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Čelákovický prapor v německém
Rosslau slavnostně rozvinut! str. 3
Petr Studnička a Josef Pátek úspěšně
završili doprovod čelákovického praporu
ke vztyčení poprvé v historii v kompletní
sestavě všech 88 měst na Labi.

Nešťastný osud památečné 
vrby zpečetěn ......................... str. 5
zející koláč prázdnoty letokruhu 
zaplakal při vašátkově mostostruhu

O budoucnosti i minulosti 
ulice Sokolovské ..................... str. 6, 7

Téma: Bezpečnost .................. str. 12–14
O Městské policii v Čelákovicích, desatero
bezpečného chování pro děti, rady proti
vykradení i výjezd k černé skládce.

DESET LET MĚSTSKÉHO BAZÉNU
l Miloš Bukač

V pondělí 9. 9. 2013 zveme všechny občany města do našeho bazénu, kde si budou
moci bezplatně zaplavat, a pokud bude zájem, tak i změřit své plavecké výkony.

Příští rok oslaví bazén v Brandýse nad Labem na tamější Pedagogické fakultě 50 let. Zde jsem od
začátku působil jako plavec, později jako instruktor plavání a plavčík. V současné době působím již
v Městském bazénu v Čelákovicích. Tento bazén byl vybudován díky dlouholetému přání občanů a díky
tehdejšímu vedení města.
Než se nadějeme, bude 9. 9. 2013 Městský bazén v provozu již 10 let. Za svou krátkou existenci si získal
popularitu a stálou klientelu nejen z Čelákovic, ale i z širokého okolí.
Postupně se snažíme vychytávat chyby a nedo statky, které se vyskytují. Provozní dobu jsme postupně
upravili podle zájmů návštěvníků. Zaměstnancům bazénu stále opakuji, že předpokladem úspěšného
provozování bazénu je teplá a čistá voda, čisté a příjemné prostředí a vstřícný per sonál.
Dovolte, abych Vás seznámil s krátkou rekapitulací provozu našeho bazénu. Od doby slavnostního
otevření navštívilo bazén 580 700 návštěvníků. Na veřejné plavání přišlo 193 600 plavců a za organizace
387 100 klientů. Z těchto údajů vyplývá, že je vytížený ve všední dny od 8.00 do 17.00 hod. organizacemi
a plaveckou školou. Od 17.00 do 21.30 hod. a o sobotách a nedělích poskytujeme své služby především
veřejnosti. Bazén si získal oblibu i mezi občanskými sdruženími, které organizují výcvik plavání batolat
a dětí (RC Routa Čelákovice, Klub želviček Brandýs nad Labem, RC Myšák Neratovice, BC Natrix Praha,
Katmar  Praha).
Plaveckou školu navštěvují děti z 16 mateřských škol a žáci 20 základních škol. Ročně si odnese
Mokré vysvědčení 2 300 účastníků plaveckého výcviku. Většina absolventů výcviku zvládne plavecké
základy a dovednosti, těší se na další výcviky, za což patří dík sboru instruktorů.
Kromě těchto organizací spolupracujeme již od počátku s pojišťovnou Metal-aliance – nyní Českou
průmyslovou zdravotní pojišťovnou, která hradí bazén svým klientům na 2 hodiny týdně. Dále si
získalo oblibu nedělní ranní plavání pro seniory. Mimo to ještě spolupracujeme s MDDM Čelákovice,
který zde pořádá plavecký výcvik a akce okresního a krajského charakteru. Hodinu týdně vyčleňujeme
pro SOZP Čelákovice, Veslařský klub Lysá nad Labem a místní vodácký klub.
V našem bazénu se pořádá Mistrovství republiky středních škol v silovém víceboji, kde před třemi lety
plavala i naše nejlepší plavkyně Simona Baumrtová z Chomutova (v roce 2012 na OH v Londýně získala
10. místo).
Mým snem a cílem do dalších let je vylepšení služeb Městského bazénu a vybudování letního bazénu
s dětskými atrakcemi v areálu dopravního hřiště. Zde by bylo možné využít technologie krytého bazénu.
Potom by mělo smysl mít bazén otevřený i o prázdninách.
Za dobu 10 let se v Městském bazénu vystřídalo 50 zaměstnanců (stálých i pracovníků na dohodu).
Všem bych chtěl poděkovat za dobrou práci a výbornou propagaci města Čelákovic.

DAVIS CUP a FED CUP
v Čelákovicích

Tenisový klub Čelákovice srdečně zve všechny,
kteří mají zájem na vlastní oči spatřit a vyfotit si
nejcennější tenisové trofeje – Davisův pohár
a Pohár federace, které naše tenisové národní
výběry získaly v roce 2012.

Vystaveny budou v sobotu 7. září
2013 od 14.00 do 18.00 hod.
v prostoru klubovny TK s adresou
U Kapličky č. p. 1705!

Vidět tyto trofeje společně je historický oka -
mžik, který se nemusí opakovat!

Foto: Manufactory.cz

Slavnostní otevření v roce 2003 doprovázela plážová
atmosféra s živou hudbou a soutěžemi. Foto: -dv-
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S M S  I N F O K A N Á L
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.

731 136 156
Jste svědky porušování zákona nebo veřej-
ného pořádku? Kontaktujte policii!
Strážníci jsou vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

PŘÍVOZ PŘES LABE
Na webových stránkách www.privoz-celakovice.cz
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 %.
V případě zvýšené frekvence na daném spoji jezdí
loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující pře-
praveni, aniž by se toto považovalo za mimořád-
nou jízdu.
Sleva: Provozovatel nabízí slevu jízdného, a to per-
manentku 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.

JÍZDNÍ ŘÁD
Na základě požadavků cestujících došlo ke změně
jízdního řádu, který zachoval půlhodinový interval,
ale s posunem o 5 min. později z Čelákovic. Celý
jízdní řád viz webové stránky města.
1. 9. – 31. 10. 2013 od 7.35 do 18.35 hod.
Přerušení provozu pouze v případě vyhlášení
povodňové aktivity.

l PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-
STVA MĚSTA
Zasedání budou v roce 2013 probíhat ve středu,
vždy od 18.00 hodin, ve dnech:
25. září, 18. prosince.

Vážení občané,

léto se chýlí ke konci a pomalu se nám o slovo
hlásí podzim. Věřím, že vaše děti měly krásné
prázdniny a že i vy jste si užili pohodové dovolené.
Stejně jako doufám, že dny, které vás v následu-
jícím období čekají, nepřinesou jen řadu více či
méně všedních starostí, ale že vám také nabídnou
chvíle, jež budou radostné a šťastné.
Pracovníci naší radnice si v uplynulých týdnech
také užívali zaslouženého odpočinku. V žádném
případě to ale neznamenalo, že by se v úřadu
zastavila práce. Naopak, realizovali jsme a připra-
vujeme řadu akcí, které mají za cíl zpříjemnit život
v Čelákovicích.
Z pohledu investičního finišujeme v přípravě dlou-
ho očekávané rekonstrukce ulice Sokolovské
a také intenzivně pracujeme na dokončení lávky
přes Labe. Z pohledu běžné agendy jsme ke konci
prázdnin obnovili řadu přechodů pro chodce, aby
nejen naše děti mohly bezpečně přejít frekvento-
vanou ulici. Z kulturní části našich aktivit velmi
intenzivně pracujeme na přípravě vrcholu spole-
čenského dění ve městě, kterým je udělení Výroční
ceny města Čelákovic.

Jsou však věci, které mě netěší. Během letních
prázdnin vždy vzroste počet vandalů a zvýší se
negativní vliv skupin, které po návštěvě barů a res-
taurací dělají nepořádek v ulicích. Naprosto chápu
obyvatele dotčených míst, že jsou nespokojeni,
a jsem rád, že využívají služeb naší Městské policie.
V této věci se osvědčily smíšené hlídky s přísluš-
níky Policie ČR. Smíšená hlídka má mnohem větší
možnosti, jak případné problémy řešit. Netěší mne
také porucha na prostřední kašně na náměstí. Ale
i reklamace k životu patří. Kolikrát se každému
stalo, že musel novou věc reklamovat, protože se
poškodila. Je to sice nepříjemné, ale naší snahou
je vyřídit reklamaci co nejdříve.
Září je také hodně bohaté na kulturní program.
Z mnoha akcí určitě doporučuji v sobotu 7. 9. 2013
Festival volnočasových aktivit nebo výstavu Vývoj
městské krajiny Čelákovic. Pokud chcete spíše
navštívit hudební scénu, doporučuji hudební ro -
ckový festival Zpátky do škol, který pořádá Kulturní
dům, kde můžete v září navštívit i komedii Dívčí
válka v podání divadla F. R. Čecha.
Zkrátka a dobře, v září 2013 je v Čelákovicích živo
a je to tak dobře.

Přeji vám příjemné babí léto.

Váš starosta
Josef Pátek

Organizace školního roku
2013/2014

v základních školách,
středních školách,

základních uměleckých
školách a konzervatořích

l odbor školství, informací a kultury

Období školního vyučování ve školním roce
2013/2014 začalo vpondělí 2.září 2013. Vyučování
bude vprvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. led-
na 2014. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října
a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
21.prosince 2013 askončí vneděli 5. ledna 2014.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
Čelákovice stanoveny takto:
pondělí 3. – pátek 7. března 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28.června
2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce
2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

TS Čelákovice pořádají svoz tříděného
komunálního odpadu. Vytříděný ko mu nální
odpad z domácností bude možné zdarma
odevzdat na níže uvedených místech
o sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

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. Odevzdat zle
i velkoobjemový odpad z domácností, elektroza-
řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, pračky,
televize, monitory, výpočetní techniku a podobně.
Z technických důvodů nebude vybírán nebezpečný
odpad, suť, stavební odpad či zemina!
Všechny uvedené komodity lze průběžně ode -
vzdá vat celý rok na sběrném dvoře. Podrobnosti
na www.celakovice.cz oddíl ORGANIZACE/SLUŽ-
BY, sekce Technické služby.

14. 9.
ulice Spojovací u budovy Q-bytu
sídliště V Prokopě u restaurace
21. 9.
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách
5. 10.
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
12. 10.
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungman-
novou
19. 10.
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice



města Čelákovicwww.celakovice.cz str. 3

KONTAKTNÍ MÍSTO:
Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1,
malá obřadní síň v přízemí budovy radnice I

PROVOZ MÍSTA:
Do 15. 9. 2013
každé pondělí v 14.00–17.00 hod.
a každou středu v 17.00–20.00 hod.
V tuto dobu možný kontakt i na tel.:
326 929 100

CO S SEBOU PŘINÉST:
• kopii smlouvy včetně případných dodatků

a všeobecných obchodních podmínek se
současným dodavatelem;

• kopii posledního ročního vyúčtování plynu
a elektřiny;

• číslo bankovního účtu nebo číslo SIPa;
• popř. podepsanou „smlouvu a dohodu

o plné moci“ mezi eCentre a klientem.

(DOMÁCNOST nebo PODNIKATEL).
KONTAKTNÍ OSOBY:
• eCentre (poskytovatel služby, 

organizátor e-Aukce): Ladislav Zíta, 
tel.: 730 512 272, e-mail: 
ladislav.zita@ecentre.cz;

• Město Čelákovice: Marek Skalický, 
e-mail: marek.skalicky@celakovice.cz.

Ilustrační foto. Zdroj: Idnes.cz

Příprava energetické
aukce ve městě
probíhá naplno

l Josef Pátek a Marek Skalický, garanti pro-
jektu

Městy napříč celou Českou republikou, nevyjímaje
Čelákovice, se šíří nový trend – elektronické aukce
na plyn a elektřinu pro města, domácnosti a pod-
nikatele. Jedná se o aukce, na kterých se pomocí
spojené poptávky šetří náklady orgánů veřejné
správy, firem i domácností. I u nás ve městě pro-
bíhá sběr dat pro zahájení e-aukce, a to již od
22. 7. 2013, a trvá až do 15. 9. 2013.
Do poloviny září proto máte jedinečnou možnost
se do této e-aukce spolu s ostatními odběrateli
zapojit, a vysoutěžit tak výrazně nižší ceny zemního
plynu i elektrické energie.
To, že úspory z e-aukce jsou dosti znatelné, doklá-
dají i informace z posledních uskutečněných aukcí
plynu a elektřiny společnosti eCENTRE:
1. e-aukce ze dne 27. 6. 2013

• 4 145 domácností z celkem 70 obcí a měst
• celkový soutěžený objem – 145,4 mil. Kč
• celková úspora – 40,6 mil. Kč (27,9 %)

2. e-aukce ze dne 30. 7. 2013
• téměř 5 000 domácností z celkem 85 obcí

a měst
• celkový soutěžený objem – 170 mil. Kč
• celková úspora – 52 mil. Kč (30,5 %)

V říjnu bude udělena v pořadí druhá 
Výroční cena města Čelákovic

l Josef Pátek, starosta města

Zastupitelstvo města schválilo udělení v pořadí druhé Výroční ceny města Čelákovic. Jsem tak velmi
rád, že tradice pokračuje a nezůstalo jen u prvního udělení, jak se z počátku roku zdálo. Zastupitelé
nakonec našli shodu a rozhodli v roce 2013 o udělení výroční ceny paní Věře Gissing Diamantové. Věra
Diamantová pochází z domu, kde se dodnes říká U Diamantů.
Věra Gissingová se narodila 4. 7. 1928, je česko-britskou spisovatelkou a překladatelkou. Vydáním
knihy svých vzpomínek Perličky dětství uvedla město Čelákovice do povědomí lidí v mnoha zemích
světa. Velké zásluhy má i na zveřejnění hrdinského činu sira Nicholase Wintona. Význam Věry Gissingové
pro naše město dokládá pamětní deska rodiny Diamantových umístěná na domě č. p. 109 v Sedláčkově
ulici, kde před válkou bydleli. Dnes nese tento dům označení U Diamantů. 

Zde stával dům, kde žili Diamantovi
zahynuli v koncentračním táboře
jejich dcery, Věru a Evu, zachránil
před Holocaustem britský občan

Nicholas Winton
Jejich osud byl literárně i filmově

ztvárněn
Slavnostní večer udělení výroční ceny proběhne v pondělí dne 28. 10. 2013 u příležitosti státního svátku
vzniku Československa v Kulturním domě a pro tuto jedinečnou atmosféru zahraje známý umělec
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.
Vstupenky budou k dispozici v předprodeji v pokladně Kulturního domu a výtěžek ze vstupného půjde
na dobročinné účely.

SLAVNOSTNÍ ROZVINUTÍ ČELÁKOVICKÉHO
PRAPORU V NĚMECKÉM MĚSTĚ ROSSLAU

l Petr Studnička, zastupitel města

U příležitosti 22. ročníku oslav loďařů v německém městě Rosslau byly ve čtvrtek dne
22. 8. 2013 vztyčeny prapory všech 88 českých a německých měst na řece Labi. Alej
měst ležících na Labi je tak poprvé v historii kompletní. Tímto aktem se snaží vedení
města i jeho obyvatelé připomenout postupné sjednocování evropských států
a zdůraznit stále větší význam obcí a regionů při rozvoji území.

Člen Rady města Rosslau Klaus Tonndorf požádal čelákovickou radnici o propůjčení městského praporu
v březnu loňského roku. Projekt Aleje měst na Labi s městskými prapory je realizován od roku 2001,
kdy rosslauští začínali s padesáti prapory. V loň-
ském roce disponovali již sedmdesáti třemi pra-
pory a chyběly jim již jen z několika málo měst.
Díky iniciativě starosty města Čelákovic Josefa
Pátka byl v roce 2012 propůjčen do Rosslau i pra-
por našeho města. Stalo se tak u příležitosti ofi-
ciálního zahájení výstavby lávky po poklepu
základního kamene akce „Cyklistická stezka přes
Labe v Čelákovicích“.
Jednotlivá města, seřazená dle toku Labe, mají
zpracovánu stručnou charakteristiku a zobrazen
městský znak. U Čelákovic se uvádí: „Více než
tisíc let staré sídliště zemědělců a rybářů zažilo po
roce 1900 rychlý rozvoj díky výstavbě železnice
a dospělo až k městu strojírenství. Slávu v celé
Evropě zajistily městu také výrobky košíkářů.“
Po oficiálním zahájení akce představiteli souměstí
Dessau-Rosslau a spolku na podporu činnosti
loďařů byly všechny vlajky najednou vztyčeny.
„Čelákovický městský prapor byl ze strany účast-
níků označován za nejoriginálnější a nejhezčí,“ kon-
statoval s potěšením čelákovický starosta Pátek.

Rosslauská Alej měst na Labi je s 88 městskými prapory
po třinácti letech kompletní. Foto: -ps-
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Lávka přes Labe – dodatečné stavební
práce II
Rada na svém zasedání dne 22. 7. schválila více-
práce ve výši 274 628,22 Kč bez DPH v rámci stav-
by „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“
předložené společností Metrostav, a. s., v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění a příslušný Dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1205 0100 mezi Městem
Čelákovice a zhotovitelem Metrostav, a. s., v rámci
plnění veřejné zakázky „Cyklistická stezka přes
Labe v Čelákovicích“. Celková cena díla dle tohoto
dodatku č. 2 činí 32 900 391 Kč bez DPH.

Lávka přes Labe – dodatečné stavební
práce
K bodu týkajícímu se zadávací dokumentace veřej-
né zakázky malého rozsahu „Cyklistická  stezka
přes Labe v Čelákovicích – dodatečné stavební
práce“ vzali radní na vědomí znalecký posudek
č. 07-01/2013 ze dne 15. 7. 2013 zpracovaný
Prof. Ing. Jiřím Stráským, DrSc., ve kterém je uve-
deno, že veškeré úpravy popsané ve změnových
listech č. 1–4 vedly k zajištění bezpečnosti, bez-
poruchovému provozu a k redukci údržby a dále,
že použité jednotkové ceny jsou přiměřené a výkaz
výměr odpovídá skutečnosti. Dále schválili zadá-
vací dokumentaci této veřejné zakázky s tím, že
předpokládaná cena musí být nepřekročitelná,
a uložili vedoucí ORM zahájit zadávací řízení.

Rekonstrukce ulice Sokolovské
Na základě oznámení o schválení projektu k finan-
cování od poskytovatele dotace ROP Střední
Čechy v rámci projektu „Rekonstrukce ulice Soko-
lovské v Čelákovicích“ byla odborem rozvoje měs-
ta zpracována zadávací dokumentace k této
veřejné zakázce s předpokládanou cenou asi
20,6/18,2 mil. Kč bez DPH (žádost/odhad projek-
tanta). Rada tuto dokumentaci na stavební práce
schválila a uložila vedoucí odboru prokazatelně
zajistit schválení této zadávací dokumentace
poskytovatelem dotace.

Náměstí
Dne 17. 7. 2013 bylo městu Čelákovice doručeno
rozhodnutí o uplatnění finanční korekce výdajů ve
výši 10 %, tj. 1 586 468 Kč, na veřejnou zakázku
(VZ) „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovi-
cích“. Proto se této problematice Rada věnovala
na zasedáních 22. 7. a 12. 8. a přijala řadu usnesení.
Více viz text zastupitelky Zdeňky Tiché na str. 9.

Obnova kotelny K40
Rada uložila vedoucí odboru rozvoje města bez-
odkladně zahájit a zajistit realizaci zadávacího
řízení na přípravu energeticky úsporného projektu
řešeného metodou EPC pro obnovu zdrojové
části kotelny K40 Rumunská/Hybe šova.

Výtah do Obecního domu
Na základě doporučení hodnotící komise schválila
Rada jako pro město nejvhodnější na plnění veřej-
né zakázky „Bezbariérovost – Radnice II – MěÚ
Čelákovice“ nabídku s. r. o. MSV Liberec v částce
1 924 557 Kč bez DPH a zároveň příslušnou smlou-
vu o dílo.

Lávka přes Labe – výsledek zadávacího
řízení na dodatečné stavební práce
Rada schválila na základě doporučení hodno-
tící komise nabídku a. s. Metrostav v ceně
1 370 000 Kč bez DPH jako pro město nejvhodnější
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Cyklistická stezka přes Labe v Čelá-
kovicích – dodatečné stavební práce“ včetně

 příslušné smlouvy adodatku č.3, kterým se celková
cena díla upravuje na 32 524 563 Kč bez DPH.

Zadávacího řízení k akcím veřejné
osvětlení Záluží + bytový dům 1203
Dle usnesení Rady bylo odborem rozvoje města
10. 7. 2013 zahájeno zadávací řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu k zajištění technického dozoru
a bezpečnosti práce při akcích rekonstrukce veřej-
ného osvětlení v Záluží a rekonstrukce bytového
domu v ulici Prokopa Holého 1203.
Rada na zasedání dne 7. 8. 2013 schválila na zákla-
dě doporučení hodnotící komise jako pro město
nejvhodnější na plnění 1. části veřejné zakázky
(VO Záluží) nabídku a. s. FRAM Consult, a to v ceně
106 698 Kč vč. DPH. Na plnění 2. části veřejné
zakázky (BD 1203) nabídku a. s. FANSTAV v ceně
162 140 Kč vč. DPH. S oběma společnostmi
schválila také příslušné mandátní smlouvy.

Rekonstrukce bytového domu v ulici
Prokopa Holého 1203
Na základě doporučení hodnotící komise a jako
pro město nejvhodnější na plnění veřejné zakázky
„Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, Čelákovice“
schválila Rada nabídku uchazeče VACHL, s. r. o.,
v ceně 4 314 367 Kč bez DPH. Zároveň schválila
i příslušnou smlouvu o dílo, a to za předpokladu,
že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky nebudou žádným
z uchazečů námitky podány.

Kropicí vůz
Radní schválili předložené znění zadávací doku-
mentace veřejné zakázky „Snížení prašnosti na
území města Čelákovice – kropicí vůz“.

Trhy a farmářské trhy
V únoru 2013 byly Městem Čelákovice uzavřeny
Smlouvy o nájmu části plochy náměstí 5. května
a provozování trhů a farmářských trhů. Vzhledem
k tomu, že byl nájemce v prodlení se zaplacením
výše nájemného po dobu delší než 14 dnů, schvá-
lila Rada odstoupení od smluv.
Odstoupení od nájemní smlouvy bylo protistraně
Městem odesláno a vztah končí dnem doručení.
V čase uzávěrky Zpravodaje nebylo odstoupení
doručeno. Aktuální informace budou zveřejněny
na webových stránkách města.

Zametací stroj
Radní schválili navýšení příspěvku pro rok 2013
Technickým službám města, a to o částku
262 000 Kč k úhradě nákladů za opravu zameta-
cího stroje.

Úprava č. 7 rozpočet města 2013
Rada schválila předloženou úpravu č. 7 rozpočtu
města 2013.

Dotace města
Na základě v červenci a srpnu podaných žádostí
o datace z rozpočtu města Čelákovic roku 2013
schválila Rada města finanční příspěvek:
• Sdružení včelařů Čelákovice, o. s., ve výši

7 000 Kč s určením dle předložené žádosti;
• Sdružení houbařů Čelákovice, o. s., ve výši

5 000 Kč s určením dle předložené žádosti;
• TJ Spartak Čelákovice ve výši 7 000 Kč na pořá-

dání 51. ročníku závodu „Velká cena v běhu
hodinovém“;

• TJ Spartak Čelákovice ve výši 13000Kč na pořá-
dání akce „Nohejbalový víkend v Čelákovicích“;

• Marku Kňourkovi ve výši 5 000 Kč na podporu
přípravy a účasti v soutěži INBA EUROPEAN
CHAMPIONSHIP 2013 (naturální kulturistika
a fitness).

Graffiti na plochách města
Radní stanovili plochy na městských objektech,
které budou poskytnuty žadatelům pro případnou
grafickou úpravu, a to kotelny K 80 V Prokopě,
K 360 Na Stráni, K 40 Rumunská, včetně jejich
komínových těles, a komínová tělesa na budově
Q-Bytu. Zároveň toto podmínili požadavkem, aby
před začátkem realizace díla na konkrétní ploše
byl návrh RM předložen ke schválení. U schvále-
ných návrhů poté projedná i případný podíl města
na nákladech spojených s realizací díla.

Městské muzeum – pokuta
Na základě žádosti ředitele Městského muzea
o metodickou pomoc se správou sbírek, provedl
v roce 2012 příslušný odbor Ministerstva kultury
kontrolu dodržování povinností správce sbírek, a to
za období 2003–2011. Na základě této kontroly
bylo zahájeno správní řízení, jehož výsledkem bylo
rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 42 000 Kč. Na
základě usnesení Rady města ze dne 8. 4. 2013
podal ředitel Muzea rozklad proti uložení pokuty.
Ministerstvo kultury celou záležitost posoudilo,
podaný rozklad zamítlo a napadené rozhodnutí
potvrdilo. Podle správního řádu je toto rozhodnutí
konečné a nelze se proti němu odvolat.
Radní se na zasedání dne 12. 8. 2013 seznámili
s texty rozhodnutí MK a vyjádření ředitele Měst-
ského muzea. Následně schválili poskytnutí mimo-
řádné zálohy Muzeu na rok 2013, a to ve výši
50 000 Kč.

Regulace hazardu na území města
Zprávu tajemníka MěÚ o regulaci výherních hracích
přístrojů na území města vzali radní na vědomí
a souhlasili se zachováním současného znění
vyhlášky E 2/201 Města Čelákovic o stanovení
míst, na kterých mohou být tyto přístroje provo-
zovány.

Zrušení komisí
Z důvodu nečinnosti komise, sešla se pouze v roce
2011, a to jednou, zrušila Rada města komisi
Poradní sbor občanů.
Dále z důvodu nečinnosti a stavu, kdy komise
v současnosti nemá ani svého předsedu, zrušila
Rada města komisi MA 21.

Členství v RM – otevřený dopis
Na jednání dne 12. 8. předali Bohumil Klicpera
a Luboš Rýdlo nabídku na rezignaci na členství
v RM, jak oznámili na ZM 26. 6. 2013, a to formou
otevřeného dopisu a za určitých předpokladů vyjá-
dřených v jeho textu. Rada se s obsahem dopisu
seznámila. Celý text viz str. 8.
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NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 25. září 2013
od 18.00 hod.

Aktuální program ZM bude zveřejněn týden
před zasedáním na úřední desce Města a na
webových stránkách Města.

Zápisy a usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva a Rady města naleznete 

na www.celakovice.cz

nebo jsou k nahlédnutí 

na sekretariátu Městského úřadu.
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12. srpna, schůzka s občany v lokalitě
„Pod nádražím“
Místostarosta Miloš Sekyra se setkal s občany
z lokality „Pod nádražím“, aby vyhodnotili změny
v dopravním režimu po roce jeho existence.

12. srpna, další z pravidelných schůzek
se zástupci VaK Mladá Boleslav
Zástupci města požadovali pravidelnou informaci
o stavu vodovodní a kanalizační sítě a domlouvali
investiční akce.

14. srpna, oprava kapličky v Ruské ulici
Starosta Pátek spolu s místostarostou Sekyrou
byli informováni obyvateli během svatebního obřa-
du v Ruské ulici o současném stavu tamní kapličky.
Po dohodě bude opravena vnější fasáda, vnitřní
výmalba a k lepšímu dozná změn i dřevěný oltář.

22. srpna, rozvinutí čelákovického
praporu
V 11.00 hod. rozvinul starosta města spolu se
zastupitelem Petrem Studničkou prapor Čelákovic
na slavnostním aktu vztyčení 88 praporů měst na
řece Labi v německém městě Rosslau. Více infor-
mací na straně 3.

23. srpna, zájem o čelákovické strážníky
Místostarosta Sekyra společně s velitelem měst-
ské policie Fedačkem jednali se starostkou Pře-
rova nad Labem Kocsisovou ve věci poskytování
služeb Městské policie Čelákovice v obci prosla-
vené čtvrtým nejstarším skanzenem v Evropě.

Proč byla smýcena smuteční vrba u mostku 
ve Vašátkově ulici

l Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního
prostředí

Již v polovině července jsme při provádění údržby
dřevin v Sadech 17. listopadu zaznamenali, že
je třeba do letošního ošetření dřevin zahrnout tři
akáty a vrbu náhrobní rostoucí u mostku přes
Čelákovický potok v ulici Vašátkově. Pan Toušek,
který údržbu Sadů 17. listopadu prováděl, nás
upozornil, že vrba je v havarijním stavu a hrozí
její samovolné zřícení, má mnoho prasklin jak
svislých, tak vodorovných v nosných částech
kmene i v kosterních větvích. Upozornil nás, že
k samovolnému zřícení dřeviny může dojít i za
pěkného počasí a ne jen při vichřici. Kosterní
větve její koruny mají zvláště nad zahradou sou-
sedního rodinného domku rozevřenou podélnou
trhlinu u mohutné kosterní větve a kmen je pro-
rostlý mnoha plodnicemi dřevokazné houby
ohňovce obecného, který způsobuje hnilobu
a trouchnivění dřeva. Zvažovali jsme, zda má
v této fázi smysl uvažovat o provedení velké
obvodové redukce koruny, která by znamenala
odstranit prakticky celou korunu z bezpečnost-
ních důvodů. Tak velký zásah ale nelze provést
v tomto ročním období a navíc ještě v parném
létě bez následků (obvykle se provádí v lednu až
únoru), nakonec by mohl vést k úhynu stromu.
Další problém byl, že vlastně mladé zdravé dřevo
mohutných větví roste na shnilém a rozpadajícím
se starém dřevě kmene a prakticky se svou vahou
v době olistění z kmene vylamuje. Odříznout koru-
nu úplně, aby byl strom bezpečný, také nelze,
neboť bychom se dostali do střetu se zákonem
o ochraně přírody a krajiny tím, že bychom poško-
dili habitus stromu a jeho estetický vzhled, za
což by hrozila městu z hlediska České inspekce
životního prostředí značná finanční sankce. Před-
seda KŽP Petr Petřík navrhoval provést tahové
zkoušky, které jsou poměrně drahé, cena se pohy-
buje okolo 15–20 tisíc korun a provádějí se po
celé délce kmene. Bylo tedy otázkou, jaké
 smysluplné řešení vedoucí k zachování dřeviny
a zajištění provozní bezpečnosti vybrat. Protože
jsme se nemohli shodnout na žádné variantě řeše-
ní, rozhodli jsme se oslovit znalce v oboru, aby
nám vhodný zásah po prověření zdravotního stavu
dřeviny doporučil. Také s tím byl problém. V době
dovolených by měli oslovení znalci čas až kolem
poloviny srpna a tak dlouho jsme se neodvážili
čekat. Oslovili jsme proto na  doporučení 

odborné zahradnické firmy Baobab pí Frydrycho-
vou z Liberce, která přijela prakticky okamžitě.
Její přítomnosti jsme využili pro posouzení ještě
dvou akátů v parčíku zvaném Hájek. Vrba stojí
na frekventovaném místě, projdou kolem ní desít-
ky chodců denně a obávali jsme se, že může být
provozně nebezpečná. Nemýlili jsme se. Vrba se
rozhodla jednat dřív, než jsme se dohodli na opti-
málním řešení vzniklé situace, a při větší bouřce
v noci ze 6. na 7. srpna se část její koruny samo-
volně odlomila. Jedna z velkých kosterních větví
padla přímo do zahrady sousedního rodinného
domku těsně vedle altánku, kde rodina obvykle
odpočívá. Nebylo tedy na co čekat a TS Čelá-
kovice zajistily její smýcení prostřednictvím
odborné firmy v havarijním  režimu.
Pí Frydrychová ještě před havárií stromu dne
30. 7. 2013 provedla místní šetření, vrbu prohlédla
a zjistila, že je kmen vrby napaden rozsáhlou hni-
lobou způsobenou ohňovcem obecným. Kon-
statovala, že z kmene vyrůstá množství plodnic
této dřevní houby a na značné ploše kmene ve
směru k cestě se již odlupuje borka. V minulosti
byl strom pravděpodobně vícekrát radikálně
sesazen až na báze kosterních větví. Staré rány
vyhnívají, z jejich okrajů vyrůstá nová sekundární
koruna. Pahýly po v minulosti provedených
řezech se již postupně rozpadají. V současnosti
je koruna tvořena pouze bujně rostoucími sekun-
dárními výhony. U jedné z mohutných vodorov-
ných větví ve spodních partiích koruny byla
zjištěna rozsáhlá podélná prasklina. Provozní
bezpečnost v okolí všech hodnocených dřevin
(i dva akáty v Hájku) je na kritické úrovni – stromy
vážně ohrožují své okolí, hrozí ublížení na zdraví
nebo způsobení škody značného rozsahu. Hni-
loba ohňovce obecného rostoucího na vrbě rych-
le narušuje pevnost dřeva, je zde vysoké riziko
vylomení bujných sekundárních výhonů a při tom-
to rozsahu hniloby již i samotného rozpadu kme-
ne. Přesto, že nefyziologická vitalita stromu je
výborná, jeho perspektiva funkčního setrvání na
stanovišti je krátkodobá, jedná se o dřevinu na
hranici životnosti. Provozní bezpečnost vrby již
nelze zajistit další redukcí, nosné struktury kmene
vykazují známky rozpadu. Strom je proto nutné
pokácet.
Na podzim vysadíme na stejném místě v ulici
Vašátkova u mostku vrbu novou a věříme, že bude
dobře prospívat po dlouhá léta a časem naroste
jako ta původní.

Při bouřce se část koruny vrby samovolně odlomila. Foto: archiv odboru

VOLBY – PREZENTACE
politických stran, politických hnutí
a jejich koalic před volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v roce 2013

Volební kampaň pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR upravuje § 16 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
Rada města doplňuje zásady předvolební pre-
zentace politických stran, politických hnutí
a jejich koalic na území města Čelákovic, v zájmu
rovnosti kandidujících stran a kandidátů takto:
1. Předvolební prezentace volebních stran na

území města Čelákovic je možná:
• ve Zpravodaji města Čelákovic max. v roz-

sahu jedné poloviny sloupku (tj. 6 x max.
13 cm) za cenu stanovenou pro běžnou
plošnou inzerci tj. 28 Kč/cm2 bez DPH;

• využitím plakátovacích ploch města pouze
v režimu Technických služeb, (max. 1 plakát
na 1 stanoviště do velikosti A2) podle
sazebníku Technických služeb a volné
kapacity poskytovaných ploch;

• přenosnými panely na veřejném prostran-
ství, které nejsou spojeny pevně se zemí
(max. 5 ks pro území celého města – roz-
místění po dohodě) – cena: zdarma;

• jednodenními stánky a volebními vozy (na
náměstí do 3,5 t) v předem ohlášeném
čase – umístění po dohodě – cena:  zdarma.

2. Je zakázán výlep mimo plakátovací plochy
a svévolný výlep na plakátovací plochy  města.

Pravidla byla sválena Radou města dne 28. 6. 2013.
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R E K O N S T R U K C E  U L I C E  S O K O L O V S K É

Rekonstrukce v základních číslech

Silnice 4 200 m2

Pojížděné dlážděné plochy 1 223 m2

Pochozí dlážděné plochy 3 960 m2

Dlažební kostky pro autobusové zálivy 31,4 t

Dopravní značení 40 ks

Trávníky 400 m2

Keře nízkého vzrůstu – skalníky 2 060 ks

Stromy středního vzrůstu – javory 13 ks

Přesun hmot 2 642,4 t
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Začátek rekonstruovaného úseku. Foto: archiv odboru

l Kateřina Kandlová, odbor rozvoje města

Na první polovinu října 2013 plánujeme zahájení rekonstrukce ulice
Sokolovské, která potrvá do konce května 2014. Celkové náklady na tuto akci
činí přibližně 25,5 mil. Kč, z toho 9,2 mil. Kč bude poskytnuto z dotace
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední
Čechy (ROP SČ). Generálním projektantem stavby je Hynek Seiner z Pardubic.

Jak jste již byli informováni v srpnovém čísle Zpravodaje Města Čelákovic, projekt „Rekonstrukce ulice
Sokolovské v Čelákovicích“ byl schválen k financování z prostředků ROP SČ. Celkové předpokládané
náklady na rekonstrukci ulice Sokolovské činí přibližně 25, 5 mil. Kč, z toho se poskytovatel smlouvou
o dotaci, která bude předložena Zastupitelstvu města ke schválení na jeho zasedání dne 25. 9. 2013,
zavazuje poskytnout na realizaci tohoto projektu dotaci v maximální výši 9, 2 mil. Kč, na níž podíl
finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 9, 2 mil. Kč.

„Rekonstrukce ulice Sokolovské je spolu s rekonstrukcí ulice
Prokopa Holého naprostou prioritou. Jsem rád, že po velkých
akcích typu čistírna odpadních vod, náměstí či lávka přes
Labe pokračujeme v trendu velkých rekonstrukcí za pomoci
dotací bez prodeje vlastního majetku. Tento postup je správný
a v dnešní době ojedinělý,“ říká starosta města Josef Pátek.

Přesné náklady na rekonstrukci budou známé až po ukončení výběrových řízení na zhotovitele stavby
a technický dozor stavebníka včetně zajištění dohledu nad bezpečností a ochranou zdraví při práci.
Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby bylo zahájeno dne 16. 8. 2013 formou otevřeného řízení
na stavební práce dle zákona o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu
zadavatele Města Čelákovice, který je zřízen na portálu e-zakazky.cz. Lhůta pro podání nabídek pro
toto zadávací řízení je stanovena do 6. 9. 2013. Pokud v zadávacím řízení nenastanou neočekávané
komplikace, měli bychom znát zhotovitele stavby na začátku října 2013 a v první polovině tohoto měsíce
by mohla být zahájena samotná stavba.

Dále bude vypsáno výběrové řízení pro výběr technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby
včetně zajištění autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jména těchto osob budou známa ještě před zahájením fyzické realizace stavby.

Projektová dokumentace pro rekonstrukci ulice Sokolovské byla vypracována Ing. Hynkem Seinerem,
Pardubice, již v roce 2008. V roce 2010 bylo vydáno stavební povolení, které jsme na přelomu letošního
a loňského roku obnovili tak, aby mohlo být součástí žádosti o poskytnutí dotace. 

Vzhledem k tomu, že bylo vydáno pravomocné stavební povolení a na základě projektové dokumentace
bylo přislíbeno poskytnutí dotace, nejsou již v tuto chvíli možné žádné výrazné úpravy projektu.

Rekonstruovaný úsek ulice Sokolovské začíná přibližně zároveň s hranou posledního zvýšeného
ostrůvku kruhové křižovatky ulic Stankovského a Sokolovské a jeho délka činí 550 m.

V rámci realizace bude vybudováno celkem 36 parkovacích stání, z nichž 2 budou vyhrazena pro invalidy.
Z důvodu prostorového uspořádání komunikace a „mělkého“ uložení inženýrských sítí při západní
straně jsou všechna parkovací stání umístěna při východní straně komunikace.

V rámci rekonstrukce bude probíhat i výsadba zeleně, a to konkrétně 2 060 skalníků, 13 javorů a 400 m2

trávníků.
Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6

Z HISTORIE
Ulice Sokolovská, přestože se její potřeba zdá být vyvolána potřebou moderní
doby a zvětšující se zástavby Čelákovic, kopíruje cestu spojující Labe a Záluží
zanesenou již v mapách z druhého tzv. Františkova vojenského mapování
území Rakouska-Uherska, které proběhlo v Čechách v letech 1842–1852.
Úsek stávající ulice Sokolovské je znázorněn na historické mapě z let 1851/52.
Křížení ulic nynějších ulic Stankovského a Sokolovské bylo historicky a spo-
lečensky významným místem. V prostoru nynějšího „šišáku“ stávala do února
roku 1960 výklenková kaplička sv. Václava z 18. století. Tento prostor sloužil
též pro každodenní setkávání obyvatel a u toušeňské kapličky to prostě žilo…
Při demolici kapličky byly v jejích základech nalezeny lidské kosti z několika
jedinců. Dobrovolnými pracovníky muzea bylo zachráněno a ke kostelu Nane-
bevzetí Panny Marie v Čelákovicích přeneseno pískovcové ostění a čeláko-
vickým kameníkem panem Kolářem na nový podstavec postaveno před
západní stěnou stávajícího schodiště na kostelní věž. Čelákovický malíř Čeněk
Janda v něm vytvořil fresku sv. Václava a do jeho lunety svato václav skou
orlici podle M. Alše. Na vrchol byl umístěn nový pískovcový jetelový kříž.

Zdroj: Publikace100 let Městského muzea v Čelákovicích, Wikipedie, www.cuzk.cz

Prostor, kde stávala výklenková kaplička sv. Václava. Foto:
archiv odboru

Křížení ulic Sokolovské a Vančurovy. Foto: archiv  odboru Konec rekonstruovaného úseku. Foto: archiv odboru

II. vojenské mapování z let 1851/52 s vyznačením úseku stávající ulice Sokolovské. Zdroj:
http://archivnimapy.cuzk.cz

L A V I Č K Y  A  Z E L E Ň  P R O  N Á M Ě S T Í

l Kateřina Kandlová, odbor rozvoje města

Na zahájení příští letní sezony pro Vás připravujeme doplnění mobiliáře na náměstí 5. května. Lavičky
budou realizovány podle projektu architektonického ateliéru Tichý a Kolářová, Praha, který čerpá
z tradice čelákovického košíkářství. Návrh splňuje jak požadavek na navýšení laviček na pobytové
ploše náměstí, tak i na doplnění ploch zeleně. Lavičky budou mít ocelovou nosnou konstrukci vypletenou
proutím a téměř ve všech prvcích bude zakomponován truhlík s výsadbami rostlin. Lavičky budou na
náměstí umisťovány vždy při zahájení sezony a přes zimu budou skladovány u TS Čelákovice. K příležitosti
první instalace mobiliáře na náměstí plánujeme jakousi exhibici košíkářství, při které by pan Smrt z koší-
kářství Vášův mlýn vypletl poslední lavičku přímo na náměstí 5. května v Čelákovicích. Na jaro a všechny
kulturní akce s ním spojené se spolu s Vámi již nyní velice těšíme.

Nosná konstrukce laviček. Foto: Jan Smrt, Košíkářství
Vášův mlýn

Návrh mobiliáře pro centrální zónu náměstí od ateliéru Tichý & Kolářová, s. r. o.
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l Josef Pátek, starosta města a Miloš Sekyra, místostarosta města I

Na jednání Rady města Čelákovic dne 22. 7. 2013 bylo čtyřmi radními navrže-
no, aby se konala mimořádná Valná hromada společnosti Q-BYT Čelákovice.
Na jednání Rady nebyl předložen žádný písemný materiál v této záležitos-
ti.

V poměru čtyř hlasů proti třem bylo prosazeno:
1. odvolání stávajících jednatelů Josefa Pátka a Miloše Sekyry, kteří vyko-

návali svou funkci bez nároku na odměnu;
2. jmenování nových jednatelů Tomáše Janáka a Luboše Rýdla, včetně

odsouhlasení pravidelné měsíční odměny;
3. odvolání celé dozorčí rady ve složení Marek Skalický, Stanislav Jonáš,

Miloš Choura, Pavel Chalupa, včetně předsedy Petra Polnického;
4. jmenování nové dozorčí rady ve složení Aleš Rikl, Miroslav Leypold Iglo,

Jiří Denk, Jaroslav Hodyc a předseda Václav Kadleček.

Chtěli bychom prostřednictvím Zpravodaje poděkovat řediteli společnosti
Jaroslavu Benešovi a týmu zaměstnanců společnosti Q-BYT za velmi dobrou
spolupráci a vždy korektní a férové jednání.

Změny ve vedení společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o.
l Luboš Rýdlo, radní města

Rada města odvoláním dozorčí rady a stávajících jednatelů Josefa Pátka
a Miloše Sekyry reagovala na dlouhodobou kritiku ohledně pasivity části
Zastupitelstva. K personálním změnám na pozici jednatelů a v dozorčí radě
společnosti Q-byt došlo po projednání v bloku 16 zastupitelů, kteří mají
zájem o uskutečnění aktivní investiční politiky v tepelném hospodářství
av oblasti bytové. V oblasti tepelného hospodářství chceme usilovat oobnovu
kotelen včetně uplatnění metody EPC. Prioritní jsou pro nás projekty zateplení
objektu MŠ Rumunská se zajištěním finanční podpory ze SF ŽP a obnova
kotelny K40 Hybešova/Rumunská. Rada města proto pověřila místostarostu
II koordinací investic města do tepelného hospodářství spravovaného spo-
lečností Q-byt. V bytové oblasti chceme opět nastartovat privatizaci bytů,
která se ukázala v letech 2002-2010 jako úspěšná a smysluplná.
Pociťovali jsme určitou stagnaci ve vlastním řízení společnosti i v projektových
úkolech, velmi nestandardní se nám jevila absence zápisů z provozních
porad vedení města a Q-byt. Tyto nedostatky v řízení napravujeme.
K odměnám – bývalí jednatelé, tedy uvolnění funkcionáři města, vykonávali
funkce jednatelů v rámci svých povinností stejně jako v minulých volebních
obdobích a v rámci své pracovní doby… Odměny předsedovi i členům
dozorčí rady se nemění.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Záluží
l Marie Žabová, odbor rozvoje města

Po řádném ukončení zadávacího řízení na zhoto-
vitele stavby „Rekonstrukce VO – Čelákovice,
Záluží“ byla uzavřena smlouva se zhotovitelem
stavby, kterou je společnost RYBÁŘ stavební,
s. r. o. Staveniště již bylo předáno a nyní probíhají
přípravné práce (vytýčení sítí, vytýčení stavby, pří-
prava na dopravní omezení atd.).
Samotná realizaci by měla začít v září 2013. Zho-
tovitel stavby předložil harmonogram postupu
stavebních, výkopových a montážních prací. Ty
by měly probíhat takto:
9-12/2013 – ulice: Zálužská, Cihelna, Mstětická,
První, Druhá, Třetí, Čtvrtá a Pátá;
10-12/2013 – ulice K. Brabce;

11-12/2013 – ulice U Hřiště a V Zahrádkách;
1-2/2014 – ulice Zálužská a část ulice Haškovy;
2-4/2014 – ulice: Haškova, Na Radosti a Voře-
chovka;
5/2014 – poslední část ulice Zálužské.

Harmonogram průběhu stavebních prací se však
může měnit v závislosti na klimatických podmín-
kách. Pokud dojde k aktualizaci či úpravě harmo-
nogramu, budeme Vás informovat prostřednictvím
webových stránek města.
Doufáme, že v průběhu stavebních prací budou
co nejméně narušeny vaše podmínky k bydlení
a že zdárně dokončenou realizací veřejného osvět-
lení dojde ke zlepšení komfortu bydlení v městské
části Záluží.

Případné další dotazy k realizaci VO
Vám rádi zodpovíme na odboru rozvoje
města MěÚ v Čelákovicích – pí Marie
Žabová, tel.: 326 929 139, e-mail:
marie.zabova@celakovice.cz.

Zastupitelstvo města Čelákovice dne 25. 9. 2013

„NABÍDKA REZIGNACE“ na členství v Radě města
formou otevřeného dopisu

l Bohumil Klicpera, Luboš Rýdlo

V Čelákovicích dne 29. 6. 2013

Vážení zastupitelé,
na jednání Zastupitelstva města dne 26. 6. 2013 jsme v bodu programu 
ZM – Změny v Radě města nabídli svou případnou rezignaci na členy Rady
města se záměrem umožnit zastupitelské frakci v počtu 5 zastupitelů, a to
ODS p. Pátka, p. Studničky a pí. Volfové + části TOP 09 p. Sekyry, p. Ska-
lického, najít si vhodnější partnery z řady zastupitelů ke společnému řízení
města. Při volbě nás obou do Rady města jsme jednoznačně deklarovali, že
v žádném případě tímto nechceme vyvolávat žádné destruktivní akty, ale
naopak máme eminentní zájem na konstruktivním řešení konkrétních prob-
lémů města. Za palčivé problémy města jsme uváděli zejména:
• stále nevyjasněné financování nedořešené dotace z ROP SČ projektu

Revitalizace náměstí 5. května;
• přetrvávající nevyřešené závady na vodních prvcích na náměstí, přitom

dílo bylo převzato dle předávacího protokolu bez závad;
• v hospodaření s vodou od roku 2011 do současnosti narůstající ztráty

pohybující se ve výši 37 %, tj. 275 238 m3, přičemž smlouvou o provozování
vodovodů je povolený limit pouze 120 000 m3;

• žalobu soukromého investora přestavby hotelu TOS na bytový dům na
město po 3 roky trvající neschopnosti zajistit územní rozhodnutí, poté sta-
vební povolení a pak realizovat parkoviště pro tento obytný dům včetně
komunikace Na Švihově;

• stejně tak po 3 roky nedořešené majetkoprávní vztahy v proluce náměstí
5. května s investorem a nyní i SVJ obytného komplexu;

• přetrvávající neutěšený stav Městského stadionu.

Po 3 měsících působení v Radě města jsme nuceni konstatovat, že v uve-
dených problémech města nedochází k uspokojivému řešení nebo alespoň
nalezení trajektorie řešení vedoucí k nápravě stavu, přičemž všechny uvedené
problémy jsou v gesci starosty či místostarosty z frakce uvedených 5 zastu-
pitelů ODS + části TOP 09.

Na základě uvedeného jsme připraveni dát k dispozici funkce
členů Rady města pro ty z Vás – zastupitele, kteří by chtěli navázat
koaliční spolupráci s frakcí 5 zastupitelů ODS + části TOP 09
a převzít s nimi odpovědnost za řízení města. V žádném případě
však neodejdeme z řízení města bez převzetí našich pravomocí
jinými zastupiteli.

Stávající veřejné osvětlení v Záluží. Foto: -dv-
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Úkoly neuvolněného místostarosty II
l Bohumil Klicpera, místostarosta II

Zateplení objektu MŠ Rumunská
V současné době se ve veřejné zakázce vybírá uchazeč (firma) s nejvhodnější nabídkou pro město na
pozici manažera projektu. Tento manažer bude jednak administrovat dotační podporu – od její žádosti
přes zajištění řízení dotace v průběhu realizace až po závěrečné vyhodnocení akce včetně zpracování
Závěrečné monitorovací zprávy, jednak i připravovat výběrová řízení na dodavatele stavby a technický
dozor investora a také zajišťovat zpracování projektové dokumentace pro provádění této stavby. Zároveň
sodborem školství Městského úřadu připravujeme vdostatečném předstihu varianty náhradního umístění
dětí z této MŠ, až se začne stavět – předpokládáme od června 2014. Realizovat stavbu chceme po etapách
– hospodářský pavilon – pavilony 1. a 2. – pavilony 3. a 4. – v celkovém trvání výstavby 6 až 8 měsíců. Vše
ale bude odvislé od poskytnutí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí.

Metoda EPC na K40 Rumunská/Hybešova
Vzhledem k tomu, že zdrojová část této kotelny je v daleko horším stavu, než je tomu u kotelny v objektu
MŠ Rumunská, předložil jsem Radě města ke schválení kompletní zadávací dokumentaci na přípravu
energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC Obnova zdrojové části kotelny K40
Rumunská/Hybešova, kterou také Rada dne 7. 8. 2013 schválila. V první fázi musíme ve veřejné zakázce
vybrat odbornou poradenskou firmu, která nám prověří zejména zdrojovou část této kotelny K 40 s cílem
identifikovat potenciál pro realizaci zaručených energetických úspor metodou EPC. Od této firmy potřebujeme
nejdříve tzv. vstupní poradenství, tj. zpracovat analýzu vhodnosti metody EPC na tuto kotelnu, vyhodnotit
data o spotřebách a stavu hospodaření s energiemi – tedy očekávaných nákladů na straně jedné a poten-
cionálních přínosů realizací úsporných opatření metodou EPC na straně druhé. Na základě vstupního
poradenství nám firma zpracuje kompletní podklad pro rozhodnutí orgánů města o vyhlášení výběrového
řízení na poskytovatele energetických služeb metodou EPC. Rozhodnutím Rady města bude následovat
druhá fáze projektu, a to vlastní příprava zadávacího řízení již na poskytovatele energetických služeb
metodou EPC, ve kterém se vybere firma energetických služeb, která zajistí obnovu zdroje i následný
zpravidla 10letý provoz tohoto zdroje s deklarovanými úsporami, samozřejmě zakotvenými v příslušné
smlouvě oposkytování těchto energetických služeb. Zkratka EPC (z angl. Energy Performance Contracting)
znamená poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.
Metoda EPC je vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba rekonstrukce ener-
getického systému – náš příklad kotelny K 40. Základním principem metody EPC je fakt, že úsporná
opatření jsou splácena z dosažených úspor. Na příslušný projekt se vybere jeden dodavatel, a to firma
energetických služeb, která na sebe bere většinu finančních i technických rizik. Průběžné dosahování
úspor energie a provozních nákladů je realizováno na základě příslušných ustanovení v uzavřené smlouvě
o poskytování energetických služeb.

Výzva č. 74 ROP SČ
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila 5. 8. 2013 Výzvu č.74 Regionálního operačního
programu NUTS 2 Střední Čechy v ose Doprava, oblasti podpory Regionální dopravní infrastruktura –
místní komunikace. Sledování a vyhodnocování Výzev mám v úkolech místostarosty II uložených Zastu-
pitelstvem, takže po nastudování této 199stránkové Výzvy jsem neprodleně připravil podkladový materiál
pro projednání v Radě města. Pro Čelákovice přichází využití této až 80% finanční podpory z uznatelných
nákladů akce v projektech Výstavby spojovací komunikace V Prokopě v úseku mezi ulicí Stankovského
a silnicí II/245 nebo Rekonstrukce ulice Prokopa Holého. Podpora je totiž zaměřena na výstavbu nebo
rekonstrukci místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského
rozvoje na regionální silniční síť. Tento záměr velmi dobře splňuje výstavba spojovací komunikace VProkopě.
V rámci přípravy tohoto projektu je nutné doplnění budoucích smluv s vlastníkem pozemku v areálu TOS,
prodloužení stavebního povolení a nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, aby
se mohlo vypsat zadávací řízení na výběr dodavatele stavby. Naopak ulice Prokopa Holého není určena
k dopravnímu napojení areálu TOS, pro nákladní dopravu je vymezena ulice Tovární uvnitř areálu, takže
získání podpory na tento projekt je minimální. Na Radě jsem sdělil jednoznačné stanovisko – zahájit
nezbytné kroky přípravy projektu Výstavby spojovací komunikace V Prokopě a do listopadu 2013 požádat
v rámci této výzvy o podporu.

Obecní dům
Stankovského 1650
vchod z ulice Rybářské
Čelákovice

tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz

Důležité informace
l Radek Fedaček, velitel MP

Nový způsob postihu osob opakovaně rušících
veřejný pořádek
V tomto příspěvku bych Vás chtěl seznámit s opatře-
ním, které jsme jako městská policie přijali jako způsob
postihu osob, které ruší veřejný pořádek a páchají
drobné majetkové delikty na úrovni přestupků.
Od dubna 2013 je v platnosti novela přestupkového
zákona, která dává možnost městům a obcím –
v rámci přestupkového řízení – vyslovit přestupcům
za opakované porušení přestupkového zákona zákaz
pobytu na určených místech ve městě anebo i na
území celého města. To za předpokladu, že nejde
o občana daného města.
Shromáždili jsme informace o osobách, které se na
území našeho města dopustí přestupku na úseku
ochrany veřejného pořádku, občanského soužití
a majetku. Zpravidla to jsou osoby, které požívají
alkohol nebo jiné omamné látky a pak ruší veřejný
pořádek.
Pokud se stejný pachatel dopustí třetího přestupku
stejného druhu na stejném místě, není přestupek
řešen v blokovém řízení, ale bude postoupen na pře-
stupkovou komisi města Čelákovice s návrhem na
uložení sankce zákazu pobytu.
Tyto informace si předáváme i s Policií ČR. Věřím, že
tento postup napomůže vytlačit další nežádoucí osoby
z míst, kde svým chováním narušují klid ve městě.

Úprava provozu v ulicích J. A. Komenského, 
V Zátiší, Vančurova
Připomínám, že v srpnu začala platit nová úprava pro-
vozu na pozemních komunikacích, a to v lokalitě ulic
J. A. Komenského, V Zátiší a Vančurově. Při obou -
směrném provozu na těchto komunikacích docházelo
velmi často k jejich neprůjezdnosti. Zdůvodů bezpeč-
nosti dětí, zlepšení průjezdnosti a možnosti lepšího
parkování navrhla městská policie úpravu dopravního
značení, jejímž cílem bylo zřízení jednosměrného pro-
vozu ve výše jmenovaných ulicích. Městská policie
bude samozřejmě dohlížet na striktní dodržování nové-
ho dopravního režimu na daných komunikacích.

N Á M Ě S T Í
l Zdeňka Tichá, zastupitelka

Tématem číslo jedna k řešení v kolektivních orgá-
nech města v této chvíli je naprosto jednoznačně
stále nevyjasněné financování nedořešené dotace
z ROP Střední Čechy projektu Revitalizace náměstí
5. května. Rada města na zasedání dne 22. 7.
2013 přijala usnesení v této věci. Následně se
tímto tématem zabývala i najednání dne 12. 8.
2013, kde již byly přijaty konkrétní kroky, které by
měly vést k vyvození odpovědnosti.
Na udělení finanční korekce ve výši 1 586 468 Kč
za chybně provedené výběrové řízení nesou –
podle dokumentu Rozhodnutí o uplatnění finanční
korekce výdajů na veřejnou zakázku Revitalizace

Náměstí 5. května v Čelákovicích ze dne 17. 7.
2013 ROP SČ – zřejmě svým jednáním vinu i kolek-
tivní orgány města, a tudíž je na místě uplatňovat
nárok na náhradu škody způsobenou městu i vůči
nim, podle obecných ustanovení o odpovědnosti
za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku.
Rozhodnutím Rady města byla ustanovena spe-
ciální Komise korekce dotace Revitalizace náměstí
pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobe-
nou městu, jejímž předsedou byl jmenován místo-
starosta B. Klicpera a členy byli jmenováni
Z. Tichá, L. Rýdlo, L. Grygarová, P. Studnička,
J. Volfová, J. Baran. První jednání komise se usku-
tečnilo dne 20. srpna 2013 s konkrétními zadáními
pro právní kancelář i členy komise.

Připomeňme zde informaci, která byla zveřejněna
na idnes.cz dne 13. srpna 2013: „Ministerstvo
financí dopisem doporučilo všem úřadům, které
v Česku rozdělují evropské peníze, aby pozastavily
financování projektů, v nichž se soutěžící vybírali
za pomoci elektronického losování od společnosti
Ve-Zak. Soud totiž poprvé rozhodl, že takové loso-
vání bylo nezákonné.“ (celý text na: http://ekono-
mika.idnes.cz/financovani-projektu-z-losovacek-
dl1-/ekonomika.aspx?c=A130812_210434_eko-
nomika_ert). 
Netřeba dodávat, že tímto zařízením se losovalo
i v Čelákovicích. Jaké budou důsledky tohoto
nezodpovědného počínání, zejména ty finanční
pro město, ještě uvidíme.
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Provozní doba od září:
po 18.30 – 21.30
út 6.15 –  7.45 17.00 – 21.30

(17.00 – 18.30 pronájem dráhy)
st 6.15 –  7.45 19.00 – 21.30
čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 –  7.45 17.15 – 21.30
so 16.00 – 21.00
ne 10.00 – 12.00 16.00 – 21.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu:
• září až červen – Městský bazén, 

tel.: 326 991 766, 605 317 954.

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

tel.: 326 991 766
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce sport

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

VÝZVA
PRO PODNIKATELE A POSKYTOVATELE SLUŽEB VE MĚSTĚ

Na nových webových stránkách města www.celakovice.cz byla v srpnu 2013 spuštěna  aplikace:
KATALOG místních podniků, firem, podnikatelů, služeb apod.
Žádáme proto všechny, kteří mají zájem o sobě dát takto vědět a sídlí v našem městě či zde
poskytují služby, aby využili této možnosti a vyplněním on-line formuláře se zaregistrovali.

POZOR!
Původní seznam ze starých webových stránek je kompletně zrušen. Data nebudou do aplikace
i z důvodu již řady neaktuálních informací převáděna.

ZÁŘÍ 1983

„CO UDĚLAT PRO ZVÝŠENÍ
ÚČINNOSTI MÍSTNÍHO TISKU
Žijeme v době rozvoje kultury a její součásti – tis-
ku… Místní tisk byl a je nejmasovějším orgánem
a nástrojem výchovy svým bezprostředním stykem
se čtenářem na pracovištích a zprávami z jeho
pracovišť. Musí proto umět propagovat, organi-
zovat a agitovat – co nejjasněji a nejživěji. K tomu
musí mít nejen politicky a odborně zaměřený
obsah, ale musí být též jasně, přehledně a vkusně
upraven, aby splnil svůj účel; co by byl platný
správný obsah, kdyby šedivé stránky bez jasných
titulků a bez kvalitních obrázků nelákaly k přečte-
ní… Místní tisk je zpravidla vytvářen kolektivem
za součinnosti funkcionářů strany, pracovníků
národního výboru, družstevníků, společenských
organizací, inteligence apod…
To platí i o našem čelákovickém zpravodaji. Více
než pět let – po obnoveném vydávání – informuje
a aktivizuje občany našeho města. Mnozí z nich
se na jeho tvorbě – obsahu – podílejí dopisova-
telskou činností. Mnozí však – funkcionáře zastu-
pitelských sborů a společenských organizací
nevyjímaje, zůstávají mnoho dlužni. Nepíší o tom,
jakých výsledků dosahují ve své činnosti, jaké
problémy řeší, jaké mají potíže, jaké zkušenosti.
Také kritika, konkrétní a konstruktivní je jakoby
zakřiknutá, nesmělá, přesto, že je nemálo takových
činností, které si zasluhují jejího ostří…
Od počátku roku bylo na stránkách našeho zpra-
vodaje zveřejněno 115 článků a zpráv, z různých
oblastí života, které byly doplněny 13 fotografiemi
a 2 kresbami… Všechny formy masově politické
práce v místním tisku upevňují spojení redakce
s pracujícími, neboť důležitou úlohou místního tis-
ku je být co nejblíže pracujícím, mít možnost je
stále ovlivňovat… -fp-“

Poznámka redakce
Co dodat – porovnejte s dnešním pojetím ZMČ.

Poznámka k elektronickým
aukcím na nákup energií

l Zdeňka Tichá

O elektronických aukcích na nákup energií se
v poslední době zajímá mnoho lidí, dozvídáme se
mnoho informací. Ve čtvrtek 15. srpna 2013 při-
neslo Právo článek Martina Procházky s názvem
„Elektronické aukce nemusejí vždy přinést úsporu“.
Dovolujeme si z něho ocitovat: „Hitem posledních
měsíců jsou elektronické aukce energií, kde jsou
lidé lákáni na možnost vysoké úspory měsíčních
plateb. V mnoha případech tomu tak skutečně je,
ale lidé se mohou i napálit. Například když organi-
zátorovi aukce podepíší, že s novým dodavatelem
uzavřou smlouvu v případě, že vysoutěžená cena
za energie bude nižší než stávající. Cena pak může
být skutečně nižší, ale zákazník musí na druhé straně
často podepsat s novým dodavatelem smlouvu
i na dva roky. A během této doby se ceny energií
mohou snížit i u stávajícího dodavatele, dokonce
i více. …Dalším háčkem je, že se soutěží jen o cenu
energie, nikoliv regulovanou složku plateb. Pokud
potom organizátor soutěže oznámí, že cena klesla
o 10 procent, jedná se jen o část celkové platby,
u elektřiny přibližně 50 procent. Reálná sleva tak
činí jen pět procent. …Potenciální klienti ale předem
nemohou tušit, s kým se vlastně zavázali smlouvu
podepsat, ani jaké obchodní podmínky tento doda-
vatel má, zda v nich nejsou skryté sankce apoplatky.
…Zarážející jsou… i vysoké poplatky pro dodava-
tele za účast v takovýchto aukcích – pro některé
společnosti se tak z e-aukcí stala výhodná byzny-
sová příležitost, kdy obchodovanou komoditou je
sám zákazník.“ Podrobnější informace naleznete
rovněž v příspěvku „Aukce energií mají svá pro
i proti. Víte, kdy se vám vyplatí?“ (dostupném
z http://www.podnikatel.cz/clanky/aukce-energii-
maji-sva-pro-i-proti-vite-kdy-se-vam-vyplati/),
v němž se konstatuje např. následující: „Aukčně
vysoutěžené ceny bývají smluvně zafixovány na
dva roky. I to se může v průběhu oněch dvou let
stát nevýhodou, protože komoditní složka ceny
energie je určována trhem. Už řada lidí se setkala
s tím, že jim byla nabídnuta výhodnější smlouva od
konkurence, ale oni na ni nemohli přistoupit, pro-
tože byli smluvně vázáni u jiného  dodavatele.“
Je nutné skutečně pečlivě prověřit všechny infor-
mace a zvážit, zda je tato forma nákupu energií
skutečně výhodná, a to nejen v okamžiku nákupu,
ale především s výhledem do budoucna.

nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk
tel./fax: 325 511 148; mobil: 731 588 632
e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz

www.opnymburk.cz; www.obcanskeporadny.cz

ZMĚNA KONZULTAČNÍCH
HODIN V OBČANSKÉ PORADNĚ

l Jiří Hofman

Upozorňujeme, že zářijové konzultacečelákovické
občanské poradny budou mimořádně přesunuty
na druhou středu v měsíci, tedy na 11. září.
Všem klientům doporučujeme předchozí objednání
– poradkyně Václava Zajíčková je vám k dispozici
na telefonu 775 561 848 nebo na e-mailové adrese
zajickova@opnymburk.cz.Děkujeme za pochopení
a omlouváme se za způsobené komplikace. 
Bezplatné profesionální poradenství poskytujeme
od 13.00 do 17.00 hod. v budově radnice, na náměs-
tí 5. května (vedle podatelny). Více informací na
www.opnymburk.cz.
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SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

KONTEJNERECH NA PET!
PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/PAP = 84

Pečovatelská služba
města Čelákovic
Kostelní 26, Čelákovice 250 88
tel.: 326 999 801
mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
www.celakovice.cz
levé menu / Zdravotnictví a sociální péče /
pečovatelská služba

Dne 19. 9. 2013 oslaví paní
Jana OPLETALOVÁ 50. naro-
zeniny.
Za všechno jí děkujeme. Do
dalších let vše nejlepší přeje
manžel, dcera, rodina, přáte-
lé a chovatelé.

Dne 21. 9. 2013 oslavíme 50 let společného  života.
Touto cestou chci poděkovat své milované man-
želce Věrušce za krásně prožitá léta.

František Kreif

Dne 22. 9. 2013 oslaví naše
milá obětavá maminka, babič-
ka a prababička Věra NOVOT-
NÁ 87 let. Do dalších let
přejeme hodně elánu a hlavně
zdraví.
Dcera Marie s manželem,
vnoučata, pravnoučata.

Dne 16. 8. 2013 tragicky zahy-
nul pan Milan BALTA ve věku
nedožitých 80 let.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. září uplyne 10 let od
posledního úsměvu Ondry
HRÁSKÉHO.
Za vzpomínku děkuje mamin-
ka Martina a sestra Míša.

Popíjení alkoholu na veřejnosti
29. 7. 2013 v 12.55 hod. a 30. 7. 2013 v 20.40
hod. pracovník kamerového systému zjistil vždy
4 osoby popíjející alkohol na veřejnosti, a to v ulici
Ke Kovárně a na náměstí 5. května. Poté, co se
hlídky dostavily na místo, měli dotyční snahu vše
popřít, ale byli usvědčeni a každému byla uložena
bloková pokuta ve výši 1 000 Kč. Šlo o osoby,
které veřejný pořádek již v minulosti několikrát
rušily.

Rvačka na ubytovně
11. 8. 2013 v 16.00 byla MP požádána Policií ČR
(PČR) o asistenci na jedné ubytovně, kde mělo
dojít ke rvačce. Hlídka MP byla na místě společně
s PČR a rychlou záchrannou službou (RZS). Zjistili
jsme, že ke rvačce nedošlo; muž jen nešikovně
nacvičoval tzv. parakotoul a poranil si rameno.
Věc byla ponechána k řešení PČR.

Kontrola restaurací
14. 8. 2013 od 1.20 do 2.30 hod. byla provedena
společně s PČR kontrola restauračních zařízení
v centru města, abychom zjistili, zda se v res-
tauracích nenacházejí nezletilé a mladistvé oso-
by, které by požívaly alkohol. Ani v jednom
restauračním zařízení se nenacházela taková
osoba.

Pomoc seniorce
19. 8. 2013 v 10.00 hodin oznámila MP pracovnice
Pečovatelské služby, že již tři dny nevychází z bytu
jedna z ubytovaných (62 let) a na klepání nerea-
guje. Hlídka se dostavila na místo a společně
s pečovatelkami zajistili příjezd syna této ženy,
který jako jediný má další klíč. Po otevření bytu
ležela žena na zemi, byla při vědomí, ale byla znač-
ně dehydrovaná a vyčerpaná. Na místo byla ihned
přivolána RZS s lékařem, kteří zajistili další péči
o ženu.

Pes zraněný při nehodě
20. 8. 2013 v 9.45 hod. tel. požádala Policie ČR
o pomoc. Na silnici mezi obcemi Čelákovice a Láz-
ně Toušeň ležel na vozovce zraněný pes po neho-
dě. Na místo byla přivolána veterinářka, a protože
zranění psa byla velmi vážná, rozhodlo se o jeho
utracení. Městské policii se poté podařilo zjistit
majitele psa, který uhradil celý zákrok a zajistil
likvidaci těla psa.

Pachatelé v odcizeném vozidle
23. 8. 2013 v 00.02 hodin si společná hlídka MP
a PČR Čelákovice povšimla v Mochovské ulici
odstaveného vozidla, jehož registrační značka
byla v evidenci hlášena jako odcizená. Obě hlídky
vyčkaly v ústraní; po chvíli se k vozu dostavili
muž a žena, kteří do vozidla nasedli a odjeli. Hlíd-
ky se pokusily podezřelé vozidlo zastavit, ale
neúspěšně. Následovala stíhací jízda, při které
pachatel ujížděl místy až kolem 150 km/h. V obci
Mochov se stíhanému vozidlu stala osudná levo-
točivá zatáčka, kdy řidič nezvládl řízení, vozidlo
havarovalo a přitom poškodilo oplocení a příst-
řešek plynové přípojky. Řidič se pokusil ještě
o útěk, ale byl ihned zadržen. Spolujezdkyně zůs-
tala ve vozidle. Hlídky zjistily, že vozidlo bylo odci-
zeno a nalezli v něm i dávku drog. Celou věc si
ihned převzala do vyšetřování Policie ČR.

Občanské Sdružení Otevřených
Srdcí si Vás dovoluje pozvat na

Jirenské Srdcebraní,
které se uskuteční

v sobotu 5. 10. 2013 od 19.00 hod.
v Kulturním domě v Jirnech.

Na tomto ročníku kulturního setkání vy-
stoupí známý mělnický folklorní soubor
Jarošovci a ještě známější bard morav-
ského folkloru a lidové písničky pan
Jožka Černý s cimbálovou muzikou
Gracia. Tanec a píseň od pradávna patří
k našemu životu a nyní si ho můžeme
opět dovolit. Přijďte společně s námi při-
vítat návrat té nejkrásnější lidovosti
a krásy duše do našeho kraje. Vždyť
podtitul akce je: „Tam, kde se lidé
mohou rozcházet ve svých myšlenkách
a názorech, tam se mohou snadno spojit
ve svých srdcích“.
Občerstvení a příjemné prostředí je sa-
mozřejmostí. Bližší informace také na
www.otevrenasrdce.cz.

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.

DARUJ KREV – ZMĚNY!
l Jarmila Obernauerová, primářka hematolo-

gicko-transfuzního oddělení Oblastní nemoc-
nice Mladá Boleslav

Vážení dárci,
oznamujeme Vám, že ke dni 1. 9. 2013 byly
ukončeny odběry krve v odběrových středis-
cích Brandýs nad Labem, Odolena Voda, Čelá-
kovice a Kralupy nad Vltavou.
Nabízíme vám možnost darovat krev v Odběrovém
středisku Mělník (tel.: 315 639 163) či Nymburk,
dále na poliklinice Okružní Nymburk nebo v naší
Transfuzní stanici v Mladé Boleslavi (tel.:
326 743 404). Termíny odběrů jsou na interneto-
vých stránkách naší nemocnice www.klaudia-
novanemocnice.cz nebo na stránkách ČČK
Mělník www.cckmelnik.cz.
Děkujeme Vám za dosavadní dárcovství a budeme
se na vás těšit v některém z uvedených odběro-
vých míst.
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Bezpečnost
Městská policie Čelákovice a obvodní oddělení Policie České republiky jsou
subjekty, které jsou garanty zajištění bezpečnosti v našem městě. Strážníkům
a policistům často pomáhají i členové čelákovického Sboru dobrovolných
hasičů a další složky Integrovaného záchranného systému. V dnešní době je
stále častěji používán termín „community policing“, který označuje moderní
pojetí práce policie jako služby veřejnosti. Tento přístup předpokládá, že zod-
povědnost za zachování bezpečnosti ve městě neleží jen na policii, ale také
na aktivním přístupu veřejnosti a jejích zástupců (samosprávy, nevládních
organizací apod.).

PROMĚNY MĚSTSKÉ POLICIE 
V UPLYNULÝCH TŘECH LETECH

V Čelákovicích funguje městská policie od roku 2006 a až do roku 2011 měla maximálně
sedm strážníků včetně velitele, což nestačilo na pokrytí nepřetržitého provozu. Tím
efektivita práce strážníků velmi trpěla, protože některé úkoly nebylo možné plnit.
Chyběla především kontinuita práce o víkendech a během nočních směn. Proto prošla
Městská policie v Čelákovicích změnami ve dvou etapách. Od června 2011 funguje
Městská policie v nepřetržitém provozu a počet strážníků byl navýšen na deset. V rámci
druhé etapy změn byl ustálen počet strážníků na současných třinácti včetně velitele,
aby mohla městská policie působit i v Lázních Toušeň a Mochově.

Kromě personálního posílení došlo i ke zkvalitnění
vybavení Městské policie. V červnu 2011 bylo
zakoupeno nové služební vozidlo Dacia Logan,
které je v provedení zásahového vozidla včetně
odchytové klece a výstražného (maják) a rozhla-
sového zařízení. Samozřejmostí je řádné označení
vozidla a jeho provedení v barvách městské policie
se znakem města Čelákovic. Tím se stalo minulostí
civilní vozidlo Škoda Felicia, o které se strážníci
dělili s Pečovatelskou službou a často ani občané
nevěděli, že jsou ve vozidle městští strážníci.
Počátkem roku 2012 byly pořízeny i vysílačky, aby
se zlepšila a zrychlila komunikace mezi hlídkami
v terénu a pracovníkem operačního střediska
kamerového systému. Tím došlo ke snížení nákla-
dů na telefonní hovory.
V neposlední řadě byl zakoupen – řidiči neoblíbený
– laserový měřič rychlosti (radar), který se osvědčil
jako výborná prevence v místech, kde docházelo
k častému překračování maximální povolené rych-
losti. S ohledem na zvýšený počet zákroků a jejich
rizikovost byla Městská policie vyzbrojena zbra-
němi zn. Glock 19, které strážníci používají při

svých hlídkách. Strážnici používající tyto služební
zbraně jsou držiteli příslušné skupiny zbrojního
průkazu a každý z nich navíc absolvoval školení
týkající se bezpečné manipulace se zbraní.
Od roku 2012 zajišťuje Městská policie službu
pultu centrální ochrany pro objekty a organizace,
které jsou řízeny nebo zřízeny Městem Čelákovice.
Předtím byly tyto objekty pod dohledem různých
soukromých bezpečnostních služeb, které město,
resp. jeho organizace, platily. Díky tomu se na
poplatcích za ochranu a výjezdy bezpečnostních
služeb ušetřilo zhruba 200 000 Kč ročně. Navíc
jsou dojezdy městských strážníků rychlejší, pro-
tože nemusí dojíždět k zákroku z jiného města.
Současný třináctičlenný sbor městských strážníků
vykonává svou činnost nejen v Čelákovicích, ale
i v Mochově a Lázních Toušeň. V obou obcích plní
Městská policie některé úkoly na základě veřejno-
právních smluv. Díky tomu mohlo dojít ke zvýšení
hlídkové činnosti i v okrajových částech města při
výjezdech strážníků do sousedních obcí. Tyto obce
za služby platí, a tím dochází k mírnému snížení
nákladů na provoz čelákovické Městské po licie.

Velitel Radek Fedaček při instruktáži s kolegy. Foto: -dv-

V neposlední řadě byl navýšen počet operátorů
Městského kamerového a dohlížecího systému
(MKDS), aby bylo možné zajistit nepřetržitý provoz
dohledu a obsluhy tohoto systému. Od roku 2011
byly zřízeny další dva nové kamerové body, takže
v současné době máme v Čelákovicích uzavřený
kruh hlavních komunikací procházejících centrem
města a tvořící okruh okolo města. Pracoviště
MKDS plní především preventivní funkci proti běž-
né kriminalitě, byť se nejedná o všespásný pro-
středek. Jde jen o techniku, která podléhá
zákonitostem, jako je například neprůhlednost
zeleně, omezený úhel pohledy a navíc, vždy je
obsluhována člověkem, který má též jen omeze-
nou kapacitu sledování a vyhodnocování situací,
které jsou systémem nasnímané.

Jaké úkoly plní Městská policie?
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majet-

ku (hlídková činnost v rizikových místech – par-
ky, Albert, zákoutí atd.);

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského sou-
žití (řešení konfliktních situací a šarvátek);

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlá-
šek a nařízení obce (postih za požívání alkoholu
na veřejnosti, dohled nad dodržováním vyhláš-
ky o pohybu psů atd.);

d) podílí se na dohledu nad bezpečností a plynu-
lostí provozu na pozemních komunikacích (kon-
trola parkování vozidel, měření rychlosti vozidel
v místech odsouhlasených Policií ČR, dohled
nad přechody atd.);

e) podílí se na dodržování právních předpisů
o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění činí opatření k jeho
obnovení (v případě shromáždění občanů na
sportovních, kulturních akcích apod.);

f) podílí se na prevenci kriminality v obci (preven-
tivní pochůzky, získávání a předávání poznatků
o trestné činnosti pro Policii ČR atd.);

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na
veřejných prostranstvích v obci (postih černých
skládek a nedovolených záborů veřejného pro-
stranství);

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž
projednávání je v působnosti obce (např. neza-
placené poplatky ze záborů veřejného prostran-
ství, stavby, skládky materiálu apod.);

i) poskytuje za účelem zpracování statistických
údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje
o obecní policii.

A k tomu navíc u nás ve městě
j) provádí odchyt toulavých zvířat a jejich zajištění

ve smluvním útulku v Lysé nad Labem nebo
zajišťuje uhynulá zvířata; 

k) zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce
(děti při cestě do školy);

l) zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních
a společenských akcí;

m)plní úkoly, které jsou potřebné pro Město nebo
Městský úřad (kontrola dětských hřišť a jejich
uzamykání, uzamykání a otevírání hřbitova);

n) řeší veškeré žádosti či připomínky občanů
(v rámci svých oprávnění a možností).

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156
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Před začátkem směny si strážníci předají všechny
potřebné dokumenty, pokutové bloky, vybavení
služebny a služební vozidlo. V neposlední řadě si
vyzvednou služební zbraně, u nichž je provedena
jejich kontrola. Následně proběhne instruktáž za
předpokladu, že je na služebně přítomen velitel
nebo jeho zástupce. Během ní jsou strážníkům
přiděleny úkoly, které je nutné během směny zpra-
covat, a zpravidla se neopakují dennodenně.
Následuje odchod na kontrolu a dohled u přecho-
dů pro chodce v době před zahájením vyučování
ve školách. Poté se strážnici rozjedou na kontrolu
města a jeho okrajových částí a provedou kontrolu
mobiliáře města, pořádku a prověří, zda na něja-
kém místě nebyla založena nová černá skládka.
Kontrolováni jsou i majitelé psů, zda mají svého
„miláčka“ na vodítku, jak stanovuje vyhláška měs-
ta. V centru města a v ulicích Masarykově, Sedláč-
kově, Stankovského, Sokolovská a Toušeňské
dohlíží strážníci na dodržování pravidel silničního
provozu, přičemž se zpravidla jedná o problémy
s parkováním během zásobování jednotlivých
obchodů. Zvýšená pozornost je věnována nádraží,
které strážníci zkontrolují minimálně pětkrát během
své dvanáctihodinové směny.
Dalším místem, kde jsou prováděny časté hlídky,
jsou prostory před velkými obchodními středisky,
kde je zaparkováno hodně vozidel a existuje zde
potenciální nebezpečí, že pachatelé provedou
vloupání do vozidel. Dále se zde často srocují záva-
dové osoby a jedině častá přítomnost stráž níků je
odradí od protiprávního jednání, případně z místa
odejdou nebo jsou vykázáni, pokud je k tomu
zákonný důvod. Nejčastěji se jedná o prostor před
obchodním domem Albert. Je-li dostatek strážníků
na směně, je provedena i hlídka v okolních obcích
a probíhá měření rychlosti na vybraných místech.
V odpoledních hodinách se městští strážníci zamě-
řují na místa, na kterých se schází osoby narušující
veřejný pořádek. Před koncem směny musí stráž-
níci zapsat průběh služby do knihy oznámení

 včetně provedené činnosti, zapíši výkazy činnosti
na radaru, v okolních obcích, sepíší protokol o pře-
dání služeb a odevzdají služební zbraně.
Během večerních a nočních hodin se Městská
policie stará o dohled nad veřejným pořádkem,
nočním klidem a případně ve spolupráci s Policií
České republiky je provedena namátkově kontrola
míst, kde by mohl být podáván alkohol mladi-
stvým. Hlídka rovněž provede kontrolu hřbitova
a zamkne jej. V průběhu noci probíhá na hřbitově
několik náhodných kontrol a v ranních hodinách
je hřbitov opět otevřen pro veřejnost. To platí
i o dvou městských hřištích, která Městská policie
večer zamyká a ráno jsou odemykána pracovní-
kem Technických služeb. V nočních hodinách stře-
ží hlídky sídlištní zástavbu, protože zde dochází
nejvíce k vloupáním do motorových vozidel a k jiné
trestné činnosti. Kromě běžné činnosti řeší stráž-
níci během jedné směny zhruba pět oznámení od
občanů, které musí prověřit. Za rok provedou
šedesát odchytů zvířat.
Bohužel, Čelákovice dlouhodobě trápí problema-
tika osob, které užívají omamné a psychotropní
látky. Jedná se o citlivý problém, který vyžaduje
ze strany Městské policie zejména spolupráci
s republikovou policií, spočívající zejména v pře -
dávání poznatků o výskytu těchto osob, zajišťování
bezpečnosti při společných akcích směřujících
k zadržení osob a případně získávání dalších
poznatků. Městská policie spolupracuje se Semi-
ramis, přičemž provádí sběr použitých jehel a stří-
kaček, které jsou odhozené na veřejném
prostranství, a předává informace o pohybu a čin-
nosti uživatelů drog. Za posledních dvanáct měsí-
ců došlo k migraci uživatelů drog a v našem městě
jejich počet klesl. Tomu pomohlo po dohodě města
se Správou železniční dopravní cesty i stržení sta-
rých, nevyužívaných drážních domků, které slou-
žily těmto osobám jako squat.

Téma zpracovali:
Radek Fedaček, Miloš Sekyra

Beseda se žáky k BESIP. Foto: archiv MěPO

Jednou z výbav naší Městské policie jsou i kola. Foto: -dv-

Strážníci sledující kamerový systém města. Foto: -dv-

Rok Počet Počet Pokuty Počet Počet Počet Rozpočet
strážníků řešených celkem oznámení asistencí trestných městské

přestupků v Kč činů ve policie
městě po výnosech

v Kč

2010 6 1 168 211 500 587 68 332 3 888 500

2011 10 1 286 234 000 1 199 78 329 5 066 000

2012 13 1 917 686 600 1 253 122 308 6 168 400

Zdroj: Městská policie Čelákovice

Desatero bezpečného
chování pro děti

Několik základních rad a informací,
které můžou v budoucnu napomoci
tomu, že se vaše děti nebo jejich
kamarádi nestanou obětí trestné
činnosti.

• Dveře bytu otevírej jen známým lidem –
využívej kukátko a dveřní řetízek.

• Nenos klíče viditelně a nezapomínej vždy
řádně zamknout při odchodu z domova
 dveře.

• Choď do školy vždy bezpečnou cestou,
i když je delší, mimo domov se pohybuj spo-
lečně s kamarády nebo spolužáky ve větších
skupinkách.

• Neber si od cizích osob žádné dárky (bon-
bóny, pamlsky) a nikam s nimi nechoď.

• Nesedej si nikdy do cizího auta k neznámým
lidem.

• Nejezdi autostopem.
• Všímej si neznámých a podezřelých lidí

v domě, nevstupuj s nimi do výtahu, raději
jdi pěšky.

• Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého
pobytu a další osobní údaje, stejně tak ani
do telefonu nesděluj, že rodiče nejsou doma.

• Oznam neprodleně rodičům, ve škole nebo
na policii, když tobě nebo kamarádům někdo
ubližuje.

• Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu,
vyhledej ihned pomoc. Věc neprodleně
oznam. Když se staneš svědkem, že tvůj
kamarád nastoupil do cizího vozidla nebo
odešel s cizím člověkem, pokus se zapa-
matovat popis této osoby (oblečení, výška,
věk, tetování…) nebo vozidla (státní pozná-
vací značka, barva, výrobce).

JEDEN DEN S MĚSTSKÝM STRÁŽNÍKEM
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Bezpečnostní komise města Čelákovic

l Tomáš Janák, radní pro bezpečnost, a Svato -
pluk Svatoň, předseda bezpečnostní komise

Bezpečnostní komise (BZK) města funguje v Čelá-
kovicích již od roku 2010.
Od počátku své činnosti se zaměřila na všechny
ožehavé problémy bezpečnostní problematiky ve
městě. V oblasti BESIP podala několik návrhů na
odstranění nebezpečných výhledových poměrů
u některých křižovatek ve městě, předložila návrhy
řešení při uspořádání uzavírek i jednosměrných
komunikací, a to vždy s ohledem na zažité zvy-
klosti, aby takto jejich používání co nejméně kom-
plikovalo následný pohyb našich občanů.
Dalším z cílů, který se daří plnit, je přiblížení bez-
pečnostní politiky občanům a utváření komuni-
kačních kanálů všech druhů, pro různé věkové
kategorie, ať přímých, či anonymních. V praxi to
znamená „zviditelnění“, přiblížení strážníků MP
a jejich rajonů (Zpravodaj města) včetně rychlého
spojení od internetu po anonymní schránku (umís-
těnou na dveřích radnice). BZK provádí průběžné
výjezdní prohlídky v rámci katastru města, přede-
vším na místech s negativními jevy, na něž občané
upozorňují, a zasloužila se i svou měrou o řešení
případů v těchto lokalitách, jako byly opuštěné
domky kolem železniční cesty, kde se zdržovali
osoby s kriminální minulostí a bezdomovci. Mimo
jiné se při svých výjezdech zaměřuje na pořádek
a černé skládky. Situaci mapuje, dokumentuje
a předává k řešení kompetentním orgánům. BZK
na pokyn RM vypracovala strategii protidrogové
politiky města Čelákovic a v rámci spolupráce
s o. s. Semiramis provádí průzkum – studii
k základním poznatkům o drogové sféře ve městě.
Tato jedenáctiměsíční práce bude vyhodnocena
v říjnu letošního roku.
BZK je komisí čistě apolitickou a převažují zde
odborníci zainteresovaní převážně v bezpečnostní
oblasti a školství. Komise se dále zaměřuje na
patologické jevy, kterými jsou např. záškoláctví,
šikana, domácí násilí, vandalismus, drogová prob-
lematika a její prevence.
V oblastech veřejného pořádku a čistoty se zamě-
řuje na pejskaře, odpadkové koše, svoz a likvidaci
odpadků, černé skládky, chodníky, zeleň, černý
výlep plakátů apod.
Co se týče veřejného pořádku a sociálního klimatu,
zde se BZK zaměřuje především na skupiny

 neangažované mládeže, provozní doby restau-
račních zařízení, podávání alkoholu mladistvým,
požívání alkoholu na veřejnosti, problematiku lidí
bez domova a negativní jevy v rodinách i na veřej-
nosti.
V oblasti BESIP jsou i nadále podávány návrhy na
řešení nepřehledných křižovatek, zmatečného
dopravního značení, řešení cest, přejezdů a zeleně
bránící bezpečnému výhledu v nepřehledných
úsecích a možnosti parkování tělesně postižených
občanů.
BZK úzce spolupracuje s MP, PČR, HZS,
o. s. Semiramis a dotčenými odbory MěÚ. Z usne-
sení BZK pravidelně vycházejí výstupy na dopo-
ručení a návrhy k řešení bezpečnostní situace do
Rady města. V tomto se spolupráce především
v posledním období velmi zjednodušila a oprostila
od byrokratických průtahů.
BZK se za relativně krátkou dobu svého působení
stala již nedílnou součástí města a čeká ji ještě
mnoho práce. Činnost bezpečnostní komise je
dle našich dostupných poznatků vnímána občany
našeho města jako prospěšná a důležitá.  Tudíž
je nadále nutné, aby si občané své poznatky, názo-
ry a negativní zkušenosti nenechávali pro sebe
a ventilovali je zvolenou cestou směrem na Město.
BZK se bude i v následujícím období dále snažit
přispívat k utváření pozitivního klimatu v našem
městě.
Naším cílem je bezpečné a čisté město, a to jak
pro naše občany, tak i pro návštěvníky Čelákovic.

Výjezd členů bezpečnostní komise (zleva pp. Svatoň,
Janák a Šturma) k černé skládce na katastru města. Foto:
archiv komise

Rady Policie ČR
v prevenci 

proti vykradení
Policie ČR radí, jak snížit riziko vykra-
dení rekreačních objektů. Jde přede-
vším o následující rady a opatření:

• Zabezpečte si rekreační objekt především
certifikovanými mechanickými zábrannými
prostředky (dokonalý bezpečnostní zámko-
vý systém, zvolněné dveře, mříže, uzamy-
katelné okenice).

• Věnujte pozornost zejména stavebním otvo-
rům (vstupní dveře, okna, verandy).

• Pro vyšší standard ochrany využijte elekt-
ronickou ochranu, případně připojení objek-
tu na pult centralizované ochrany.

• Objekt mějte správně pojištěný nejen proti
krádeži, ale i proti požáru.

• Nechlubte se před neznámými lidmi majet-
kem uloženým v objektu.

• Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumen-
taci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní
čísla elektrických přístrojů.

• Cennější věci rozhodně nenechávejte
v rekreačním objektu, ale odvezte je do bez-
pečí.

• Při pobytu na chatě si všímejte pohybu nez-
námých osob i aut. I případné svědectví je
důležitým vodítkem pro práci policie,
Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj sou-
seda, zítra se to může stát vám!

• Při podezření z vykradení zásadně nevstu-
pujte do objektu, neuklízejte po zlodějích
a věc oznamte neprodleně policii.

• Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí
a dopadení pachatele oznamte do policej-
ního protokolu.

• Policie neprovádí pouze represi, ale pomocí
preventivních návštěv rekreačních oblastí,
rozhovorů a navazování neformálních vztahů
s chalupáři předchází možné majetkové kri-
minalitě.

MYSLETE NA OBLEČENÍ SVÝCH DĚTÍ PŘI CESTĚ DO ŠKOL!

Zdroj: BESIP

Měření rychlosti radarem. Foto: -dv-
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Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

POZVÁNKA

Pondělí 16. září v 18.00 hod.
Madr řikala, že mi ještě kólne, 
teď du na komp zapařit, 
eště ti mejlnu, tak zatím čágo!
aneb
Mluvíme ještě česky?
přednáška PhDr. Zdeňky Tiché

l -zt-

V jazyce se setkáváme téměř na každém kroku
s novými slovy – neologismy. Tato slova vznikají jak
v češtině, tak jsou přejímána  z cizích jazyků (dnes
převážně z angličtiny) a jsou zpravidla důvodem
k nářkům nad „úpadkem jazyka“. To však není žádná
novinka, v každé době se říká, že jazyk neustále
upadá, že je horší, a akademik František Ryšánek
(1877–1969) to kdysi vtipně shrnul do bonmotu, že
„čeština mohla být jazyk úplně do konalý, kdyby byli
Čechové někdy v 15. století  vymřeli“.
Je třeba přijmout fakt, že jazyk je proměnlivý avyvíjí
se, a též je nutno mít na paměti, že je rozdíl mezi
stavem jazyka a způsobem jeho užívání. Pokusme
se tedy nabourat všeobecné mínění, že co je nové,
je špatné. Nejvíce odsuzovaná jsou často právě
slova cizího původu – a přitom k nim patří i taková,
do kterých bychom to vůbec neřekli – například

Pozvánka do Knihovny

l Soňa Husáriková, ředitelka

V rámci celostátně pořádaného Týdne
knihoven s letošním mottem „S námi jen all
inclusive!“ jsme pro vás připravili stejně jako
každý rok nabídku akcí.

Pravidelně realizované výstavy v Týdnu knihoven
si našly cestu k řadě z vás svými tématy a také
možností se podílet vystavením vašich tvůrčích
prácí pro radost a inspiraci všech, kdo k nám zaví-
tají. Letošní výstavu jsme nazvali Hračky ze staré
skříně a domácí dílny. Přijďte se podívat, co po
svých předcích s úctou uchovávají naši čtenáři –
hračky, které jste dříve neviděli, nebo vám naopak
důvěrně připomenou vaše dětství. Z lásky k dětem
často sami vyrábíme, po čem touží a obchody
nenabízejí – vyřezávané a šité hračky, zvířátka,
nábytek, loutky atd. Věříme, že téma výstavy osloví
každou věkovou generaci.
Pro žáky 2. tříd základních škol připravujeme
setkání s výtvarníkem a ilustrátorem dětských knih
Jiřím Fixlem, který děti seznámí s prací ilustrátora
při vzniku nové knih a povede odpoledne i výtvar-
nou dílnu.
Naše pozvání přijal také brandýský autor Petr
Kukal. Pokud jej neznáte osobně z večerů autor -
ského čtení nebo jako porotce našich literárních
soutěží, pak jste mohli číst jeho básnické sbírky,
knihy pro děti či prozaická díla. Tentokrát představí
sám sebe v nedávno vydané knize, autentickém
„Deníku muže ve středních letech“. Číst cizí deníky
je považováno za neslušné, když ale tuto možnost
máme veřejně povolenou, je to tak jiné než čtení
románů… S autorem sdílíte každý den v práci,

s rodinou, s přáteli, zážitky a dojmy z jeho soukromí.
To vše se vkusem, vtipem, nadhledem a přitom
velmi osobně. Po přečtení knihy máte dojem, že
znáte pana Kukala a lidi kolem něj víc než sebe,
nebo také možná víte o sobě více díky němu. Auto-
ra doprovodí svým zpěvem a hrou na piano místní
talentovaná zpěvačka Lenka Švestková. Petr Kukal
je autorem 13 knih, členem českého centra mezi-
národního PEN klubu. Knihu vydalo nakladatelství
Mladá fronta a zájemci si ji budou moci na místě
zakoupit za zvýhodněnou cenu.
Týden knihoven tradičně završí páteční celodenní
Den otevřených dveří spojený s výstavou, kterou si
budou moci návštěvníci prohlédnout až do 20 hodin.

Městská knihovna Čelákovice
celostátní

Týden knihoven 2013
s mottem 

S NÁMI VŽDY 
ALL INCLUSIVE!

pondělí 30. září – pátek 4. října 2013
Výstava na téma „Hračky ze staré skříně a domácí
dílny“

pondělí 30. září 2013 od 12.30 do 14.00
hod.
Výtvarná dílna s ilustrátorem Jiřím Fixlem

pondělí 30. září v 18.00 hod.
Autorské čtení z knihy „Deník muže ve středních
letech“ v podání jejího autora, básníka a spisova-
tele Petra Kukala, hudební doprovod Lenka Švest-
ková – zpěv, piano

pátek 4. října 2013 od 8.30 do 20.00 hod.
Den otevřených dveří s výstavou Hračky ze staré
skříně a domácí dílny

Historické slavnosti ve Vyšehořovicích
v sobotu 7. 9. 2013

l Martin Hůrka

Šestý ročník slavností na vyšehořovické tvrzi se letos uskuteční v sobotu 7. září 2013 od 14.00
hod. Oproti minulým ročníkům nabídne ten letošní kromě několika menších inovací i dva významnější,
zbrusu nové body programu. 
Za prvé se jedná o možnost „prohlídky“ tvrze a jejího okolí netradičně ze vzduchu pomocí na lanech
připevněného horkovzdušného balónu, který bude se zájemci cyklicky vypouštěn nad objekt tvrze.
Nutno podotknout, že se tak stane pouze, pokud bude přát počasí, které ovšem v posledních
letech nikoho na holičkách nenechávalo. „Pozemní“ komentované prohlídky jak tvrze se zdůrazněním
pokroků v rekonstrukčních pracích prováděných v roce 2013 a představením následujícího směřování
oprav, tak i obou zdejších kostelů samo sebou zůstávají součástí programu. 
Druhou novinkou, která si zaslouží pozornost, je modlitba za obec a duchovní zamyšlení, které
laskavě povede páter doc. M. Kaplánek* v barokním kostele sv. Martina. To vychází z iniciativy
a je plně v režii několika místních patriotů, kteří se již nemohli dívat na neutěšený stav dlouhá léta
uzavřeného chrámu a sami se pustili do jeho úklidu a zmrtvýchvstání. 
Všichni zájemci, jednotlivci i celé rodiny jsou tímto ještě jednou srdečně zváni strávit společně
zářijové sobotní odpoledne ve vyšehořovické tvrzi a jejím okolí. Podrobnější informace nalezne na
www.vysehorovickatvrz.cz.

* doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th. D., ředitel VOŠ sociálně pedagogické a teologické Jabok

Narodil se r. 1962 v Praze, ale od svého dětství žil se svými rodiči v Čelákovicích. Po dokončení brandýského
gymnázia a Střední knihovnické školy v Praze studoval na pražské teologické fakultě. Po absolutoriu působil
jako kněz v Plzni, stal se ředitelem Salesiánského střediska mládeže v Plzni, kde také v r. 1993 dokončil studia
na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity. V letech 1995–1998 absolvoval studia na teologické fakultě
v Linci, kde obhájil titul Th. D. Vedle kněžského povolání od r. 2003 byl vedoucím katedry Teologické fakulty
Jihočeské univerzity a od r. 2007 je docentem na Univerzitě Palackého v Olomouci a od r. 2012 docentem na
Teologické fakultě Jihočeské univerzity. R. 2012 byl jmenován ředitelem VOŠ Jabok v Praze.

 slovo  žemle, které má svůj původ v německém
Semmel. Pojďme se společně ponořit do jazyko-
vědných hlubin, kde nás čekají mnohá zajímavá
překvapení.

Foto: archiv Knihovny
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6. POUŤOVÉ OSLAVY

ČELÁKOVICKÉ
POUŤOVÉ SLAVNOSTI

V KNIHOVNĚ
l Soňa Husáriková, ředitelka Knihovny

Stejně jako v loňském roce se i letos zapojila Měst-
ská knihovna do programové nabídky čelákovic-
kých pouťových slavností. Úspěšné rozvíjení této
tradice a krásné počasí přivedly do parku
u Knihovny velkou řadu návštěvníků. V Knihovně
bylo rušno po celý den, místní zájemci, turisté a dal-
ší hosté vítali příjemné zázemí Knihovny. Prohlíželi
si aktuálně probíhající výstavu afrických umělců
Tingatinga a půjčovali si knihy. Pro děti připravená
výtvarná dílna měla velký ohlas. Děti se samy nebo
za pomoci rodičů věnovaly výrobě drobných papí-
rových dekorací nejen v africkém duchu a hrdě si
odnášely své práce na památku domů.

Zajímavá atrakce vodní zorbing. Foto: -dv-

Poučná pohádka pro nejmenší O Petříčkovi v podání
Divadla Bez hranic. Foto: Tereza Zborníková

Děti v Knihovně vyráběly zajímavé papírové dekorace.
Foto: archiv Knihovny

Výstava modelů letadel Letecko-modelářského klubu
Čelákovice před jejich klubovnou. Foto: -dv-

Amfiteátr na nádvoří Muzea, které bylo otevřeno po celý den. Foto: Tereza Zborníková

Nechyběl pan Zíka, jeho koně a projížďky povozem. 
Foto: -dv-

Jaká by to byla pouť bez atrakcí a zábavy pro ty nejmenší.
Foto: -dv-

l Tereza Zborníková, Městské muzeum

V sobotu 17. srpna 2013 se uskutečnil šestý ročník komorních pouťových oslav
pořádaných Spolkem přátel čelákovického muzea ve spolupráci s Městským muzeem
v Čelákovicích.

Park Na Hrádku se již od ranních hodin plnil stánky nejen tradičními pouťovými, kde si návštěvník mohl
koupit perníkové srdce nebo turecký med, ale i stánky podporujícími tradiční řemesla – hrnčířství, drát-
kování, háčkování. Ale jaká by to byla pouť bez atrakcí a zábavy pro ty nejmenší? Vedle oblíbeného
kolotoče a obří skluzavky si ti odvážnější mohli vyzkoušet například vodní zorbing. Velký úspěch měly
ukázky modelů letadel Letecko-modelářského klubu Čelákovice a zvířátka rodiny Křesťanových, která
představila u nás poměrně nový, ale stále oblíbenější sport zvaný králičí hop.
Městská knihovna připravila dílničku, při níž si děti vyrobily zajímavé papírové dekorace. Amfiteátr na
nádvoří Muzea, které bylo otevřeno rovněž po celý den, se zaplnil během poučné pohádky pro nejmenší
O Petříčkovi v podání Divadla Bez hranic. Synonymem komorních pouťových oslav se stal velmi oblíbený
vláček, který cestující i letos svezl do Sedlčánek, do Záluží a do sídliště V Prokopě. Novinkou pak byly
projížďky lodí po Labi směrem na Sedlčánky.
Celodenní bohatý program byl ve večerních hodinách zakončen v kostele Nanebevzetí Panny Marie
koncertem souboru Sociatis Musicalis se sopranistkou Terezou Růžičkovou.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci pouťových oslav podíleli, a příští rok se opět těšíme na
 viděnou.
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Soubor Societas Musicalis vystoupil ve složení (zleva): Alena Maršíková Michálková, Lucie Ostrá, Lucie Vocelová
a Tereza Růžičková. Foto: Jaroslav Špaček

Poutní koncert
l Eva Zahrádková, Spolek pro varhanní hudbu

V sobotu 17. srpna 2013 od 19.00 hodin jsme měli možnost vyslechnout si tradiční Poutní koncert
u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Vystoupil komorní soubor Societas Musicalis ve
složení: Tereza Růžičková – soprán, Lucie Vocelová – zobcové flétny, Lucie Ostrá – příčná flétna, Alena
Maršíková Michálková – cembalo. Program byl přímo věnován mariánské hudbě českého a moravského
baroka, doplněný o skladby evropských autorů. Mladé hudebnice byly publikem vřele přijaty, zvláště
okouzlila zpěvačka Tereza Růžičková. Koncert tak důstojně zakončil letošní pouťové slavnosti v našem
městě. (Více www.varhanyzcelakovic.cz).

Park Na Hrádku se v sobotu 17. 8. zaplnil stánky a atrakcemi. Nechyběla ani tradiční řemesla – hrnčířství, drátkování, háčkování. Foto: -dv-

Zvířátka rodiny Křesťanových. Foto: Tereza Zborníková

Malování na ručej. Foto: Tereza Zborníková

Opět byl největší zájem o projížďku vláčkem. Foto: Tereza
Zborníková
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Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz
http://www.muzeum-celakovice.com

FREE WORLD

aneb svobodné světy
mladého umělce 
Tomáše Speváka

7. 9.–6. 10. 2013 
ve Vstupní síni 

Městského muzea
l Tereza Zborníková, Městské muzeum

Tomáš Spevák: Na ulici, olej a akryl na plátně, 2013. Zdroj:
archiv T. Speváka

Městské muzeum připravuje na září výstavu aka-
demického malíře Tomáše Speváka, absolventa
Fakulty výtvarných umění na VUT v Brně,
s názvem Free World. Velmi talentovaný mladý
umělec se ve své práci zabývá figurálními kom-
pozicemi a vytvářením nových „svobodných“
světů. Na jeho plátnech se často objevuje kom-
binace všedních věcí a prostorů ve zvláštních
souvislostech, které dodávají obrazu jinou dimen-
zi a dovádí diváka k různorodým interpretacím.
Bezprostřednosti a výrazu napomáhá také spe-
cifická barevnost, expresivní tahy štětcem
a neobvykle řešené kompozice.

„Pocit bezpečí ve městě, aneb Chcete se v Čelákovicích cítit lépe?“
Pozvánka na výstavu „Vývoj městské krajiny“
7.–29. září 2013 v Městském muzeu v Čelákovicích

l Renata Fialová

Město pro nás není jen souhrn našich zrakových
dojmů, ale i dalších subjektivních pocitů, a to jak
těch pozitivních, tak i těch negativních. Rozhod-
nutí, kterou ulicí půjdeme z nádraží domů, děláme
nejen na základě svých zkušeností, ale i na základě
toho, jak dané místo vnímáme. A náš výběr ovliv-
ňuje hned celá řada faktorů – pokud se chceme
záměrně trochu loudat, koupit si cestou něco dob-
rého k snědku a třeba se i ve skrytu duše těšíme
na to, že potkáme jednoho ze známých, je velice
pravděpodobné, že možná půjdeme jinudy, než
kdybychom utíkali v dešti. Naše preference se tak
mění na základě aktuální situace (chceme nakou-
pit, máme doma nemocné dítě, jdeme s kočár-
kem), ale i podle denní či roční doby. Je také
zajímavé, že cesta, kudy nejraději chodíme my,
může být pro děti prahnoucí po dobrodružství
zcela nudná, po jiné trase se zas třeba budou chtít
vydat naši prarodiče a jiná ulice zas může být pří-
jemnější pro dámu s botami na podpatcích. Každý
jsme jiný a každý máme jiné pocity.
Pocit, který zcela zásadně ovlivňuje pohyb po
městě většiny z nás, je pocit bezpečí. Pokud tento
pocit v některých částech města nemáme, tak se
jim, ať už vědomě či nevědomě, vyhýbáme, a to
i za cenu delší nebo méně pohodlné cesty.
Objektivními prvky bezpečí ve městě jsou pro nás:
• přehlednost místa – chceme vidět, kam jdeme

a koho během své cesty potkáme; 
• šíře ulic – každý máme svůj soukromý prostor

a přejeme si, aby cizí lidé tento prostor respek-
tovali;

• množství lidí – necítíme se dobře sami na vel-
kých rozhlehlých prostranstvích, ale stejně tak
uprostřed davu lidí, které většinou neznáme;

• dostatečné osvětlení ulic během nočních hodin;
• správný profil a oddělení uživatelů ulice – moto-

rová vozidla, kola i pěší mají svůj vyhrazený pro-
stor, který je ostatními účastníky provozu
respektován;

• správně navržená a udržovaná městská zeleň.
V zástavbě, která rostla pomalu a postupně, se
tato pravidla vyvíjela sama a až čas ukázal, které
prostory jsou pro její obyvatele natolik příjemné,

že se v nich rádi zdržují. Stejně tak se ale vyjevily
i části města, které obyvatelé příliš nevyhledávají,
či se jim dokonce vyhýbají. Tyto prostory jsou pak
v zásadě odsouzeny k čekání na takovou přestav-
bu, která je pro své obyvatele opět udělá atraktivní.
Impulsem pro zahájení takovýchto změn je větši-
nou přeuspořádání priorit města, ke kterému v prů-
běhu času přirozeně dochází. K – většinou –
pozitivní přestavbě dříve opomíjených částí města
tak dochází v důsledku např. potřeby většího
množství ploch pro bydlení a práci.
Aby tyto změny měly řád a pravidla, má každé
město svůj územní plán a Čelákovice nejsou výjim-
kou. Při tvorbě nového územního plánu našeho
města tak máme nyní velikou šanci zasadit se o to,
aby došlo k právě již zmíněným pozitivním změ-
nám. Naší snahou je proto podpořit zájem občanů
o tento proces, iniciovat diskuzi a zapojit všechny
lidi, kterým není lhostejný osud jejich města. Naší
hlavní prioritou je, aby se k občanům dostala veš-
kerá fakta a informace, a to především z toho
důvodu, že jen informovaný člověk je dostatečně
imunní vůči tendenčním manipulacím jednotlivců
či skupin, má možnost smýšlet o nastalé situaci
rozumným a konstruktivním způsobem, a nikoli
pouze sklony propadat panice.

Právě pro větší možnost získání informací jsou
k výstavě v Muzeu pořádány dvě besedy:
• 17. září se bude konat beseda na téma Vývoj

městské krajiny Čelákovic, kde bude možné
vyslechnout si názory oceněných urbanistů
ze soutěže o návrh na zpracovatele nového
územního plánu Čelákovic. Dále přislíbili účast
další renomovaní odborníci z Fakulty archi-
tektury, kteří mají vztah k našemu městu. 

• 24. září se bude konat beseda na téma Zapo-
jení občanů do procesu tvorby nového
územního plánu. V této besedě přijali účast
právníci a další odborníci, kteří se dlouhodobě
zabývají územním plánováním, legislativou
a hlavně zapojením občanů a občanských
sdružení do celého procesu.

Pokud Vám tedy není budoucí směřování našeho
města zcela lhostejné, se zájmem a potěšením se
s Vámi na jedné z výše uvedených besed  setkáme.

Tento pohled na staré náměstí už nikdy neuvidíme. Je na nás, aby změny ve městě byly už jen k lepšímu. Foto: sbírkový
fond Městského muzea v Čelákovicích
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Zámek a skanzen ožijí dožínkovou slavností
l Irena Gregárková, organizátorka akce a místostarostka obce

Přerov nad Labem – přerovský zámek a přilehlý
skanzen již tradičně v sobotu 14. září ožije dožín-
kovou slavností. Za účasti mnoha dobrovolníků
v dobových kostýmech se návštěvníci přenesou
o sto let nazpátek a budou moci vychutnat atmos-
féru polabské sklizňové veselice.
Zároveň si budou moci prohlédnout interiér i ná -
dvoří přerovského zámku, který se veřejnosti otvírá
pouze příležitostně. Dožínky připadnou na Den
evropského dědictví, proto se rozhodl Český roz-
hlas, majitel zámku, zpřístupnit i tuto kulturní
památku. Výstavy, koncerty vážné i folklórní hudby,
dobrodružné soutěže pro děti, historické vysílání
rozhlasu i připomenutí slavného zakladatele skan-
zenu a majitele zámku Ludvíka Salvátora Toskán-
ského – to vše zdarma čeká návštěvníky zámku. 
Obec Přerov nad Labem už dlouho usiluje o to, aby zámek připadl do vlastnictví Středočeského kraje
a Polabské muzeum zde mohlo rozšířit svou expozici. Proto chtějí nadšení obyvatelé Přerova ukázat,
že by zámek využití jistě našel, a to velmi rozmanité.
V areálu skanzenu se představí řada tradičních řemesel a nebudou chybět ani soutěž pro děti v duchu
starých časů.  Hlavním lákadlem bude tradiční dožínkový průvod v čele s dožínkovým věncem, který
půjde ze skanzenu na zámek, kde sličná děvčata předají věnec zámeckému pánu Ludvíku Salvátoru.
Nezůstane prázdné ani prostranství mezi zámkem a skanzenem. Zaplní ho řada stánků s tradičními
místními specialitami, zdejší farmáři tu budou prodávat svou zeleninu, řemeslníci své rukodělné výrobky
a mnoho dalšího.

Více na www.polabskemuzeum.cz

Foto: Josef Gregárek

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi se blíží
l Václav Špaček

Národní svatováclavská pouť 2013 ve Staré Bole-
slavi bude jedenáctou poutí v obnovené tradici
a navazuje na výroční celonárodní cyrilometoděj-
ské oslavy v letošním roce. Každoročně v před-
večer Národní svatováclavské pouti – Dne české
státnosti – jsou z Pražského hradu do Staré Bole-
slavi se všemi poctami převáženy ostatky svatého
knížete Václava. Za zvuku zvonů je relikvie přene-
sena do baziliky sv. Václava a uložena na oltáři
v románské kryptě sv. Kosmy a Damiana.
Vrcholem celé svatováclavské slavnosti je potom
poutní bohoslužba 28. září na staroboleslavském
Mariánském náměstí, které se obvykle zúčastňují
také významní představitelé našeho státu. Po
skončení obřadů bývá lebka sv. Václava vystavena
v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Vác-
lava. Tam u ní stojí čestnou stráž příslušníci pre-
zidentské Hradní stráže.
Mimo církevní obřady je poutní slavnost doplněna
mnoha prodejními stánky s nejrozmanitější nabíd-
kou a doprovázena řadou kulturních pořadů. Večer
tradičně bývá zakončena ohňovým průvodem
a ohňostrojem. 
Více na http://www.svatovaclavskapout.cz.

Program:
pátek 27. 9. 2013

BAZILIKA SV. VÁCLAVA
18.00 mše sv. z vigilie v kryptě
19.50 uvítání relikvie sv. Václava
20.00 slavnostní svatováclavský koncert

a nešpory

sobota 28. 9. 2013

BASILIKA SV. VÁCLAVA
6.30 Anděl páně, modlitba se čtením

7.00 latinská mše sv. v kryptě
8.30 mše sv. v kryptě
13.00 prohlídka basiliky s výkladem 
15.00 prohlídka basiliky s výkladem
16.50 rozloučení s relikvií sv. Václava
17.00 mše sv.

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
10.00 Slavnostní koncelebrovaná poutní

bohoslužba. Celebruje J. Em. Dominik
kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
a primas český, koncelebrovat bude
Reinhard kardinál Marx, arcibiskup 
mnichovsko-freisingský, spolu 
s moravskými a českými biskupy.

12.00 hudební a divadelní programy 
na koncertních pódiích

20.00 ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj

BAZILIKA PANNY MARIE
13.30 modlitba za národ u Palladia země

 české
17.00 chrámový koncert – účinkuje Komorní

orchestr Far Musica, Václav Hudeček,
housle

Obhájí chovatelé 
v září přední místa?

l Petr Bajer, předseda ZO ČSCH

V červnu se v Čelákovicích konala okresní soutěž
jednotlivců v chovu zvířat. Vystaveno bylo 104 králíků,
71 kusů drůbeže, 110 holubů, 22 voliér exotického
ptactva, expozice akvaristů, teraristů a další zvířata.
Výstavu navštívilo 964 lidí, z toho zdarma 554 dětí,
zejména školních.
V areálu na děkanství představilo svá zvířata 46 cho-
vatelů a soutěžní zvířata posuzovalo 6 odborníků.
Uděleno bylo celkem 30 čestných cen – pohárů.
V odbornosti holubů adrůbeže jsme získali prvenství.
Na brněnské voláče 95 bodů a čestnou cenu, na
drůbež 5 čestných cen. 95 bodů získala kachna kaju-
ga a kachna americká pekingská. 95,5 bodů získala
husa labutí a husa štajnbažská. Špičkové ocenění
pak získala husa česká s 98 body, což je i vysoké
republikové ocenění.
V soutěži jednotlivců mají Čelákovice celkem 5 před-
ních míst v jednotlivých odborech zvířat.
V tabulkách vyhodnocení soutěže jednotlivců okresu
Praha-východ je v kategorii holubů Olga Vašíčková
na 1. místě (brněnský voláč, 470 bodů), Petr Bajer
na 2.–3. místě (brněnský voláč, 468 bodů) aJiří Duda
na 4.–5. místě (parukář, 464 bodů); v kategorii drůbeže
Petr Bajer na 1. místě (husa česká, 192 bodů) av kate-
gorii králíci Václav Steinbach na 7. místě (zakrslý
beran žlutý, 374 bodů).
Pro nás bude i rozhodující umístění na výstavě v Čelá-
kovicích 13.–15. září 2013. Srdečně vás na tuto výsta-
vu do chovatelského areálu v Čelákovicích zveme.
Děti a školy mají tradičně vstup zdarma.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí.

„Kde bydlíme, kde žijeme
… aneb Zábavné

odpoledne s MASkou“
MAS Střední Polabí, o. s., Vás srdečně zve na dět-
ské zábavné odpoledne, které se uskuteční:

• 20. 9. 2013 v Čelákovicích, od 15.00 do 18.00
hod., v prostoru před Kulturním domem Čelá-
kovice, Sady 17. listopadu

• 21. 9. 2013 v Nehvizdech, od 14.00 do 17.00
hod., v areálu AFK Nehvizdy

• 22. 9. 2013 v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi, od 14.00 do 17.00 hod., v areálu
zámeckého parku

Můžete se těšit na skákací hrady, soutěže pro děti
idospělé, netradiční výtvarné dílny, malování na obli-
čej. Všichni příchozí v maskách budou  odměněni!
V rámci této akce budete mít možnost se dozvědět
více o činnosti místního partnerství MAS Střední
Polabí, o. s., a přispět svým názorem ke strate-
gickému rozvoji našeho regionu.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Tato akce probíhá v rámci projektu „Získávání dovedností
– MAS Střední Polabí“, který je financován z prostředků
EZFRV prostřednictvím OSY III.4.1. Získávání dovedností,
animace aprovádění Programu rozvoje venkova, aStátního
rozpočtu ČR.
Kontakt: MAS Střední Polabí, o. s., Rybářská 154, 
250 88 Čelákovice, e-mail:info@strednipolabi.cz

Vystavenou svatováclavskou relikvii střeží Hradní stráž.
Foto: zdroj Václav Špaček
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FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Sobota 7. 9. od 10.00 do 18.00 hod.

Pozor, pozor, na vědomost se dává, že první sobota po prázdninách v MDDM patří těm, co se
rádi ve volném čase společně baví, vzdělávají, scházejí s kamarády. Zveme všechny děti,

maminky, tatínky, babičky i dědy, mládež i všechny, co si s námi chtějí užít spoustu zábavy.

Pořadatelem jsou MDDM a další organizace, pracující celoročně s dětmi a mládeží v Čelákovicích.
Pozvali jsme Mateřské centrum, Labyrint, Sbor hasičů, několik divadel a kapel. Určitě zahraje hudební

seskupení Lahoda, ostatní jsou zatím překvapením. Během dne vystoupí děti z našich tanečních
kroužků a ze Street Dance, připravujeme výtvarné dílny, ukázky pletení košíků z pedigu a proutí.

Sportovní kroužky zvou na sportování na hřišti s umělým povrchem. 
Hasiči předvedou ukázku požární techniky na parkovišti u KD.

Tábornické dovednosti, jízda bryčkou, odpolední divadla a koncerty, občerstvení…

Novinky do nového
školního roku

Slaďování rodiny a práce – šance pro
Čelákovice
Opět budeme nabízet služby péče o děti – budeme

Stankovského 1650
Čelákovice

Najdete nás v zadní části Obecního domu (vchod z ulice Na Stráni)

tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz
http://www.mccelakovice.cz
(možnost zasílání programu a dalších informací na e-mail)

Městský dům dětí a mládeže pořádá

Otevírací doba volné herny – máme po částečné
rekonstrukci, přijďte se podívat, co je nového ☺

PONDĚLÍ – otevřena malá herna s kuličkami
9.00–12.00 hod. pro volně příchozí, ve velké herně
probíhá výuka HŠ Yamaha pro předem přihláše-
né.
ÚTERÝ – otevřena malá herna s kličkami
9.00–12.00 hod. pro volně příchozí, velká herna
má dočasně omezený provoz (do začátku listo-
padu) – probíhá hlídání děti pro Miniškolu podni-
kání pro předem přihlášené.
STŘEDA – od 8.00 do15.00 hod. probíhá 
v MC krátkodobé hlídání dětí od 2,5 let, více infor-
mací na tel. 604 146 682 – pouze pro předem
 přihlášené.
ČTVRTEK – jsou otevřeny obě herny bez omezení
9.00–12.00 hod., od 10.00 hod. malováníčko pro
nejmenší – pro volně příchozí bez přihlášení.
PÁTEK – jsou otevřeny obě herny bez omezení
9.00–12.00 hod., od 10.00 hod. zpíváníčko pro
nejmenší – pro volně příchozí bez přihlášení.

Odpoledne: kurzy pro přihlášené

Účast na festivalu volnočasových aktivit
Sobota 7. 9. v 10.00–18.00 hod. na zahradě
MDDM. Prezentace naší činnosti a nabídka krouž-
ků pro školní rok 2013/2014 na festivalu volnoča-
sových aktivit, který pořádá Městský dům dětí
a mládeže Čelákovice.
Infoschůzka Hudební školy Yamaha
Pondělí 9. 9. MC v 9.00–11.00 hod., 16. 9. první
lekce HŠ Yamaha.
Návštěva u hasičů Čelákovice
Úterý 10. 9. sraz v 10.00 hod. u hasičárny – ul.
Prokopa Holého.
O Krtečkovi
Pátek 13. 9. od 11.00 hod. Čtení pohádek pro
nejmenší v herně MC, pro všechny volně příchozí
bez přihlášení, vhodné pro děti od 18 měsíců.
Vstupné 20 Kč/rodinu (cena zahrnuje pohádku
i vstup do malé i velké herny).

ZOO ČELÁKOVICE – otevřena jediný den 
v roce ☺
Neděle 15. 9. v 14.00-18.00 hod. v parku Na Hrád-
ku za Knihovnou v Čelákovicích. Řada maskova-
ných zvířátek si nachystá svůj program pro malé
i velké návštěvníky naší ZOO. Organizujeme spolu
s občanským sdružením Opři se na podporu
náhradních rodin a dětí z dětských domovů.
Manipulace s miminkem – 1. část
Čtvrtek 19. 9. MC v 13.00–15.00 hod. První část
kurzu pro předem přihlášené – kontakt Lucie
Medvecká, 724 685 278.
Bazárek v MC
Pátek 20. 9. příjem zboží 17.00–19.00 hod. Sobota
21. 9. prodej zboží 9.00–12.00 hod. Tradiční pod-
zimní bazárek – přijímáme dětské oblečení 0–5
let, těhotenské oblečení, potřeby pro kojence 
a batolata. Každá věc musí být označena kódem,
který dostanete od Míši Hladíkové (misa.mamin-
ka@seznam.cz), pod tímto kódem bude zboží evi-
dováno a prodáváno, elektronicky Vám bude
zaslán formulář na seznam věcí, které chcete pro-
dat včetně podrobných informací.
Manipulace s miminkem – 2. část
Čtvrtek 26. 9. MC v 13.00–15.00 hod. Druhá část
kurzu pro předem přihlášené – kontakt Lucie
Medvecká, 724 685 278.
O Budulínkovi
Pátek 27. 9. od 11.00 hod. v MC. Divadélko pro
nejmenší v herně MC, pro všechny volně příchozí
bez přihlášení, vhodné pro děti od 18 měsíců.
Vstupné 20 Kč/rodinu (cena zahrnuje divadlo
i vstup do malé i velké herny).

Masarykova 95 
(Centrum podnikatelek Polabí)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

tel.: 604 146 682
e-mail: info-routa@seznam.cz
http://www.rc-routa.cz

podepisovat nové dohody poskytování služeb
péče o děti. Aktivity projektu Vám rádi představíme
v našem infocentru v prostorách MC Čelákovice.
Přijďte se k nám podívat, máme po rekonstrukci!
Budeme nově nabízet řadu služeb
zaměstnavatelům, podporovat je k zavádění
flexibilních forem práce, poskytovat mzdové
příspěvky.

Infocentrum – Rodina a práce
Máme OTEVŘENO, info@rc-routa.cz.
po–pá 8.00–12.00 15.00–19.00 hod.
Ve středu se bude hlídat 7.30–15.00 hod. v rámci
nepravidelného hlídání dětí!

ZOO ROUTA
V parku Na Hrádku za Knihovnou, otevřena u nás
v Čelákovicích jediný den v roce 15. 9. mezi 14.00
a 18.00 hod. Řada maskovaných zvířátek, co umí
létat, běhat či plavat, si nachystá svůj program
pro malé i velké návštěvníky naší ZOO.
Organizujeme spolu s občanským sdružením Opři
se na podporu náhradních rodin a dětí z dětských
domovů.

Centrum podnikatelek Polabí –
Masarykova 95
17. 9. začíná již druhý cyklus Miniškoly podnikání
pro ženy, které dosud nepodnikají, ale zvažují
zahájení drobných živností a chtějí se dozvědět
co nejvíc. Budou se scházet 10 úterků po sobě,
zažijí exkurzi a celý cyklus bude uzavřen
slavnostním předáním certifikátů.
Poslední srpnový víkend bude zahájena Miniškola
podnikání II pro ženy, které SVČ již zahájily. První
seminář je zaměřen na PR a jeho význam.
Zveme ženy podnikatelky k návštěvě našeho
centra a k registraci do Klubu podnikatelek.
Na podzim připravujeme zahájení soutěže
Nejlepší podnikatelka středního Polabí!
www.podnikatelky-polabi.cz, info@podnikatelky-
polabi.cz

Klub náhradních rodin Routa
Sobota 14. 9. v 14.00–18.00 hod. – Problémové
chování dětí v náhradní rodinné péči. Jana
Frantíková, zkušená pěstounka romských a
zdravotně znevýhodněných dětí, sociální
pracovnice, autorka několika odborných publikací,
seminář se koná v modlitebně Církve bratrské,
Vašátkova 288 Čelákovice, program pro děti
zajištěn!
Bližší informace Jana Luhanová, 731 172 650,
nahradnirodiny@seznam.cz

Plavecký klub Tučňáčci
Plaveme jen ve ČTVRTEK, podzimní kurz bude
probíhat od 19. 9. – pro děti od 6 měsíců do 8 let.
Informační schůzka bude 12. 9. V MC
Čelákovice. Dominika Fijalová, 721 355 798,
routa-plavani@seznam.cz

Angličtina s rodilým mluvčím
Od září opět otevíráme angličtinu s rodilým
mluvčím v MŠ J. A. Komenského a v prostorách
Mateřského centra, kde výuka probíhá ve středu.
POZOR: Od září výuku rozšiřujeme i na MŠ
Rumunská, tam se bude učit v pátek. Kurzy jsou
určeny dětem od 4 do 8 let. Dominika Fijalová,
721 355 798, routa-anglictina@seznam.cz
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PRO DĚTI:
• Cvičeníčko

0–1 rok, M. Žatečková, 728 660 493, úterý
13.00–14.00 hod., MC

• Cvičeníčko
1–2 roky, M. Tomková, 739 677 262, pondělí
9.00–10.00 hod., tělocvična u bazénu

• Cvičeníčko
2–4 roky, M. Vlčková, 737 647 968, úterý
9.00–11.00 hod., sokolovna

• Overbally
děti navštěvující MŠ J. A. Komenského,
M. Vlčko vá, 737 647 968, pondělí 12.30–14.30
hod.

• Overbally
děti navštěvující MŠ Rumunská, M. Vlčková,
737 647 968, úterý 12.30–14.30 hod.

• Angličtina s čes. lektorkou
4–8 let, J. Matoušková, 607 659 393, pondělí
15.00–17.00 hod., MC

• Angličtina s rod. mluvčím
děti navštěvující MŠ J. A. Komenského, D. Fija-
lová, 721 355 798, středa 12.30–14.30 hod.

• Angličtina s rod. mluvčím
děti navštěvující MŠ Rumunská, D. Fijalová,
721 355 798, pátek 12.30–14.30 hod.

• Angličtina s rod. mluvčím
3–8 let, D. Fijalová, 721 355 798, středa
15.00–18.00 hod., MC

• Plavání
6 měsíců–3 roky, D. Fijalová, 721 355 798,
čtvrtek 8.30–13.00 hod., bazén Čelákovice

• Plavání
3–8 let, D. Fijalová, 721 355 798, čtvrtek
16.00–18.00 hod., bazén Čelákovice

• Me2di
od 5 let, B. Jungerová, 777 137 687, úterý
15.00–16.00 hod., MC – nové

• Školkohraní
2–3 roky, M. Tomková, 739 677 262, úterý
9.00–11.00 hod., tělocvična u bazénu

• Školkohraní
2–3 roky, M. Tomková, 739 677 262, pátek
9.00–10.00 hod., tělocvična u bazénu

• Yamaha
4 měsíce–4 roky, R. Železná, 607 660 077,
pondělí 9.00–12.00 hod., MC

PRO DOSPĚLÉ:
• Cvičení pro ženy

M. Vlčková, 737 647 968, pondělí + středa
20.00–21.00 hod., škola J. A. Komenského

• Cvičení pro ženy
A. Králová, 723 672 884, úterý 20.00–21.00
hod., tělocvična u bazénu

• Španělština
M. Bartáková, 605 930 066, středa 11.00–12.00
hod., MC

• Masáže dětí 0–8 let
K. Švechovičová, 731 310 509, pondělí
12.00–14.00 hod., MC

• Těhotenské kurzy
K. Švechovičová, 731 310 509, čtvrtek
17.00–18.00 hod., MC

• Cvičení pro těhotné
K. Švechovičová, 731 310 509, čtvrtek
18.00–19.00 hod., MC

• Manipulace s mimi
L. Medvecká, 724 685 278, čtvrtek 13.00–15.00
hod., MC

Sdružení houbařů Čelákovice

Pozvánka na výstavu hub
jedlých – nejedlých –

jedovatých

20.–22. září 2013

pátek–neděle 
od 9.00 do 19.00 hod.

Kostelní ulice 43/6, 
dvůr v Tam Tamu.

Expozice: houby naší přírody, odborné i zábavné
výklady, projekce,  soutěž v určování hub, spor-
tovní „mykosoutěže“, dětský koutek, expozice
minerálů a různá další překvapení. Možnost občer-
stvení v areálu.
Více o činnosti spolku najdete na www.
houbomil4.webnode.cz.

Foto: archiv sdružení

Návštěva tábora

l Aleš Chvojka

V červenci jsme navštívili tábor postižených dětí
z Jedličkova ústavu. Přijeli jsme sice na jeden den,
ale ne s prázdnou náručí. Během dne jsme při-
pravili pro táborníky mykologickou zahrádku a pár
houbařsko sportovních disciplín. Asi největší ohlas
mělo házení obručemi na obří vyřezávané hřiby,
a tak se rozdaly i všechny diplomy.
Byl to krásný a inspirující den v bezbariérovém
kempu u Poslova mlýna nedaleko od Doks se
spoustou usměvavých a milých lidí.
Tábor měl velmi bohatý program, takže naše
 akcička byla jen takovou holubinkou na okraji 
lesa. Ale dovolíme si tvrdit, že holubinkou jedlou
a velmi chutnou.
Těšíme se na lidičky z organizace Země lidí na
našich akcích.

l Aleš Chvojka, SHČ

V dnešním povídání navštívíme odvykací kliniku
UApolynáře. Takže nic nového –zpět do lesů. Lépe
řečeno spíš na okraje lesů a přilehlé louky a cesty.
Budeme si povídat o druzích hub z rodu Coprinus.
Česky hnojník, dříve v atlasech udáván i název hník.
Na našem území jsou hníci zastoupeni přibližně
v patnácti druzích. Drtivá většina obsahuje látku
nazývanou koprin, která má podobné účinky jako
antabus. Takže při kombinaci, byť s malou dávkou

alkoholu, vyvolává nelíbivé stavy lidského organis-
mu. Jedná se příkladem ohnojníky: domácí, význač-
né, naseté, Romagnesiho, ale hlavně o třpytivého.
Hnojník třpytivý byl před lety zkoušen jako lék při
odvykací kůře závislosti na alkohol. Úspěchy či
neúspěchy jsou utajeny v lékařských statistikách.
Takže konec strašení, budeme se věnovat světlé
výjimce a tou je hnojník obecný (Coprinus coma-
tus). Je mohutnější, než většina jeho „jedovatých“
kamarádů.
Třeň je válcovitý, až 20 cm vysoký, křehký a bělavý.
Klobouk je v mládí zvoncovitý, může být až 15 cm
vysoký. Malinko může méně zkušenému houbaři
připomínat bedlu. Je jedlý pouze v mládí, když celá
plodnice je bělavá. Rychle stárne. Okraje klobouku
se mění v růžové a následně tmavé odstíny, až
v konečné fázi celá plodnice zčerná.
Ale mladé plodnice mají vynikající chuť. Ochutnali
jsme od Jany Červenkové originální recept: mladé
obecné hnojníky upraveny jako chipsy. Jak na to?
Plodnice nakrájené na větší kousky zprudka sma-
žíme na tuku a pouze jemně dochucené mletým
kmínem asolí podáváme. Asvěte div se, bez násled-
ků, třeba k pivu.

Hnojník inkoustový. Foto: -ach-

Rodinné centrum ROUTA, o. s.,
a Mateřské centrum Čelákovice

Zájmové kroužky a kurzy pro děti i dospělé 
ve školním roce 2013/2014
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Zprávy z místní organizace
l zahrádkáři Čelákovic

Zahrádkáři již téměř sklidili plody své práce anyní
je čeká příprava zahrádky na příští rok. Připomí-
náme některé zásady, které je třeba dodržet,
abyste v příštím roce sklidili ještě více.
V tomto období již máme za sebou výsadbu ovoc-
ných a okrasných dřevin včetně růží, meruňkám
a broskvoním svědčí jarní termín.
Hlízy jiřin, mečíků akan, necháme na síti proschnout
a poté uložíme do bedničky s navlhčeným perlitem
nebo rašelinou.
K jahodníkům přihrneme zeminu, před příchodem
mrazů můžeme záhony přikryt netkanou textilii.
Do hluboké hlinitopísčité půdy na slunce sázíme
stroužky česneku. Stroužky před výsadbou namo-
říme proti houbovým chorobám.
Zryjeme záhony.
Na bezmrazém místě zazimujeme oleandr, fuchsie,
vavřín, fíkovník a další otužilé přenosné rostliny.
Korunku stromkových růží ohneme k zemi, zahrneme
zeminou a přikryjeme chvojím. Krčky růží chráníme
až 20 cm vysokou kupkou zeminy.
Hrabeme listí pod ovocnými stromy a listí zkompos-
tujeme.
V závislosti na počasí začínáme s přikrmováním
 ptáčků.
Na svátek sv. Barbory utrhneme větévku ovocného
stromu, nebo okrasného keře, která ve váze do Vánoc
vykvete.
Pokud silně nemrzne, provedeme postřik proti kade-
řavosti broskvoni.

Naše znalosti zahradničení nám přiblíží Václav
Větvička – zahradník na zámku Štiřín
Zájezd na prohlídku zámku a zahrad Štiřín se usku-
teční 26. září 2013.
Odjezd z náměstí 5. května v 7.00 hod. Poplatek za
dopravu 100 Kč na osobu. Vstupné na zámek Štiřín
100 Kč pro důchodce, pro ostatní 150 Kč. Přihlášky
včetně poplatku podávejte u svých předsedů osad,
ostatní zájemci upř. Bartůňka, Mochnače a  Červenky.
Připravujeme:
– zájezd na výlov ryb a prohlídku Lázni Bohdaneč

27. 10. 2013
– společenský večer na ukončení sezony zahrádkářů

8. 11. 2013 v KD
Bližší informace k připravovaným akcím najdete ve
Zpravodaji.

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

l Petr Flekač

Nohejbalová příprava je v plném proudu a jeden
turnaj střídá druhý. Z těch zajímavých vybíráme
například noční turnaj ve Stratově, turnaj trojic na
Meridě a v Opatovicích, mezinárodní turnaj na
Šacungu av neposlední řadě vyhlášený turnaj trojic
na Jedličkárně.
Stratov
Čelákovice nominovaly dvě formace: Spilka, Bareš,
Vedral a Flekač, Holzman, Šafr. Druhá formace
vypadla v semifinále se sestavou, kterou vedl extra-
ligový Pachman. V Boji o třetí místo byla ale úspěš-
nější. Zato Spilkově formaci se dařilo o mnoho lépe
a jednoznačně vyhrála ve finále.
Merida
Na hráčích Čelákovic se projevila únava z nočního
Stratova, a tak se žádné velké výkony ani neoče-
kávaly. Pouze Spilka společně s Radkem Frankem,
Martinem Březinou obsadili 3. místo, kde v semifi-
nále podlehli reprezentačnímu hráči Vankemu.
Opatovice
Martin Flekač přijel obhajovat svá dvě předešlá
vítězství a to se mu s Václavem Vostrým a Petrem
Flekačem st. podařilo i do třetice. Ve finále porazil
F3N ve složení Poncar (extraliga Čakovice), Míča
a Plachý 2:1 po setech 10:8, 9:10 a 10:8.

Šacung
52. ročníku s názvem Šacung PokerStars.net Cup
se tradičně zúčastnila česká aslovenská extraligová
a prvoligová špička. Slovenským hráčům se tento-
krát nevedlo a jejich nejlepším umístěním bylo 5.–8.
místo Čelákovice ve složení Spilka, Vedral, Doucek
aKolenský obsadily také 5.–8. místo, když se nedo-
kázaly vypořádat s Modřicemi vedenými Pavlem
Kopem.
Jedličkárna
Čelákovičtí hráči hráli převážně ve smíšeních druž-
stvech. Výjimku tvořila trojice složená z hráčů 
B-týmu Bareš, Padělek, Kačírek, která ve skupině
dvakrát remizovala, což na postup nestačilo.
Doucek s Mrákavou aPeřinou skončil vsemifinálové
skupině tak jako Frank s Cibulkou aMedkem J. Nej-
lépe se vedlo Spilkovi s Kolenským a Chytrou. Ty
zastavil až ve finále Kop, Rosenberk a Topinka.
Překvapením pak bylo třetí místo veteránů Unger-
manna, Fritze a Rezka.
Více na www.nohejbal-celakovice.cz.

Důležité zápasy A-týmu v play-off

7. 9. odjezd do Modřic

14. 9. odveta doma – sportovní areál Ve Vrbí
2. semifinále TJ SPARTAK ČELÁKOVICE-TJ
SOKOL SDS EXMOST MODŘICE
zahájení v 15.00 hod., součástí odpoledne
bude vystoupení imitátora Petra Jablonské-
ho, vstupné dobrovolné

20. 9. případný rozhodující zápas v Modřicích
28. 9. zápasy o třetí a první místo v Nymburku

Šachový klub Spartak Čelákovice
l Libor Mrozinski

Ani během prázdninových měsíců jsme nezaháleli a každý pátek jsme se pravidelně setkávali. Sezonu
2013-2014 již tradičně zahájíme členskou schůzí dne 6. 9. 2013. Následovat bude bleskový turnaj
k zahájení sezony, který bude prvním turnajem v přeboru Tour 2013–2014. Po pozitivním ohlasu z minulé
sezony tak navážeme na tuto novou tradici, které se účastnila i řada přespolních hráčů. K účasti jsou
zváni všichni zájemci o bleskový šach bez výjimky, termíny budou zveřejněny na našich webových
stránkách.
Od září zahájíme rovněž třetí sezonu činnosti našeho šachového kroužku pro děti a mládež. Pokud
tedy chcete podpořit rozvoj Vašich dětí pomocí šachové hry a přivést je k nové a zajímavé aktivitě,
volejte 602 281 027 (Eduard Platz).
Regionální přebor družstev, ve kterém jsme v minulé sezoně obsadili 6. místo, bude oficiálně zahájen
losovací schůzí dne 29. 9. 2013, ale první kolo přeboru nás podle termínového kalendáře čeká až 20. 10.
2013.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích a blízkém okolí získají informace na http://www.sachy-
celakovice.cz. Hrajeme každý pátek od 18.00 hod. v sokolovně.

Tradiční rybářský den
l Pavel Jindřich

Dne 21. 9. 2013 pořádá místní organizace tradiční
rybářský den plný soutěží pro děti, pro dospělé zají-
mavé semináře a malou rybářskou expozici. Vše
završené opékáním buřtů agrilováním. Začátek akce
je v 10.00 hod. na rybářské parcele u zdymadel.
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ORKA – nábor dětí

l Martin Bajer

Kdo jsme? Orka patří k nejstarším a nejúspěšněj-
ším florbalovým klubům v České republice. A-
družstvo mužů v současné době hraje 2. celostátní
ligu mužů, ale v minulosti okusilo i soutěž nejvyšší.
V Poháru České florbalové unie patří Orka mezi
nejúspěšnější kluby v dosavadní historii.
Orka je synonymem především pro mládežnická
družstva. Máme kompletní strukturu mládežnic-
kých družstev, a to od nejmenších (přípravky) až
po nejstarších (juniory). V každé kategorii přihla-
šujeme každý rok dva týmy a počet dětí hrající
v našem oddíle přesáhl již 350. Orka každým
rokem vysílá do jednotlivých reprezentačních
výběrů několik svých nadějí a ve Středočeském
kraji patří spolu s Kladnem a Královým Dvorem
k absolutní florbalové špičce.
Velice populární jsou tréninky předpřípravky, které
Orka otevřela před několika lety a které jsou zamě-

řeny na nejmenší děti. U těchto ratolestí se zamě-
řujeme na celkový pohybový rozvoj. Tréninky pro-
bíhají zábavnou formou a o vedení těchto tréninků
se stará Zuzana Dragounová, absolventka FTVS se
zaměřením na trénink florbalu dětí amládeže. Přijďte
si s Vašimi ratolestmi tréninky vyzkoušet a staňte
se i vy členem naší velké florbalové rodiny.
Proč dát vaše dítko na florbal:
– florbal je mladý, dynamicky se rozvíjející sport,

který je mezi mládeží velmi oblíben;
– je velmi nenáročný, potřebujete pouze florba-

lovou hůl, běžný sportovní oděv a obuv;
– vaše dítě rozvíjíme nejen po sportovní stránce.
Budete-li mít zájem o jakékoli informace týkající
se náboru, kontaktujte, prosím, Šimona Zmátla,
sekretáře oddílu, na e-mailu: sekretar@orka.cz;
nebo na stránkách Orky www.orka.cz můžete
navštívit přímo stránky předpřípravky (e-mail:
predpripravka@orka.cz).
Těšíme se na vás!

Jan Freund, Lukáš Horák a Radim Olmr posílili FBC Čelákovice

l Tomáš Holcman

Stříbrný medailista z mistrovství světa nebo třeba
pětinásobný mistr ČR ve florbale, který si také zahrál
Švýcarskou ligu za Kloten. Jeden z největších domá-
cích talentů posledních let Jan Freund bude hrát za
náš klub. Další výraznou posilou je šestinásobný
mistr ČR, vítěz poháru, bývalí český reprezentant
Lukáš Horák a dravé mládí Radim Olmr, který při-
chází z Floorball club Falcon, ti všichni budou hájit
naše barvy v nadcházející sezoně 2013/2014.

První mistrovské utkání v nové sezoně je na programu
22. 9. 2013 proti týmu SKP Olympia Kutná Hora. Jan Freund. Foto: archiv týmu

Seznámení 
s orientačním během

l Marika Benešová

Zveme vás v sobotu 21. 9. 2013 do Dvorců
(u Lysé nad Labem) na seznámení s orientačním
během. Pojďte spolu s námi strávit krásné odpo-
ledne babího léta do borovicového lesa.
Prezentace: Na místě restaurace ve Dvorcích od
12.00 do 12.30 hod.
Start od 13.00 hod. Vyhlášení výsledků kolem
17.00 hod.
Startovné: 30 Kč
Přihlášky: do 18. 9. 2013 na tel.: 739 524 779 –
Marika Benešová, nebo na e-mailu: os.kdz@tis-
cali.cz

Kategorie:
1. Fáborkovaná trať 4 km:
kategorie děti předškolní s rodiči
kategorie děti první stupeň ZŠ s rodiči 
kategorie děti bez rodičů do věku 12 let včetně
2. Klasická trať (bez fáborků) asi 4 km:
kategorie děti (dívky) bez rodičů
kategorie děti (chlapci) bez rodičů
3. Skorelauf (bez fáborků, sbírání bodů na limit
2 hod. v lese, společný start)
kategorie děti (dívky) bez rodičů od 11
kategorie děti (chlapci) bez rodičů od 11
kategorie ostatní
Ostatní zájemci nad 18 let se mohou zúčastnit
podle vlastního uvážení a nesoutěžně si trať
proběhnout či projít.

UNION V PŘÍPRAVĚ NA KRAJSKÝ PŘEBOR
Po sestupu z divizní soutěže vstupuje Union do
Středočeského přeboru. Trenér Skuhravý zahájil
přípravu 9. 7. a v rámci technické přípravy naplá-
noval šest utkání. Nakonec bylo sehráno jen pět
zápasů, když Aritma od zápasu odstoupila. Novou
sezonu otevřel duel s celkem I. A třídy:
SK UNION – FC VELIM 5:2
Hosté se ujali vedení dokonce o dvě branky a do
poločasu Union jen snížil. Po přestávce již bylo
na hrací ploše jen jedno mužstvo – domácí –
a dokázalo zcela otočit výsledek. Branky stříleli
Kubeš, Nový, Pánek, Hájek a Dalekorej.
V dalším zápase jsme hostili účastníka Pražského
přeboru.
SK UNION – FK METEOR VIII 0:1
Union měl po celé utkání převahu a vypracoval si
řadu šancí, leč měl problémy s jejich proměněním.
O výsledku zápasu rozhodla 84. min. kdy hosté
povedenou střelou rozhodli.
Příprava pokračovala na hřišti účastníka I. A  třídy.
SK ZELENEČ – SK UNION 4:4
Union začal utkání dvěma velkými šancemi, ale
skóre zápasu otevřeli domácí, kteří vedli již o dvě
branky. Galovičovi se podařilo vyrovnat, ale domá-
cí odpověděli na 3:2. Druhá půle se hrála za jasné
převahy Unionu. Kubeš srovnal a Dalekorej poslal
Union do vedení 4:3. V posledních minutách

 Zeleneč vyrovnala a soupeři se rozešli smírně.
Dalším soupeřem byl celek Pražského přeboru.
SK UNION – ČECHIE UHŘÍNĚVES 6:2
Opět jasná převaha domácích s řadou šancí. Union
brzy vedl, soupeř snížil až v závěru poločasu. Bran-
ky: Kubeš, Dohnal 2, Urban, Galovič.
Generálku obstaralo utkání na stadionu „U Hájku“.
SK UNION – AFK MILOVICE 1:0
Rozdíl dvou tříd byl od začátku znát. Union si
vytvořil výraznou převahu, ale šance Galoviče,
Kubeše zůstaly bez efektu. Stejně tomu bylo i po
přestávce – Galovič, Reichert své nájezdy neza-
končili, a tak rozhodl až v závěru přesnou střelou
Dohnal.
Tím skončila příprava na přebor, když Union ode-
hrál 5 utkání 3 – 1 – 1 16:9
O branky se postarali: Kubeš 4, Galovič, Dohnal
3, Dalekorej 2, Nový, Hájek, Pánek a Urban.

Začala mistrovská soutěž a Union v prvním kole
zajížděl do Rakovníka:
1. kolo TATRAN RAKO RAKOVNÍK–SK
UNION 3:3
Již ve 12. min. hosté vedli o dvě branky. Skóre ote-
vřel Galovič a poté zamířil přesně Reichert. Domácí
však do přestávky vyrovnali a v 75. min. dokonce
vedli. Bod zajistil dorážkou v 80. min. Dalekorej.

Tenisový klub Čelákovice
pořádal i letos sportovní

příměstský tábor

l Vilma Michelčíková za tým vedoucích a prak-
tikantů SPT

Již po čtvrté jsme v červenci uspořádali příměstský
tábor se zaměřením na tenis a jiné sportovní akti-
vity. Těší nás, že je o náš tábor velký zájem. Svědčí
o tom fakt, že počet účastníků se od roku 2010
zdvojnásobil a letos jsme přivítali 70 dětí. Nic
bychom však nedokázali bez obrovské podpory
tenisového a volejbalového klubu Čelákovice, kte-
ré nám poskytují svá sportoviště a zázemí, a samo-
zřejmě bez pana Miloslava Dvořáka a jeho
restauračního zařízení Relax Beach, kde se 3x
denně starali o plná bříška našich mladých spor-
tovců. Všem patří náš obrovský dík!
Těšíme se za rok opět na shledanou.

Foto: V. Michelčíková
Více foto na www.tkcelakovice.cz
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pátek 6. 9. 19.00 hod.
ZPÁTKY DO ŠKOL
Hudební rockový festival. Hrají: Imodium, Lola
běží, Nanosféra, Johny Machette a další. Vstupné:
50 Kč.

sobota 7. 9. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola Zita Mladá Boleslav

sobota 14. 9. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola Zita Mladá Boleslav

středa 18. 9. 19.30 hod.
DÍVČÍ VÁLKA
Komedie v podání divadla F. R. Čecha, uvádí
Agentura Pragokoncert. Vstupné: 349 Kč, sleva
se na tento pořad se nevztahuje!

sobota 21. 9. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola Zita Mladá Boleslav

úterý 24. 9. 9.30 hod.
POHÁDKY Z UZLÍKU KOUZELNÉ BABIČKY
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

sobota 28. 9. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola Zita Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:

středa 2. 10.
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
divadelní představení společnosti HÁTA

čtvrtek 24. 10.
VĚRA ŠPINAROVÁ
koncert

pátek 25. 10.
ČELAKOVICKÝ ROCKFEST
Doga, Hentai Corporation, The Switch a další

pondělí 28. 10. 19.00 hod.
VÝROČNÍ CENA MĚSTA
slavnostní večer s koncertem u příležitosti udělení
„Výroční ceny města Čelákovic 2013“

pátek 1. 11.
ADAM MIŠÍK, JOHNY MACHETTE, VOXEL
koncert

úterý 12. 11.
VŠECHNOPARTIČKA KARLA ŠÍPA
s hostem Aloisem Náhlovským

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

tel.: 326 991 358
fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/kd

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky
 rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu do
 prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají senioři
nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupenka
je nepřenosná. V den konání kulturní akce není
předprodej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu
před začátkem každého představení.

sobota 7. 9. 8.30–17.00 hod.
areál Tenisového klubu Čelákovice, 
U Kapličky 1705
PÁNKŮV MEMORIÁL
tenisový turnaj dvojic 

sobota 7. 9. – neděle 6. 10.
Městské muzeum
FREE WORLD…
Výstava Tomáše Speváka ve vstupní míst-
nosti Muzea, přístupná denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

sobota 7. 9. – neděle 29. 9.
Městské muzeum
VÝVOJ MĚSTSKÉ KRAJINY ČELÁKOVIC
Výstava přístupná denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod., vernisáž výstavy
v sobotu 7. 9. od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha.

sobota 7. 9. 10.00–18.00 hod.
zahrada MDDM
FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Nábory a celodenní ukázky činností kroužků a kur-
zů MDDM i dalších organizací z Čelákovic (Laby-
rint, Mateřské centrum, Sbor dobrovolných
hasičů Čelákovice, skupiny T.E.T.R.I.S., několik
kapel), výtvarné dílny, ukázky tanečních vystou-
pení, divadlo a další.

sobota 7. 9. 14.00–18.00 hod.
areál Tenisového klubu Čelákovice, 
U Kapličky 1705
DAVIS CUP a FED CUP v Čelákovicích
Výstava s možností fotografování nejcennějších
tenisových trofejí – Davisova poháru a Poháru
federace, které české tenisové národní výběry
získaly v roce 2012.

pátek 13. 9. – neděle 15. 9.
areál děkanství, Kostelní 455
PODZIMNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
Otevřeno: pátek a sobota 8.00–18.00 hod, neděle
8.00–14.00 hod. Pořádá Český svaz chovatelů,
ZO Čelákovice.

sobota 14. 9. 13.00–17.00 hod.
loděnice 1. čelákovického klubu vodáků a potá-
pěčů, V Nedaninách 232
DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ DEN SE ZÁVODEM
4. ročník pořádá: 1. ČKPV, TJ Spartak a MDDM,
vhodné pro děti od 2 do 9 let.

sobota 14. 9. 15.00 hod.
nohejbalový sportovní areál Ve Vrbí
2. SEMIFINÁLE PLAY-OFF
Nohejbalové utkání TJ Spartak–TJ Sokol SDS
EXMOST Modřice se zábavným programem imi-
tátora Petra Jablonského.

pondělí 16. 9. 18.00 hod.
Městská knihovna
„Madr řikala, že mi eště kólne, teď du na komp
zapařit, eště ti mejlnu, tak zatim čágo!“ aneb
MLUVÍME JEŠTĚ ČESKY?
přednáška PhDr. Zdeňky Tiché

čtvrtek 19. 9. 18.00 hod.
Kostelní 43/6
VERNISÁŽ VÝSTAVY HUB
Spojeno především s odborným výkladem  o nale-
zených druzích. 
Přihlášky na e-mailu: houbomil4@seznam.cz.
Pořádá Spolek houbařů Čelákovice.

čtvrtek 19. 9. 19.00 hod.
Městské muzeum
ŠANSONY A JINÉ PŘÍBĚHY
Zlatka Bartošková – zpěv, Jiří Toufar – klavír. 
Pořádá Spolek přátel čelákovického muzea ve
spolupráci s Městským muzeem. Vstupné: 50 Kč,
více www.zlatabartoskova.estranky.cz

pátek 20. 9. – neděle 22. 9. 8.00–19.00 hod.
Kostelní 43/6
VÝSTAVA HUB JEDLÝCH, 
NEJEDLÝCH A JEDOVATÝCH
Přístupná široké veřejnosti. Páteční program je
určen především pro děti a studenty škol. 
Pořádá Spolek houbařů Čelákovice, o. s.

pátek 20. 9. 15.00–18.00 hod.
Sady 17. listopadu
KDE BYDLÍME, KDE ŽIJEME ANEB ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE S MASkou
Atrakce, zábavné soutěže a výtvarné dílny, infor-
mování občanů o činnosti o. s. MAS Střední Pola-
bí, podpořené z Programu rozvoje venkova.

sobota 21. 9. 10.00 hod.
rybářská parcela U Zdymadel
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ DEN
Soutěže pro děti, pro dospělé zajímavé semináře
a malá rybářská expozice, vše završeno opéká-
ním buřtů a grilováním. Pořádá MO Českého
rybářského svazu Čelákovice.

pondělí 30. 9. – pátek 4. 10.
Městská knihovna
CELOSTÁTNÍ TÝDEN KNIHOVEN 2013
– s mottem S námi vždy all inclusive!

pondělí 30. 9. – pátek 4. 10.
Městská knihovna
HRAČKY ZE STARÉ SKŘÍNĚ A DOMÁCÍ DÍLNY
výstava

pondělí 30. 9. 12.30–14.00 hod.
Městská knihovna
JIŘÍ FIXL
Výtvarná dílna s ilustrátorem dětských knih.

pondělí 30. 9. 18.00 hod.
Městská knihovna
DENÍK MUŽE VE STŘEDNÍCH LETECH
Autorské čtení v podání autora knihy, básníka
a spisovatele Petra Kukala.

pátek 4. 10. 8.30–20.00 hod.
Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s výstavou HRAČKY ZE STARÉ SKŘÍNĚ
A DOMÁCÍ DÍLNY

sobota 5. 10. – neděle 27. 10.
Městské muzeum
SVĚT LOUTEK A ANIMOVANÝCH FILMŮ 
JANA KARPAŠE
Výstava přístupná denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod., vernisáž výstavy
v sobotu 5. 10. od 13.30 hod. v Síni Jana Zacha,
účinkují žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.

sobota 5. 10. 18.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Na Hrádku
HUDEBNÍ SVĚT JANA ZACHA
Josef Prokop – varhany, hosté. Pořádá Spolek
pro varhanní hudbu, o. s.

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Pro tištěný přehled akcí „PODZIM
2013“, obsahující akce od října do 
8. prosince 2013, je uzávěrka v neděli 
8. 9. 2013. Informace o akcích zasílejte
na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz.


