měsíčník - duben 2013

První jarní sobotu se konala akce „Velikonoce Ve Skále“. Foto: -dv-

DUBEN JE APRÍL A ČARODĚJNICE
l Ivan Vaňousek
Napadlo mě, proč se čtvrtý měsíc v roce nazývá v češtině duben, když
ve všech světově nejpoužívanějších jazycích – angličtině, franštině,
španělštině, němčině, ruštině, latině, atd. – se pro toto měsíční období
používá buď přímo slovo april, nebo nějaká jeho obdoba. Údajně je
český název odvozen z toho, že ve čtvrtém ročním měsíci raší duby.
Že by vzpomínka na Kelty, jejichž kmen Bójů obýval velkou část našeho
území někdy ve 4. století před Kristem?
Dubové háje byly totiž posvátnými místy Keltů. Stejně tak by to ale mohla
být vzpomínka na Peruna, obávaného boha bouře, hromu a blesku pohanských Slovanů, jemuž bývaly zasvěcovány posvátné duby. S dubnem jsem Úsporná lávka přes Labe
se už dávno smířil, i když se mi víc líbí název apríl, protože snad mám smysl v Čelákovicích
pro „srandu“. Už asi od 16. století – a to zase nevím proč (možná proto, že
tehdy asi nebyl život po většinu roku žádná legrace) – byly totiž ve dnech
1. a někdy i 30. dubna tolerovány různé žertíky či drobné zlomyslnosti. Tato tradice je v našich zeměpisných
souřadnicích dnes spíš už jen záležitostí dětí. Dospělí, ti mívají apríl častěji. Stačí jim občas si přečíst
nějaké noviny nebo se podívat na libovolný přímý televizní přenos z dolní komory českého parlamentu,
či v našem případě na přímý přenos z veřejného jednání čelákovického Zastupitelstva, abychom
nemuseli daleko. I za minulého režimu bylo možné si 1. dubna občas povoleně zavtipkovat. Pamatuji
se na novinovou zprávu s fotografií pražského petřínského návrší bez rozhledny, ale se vzducholodí
nad ním. Pod snímkem byl připojen komentář s vysvětlením, že zchátralá rozhledna byla odmontována
a vzducholodí dopravena na místo určené k celkové rekonstrukci, po níž bude během krátké doby
dopravena vcelku zpět na místo. V této souvislosti si dovoluji nabídnout příklad možnosti úsporného
Pokračování na str. 3
řešení lávky přes Labe v Čelákovicích.

Kraj proti elektrárně ...............
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Středočeský kraj podpořil memorandum
proti výstavbě paroplynové elektrárny mezi
Čelákovicemi a Mochovem. Požadavek na
podporu memoranda přednesl čelákovický
starosta přímo na jednání krajského zastupitelstva.

Vodovodní systém ve městě

str. 8–9

Fakta technická, spotřební i ekonomická
jsou uvedena v souhrnném článku, který
pojednává o vodovodním systému v Čelákovicích.

Téma: Životní prostředí ......... str. 16–18
Dubnové téma Zpravodaje pojednává
o přírodě v Čelákovicích a jejich okolí, informuje o oslavách Dne Země či popisuje cesty čelákovických odpadů.

Oslavy 10 let czela.net ...........
V sobotu 20. dubna proběhnou oslavy
desetileté existence czela.net na čelákovickém náměstí i v kulturním domě formou
koncertu, divadelních představení, sportovních vystoupení i soutěží o ceny. Narozeninový dárek je určen všem obyvatelům
města i jeho okolí.
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731 136 156
Jaro a gruntování města
Vážení sousedé,
ačkoliv to během posledních dní nevypadalo,
astronomické jaro je tu. Slunce získává na síle
a obloha láká k výletu do přírody. Někteří však
před zábavou dávají přednost práci a začínají odzimovávat své zahrady a čistit příbytky.
S městem je to prakticky stejné. Je to náš domov,
který si také zaslouží po zimě řádně uklidit. Technické služby průběžně pracují na uklízení inertního
posypu a nepořádku, který se za zimní měsíce
nashromáždil na známých místech, a také připravují blokové čištění ulic. Děkuji proto těm, kteří
v zimě uklidili chodník před svým domem, aby
spoluobčané mohli bezpečně tímto úsekem
projít.
Uklidit celé město je práce nelehká. Máme několik
desítek kilometrů komunikací a chodníků a je to
práce trvalá. Na jednom konci skončíte a na druhém můžete znovu začít. Chtěl bych proto poděkovat slušným pejskařům, kteří uklízí po svých
miláčcích a využívají nově instalované koše a pytlíky. Pokud se totiž všichni budeme chovat k veřejnému prostranství jako ke svému domovu, věřím,
že se zlepší čistota ve městě. Nebudou po náměstí
a hlavní třídě poletovat papíry, nebudete se muset
bát šlápnout do trávy. Pomožme proto všichni
s tím, abychom se nemuseli stydět, když přijede
návštěva do města, za špinavý chodník a nepořádek. Děkuji za to!

V dubnu taktéž ožívá i venkovní kultura, a proto
si vás dovoluji pozvat na pár akcí. V sobotu
20. dubna proběhne na náměstí oslava občanského sdružení czela.net s koncertem a doprovodným programem v Kulturním domě, nebo na
konci dubna si nenechte ujít pálení čarodějnic
pořádané MDDM či osadním výborem v Sedlčánkách. Taktéž pro vás připravujeme na květen druhý
ročník akce „Setkání na náměstí“, která je tentokrát
organizována Kulturním domem. Mezi společenskými akcemi si jistě vyberete, stačí jen na webu
města či ve Zpravodaji pročíst kalendář.
Příjemný duben přeje

Váš starosta

Jste svědky porušování zákona nebo veřejného pořádku? Kontaktujte policii!
Strážníci jsou vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 24. dubna 2013
od 18.00 hod. v Kulturním domě

l MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven na rok 2013 ve výši
516 Kč/osoba a je splatný do 30. 6. 2013.

Aktuální program ZM (včetně webového odkazu
na on-line vysílání) bude vyvěšen týden před zasedáním na úřední desce Města a na webových stránkách Města.

l PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

13. února, zajištění mladíka hledaného policií
V 20.30 hod. byl MP předán telefonický poznatek
od dozorčí služby OO PČR Čelákovice, že při zjištění pohybu jistého mladíka z Čelákovic (1990) je
třeba jej dopravit na služebnu Policie ČR, kde se
po něm shání. Ve 22.03 hod. bylo přijato oznámení od pracovníka kamerového systému, že
u obchodního domu Albert tři osoby popíjejí
alkoholické nápoje. Hlídka na místě zjistila, že
jedna z osob je právě hledaný mladík, tak jej
spěšně dopravila k policistům na obvodní oddělení k dalšímu opatření. Ostatní účastníci sedánku
obdrželi blokové pokuty a byli z místa vykázáni.
13. února, kontrola restauračních zařízení
V čase od 22.00 do 23.20 hod. byla provedena kontrola restauračních zařízení společně s hlídkou Policie ČR za účelem zjištění přítomnosti mladistvých
osob a případného podávání alkoholu mladistvým.
Bylo kontrolováno šest podniků v Čelákovicích, přičemž nebyl zjištěn žádný nedostatek.
27. února, výskyt netopýra
V 12.30 hod. oznámila telefonicky jedna občanka,
že ve sklepních prostorách jejich domu se nachází
netopýr. Po příjezdu byla hlídce občankou předána krabice s netopýrem. Hlídka netopýra odvezla do Záchranné stanice volně žijících zvířat
ve Staré Boleslavi.
2. března, Čelákovice x Čakovice
V 00.30 hod. hlídka MP přijala žádost od Policie
ČR při pátrání po romském mladíkovi, kterého má
údajně v Čelákovicích v nějaké hospodě věznit
skupinka skinheadů. Hlídka propátrala všechny
hospody ve městě a pak dotazem na operačního
důstojníka PČR přivedla dotyčného na myšlenku,
zda celá událost není náhodou v Čakovicích
v Praze 9, což se posléze ukázalo jako pravda
a celá věc byla předána na Policii ČR Praha.
6. března, prohrabávání kontejneru
V 00.05 hod. bylo telefonicky oznámeno od pozorného občana, že se tři osoby prohrabávají v kontejneru na elektroodpad. Hlídka na místě zastihla
dvě osoby a po provedení jejich perlustrace je od
kontejneru vykázala a upozornila je na nebezpečí,
které vzniká, když se snaží do této nádoby dostat.

Zasedání budou v roce 2013 probíhat ve středu,
vždy od 18.00 hodin ve dnech:
24. dubna, 26. června, 25. září, 18. prosince.
l SBÍRKA OBLEČENÍ A OBUVI
KDY:
Pondělí 22. 4.
15.00 – 18.00 hod.
Úterý
23. 4.
15.00 – 18.00 hod.
KDE:
V areálu děkanství v Kostelní ulici č. p. 455.

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

oznamuje přerušení dodávky elektřiny
• středa 10. 4. od 9.00 do 14.00 hod.
Čelákovice: část ulice Sedláčkovy od křižovatky
s ulicí Kostelní po křižovatku s ulicí Masarykovou
• středa 10. 4. od 13.00 do 14.00 hod.
Čelákovice: část ul. Masarykovy od křižovatky s ul.
Sedláčkovou po křižovatku s ul. Vašátkovou

• pátek 12. 4. od 7.30 do 15.00 hod.
Čelákovice: sídliště V Prokopě
SMS INFOKANÁL
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba Města Čelákovic umožňuje upozornit
na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)
Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ
(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)
POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!
Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.
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Nový spojenec v boji proti paroplynové elektrárně
PÁDY – příčina,
prevence a léčba
l odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město Čelákovice ve spolupráci s MUDr. Melánií
Skalickou pořádá veřejnou přednášku na téma:
„Pády – příčina, prevence a léčba“. Přednáška se
koná v úterý dne 16. 4. 2013 od 15.00 hod. ve
školní jídelně ZŠ Kostelní, Čelákovice (Kamenka).
Těšíme se na setkání s Vámi.

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
TS Čelákovice pořádají svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný komunální odpad
z domácností je možné zdarma odevzdat na
uvedených místech v následujících sobotách
vždy od 8.00 do 12.00 hod.
6. dubna
ulice 28. října u hřiště Union, ulice Polská na
křižovatce s Lidickou
13. dubna
ulice Jiráskova, parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannovou
20. dubna
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,
textil, kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze
zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebezpečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! Současně zde lze odevzdávat
elektrozařízení jako zpětný odběr – lednice,
sporáky, pračky, televize, monitory, výpočetní techniku a podobně. Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý rok i na
sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

Evidence pálení na internetu
l -red-

l Redakční rada Zpravodaje
Čert a elektrárna nikdy nespí. Právě podle tohoto rčení udržujeme neustále pozornost k tomuto
tématu a snažíme se dalšími krůčky zamezit plánovanému projektu výstavby paroplynové elektrárny mezi Čelákovicemi a Mochovem. Jednou z činností je monitoring legislativních kroků,
které mohou tuto stavbu urychlit či ulehčit. Druhý krok je neustálé získávání „spojenců“ na
našem břehu. V této oblasti se podařilo po náročných jednáních získat klíčového partnera, kterým
se stal Středočeský kraj.
a obcí v boji proti této stavbě. Krajské zastupitelstvo
nakonec přijalo usnesení, kterým podporuje města,
obce a občanská sdružení v boji proti elektrárně.
„Je to významný krok v boji proti elektrárně. Prakticky poprvé od roku 2009 se podařilo získat Zastupitelstvo kraje na naši stranu, a navíc naprosto
jasnou a drtivou podporu prakticky všech zastupitelů. Považuji to za velký úspěch,“ řekl po rozhodnutí
krajského Zastupitelstva starosta Čelákovic Josef
Pátek, který dále dodal: „Slíbil jsem občanům, že
dokud budu starostou, budou Čelákovice doopravdy bojovat proti elektrárně, a tento slib dodržím.“
Starosta města Čelákovic Josef Pátek při projevu ke krajStarostové okolních měst a obcí, kteří jsou podeským zastupitelům. V pozadí hejtman Středočeského
psáni pod „Memorandem o vzájemné spolupráci
kraje Josef Řihák. Foto: Miloslav Šmolík
obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti
výstavbě paroplynové elektrárny u obce Mochov“
V pondělí 11. 3. 2013 na zasedání Zastupitelstva
rozhodnutí krajského Zastupitelstva také vítají.
Středočeského kraje vystoupil čelákovický starosta
Neustále držíme pohotovost a jsme ostražití ke
Josef Pátek a přesvědčoval krajské zastupitele
každé snaze tento projekt zrealizovat.
o nutnosti a potřebnosti podpořit občany měst

PŘÍVOZ PŘES LABE V PROVOZU
Přívoz přepravil první klienty v sobotu 16. 3. 2013. V provozu bude do otevření nově budované lávky přes Labe
(předpoklad říjen 2013). Dočasná nástupní mola jsou vybudována na obou březích asi 300 m nad zdymadly.
Na webových stránkách www.privoz-celakovice.cz (aktivní od první poloviny dubna) najdete jízdní řád, ceník,
mapku, galerii včetně popisu lodě, kontakty či aktuální stav provozu.
CENÍK JÍZDNÉHO
Dítě do 5 let zdarma, dítě 6–17 let 10 Kč, dospělá
osoba 18–64 let 20 Kč, senioři starší 65 let 10 Kč,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 10 Kč, kolo, kočárek,
pes 5 Kč, malý motocykl do 50 ccm 20 Kč, jízda
mimo jízdní řád přirážka 100 %.

JÍZDNÍ ŘÁD
Denně s půlhodinovým intervalem. Přerušení
pouze v případě vyhlášení povodňové aktivity.
Celý jízdní řád viz webové stránky města.
16. 3.–30. 6. 2013 od 7.30 do 18.30 hod.
1. 7.–31. 8. 2013 od 7.00 do 21.00 hod.
1. 9.–31. 10. 2013 od 7.30 do 18.30 hod.

Sleva:
Provozovatel nabízí slevu jízdného, a to permanentku na 5 dní, která je nepřenosnou jízdenkou
na jméno a svému držiteli umožňuje neomezený
počet jízd v daném období. Pro dospělou osobu
stojí 100 Kč, pro děti, seniory, ZTP a ZTP/P 40 Kč.
Tímto krokem provozovatel nad rámec původního
zadání eliminuje nově vzniklou finanční zátěž pro
pravidelné cestující.
Foto: -dv-

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
poskytuje službu evidence pálení, která je určena
občanům (fyzickým osobám), kteří provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného
rostlinného materiálu (např. větví z průklestu ovocných stromů) nebo např. pořádají společenskou
akci typu pálení čarodějnic.
Na stránkách www.hzscr.cz/hzs-stredoceskehokraje.aspx – sekce služby pro veřejnost – se
zobrazí formulář pro ohlášení pálení. Úspěšným
odesláním formuláře bude pálení zaregistrováno
do evidence.
Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není
aplikace určena, ty jsou povinny, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření
jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který
může stanovit další podmínky apod.
www.celakovice.cz

DUBEN JE APRÍL A ČARODĚJNICE
Pokračování ze str. 1
Častěji než aprílové žertíky mají lidé v našich končinách každoročně 30. dubna večer raději velké ohně, tak
zvané pálení čarodějnic. Pátraje po původu tohoto zvyku, zase jsem skončil u Keltů. Noc z 30. dubna na
1. května bývala později, už v křesťanské éře, také nazývána Filipojakubskou. S apoštoly Filipem a Jakubem
nemá ale pálení čarodějnic nic společného. Jde opět o prastarý, původem pohanský zvyk vítání jara,
respektive jasnější části roku (tmavá začínala kolem dnešních Dušiček). Za oné magické noci se lidé scházívali
u zapálených ohňů a věřili, že jimi zaženou zlé duchy a démony, později čarodějnice, slétající se na košťatech
na svůj svátek – sabat. V Čelákovicích i za minulého režimu hořívaly čarodějnické ohně. Říkávalo se jim
vatry míru a oficiálně se to odehrávalo na bývalém škvárovém fotbalovém hřišti Ve Vrbí za bedlivého dozoru
požárníků, dnes bychom výstižněji řekli hasičů. Hranice hořela obrovská, a aby oheň byl vydatnější, bývala
proložena množstvím ojetých pneumatik, které krásně hustě černě kouřily. Ó, jak to bylo ekologické. Pro
nás, dříve kluky, býval zajímavější večerní výlet na Přerovskou hůrku, odkud jsme sledovali ohně v širokém
okolí. Dnes už mají čarodějnice jiný nádech než kultovní nebo mírový a také pálení pneumatik či jiného
odpadu už je naštěstí zakázáno. Je to spíš příležitost k přátelskému posezení u čistého ohně s možností
poklábosit, něco dobrého pojíst či popít a také bez urážky si zavtipkovat na adresu našich spoluobčanek.
Využívám té možnosti a dovoluji si popřát na 30. duben všem čelákovickým čarodějnicím k jejich svátku,
nebo dokonce k narozeninám (znám jednu takovou) bezvětří, klidný let a měkké přistání.
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Opravy objektu Masarykova č. p. 226
Radní schválili nájemcům městského objektu
v Masarykově ulici č. p. 226 plán oprav na rok
2013, a to v předpokládané hodnotě 80 tis. Kč.
Opravy budou prováděny na náklady nájemce bez
vlivu na platbu nájemného.

Úprava č. 2 rozpočtu města 2013
RM neschválila na dvou po sobě jdoucích jednáních úpravu č. 2 rozpočtu města 2013. Důvodem
byl požadavek nejprve zapracovat podmínky dotace intenzifikace ČOV do rozpočtu města 2013.

Prostředky rezervního fondu ZŠ Kostelní
Základní škola Kostelní při svém hospodaření
v roce 2012 dosáhla ztráty ve výši 86 638,46 Kč,
což bylo způsobeno nárůstem cen energií. Ztrátu
škola uhradí dle schválení RM ze svého rezervního
fondu.

Samohybné sekačky pro TS
V rámci obnovy zařízení TS je nezbytné v letošním
roce nahradit sekačky, které jsou na konci své
životnosti. Obnova si odhadem vyžádá náklady
ve výši asi 500 tis. Kč. Radní proto doporučili
Zastupitelstvu navýšit investiční fond TS o tuto
částku a souhlasili s vypsáním zadávacího řízení
na nákup samohybné a samosběrné sekačky trávy
s vysokým vyklápěním.

Zastávky u OC Tesco
RM po projednání v komisi pro rozvoj města zváží
prodloužení trasy linky č. 427 pro zajištění obsluhy
zastávek u obchodního centra Tesco v kontextu
se zvýšením podílu hromadné dopravy oproti individuální. Pro doplnění informací ke svému rozhodnutí Rada pověřila vedoucího hospodářského
odboru svoláním jednání s dopravci k tomuto
tématu.

Dům Na Hrádku č. p. 466
S navrhovaným řešením rekonstrukce RD v ulici
Na Hrádku, č. p. 466, které hmotově i tvarově
(zastavěnost, tvar střechy) neodpovídá dané lokalitě i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení ochranného pásma kulturních památek
kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze,
vyslovili radní nesouhlas.

Výměna stoupaček J. A. Komenského
1645–1648
Z důvodu potřeby provést celkovou výměnu stoupacího potrubí v městském bytovém domě
č. p. 1645 – 1648 v ulici J. A. Komenského bylo
zahájeno zadávací řízení formou cenové poptávky,
kdy bylo doručeno 7 nabídek. RM souhlasila
s výběrem provedeným odpovědnou osobou na
realizaci této veřejné zakázky. A zároveň schválila
s vybranou firmou Luboš Vávra, Mladá Vožice,
smlouvu o dílo v ceně 483 737 Kč bez DPH.

Malování prostor ve vlastnictví města
Z důvodů plánovaných oprav bytového fondu
města (Čelákovice i Milovice) bylo zahájeno zadávací řízení na zajištění malování v bytech a nebytových prostorách, jehož výsledkem je uzavření
rámcových smluv na nepravidelné malování až
do konce roku 2014. Z celkem 12 nabídek a na
základě doporučení hodnotící komise RM schválila
uzavření smluv s 1. až 3. v pořadí, a to firmami:
Bedřich Sigmund, Holice; Rudolf Kotleba, Pardubice, a TRITON MALBA, s. r. o., Havlíčkův Brod.
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Obnova povrchu chodeb
Rada bez zbytečného odkladu zrušila zadávací
řízení veřejné zakázky „Obnova povrchů chodeb
– BD 1629 + 1645–1648 v Čelákovicích“, protože
vybraný uchazeč odmítl uzavřít smlouvu.

Sociální komise
RM odvolala Zoru Iglovou z členství v sociální
komisi. Následně jmenovala Jaroslava Smolíka
novým členem této komise.

Humanitární fond
V rozpočtu města Čelákovic na rok 2013 byla
schválena částka 200 tis. Kč v paragrafu 3399
humanitární fond, kterým disponuje sociální komise. RM schválila jeho finanční členění a souhlasila
dle něj s prováděním plateb v průběhu roku 2013.
Např. výši příspěvku: Oblastní organizaci Svazu
neslyšících a nedoslýchavých P-V, Čelákovice
2 tis. Kč; Sjednocené organizaci nevidomých
a slabozrakých, Čelákovice 2 tis. Kč; Centru
pro zdravotně postižené Středočeského kraje,
region Praha východ–západ, Praha, 1 tis. Kč
či Oblastní charitě Kutná Hora–Středisko rané
péče 2 tis. Kč.

Semiramis, o. s.
Rada schválila s občanským sdružením Semiramis, o. s., Nymburk, smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 80 tis. Kč na zajištění protidrogové
prevence ve městě Čelákovice v roce 2013.

Občanská poradna Nymburk, o. s.
Smlouvu o spolupráci mezi Městem Čelákovice
a Občanskou poradnou Nymburk, o. s., s výší příspěvku 40 tis. Kč na realizaci projektu „Občanské
poradenství jako nástroj prevence sociálního
vyloučení a kriminality v Čelákovicích v roce 2013“,
RM schválila.

Služba lékařské pohotovosti
Dostupná lékařská služba první pomoci je jedním
z požadavků, které jsou součástí strategického
plánu města. Starostou města předloženou koncepci lékařské služby první pomoci pro Čelákovice
vzali radní na vědomí.

Denní stacionář
RM vzala na vědomí materiál předložený předsedkyní sociální komise a vedoucí OSVaZ k možnosti zřízení denního stacionáře pro seniory
v Čelákovicích.

Nabídka na odkup loga
Společnost Optimal4, s. r. o., Lysá nad Labem,
projevila zájem o propůjčení či pronájem neschváleného loga města. Rada města dne 17. 1. 2013
uložila jednat s firmou pouze o prodeji díla. Firma
navrhla odkoupení díla za částku 10 000 Kč bez
DPH. S tímto radní nesouhlasili.

PD rekonstrukce komunikace
J. A. Komenského
V souvislosti s plánovanou realizací opravy vodovodu a kanalizace v ulici J. A. Komenského zpracoval ORM zadávací dokumentaci na zhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace (vč. chodníků, parkovacích stání, řešení
prostranství před školou atd.).
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu a uložila ORM zahájit zadávací
řízení po začlenění RM doplněných podmínek.

Předzahrádka na náměstí
Po projednání v komisi pro rozvoj města Rada
souhlasila s umístěním sezonní předzahrádky dle

původního řešení v roce 2012 (celkem s 64 místy)
v prostoru náměstí před budovou CMC o rozměru
10 ҂ 8 m bez ohrazení. Mimo sezonu bude vybavení
předzahrádky z prostoru náměstí opět odstraněno.

Územní plán města
RM vzala na vědomí zápis z ustavující schůze
poroty soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic
– Ideový návrh“, souhlasila s výší odměn odborných členů poroty, která byla stanovena hodinovou
sazbou na 500 Kč/hod., a schválila soutěžní podmínky. Následně odvolala Renatu Fialovou z poroty
urbanistické soutěže a jmenovala řádným členem
poroty zastupitele Milana Tichého.

Farní charita Neratovice
Dne 6. 2. 2013 schválilo Zastupitelstvo města
dotaci na provoz pečovatelské služby Farní charity
Neratovice v Čelákovicích ve výši 90 tis. Kč. Radní
nyní schválili příslušnou smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci pečovatelské služby ve městě
Čelákovice a výplatu stanovené částky.

Koncepce řešení kapacit škol a školských
zařízení města do roku 2030
Na počátku roku 2007 žilo v administrativních hranicích města Čelákovic podle údajů ČSÚ celkem
10 715 obyvatel, z toho bylo 5 302 (49,5 %) mužů
a 5 413 (50,5 %) žen. Od posledního sčítání lidu
(k 1. 3. 2011) přibylo přibližně 0,7 tis. (6,8 %) obyvatel. Tento přírůstek byl prakticky v celém rozsahu
zajištěn dlouhodobě vyššími počty přistěhovalých
než vystěhovalých. Jedná se o logický důsledek
geografické polohy Čelákovic, které se nalézají
v blízkém zázemí metropole, na okraji stále se rozšiřující suburbanizační zóny hlavního města Prahy.
Rada vzala na vědomí „Koncepci řešení kapacit
škol a školských zařízení v Čelákovicích v kontextu
s perspektivou vývoje obyvatelstva města Čelákovic do roku 2030“ zpracovanou OŠIK.

Objekt městského zahradníka
Vedoucímu hospodářského odboru RM uložila
zajistit do konce května 2013:
– znalecký posudek technického stavu a dispozice
objektu „městského zahradníka“ (vedle tělocvičny
ZŠ v ulici J. A. Komenského), a to včetně odhadu
finančních nákladů jeho případné rekonstrukce
pro potřeby předškolního vzdělávání. Případně
zjistit, zda stavba není určená k demolici;
– variantní řešení využití pozemků formou netradičních technologií (modulová stavba), včetně
odhadu finančních nákladů, pro potřeby předškolního vzdělávání a k tomuto řešení zajistit i stanovisko městského architekta.

Funkční období ředitelky MŠ
Rada města ve smyslu § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), nevyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, a potvrdila, že
Hana Henyšová je od 1. srpna 2013 ředitelkou této
MŠ v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

Zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady města naleznete
na www.celakovice.cz
nebo jsou k nahlédnutí
na sekretariátu Městského úřadu.
duben 2013

CYKLISTICKÁ STEZKA PŘES LABE V ČELÁKOVICÍCH
l odbor rozvoje města
Stavba lávky přes Labe
Jedná se o lávku přes Labe, která překonává prostor širokého koryta, a tím umožňuje propojení
s rekreační oblastí Grado na opačném břehu
Labe. Lávka bude důležitým prvkem v rámci propojeného systému cyklistických stezek nadregionálního významu, které povedou podél Labe
až do Německa.
Konstrukce lávky
Lávka překonává prostor záplavového území
a koryta řeky Labe s plavebním profilem v rovinatém území Polabí. Z důvodu požadavku na
umístění podpor na březích řeky je navržena
zavěšená nosná konstrukce osově symetrická
s dvojicí pylonů a rozpětím 156 m, celková délka
mostu má 253,85 m. Lávku tvoří spojitá zavěšená
konstrukce o 3 polích z podélně předpjaté segmentové betonové konstrukce. Je tvořena mostní
konstrukcí o dvou ocelových pylonech, na kterých jsou zavěšeny pomocí ocelových lan jednotlivé betonové dílce mostovky. Nosná
konstrukce mostu je uložena na opěrách pomocí
dvou kyvných stojek a hydraulického tlumiče.
Řeka v tomto území dříve meandrovala a to mělo
za důsledek vznik nepravidelných sedimentů.
Vzhledem ke skladbě podloží je objekt založen
hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách.
Zahájení stavby
Předání staveniště zhotoviteli Metrostav, a. s., proběhlo koncem prázdnin minulého roku, koncem
října bylo v místě stavby lávky na obou březích
Labe provedeno kácení dřevin. Stavba jako taková
byla zahájena na začátku listopadu, a to přípravnými zemními pracemi a vrtáním a betonáží pilot.
Dále se pokračovalo ve výstavbě základových
bloků opěr čtvercového tvaru a základových bloků
pylonů ve tvaru písmene H. Jak obě opěry, tak
pylony jsou uloženy na čtyřech vrtaných pilotách
o průměru 1 180 mm asi 10 m dlouhých, v tuto
chvíli je na obou březích hotová spodní stavba,
tzn., že stavba je připravena na osazení pylonů.
Přeložka – Káraný
Koncem roku 2012 byla na káranské straně také
provedena přeložka nadzemního vedení 22 kV ve
správě společnosti ČEZ Distribuce a. s. Tato přeložka spočívala v umístění příhradových stožárů
do stávajícího venkovního vedení VN 22 kV, dále

Jeden ze třech montážních dílů pylonu – ocelová stojka o délce 23 m. Foto: archiv ORM

pak svedení do zemního kabelu v délce 70 m
a odklonění trasy tak, aby vedení nebylo v kolizi
s výstavbou lávky.
Současnost
Na stavbě lávky, i když to tak nevypadá, se nepřetržitě pracuje, zejména na velmi důležitých nosných
prvcích - ocelových pylonech. Jejich výroba probíhá ve výrobní hale společnosti Metrostav a. s.
v Horních Počernicích. Zástupci města navštívili
výrobnu ocelových pylonů v průběhu jejich výroby
v únoru letošního roku a následně na přelomu měsíce února a března probíhaly přejímky jednotlivých
částí pylonů, co se týče kvality, protikorozního opatření a povrchové úpravy nátěrů, za přítomnosti
technického dozoru investora a autorského dozoru
stavby. Pylony lichoběžníkového průřezu budou
na stavbu dovezeny začátkem dubna, budou zde
svařovány a vždy pomocí dvou jeřábů osazeny na
betonový základ. Z důvodu snadnější dopravy na
místo montáže je pylon rozdělen na tři montážní
díly, dvě samostatné stojky délky asi 23 m a horní
montážní díl délky asi 14 m. Jednotlivé díly budou
na místě stavby spojeny montážním V svarem na
plnou únosnost průřezu.
Napojení lávky na okolí
Lávka bude na káranské straně napojena na stávající místní komunikace. Na čelákovické straně
bude dle schválené projektové dokumentace realizováno napojení na stávající komunikaci podél
Kovohutí směrem ke Křižíkově ulici, dále bude
lávka napojena na cyklostezku podél Labe.

Objízdná komunikace stavby – Káraný
Jak jste se již mohli dočíst na čelákovickém webu,
založení stavby lávky a s ním spojené stavební
práce na káranské straně kolidují s nynější příjezdovou cestou k části chatové oblasti Grado.
Po celou dobu stavby bude v tomto prostoru též
umístěna pomocná příhradová konstrukce, která
bude sloužit pro montáž prefabrikovaných dílců
mostovky, a na stavbu budou v průběhu měsíce
dubna uloženy ocelové pylony. Kvůli výše popsané komplikované situaci jsme museli jako investor
této stavby zajistit odklonění tudy projíždějících
automobilů. Řešením je přesunutí automobilové
dopravy na nově zhotovenou provizorní zpevněnou cestu. Jedná se o dočasný zábor po dobu
stavby asi do poloviny listopadu 2013. Cesta je
již vybudována, je vytvořena z kamenného recyklátu. Tyto stavební práce prováděly Technické
služby. Průchod pro pěší je zajištěn přímo po
stezce vedoucí podél břehové hrany Labe (průjezd vozidel po této pobřežní stezce byl s. p. Povodí Labe zakázán).
Betonové dílce mostovky
Zhotovitel Metrostav, a. s., v rámci přípravných
prací projektu též již v loňském roce zahájil práce
na vývoji betonových segmentů, které tvoří mostovku celé lávky. Tyto „desky“ jsou vyrobeny
z vysokopevnostního betonu s rozptýlenou výztuží, kterou tvoří drobná železitá vlnitá vlákna. Vlastnosti těchto segmentů výrazně převyšují
parametry betonu třídy C110/130-XF4. Jednotlivé segmenty tak dobře, souvisle a citlivě přenáší
kromě tlaku i tah. Jednotlivé dílce mostovky
budou postupně zavěšovány na pylony pomocí
ocelových závěsů a současně budou podélně
předpínány ocelovými tyčemi.
Nájezdová rampa na lávku v Toušeni
V souvislosti s uzavřením zdymadel informujeme,
že nejbližší přechod přes Labe v Toušeni je funkční, přestože dosud nebyla zprovozněna bezbariérová nájezdová rampa. Počátkem roku 2013
měla být již v provozu, dokončení rampy bohužel
dosud nebylo možné díky nepříznivému počasí.
Sníh a tuhé noční mrazy neumožnily vybudování
nájezdového chodníčku na vlastní lávku. Podstatnější samozřejmě je kvalita stavby než urychlení díla.

Umístění jeřábů pro osazení pylonů na čelákovické
straně. Zdroj: archiv ORM

www.celakovice.cz

Umístění jeřábů pro osazení pylonů na káranské straně.
Zdroj: archiv ORM

Průběh celé výstavby lávky je možné zhlédnout
ve fotogalerii, kterou najdete na webu města
Čelákovice na úvodní stránce v pravém menu:
LÁVKA PŘES LABE – fotogalerie.
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TRHY NA NÁMĚSTÍ
Městské trhy na náměstí 5. května – páteční
trhy se konají od 8.00 do 17.00 hod. a sobotní
farmářské trhy od 7.00 do 14.00 hod.

4. března, setkání se zástupci Semiramis, o. s.
Starosta Pátek, radní Janák, velitel Městské policie
Fedaček a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Špírková se sešli se zástupci o. s. Semiramis, kde byli informováni o činnosti této organizace
za rok 2012. Semiramis pomáhá drogově závislým
osobám a monitoruje situaci v Čelákovicích.
5. března, SŽDC a kanalizace do Záluží
Starosta Pátek a zástupci odboru rozvoje města
jednali se zástupci SŽDC ve věci trasy kanalizace
pro městskou část Záluží. Zástupci SŽDC bohužel
poněkud zkomplikovali majetkoprávní projednávání a město bude muset otevřít některé již uzavřené smlouvy o věcném břemenu s vlastníky
pozemků.
11. března, Zastupitelstvo kraje a elektrárna
Jak ZMČ informuje na straně 3, starosta města
se zúčastnil zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které vyslovilo podporu memorandu
měst, obcí a občanských sdružení v boji proti PPE
Mochov.
14. března, kolaudace administrativní budovy
FV Plast
Starosta Pátek a zástupci stavebního úřadu se
zúčastnili slavnostní kolaudace nové administrativní budovy společnosti FV Plast. Následovala
prohlídka celého areálu a výroby.
21. března, otevření centra podnikatelek
Zástupci Routy, FV Plastu a starosta Pátek slavnostně otevřeli nové centrum podnikatelek Polabí,
které naleznete na Masarykově ulici.
25. března, další beseda starosty v DPS
Starosta Pátek každé tři měsíce pořádá besedu
s obyvateli DPS. Účastníci mají možnost vznést
návrhy na zlepšení fungování domu a také se dotázat na věci, které je zajímají.

Nový Územní plán Čelákovic
Jak jste již byli informováni v únorovém čísle Zpravodaje města Čelákovic, probíhají práce na tvorbě
nového územního plánu. V tuto chvíli probíhá urbanistická soutěž o návrh „Územní plán Čelákovic –
ideový návrh“, která má vybrat nejkvalitnější, a tedy
pro Město nejvhodnější zpracovatele územního
plánu. Způsob výběru nejvhodnějšího zpracovatele
územního plánu urbanistickou soutěží o návrh byl
radou města zvolen zejména proto, že tvorba nového územního plánu je vysoce odborná činnost, při
které záleží zejména na kvalitě předložené práce.
V soutěži o návrh bude kvalifikovanou porotou stanoveno pořadí posuzovaných soutěžních návrhů
a tři nejlepší soutěžní návrhy postoupí do dalšího
kola výběru. Tímto finálním krokem je jednací řízení bez uveřejnění, ve kterém se budou nabídky
posuzovat předem stanovenou kombinací kritérií ceny a umístění v soutěži o návrh.

Podrobnosti o soutěži Územní plán Čelákovic – ideový návrh:
Datum vydání: 8. 3. 2013
Odevzdání soutěžních návrhů: 22. května 2013 do 17.00 hod.
osobně v podatelně Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, Čelákovice
poštou
Vyhlašovatel: Město Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice, zastoupené Ing. Josefem
Pátkem, starostou města
Sekretář soutěže: Ing. Kateřina Kandlová, Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1/11,
250 88 Čelákovice, tel.: 326 929 152, fax: 326 991 237, e-mail: katerina.kandlova@celakovice.cz
Přezkušovatel návrhů: Ing. arch. Šárka Kadeřábková, Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května
1/11, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 929 141, e-mail: sarka.kaderabkova@celakovice.cz
Předmět soutěže: Zpracování základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území
města Čelákovic včetně koncepce uspořádání krajiny a širších vazeb.
Porota: RNDr. Milan Svoboda, nezávislý, Ing. arch. Jan Sedlák, nezávislý, Ing. arch. Milan Körner, nezávislý, Ing. arch. Marek Tichý, závislý, Milan Tichý, zastupitel města Čelákovic, závislý
Náhradníci: Ing. arch. Václav Škarda, nezávislý, Ing. arch. Veronika Šindlerová, nezávislý, Ing. Petr
Studnička, zastupitel města Čelákovic, určený zastupitel pro pořízení územního plánu, závislý,
Ing. Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města, závislý
Předpokládané ceny a odměny celkem: 180 tis. Kč
Termíny:
Datum vyhlášení soutěže: 8. 3. 2013
Lhůta k podání dotazů k předmětu soutěže: 28. 3. 2013
Lhůta k zodpovězení dotazů: 29. 3. 2013
Lhůta k podání dotazů k organizačním záležitostem: 14. 5. 2013
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 22. 5. 2013 do 17.00 hod.
Datum hodnotícího zasedání poroty: 30. 5. 2013
Informace o soutěži jsou zveřejněny též na profilu zadavatele a na internetových stránkách města.

Architekt Tichý prezentuje historický vývoj a současnou situaci z hlediska územního plánování v Čelákovicích.
Foto: -ps-
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Porotci se seznámili s městem během komentované prohlídky. Foto: archiv ORM

duben 2013

Veřejné setkání k projektové dokumentaci
„Komunikace včetně odvodnění – oblast Jiřina“
l odbor rozvoje města

Situace se zákresem rekonstruovaných ulic.

Vzhledem ke stavu komunikací v celé oblasti Jiřiny
Město Čelákovice zahájilo práce na tvorbě projektové dokumentace pro územní řízení na oblast
zahrnující celé uliční prostory aleje Jiřího Wolkera,
ulic Přístavní, Táboritské, Pražské, Dělnické, Miroslava Maška, Zdeňka Austa a Žižkovy. Uliční prostory ulic Zahradní, Lidické a Chodské jsou řešeny
v úseku končícím ulicí Žižkovou. Projektovou
dokumentaci pro Město zpracovává Jozef Cicoň
z Čelákovic. Architekt již předložil návrh řešení,
který bychom rádi představili občanům Jiřiny na
veřejném setkání, které se uskuteční ve středu
22. května 2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Technických služeb Čelákovice (ul. Čelakovského 1429). Na jednání jsou srdečně zváni
všichni, kdo mají o danou lokalitu zájem, chtějí se
s projektem seznámit a eventuelně vznést dotazy
na architekta nebo zástupce Města.

PRÁVNÍ A BYTOVÁ PORADNA PRO DŮCHODCE
l odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajská rada seniorů Středočeského kraje zahájila činnost sociálně-právní a bytové poradny
a bezplatné poskytování konzultací pro důchodce Středočeského kraje.
Požadavky na konzultace jsou přijímány osobně každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin v kanceláři
Krajské rady seniorů na adrese Dům Techniky, Cyrila Boudy 1444, Kladno, kancelář č. 138
v 1. patře budovy (naproti hotelu Kladno).
Protože pro důchodce z jiných míst je složité se dostavit do Kladna, mohou zájemci o služby poradny
zaslat své požadavky (popř. sjednat schůzku) rovněž elektronickou poštou na adresu rs.kraj@seznam.cz,
zaslat faxem: 312 522 874, či odeslat poštou s uvedením zpětného kontaktu na výše uvedenou adresu.
Každý dotaz bude BEZPLATNĚ zodpovězen ve velmi krátké lhůtě.

ROZŠIŘUJEME SLUŽBY

www.celakovice.cz

l Radek Fedaček, velitel Městské policie Čelákovice

Pomalu přichází jaro a s ním teplejší počasí. Opět začne cyklistická sezóna a s ní
se začnou ve větší míře vyskytovat i přestupky cyklistů, kteří nedodržují předpisy
ohledně způsobu jízdy a vybavení kol. Zejména se jedná o chybějící osvětlení
a porušování zákona v podobě požívání
alkoholických nápojů před jízdou. Se
stoupající frekvencí cyklistů se zvýší i počty kontrol přestupků cyklistů v celém
spektru dodržování jejich povinností.
Cyklisté i chodci by měli pamatovat na to, že mají
své povinnosti podobně jako ostatní účastníci silničního provozu, a tak se i na ně vztahují postihy
z toho plynoucí. Zkontrolujte si, zda vaše kolo splňuje
veškeré požadavky na jeho vybavení, a seznamte
se s pravidly platícími pro cyklisty a chodce. S těmito
pravidly seznamte i své děti, které jsou v provozu
těmi nejohroženějšími!
Městskou policii dlouhodobě trápí vandalství. Žádáme proto širokou veřejnost o spolupráci, aby nám
případné nešvary a negativní jevy oznamovala. I zde
platí známé: „Kde není žalobce, není ani soudce.“
Budeme rádi, když budou občané svá oznámení,
a to i anonymně, hlásit Městské policii. Lhostejnost
je živnou půdou pro vandaly a darebáky, kteří v našem
městě dělají nepořádek. Všímavostí občanů se proti
vandalismu bojuje nejlépe.
Řidiči si stále nezvykli na omezení parkování na
náměstí a v jeho bezprostřední blízkosti. Vznikly zde
nové pěší zóny, kde je parkování vozidel povoleno jen
na místech označených jako parkoviště dopravním
značením. Často jsou zde prováděny kontroly a řidiči
ani netuší, že toto omezení pro pěší zónu platí,
a dodnes zde parkují tak, jak byli dlouhá léta zvyklí…
V souvislosti s uzavřením zdymadel je nutné
zdůraznit, že vstup pěších i cyklistů na železniční most přes Labe je přísně zakázán, protože
se jedná o objekt dráhy. Žádáme občany, aby
pro překonání řeky Labe využívali přívoz, případně lávku v Lázních Toušeni. Předejde se tak
lidské tragédii!

l kolektiv zaměstnanců Pečovatelské služby
Jak už bylo uvedeno v dřívějším vydání Zpravodaje, zajišťujeme klientům dopravu naším autem
např. k lékaři, na úřad nejen po městě, ale i mimo
město Čelákovice. Dále jsme začali se cvičením
na velkých cvičebních míčích a s trénováním
paměti. Máme v plánu založit čtenářský kroužek,
kde budeme diskutovat na různá témata z oblasti
literatury a číst knihy na pokračování. S tím souvisí
také náš plán vytvořit knihovničku. Naším velkým
cílem v současné době je vybudování masérské
místnosti a následné poskytování masáží. Na
poskytování této služby se velice těšíme.
Pokud by měl někdo z Vás zájem, prosím, kontaktujte vedoucí Domu s pečovatelskou službou
Václavu Snítilou na výše uvedených kontaktech
nebo osobně od pondělí do pátku od 7.30 do
16.00 hod. v DPS.

Zkontrolujte si vybavení kol,
nechoďte po železničním mostě!

Poslední příležitost projít se po čelákovických zdymadlech
využila v sobotu 16. března řada občanů. V pondělí
18. března 2013 byla zdymadla navždy veřejnosti uzavřena. Foto: -dv-

Zdroj: Drážní inspekce ČR
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Fakta o vodovodním systému ve městě
l Marek Skalický, Miloš Sekyra, zastupitelé za TOP 09

Jelikož je drtivá většina vodohospodářské infrastruktury skryta našemu zraku v podzemí, ne každý si uvědomí, že i v obcích naší
velikosti je tento systém velmi propracovaný. Jde o systém, na kterém závisí pohodlný život nás všech. Systém, který spravuje,
udržuje a provozuje několik desítek lidí. Systém, bez kterého by nebylo možné v jedenáctitisícovém městě žít. K pochopení funkce
struktury celého vodovodního systému, která má vazbu třeba i na výpočet ceny vodného a stočného, vznikl tento článek,
předkládající fakta technická, spotřební i ekonomická.
Fakta technická:
• majitel vodovodní sítě: Město Čelákovice;
• provozovatel vodovodu: Vodovody a kanalizace (VaK)
Mladá Boleslav, a. s.;
• zdroj surové vody: Zdroj pitné vody Káraný (100 %);
• zásoba vody: vodojem na Vysoké Mezi o objemu 2҂ 150 m3;
• délka vodovodní sítě v katastru města: není přesně známo, řádově desítky
kilometrů;
• počet požárních hydrantů na území města: 10;
• počet odběrných míst vody pro kontrolu její jakosti: 4;
• počet měření jakosti vody: 4҂ ročně;
• jakost vody v roce 2012 (ze 4 měření v roce 2012):
Ukazatel
pH
konduktivita
amonné ionty
dusitany
dusi nany
chloridy
elezo
CHSK – Mn
vápník + ho ík
vápník
ho ík
mangan
sírany

Jednotka

mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Rozsah naměřených hodnot
7,4 – 7,7
46,0 – 65,3
<0,05
<0,01
17,0 – 34,0
23,0 – 29,0
<0,02 – 0,05
0,64 – 1,60
2,1 – 3,1
72,3 – 110,0
6,8 – 8,4
<0,03
49 – 91

Vyhlá ka . 252/2004 Sb.
6,5 – 9,5 MH
125 MH
0,5 MH
0,5 NMH
50 NMH
100 MH
0,2 MH
3,0 MH
2,0 – 3,5 DH
40 – 80 DH
20 – 30 DH
0,05 MH
250 MH

Vysvětlivky:
Vyhláška č. 252/2004 Sb. předepisuje kvalitu pitné vody:
pH – oxidačně-redukční potenciál
CHSK-Mn – chemická spotřeba kyslíku manganistanem
DH – doporučená hodnota, její nedodržení není považováno za negativní jako vody pitné
MH – mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele
NMH – nejvyšší mezná hodnota – její překročení vylučuje použití vody jako pitné.
Zdroj: VaK Mladá Boleslav

Komentář k technickým údajům
S ohledem na neexistenci pasportizace vodovodní struktury v Čelákovicích
není známa nejen její délka, ale též detailní technické parametry sítě. Požadavek provozovatele na vytvoření pasportu, který byl na vedení města pravidelně předkládán již od roku 2006, nebyl prozatím vyslyšen, což přináší
neznalost např. při řešení ztrát vody vzhledem k nezdokumentovanému špatnému technickému stavu sítě. Na přípravě zadání prvních kroků pasportizace
vodohospodářské infrastruktury současné vedení města již pracuje.
Závažným problémem je velmi nevyhovující stav vodojemu coby základní
zásobárny vody pro město. Vodojem je dlouhodobě přehlížen, možná i proto,
že jeho celková rekonstrukce vyžaduje nemalé finanční prostředky. Jelikož
výstavba komunikací je mnohem více „vidět“, v minulosti se finanční prostředky směrovaly zejména do této oblasti, na rozdíl od oblastí „neviditelných“,
kam spadá i vodojem. V současné době město pracuje na potřebné dokumentaci pro obnovu propadlého stavebního povolení, až poté může podat
žádost o dotaci na rekonstrukci vodojemu.
Jakost vody vykazuje bezpečné plnění ukazatelů jakosti Vyhlášky
č. 252/2004 Sb., která je v ČR základním normativním předpisem pro pitnou
vodu. Jediným „neduhem“ naší vody je její vyšší tzv. tvrdost, což odráží parametr Ca+Mg, zejména v parametru vápníku. V ostatních ukazatelích je káranská voda řazena mezi velmi kvalitní zdroje se stálým chemickým složením
a mnohdy je i vodou kvalitnější než voda balená.

Fakta spotřební:
• průměrná spotřeba vody za posledních 10 let (2003–2012):
500 147 m3/rok;
• průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele za posledních 10 let
(2003–2012): 125 litrů/den;
• celkové množství vody dodané do vodovodní sítě města v roce 2012:
749 815 m3;
• celkové množství vody fakturované v roce 2012: 474 577 m3;
• průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele města v roce 2012 při počtu
11 150 obyvatel: 42 563 litrů/rok, tj. 117 litrů/den;
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• celkové ztráty vody v roce 2012: 36,7 %;
• souhrnná tabulka spotřeby vody v Čelákovicích v letech 2003–2012:
Rok
voda
prodaná (m3)
po et
obyvatel –
stav k 31. 12.
pr m r na 1
obyvatele
(litr/den)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

497 435

491 525

509 223

509 563

526 302

519 291

500 919

480 977

491 656

474 577

10 125

10 279

10 498

10 715

10 974

11 297

11 480

11 611

11 615

11 150

135

131

133

130

131

126

120

114

116

117

Zdroj: VaK Mladá Boleslav, Český statistický úřad

Komentář ke spotřebním údajům
Množství prodané vody až do roku 2007 vykazovalo v Čelákovicích vzrůstající
trend, po roce 2007 toto množství klesá, přičemž v posledních třech letech
se udržuje na podobné úrovni. Tento fakt odráží i samotnou spotřebu vody
ve městě v přepočtu na jednoho obyvatele a den, přičemž se jedná se o celorepublikový trend. Ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že průměrná celková spotřeba vody v ČR klesla loni o více než
4 litry na 138 litrů na osobu a den. U samotných domácností tento ukazatel
pak klesl o 3 litry na průměrně 90 litrů. Vodou z vodovodu bylo v loňském
roce zásobeno 9,79 milionu obyvatel České republiky, což tvoří 93,1 % populace. V Čelákovicích byla v roce 2012 průměrná spotřeba vody na jednoho
obyvatele 117 litrů za den – je nutné si však uvědomit, že jde o spotřebu celkovou, tedy jak domácností, tak se zahrnutím průmyslu či zemědělství. Rozhodně je však naše město ve spotřebě vody pod celostátním průměrem,
který ale je, nutno podotknout, výrazně zvyšován obyvateli hlavního města.
Čím si lze snižování spotřeby vody vysvětlit? Češi začali šetřit vodou po jejím
skokovém zdražení už v 90. letech minulého století. Za posledních 20 let
klesla denní spotřeba vody na osobu o více než jednu třetinu. Lidé dnes
používají kvalitnější vodovodní baterie, splachovací systémy či úsporné
pračky nebo myčky nádobí, s rozvojem modernějších technologií se snižuje
také spotřeba vody v průmyslu i zemědělství. Neopomenutelnou příčinou
snižování spotřeby vody z vodovodních sítí je také nárůst využívání vlastních
studní. Paradoxně však snižováním spotřeby vody narůstá její cena.
Průměrné ztráty vody se za posledních deset let pohybovaly ve městě
v rozmezí 19,1 až 27,9 %. Jde o ztráty vody zapříčiněné zejména špatným
technickým stavem zastaralé vodovodní sítě. Tento stav odráží nejen výše
diskutovaná neexistence pasportu vodovodu, ale také nedostatečné investice do systému za posledních mnoho let. Nebyl tak dostatečně řešen nejen
vlastní stav vodovodních trubek, ale také třeba špatný stav uzavíracích
šoupat v jednotlivých uzlech nebo rozdělení sítě na úseky, které by mohly
být samostatně měřeny, a tím by mohly být větší ztráty vody lépe sledovány.
Na druhou stranu, díky novým obytným zónám i rekonstrukcím komunikací,
často spojených s opravou či výměnou vodovodu, se v posledních letech
dařilo ztráty vody částečně snižovat. Výjimkou tomu byl rok 2012, kdy
ztráty vody dosáhly vysokých 36,7 %. Toto bylo zapříčiněno významnou
skrytou poruchou na síti, kterou nebylo možno dostupnými prostředky za
rozumných financí dostatečně brzy odhalit. I přes veškerou snahu města
i provozovatele nalézt tuto „neviditelnou“ poruchu (vodovodní řad má ve
městě řádově desítky kilometrů), nebyla v průběhu roku 2012 dohledána,
její nalezení proběhlo až v březnu letošního roku. Jednalo se o starou
přípojku DN 80 v Rumunské ulici, která „vypověděla“ službu, a díky tomuto
značné množství vody teklo kontinuálně do podzemí. Opět se tímto jasně
prokázalo, že bez generelu a detailního pasportu vodovodní sítě se ve
městě neobejdeme.

Fakta ekonomická:
• vodné a stočné pro rok 2013: 65,41 Kč/m3 bez DPH, tj. 75,23 Kč/m3 vč.
15 % DPH (z toho vodné činí 43,52 Kč/m3 vč. DPH);
• vývoj vodného a stočného v letech 2007–2013:
Rok
cena bez DPH
cena s DPH

2007
46,06
48,37

2008
48,83
53,22

2009
51,36
55,98

2010
56,82
62,50

2011
59,09
65,00

2012
59,63
67,98

2013
65,41
75,23

Zdroj: VaK Mladá Boleslav
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• celkový příjem z pronájmu celé vodohospodářské infrastruktury (2012):
14 884 tis. Kč;
• celkové výdaje do infrastruktury za rok 2012: 29 518 tis. Kč;
• příjmy a výdaje do vodohospodářské infrastruktury v letech 2007–2012
v tisících Kč:
Rok
p íjmy celkem
v daje celkem
z toho:
vodovod – pitná voda
kanalizace – odpadní voda
ostatní
VaK (splátky za p j ku)

2007

2008

8 670
4 910

9 970
4 385

2009

2010

2011

2012

11 396
11 888

12 126
15 753

15 907
30 814

14 884
29 518

11

1 027

235

483

1 087

335

4 884

3 358

11 653

13 626

28 245

27 933

15

0

0

0

232

0

0

0

0

1 644

1 250

1 250

Poznámka:
1. V příjmech v letech 2010–2012 není zahrnuta dotace, která byla poskytnuta účelově
na intenzifikaci ČOV. Výdaje podílu města na intenzifikaci ČOV tabulka udává.
2. Hodnoty jsou uvedeny vč. DPH.
Zdroj: Město Čelákovice

V loňském roce byla dokončena Intenzifikace ČOV. Foto: archiv ORM

Komentář k ekonomickým údajům
Výše vodného a stočného je ovlivňována několika základními parametry.
Především je to cena vody nakupované z Káraného, která pro letošní rok
činí 9,87 Kč/m3. Dále se jedná o tzv. „ostatní přímé náklady“, do kterých
spadají především opravy, odpisy, elektrická energie, platby za znečišťování
životního prostředí apod. Součástí přímých nákladů je i nájemné, které platí
provozovatel městu za pronájem sítě – v roce 2012 činil nájem za celý systém
necelých 15 mil. Kč. Významnou skupinu nákladů tvoří také práce spojené
s vlastním provozováním struktury. Sem se řadí náklady např. na laboratoře,
dopravu a mechanizaci, provozovatelské opravy a udržování, náklady na
mzdy či výrobní a správní režii. Malou částí pak je podíl na zisku provozovatele,
který v případě Čelákovic činí řádově jednotky procent. Z těchto všech
nákladů pak „vznikne“ cena vodného a stočného na daný rok, který schvaluje
na podkladu provozovatele Rada města. K ceně vodného a stočného se
samozřejmě přičítá DPH, které je v roce 2013 ve výši 15 % (pro porovnání,
do roku 2011 bylo DPH ve výši 10 %, v roce 2012 bylo zvýšeno na 14 %
a letos dokonce na 15 %).
Cena vodného a stočného již od devadesátých let minulého století pravidelně stoupá. Odráží tak např. celkový vzrůst ceny vody dodávané, elektrické energie, ale i třeba nutnost větších investic do systému, jako byla
v posledním období intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV). Současné
vedení města od roku 2010 zvýšilo cenu vodného a stočného za 1m3 bez
DPH z 56,82 Kč na současných 65,41 Kč, tedy celkem o 8,59 Kč, což činí
nárůst o 15,1 %. V porovnání se stejným obdobím minulého vedení radnice,
tedy od roku 2007 do roku 2010, byla cena navýšena ze 46,06 Kč na
56,82 Kč, tedy o 10,76 Kč, což odpovídá zvýšení o 23,4 %. Současná
radnice se menším nárůstem ceny vodného a stočného bez DPH snaží
částečně kompenzovat zvýšení DPH od roku 2011 o 5 %, a nepokračovat
tak v trendu minulých období, kdy se cena vody zvedala podstatně více.

Investice do vodohospodářského systému je s ohledem na neuspokojivý
stav sítě bezpodmínečnou nutností. Vodovodní struktura je v části pitná voda
dlouhodobě podfinancovávana, důkazem tomu je tabulka „Příjmy a výdaje
do vodohospodářské infrastruktury v letech 2007–2012“. Do roku 2009
dokonce příjmy z nájmu od provozovatele převyšovaly výdaje do vodohospodářské sítě, tedy ne všechny přijaté finance byly použity zpět do systému.
V posledních letech je tomu naopak, nutno ale říci, že hlavně díky investicím
do odpadní vody, reprezentované nutnou intenzifikací ČOV. Neexistence
fondu rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury, který byl vytvořen
až na začátku letošního roku, nám nedával možnost v případě nějaké havárie
či problému „někam sáhnout“.
Vodovod jako takový zcela jistě zaslouží více přidělovaných financí. Prvořadým úkolem je však zpracování pasportu celé sítě ve městě, který minulé
i současné vedení radnice městu dluží. Pokud bude tato kvalitní technická
dokumentace existovat, vyhneme se tak například velmi nepříjemné ztrátě
vody vyvolané skrytou poruchou, která nás postihla v loňském roce. Zároveň se budou podstatně lépe plánovat investice do vodovodu, a to jak
celkových rekonstrukcí, tak malých oprav. „Hořícími“ vodovodními investicemi města je celková rekonstrukce vodojemu včetně nových přívodních
řadů, výměna eternitového vodovodu v ulici J. A. Komenského, oprava
vodovodu v ulici V Prokopě mezi objekty č. p. 1535–1538, oprava vodovodního řadu v ulici Jiřinské nebo rekonstrukce vodovodu v ulici Prokopa
Holého. V našem hledáčku je též řešení systému v areálu bývalého TOSu
či pravidelná výměna armatur v rámci rekonstrukcí komunikací. V úvahu
také určitě připadá vytvoření monitorovacího systému ztrát vody pomocí
dálkových on-line přenosů údajů na centrální dispečink provozovatele.
Na přípravě těchto investic se intenzivně pracuje, a to jak ze zdrojů města,
tak případných dotačních titulů.

ZTRÁTY V MĚSTSKÉM VODOVODU
l Bohumil Klicpera, radní za P ROČ
Na Radě 4. 3. 2013 nás doslova „dostala“ informace o ztrátách pitné vody
z městské vodovodní sítě, která se vyšvihla za loňský rok 2012 na neuvěřitelných přibližně 37 %, což představuje úniky 275 238 m3 vody. Tedy více
než jedna třetina nakoupené velmi kvalitní vody z káranských řadů teče do
země! V prosinci 2010, kdy jsme přestali řídit město, se na skupinovém vodovodu našeho města ztráty pohybovaly ve výši 19 %, tj. šlo o roční únik jen
94 635 m3 vody! Při uzavírání provozovatelské smlouvy se společností VaK
Mladá Boleslav v roce 2005 jsme do této smlouvy zakotvili i tzv. povolený
limit ztrát, který je pod sankcí pro provozovatele a nutí nejen jeho, ale i vlastníka
vodovodu, tj. Město, mít ztráty permanentně pod kontrolou. Smlouvou povolený limit činí 120 000 m3, tj. 20 %! Z materiálů pro jednání Rady města, konkrétně z přiloženého dopisu vedení společnosti VaK Mladá Boleslav, vyplývá
velice diplomatická výtka na současné vedení města, že současné vysoké
ztráty vody jsou zapříčiněny i nedostatečným investováním města do vodohospodářského majetku. Tristní poznání, bohužel pravdivé! V Čelákovicích
nelze zastavit na tři roky obnovu a modernizaci vodovodní sítě, jak se tomu
stalo. Také není možné téměř celý pronájem za vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 16,8 mil. Kč jen tak přerozdělit a použít do úplně jiné oblasti,
byť na významnou investiční akci – lávku přes Labe. O tom bylo to „dohadování“ na Zastupitelstvu o rozpočtu 2013, že investice do lávky nemůže
být realizována z vázaných prostředků, které jsou podle pravidel již využité
www.celakovice.cz

dotace Intenzifikace ČOV určeny právě na rekonstrukce a údržby vodovodů
a kanalizací našeho města. S těmi penězi se zkrátka nedá „žonglovat“, jak
to předvádí současná vládnoucí garnitura. Nikdo však nehodlá zastavit
výstavbu lávky!
Problém ztrát vody chceme řešit, proto sedíme v Radě! Zavedeme systematickou práci zaměřenou na snižování objemu ztrát vody v našem vodovodu.
Chceme vkládat prostředky nejenom do obnovy vodovodní sítě, ale také do
nových technologií přispívajících k dobrým výsledkům v oblasti ztrát vody.
Tím je myšleno vytvoření automatizovaného dispečerského systému monitorování ztrát vody v trubní síti našeho města pomocí dálkových odečtů
informací o průtocích a jejich přenášení na centrální dispečink provozovatele,
kde se budou denně vyhodnocovat. Čím dříve se porucha na vodovodu
objeví, tím samozřejmě menší ztráty! S provozovatelem i občany našeho
města se také musíme domluvit na systémové výměně dožitých domovních
vodovodních přípojek, protože právě ty jsou potenciálním zdrojem skrytých
a obtížně dohledávaných poruch.
Hodláme naše občany pravdivě informovat o rozhodnutích Rady i Zastupitelstva města ve věci snížení nepříjemných ztrát pitné vody, neb se to dotýká
jejich peněženek. Budeme pravidelně – jako dříve – vysvětlovat, jaké kroky
společně s provozovatelem podnikneme, kde a za co budeme investovat,
abychom znepokojivý růst ztrát zastavili a dostali ho opět na uspokojivou
hranici pod 20 %. Nechceme přece v dalších letech platit vodné a stočné
šplhající se k 100 Kč za m3 pitné vody!
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Přivítáni do života byli v sobotu 16. března 2013
tito noví občánci města Čelákovic:

Barbora Lísková, Lucie Kerečaninová, Aneta Karlová,
Jakub Čančara, Matouš Brčák,

Ema Kmínková, Vojtěch Prokůpek, Václav Opp,
Nela Králová, Elena Králíková a Oliver Ježek.
Foto: Jiří Suchý

PORADNA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ OBČANY
Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázdnin) v klubovně organizace
ZP v KD Čelákovice, a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.
Poradenství vede logopedka Marie Lašanová,
kontaktní osoba: p. Alexander, tel.: 605 329 902.

PODĚKOVÁNÍ
l Jana a Jaroslav Opletalovi, Čelákovice-Záluží
Děkujeme tímto MěV KSČM Čelákovice za velmi příjemné odpoledne, které
se uskutečnilo 9. 3. 2013 u příležitosti MDŽ.
Bylo to krásné a příjemné posezení spojené se zábavou a tancem. Občerstvení
dobrovolně připravily místní ženy a bylo výborné.
Za všechny, kteří se zúčastnili, patří velký dík především pořadatelům.

Nová naděje v nové Radě města
l Miroslav Leypold Iglo a Petr Petřík, zastupitelé za Sdružení nezávislých
kandidátů NAŠE Čelákovice
Po dvou letech neustálého hašteření nabídla opozice spolupráci výměnou
za doplnění svých zastupitelů do Rady města. Jak to dopadne, nikdo neví.
Názory vládnoucích stran jsou mnohdy rozdílné od těch našich. Dobrým příkladem je námi podporovaný návrh na vyhlášení památkové zóny. Ovšem
radní, kteří návrh nepodpořili, tak dávají zelenou pro stavby likvidující historický
ráz lokality. Jasným příkladem je ulice Kostelní. Zde tak hrozí, že jen 62 m
od památkově chráněného objektu fary má vzniknout stavba v rozporu
s územně-plánovací dokumentací.
Naším cílem, prosazovaným i v minulé Radě, bylo především čisté životní
prostředí a zapojení obyvatel do práce pro město. Náměstí, lávka přes Labe,
intenzifikace ČOV a jiné aktivity, jako např. měření kvality ovzduší, jsou vynikající vizitkou i námi odvedené práce. Naopak, velice nás mrzí ztráta snahy
města o vytvoření dialogu s občany, která tak úspěšně začala zpracováním
Strategického plánu. Bohužel, ani na rok 2013 není v rozpočtu zpracování
Komunitního plánu (pořízení schválilo Zastupitelstvo již v r. 2009). Jsme tak
snad jediné město srovnatelné velikosti v ČR bez komunitního plánování.
Budeme samozřejmě dále pracovat ve prospěch města Čelákovice a věříme,
že naděje na spolupráci s opozicí nevyplývá jen z obsazení míst v Radě. Připojujeme se k přání pana starosty o fungování Rady v plné síle (zatím stále
fakticky šestičlenné). Očekáváme od ní zásadní zlepšení v komunikaci vůči
odborným komisím (zejm. pro životní prostředí, kulturní a bytové). Vyzýváme
občany, kteří mají náměty ke zlepšení životních podmínek ve městě, aby
neváhali a přišli na jednání Zastupitelstva a tam své připomínky přednesli.
Nabízíme osobní setkání a pomoc při realizaci dobrých nápadů.
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Pohřeb Kulturního domu v Čelákovicích?
l Jan Ferles, muzikant, kapelník, učitel
Hudbou a kulturou žiji od svých šesti let, tedy přes půl století. Jako zdejší
rodák proto považuji čelákovický Kulturní dům za jakousi „Zlatou kapličku“
místní kultury. S jeho fungováním jsem se stačil seznámit poměrně dobře,
a proto vím, že bez aktivní podpory města by to s kulturním životem v Čelákovicích šlo pořádně z kopce.
Kultura má totiž velmi křehký život, zvláště v dnešní době posedlé ziskem.
Sama o sobě kultura není, nebyla a bohužel nikdy nebude příliš výdělečná.
Právě proto mě velmi zarazila zpráva o tom, že se radní našeho města rozhodli
prostory Kulturního domu a jeho provoz pronajmout. Do této chvíle totiž
město na provoz KD každoročně přispívalo. Díky tomu mohl KD plnit svůj
prvořadý úkol a pořádat rozmanité kulturní akce jako koncerty, divadelní
představení, plesy, diskotéky, setkání seniorů, pořady pro mateřské školy,
základní školy a mnoho dalších.
Co by se stalo s těmito akcemi, kterých na město naší velikosti není vůbec
málo? Odpověď je znepokojující, ale velmi jednoduchá: postupně by zanikly.
Když si totiž někdo najímá jakékoliv prostory k podnikání, jeho hlavní motivací
je zisk. Zisk a zase zisk. U budovy Kulturního domu je to však velmi těžký
úkol. Samotný její provoz spolkne značnou část prostředků, například topit
se musí celou zimní sezónu, i když jsou třeba jen dvě akce do týdne. Výtěžek
ze vstupného tak stačí zhruba na třetinu všech ročních nákladů. Zbytek do
této chvíle dotovalo naše město.
Soukromý nájemce však nebude mít zájem cokoliv dotovat. Má několik možností, jak si výdělek zajistit. Může zvýšit vstupné a navýšit nájemné plesům
a jiným tradičním akcím, nebo se poohlédnout po jiných výdělečných aktivitách, které pokryjí jeho náklady a navíc mu zajistí kýžený ZISK. A tak se
může nakrásně stát to co v jiných městech, že z našeho Kulturního domu
bude do několika let (či měsíců!?) například tržnice nebo skladiště. Ale i kdyby
nájemce vrátil KD zpátky městu, napáchaná škoda bude nezvratná. Obnovit
jakoukoliv tradiční akci je nesmírně těžké, ne-li neproveditelné. Rozhodnutí
pronajmout Kulturní dům tak může mít dalekosáhlé následky. Jsou si jich
námi volení městští radní a zastupitelé vědomi? Jednají podle přání občanů,
jejichž zájmy mají zastupovat?
Rozhodnutí Rady města navíc přichází v době, kdy má Kulturní dům po
letech nového ředitele. Je právě teď potřeba přistřihnout křídla nadějné
budoucnosti Kulturního domu? Opravdu je město přesvědčeno, že může
bez obav svěřit křehký život kultury do rukou tržní ekonomiky?

Farní charita Neratovice
U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190; fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
http://neratovice.charita.cz
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Dlužníci nájemného a služeb
v městských bytech
l Petr Polnický, předseda dozorčí rady Q-byt Čelákovice
Město Čelákovice spravuje prostřednictvím své organizace Q-byt Čelákovice,
spol. s r. o., celkem 717 městských bytů v Čelákovicích a v Milovicích, zároveň
také provozuje kotelny dodávající teplo do bytů i dalších objektů různých
odběratelů. Stav bytů i kotelen vyžaduje nutnou údržbu a opravy, mnohde
dosud zanedbávané. Bohužel, město má velké pohledávky u nájemníků,
kteří neplatí řádně nájemné a zálohy na vytápění, odběry vody a další služby
spojené s bydlením. Tuto situaci se město snaží změnit k lepšímu a jedním
z prostředků bude uplatňování práva na úhradu „poplatku z prodlení“ a „úroku
z prodlení“.
Dle občanského zákoníku má město právo požadovat po dlužníkovi dle
§ 697 „poplatek z prodlení“. Ten je stanoven ve výši 2,5 promile denně z dlužné
částky, což představuje roční úrok ve výši 91,25 %! Například, když je dluh
ve výši 10 000 Kč po dobu jednoho roku, tak je dlužník povinen zaplatit k této
částce ještě „poplatek z prodlení“ ve výši 9 125 Kč. Proto předem dobře
zvažte, zda je pro vás výhodné platit včas. K tomu se vám připočtou ještě
soudní výlohy v průměru 10 000 Kč, případně i výlohy exekutorské v podobné
výši, pokud to bude řešeno soudní cestou.
Pouze nezletilé děti s matkou mohou být, při vystěhování z bytu, umístěny
do azylového domu. Ostatní musí počítat s tím, že budou vystěhováni bez
poskytnutí přístřeší. K 31. 12. 2012 bylo řešeno soudně 89 případů z celkového
počtu 254 dlužníků. K tomuto datu dosahují pohledávky u bytů 7 810 053 Kč,
což je v průměru 30 748 Kč na jeden byt! Mezi nájemníky se najdou i takoví,
kteří byt opustí, ale nevrátí, a město byt nemůže pronajmout někomu jinému.
Dlužníkům dluh úplně zbytečně narůstá.
Dlužníkům jsou od loňského roku zasílány upomínky s vyčíslenou částkou
dluhu a k tomu i výše „poplatku z prodlení“ k datu upomínky. Rada města
při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q-byt rozhodla, na návrh
dozorčí rady, že těm dlužníkům, kteří své dluhy dobrovolně uhradí, nebo si
domluví splátkový kalendář a budou ho dodržovat, bude vypočítán „poplatek
z prodlení“ ve snížené výši, odpovídající 25 % ročního úroku. Tato procenta
jsou srovnatelná s výší sankčních úroků u bank. Proto se vyplatí i úvěr či
kontokorent od běžných bank, s nižším úrokem, než dlužit zbytečně městu.
Záleží na prioritách každého. Pokud však dlužník dohodu o splátkách poruší,
bude vymáhán „poplatek z prodlení“ ve výši ročního úroku 91,25 %.
Výše uvedené však neznamená, že nenaleznou pomoc lidé, kteří se dostanou
z různých důvodů do svízelné situace, jako je např. nemoc, ztráta zaměstnání
či úraz. Musí se však včas obrátit na příslušné místo. Je však třeba přijít
v době, kdy je k dispozici platná nájemní smlouva.

A na koho se obrátit v případě problémů?
Na správce městských bytů Q-byt
V případě finančních problémů s placením nájemného a služeb, kdy je
možné domluvit splátkový kalendář, který je nutné dodržovat.
Na odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Čelákovice
V případě nižších příjmů, zda existuje nárok na příspěvek na bydlení či
doplatek na bydlení. Je nutné přijít v době, kdy mají nájemníci platnou
nájemní smlouvu.
Na bytovou komisi Rady města Čelákovic
V případě pozdější úhrady dluhů a snahy docílit nižšího „poplatku z prodlení“
nebo „úroku z prodlení“, přičemž konečné stanovisko a rozhodující právo
žádosti vyhovět, nebo ji zamítnout, má Rada města.
V současné době je také v jednání ustanovení povinnosti složit kauci při
podpisu nájemní smlouvy o pronájmu bytu, aby se z ní pokryly případné
nedoplatky nebo opravy bytů po skončení nájemní smlouvy neodpovídající
běžnému opotřebení za dobu bydlení. Město hradí nejen odebrané teplo,
studenou i teplou vodu za dlužníky, ale i soudní poplatky, náklady advokátovi
a exekutorovi, když se je nepodaří vymoci na dlužníkovi. O tyto peníze je
pak méně v rozpočtu města. Pro představu – v loňském roce činily výdaje
na právní služby za vymáhání dluhů 349 222 Kč. Je na každém, jak se zachová, ale není možné, aby na nezodpovědné chování některých nájemníků
doplácela většina těch, kteří si řádně plní své povinnosti včetně péče o pronajatý byt.
www.celakovice.cz

Pohled do Kostelní ulice v roce 1927. Zdroj: archiv Městského muzea v Čelákovicích

GENIUS LOCI
l Ivan Vaňousek
Před časem jsem v jednom z příspěvků do Zpravodaje napsal, že Čelákovice
nepovažuji za nijak krásné město, ale že mají hezká místa. Místa, která mají
svoji zvláštní atmosféru, kouzlo, či ducha – zkrátka to, čemu se říká „genius
loci“. Za taková místa v Čelákovicích považuji například lokalitu Ve Skále,
Kollárovu ulici, bývalé Sady Dr. Žebráka, areál domu U Mecerů, kterému se
vtipně říká Tichá ulice, Kostelní ulici, ale hlavně kdysi samostatnou část
města zvanou Na Hrádku. Jejím jádrem je původně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie, čelákovická goticko-renesanční tvrz s mlýnem a areál
s barokní budovou bývalého děkanství. Jistě mi dáte za pravdu, že tyto
památky spolu s okolím, k němuž patří i škola Kamenka a několik dalších
historických objektů včetně parku a veřejnosti skrytého starého jezírka –
bývalého mlýnského „haltýře“, má své zvláštní kouzlo. Já osobně tato místa
považuji za jakési „čelákovické Hradčany“. Každý neuvážený zásah do takové
lokality může mít hodnotu „trpaslíka v zahrádce“ a ohrozit její identitu. Připojený snímek Kostelní ulice z roku 1927 ve srovnání s dnešním stavem
dokumentuje postupnou ztrátu půvabu tohoto místa.
Před několika dny jsem byl osloven, zda bych se nechtěl stát členem připravovaného petičního výboru, který má organizovat petici za ochranu výše
uvedeného historického jádra města před výstavbou dvou jakýchsi čtyřpodlažních budov s rovnou střechou v prostoru bývalého statku před školou
Kamenka (na snímku za dnes již neexistující barokní bránou vlevo). Byl jsem
tím trochu zaskočen. Vím totiž, že tato část města by se měla stát památkovou
zónou. Po prostudování návrhu petice jsem ale účast ve výboru nepřijal
a rovněž zvážím, zda se ke vznikající petici připojím svým podpisem. Ptáte
se proč?
Za prvé totiž tuším, že dobrý úmysl bude zase zpolitizován a stane se jen
příležitostí ke střetu čelákovické koalice s opozicí. Za druhé – a to hlavně –
jsem toho názoru, že musí přirozenou a úřední cestou zvítězit zdravý rozum,
úcta k historickému jádru města a to, čemu se říká genius loci.

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

= 1
= 2
= 4
= 5
= 6
= 81
= 84
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Vzpomínka
l Redakční rada Zpravodaje

Dne 13. dubna 2013 to bude 50 krásných let, co
spolu Jana a František POKORNÝCH jdou ruku
v ruce společnou cestou životem.
Přejeme jim další šťastná společná léta a spoustu
radosti z dětí, vnoučat a budoucích pravnoučat.
Dcera Jana a syn Petr s rodinami
Dne 16. 4. 2013 se naše milá
maminka, babička a devítinásobná prababička Vlasta
KRÁLÍKOVÁ dožívá krásných
87 let.
Máme Tě moc rádi, drahá
bábinko, a ještě dlouho pevné
zdraví Ti přeje celá tvá rodina.
Děkujeme za účast na pohřbu pana Břetislava
HYNKA a za projevenou soustrast a úctu k jeho
památce.
Rodina Trafinova a Vartova
Dne 23. dubna uplynou tři roky
od úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka,
tchána a kamaráda Josefa
KADEŘÁBKA, původem ze
Sedlčánek. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte si na něj s námi,
25. března 2013 by oslavil
85. narozeniny.
Manželka Hana a synové Jiří a Josef s rodinou

Dne 24. 4. 2013 uplyne 16 let, co nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček pan Václav
ČERNÝ, a 28. 4. 2013 uplyne rok, co nás navždy
opustila naše maminka, babička a prababička
paní Hana ČERNÁ. Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina

Vážení čtenáři, v březnovém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili krátkou společnou vzpomínku
Městské knihovny, Městského muzea a Základní umělecké školy na zesnulého akademického
malíře Jiřího Hanžlíka. Bohužel, až po termínu uzávěrky jsme obdrželi příspěvek jeho mladšího
přítele, pana Jaroslava Špačka, který v krátké době pouhých dvou dnů nemohl z časových důvodů
reagovat na tuto smutnou událost. Proto si dovolujeme tento článek vystihující podrobněji osobnost a tvorbu Jiřího Hanžlíka otisknout nyní a zároveň upozornit, že Městské muzeum připravuje
retrospektivní výstavu díla akademického malíře Hanžlíka, která proběhne v termínu od 29. 6.
do 1. 9. 2013.

Za akademickým malířem Jiřím Hanžlíkem
l Jaroslav Špaček
Dne 19. února mě nečekaně zastihla smutná zpráva oznamující, že se s námi ve svých osmdesáti letech
náhle navždy rozloučil čelákovický rodák, akademický malíř Jiří Hanžlík. Jeho osobnost jsem začal
vnímat, když jsme se já v dětských a Jiří již v jinošských letech téměř denně potkávali coby sousedé
z jedné, dnešní Masarykovy ulice. Kdo by také neznal ještě z poválečných let do doby znárodnění
existující Hanžlíkovo řeznictví a s tímto řemeslem samozřejmě spojené i jméno jejich nejstaršího syna
Pepy.
Mnozí, předně starší vrstevníci se jistě rozpomenou, jak někdy na počátku padesátých let minulého
století se často oba bratři, vedle zvučných jmen dalších zdejších divadelních ochotníků, objevovali při
četných vystoupeních DS J. K. Tyl, jak to i dokládají četné zachované fotografie a další dokumenty
nejednou vystavené v Muzeu. Zde Jiří neprojevoval jen svůj herecký talent, ale jak můžeme sledovat
na dobových plakátech, některé hry i režíroval, ale hlavně také více než dvacet divadelních scén navrhl
a výtvarně řešil. S jeho výtvarnými vlohami a cítěním, vypilovanými při studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze u profesora A. Hoffmeistera, které zakončil v roce 1956, jsme se na čelákovických
scénách mohli setkávat ještě počátkem sedmdesátých let.
Mezitím se však stačil v roce 1958 oženit, v tomto roce opustit i své rodné město a přesídlit do sousedního
Brandýsa nad Labem, kde prožil další část i poslední dny svého života. S odchodem z Čelákovic však
jeho jméno nezaniklo, i když trávil podstatnou část svého času ve svých pražských ateliérech, odkud
vzešla mnohá jeho tvorba. A když jsem se časem dověděl, že jméno výtvarného umělce Jiřího Hanžlíka
je spojeno např. se světovou výstavou v Montrealu či Moskvě, tak to potěšilo, a zrovna tak, když jsem
viděl u některých kolegů Jirkou vytvořené muzejní expozice například v Táboře, na Zvíkově, Orlíku či
v Soběslavi, byl jsem pyšný, že autor těchto odborně náročných výtvarných řešení a projevů je původem
Čelákovák.
Byl jsem potěšen, že s odstupem času se podařilo Jiřího zaangažovat i do akcí spojených s naším
Muzeem a výsledky jeho výtvarného umu pak měli možnost spatřit i naši četní státní i církevní představitelé
a mnozí zahraniční hosté, a to jak v expozici věnované archeologickému výzkumu Staré Boleslavi,
instalované ve Staroboleslavské bráně, tak při monumentální výstavě pořádané v prostorách našeho
muzea v souvislosti s 80. výročím vodárny v Káraném. Také prostřednictvím našeho Muzea měla široká
veřejnost možnost obdivovat i vlastní uměleckou tvorbu Jiřího Hanžlíka s důrazem na staré pražské
až pohádkové partie, a to během tří jeho autorských výstav v roce 1983, 2002 a 2006. A jistě i ti nejmenší,
dnes již odrostlí, rádi přijímali ve dvou sešitech omalovánek vydané veselé a příjemné kresby Jiřího
Hanžlíka s motivy významných a zajímavých partií z našeho města, které Muzeum vydalo v roce 1999.
Jirko, odešel jsi brzy, ale přesto jsi nám všem zanechal mnoho krásného, a za to Ti patří nesmírně velký
dík.

ZEMŘEL JAROSLAV CITA
l Václav Tichý
Uznávaný náchodský výtvarník Jaroslav CITA, který v minulých letech svými osobitými kresbami zkrášloval i stránky Zpravodaje města Čelákovic, zemřel 10. března 2013 ve věku 86 let.
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duben 2013

Divadelní soubor při T. J. Sokol Lázně Toušeň
Vás srdečně zve na

pátek 19. dubna

VIII. národní přehlídku sokolských divadel Lázně Toušeň 2013
neděle 21. dubna

20.00 hod. POSTEL
DS Nová generace při DS při T. J. Sokol Lázně Toušeň

sobota 20. dubna
10.00 hod.

10.30 hod.
14.00 hod.

JAK TO BYLO S RŮŽENKOU (pohádka pro děti)
T. J. Sokol Česká Skalice
JE TO V RODINĚ!
T. J. Sokol Kyjovice ve Slezsku
PRODANÁ NEVĚSTA aneb CESTA DO HLUBIN NÁRODA
ČESKÉHO
T. J. Sokol Benátky nad Jizerou

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ aneb KROK ZA ČECHEM
18.00 hod.
T. J. Sokol Mratín
14.00 hod. PAN RADNÍ SI NEVÍ RADY
T. J. Sokol Předměřice n. L.
17.00 hod. SKAPINOVA ŠIBALSTVÍ
sobota 25. května
T. J. Sokol Opatov na Moravě
19.30 hod. HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
20.00 hod. A JE TO V PYTLI!
T. J. Sokol Jilemnice
T. J. Sokol Lány
Všechna představení se uskuteční v toušeňské sokolovně na adrese: Nehvizdská 167, 250 89 Lázně Toušeň (www.dslt.cz / dslt@seznam.cz). Vstupné
dobrovolné. Vlaky z Čelákovic do Lázní Toušeně jezdí v každou celou hodinu + 36 minut a zpět v každou celou hodinu + 13 minut.

Titulní strana Čelákovického ZPRAVODAJE v dubnu 1979
Před 35 lety, v dubnu 1979, začal vycházet Čelákovický ZPRAVODAJ, jehož vydávání nebylo až do současné doby v souvislé časové řadě nikdy přerušeno.

www.celakovice.cz
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Cyklobusy a cyklovlaky v rámci PID
zahajují turistickou sezonu
l Petr Studnička

Na vybraných spojích autobusové linky 405 jezdí nově
nízkopodlažní autobusy. Foto: -dv-

SBÍRKA OBLEČENÍ
A OBUVI
l Melánie Skalická, Farní charita Čelákovice
Jarní sbírku oblečení a obuvi pořádá Farní charita
Čelákovice v areálu děkanství v Kostelní ulici
č. p. 455. Žádá se, aby vše bylo čisté, oblečení
vyžehlené.
KDY:
pondělí 22. 4.
15.00 – 18.00 hod.
úterý
23. 4.
15.00 – 18.00 hod.
Sbírka je určena i pro sociálně potřebné spoluobčany v Čelákovicích. Oblečení a obuv pro dospělé
a děti si můžou vybrat v úterý 23. dubna od 15.30
do 18.00 hod.
Kromě sbírky oblečení, která se provádí 2x ročně,
Farní charita pořádá již 10 let Tříkrálovou sbírku
před katolickým kostelem v Kostelní ulici. Letos
jsme vybrali 16 200 Kč.
Děkujeme všem dobrovolnicím, které při sbírkách
pomáhají, a dárcům jak finančních prostředků,
tak i oblečení a obuvi.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2013

V pražské MHD i v rámci PID lze přepravovat jízdní kola. V metru na poslední plošině
každého vozu max. 2 jízdní kola bez časového omezení, v tramvajích na plošině pro
přepravu kočárků max. 2 jízdní kola, ale platí zákaz jejich přepravy v pracovní dny
v čase 7.00–19.00 hod., na lanovce v druhém oddíle vozu max. 2 jízdní kola a na
přívozech bez časového omezení dle kapacity plavidla. V autobusech MHD nelze jízdní
kola přepravovat. Zvláštní službu pro cykloturisty poskytují o sobotách, nedělích
a státních svátcích v období turistické sezony speciálně vypravované cyklovlaky
a cyklobusy.
Cyklovlak Okoř bude v průběhu své 7. sezony v provozu každý nepracovní den od 23. 3. do 28. 10.
2013. Provoz je zajištěn soupravou, ve které je pro cyklisty přednostně určen jeden z vozů se speciální
úpravou pro přepravu jízdních kol. Ve vlaku platí i Tarif PID, za přepravu kola se platí 25 Kč za každý
vlak, resp. 50 Kč na celý den. Navštívit lze hrad Okoř, rotundu na Budči, rodiště Oty Pavla v Buštěhradu
nebo údolí Zákolanského potoka.
Zjednodušený jízdní řád cyklovlaku
09:10
09:45
09:53
10:09
10:53

13:41
14:11
14:17
14:33
15:16

Praha-Masarykovo nádraží
Praha-Ruzyně
Hostivice
Středokluky
Slaný

13:12
12:42
12:37
12:20
11:31

18:49
18:20
18:15
17:57
17:05

Zdroj: ROPID

Cyklobus bude v průběhu své 11. sezony v provozu každý nepracovní den od 6. 4. do 6. 10. 2013.
Provoz je zajištěn autobusem s úchyty na 25 jízdních kol. Linka cyklobusů navazuje v Dobřichovicích
na vlaky linky S7 Praha – Beroun. Na lince cyklobusu platí Tarif PID, za přepravu jízdního kola se platí
16 Kč bez ohledu na vzdálenost. Z tras pro pěší a cyklisty lze doporučit Údolím Kocáby, Podél Hřebenů
či Do Berouna přes Brdo a Koněprusy.
Zjednodušený jízdní řád cyklobusu
08:25
08:40
08:50
09:00

10:25
10:40
10:50
11:00

12:25
12:40
12:50
13:00

14:25
14:40
14:50
15:00

Dobřichovice, nádraží
Řitka
Mníšek pod Brdy, náměstí
Kytín, náves

10:00
09:50
09:40
09:30

12:00
11:50
11:40
11:30

14:00
13:50
13:40
13:30

16:00
15:50
15:40
15:30

Zdroj: ROPID

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2013
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které navazuje na předchozí ročníky.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci
v celkem 30 evropských zemích.
Vlastní šetření probíhá od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů, prokazujících se průkazem a příslušným pověřením.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků zákonů.
Případné dotazy občanů zodpoví Zuzana
Mašková na tel.: 274 053 195 nebo 731 439 298,
e-mail: zuzana.maskova@czso.cz,
www.stredocesky.czso.cz.

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu:
září až červen – Městský bazén, tel.: 326 991 766,
605 317 954.

Provozní doba:
po
út

18.30 – 21.30
6.15 – 7.45

st

6.15 – 7.45

pořádá kurzy plavání miminek od 6 měsíců a dětí
do 6 let. Začátek jarního kurzu 8. dubna 2013.
Cena kurzu 3 000 Kč/10 lekcí. Možnost nastoupení do „rozjetého“ kurzu, nahrazování,
sourozenecké slevy, samonosné bazénky
jen pro rodiče s dětmi, teplota vody 33 °C.
Info: www.rcmysak.cz, tel.: 607 842 881,
723 589 614.
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20.00 – 21.30

(19.00 – 20.00 plavání se ZP)

čt

Rodinné centrum Myšák

17.00 – 21.30

(17.00 – 18.30 pronájem dráhy)

pá

18.00 – 21.30
6.15 – 7.45

so

17.15 – 21.30
16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

ne

10.00 – 12.00

16.00 – 21.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Změny v provozní době:
Dne 30. 4. plavání pro veřejnost od 17.00
do 20.00 hod. a ve dnech 1. 5. a 8. 5. od 16.00
do 21.30 hod.

Provozní doba od dubna:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00
13.00 – 23.00
13.00 – 20.00
13.00 – 22.00

společná
společná
společná
ženy
společná
ženy
společná

Jednotlivé vstupné: beze změn
Permanentky:
akceptují se již prodané
nově 2 000 Kč/20 vstupů
1 500 Kč/20 vstupů/senior
duben 2013

FV PLAST
Dne 14. 3. se ve společnosti FV Plast, jejíž výrobní
závod sídlí v Čelákovicích, uskutečnila kolaudace
nové budovy obchodu. Za přítomnosti starosty
Čelákovic Josefa Pátka, vedoucí stavebního úřadu
Ilony Luštincové, zástupců společnosti, projektantů a dodavatele díla byly prezentovány inovační
projekty společnosti, zejména výstavba nové
výrobní haly pro inovované výrobky včetně instalovaných technologií.
Město Čelákovice a společnost FV Plast, a. s.,
jsou spolupartnery úspěšného projektu Rodinného
centra ROUTA, o. s., s názvem Slaďování rodiny
a práce – šance pro Čelákovice. V rámci tohoto
projektu bylo od 1. března letošního roku vytvořeno
sdílené pracovní místo recepční, a to právě v nově
postavené budově obchodu.

Tel.: 725 779 211, e-mail: dvorakova@kavarnapariz.cz.

OPRAVNA OBUVI

Otevření nové budovy obchodu FV Plast, předního výrobce plastových sytémů pro rozvody pitné a teplé užitkové
vody, ústředního a podlahového vytápění. Foto: FV Plast

Na adrese Vašátkova č. p. 176, ale se vchodem
z hlavní ulice Masarykovy, otevřel Dušan Piskor
v úterý 5. února opravnu obuvi.
Nabízí zde jednak opravy obuvi, ale i opravy brašnářské či všívání zipů do oděvů. Některé práce jsou
prováděny i na počkání. K obuvi z doplňkového
prodeje zakoupíte např. tkaničky, krémy či vložky.
Dalšími poskytovanými službami jsou gravírování,
výroba dveřních štítků anebo razítek.
Otevírací doba:
po – pá 8.00 – 17.00 hod.
so
9.00 – 12.00 hod.
Tel.: 702 339 710,
e-mail: piskor.dusan@seznam.cz.

KAVÁRNA PAŘÍŽ

CENTRUM PODNIKATELEK POLABÍ

V pondělí 18. 3. byla v budově
CMC otevřena nová nekuřácká
kavárna francouzského stylu
s názvem Kavárna Paříž. Vchod
je z boku z ulice U Kovárny, ale
můžete využít i hlavního vchodu do CMC. Majitelka
a odpovědná vedoucí Adéla Dvořáková vám představuje nabízený sortiment: „Kromě výborné italské
kávy značky Filicori máme od stejného výrobce
širokou škálu čajů, dále si u nás mohou zákazníci
pochutnat na pečených čajích, čokoládách, fresh
džusech, míchaných koktejlech, ale i mléčných
koktejlech pro děti, pohárech ovocných a zmrzlinových. Nabídku v dohledné době rozšíříme i o čerstvé dorty, domácí štrúdly, koláče, croissanty
a čerstvě rozpékané pečivo, bagety a různé druhy
sladkých i slaných palačinek.“
V kavárně připraví i oslavu dětských narozenin či
třídních srazů, využít prostory je také možné pro
pořádání např. kosmetických předváděcích akcí
apod. Na léto majitelka plánuje zřízení menší předzahrádky a rozšíření sortimentu o výborné domácí
zmrzliny.
Otevírací doba:
po
13.00 – 17.00 hod.
út – so
10.00 – 17.00 hod.
www.celakovice.cz

Nové Centrum podnikatelek Polabí bylo ve čtvrtek
21. 3. otevřeno v Čelákovicích pouhých pár minut
chůze od nádraží na Masarykově ulici 95. Během
prvního dne Centrum navštívily desítky žen, které
uvažují o otevření živnosti nebo již podnikají. V 15.00
hodin novou instituci symbolicky otevřel starosta
Čelákovic Josef Pátek a další partneři projektu, jimiž
jsou firma FV Plast a majitelka obchodu s růžemi
Hana Veselá. „Zažil jsem dobu, kdy v tomto prostoru
bylo kadeřnictví, pak obchod s oblečením a jsem
rád, že nyní zde začíná fungovat centrum s tak prospěšnou činností,“ uvedl starosta Pátek.
Zájemkyně si z návštěvy odnesly nejen jarní tulipán
na oslavu prvního jarního dne, ale také informace
o praktických kurzech, poradenství a dalších nabízených aktivitách.

Miniškola pro ženy, které již zahájily živnost, je plánována na podzim 2013.
Aktivity organizuje občanské sdružení RC ROUTA
v rámci projektu „Podporujme podnikatelky Polabí!“, jehož nefinančním partnerem je i město Čelákovice. Projekt bude v následujících dvou letech
asistovat ženám ze středního Polabí, aby se staly
úspěšnými podnikatelkami a sladily svou živnost
s potřebami rodiny. Více informací najdete na
webových stránkách:
www.podnikatelky-polabi.cz.
Otevírací doba centra:
po a st 8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
út a čt
8.00 – 12.00
12.30 – 15.30
pá
8.00 – 14.00
Tel.: 739 033 163,
e-mail: info@podnikatelky-polabi.cz.

ČESKÝ KANAFAS, KVĚTINY, DÁREČKY
Otevřena také na první jarní den 21. března byla
další nová prodejna, a to s tradičním českým
metrovým textilem, dárečky a květinami. Najdete
ji v budově CMC na náměstí 5. května 2. Vchod
do prodejny je jak z ulice U Kovárny, tak i hlavním
vchodem do CMC.

Od českého výrobce KANAFAS CZ, s. r. o., pokračovatele třistaleté tradice textilní výroby v regionu
Chodska, zde zakoupíte textil metrový, ložní a stolní či zástěry, zavinovačky apod. Využít můžete
služby šití na míru, dekorování bytů, provozoven
a též službu architekta.
V prodeji zde také mají francouzskou keramiku
a produkty anglické kosmetiky Baylis & Harding.
Do budoucna plánuje Milada Maroušková (tel.:
777 926 758) rozšířit nabízený sortiment o barevnou pečící keramiku.
V sekci květin zakoupíte řezané holandské květiny,
hrnkové květiny, dekorace, dárkové zboží v podobě
difuzérů, svícnů, svíček, mýdel, bytových vůní apod.
Za tuto tzv. květinovou část odpovědná Ivana Černá (tel.: 602 345 375) vám poradí s péčí o květiny,
vytvoří na přání individuální vazby, dekorace a květinové aranžmá. Výhodou je přijímání i telefonických objednávek.
Otevírací doba:
po – pá 9.00 – 18.00 hod.
so
9.00 – 11.00 hod.
-dv-

Foto: Markéta Jiráková

V dubnu startuje jarní termín Miniškoly podnikání
pro ženy, které chtějí začít podnikat. V 11 celodenních kurzech si účastnice osvojí znalosti
potřebné k zahájení podnikatelské činnosti.
Odborní školitelé a školitelky se neomezí jen na
praktické dovednosti, ale nabídnou i zhodnocení
osobnostních předpokladů účastnic a psychologický pohled.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Životní prostředí je vše, v čem žijeme a co si sami utváříme – např. naše město.
Jak to v něm vypadá, můžeme ovlivnit i sami třeba tím, že chráníme přírodu,
třídíme odpad, ale i upozorňujeme na nešvary jako černé skládky a vandalismus. V Čelákovicích to vše a ještě něco navíc má na starosti Odbor životního
prostředí MěÚ a komise Rady města pro životní prostředí. Technické služby
se zde zase starají o zeleň a úklid a provozují Sběrný dvůr. Městský dům dětí
a mládeže spolu se školami se věnují ekologické výchově. A o jejich činnosti
se můžete dočíst právě v tomto tématu.

Blín černý. Foto: Petr Petřík

JE V ČELÁKOVICÍCH VŮBEC NĚJAKÁ PŘÍRODA?
l Petr Petřík, předseda komise pro životní prostředí
Napadlo by vás, že můžeme potkat v ulicích našeho města třeba ježka, ropuchu zelenou nebo kalouse ušatého? Že ještě před nedávnem rostly
orchideje poblíž Kovohutí a v parku u náměstí trůní
dubisko s obvodem kmene přes 4,5 metru? Přírodu
v Čelákovicích tedy máme včetně starých dřevin,
jak jsme se mohli přesvědčit např. na loňské výstavě v Městské knihovně. To nejcennější z přírody
na našem katastru nějak souvisí s Labem. Stačí
ujít pár kroků a vstoupit do říční krajiny, hájemství
rybářů, a pohlédnout přitom do mapy tzv. Územního systému ekologické stability. Kromě rozsáhlých chráněných ploch kolem polabských tůní
a lužních lesů mezi Přerovem nad Labem, Lysou
nad Labem a Čelákovicemi je po krajině roztroušeno několik lokálních biocenter (např. zbytek
mrtvého ramene Labe pod Volmanovou vilou,
bývalý lom u Záluží apod.). Zmapovány zde máme
přírodní stanoviště říčních niv s lužními lesy, vrbinami, tůněmi, vodní a mokřadní vegetací, říčních
teras s vegetací písčin, borů a doubrav, dubohabřin
a např. vegetaci suchých trávníků.
Na katastru města se nachází část Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně chránící soustavu slepých
a mrtvých ramen s vodní a mokřadní vegetací,
vodním ptactvem, obojživelníky a nejrůznějšími

bezobratlými. Velmi cenná je vlhká louka u Arazimových tůní. Společně s přilehlými lesy byla proto
obě území zařazena mezi evropsky významnou
lokalitu chráněnou celoevropskou soustavou
Natura 2000. Jako významné krajinné prvky ze
zákona jsou chráněny všechny lesy, vodní toky,
rašeliniště, rybníky a údolní nivy. Jedním z nich je
i niva (ploché údolní dno) potoka Výmola.
A přejděme z vlhka do sucha. Komisi pro životní
prostředí se podařilo navrhnout významný krajinný
prvek nacházející se mezi Čelákovicemi a Mochovem. Jedná se o zachovalá společenstva suchých
trávníků a zbytky starého ovocného sadu. Vedle
protierozní funkce má tato lokalita velký význam
i pro zachování genofondu cévnatých rostlin i bezobratlých. Při našem průzkumu v roce 2011 zde
bylo zaznamenáno 175 druhů cévnatých rostlin,
z nichž 25 je nějak ohroženo nebo chráněno zákonem (např. hlaváček jarní), 92 bezobratlých (např.
s chráněným zlatohlávkem tmavým), 27 druhů
ptáků (včetně např. chráněného slavíka obecného)
jako i početné populace chráněné ještěrky obecné.
Překvapil i výskyt téměř 30 druhů nižších hub.
Lidé možná ani netuší, jaké poklady se skrývají za
humny jejich příbytků, a tak jsme se rozhodli připravit na září tohoto roku v prostorách Městského
muzea výstavu o přírodních krásách Čelákovic
a okolí. O náplni této výstavy vás budeme informovat.

Arazimova tůň. Foto: Petr Petřík

Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně. Foto: Petr Petřík
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Čilimník řezenský – u Mochova. Foto: Petr Petřík

Hrachor bahenní – v Císařské Kuchyni. Foto: Petr Petřík

Památný javor – u náměstí. Foto: Petr Petřík

duben 2013

Den Země oslavíme v našem městě již po sedmé
l Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního prostředí

Tradice oslav mezinárodního svátku životního prostředí poprvé proběhla v roce 1970
v USA. Měla za cíl prosadit otázku životního prostředí do politické diskuze. Tehdy ji
inicioval senátor Gaylord Nelson. OSN slaví Den Země od roku 1971. V naší zemi je
tento svátek slaven od roku 1990, kdy jsme se připojili k jeho oslavování spolu s dalšími
140 státy světa. V našem městě jej slavíme od roku 2007, letos tedy vstupujeme do
7. ročníku.
Zasluhuje si připomenout, že již v 60. letech minulého století byly slaveny v tehdejší ČSSR „ Dny ochrany
přírody“ pod hlavičkou Svazu pro ochranu přírody a krajiny TIS, který vzešel ze Sboru ochrany přírody
při Národním muzeu v Praze. Jako jediný svaz u nás neměl ve stanovách vedoucí ideologii KSČ, a proto
byl roku 1979 úředně zrušen. Dny ochrany přírody, které se konaly vždy od 21. 3 do 31. 3., byly tak
nahrazeny právě Dnem Země v měsíci dubnu.
Kalous ušatý. Foto: Petr Jiras

Město Čelákovice společně s Městským domem dětí a mládeže a Technickými službami města připravuje
v zahradě MDDM již tradiční oslavu tohoto svátku na

pátek 19. dubna 2013 dopoledne.
Děti z městských mateřských škol se na tento den těší a připravují. Představí nám svá výtvarná díla
na téma „Cesta čelákovických odpadů“. Oslavy v zahradě MDDM bude provázet zábavný program.
Zábavnou formou řešíme, co se s odpady děje po jejich odložení do příslušného kontejneru. Děti si
vyzkouší, jaké mají v tomto směru znalosti.

Snědek Kochův. Foto: Petr Petřík

Za vystavená výtvarná díla jednotlivých tříd MŠ dětem předáme drobné odměny. Akce proběhne od
9.00 do 12.00 hod. Práce dětí vracíme po akci do MŠ. Budou využity na další propagaci sběru a třídění
čelákovického odpadu. Všechny zájemce rádi zveme na prohlídku dětských prací na zahradě MDDM
v pátek 19. dubna odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.

PRAKTICKÉ RADY, JAK NALOŽIT S ODPADY Z DOMÁCNOSTI A ZAHRAD
l Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního
prostředí

Využitelné složky odpadu
Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do
barevných kontejnerů na tříděný odpad nebo
do separačního dvora TS Čelákovice, tel.:
326 992 682.
Další využitelný odpad, jako je železo, barevné
kovy, papír či akumulátorové baterie, odevzdávejte
do separačního dvora TS Čelákovice nebo do
sběren surovin.

Nebezpečný odpad
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky
znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené
motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev,
lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory)
apod.
Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na
komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném
dvoře TS Čelákovice.

Prošlé léky a obaly od léků
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Autovrak
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat ho pouze osobám, které jsou provozovateli
schválených zařízení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu autovraků.
www.celakovice.cz

Objemný odpad
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové
sklo, vany apod. odevzdávejte při mobilním svozu
objemného odpadu nebo do sběrného dvora.

třebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!
Všechny výrobky můžete odevzdat do separačního dvora TS Čelákovice.

Stavební odpad
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky
a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina
a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování,
údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb,
pro malé množství kontaktujte separační dvůr.
Možnosti likvidace stavebního odpadu, např.:
skládka AVE.CZ, Benátky nad Jizerou,
tel.: 326 316 322.

Rostlinný odpad
Odpad ze zahrádek lze:
– kompostovat na svém pozemku či zahrádce;
– odkládat v separačním dvoře;
– spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální
ohleduplností a s přihlédnutím k povětrnostním
podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy).
Spalování rostlinného materiálu, který není
suchý, je zakázáno. Rostlinný odpad můžete
odevzdat v separačním dvoře TS Čelákovice.

Použité výrobky podléhající tzv.
zpětnému odběru
Použité výrobky, jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia
apod., elektrické akumulátory, galvanické články
a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo
motorové oleje) lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře. Elektrospo-

Praktické rady
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad,
stavební suť, odpad ze zeleně apod.?
Technické služby Čelákovice, e-mail:
ts@celakovice-mesto.cz, tel.: 326 991 174.

CO DĚLAT KDYŽ?
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste
ji nebo pište na:
Městský úřad, tel.: 326 929 129.
Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou
skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii,
tel.: 326 929 150, 731 136 156.
Jinak ohlaste na:
Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 326 929 129
Česká inspekce životního prostředí, oddělení
odpadového hospodářství, tel.: 266 793 340
Zapište si:
RZ (registrační značku), barvu a typ vozidla, čas,
datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte foto.
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CESTY ČELÁKOVICKÝCH ODPADŮ
l odbor životního prostředí a MDDM Čelákovice

Zajímá vás, co se stane s odpadem, který odložíte do barevných kontejnerů
nebo jej odložíte v separačním dvoře?
ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE
O zpětný odběr elektrozařízení se v Čelákovicích
starají kolektivní systémy Asekol, Ekolamp, Elektrowin a Ecobat. Veškerý elektroodpad máme
možnost odevzdat ve sběrném dvoře, při sběrových sobotách, ale i na sběrných místech do červených kontejnerů firmy Asekol. Z baterií se
získávají kovy, nejčastěji zinek, mangan, železo,
nikl a měď. Ze zářivek a kompaktních žárovek se
získá až 96% materiálu (sklo, kovy, plasty, elektronika). Z vysloužilých elektrospotřebičů se po
rozebrání dále využívá sklo, plast, železo, barevné
kovy i dřevo.

SMĚSNÉ PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY
Sbíráme je do žlutých kontejnerů společně.
Je tomu tak proto, že tyto odpady svezou
Technické služby města Čelákovic do sběrného dvora, tam odpad přetřídí a podle druhů
odešlou dál. Plasty se zpracovávají např.
v SILON, s. r. o., Planá nad Lužnicí, kde se
z PET odpadů vyrábí střiž a kabely. PES vlákna
slouží pro automobilový průmysl, výrobu
hygienických potřeb atd. Nápojových kartonů
se podařilo vytřídit 3,25 t. Dále se předávají
papírnám k dalšímu zpracování. V papírnách
se z nich po úpravě vyrobí buničina či papír,
nebo se zdrtí a vyrobí se z nich desky pro
stavbu montovaných domů. Plastů se v loňském roce podařilo vytřídit 113 t. Vzhledem
ke stoupajícím cenám a omezeným zásobám
ropy se zvyšuje význam vytříděných plastů.

SKLO
Do zelených kontejnerů rozmístěných po městě
odkládáme směsné sklo (barevné i čiré). V loňském roce se podařilo vytřídit 146,75 t barevného
skla. Směsné sklo odveze sběrný vůz Technických služeb města Nymburka a sebrané sklo pak
předají do AMT, s. r. o., Příbram k dalšímu zpracování. Tam se sebrané sklo přetřídí na jednotlivé
frakce, z nichž se vyrobí skleněný granulát
a z něho pak nové sklo, láhve, atd.

TEXTIL
PAPÍR
Loni se podařilo vytřídit celkem 189,6 t. Papír
sváží z našeho města 1x týdně Technické služby
Nymburk a následně předají firmě CIUR, a. s., do
Brandýsa nad Labem, kde jej přetřídí a zpracují
na izolace protipožární, tepelné, zvukové, fasádní
systémy nebo použijí k výrobě celulózových vláken pro průmysl – silnice.

BIOODPAD
Je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou,
která vzniká např. údržbou zahrady, sekáním
trávy, sběrem listí a spadaného ovoce a také
při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce
a zeleniny). V loňském roce bylo odevzdáno
celkem 523 t. Tento odpad se kompostuje
a využívá jako hnojivo, které vrací živiny do
půdy. Může ale i sloužit např. jako palivo pro
bioplynové stanice nebo k výrobě peletek.

OBJEMNÝ ODPAD
Vyprodukovali jsme jej v loňském roce
80 t. Tento druh odpadu nejvíce tvoří
starý opotřebovaný čalouněný a dřevěný nábytek. Sbírá se především
v separačním dvoře. Větší část vysloužilého nábytku odejde na skládku
AVE.CZ do Benátek nad Jizerou nebo
do Radimi, menší část (dřevo) se předává k dalšímu zpracování firmě ASA.
Dřevo se dále zpracovává drcením a po
úpravě se užívá např. k výrobě peletek.

Textil můžeme odkládat zatím pouze na
4 místech do tmavě zelených kontejnerů firmy
Koutecký, s. r. o., z Duchcova. V loňském
roce jsme vytřídili celkem 22,6 t. Tento odpad
si firma pravidelně 1x měsíčně sváží a vyhozený textil přetřídí. Co se dá použít, předá firma charitě, co se použít nedá, zpracuje firma
na průmyslový textil.

Celkem 5 632,23 t všech odpadů
688,48

1 070,00
2 721,20

Legenda (čísla v tunách)
černá
2 721,20 směsný odpad občané
červená
64,00 zpětné odběry
modrá
189,60 papír
zelená
147,00 směsné sklo
tm. zelená
22,70 textil
žlutá
113,00 směsný odpad
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oranžová
3,25
hnědá
80,00
fialová
10,00
zelená
523,00
šedá
1 070,00
písková
688,48

tetrapaky
523,00
objemný odpad
10,00
nebezpečný odpad
80,00
biologicky rozložitelný
3,25 113,00
odpad z úklidu města
64,00
22,70 147,00
189,60
ostatní odpad ze SD občané
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Čím se baví naše děti
l vedení školy
Ve dnech 7. a 11. března se na veřejnosti popraly
děti z různých čelákovických škol a při potyčkách
musela zasahovat Městská policie. Ačkoliv se praly vždy dvě děti, množství přihlížejících bylo neuvěřitelně vysoké napříč školami i věkem. Jak se
všichni o potyčce dozvěděli? Pravděpodobně díky
sociálním sítím, které jsou vhodným místem, kam
umístit odkaz, že např. dnes ve 14 hodin na tom
a tom místě čekám na svého spolužáka, který mě
už dlouho štve, a tady si to za asistence davu přihlížejících vyřídím. V tu chvíli bohužel můžeme jen
přihlížet, jak si tu děti za mohutného povzbuzování
davu spolužáků vyřizují své účty. Přihlížet, protože
pravomoci školy končí školním vchodem a to, co
se děje na ulici, je v kompetenci např. Městské
policie. Tu jsme také již dvakrát k podobným potyčkám povolali. Opravdu, rodiče, víte, kde vaše
dítě přišlo k naražené ruce, oteklé tváři nebo nalomenému malíčku? Protože aktéři se většinou
podobnou zkušeností rodičům nechlubí.
Vezměme proto tuto úvahu jako možný návod
k tomu, občas dětem prohlédnout historii jejich
počítače. Zbystřete prosím pozornost, když dítě
někam pospíchá, je neklidné, nervózní, podivně
se chová. Včasným rozhovorem s ním a upozorněním, že by se podobným situacím mělo rozhodně vyhnout, můžete předejít větším problémům.
Obecně se říká, že škola dítě vychovává, ale to
není tak zcela pravda. Ano, snažíme se vychovávat, ale výchova vašeho dítěte je prvořadým úkolem vás, rodičů, škola dítě především socializuje
– učí ho reagovat a chovat se v situacích sociální
skupiny jiné než je rodina – kolektiv spolužáků,
dospělých osob, věkově odlišných skupin dětí.
Tentokrát se děti popraly před školou, kam jsme
policii zavolali, příště se pozvou do míst, kam
nedohlédneme, a pak už škola nemůže dělat
opravdu nic.

Zdravá školní jídelna
l vedení školy
Chceme-li, aby se dítě zdravě stravovalo, musíme
ho to především naučit. Do této snahy se zapojila
i naše školní jídelna.
Končíme s různými kupovanými jogurty, smetánky
a tyčinkami s prodlouženou dobou trvanlivosti
a sázíme na čerstvě vyráběné dezerty přímo v naší
školní jídelně. Jsou zcela čerstvé a cena takto vyrobené stravy je pro školní jídelnu daleko příznivější.
Postupně nasazujeme zdravější přílohy a potraviny
– ryby, celozrnné těstoviny, cizrnové pokrmy, saláty
apod. Není v dnešní instantní době obvyklé – zejména ve velké školní jídelně - že se tu nevaří polévky s mraženou zeleninou ochucené bujonem
v kostce. Polévky jsou připraveny vždy z čerstvé
zeleniny a vývary z kostí nebo masa. Nekupujeme
www.celakovice.cz

polotovary, nebo jen zcela výjimečně, a kuchařky
vyrábějí např. plněné knedlíky, bramborové knedlíky apod. samy. Již několik let nemůžeme v omezených prostorách školní vývařovny připravovat
dietní stravu, která měla ve škole dobrý zvuk.
Hygienické podmínky to nadále nedovolovaly. I tak
se ovšem stane, že se vyskytne dítě s přísnou dietou a rodiče mají velký zájem na tom, aby se dítě
mohlo ve školní jídelně stravovat. Kuchařky jsou
samozřejmě ochotné takovému žáku stravu ohřát,
jdou ale i nad rámec svých povinností. To, co nebyla ochotna nebo schopna zabezpečit jiná škola,
se při troše dobré vůle u nás daří. Vedoucí školní
jídelny se s maminkou takového dítěte každý
měsíc sejde nad plánovaným jídelníčkem a společně se snaží rodině stravování usnadnit. Pokud
to jde, nezahustí kuchařky pro takové dítě omáčku
moukou, připravují maso v přírodní šťávě, ochotně
uvaří rodinou přinesené bezlepkové těstoviny
apod. Děkovný dopis rodičů pak hovoří za vše:
„Chtěla bych moc poděkovat vedoucí školní jídelny
paní Lence Beranové a ostatním paním kuchařkám
za ochotu, vstřícnost, vynaložený čas a práci navíc
při přípravě bezlepkových obědů. Dcera je z přístupu všech paní kuchařek nadšená a obědy jí zde
moc chutnají.
Spokojená maminka.“

Přijímáme nové žáky
pro školní rok 2013/2014
HUDEBNÍ OBOR
Do přípravného ročníku hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na základě přijímací talentové
zkoušky: zpěv jednoduché lidové písně a orientace
v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 22. 4. v 17.45 hod.
pondělí 6. 5. v 17.45 hod.
středa 15. 5. v 17.45 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební
nástroje. Podmínkou studia hry na klavír je vlastní
nástroj – pianino, nikoliv elektrický nástroj.
VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kresba.
Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést vlastní
domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 19. 4. v 17.00 hod.
pátek 31. 5. v 17.00 hod.
TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímáme chlapce i dívky od
6 do 10 let. Předpoklady pro studium v tanečním
oboru: tělesné dispozice, rytmické vnímání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 16. 5. v 17.00 hod.
středa 22. 5. v 17.00 hod.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímáme žáky
od 6 let. Předpoklady pro studium tohoto oboru:
vyjadřovací schopnosti (vyprávět příhodu, vtip,
recitovat báseň, zahrát pohádkovou postavu),
pohybové schopnosti, fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 29. 4. v 17.00 hod.
pondělí 13. 5. v 17.00 hod.
STUDIO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději
v srpnu 2013 dovrší pět let. Výuka probíhá v dopoledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 23. 5. v 18.00 hod.
čtvrtek 30. 5. v 18.00 hod.
Zájemci o studium vyplní a odešlou elektronickou
přihlášku ke studiu, kterou najdou na webových
stránkách školy, nejpozději jeden den před konáním přijímacích zkoušek zvoleného oboru. Počet
nově přijatých žáků je omezen celkovou kapacitou
školy.
Na Vaše dotazy rádi odpovíme, podrobnější informace v kanceláři školy.
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V NAŠÍ KNIHOVNĚ
l Soňa Husáriková, ředitelka Knihovny
O Březnu – měsíci čtenářů a jeho programu, který
Knihovna pro veřejnost nabízela, jste se mohli
dočíst v březnovém Zpravodaji. Všechny akce
byly úspěšné a přilákaly mnoho posluchačů.
Novinkou jsou jména 3 čelákovických vítězů celostátní akce Čtenář roku, v letošním roce zaměřené
na dětské čtenáře. Hlavním kritériem pro ocenění
Čtenáře roku byl počet přečtených knih v roce
2012. Jsme rádi, že máme dětské čtenáře, kteří
si udělají čas na čtení tolika knih, a velmi si ceníme
přístupu jejich rodičů. Nejen jejich děti, ale také
oni navštěvují pravidelně Knihovnu a na slavnostní
předávání cen své děti doprovázeli. Je vidět, že
se právě tady naplňuje přísloví, výchova příkladem“.
Čtenářkou roku 2013 se stala Agáta Štveráčková
s počtem 176 přečtených knih z 5. D ZŠ
J. A. Komenského, jako druhá se umístila Štěpánka Zelená (168 knih) z 5. C ZŠ J. A. Komenského a na třetím místě nejmladší Eliška Štrajtová
(160 knih) ze 4. B ZŠ Kostelní. Za Město Čelákovice
poblahopřál oceněným dívkám Petr Studnička
a žáci ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích zahráli
několik skladeb.
Hostem večera a odměnou pro oceněné byla
beseda se spisovatelem a nakladatelem Janem
Řehounkem, který přizpůsobil své vyprávění věkovému složení posluchačů, uvedl několik svých
knih pro děti a přečetl z nich ukázky.
Druhá část slavnostního večera byla věnována autorskému čtení začínajících autorů,
v jejím průběhu se představily Marie Richterová,
Klára Janáčová, Lucie Opočenská a Michaela
Kašičková z Čelákovic. Ukázky svých prací
četli také Lenka Martinková a Vojtěch Káně
z Brandýsa nad Labem a Šárka Čiháková
ze Staré Boleslavi.

Další novinkou měsíce března je připojení naší
Knihovny ke koordinované dotazovací službě
českých knihoven určené nejširší veřejnosti Ptejte se knihovny. Na vaše otázky, ať již oborové
nebo provozní, odpovídají knihovníci zúčastněných knihoven. Dotaz je možné položit kterékoli
z nich. Úkolem knihovny není vždy dotaz plně
zodpovědět, ale spíše doporučit vhodné zdroje
a poukázat na další možná řešení problému. Ke
službě Ptejte se knihovny je připojeno víc než
70 knihoven. Odkaz na tuto službu najdete na
webové stránce Městské knihovny pod výše
uvedeným symbolem.
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Čtenářem roku 2013 se stala Agáta Štveráčková. Foto: archiv Knihovny

Beseda se spisovatelkou a malířkou Terezou Meravou (nejen) nad knihou Jak se straší Stráchnivec. Foto: archiv
Knihovny

Výstava prací seniorů z DPS
Městská knihovna pořádá ve spolupráci s paní
Kateřinou Trafinovou výstavu prací seniorů z Domu
pečovatelské služby v Čelákovicích. Výstava byla
zahájena dne 25. března v Kulturním domě, odkud
se přesunula do Knihovny. Přijďte se podívat na
obrázky, ruční práce a další exponáty z rukou čelákovických seniorů. Výstavu můžete navštívit ve
výpůjčních hodinách knihovny až do 19. dubna.

V úterý 23. dubna od 18.30 hod.
pořádá Městská knihovna
besedu s Lukášem Policarem
o Jemenu a dobrovolnické stáži
v tamní dívčí škole:

JEMEN MEZI TRADICÍ A MODERNITOU

Vystavené práce. Foto: archiv Knihovny
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neděle 7. 4.
15.30 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Agentura Piškot pořádá dětský maškarní karneval
s písničkami, soutěžemi, tancem i zpěvem. Vstupné: 40 Kč, dospělí 50 Kč.
sobota 13. 4.
20.00 hod.
UDG + SMOLA a HRUŠKY + AFTERPARTY:
DJ’s TONCEK A ŽELVIČ
Československý rockový večer, vstupné: 150 Kč
v předprodeji, 190 Kč na místě.
čtvrtek 25. 4.
9.30 hod.
TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

PŘIPRAVUJEME
pátek 5. 4.
14.00 hod.
VÝROČNÍ SCHŮZE SZP
sobota 6. 4.
20.00 hod.
MAŠKARNÍ BÁL aneb ZÁVĚR PLESOVÉ
SEZONY
Hudba nonstop Dekameron band a skupina Feferon. Pestrá výzdoba sálu. Netradiční tombola.
Soutěž o nejlepší masky, taneční vystoupení.
Předprodej vstupenek kancelář KD a Sport
Čelákovice – Zdeňka Opltová, tel.: 326 992 727.
Vstupné: 200 Kč.

sobota. 4. 5.
10.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
IX. ročník nepostupové amatérské taneční soutěže. Pořádá MDDM Čelákovice.
pondělí 6. 5.
14.00 hod.
DON QUIJOTE
Divadelní představení s Oldřichem Kaiserem
a Jiřím Lábusem.
středa 8. 5.
14.00 hod.
PROMENÁDNÍ DECHOVÝ KONCERT
na náměstí 5. května, pořádá Kulturní dům.

středa 15. 5.
9.00; 10.45 a 19.30 hod.
PŘEKVAPENÝ PAN ZACH
Představení žáků tanečního oboru ZUŠ k výročí
Jana Zacha, dopoledne pro školy, večer pro veřejnost.
čtvrtek 16. 5.
9.30 hod.
PIRÁTSKÁ POHÁDKA – KAPITÁN FUJTAJBLÁK
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.
sobota 18. 5.
14.00 hod.
SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ – ZAHÁJENÍ ČELÁKOVICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
Hudební festival na náměstí 5. května, vystupující např.: Vladimír Mišík a Etc..., O5 a Radeček,
Dykyta, Banditos – Tři sestry revival, pořádá Kulturní dům. Vstup volný.
pondělí 20. 5.
NOVÁ BESÍDKA
Divadlo Sklep

19.30 hod.

čtvrtek 6. 6.
9.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

VELIKONOCE VE SKÁLE
l Gabriela Rychová
V úterý 13. dubna přivítáme v Kulturním domě
Pražský komorní balet Pavla Šmoka, který je
znám po celé Evropě.
Dopoledne a odpoledne uvede představení pro
děti „Jak se dělá balet“ a večer čtyři soudobé balety pod názvem „Kontrasty“. Nenechte si ujít tuto
zcela mimořádnou příležitost.
Na pátek 23. dubna jsme získali nejlepší profesionální představení roku 1981 „Žena v trysku
století“.
Autorem je Zdeněk Podskalský. V této komedii
hrají zasl. umělkyně Jana Brejchová, Jiřina Jirásková, Jaromír Hanzlík, Zdeněk Řehoř a Antonín
Samler. Představení odpoledne začíná v 16.30
hodin a večer v 19.30 hodin.
V dubnu bude při Kulturním klubu pracujících
založen Klub přátel hudby.
Členové klubu budou mít možnost jedenkrát za
měsíc se zúčastnit koncertu nejpřednějších
hudebních a pěveckých interpretů a komorních
souborů. Na legitimaci Kruhu přátel hudby bude
podstatně zlevněné vstupné. První koncert se
bude konat ve čtvrtek 22. dubna v 19.30 hodin.
Hrát bude Kociánovo kvarteto, sólistkou na lesní
roh je M. Klánská, přihlášky do Kruhu přátel hudby
můžete podávat v sekretariátu Kulturního klubu
pracujících.

V sobotu 23. března 2013 se konal na „náměstíčku“ Ve Skále velikonoční jarmark pořádaný DOMEČKEM
VE SKÁLE ve spolupráci s VÝTVARNOU DÍLNOU LABYRINT. I přes nepřízeň počasí kulturní akce
přilákala velký počet návštěvníků, kteří ocenili kouzlo tohoto zapomenutého místa a rodinnou atmosféru
velikonočního jarmarku.
Děti si zdobily perníčky, pletly pomlázky a nakonec se svezly koňským povozem. Rodiče si mohli
zakoupit kvalitní farmářské potraviny od regionálních výrobců – sýry, jogurty, mléko, koláče, chléb,
mazance, marmelády, hořčice a mnoho dalšího dobrého. Pro potěšení malých i dospělých zde byly
stánky s nabídkou uměleckých dřevěných a textilních hraček, velikonoční keramiky, ručně vyráběných
šperků, originální batiky a polštářků. Ve studeném počasí přišla vhod výtečná horká čokoláda, svařené
víno a grilované domácí klobásy. Pohádkovou atmosféru dokreslovala výstava historických loutek,
plná čertů, draků, princezen a skřítků. Pro dobrou náladu vyhrávala harmonikářka Anička.
DOMEČEK VE SKÁLE úspěšně navázal na několikaletou tradici pořádání
kulturních a společenských akcí konaných v domě Ve Skále č. p. 63. Občané
Čelákovic si toto místo především spojují s adventní výstavou keramického
betlému, která se zde v minulých letech konala.
V sobotu 1. června 2013 jste všichni srdečně zváni na Den dětí Ve Skále s letním jarmarkem. Bližší informace o akci naleznete v květnovém vydání Zpravodaje.

l Redakční rada Zpravodaje
Jak jste jistě pochopili, vážení čtenáři, nepatří toto
oznámení do současnosti. Jeho autorem byl pan
J. Šrámek a bylo uveřejněno ve Zpravodaji města
Čelákovic v dubnu 1982. Promiňte nám tuto malou
aprílovou mystifikaci v rámci rubriky „Co psal
Zpravodaj v dubnu 1982“.
www.celakovice.cz

Foto: -dv-

Foto: -dv-
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CZELA.NET SLAVÍ 10 LET
l Vlastimil Procházka, radní czela.net

Jarní akce
l Alena Zradičková, ředitelka
V březnu jsme se společně s dětmi chystali na
Velikonoce. Dopoledne přišly děti ze škol a odpoledne další zájemci, vystřídalo se jich u nás skoro
400. Vznikly pěkné jarní dekorace, vyzkoušeli jsme
si práci s novými materiály. Také výtvarné kroužky
měly spoustu práce. Košíčky z pedigu měly najednou krásně jarní barvy, s Helčou se děti dozvěděly,
jaké tradice se k jarním svátkům udržují dodnes.
Jaro je v MDDM předzvěstí letních táborů. Chystáme zajištění jejich provozu, programu, rodiče
odevzdávají poslední přihlášky, apod. Skoro
všechny turnusy už mají plno, nebo dobírají děti
na několik volných míst.
Od března je u nás jaro ve znamení dopravní
výchovy, pořádáme ji ve spolupráci s BESIPem
mnoho let. V MDDM se letos po několika letech
znovu sešly děti z mateřských škol. Žáci 4. tříd ZŠ
z Čelákovic a okolí se účastní jarní dopravní výchovy na dopravním hřišti. Svoje znalosti pak mají
možnost žáci ZŠ uplatnit při okresním kole Dopravní soutěže, kterou pořádáme v dubnu.
V jarních měsících proběhne několik sportovních
soutěží ve spolupráci s MŠMT, Středočeským krajem a Asociací školních sportovních klubů. Okresní
a krajská kola, která pořádáme, jsou určena
žákům ZŠ a SŠ z Prahy-východ. Najdete nás
v Čelákovicích na stadionu, na tenisových kurtech,
v bazénu a jeho okolí nebo v Houšťce v krásném
atletickém areálu. Čekají nás plavecko-běžecké
závody, Preventan Cup – vybíjená, Atletický čtyřboj, Mc Donald’s Cup – fotbal a hlavně Pohár rozhlasu – atletika.
K dalším tradičním akcím jara patří v MDDM oslava
Dne Země (19. 4.) s mateřskými školami – letos
„Cesta čelákovického odpadu“, Čarodějnice
(30. 4.), Den dětí (31. 5.) – „Barevná olympiáda“.
Pro tanečníky chystáme 9. ročník nepostupové
taneční soutěže „Čelákovická duběnka“ (4. 5.).
Turisté Medvědi opět nabízí účast zájemcům o hru
Ringo na jarním Ringoturnaji (8. 5.). Při koncertu
na náměstí, pořádaném Kulturním domem, spolupracujeme – před koncertem vystoupí naše
taneční kroužky a kroužky Street Dance (18. 5.).

Originální kovové trofeje ze soutěže amatérských tanečních skupin „Ulita4Dance 2013“. Foto: archiv MDDM,
Ulita Praha 3

Roztančené jaro
l Naďa Pokorná
Jarní měsíce jsou pro taneční kroužky tou největší
zkouškou. V tomto období je pořádáno nejvíce
tanečních soutěží. Kroužky MDDM mají již velké
zkušenosti s vystupováním. Tanečnice ze čtyř
kroužků Radky Weyrostkové se každým rokem
zúčastňují několika tanečních klání a vždy se umístí
na předních místech.
I starší děti z nových kroužků „street dance“ pod
vedením Petra Ježka již „čichly“ k soutěžní atmosféře a získaly první ocenění. Z Ulita4Dance 2013
přivezly v březnu originální kovovou trofej za
1. místo v kategorii Disco dance – Street experimental.
Vyvrcholením jarního tančení je naše přehlídka
„Čelákovická duběnka“, pořádáme již 9. ročník.
Do Kulturního domu v Čelákovicích se můžete
přijít podívat 4. 5. 2013. Uvidíte úžasná vystoupení,
za kterými je skryto mnoho dřiny, slziček, ale také
spousty dětských úsměvů nejen čelákovických
skupin. Aby se děti pobavily v době, kdy netancují,
připravujeme pro ně letos doprovodnou akci –
výtvarné dílny. Bude probíhat po celou dobu soutěže v parku u KD.
Dovolila bych si touto cestou poděkovat Radce
Weyrostkové, Petrovi Ježkovi a všem lektorům za
tu kopu práce před soutěžemi a přejeme samá
krásná umístění.

Letní tábory 2013

V měsíci dubnu oslavíme deset let existence
občanského sdružení czela.net. Za tuto dobu
jsme prošli dlouhým vývojem a leccos se změnilo.
Když se na počátku několik nadšenců spojilo
pomocí wi-fi, aby si zajistili lepší internet za rozumnou cenu, jistě netušili, kam až jejich snaha povede. V roce 2003 již jich bylo tolik, že bylo pro další
fungování nutné založit občanské sdružení, což
se také stalo. Dalším významným milníkem je
rok 2004, ve kterém se objevuje první optické
spojení. Od této chvíle se začíná psát kapitola
kvalitního kabelového spojení, které je v co největší míře prosazováno dodnes.
Občanské sdružení se mezitím stalo něčím víc,
než jenom prostředkem k lepšímu internetu. Členi se scházeli při společenských či sportovních
akcích (fotbálek, kuželky, čarodějnice) a ve chvíli,
kdy to finanční situace dovolila, se objevují sponzorské dary školám či pořadatelům kulturních
akcí v našem městě.
V současné době je členům k dispozici administrativní síla a podpora pro řešení problémů v síti. Také
připojení do internetu je od loňska optické, tedy
daleko stabilnější a s větší kapacitou než dříve. Díky
všem těmto novinkám se podařilo předejít většině
problémů, které se objevovaly v minulosti.
Dovolte mi při této příležitosti poděkovat všem,
kteří se na vzniku současného stavu podíleli
a podílejí. Mnohdy to bylo a je na úkor volného
času a jedinou odměnou je pocit z dobře vykonané
práce. Pojďme společně oslavit naše „kulatiny“.
Pro členy jsme první dárek již připravili. Je jím televizní vysílání pro počítače či chytré telefony, které
je dostupné všem v rámci naší sítě. Podrobnosti
je možné nalézt na www.czela.net, informace také
obdržela celá členská základna e-mailem.
Další narozeninový dárek je pro všechny obyvatele města a okolí. Přijměte prosím pozvání
na naši společnou oslavu, která proběhne na
čelákovickém náměstí v sobotu 20. 4. od 14.00
hodin. Můžete se těšit na hudbu, divadlo pro
děti, soutěže o ceny a řadu dalších překvapení.
PROGRAM
HUDBA: Jamchestra, Frank Von Trier, Yellow
Sisters, The Kingsize Boogiemen, Xavier Baumaxa
DIVADLO PRO DĚTI: divadlo Samý ženy – Pejsek a kočička, autorské divadlo Černý Petr –
Čertovská pohádka
DOPROVODNÝ PROGRAM: Chůdadlo – akrobacie na chůdách, workshop žonglování,
pouliční divadlo, soutěže o ceny, infostánek,
občerstvení
AFTERPARTY: DJs v Kulturním domě v Čelákovicích od 22.00 hod.

l Alena Zradičková, ředitelka
O letních prázdninách nabízíme letos celkem devět pobytových táborů a dva příměstské. Na naši letní táborovou základnu v Miličíně vyjíždí tři turnusy dětí. Jeden turnus zde pořádá svůj LT Sbor dobrovolných hasičů
z Čelákovic. Nově chystáme na konec prázdnin týdenní pobyt pro starší zkušené táborníky (ve věku 15+).
Do Bulharska k teplému moři opět míří částečně putovní LT. Několik táborů proběhne ve kvalitně vybavených
tábořištích v krásných místech Čech. Pořádáme je ve spolupráci s dalšími organizacemi.
Patří k nim LT Ostrý u Blatné, LT Čestín u Kácova pro turistický oddíl Medvědi. LT Vojtův Mlýn u Čisté
na Rakovnicku letos bude už také čtrnáctidenní, přijímá i přihlášky předškoláků! Nová je spolupráce
s LT Duha – Tábor snů zve do Varvařova u Písku.
Příměstský tábor pátým rokem týden připravuje malé táborníky na jejich budoucí pobyty na táborech.
Zakončením letní činnosti je příměstský, nejen výtvarný týden Artefiletika.
Některé letní tábory už máme zcela plné, jiné přijímají ještě několik zájemců. Rodičům doporučujeme,
přihlaste své děti co nejdřív, čeká je spousta nových zážitků a táboroví kamarádi. Informace získáte
přímo v MDDM nebo na našem webu.
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DARUJ KREV
Termíny odběru krve:
• v ordinaci
MUDr. Hany Ježkové,
Sady 17. listopadu 1007,
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
každé poslední úterý v měsíci
• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,
Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
15. 4.; 6. 5. a 3. 6. 2013
duben 2013

Výlety do světa pohádek – Divadélko pro nejmenší

Otevřeno máme:
pondělí 9.00 – 12.00 pro maminky a miminka
úterý
otevřena pouze malá herna
středa
9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek
9.00 – 12.00

Mateřské centrum Čelákovice zajišťuje pravidelný program pro děti a jejich rodiče. Zároveň organizuje
i mnohé další aktivity. Obvykle jednou do měsíce vás zve na výlet do světa pohádek ve formě divadla
pro nejmenší diváky. Akce je nazvána jednoduše „Divadélko pro nejmenší“ a koná se v prostorách
velké herny Mateřského centra od 10.00 hodin. Přijít můžete však již v 9.00 hodin a děti si mohou ještě
před začátkem představení pohrát.
Kolem desáté hodiny se malí i velcí diváci usadí na svá místa. Mrňouskové, kteří by ještě na židličce
sedět sami nevydrželi, se uvelebí u svých rodičů a všichni zvědavě koukají na malované kulisy, jež je
přenesou do světa fantazie. Ve středu 27. února se děti setkaly s pejskem a kočičkou, kteří připravovali
svůj vyhlášený dort v představení nazvaném „Jak pejsek s kočičkou vařili dort“.
Divadélko je určeno pro děti přibližně od 18 měsíců, nemusíte se ale bát přijít i s mladším dítětem.
Obvykle ho představení zaujme. A pokud ne, nevadí, dál si hraje s autíčkem, nebo můžete společně
odejít do malé herny. Děti jsou během představení různými způsoby vtahovány do děje, a proto se ani
nenadějete a představení je u konce. Pejsek a kočička připravili dort, zlobivý hafan jim ho stihl sníst
a malí diváci dokázali zachránit pejska i kočičku před hladem asi do deseti minut. Po představení je
pro vás mateřské centrum otevřeno až do 12.00 hodin a děti se mohou vyřádit v prostorách malé i velké
herny. Za vstup do herny zaplatíte 10 Kč a divadélko je za stejnou cenu.
Mateřské centrum se zase těší na vás.

Pravidelný program:
• Bezplatné hlídání dětí v MC
Pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si zaměstnání, středa 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.,
bližší informace na našem webu.
• Předporodní kurzy
Út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Karolina Švechovičová, přihlášky a info na tel.:
731 310 509.
• Nové kurzy pro těhotné – manipulace
s miminkem
Podle metody Evy Kiedroňové „Něžná náruč rodičů“, kurz vede instruktorka Lucie Medvecká, přihlášky a informace na tel.: 724 685 278.

Už 115. výročí založení své Obce oslavovali toušeňští baráčníci. Ve zcela zaplněném sále toušeňské sokolovny si v kulturním programu s baráčnickými obyčeji připomněli minulá
léta i současnou činnost. Foto: Hana Němečková

Součástí oslav bylo i čtyřmi sokolskými soubory nastudované představení Prodaná nevěsta. Foto: Hana
Němečková

Od úterý 9. 4. 2013 začíná první přednáška jarního
cyklu MINIŠKOLY podnikání pro ženy, které zvažují, že začnou podnikat. Na podzim chystáme
workshopy pro ženy, které již podnikají.
Tel.: 739 033 163, www.podnikatelky-polabi.cz,
info@podnikatelky-polabi.cz

• Kurzy masáží kojenců a batolat
Vede porodní asistentka Karolina Švechovičová,
nutno přihlásit se na tel.: 731 310 509.

Akce v dubnu:
• Noc s Andersenem
Pá 5. 4., přenocujeme v MC, navštívíme knihovnu,
něco si přečteme, něco si vyrobíme, info: Martina
Tomková, tel.: 739 677 262.
• 15. narozeniny MC – den otevřených dveří
St 10. 4. od 9.00 do 12.00 hod., dopoledne
s divadlem, malováním a zpíváníčkem;
St 10. 4. od 18.00 hod., setkání aktivních maminek.
• Líčení zdarma
Pá 12. 4. dopoledne, informace a přihlášky:
sl. Ferlesová, tel.: 724 105 196.
• Hasiči v MC
St 17. 4. od 10.00 hod., dobrovolní hasiči přijdou
za námi do centra.
• Pohádky z mechu a kapradí
St 24. 4. od 10.00 hod., čtení pohádek pro nejmenší.

POMÁHÁME ŽENÁM
ZAČÍT PODNIKAT
Už plně fungujeme v nových prostorách Centra
podnikatelek Polabí (Masarykova, č. p. 95),
v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, podpořeného ESF v rámci OPLZZ.
Otevírací doba:
po, st
8.00 – 12.00
út, čt
8.00 – 12.00
pá
8.00 – 14.00

• Velké závody pro malé děti
St 24. 4. od 16.00 hod., start před Kulturním
domem.
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolat
St 24. 4. od 17.15 hod. Už jste někdy přemýšleli
o tom, co vám chce vaše nemluvně říci nebo proč
pláče? Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný
a přirozený způsob, jak se dorozumět s vaším
dítětem ještě před tím, než je schopné mluvit.
Seminář pro rodiče, informace a přihlášky Barbora
Jungerová, tel.: 777 137 687.
www.celakovice.cz

Ilustrační foto: -dv-

12.30 – 17.00
12.30 – 15.30

KLUB NÁHRADNÍCH RODIN
Sobota 20. 4. – seminář VZTAH K PŮVODNÍ
RODINĚ DÍTĚTE
Modlitebna Církve bratrské Čelákovice, Vašátkova 288, Čelákovice, od 15.00 hod., lektorka Kamila
Kudlvasrová – sociální pedagog, zkušenosti z krizové intervence, asistence kontaktu s původní
rodinou, terapeutka. Jak mluvit o původní rodině
dítěte a jak ji vnitřně přijmout, jak pomoci dítěti
vyrovnat se se svými kořeny a identitou, realizace
a průběh kontaktu s původní rodinou atd.
V průběhu semináře zajištěn doprovodný program
pro děti v tělocvičně TJ Spartak (sokolovna) pod
vedením speciální pedagožky. Seminář i program
pro děti je ZDARMA. Přihlášky a bližší informace
– Jana Luhanová, 731 172 650,
nahradnirodiny@seznam.cz.
NAŠE VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Rodinné útočiště Středního Polabí (projekt podpořený MPSV)
Workshop s expertem na otázky BEZPEČNÉHO
UŽÍVÁNÍ INTERNETU – Marco Zekič, čtvrtek
18. 4. od 17.30 do19.30 hod. v MC Čelákovice.
Virtuální světy našich dětí, nebezpečí sociálních
sítí, prostor na vaše dotazy.
Ilona Špaňhelová – rodinná poradna pátek 26. 4.
od 13.00 do 17.00 hod. v MC Čelákovice.
Následuje seminář na oblíbené téma MLADŠÍ
ŠKOLNÍ VĚK od 17.30 do 19.30 hod.
Nutná předchozí rezervace.
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Tygří pozvánka na velké setkání hasičského potěru
l Jana Krejčí, vedoucí přípravky

MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
l kolektiv SDH Čelákovice

Letos to jsou již 2 roky, co se z několika kluků a holek stali Tygříci. K dnešnímu dni mají za sebou řadu
vystoupení, ukázek či účasti na Setkáních hasičských přípravek. Všechny tyto festivaly jsou bohužel
mimo náš kraj. Proto jednoho dne pár lidiček napadlo, zda by se podobná akce nedala uskutečnit
i u nás. Vždyť třeba kolem Labe je tak krásně!
Slovo dalo slovo, pár odvážných a štědrých dárců přispělo a hle, 18. května 2013 se bude konat celorepublikové Setkání hasičských přípravek – pevně doufáme, že počasí i ostatní elementy budou příznivě
nakloněny.
Kromě početného hasičského potěru jsou vítáni všichni kolemjdoucí. Nebojte se, nudit se nebudete.
Kromě ukázek jednotlivých družstev je pro přihlížející připraven doprovodný program. Tak odkud bych
měla začít… Těšit se můžete na ukázky hasičské techniky, děti, ale i dospělí si budou moci vyzkoušet
své vědomosti z hasičské prevence, budete si moci vyrobit něco pěkného na památku, na protažení
těla bude přichystán oblíbený skákací hrad a možná i něco navíc, vodáci zájemce povozí na kánoích
a milovníci pohledu z hřbetu se budou moci svézt na konících v nedaleké stáji. Jako takové třešničky
bude připraveno několik zajímavých ukázek. Městská policie ve spolupráci se státní předvede ukázku
policejní práce – oblíbené zadržení pachatele na několik způsobů. Členové našeho sboru poté předvedou
vyproštění zraněných osob z havarovaného vozu a nakonec, pokud počasí dovolí, si budou moci
všichni zařádit v oblíbené pěně.
Nebojte, pro hladové a žíznivé bude připraveno občerstvení, nějaká dobrota se určitě také najde.
Zkrátka se budeme snažit, aby se vám den s hasiči líbil.
Takže nezapomeňte, v sobotu 18. května se všichni sejdeme u Labe v prostorách vodácké
loděnice. Dobrou náladu a nějaké ty drobáky s sebou!

SDH Čelákovice pod záštitou Města Čelákovic pořádá dne 27. 4. 2013 na hřišti ZŠ J. A. Komenského
soutěž o putovní pohár v požárním útoku mládeže
MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI. Prezence družstev
mladších a starších je od 8.30 do 9.00 hodin a dorostu od 12.30 do 13.00 hodin (v místě konání).
Všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši
účast!

l Aleš Chvojka, MK Čelákovice
V dnešním aprílovém napovídání představím typicky podzimní houbu. Ale nazveme ji jarní tulačkou.
Chladnější dubnové počasí je příznivé pro vzácnější výskyt čirůvky fialové (Lepista nuda). Běžně
roste až na konci září a prakticky do zámrazu.
Jarní toulání je pro tyto krásně zabarvené plodnice
většinou velkým překvapením. Houbaři se diví
a příroda čaruje.
Čirůvka fialová má klobouk od 5 do 15 cm, polokulovitý a později plošně rozvinutý s nepravidelně
zvlněným okrajem. Jedná se o jednu z nejchutnějších lupenatých hub u nás. Košík májovek v barvách bílých a žlutých, pár smržů a jako třešnička
na dortu námi představovaná slečna, je opravdu
jarním skvostem.
V měsících dubnu a květnu je záměna prakticky
nemožná. Teprve podzimní příroda nabízí fialové
pavučince, které mají lupeny hnědavé a třeň nebo
okraj klobouku je pokryt pavučinou. Podobná je
čirůvka dvoubarvá, která má rovněž fialovou, ale
pouze krátkou nožičku, ale klobouk je barvy krémové. Je rovněž jedlá a velmi chutná.
Obě čirůvky jsou masité houby. Hodí se na nakládání a další kuchyňské úpravy. Vynikající jsou tyto
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Čirůvka fialová – Lepista nuda. Foto: Jaroslav Malý, MK
Mělník

houby upraveny ve stylu pečenáčů. V podzimním
čase je „fialka“ běžná ve všech lesích a i na okrajích
cest. Často bohužel opomíjena. V čase aprílovém
se vyskytuje většinou na kompostech nebo místech bohatých na humus.
Takže nám tato jarní tulačka krásně doplňuje svou
barvou bylinky, jako jsou jaterníky a plicníky. Zřejmě
záměrně, aby říše hub nestála až „na druhé koleji“.
Přeji příjemné jarní vycházky plné barev a probouzející se přírody.

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
út
st
čt
pá
so

PROVOZNÍ DOBA
10.00 – 15.00

10.00 – 15.00
9.00 – 12.00

12.00 – 18.00
12.00 – 18.00
14.00 – 17.00

duben 2013

UNION ZAHÁJIL JARNÍ SEZONU
l Milan Šikl
Fotbalisté Unionu, kteří po podzimní části
mistrovské divizní soutěže jsou na posledním
místě, uzavřeli přípravu na jarní část soutěže přípravným zápasem s Velimí na umělce Xaverova.
Trenér neměl k dispozici kompletní kádr, a tak
museli vypomoci dorostenci.
SK UNION – FC VELIM 2:4
Domácí tým byl v prvním poločase jasně lepším celkem, ale soupeř dokázal srovnat. Po vystřídání v 60.
min. převzali iniciativu hosté a v závěru rozhodli.
Po týdnu již bylo na pořadu mistrovské utkání
s nováčkem soutěže (16. kolo).
SK UNION – ASK LOVOSICE 0:4
Domácí vstoupili do zápasu až s přílišným
respektem, a tak hosté měli navrch. Po hrubých
chybách získal soupeř ještě v prvním poločase
tříbrankové vedení. Do druhé půle Union vystřídal
a vyrovnal hru. Šance Poběrežského i Krause
však zůstaly nevyužity a navíc soupeř po další
hrubce navýšil na konečných 0:4!

Po podzimu je dorost na 2. místě Středočeské
I. A třídy a bitvu o body zahájí až 24. 3. zápasem
v Bakově. V kádru nedošlo k žádným podstatným změnám. V přípravných zápasech dorost
dvakrát vyhrál a jednou prohrál.
Žáci odehráli již 16. kolo, a to na domácím trávníku, a připsali si důležité body. Starší žáci: SK
UNION – MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK 2:2.
Celkem vyrovnané utkání, ve kterém branky za
domácí stříleli Dozorec a Růžička. Mladší žáci:
SK UNION – MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK 3:1.
Hosté zaskočili naše mužstvo v první půli, obrat
přišel po přestávce a brankově se postaral hattrickem Michal Pánek.
Přípravky zahájí sezonu prvními zápasy 6. 4.
2013.

SOKOL BROZANY – SK UNION 0:0
Druhé jarní kolo poznamenalo počasí, a tak se
hrálo za silného větru na rozbahněném hřišti.
Hostům se dařilo po celý zápas s favorizovaným
soupeřem držet krok a bezchybný výkon obrany
nepouštěl domácí do šancí. Největší šanci zápasu měl v 75. min. unionský Veselý, ale těsně minul
branku. Union získal svůj první jarní bod.
V dubnu zveme příznivce na sobotní zápasy,
které se hrají na stadionu „U Hájku“ v tradičním čase od 10.15 hod. – 6. 4. hostíme Žatec,
13. 4. Litol a 27. 4. Vyšehrad.

POLABSKÁ STEZKA
Již 5. ročník dogtrekkového závodu se koná
4. května na cvičáku Za Kruhovkou v Lysé n. L.
Prezence účastníků od 7.30 do 8.00 hod. Délky
tras: procházka – do 10 km (věk psa min. 6 měsíců)
nebo výlet – kolem 30 km (min. věk psa 12 měsíců),
časový limit 10 hodin. Přihlášky viz
www.zkolysa.cz – sekce plánované akce.

INFORMACE
Tenisový klub Čelákovice, o. s.
• Výkonný výbor Tenisového klubu Čelákovice,
o. s., U Kapličky 1705, zve všechny členy na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu
13. 4. 2013 od 9.30 hod. v klubovně klubu.
Kontakt: tel.: 777 892 225, e-mail: info@tkcelakovice.cz
• Ve dnech 15. – 19. 7. 2013 pořádá TK „letní
příměstský sportovní tábor“. Více informací
a přihlášku najdete na stránkách klubu
http://tkcelakovice.cz, e-mailu: vilma.michelcikova@seznam.cz nebo tel.: 733 658 351.

Tenisové centrum v Jiřině

V Brozanech patřil k oporám Unionu stopér Homola. Foto:
Naše Mostecko

• Dne 15. 4. začíná letní tenisová sezona v tenisovém centru v Čelákovicích-Jiřině. Již nyní je
možná rezervace hracích hodin i permanentek
nebo od 15. 4. v baru na tenisových dvorcích,
který bude otevřen každý den od 15.00 hod.
• V sobotu 13. 4. od 10.00 hod. se koná nábor
dětí do tenisové školy a na individuální výuku
tenisu. S sebou sportovní oblečení a obuv, vše
ostatní bude zapůjčeno. V případě zájmu volejte
předem, bude vám sděleno vše potřebné.
Kontakt: tel.: 603 436 735, e-mail: jhsporttenis@seznam.cz, www.jhsport-tenis.cz.

Václav Souček – 80
l Milan Šikl
Pokud budeme hovořit o legendách čelákovického fotbalu, tak na jednom z předních míst bude Vašek
SOUČEK, který 19. dubna oslaví 80. narozeniny. Jeho jméno je spjato s působením tehdejšího Spartaku
Čelákovice ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Václav je rodákem z Lysé n. L., kde po druhé světové
válce začínal svoji fotbalovou kariéru v žákovském celku SK. Dále v roce 1952 přichází do nového
klubu hrajícího I. A třídu Kovona Lysá n. L. Ještě před nástupem vojenské služby působí Václav necelého
půl roku ve Slavoji Liberec a poté již následovala vojenská služba. Přes rok hrál za VSJ Praha Karlín
a před koncem vojny odešel na hostování do Slavoje České Budějovice. V lednu 1956 přestupuje
Václav Souček do Spartaku Čelákovice, kde následně odehrál dvanáct sezon. Poprvé nastoupil v dresu
Spartaku k mistrovskému utkání na jaře 1956 s Lokomotivou Plzeň, kdy Spartak zvítězil 3:1. První
branku si tento útočník připsal v témže roce, a to proti Lokomotivě Liberec s výsledkem 1:1. Po celou
dobu svého působení patřil Václav k oporám mužstva a některé branky měly svoji důležitost. Např.
v roce 1959 vstřelil jedinou branku reprezentaci ČSR, která vyhrála na městském – tehdy „Stadionu
míru“ 10:1. Svoji důležitost měl i gól proti Otrokovicím v roce 1961, kdy výsledek 3:1 přinesl Spartaku
udržení v soutěži. Ve stejném roce byl Souček spolu s Kotyšanem nejlepším střelcem s 35 góly.
Posledním mistrovským zápasem, ve kterém Vašek Souček nastoupil, byl domácí duel s Jabloncem
na jaře 1967.
Náš jubilant odehrál v dresu Spartaku Čelákovice více než 300 zápasů a zatížil brankové konto soupeřů
252 góly.
Václave, do dalších let Ti všichni pamětníci i příznivci fotbalu přejí hlavně pevné zdraví, životní
optimismus a hodně dobré pohody!
V letošním roce si užije své životní jubileum více hráčů tehdejšího Spartaku, a to i Jarda Borecký, Jirka
Vojtěch, nedávno i Jarda Kubeš a Milan Skoupý.
www.celakovice.cz

Utkání Čelákovice – Kladno z roku 1965 s výsledkem 3:0.
Na fotografii Václav Souček při hlavičkovém souboji
s brankářem hostí. Za zmínku stojí i divácká kulisa. Foto:
z archivu Milana Šikla
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Atletický oddíl TJ Spartak Čelákovice a MDDM Čelákovice
l Jaroslav Ryneš
Dne 16. 2. 2013 se konaly přebory Středočeského kraje staršího a mladšího žactva v Praze
na Strahově. Z mladších žákyň se prosadila naše
Anežka Jislová, i když patřila mezi nejmladší
závodnice ve startovním poli, a to s výkonem
10.44 (R) na 60 m. V kategorii starších žákyň získala „bramborovou medaili“ naše výškařka Barbora Mikešová (135 cm). Z mladších žáků
postoupil do finále na 60 m Denis Michalík, kde
startoval i proti závodníkům o 2 roky starším,
a celkové 5. místo je jeho velkým úspěchem.

A přišlo i na medaile. Byly skutečně vybojované.
Získal je Václav Jisl, když měl ve skoku vysokém
pevné nervy a zvítězil na pokusy s výkonem
140 cm a za 468 cm ve skoku do dálky. Oba žáci
Václav Jisl i Denis Michalík si vytvořili hodnotné
osobní rekordy.
Starší žák Kryštof Kubista vybojoval na třístovce
„bramborovou medaili“ (44.66) a dobrý výkon podal i v dálce (492 cm).
Vzhledem ke konkurenci vysokého počtu závodníků z Kladna, Kolína, Berouna a dalších měst
Středočeského kraje byla tato umístění velkým
úspěchem.

Denis Michalík na startu. Foto: Karolína Červená

Únorové Mistrovství ČR dorostu a juniorů

Na letním mistrovství žactva v loňském roce v Olomouci nepatřila Pavla Cabrnochová
mezi favority, a přesto získala svou první velkou zlatou medaili. Na letošních halových
přeborech dorostu už patřila mezi favoritky soutěže a svou úlohu beze zbytku splnila.
Letošní finále výškařské soutěže nabídlo 23. února drama do posledních okamžiků.
Pavla (uprostřed) se ale dokázala s tlakem vyrovnat a posledním pokusem na výšce 167
centimetrů rozhodla o svém vítězství a zisku dalšího zlata. Foto: M. Zítová

Nikola Strachová (první zleva) v loňském roce vybojovala v juniorkách bronzovou medaili
a s osobním rekordem 175 cm patřila mezi favoritky soutěže. Musela se však sklonit
před svou jmenovkyní Nikolou Pařilovou, která v napínavém duelu skočila výšku 172 cm.
Nikola získala stříbrnou medaili za výkon 169 cm. Foto: M. Zítová

ORKA
l Martin Bajer
V dalších kolech se Orce dařilo střídavě. Nejprve
se jí podařilo zvítězit dvakrát nad silnými soupeři
– nad lídrem soutěže Startem 98 a nad Královým
Dvorem, poté ale těsně prohrála s týmy z druhé
poloviny tabulky. I přes toto zaváhání se Orka
pohybuje v horních patrech tabulky druhé ligy.
FBC START98 – ORKA 4:5
Orka strhla vítězství na svou stranu především
výborným výkonem v poslední třetině, kdy nasázela favorizovanému soupeři čtyři branky a dokonale otočila skóre ve svůj prospěch.
T.B.C. KRÁLŮV DVŮR – ORKA 9:10 P
V bláznivé přestřelce zaspala Orka první třetinu
a musela dotahovat. To se nakonec podařilo
a v prodloužení pečetil vítězství kapitán Urban.
Brankáři po utkání rozhodně měli svým obranám
co vytknout.
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FBC PANTHERS – ORKA 7:6
Ve studené hale v Radlicích nemohla ani příliš hřát
předváděná hra. Malé hřiště svádělo spíše k bojovnému výkonu a soupeři se přetahovali o vedení.
Domácí byli nakonec úspěšnější a po těsném
vítězství získali pro ně cenné body.
FBŠ BOHEMIANS B – ORKA 5:4
Do sestupových vod namočení domácí opět využili
možnosti posil z extraligy, a tak se hrál velmi atraktivní duel. Orka převážnou část utkání vedla, ale
nakonec se domácí dokázali prosadit a po špatném střídání Orky strhli vítězství na svou stranu.
Naši junioři bojují ve 3. lize o první postupovou
příčku. Další důležitý krok učinili vítězstvím nad
největším rivalem z Mladé Boleslavi. Do konce
soutěže ale ještě zbývá několik utkání, ve kterých
se bude o postupujícím ještě rozhodovat.
BILLY BOY MLADÁ BOLESLAV B – ORKA 1:5
ORKA – FBC PITBULLS KOLÍN 7:3

FBC ČELÁKOVICE
l Tomáš Holcman
MUŽI
Muži si upevnili čtvrtou příčku v tabulce a na postupový Benešov ztrácí už jen čtyři body.
FBC ČELÁKOVICE – IBK KUBÁNSKÝ KLAN 8:3
Proti vedoucímu týmu tabulky jsme zvolili útočnou
taktiku a vyplatilo se.
FBC ČELÁKOVICE – FBC VOKOVICKÉ ŠAVLE
9:4
V tomto utkání jsme byli favotité a postupně jsme
navyšovali skóre zápasu.
ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE – FA MLADÁ BOLESLAV 4:3
Vyrovnané utkání, ale body zůstávají v Čelákovicích.
PŘÍPRAVKA
FBC ČELÁKOVICE – SPARTAK KOLÍN 2:2
Spravedlivá remíza našich nejmenších.
Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vývěsce
v Masarykově ulici č. p. 176.
duben 2013

KČT Spartak Čelákovice

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
l Petr Flekač

l Výbor KČT

Nohejbalový kolotoč se opět rozjíždí. Ostrý výkop
stanovil ČNS pro extraligu na 6. 4. 2013 a pro druhou ligu o týden později.
A – tým se v rámci přípravy zúčastnil několika kvalitně obsazených turnajů. Z kádru odešel Plachý
do Vsetína a prozatím se nepodařilo jeho místo
nahradit žádným přestupem či hostováním.
Naopak na soupisku se vrací Flekač, který byl pro
zranění v minulém roce veden v B – týmu, a hostování prodloužil Vedral. B – tým kromě tréninků
odehrál turnaj O pohár Středočeského kraje. Třetí
tým nohejbalového oddílu mužů bude v nadcházející sezoně osamocen. Vedení oproti loňsku přihlásilo do okresního přeboru jen jedno mužstvo,
jehož hracím dnem bude středa od 17.00 hod.
Dorostenci své zápasy hrají opět turnajovým způsobem a na domácím kurtu je uvidíme 16. 6. 2013.
Nově vzniklé družstvo žen se bude o přízeň divácké veřejnosti taktéž ucházet formou turnajů, z nichž
ten první je na pořadu 12. 5. 2013 v Hloubětíně.

Zveme všechny příznivce turistiky na náš pochod
„Jarní přírodou“, který se koná 20. dubna 2013.
Start je v sokolovně (Masarykova ulice) od 7.00
do 10.00 hodin a cíl tamtéž do 18.00 hodin. Délka
tras je 10 až 50 km.

K & K Cup
V sobotu 2. 3. se konal v Čelákovicích již jedenáctý
ročník turnaje „legend“. Silně obsazený turnaj
s mnoha bývalými reprezentanty v jednotlivých
oddílech byl příslibem kvalitních zápasů. Čelákovice se prezentovaly jednou formací ve složení:
Kodera, Beránek a Knap. Další zastoupení měl
čelákovický klub v Krčálovi hrajícím za Old Wanderers a Sládkovi, který nastoupil za mužstvo
Čimic. Čelákovice v poměrně silné skupině mnoho
šancí neměly a po remíze a dvou prohrách do dal-

Turnaj K & K Cup. Foto: Václav Vostrý

l Libor Mrozinski
ších bojů nezasáhly. Prvenství získalo mužstvo
Old Wanderes, které vyhrálo všechny zápasy
a obhájilo prvenství z minulého ročníku.
Turnaj trojic o Středočeský pohár
4. ročníku Středočeského poháru se v neděli
3. 3. zúčastnilo devatenáct družstev, která byla
rozlosována do čtyř skupin, z nichž první dvě
postupovala do čtvrtfinále. Čelákovice se prezentovaly třemi formacemi - Čelákovice A: Doucek,
Bareš, Padělek, Čelákovice B: Mareček, Holzman,
Štěpánek a Čelákovice C: Šafr, Flekač, Choura.
Prvenství získaly Čelákovice A před v pořadí druhými Čelákovicemi C. Třetí příčku obsadilo družstvo Stratova.
Další informace najdete na webových stránkách www.nohejbal-celakovice.cz

MISTROVSKÉ ZÁPASY
EXTRALIGY NOHEJBALU
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kdy/kdo

kde

sobota 13.4.2013 od 15:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "A" - TJ AVIA Čakovice "A"
neděle 14.4.2013 od 14:00
Kurty u Sokolovny
NK CLIMAX Vsetín - TJ Spartak Čelákovice "A"
sobota 20.4.2013 od 14:00
Stadion Mládí
SK Nohejbal Žatec - TJ Spartak Čelákovice "A"
sobota 27.4.2013 od 15:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "A" - TJ Slavoj Český Brod
středa 1.5.2013 od 15:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "A" - TJ Sokol SDS EXMOST Modřice "A"
sobota 4.5.2013 od 14:00
Areál Doubí
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary "A" - TJ Spartak Čelákovice "A"
středa 8.5.2013 od 15:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "A" - SK Šacung VHS Benešov 1947 "A"
sobota 11.5.2013 od 15:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "A" - NK CLIMAX Vsetín
sobota 18.5.2013 od 10:00
Kurty u Koupaliště Čakovice
TJ AVIA Čakovice "A" - TJ Spartak Čelákovice "A"
sobota 25.5.2013 od 15:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "A" - SK Nohejbal Žatec
sobota 1.6.2013 od 14:00
V+T Aréna
TJ Slavoj Český Brod - TJ Spartak Čelákovice "A"
sobota 8.6.2013 od 14:00
Kurty Modřice u Tratě
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice "A" - TJ Spartak Čelákovice "A"
sobota 15.6.2013 od 15:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "A" - SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary "A"
sobota 22.6.2013 od 14:00
Areál u Městského Stadionu
SK Šacung VHS Benešov 1947 "A" - TJ Spartak Čelákovice "A"

www.celakovice.cz

Šachový klub Spartak
Čelákovice
Dne 24. 2. 2013 jsme v 8. kole regionálního přeboru družstev „B“ na domácí půdě prohráli 2:6
s družstvem TJ Neratovice C. Třetí prohru v řadě
za sebou jsme utržili v 9. kole dne 17. 3. 2013
v zápase s družstvem TJ Sokol Brandýs nad
Labem, a to v poměru 4,5:3,5. Jediným pozitivem
tohoto zápasu byla účast našeho žákovského člena šachového kroužku Lukáše Jandy na osmé
šachovnici, který tak získal svoji první zkušenost
v soutěžích vážných partií. V průběžném pořadí
družstev celek ŠK Spartak Čelákovice klesl
na 5. místo.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích
a blízkém okolí získají informace na
www.sachycelakovice.cz. Hrajeme každý
pátek od 18.00 hod. v sokolovně.

MISTROVSKÉ ZÁPASY
2. LIGY NOHEJBALU
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kdy/kdo

kde

sobota 13. 4. 2013 od 10:00 EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "B“ - SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary "B"
sobota 20.4.2013 od 14:00
U Lidového domu
NOHEJBAL KLUB Zaječov - TJ Spartak Čelákovice "B“
sobota 27.4.2013 od 10:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "B“ - TJ Slavoj Tachov
sobota 4.5.2013 od 10:00
Kurty Slaný
TJ Sokol Slaný - TJ Spartak Čelákovice "B“
středa 8.5.2013 od 14:00
Areál TJ Plazy
TJ Plazy - TJ Spartak Čelákovice "B“
sobota 11.5.2013 od 10:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "B“ - TJ Jiskra Aš
sobota 18.5.2013 od 10:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "B“ - TJ Sokol Mnichovo Hradiště
sobota 25.5.2013 od 10:00
Areál Doubí
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary "B" - TJ Spartak Čelákovice "B“
sobota 1.6.2013 od 10:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "B“ - NOHEJBAL KLUB Zaječov
sobota 8.6.2013 od 9:00
Za plaveckým bazénem
TJ Slavoj Tachov - TJ Spartak Čelákovice "B“
sobota 15.6.2013 od 10:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "B“ - TJ Sokol Slaný
sobota 22.6.2013 od 10:00
EMITY Aréna
TJ Spartak Čelákovice "B“ - TJ Plazy
sobota 7.9.2013 od 14:00
Areál Tyršova domu
TJ Jiskra Aš - TJ Spartak Čelákovice "B“
sobota 14.9.2013 od 10:00
Areál za sokolovnou
TJ Sokol Mnichovo Hradiště - TJ Spartak Čelákovice "B“
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duben–neděle 19. 5.
Městské muzeum
VEDEM – CESTA TEREZÍNSKÝCH KLUKŮ
STÁLE POKRAČUJE
Výstava ve vstupní místnosti Muzea pořádaná ve
spolupráci se soukromým reálným gymnáziem
Přírodní škola, o. p. s., s Židovským muzeem
v Praze a s Oponou, o. p. s., vernisáž výstavy
5. 4. od 18.00 v Síni Jana Zacha s divadelním
představením, vstupné na vernisáž dobrovolné.
do neděle 14. 4.
Městské muzeum
VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA LADY
Výstava přístupná denně mimo
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

pondělí

do pátku 19. 4.
Městská knihovna
VÝSTAVA PRACÍ SENIORŮ
Výstava rukodělných prací seniorů, kteří jsou
klienty Pečovatelské služby města Čelákovic
nebo žijí v DPS a účastní se aktivně kurzů apod.
pátek 5. 4.
13.00–17.00 hod.
Městská knihovna
HRAJEME SI S ANDERSENEM
Knihovna bude mimořádně otevřena pro všechny
čtenáře v rámci mezinárodní akce Noc s Andersenem.
sobota 6. 4.
10.00–12.00 hod.
MILLS, vstup z Rybářské ulice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v MŠ Větrníček, zábavný program pro děti
úterý 9. 4.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

18.00 hod.

sobota 13. 4.
loděnice 1.ČKPaV
VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM
Start 9.00–11.00 hod. u radnice. Trasy vhodné
pro turisty, cyklisty i rodiny s kočárky. V cíli, areál
loděnice u Labe, občerstvení a zábavné odpoledne pro malé i velké i se svezením na vodě.
Pořádají Mateřské centrum a 1.ČKPaV.

sobota 20. 4. – neděle 12. 5.
Městské muzeum
OBRAZY EDUARDA BOROVIČKY
Výstava přístupná denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod., vernisáž výstavy
20. 4. od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha, účinkují
žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.
sobota 20. 4.
14.00 hod.
náměstí 5. května
CZELA.FEST
Oslava výročí 10 let existence OS Czela.net. Program pro děti, hudba, divadlo, infostánek. Afterparty v KD. Vystoupí např. Xavier Baumaxa, Yellow
Sisters, The Kingsize Boogiemen a další. Vstup:
ZDARMA. Informace: rada@czela.net
sobota 20. 4.
16.00 hod.
Husův sbor
HUDBA NEMUSÍ BÝT JEN VÁŽNÁ
Účinkují pěvecké sbory studentů gymnázií
z Poděbrad a Brandýsa nad Labem.
neděle 21. 4.
8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chovatelské a houbařské poradny
úterý 23. 4.
18.30 hod.
Městská knihovna
JEMEN MEZI TRADICÍ A MODERNITOU
beseda s Lukášem Policarem o Jemenu a dobrovolnické stáži v tamní dívčí škole
čtvrtek 25. 4.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

18.00 hod.

sobota 27. 4.
hřiště ZŠ J. A. Komenského
MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
Soutěž o putovní pohár v požárním útoku mládeže, pořádá SDH Čelákovice.
úterý 30. 4.
Sedlčánky
ČARODĚJNICE
Pořádá Osadní výbor Sedlčánky.

úterý 30. 4.
19.00 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ul.
ČARODĚJNICE
čarodějnický průvod a oheň, pro příchozí děti
i dospělé
středa 1. 5.
8.45 hod.
park Na Hrádku
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
U příležitosti Svátku práce, zvou pořadatelé MěO
KSČM Čelákovice.
středa 1. 5.
14.00 hod.
zahrada restaurace U Najmanů
MÁJOVÁ VESELICE
Sváteční odpoledne s muzikou (kapela Pohoda),
zvou pořadatelé MěO KSČM Čelákovice.
pondělí 6. 5.
16.00–18.00 hod.
MILLS, vstup z Rybářské ulice
ZÁPIS DO MŠ VĚTRNÍČEK
středa 8. 5.
9.30 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ul.
VELKÝ TURNAJ V RINGU
XIII. ročník soutěže tříčlenných družstev, sportovní
den pro členy (i bývalé) turistického oddílu Medvědi i pro spřátelené oddíly, rodiče a sourozence
a další zájemce o Ringo.
středa 8. 5.
10.00 hod.
náměstí 5. května
STÁTNÍ SVÁTEK – Den vítězství
Slavnostní akt u pomníku padlých, pořádá Město
Čelákovice.
středa 8. 5.
18.00 hod.
náves Sedlčánky
UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝM
Na pietní akt zvou pořadatelé MěO KSČM Čelákovice.
čtvrtek 9. 5.
18.00 hod.
park Rudé armády Záluží
UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝM
Na pietní akt zvou pořadatelé MěO KSČM Čelákovice.

VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU

sobota 13. 4.
14.00–17.00 hod.
MILLS, náměstí 5. května 2
JARO VE VĚTRNÍKU
odpoledne plné her pro předškoláky pořádané
ZŠ Větrník
pátek 19. 4.
14.00–17.00 hod.
zahrada MDDM
CESTA ODPADU
výstava prací dětí ke Dni Země z čelákovických
MŠ
středa 17. 4.
18.00 hod.
Městské muzeum
KONCERT MLADÝCH KLAVÍRISTŮ ZUŠ Jana
Zacha
Vystoupí žáci Viktorije Hanžlíkové Krafové.
sobota 20. 4.
sokolovna v Masarykově ulici
JARNÍ PŘÍRODOU
Turistický pochod na 10 až 50 km se startem
v 7.00–10.00 hod. a cílem do 18.00 hod. Pořádá
KČT TJ Spartak Čelákovice.
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Foto: -tz-

Foto: studenti gymnázia Přírodní škola

Jarní motivy na obrazech
JOSEFA LADY

VEDEM – cesta terezínských kluků stále
pokračuje

Výstava instalovaná ve výstavní síni Muzea
seznamuje návštěvníky s reprodukcemi obrazů
Josefa Lady zapůjčenými z Oblastního muzea
Prahy-východ. Malířův svérázný a osobitý styl
malby, charakteristický silnou černou linkou
a zaoblenými tvary postav, je znám nejen v České
republice. Náměty svých obrazů, na nichž ožívají
vzpomínky na dětství, čerpal zvláště v rodných
Hrusicích.

Výstava ve vstupní místnosti Muzea představuje
život a tvorbu mladých chlapců z Domova 1
v terezínském ghettu, zejména fungování samosprávy a časopis VEDEM, v němž se po dobu
téměř dvou let odrážel život chlapců.
V rámci vernisáže 5. 4. v 18.00 hod. bude uvedena loutková hra mladého nadaného básníka
Hanuše Hachenburga, který tragicky zahynul
v Osvětimi.
duben 2013

