na 49. ročník a zejména 50. ročník se nám jich poda-
ří přilákat do překrásného stadionu v Houšťce více.
Výsledky:

Muži do 39 let: 1. Jiří Wallenfels (Sokol Vinohrady) 17 997 m, 2. Mulugeta Serbessa (Týn nad 
Vltavou) 17 889 m, 3. Michal Michálek (Sokol Mělník) 17 360 m. Muži do 49 let – 1. Antonín Klika
(Lok. Beroun) 17 290 m, muži do 59 let – 1. Jaroslav Nenadál (Praha 1) 16 005 m, muži do 69 let –
1. Igor Tausinger (Grotalus) 14 685 m, ženy – 1. Carman Beshirová (Zdice) 14 060 m.

V 5. kole oblastního přeboru družstev mužů a žen, které v Houštce uspořádal Spartak Čeláko-
vice, si  nejlépe vedl  Michal Jager. Zvítězil v oštěpu výkonem 42,85 m a v dálce skončil druhý, když
skočil 578 cm. Stejného umístění dosáhl ve výšce Jan Cvrk, který skočil 169 cm. Mezi ženami
vyhrála Hana Urbanová oštěp (21,99 m) a 3000 m (16:09,69), druhá místa obsadily Pavla Cabrno-
chová ve výšce (139 cm) a Nikola Macháčková v běhu na 400 m (1:30,24). Třetí místa vybojovaly
Kristýna Roušarová v bězích na 60 m (9,35) a 150 m (23,08), Michaela Svobodová v dálce (415 cm)
a Hana Urbanová v kouli (6,60 m). Jaroslav Ryneš


