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PROBOUZÍME INVESTICE…
l Bohumil Klicpera, místostarosta II

Nová mateřská školka
Již v roce 2007 jsme zadali zpracování vývoje obyvatelstva našeho města na období do roku 2030,
z něhož na základě prognóz jednotlivých složek demografického vývoje – plodnosti, úmrtnosti a migrace
dostaneme výsledky modelových projekcí věkových struktur obyvatelstva a z toho dovodíme
předpokládané standardní kapacity ve školkách i školách právě až do roku 2030. Díky tomu víme, že
Čelákovicím chybí mateřská školka s kapacitou 3 tříd, tj. asi 75 dětí… Odmítli jsme školku se 2 třídami
bez vaření plánovanou v domku vedle tělocvičny ZŠ J. A. Komenského a vrátili jsme se k záměru
polyfunkčního objektu školky v areálu Městského domu dětí a mládeže (MDDM). Nová školka se
3 třídami, kuchyní a příslušným hygienickým a hospodářským zázemím by měla být situována v severní
části areálu MDDM u potoka. Přístupná bude jak z Havlíčkovy ulice, tak ze Sadů 17. listopadu můstkem
přes potok. Bude také skýtat určitou variabilitu, aby podle potřeby a zejména počtu dětí mohla sloužit
jak pro mateřskou školku, tak pro školáky prvních či druhých tříd, ale i pro mimoškolské aktivity MDDM.
V lednu 2014 jsme vypsali výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace příslušných stupňů
a do půl roku plánujeme veřejnou zakázku na stavbu této školky, tj. na podzim zahájit realizaci stavby.

Pokračování na str. 5

Vzpomínání na „Tyláček“
l Zdeňka Tichá, starostka města

Ve čtvrtek 23. 1. 2014 proběhla v Městské knihovně akce, která přilákala nezvykle mnoho účastníků –
vzpomínalo se na „Tyláček“, tj. Divadelní soubor J. K. Tyl. Pořadatelkám se podařilo pozvat režiséra
Josefa Kettnera a ředitele Městského divadla Mladá Boleslav Františka Skřípka, kteří v divadelním
spolku působili v době jeho největších úspěchů. Podařilo se jim sehnat jediný dochovaný starý film,
archivní fotografie, ale především se jim podařilo vytvořit neopakovatelnou atmosféru při vzpomínání
a historkách ze života našich ochotníků. Všem, kteří se na organizaci podíleli, patří velké poděkování.

ÚNOR
l Zdeňka Tichá

V římském kalendáři byl únor posledním měsícem
v roce – a to byl důvod, proč měl proměnlivý počet
dnů a proč se právě k němu přidával a přidává
v přestupném roce jeden den. Podle kalendáře
gregoriánského je únor druhým měsícem v roce.
Pojmenování měsíce února není pro nás, současné
uživatele češtiny, tak průhledné; musíme se podí-
vat do češtiny staré, kde existovalo sloveso unořiti
s významem jednak „uronit, prolít“, jednak „utopit“.
Právě tento druhý význam se objevuje v pojme-
nování měsíce – v únoru již bývá obleva, sníh taje,
je mokro, ztuhlá země a sníh se unoří, začíná se
nořit, topit do vody, bláta, podobně jako se při tání
ledu noří do vody kry.
Zajímavé bezesporu je, že pojmenování únor se
vyskytuje pouze v češtině. V polštině je tento měsíc
pojmenován luty, tj. lítý, krutý – motivací k tomuto
názvu byl fakt, že v tomto měsíci vládnou kruté
mrazy. Podobný název existuje rovněž v ukrajin-
štině – лютий.
Většina evropských jazyků má pro název druhého
měsíce v roce obměny původně latinského názvu
Februarius. Toto latinské pojmenování má souvi-
slost se slovy februa s významem „horečka“
a februum s významem „očistit“, protože v tomto
měsíci se konaly očistné slavnosti, které měly za
úkol zbavit obyvatele různých chorob a neštěstí.
Ve slovenštině je tedy pojmenování druhého měsí-
ce v roce február, v ruštině февраль, v bulharštině
февруари; angličtina má pojmenování February.
A jaké pranostiky se s únorem spojují? Tu nejzná-
mější jistě známe všichni: Únor bílý – pole sílí.
K dalším, třeba těm pro nás už zapomenutým,
patří například Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě
v březnu poleze za kamna. V únoru sníh a led –
v létě nanesou včely med.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

S využitím http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9unor

Čelákovický Divadelní spolek J. K. Tyl vzpomínal v Knihovně. Na snímku zleva režisér Josef Kettner a ředitel Městského
divadla Mladá Boleslav František Skřípek. Foto: Hana Jirkalová.
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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.

FB
Vážení a milí,
když jste si přečetli zkratku v titulku úvodníku, tak
jste někteří možná protočili oči a povzdechli si:
„Proboha, co to po nás zas budou na úřadě chtít!“
Ne, nebojte se, nic po Vás nebudeme chtít – tedy
ne prostřednictvím zkratky FB. Tahle zkratka totiž
neznamená nic jiného než facebook, nebo i „hezky
česky“ psáno fejsbůk, tedy webový systém slou-
žící především k tvorbě tzv. sociálních sítí, ke
komunikaci mezi uživateli, k navazování a udržo-
vání kontaktů, ke sdílení dat. V říjnu 2012 měla
tato síť, založená Markem Zuckerbergem původně
pro studenty Harvardovy univerzity, miliardu aktiv-
ních uživatelů.

Pro ty, kteří se v prostředí internetu a podobných
vymyšleností nepohybují – do facebooku se dosta-
nete tak, že vyplníte registrační formulář a vytvořit
svůj profil, zj. zveřejníte o sobě nějaké penzum
informací. Pak se můžete připojovat k různým sku-
pinám uživatelů a získávat nové kontakty, resp.
tzv. přátele (podle anglického friends). Přítel, tedy
ten facebookový, je někdo, kdo souhlasí s tímto
označením a statusem, a Vy pak můžete vidět
kompletní informace o tomto svém příteli. A tyto
informace mohou být leckdy skutečně „komplet-
ní“, protože někteří neváhají zveřejňovat intimity
ze života svého i svých dětí, různé neověřené infor-
mace a výkřiky. K takovým se pak rozvine – podob-
ně jako u mnoha dalších článků na internetu –
diskuse, která se leckdy naprosto odchýlí od
původního tématu, zejména když do takové dis-
kuse pronikne troll – provokatér a může dojít k fla-
mingu, tj. osobním útokům a napadání, dokonce
může vypuknout i flame war – slovní přestřelka
diskutujících.
Kdopak ví, jestli právě tohle není nakonec důvod
k tomu, že podle posledních zjištění klesá počet
uživatelů facebooku, a dokonce zaznělo tvrzení:
„Sociální síť Facebook je jako nakažlivá nemoc
zaznamenávající vrchol před začátkem ústupu.“
Američtí výzkumníci dále tvrdí, že facebook ztratí
do roku 2017 až 80 procent uživatelů.
Proč to píšu? Slyšíme hodně povzdechů, jak se
vytrácí komunikace, kontakty. Ale možná, že to
bude jinak – a pak se slova jako přítel, přátelství
se svými významy vrátí tam, kam patří – do světa
reálného, ne virtuálního, v němž přítelem je každý,
kdo se proklikne na Váš profil a Vy odsouhlasíte,
že se k Vám může připojit. Tohle asi není to sku-
tečné přátelství…
Přeji Vám, abyste měli vedle sebe skutečné přátele,
s nimiž budete sdílet ten skutečný důvěrný vztah,
kteří Vám budou pomáhat a s nimiž budete pro-
žívat skutečné zážitky.

Vaše
Zdeňka Tichá

Citace z: http://strategie.e15.cz/zpravy/facebook-ceka-
ohromny-propad-opadne-jako-nemoc-mini-vedci-
1055203

PŘÍVOZ PŘES LABE
Na 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
únor–duben 2014 od 7.35 do 18.35 hod.

l VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2014
v Čelákovicích:
vodné = 40,55 Kč/m3 bez DPH
stočné = 30,53 Kč/m3 bez DPH
celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH
celkem 81,74 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2013: vodné 37,84 Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez
DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

l MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů je stanoven poplatek na rok 2014
ve výši 516 Kč/osoba.

l MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Sazba místního poplatku ze psů je stanovena pro
rok 2014 v následující výši: za prvního psa v rodin-
ném domě 200 Kč, za druhého a dalšího psa
400 Kč. Sazba poplatku za prvního psa v bytovém
domě činí 1 000 Kč, za druhého a dalšího psa
1 200 Kč. Sazba poplatku za psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského dů-
chodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo
poživatel sirotčího důchodu, činí v rodinném domě
za jednoho psa 100 Kč, za druhého a dalšího psa
150 Kč. Sazba v bytovém domě za prvního psa činí
200 Kč, za druhého a dalšího psa 300 Kč.

PŘIZNÁNÍ 
K DANI Z PŘÍJMŮ

Městský úřad v Čelákovicích sděluje občanům, že
dne 19. 3. 2014 bude možné v době od 14.00 do
18.00 hodin podat přiznání k dani z příj mu a vznést
dotazy k jeho vyplnění upracovníků Finančního úřa-
du v jedné z kluboven (vchod ke kanceláři KD –
předprodej vstupenek) Kulturního domu v Čeláko-
vicích, Sady 17. listopadu 1380.

Internetové stránky
přihlášeny do soutěže

l Miroslav Iglo

Internetové stránky www.celakovice.cz získaly již
potřetí novou podobu a Rada města rozhodla o při-
hlášení do soutěže Svazu měst a obcí „Zlatý erb“.
Soutěž byla založena v roce 1999 jako nástroj na
podporu modernizace místních samospráv a již
tradičně poutá pozornost měst, obcí a veřejnosti.
Minulý ročník na celostátní úrovni vyhrálo město
Úštěk před Jihlavou a Bruntálem. Vítězství Úštěku
(2 700 obyvatel) je důkazem, že i malá města
mohou mít kvalitní stránky, a tedy i účast našeho
města v soutěži má smysl. Zlatý erb je zdroj mnoha
inspirací, neboť to, co jsme loni oceňovali na strán-
kách vítěze, můžeme dnes nabídnout i občanům
Čelákovic. Investice do rekonstrukce interneto-
vých stránek nebyla malá a znamenala i velké úsilí
pracovníků Městského úřadu, kteří se na doplnění
stránek do současné podoby podíleli. Na strán-
kách najdete mnoho nových informací, mezi nimi
jmenuji především uvádění podkladových mate-
riálů k jednání Zastupitelstva a virtuální prohlídky
(město a Muzeum). Pro milovníky historie města
přibyly staré mapy i znak města. Postupně je
doplňováno mnoho dalších informací, zvláště pak
je zcela měněn způsob informování o životním
prostředí. Zajímavá krajina v okolí Čelákovic
s novou lávkou přes Labe a spolu se zastávkou
v Jiřině bude jistě mnohem více navštěvována
turisty a internetové stránky jsou velmi často zdro-
jem inspirace při určení cíle výletu. Soutěž Zlatý
erb má i krajská kola, kde v minulých letech v rámci
našeho kraje byla úspěšná města Neratovice
(2013), Kladno (2012), Nymburk (2011), Slaný
(2010), Mšeno (2009).
Ocenění je připraveno nejen za celkový dojem
a obsah stránek, ale cenu získává i nejlepší elekt-
ronická služba a nejlepší turistická prezentace.
Veřejnost má svou speciální cenu, kdy obyvatelé
města a jeho příznivci mohou svým hlasováním
přispět k umístění v „Ceně veřejnosti“. V této kate-
gorii se počítá poměr přijatých hlasů k počtu oby-
vatel města, což je výrazným zvýhodněním
menších měst. Věřím, že patrioti Čelákovic nezůs-
tanou pozadu a přispějí svým hlasem k našemu
důstojnému umístění. Hlasovat můžete buď přímo
na stránkách soutěže Zlatý erb, nebo na interne-
tových stránkách města, a to v krajském kole nej-
později do 25. 2. 2014 a v celostátním kole do
28. 3. 2014.
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Reklamace roznosu Zpravodaje
Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila
stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje
za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čeláko-
vice), ale ne vždy přímé, někdy, jak se říká,
i z druhé ruky, zveřejňujeme, jak je možné re-
klamaci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpra-
vodaj@celakovice.cz adresu, kam nebyl
Zpravodaj dodán. Protože: „Co je psáno, to je
dáno…“ Redakce bude mít jasnou představu
o rozsahu stížností a zároveň je předá zodpo-
vědné osobě, která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2014
l odbor školství, informací a kultury

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém
roce občanům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory
lidské činnosti a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří
dobré jméno města doma i ve světě. Dnem konání slavnostního večera k předání ceny
laureátovi je 28. říjen.

Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2014“. Uzávěrka podání
je 31. března 2014. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být písemně podané
a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových stránkách města v oddílu
Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.

VÝROČÍ EDUARDA PETIŠKY
l Zdeňka Tichá, starostka města

V letošním roce, a to 14. května 2014, si připomeneme 90. výročí narození Eduarda Petišky,
spisovatele básníka a překladatele, jehož dílo čítá stovku knih, které vyšly v nákladu zhruba 
18 milionů výtisků.

Petiškovo dílo nás provází od útlého dětství do
dospělosti – od krtka nakresleného Zdeňkem Mile-
rem přes knihy s půvabnými ilustracemi Heleny
Zmatlíkové (Anička a básnička, O jabloňce, Mar-
tínkova čítanka) a po úpravy českých a cizích
pověstí a pohádek i biblických motivů, které při-
bližuje dětskému čtenáři (Staré řecké báje a pověs-
ti, Čtení o hradech, Čtení o zámcích a městech,
Příběhy starého Izraele) až po prózu pro dospělé,
v níž se věnuje zejména generačním a mravním
konfliktům (např. Průvodce mladého muže man-
želstvím, Třicet manželek).
„Petiškovské výročí“ je připomínáno nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Čelákovice jsou měs-
tem, v němž Eduard Petiška prožil část svého živo-
ta a kam se rád vracel. I naše město se připojí
k oslavám. Plánujeme osazení pamětní desky na
Základní školu Kostelní (Kamenku), kterou Eduard

Petiška navštěvoval. Jak Základní škola Kostelní,
tak Městské muzeum i Městská knihovna plánují
další akce v průběhu celého roku.
Možná ještě v Čelákovicích žijí pamětníci, kteří
by mohli přispět jak vzpomínkou „hmotnou“ (např.
fotografiemi), tak „nehmotnou“ – uvítali bychom
i napsanou či na diktafon namluvenou vzpomín-
ku, kterou bychom archivovali v Městském
muzeu (dokumenty případně okopírujeme či
naskenujeme, aby si originál mohl ponechat maji-
tel).
Prosím, pokud byste byli ochotni zavzpomínat na
Eduarda Petišku a svou vzpomínku nám předat,
kontaktujte buď Zdeňku Tichou anebo Městské
muzeum, v jehož prostorách proběhne rovněž
vzpomínková akce na Eduarda Petišku. Velmi Vám
děkujeme a těšíme se na viděnou při akcích věno-
vaných Eduardu Petiškovi.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
l Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice, a její zaměstnanci

V prvních lednových dnech proběhl 14. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci obcházeli
městy, městysi a vesnicemi po celé ČR.
Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již od začátku, a to od roku 2001. Sbírka je
určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahra-
ničí.
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.
Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným. Stejné díky patří i samotným koled-
níkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. V Čelákovicích a okolí jsou to již
tradičně žáčci ze Základní školy v Libiši a jejich vedoucí skupinky, naše paní vrchní sestra pro Čelákovice
Jiřina Žežulová. Velké poděkování patří městu Čelákovice za umožnění konání Tříkrálové sbírky.
Ve Farní charitě Neratovice se vybralo celkem 76 475 Kč, z toho přímo v Čelákovicích částka 1 183 Kč.
Všem kdo k celkové sumě nasbírané pro charitu jakkoli přispěli, ještě jednou srdečně děkujeme.

„Vítězný“ 25. únor
l Jarmila Volfová, zastupitelka města

Můj tatínek mi vyprávěl, že 25. února 1948 seděl
ve vlaku z Brna, kde studoval vysokou veterinární
školu, do Prahy a cestující, který přistoupil, přinesl
zprávu, že Klement Gottwald mluví na Staroměst-
ském náměstí o přijetí demise nekomunistických
ministrů. V kupé propukla diskuse, část cestujících
projevila obavu z dalšího vývoje, ale někteří je
uklidňovali slovy: „Ať komunisté ukážou, co umí,
v záporném případě je v dalších volbách nevolíme.“
Převážná většina národa, která prošla prvorepu-
blikovou demokracií, si vůbec neuměla představit,
že žádné svobodné volby nebudou!
Komunisté již předtím na ministerstvu vnitra pro-
váděli čistky, ilegálně vyzbrojovali část dělníků
a zbraně poskytli Lidovým milicím (pozn.: to, aby
politická strana měla svoji ozbrojenou složku, se
stalo jen ve fašistickém Německu). Stejně tak
ovládli ministerstvo zemědělství a – zjednodušeně
řečeno – použili účinnou metodu: „rozděl a panuj“.
Gottwald tvrdil venkovu, že kolchozy zakládat
nebudou a půdu budou bez náhrady odebírat nad
150 hektarů, za čas to bylo už nad 50 hektarů
a v konečném výsledku byl majetek odebrán všem.
Političtí odpůrci byli zatýkáni, popravováni, maje-
tek byl ukraden i těm nejmenším živnostníkům,
sedláci byli vystěhováni z vesnice (nepodařilo se
udělat třídní nepřátele z lidí, jejichž rod žil v obci
tři sta a více let, byl oblíben a stál v čele zavádění
pokrokových pěstitelských metod).
Před dvěma lety jsem se zúčastnila semináře o tzv.
kolektivizaci vesnice, kterou pořádala Česko -
bratrská církev evangelická v Chlebech na Podě-
bradsku. Jeden z nejstarších pamětníků těchto
událostí vyprávěl, že o Vánocích roku 1952 dostal
z vojny „opušťák“, doma našel prázdný statek
a otřesení sousedé ho s pláčem informovali, že
rodiče s prarodiči byli přestěhováni někam na
Bruntálsko. Po strastiplném putování objevil svoji
rodinu v rozbořeném hospodářství bez oken.
Popravu dr. Milady Horákové ani nemusím připo-
mínat… Následovalo zatýkání a popravy komu-
nistických funkcionářů s židovskými kořeny. A to
od druhé světové války uplynulo jen několik let!
Měla jsem příležitost několikrát hovořit s Františ-
kem Přeučilem, obviněným spolu s Miladou Horá-
kovou, který vydal svědectví o tom, že
komunistické vězení bylo mnohem horší než kon-
centrační tábory, protože vše umocňovalo to, že
věznitelé byli vlastní lidé, Češi. Státní komunistická
bezpečnost jezdila zatýkat v černých tatraplánech.
Oblečená v kožených kabátech – … jaká podoba
s gestapem. Mnohým z nás tato zkušenost při-
padá jako zlý sen, z kterého jsme se probudili.
Naše probuzení musí být zodpovědné, abychom
my, ale ani další generace podobný 25. únor 1948
neprožili.
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Aktuální program ZM bude zveřejněn týden
před zasedáním na úřední desce města a na
webových stránkách města.

Ohlédnutí za rokem 2013
l Radek Fedaček

V roce 2013 řešila Městská policie (MP) Čelákovice
1 215 (1 821 s domluvami a z toho 759 z radaru)
přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty
v částce 761 700 Kč (z toho 539 100 z radaru).
Dále bylo prověřeno 1 581 oznámení od občanů,
zadrželi jsme 17 pachatelů – osob podezřelých
ze spáchání trestného činu, ve 122 případech jsme
asistovali Policii ČR, HZS a Záchranné službě, 25
osob bylo předvedeno k podání vysvětlení (z toho
6 na MP Čelákovice), zpracovalo se 387 vlastních
písemností (protokoly, výzvy k uhrazení, předvolání
a jiné), byl objeven jeden vrak vozidla a po naší
výzvě byl odstraněn. Dalších 5 vozidel bylo ozna-
čeno jako vozidla, která by neměla být odstavena
na veřejném prostranství (bez RZ, špatný technický
stav apod.). Ve všech případech došlo k odstranění
vozidla nebo závad na vozidle, tak aby byla naplně-
na dikce zákona. Bylo nalezeno 12 injekčních stří-
kaček, které byly zlikvidovány ve spolupráci
s o. s. Semiramis. Za rok 2013 bylo nasazeno 63
technických prostředků k zabránění odjezdu
vozidla – botiček. 
V uplynulém roce bylo provedeno 69 odchytů zví-
řat, z čehož v 37 případech bylo zvíře předáno do
smluvního útulku VELAS Lysá n. L. a zbytek byl
po zjištění předán jejich majitelům; ve dvou pří-
padech bylo odchycené zvíře předáno Spolku pro
ochranu divoce žijících zvířat.
Společně s kolegy jsme se zúčastnili několika akcí
z důvodu zajištění veřejného pořádku a bezpeč-
nosti osob (např. Muzejní noc, rozsvícení vánoč-
ního stromu, Večerní běh atd.) Asistovali jsme
u dalších sportovní a kulturních akcí pořádaných
ve městě, při údržbových a úklidových pracích,
při čištění komunikací. Dále jsme zajišťovali kon-
troly dodržování dopravních předpisů, účastnili
jsme se besed ve školách a mateřských školách,
pomáhali jsme při dopravní soutěži MDDM apod.
V roce 2013 byl zprovozněn kamerový bod na
náměstí 5. května, takže je pod dohledem nová
kašna, OC Albert, které bylo občany vnímáno jako
jedno z nejrizikovějších míst města. Další dva
kamerové body byly zřízeny ve spolupráci s inves-
torem bytové výstavby v bývalé proluce na náměstí
– ty by měly monitorovat nově vzniknuvší  zákoutí.

ZÁMĚRY NA PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ

• Byt č. 2 v domě č. p. 231 ulice U Podjezdu
Jedná se o byt o celkové ploše 65,08 m². Byt se
pronajímá neopravený v neobyvatelném stavu
a ucházet se o jeho nájem mohou jak žadatelé
zařazení v pořadníku, tak i nezařazení. Nájemce
provede rekonstrukci bytu na vlastní náklady. Kon-
trolou kvality a rozsahu prováděných prací bude
po celou dobu pověřen vedoucí OH MěÚ. 100 %
nákladů na provedenou rekonstrukci bytu, nejvýše
však 590 000 Kč, si může žadatel odečíst od
nájemného. Výši nájmu – minimálně 68 Kč/m2 –
nabídne žadatel a tento parametr bude hlavním
hodnotícím ukazatelem v soutěži o přidělení bytu.
Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí
Q-BYTu pí Kalibovou, tel.: 326 991 196. Zájemci
mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem ulo-
ženým v zalepené obálce s nápisem „pronájem
bytu č. 2“ v domě č. p. 231, ul. U Podjezdu, v Čelá-
kovicích. V obálce musí být uvedena identifikace
zájemce, tj. jméno, příjmení, adresa a telefonické
nebo e-mailové spojení. Dále musí žádost o pro-
nájem obsahovat prohlášení, že v případě pronáj-
mu zájemce provede rekonstrukci v daném
rozsahu, a nabídku výše nájemného, obojí stvrzené
vlastnoručním podpisem.
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek
od případných zájemců je 10. únor 2014 do 12.00
hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Bližší infor-
mace o evidenčním listu a odpovídajícím soupisu
prací k nahlédnutí u správce bytového fondu –
tel.: 326 991 196, nebo u vedoucího OH MěÚ –
tel.: 326 929 115. Vlastník si vyhrazuje právo záměr
zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje  řízení.

• Byt č. 3 v domě č. p. 231 ulice U Podjezdu
Jedná se o byt o celkové ploše 81,28 m². Byt se
pronajímá neopravený v neobyvatelném stavu
a ucházet se o jeho nájem mohou jak žadatelé
zařazení v pořadníku, tak i nezařazení. Nájemce
provede rekonstrukci bytu na vlastní náklady. Kon-
trolou kvality a rozsahu prováděných prací bude
po celou dobu pověřen vedoucí OH MěÚ. 100 %
nákladů na provedenou rekonstrukci bytu, nejvýše
však 781 000 Kč, si může žadatel odečíst od
nájemného. Výši nájmu – minimálně 68 Kč/m2 –
nabídne žadatel a tento parametr bude hlavním
hodnotícím ukazatelem v soutěži o přidělení bytu.
Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí
Q-BYTu pí Kalibovou, tel.: 326 991 196. Zájemci
mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem ulo-
ženým v zalepené obálce s nápisem „pronájem
bytu č. 3“ v domě č. p. 231, ul. U Podjezdu, v Čelá-
kovicích. V obálce musí být uvedena identifikace
zájemce, tj. jméno, příjmení, adresa a telefonické
nebo e-mailové spojení. Dále musí žádost o pro-
nájem obsahovat prohlášení, že v případě pronáj-
mu zájemce provede rekonstrukci v daném
rozsahu, a nabídku výše nájemného, obojí stvrzené
vlastnoručním podpisem.
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek
od případných zájemců je 10. únor 2014 do 12.00
hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Bližší infor-
mace o evidenčním listu a odpovídajícím soupisu
prací k nahlédnutí u správce bytového fondu –
tel.: 326 991 196, nebo u vedoucího OH MěÚ –
tel.: 326 929 115. Vlastník si vyhrazuje právo záměr
zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje  řízení.

• Byt č. 4 v domě č. p. 1445 ul. Prokopa  Holého
Jedná se o byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše
87,97 m2 (započitatelná plocha 85,18 m2), sestá-
vající z 1. pokoje 21,33 m2, 2. pokoje 21,33 m2,

3. pokoje 14,83 m2, kuchyně 11,16 m2, předsíně
8,99 m2, koupelny 2,78 m2, WC 0,88 m2, komory
1,16 m2, sklepu 5,51 m2.
Byt je situovaný ve druhém podlaží dvouvchodo-
vého pětipodlažního panelového domu se sedlo-
vou střechou a půdní vestavbou. Dům byl
vybudován v r. 1957. Vytápění a dodávka teplé
vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě. Byt
je kompletně zrekonstruován a připraven k nastě-
hování. Výše nájemného je minimálně 8 518 Kč
měsíčně (100 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem
nabídky. Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě
s pracovnicí Q-BYTu pí Kalibovou, tel.:
326 991 196. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou
metodou podle výše nabídnutého nájemného.
Okruh zájemců není nijak omezen. Nabídky se
předkládají v zalepené neprůhledné obálce ozna-
čené nadpisem: Pronájem bytu č. 4, Prokopa Holé-
ho č. p. 1445, Čelákovice. V obálce bude uvedena
jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách
za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet
města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 a násl.
občanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání
bytů v majetku města Čelákovic, a identifikační
údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa,
telefonní popř. jiné spojení).
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek
od případných zájemců je 10. únor 2014 do 12.00
hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Vlastník si
vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spe-
kulativního vývoje řízení.
O nájem se mohou ucházet jak žadatelé zařazení do pořad-
níku, tak i nezařazení.

Pravidla hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná
starostkou města pro každý z bytů samostatně.
Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené
po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným
způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky
nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde
nabídka bude nižší než je minimální výše uvedené
ceny nájemného. Na základě předložených nabí-
dek sestaví komise pořadí zájemců o koupi pro
každý byt samostatně. V případě předložení více
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise
zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu
soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uva-
žovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo
nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabíd-
nut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové  řízení.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pra-
vidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy
na služby spojené s bydlením (čestným prohlá-
šením, dokladem o příjmu, kopií daňového při-
znání). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do pěti
pracovních dnů po uhrazení kauce ve výši trojná-
sobku měsíčního nájemného s ním bude uzavřena
nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu
určitou v době trvání 2 roky. Současně budou pře-
dány klíče od bytu a byt bude protokolárně  předán.

V souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů Města Čelákovic jsou nabízeny k pronájmu
obálkovou metodou níže uvedené byty.

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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PROBOUZÍME INVESTICE…
l Bohumil Klicpera, místostarosta II

Pokračování ze str. 1

Rekonstrukce a modernizace 
MŠ Rumunská
V letošním roce jsme se zaměřili na snížení ener-
getické náročnosti objektu této MŠ, tj. učebních
pavilonů včetně hospodářské budovy, ve kterých
chceme realizovat stavební úpravy na základě
doporučení vypracovaného energetického auditu.
Předmětem této stavby bude výměna výplní oken-
ních otvorů v obvodovém plášti, zateplení střechy
a zateplení fasády včetně úprav spojovacích krčků
jednotlivých pavilonů školky. Předpokládané
náklady na zateplení objektu byly stanoveny ve
výši asi 13 mil. Kč. V listopadu 2013 jsme podali
žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního
programu Životní prostředí, a to Výzvy č. 50 v pri-
oritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie,
a podoblasti 3.2.1. Realizace úspor energie. V dub-
nu 2014 bychom se mohli dozvědět, zda se nám
podaří získat příslušnou podporu, předpokládáme
dosažení dotace ve výši asi 7 mil. Kč s předpo-
kladem dofinancování vlastními prostředky města
ve výši asi 6 mil. Kč.
V druhé etapě je v Mateřské škole Rumunská při-
pravena rekonstrukce hospodářského pavilonu
s kompletní obnovou stravovacího provozu
i rekonstrukce jídelních výtahů včetně úprav hygie-
nických zařízení dětí v jednotlivých pavilonech.

Kanalizace a vodovod do Záluží
Na projektu vodovodního a kanalizačního přiva-
děče z Čelákovic za železniční trať do Záluží jsou
vyřešeny majetkoprávní záležitosti, doplňují se
a aktualizují vyjádření dotčených orgánů pro podá-
ní žádosti na územní řízení. Po dosažení územního
rozhodnutí okamžitě přikročíme k přípravě doku-
mentace pro vodoprávní řízení s vydáním přísluš-
ného rozhodnutí. Plánujeme, že na podzim 2014
bychom v zadávacím řízení vybrali zhotovitele a na
zimu zahájil stavební práce.
Současně s popsanou stavební přípravou na tyto
přivaděče zahájíme začátkem tohoto roku výbě-
rové řízení na příslušné stupně projektové doku-
mentace na kanalizační řady přímo městské části
Záluží s napojením jednotlivých objektů.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
v ulici J. A. Komenského
Hodláme se letos pustit do opravy kanalizace ulice
J. A. Komenského, která je v havarijním stavu.
Současně s touto opravou vyměníme konečně
také azbestový vodovod v této ulici. Připravujeme
výběrové řízení na zhotovitele, abychom v červnu
2014 zahájili stavební práce s tím, že nejvíce prací
by se realizovalo v období školních prázdnin.

Nový vodovod V Prokopě
Tento vodovod bude především zásobovat
4 severní bloky obytných domů V Prokopě. V sou-
časné době se na základě vydaného územního
rozhodnutí připravuje dokumentace pro stavební
povolení, abychom dosáhli vodoprávního povo-
lení. Předpokládáme, že nejpozději na podzim
2014 vzejde z výběrového řízení zhotovitel této
stavby s předpokládanými náklady 5 mil. Kč. Do
té doby budeme s vlastníky těchto domů jednat
o způsobu připojení, tj. o realizacích vodovodních
přípojek jednotlivých domů.

Koncesní řízení na provozovatele 
vodovodů a kanalizací města Čelákovic
Smlouva na provozování vodovodů a kanalizací
našeho města s provozovatelem VaK Mladá Bole-
slav končí 31. 12. 2014. Okamžitě, jak jsme na -
skočili do řízení města, začali jsme připravovat
koncesní řízení na provozovatele naší vodoho-
spodářské infrastruktury. Z výběrového řízení vze-
šel administrátor, společnost Mott MacDonald
CZ, spol. s r. o., Praha 1, která zorganizuje zadávací
řízení na výběr provozovatele vodohospodářské
infrastruktury ve vlastnictví města. Díky této poho-
tové přípravě, protože předchozí vedení města
nic nepřipravovalo, zajistíme výběr provozovatele
do konce letošního roku, kdy městu končí smlouva
o provozování se stávajícím provozovatelem.

Rekonstrukce ulice Sokolovské
Předmětný projekt je spolufinancován z Regio-
nálního operačního programu Střední Čechy.
V zadávacím řízení byl vybrán zhotovitel – firma
STRABAG, a. s., Praha, která nejpozději v březnu
2014 zahájí stavební práce. V předstihu necháme
provést bezvýkopovou technologií opravu kana-
lizačního řadu v této ulici a naším provozovatelem
VaK Mladá Boleslav, a. s., prověření stavu kana-
lizačních a vodovodních přípojek do jednotlivých
objektů, abychom v případě jejich nevyhovujícího
stavu vlastníky na skutečnost upozornili a domluvili
se s nimi na opravě. Rekonstrukce vlastní silnice
bude probíhat ve dvou etapách z důvodu doprav-
něinženýrských opatření. Budeme mít trochu prob-
lémy s objízdnými trasami, ale o tom budeme
informovat v dalším čísle ZMČ. Můžeme jen litovat,
že předchozí vedení zrušilo realizaci obchvatové
komunikace vedoucí ze silnice II/245 přes areál
TOS ze strany sídliště V Prokopě na Stankovského
ulici, na kterou již byl vysoutěžen v roce 2010 zho-
tovitel a uzavřena smlouva o dílo. Právě tato při-
bližovací komunikace o šíři 6 m měla sloužit jako
objízdná trasa pro osobní dopravu mimo obytné
zástavby při plánovaných rekonstrukcích ulic
Sokolovská, Prokopa Holého nebo při dopravní
kolizi na kruhovém objezdu II/245.

Obchvatová komunikace 
V Prokopě – Stankovského – II/245
Projektově a stavebně připravíme tuto komunikaci
k realizaci, ale za předpokladu spolufinancování
z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Očekáváme totiž vypsání Výzvy k podání žádostí
odotaci v této oblasti za předem stanovených pod-
mínek. Jednou z hlavních podmínek pro přidělení
podpory by mělo být napojení této městské komu-
nikace na krajskou silnici. V současné době řešíme
výkupy nezbytných pozemků, a to i těch, které jsou
již na základě v minulosti uzavřené budoucí smlouvy
částí této komunikace zastavěny.

Revitalizace sídliště – věžových domů
v ulicích J. Zeyera a Spojovací
Chceme projektově připravit tento prostor
panelového sídliště k revitalizaci, tj. vybudování
chodníků, vyřešení dopravy v klidu, doplnění
městského mobiliáře i městské zeleně. Plánujeme
dokončit v rámci tohoto projektu i rekonstrukci
Spojovací ulici až po rozjezd křižovatky s ulicí
Sokolovskou. Tato příprava bude jednoznačně
zacílena na získání finanční dotace v rámci
Programu bydlení, podprogramu Podpora
regenerace panelových sídlišť.

Rekonstrukce kotelny K 40 
(Hybešova – Rumunská)
Z hlediska provozovatele společnosti Q-BYT,
s. r. o., je provozně tato kotelna v současnosti
v nejhorším stavu. Proto jsme již v dostatečném
předstihu – v lednu 2014 vypsali zadávací řízení
veřejné zakázky na její rekonstrukci
v předpokládané ceně asi 6 160 tis. Kč.
Neprodleně po skončení topné sezony 2014
vybraný zhotovitel zahájí na této kotelně stavební
práce.

Rekonstrukce kotelny K 6 MŠ
Rumunská včetně teplovodů
V rámci pokračování postupné obnovy
energetických zařízení města se počítá v letošním
roce s rekonstrukcí této kotelny včetně teplovodů,
přičemž předpokládané náklady na kotelnu
odhadujeme na 4 200 tis. Kč a na teplovody ve
výši 3 900 tis. Kč.

Dořešení dodávky tepla 
v sídlišti V Prokopě
V souvislosti s proběhlou decentralizací tepleného
zdroje v tomto sídlišti musíme z hlediska
ekonomiky provozu dořešit vytápění obytných
domů 1345–1350. Počítáme, že kolektivní orgány
města učiní strategické rozhodnutí o způsobu
vytápění zbylých 2 obytných bloků, na jehož
základě se v letošním roce připraví projektová
dokumentace. Vlastní realizaci plánujeme v roce
2015.

Předmětný výtah investičních akcí si nečiní nárok
na úplnost, všechny plánované akce a projekty
roku 2014 obsahuje schválený rozpočet města
pro rok 2014. Samostatnou kapitolou je
revitalizace Městského stadionu, který si zaslouží
pozornosti vždy celého volebního období. Stejně
tak v dalších číslech ZMČ probereme nápravná
opatření v předešlém období realizovaných akcí,
jako např. opravy vodních prvků na náměstí, aby
voda netekla po náměstí, vysvětlíme nutnost
doplnění napojovacích tras cyklostezek k lávce
přes Labe a další.

Uzavírka ulice Sokolovské bude zahájena 1. 3. 2014
l odbor rozvoje města

Od 1. března 2014 bude ulice Sokolovská v úseku od křižovatky s ulicí Stankovského po křižovatku
s ulicí Spojovací plně uzavřena. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Spojovací, Prokopa Holého
a Stankovského. V ulici Prokopa Holého bude v úseku od ulice Rumunské po ulici Stankovského
oboustranný zákaz zastavení, v úseku od ulice Rumunské po ulici Spojovací bude povoleno jedno-
stranné parkování na chodníku. Podrobnější informace spolu s návrhem dopravního opatření naleznete
na internetových stránkách města.
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Jaké byly úspěchy práce v roce 2013?

Také v roce 2013 jsme spolupracovali s dalšími
komisemi v rámci města. V roce 2013 to byla
především komise „Místní agenda 21“ – předseda
této komise se stal po jejím zrušení členem KŽP;
dále komise pro rozvoj města (projednávali jsme
urbanisticko-architektonickou studii „Obnova
Sadů 17. listopadu“) a konečně komise bezpeč-
nostní (účastnili jsme se šetření v pracovní skupině
k pořádku a čistotě ve městě).

V oblasti zlepšování kvality ovzduší, která je
známou bolestí Čelákovic, jsme ve spolupráci
s městem a dalšími institucemi dosáhli následu-
jících úspěchů:
• navrhli jsme, aby město ve svém vyjádření 

ke změně integrovaného povolení společnosti
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., divize 
Čelákovice, požadovalo zajištění likvidace 
filtrů odsávacího zařízení slévárny a likvi-
daci výtluků z vyzdívky pecí a strusky z ba revné
metalurgie a prachu z filtračního zaří zení;

• proběhlo setkání se zástupci TOS-MET slévár-
na, a. s., kde jsme dohodli zásady spolupráce
a podali jsme za město připomínky k rozhodnutí
o změnách integrovaného povolení pro tento
podnik;

• odbor ochrany ovzduší Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje akceptoval naši nabídku ke
spolupráci na přípravě regulačního řádu Stře-
dočeského kraje, který má od roku 2014 vznikat,
aby za smogových situací reguloval velké zne-
čišťovatele;

• začala fungovat spolupráce s odborem život-
ního prostředí MěÚ Čelákovice k ohlášení smo-
gové situace;

• proběhly exkurze do ČHMÚ a na měřicí stanici
kvality ovzduší v Brandýse nad Labem, z které
jsme zároveň získali a analyzovali imisní údaje
o prachových částicích;

• projednávali jsme petici Kvalitní ovzduší pro
naše děti.

V oblasti městské zeleně jsme:
• posoudili desítky žádostí o kácení suchých

i živých stromů a členové KŽP se účastnili něko-
lika místních šetření. Projednávali jsme také
petici proti kácení topolů u náhonu;

• dosáhli řádného značení u všech památných
stromů na našem katastru a připravujeme
návrhy na nové památné stromy;

• vypracovali koncepci městského zahradníka
a předložili k projednání Radě;

• připomínkovali studie k žádosti o dotaci z OPŽP
na park a dětské hřiště v Záluží, alej akátů u hřbi-
tova, park U Vrtule, LUMPAPARK – jen kosterní
dřeviny, alej v Jaselské ul. a před dělnickými
domky u Kovohutí – čekáme na výsledky;

• a v rámci příprav nového územního plánu jsme
doporučili mj. na městských pozemcích vhod-
ných pro výsadby vzrostlé zeleně mimo intra-
vilán Čelákovic vytvořit pásy (skupiny) izolační
zeleně všude tam, kde mohou odstínit průmy-
slovou výrobu od zástavby. Dále jsme doporučili
převod ploch s průmyslovou výrobou na izolační

zeleň a asanovat průmyslové zóny. Naše návrhy
byly akceptovány Zastupitelstvem města.

Podíleli jsme se na environmentální (ekologické)
výchově a vzdělávání:
• při spolupráci na Dni Země, na výstavě fotografií

o stromech na škole Jabok v Praze a např.
s Gymnáziem Čelákovice při instalaci ptačích
budek;

• uveřejnili jsme několik článků ve Zpravodaji měs-
ta na aktuální témata a podíleli se na zpracování
tematického čísla o životním prostředí.

Zabývali jsme se podněty občanů, např.:
• při místním šetření ekologické havárie toku

v důsledku nezabezpečeného polního hnojiště
v Sedlčánkách;

• a dále např. nepovolenou výsadbou rychleros-
toucích topolů v Evropsky významné lokalitě
Káraný – Hrbáčkovy tůně, což bylo úspěšně
vyřešeno.

A v neposlední řadě jsme:
• navrhli po konzultaci s místními rybáři rozšířit

plánovanou „Přírodní rezervaci Káraný – Hrbáč-
kovy tůně“ o cenné tůně a mokřady na katastru
města;

• a na naše doporučení bylo nové hřiště u statku
osazeno fitness cvičebními stroji.

Sledujte na internetových stránkách
města veřejné zápisy z naší komise
(v záložce Rada města a Komise), abyste
i nadále měli čerstvé informace o naší
práci, a také nám držte palce ve čtvrtém
roku intenzívní práce za lepší životní pro-
středí v Čelákovicích.

l Petr Petřík, předseda komise pro životní prostředí RM Čelákovic

Na úvod něco málo statistiky. Komise pro životní prostředí (KŽP) na svých devíti
zasedáních v průběhu roku 2013 přijala více než 30 zásadnějších usnesení, která byla
následně předmětem jednání Rady města. Za úspěch považujeme fakt, že na jednání
Rady je nově zván také předseda komise.

l Petr Petřík, předseda komise pro životní pro-
středí, a Svatopluk Svatoň, předseda bezpeč-
nostní komise

Komise pro životní prostředí (KŽP) a bezpeč-
nostní komise (BZK) pravidelně sledují stav
pořádku a čistoty veřejných prostranství v našem
městě. Před dvěma roky vznikla dokonce pra-
covní skupina pro veřejný pořádek ve městě slo-
žená z členů obou komisí. Čištění města a svozu
komunálního odpadu se věnují Technické služby
Čelákovice, p. o., (TS) a Městská policie (MP)
zase zabezpečuje veřejný pořádek. Nechceme
zde hodnotit práci těchto organizací placených
z rozpočtu města, zato bychom rádi čtenáře
seznámili s tím, co nás trápí kolem nepořádku
a co s tím.
Ve městě na nejvíce nepořádku narazíme v mís-
tech, kde se pohybuje hodně lidí anebo naopak
v zapadlých koutech – černé skládky v okolí prů-
myslových areálů. Projevy vandalismu na měst-
ském mobiliáři, graffiti a nelegální výlepy hyzdí
zastávky hromadné dopravy a okolí laviček v par-
cích. Každoročně také vyhoří několik kontejnerů
na tříděný odpad. Na frekventovaných silnicích

(např. Masarykova, J. A. Komenského) jsou trav-
naté pásy chodníků rozjížděny koly aut. O záměr-
né likvidaci vzrostlých nebo nově vysazených
stromů ani nemluvě. Některá místa v Čelákovi-
cích se daří vyčistit, jiná trčí jako ne zhojená rána
jako např. černá skládka mezi zast. Čelákovice-
Jiřina a Kovohutěmi (parcela č. 1490/1 patří
Ing. Novákovi z Prahy).

KŽP se pokusila všechny problémové lokality (je
jich kolem 60) podchytit a spolu s BZK navrhla
nápravná opatření. Co navrhujeme? Zejména
chceme od TS pravidelnější úklid veřejných
 prostor s citem pro detail, a to v místech, kde se
pohybuje nejvíce lidí. Takový zaměstnanec TS
s kárkou a smetákem je stále zřídkavý jev, nic-
méně nikoliv nereálný. Ruku v ruce musí jít zvýšený
dozor MP na problémových místech a penalizace
znečišťování veřejných prostranství a narušování
veřejného pořádku. Po městě jsou sice rozmístěny
kamery napojené na centrální pult ochrany, ty ale
nestačí sledovat vše. Řešení vedoucí k odstranění
černé skládky je zdánlivě jednoduché – přinutit
majitele k odklizení nebo na jeho náklady skládku
zlikvidovat. Pojednáme zde o dvou případech,
které nemají jednoduché řešení a jejichž media-
lizace snad uvede věci do pohybu.
První problémové místo je okolí prodejny Albert
na náměstí, kde se shromažďují většinou skupinky
mládeže a znečišťují okolí a obtěžují svých cho-
váním nakupující. Bohužel jednání o nápravě pro-
bíhající od roku 2011 s majitelem nepřinesla příliš

Nepořádek u nádraží ČD – stav z roku 2011. Foto: Petr
Petřík

Pokračování na str. 7

O nepořádku ve městě
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Nejen dotace sportovcům, ale i občanským
sdružením vzrostou na dvojnásobek

l Petr Studnička, Miloš Sekyra, zastupitelé města

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města schválili zastupitelé jednomyslně rozpočet pro rok
2014 s úpravami, které byly vyvolány pozměňovacími návrhy. Na návrh zastupitele Václava Tichého
byly zvýšeny dotace sportovním subjektům na dvojnásobek (blíže Zpravodaj 1/2014, s. 3). Sportovcům
bude rozděleno o jeden milion korun více a v rozpočtu jsou pro ně v letošním roce vyčleněny celkem
2 miliony korun. Přijat byl i návrh zastupitele Josefa Pátka na zvýšení dotací občanským sdružením
a spolkům na 1 milion korun, přičemž dosud byla rozdělována necelá polovina. Schválen byl rovněž
příspěvek Farní charitě Neratovice pro letošní rok ve výši 90 tisíc korun.
Z precizně vedených statistik odborem školství, informací a kultury, které se týkají dotací schválených
Zastupitelstvem města, uvádíme pro představu v grafu vývoj přerozdělovaných finančních příspěvků
z rozpočtu našeho města.

Objem dotací sportovním subjektům (1) a občanským sdružením (2) v letech 2006/2008–2013

Zdroj: Internetové stránky města Čelákovic www.celakovice.cz, 2014.
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úspěch. Přivítali jsme sice, že minulý rok natřeli
zábradlí a opravili obklady, ale dohoda s mana-
žerkou Albertu o úklidu dvakrát denně ztroskotala.
Navrhujeme před prodejnou umístit odpadkové
koše, zakázat kouření a vysypat štěrkem nevzhled-
né „záhonky“. Co kdyby přes léto na zábradlí roz-
kvétaly truhlíky s květinami? Podle slov velitele
MP je tato oblast monitorována stráž níky asi 15krát
denně, což je asi dostačující, ale chybí nám stále
vstřícnější postoj od majitele pozemku. 
Další problémovou lokalitou je okolí nádražní
budovy. V roce 2010 prošla budova generální
opravou iniciovanou peticí. Bohužel už další rok
začalo do vstupní haly zatékat a objevily se zde
první čáranice na zdech. S pompou vysazené
růžičky místo původní květinové výzdoby brzy
ztratily své opečovávatele a zvlčely. Jednali jsme
sice s vedením ČD, ale trvalo další dva roky, než
byla hala vymalována, vymeteny špinavé pavu-
činy na fasádě (patří drobnému pavouku cedi-
večce zápřední) ale graffiti, nedopalky a kuřáci
se na peróně vyskytují nadále. Podařilo se ale
docílit zbourání starých drážních budov, které

byly shromaždištěm odpadu a občas i problé-
mových osob.
Nevyhnutelné je působit na spoluobčany
i výchovně jako nedávnou akcí Ukliďme si svět
– ukliďme Čelákovice nebo prací s mládeží a dět-
mi ve spolupráci s TS či MP. Je to dlouhá cesta,
ale cíl máme všichni společný – a tím je hezké
a útulné město.

MĚSTSKÝ BAZÉN
l Zdeňka Tichá, starostka města

Městský bazén byl otevřen v září 2003, loni tedy
oslavil 10 let své existence. Od ledna 2014 došlo
k navýšení ceny vstupného v Městském bazénu
o 7,69 %, resp. 5 Kč na jednotlivý vstup pro dospě-
lou osobu; jednotlivé vstupné je tedy 65 Kč (dodej-
me, že poslední úprava vstupného proběhla v roce
2011). Rada města o tomto navýšení rozhodla
svým usnesením č. 304 ze dne 16. prosince 2013,
a to i na základě výsledků auditu zadaného býva-
lým vedením města, v němž je konstatováno, že
„Ceny poskytovaných služeb tak dlouhodobě
nereagují na neustále se zvyšující vstupní náklady.“
Zvýšení ceny tedy v podstatě kopíruje navyšování
cen tepla a energií za uplynulé dva roky. 
Bazén funguje 7 dní v týdnu, třikrát můžete navští-
vit ranní plavání (úterý, středa, pátek, vždy od 6.15
do 7.45 hodin). Pro veřejnost je bazén otevřen 23
hodin během týdne a 21 hodin o víkendu. Během
dne, od 8 do 17 hodin, je bazén ve všední dny
zcela zaplněn, neboť se v něm konají plavecké
kurzy nejen pro zdejší organizace a školy, ale při-
jíždějí sem školy a školky z širokého okolí, a to
zhruba z 20 míst, např. z Přerova nad Labem, Čes-
kého Brodu, Úval atd., přestože by mohly navště-
vovat bazén např. v Nymburce. Přijíždějí však do
Čelákovic, kde je kvalitní prostředí. Někteří zájemci
musejí být dokonce pro zaplněnost odmítáni.
Bazén si též pronajímají mateřská centra a pod-
nikatelské subjekty. Celkový rozsah pronajíma-
ných hodin je 50 týdně, přičemž pronájem jedné
hodiny činí 1 700 Kč. V době prázdnin tento příjem
samozřejmě není.
Ve večerních hodinách a o víkendech je bazén
otevřen veřejnosti, průměrná návštěvnost je za
všední dny od pondělí do pátku (včetně ranního
plavání) 550 plavců týdně, o víkendech je to 500
plavců.
V roce 2013 činily příjmy 3 694 140 Kč (plán byl
3 300 000 Kč), výdaje 6 682 000 Kč (plán byl
6 082 436,80 Kč). Provoz bazénu je dotován měs-
tem (bazén je organizační složkou města), podob-
ně jako v jiných zařízeních tohoto typu.
Rada města svým usnesením č. 305 ze schůze
dne 16. prosince 2013 pověřila v souladu s usta-
novením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, místostarostu II zajištěním cenové nabídky
proveditelnosti venkovního bazénu včetně navrže-
ní způsobu realizace, provozování a způsobu
financování. Neznamená to nic jiného, než že
máme zájem zjistit, jaké jsou podmínky výstavby
venkovního bazénu, a to cenou počínaje a pro-
vozem konče. 
O venkovním bazénu, který by doplňoval stávající
krytý městský bazén, se diskutovalo již v roce
2009 – a možná i dříve. V letních měsících je měst-
ský bazén zavřený – je to proto, že jeho provoz
v této době je výrazně ztrátový (viz výše) a také
proto, že je nutná nějaká doba na roční komplexní
údržbu. Vodních ploch v okolí, které by byly vhod-
né ke koupání, a to i s malými dětmi, určitě není
v okolí mnoho, spíš můžeme říci, že není žádná.
Labe, Malvíny – ano, v létě jsou frekventované,
ale mnozí tam jdou spíše se sebezapřením.
V rámci efektivního využití Městského bazénu
a jeho zařízení o prázdninách – např. sluneční
kolektory, ale i celkové zázemí, tj. šatny – uvažu-
jeme o tom vytvořit podmínky pro letní rekreaci
našich občanů, včetně atrakcí pro děti a vytvoření
zóny odpočinku. Jde o to, abychom si všichni
pohybovali v čistém a klidném prostředí.

Pokračování ze str. 6

Tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“
POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“ 2014 (plakát, Zpravodaj města)
obsahující akce od 6. března do 9. června 2014, je v pondělí 10. února 2014.
Informace o akcích zasílejte na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města v „Kalen-
dáři akcí ve městě“.

(1)

(2)

Napravený stav v roce 2013. Foto: Petr Petřík

O nepořádku ve městě
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REAKCE NA ČLÁNEK: 
Miroslava Igla „Nehospodárné 

a netransparentní nakládání
s byty“ (č. 1/2014)

l členové bytové komise a Hana Machálková,
předsedkyně

Na svém zasedání dne 7. 1. 2014 se členové byto-
vé komise rozhodli reagovat na článek, který zve-
řejnil p. Iglo ve Zpravodaji města Čelákovic
č. 1/2014 ohledně nehospodárného a netranspa-
rentního nakládání s byty v majetku města. Roz-
hodně se ohrazujeme proti tomu, že se vytváří
podmínky pro korupci. Názor p. Igla zkresluje
pohled na práci bytové komise a její členové pro-
hlašují, že v žádném případě se nikdo nepropůjčil
ke korupci, neboť se jedná o rozhodování kolek-
tivního orgánu, které nemůže ovlivnit jeden člověk.
O každém projednávaném případu se v komisi
demokraticky hlasuje. Pokud má p. zastupitel Iglo
důkaz o korupci, ať jej konkrétně předloží. Přidě-
lování bytů v majetku města se řídí platnými Zása-
dami, které schválila Rada města 9. 4. 2013.
Komise pouze navrhuje a rozhoduje Rada města.
Do seznamu žadatelů jsou občané zařazováni dle
jednoznačně daných pravidel těchto Zásad, které
jsou k dispozici na stránkách města a které komise
dodržuje. Členové bytové komise žádají tímto
p. Igla o veřejnou omluvu. Jakákoliv politika, ani
komunální, by se neměla zakládat na pomluvách
či domněnkách.

Výsledky soutěže 
Alej roku 2013

l Petr Petřík

Sdružení Arnika oznámila, že alejí roku 2013 se
stalo stromořadí mezi Jedovnicemi a Lažánkami
v Moravském krasu. Ve čtvrtek 12. prosince minu-
lého roku přímo v Jedovnicích proběhlo slavnostní
udělení titulu. Do soutěže dorazilo přes 7 tisíc hla-
sujících a zúčastnila se i lipová alej pod kostelem
Nanebevzetí Panny Marie, kterou nominoval Okra-
šlovací spolek čelákovický. I když nevyhrála, umís-
tění v první třetině není špatný výsledek
a děkujeme všem, kteří jí zaslali svůj hlas. Je jen
škoda, že na druhé straně mlýnského náhonu mají
brzy padnout všechny staré topoly kvůli údajné
nebezpečnosti a nepomohla jim ani petice zorga-
nizovaná Okrašlovacím spolkem. 
Arnika chrání aleje již několik let a iniciovala vznik
petice „Zachraňme stromy“ (http://arnika.org/peti-
ce-zachranme-stromy-2) požadující lepší zákon-
nou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech.
Petici podpořilo více než 30 tisíc lidí. Také díky
nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit
výjimku, která umožňovala silničářům kácet stro-
my u silnic bez povolení.

Pečovatelská služba
města Čelákovic
Kostelní 26, Čelákovice 250 88
tel.: 326 999 801
mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce Zdravot-
nictví a sociální péče – Pečovatelská služba

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

MAS Střední Polabí pomůže rozvoji regionu
l Barbora Roušarová a Lucie Jakubcová, MAS Střední Polabí, Milan Oliva, MAS Region  Pošembeří

V současné době je místní partnerství Střední Polabí ve fázi tzv. osvojování či animace, což znamená,
že procházíme „tréninkovým obdobím“ za pomoci dotace na „Získávání dovedností – MAS Střední
Polabí“, který byl podpořen z Opatření III.4.1. Programu rozvoje venkova. Cílem projektu je získávání
znalostí, dovedností a zkušeností všech členů partnerství za účelem vytvoření aktivního místního
partnerství tak, aby pracovalo kompetentně, maximálně efektivně a integrovaně ve prospěch rozvoje
regionu. Partnerem projektu a naším koučem se stala zkušená a velmi úspěšná MAS Region Pošembeří,
která poskytuje poradenství a předává své zkušenosti.
MAS Střední Polabí se díky projektu a zapojení občanů, organizací a obcí může stát v budoucnu
významnou hybnou silou rozvoje regionu.
V rámci projektu se již nyní v období tzv. tréninkové fáze uskutečňují semináře a workshopy pro členy
i zájemce o členství, vzdělávací akce a řada propagačních a informačních akcí pro veřejnost. V březnu
bude vyhlášena tzv. tréninková výzva, která pomůže budoucím příjemcům podpory v získávání dovedností
při psaní žádostí a podávání žádostí.
Důležitým výstupem naší činnosti je příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ), která je
pilířem pro zmiňovanou vlastní rozvojovou strategii integrovaného území, na jejímž základě budeme
mít možnost v programovém období 2014–2020 rozdělovat finanční dotace na projekty v celkové
částce až 90 000 000 Kč, tedy asi 19 000 000 Kč/ročně z Integrovaných operačních programů EU
určených na regionální rozvoj.
Kolik má místní partnerství Střední Polabí v současnosti členů?
K 1. 12. 2013 spadá do územní působnosti místního partnerství MAS – Střední Polabí, o. s., 10 obcí
(Čelákovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lázně Toušeň, Káraný, Nehvizdy, Podolanka, Skorkov,
Křenek, Záryby, Jenštejn) s celkovým počtem přes 36 tisíc obyvatel. Místní partnerství má 35 členů,
sektor veřejný tvoří 10 členů (29,4%), neziskový 14 (40%) a soukromý 11 (31,4%) členů.
Kde je možné získat více informací?
Více informací o místním partnerství, aktuálním projektu a činnosti na www.strednipolabi.cz. Více
k fungování místních akčních skupin v ČR http://nsmascr.cz.

Zastupitelé odmítli převzít patronaci 
nad hrobem Josefa Volmana

l Josef Pátek, Petr Studnička, zastupitelé  města

Přestože stav hrobu továrníka, čestného občana a mecenáše Josefa Volmana není ideální, čelákovičtí
zastupitelé odmítli na svém prosincovém zasedání převzít patronaci nad jeho hrobem v Žebráku. Sku-
tečnost připomenutí významných výročí považujeme za samozřejmost a nepotřebujeme k tomu žádné
pověřovací listiny. Jsme přesvědčeni, že k úspěšným lidem bychom měli vzhlížet s pokorou. Zároveň
se domníváme, že Čelákovice dodnes vděčí Volmanovi za vše dobré, co pro město udělal, a těšíme
se na připomenutí jeho osoby během letošní výstavy v Městském muzeu.

MAS Střední Polabí, o. s.,
pořádá

„Seminář s workshopy pro členy a příznivce 
MAS Střední Polabí, o. s.“

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací a informační akci pořádanou MAS Střední Polabí, o. s., v rámci
projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“.
Dvoudenní bezplatný seminář se uskuteční ve dnech: 
21. února 2014 v 14.00–20.00 hod.
22. února 2014 v 9.30–13.00 hod.
v budově Skleněné vily, V Ovčárně 87, Lázně Toušeň.
Obsah semináře:
• nové programové období 2014–2020 finanční prostředky pro naše územní MAS Střední Polabí;
• standardizace Místních akčních skupin v programovém období 2014–2020;
• „zkušenosti z realizovaných projektů“ – prezentace zkušených a úspěšných MAS;
• integrovaná strategie území;
• tréninková výzva k získávání dovedností pro budoucí příjemce podpory – školení pro žadatele;
• tréninková výzva k hodnocení projektů – školení pro hodnotitele.
Podrobný harmonogram akce získají přihlášení účastníci týden před konáním akce a bude zveřejněn
na webových stránkách www.strednipolabi.cz.
Svoji účast na semináři potvrďte, prosím, nejpozději do 14. 2. 2014 asistence projektu paní Foltanovičové,
e-mail: foltanovicova@strednipolabi.cz.
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 a provádění Programu
rozvoje venkova, a Státního rozpočtu ČR.
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Bezbariérovst Labské stezky bude podporovat
i nová obecně prospěšná společnost

l Petr Studnička, zastupitel města

Na začátku letošního roku byla do rejstříku obecně prospěšných společností zapsána
na doporučení navrhovatelů Jana Rittera a stejnojmenného občanského sdružení
„Labská stezka o. p. s“. Cílem společnosti je mapovat a odstraňovat bariéry na cestách
a v objektech v povodí řeky Labe pro pěší, cyklisty, vodní turisty, hipoturisty
a handicopvané osoby na Labské cyklotrase s mottem: „Od pramene k moři – napříč
Evropou – bez bariér“.

V roce 2013 byl tématem celoevropského projektu excelentních destinací cestovního ruchu (EDEN)
bezbariérový cestovní ruch. Do tohoto ročníku se Labská stezka zapojila, absolutním vítězem se
nakonec stalo Lipno nad Vltavou se Stezkou korunami stromů.
Zpevněná cyklostezka vedoucí podél řeky Labe má pouze minimální převýšení, a je proto ideálním
terénem pro pěší i cykloturistiku. Dne 16. 1. 2014 byl v rámci veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour
v Brně pokřtěn zcela nový Atlas Labské cyklotrasy v České republice v měřítku 1:60 000 s informacemi
pro cyklisty, in-line bruslaře a vozíčkáře. První publikace tohoto zaměření byla vydána v roce 2011.
O dva roky později získal tento specializovaný atlas v rámci festivalu TOURMAP 2. místo v kategorii
map s turistickým obsahem.
Je potěšitelné, že i město Čelákovice podporuje bezbariérovost Labské stezky – ať už vybudováním
bezbariérových toalet a vstupu do budovy Radnice II, nebo blížícím se zprovozněním bezbariérové lávky
přes Labe. První zmiňovaná akce byla realizována s využitím dotačního titulu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, druhá je uskutečňována s finančním příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury.

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

Provozní doba:
po 19.30–21.30

(18.30–19.30 Czela.net)

út 6.15–7.45 17.00–21.30
(17.00–19.00 pronájem dráhy)

st 6.15–7.45 18.30–21.30
(18.30–19.30 plavání se ZP)

čt 17.00–21.30
pá 6.15–7.45 17.10–21.30
so 12.00–21.00

(10.00–11.00 SO SZdP; 11.00–12.00 plavání se ZP)

ne 10.00–21.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

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

1 hod. 2 hod. 3 hod.
+ 15 min. + 15 min. + 15 min.

Ranní plavání 6.15–7.30 hod. 45,–
Děti 0–15 let a důchodci 55,– 100,– 125,–
ZTP a studenti (po předložení průkazu) 55,– 100,– 125,–
dospělí 65,– 110,– 145,–
Překročení času do 30 min. do 60 min. do 90 min.
příplatek 30,– 60,– 90,–
Rodinné vstupné
2 dospělí + 1 dítě do 15 let 160,– 280,– 350,–
1 dospělý + 2 děti do 15 let 150,– 270,– 340,–
2 dospělí + 2 děti do 15 let 200,– 350,– 450,–
1 dospělý + 3 děti do 15 let 190,– 340,– 440,–
2 dospělí + 3 děti do 15 let 240,– 420,– 530,–
Permanentky – 10 vstupů – doba platnosti 10 týdnů

– doba návštěvy 60 + 15min.
děti do 15 let + důchodci 420,–
ZTP + studenti (po předložení průkazu) 420,–
dospělí 550,–
Permanentky – 20 vstupů – doba platnosti 15 týdnů

– doba návštěvy 60 + 15min.
dospělí 1 000,–

Dne 10. 2. 2014 slaví své 
70. narozeniny pan Josef
MATĚJČÍK.
Hodně zdraví a úsměv do dal-
ších let přejí oba synové se
svými rodinami.

Dne 1. ledna 2014 nás opustila
paní Vlasta SOCHOVÁ z Čelá-
kovic-Jiřiny.
Manžel a rodina si touto ces-
tou dovolují poděkovat všem,
kteří se rozloučili se zesnulou
při obřadu nebo vyjádřili svoji
účast jinou cestou.

Dne 18. 1. 2013 nás opustila
ve věku nedožitých 89 let naše
maminka, babička a prababič-
ka paní Dragica BÉNOVÁ.
Vzpomíná dcera Vlasta s man-
želem a rodiny Chaloupkova,
Kuklova a Šmejkalova.

Dne 1. 2. 2014 uplynul rok, co
nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a bratr pan Josef
KYNCL.
Na jeho památku proběhne ve
dnech 5. 4.–18. 5. 2014 ve
výstavní síni Městského muzea
výstava jeho fotografií.
Vzpomíná rodina.

7. února, ten den před rokem…
Tomáš FOREJT.
Nikdy nezapomeneme.
Rodina a přátelé

Dne 11. 2. 1994 zemřel na
následky tragické události
v Kovohutích Čelákovice pan
Jaroslav KUBÁNEK. Po 20
letech si připomene jeho nedo-
žité 73. narozeniny manželka
Danuše s velkou rodinou.

Dne 25. 2. 2014 uplyne neuvěřitelných 37 let, kdy
zemřela ve věku 89 let naše milovaná babička paní
Anna POKORNÁ, Čelákovice, ulice Družstevní
1122, dcera Františka Kováříka, pražského kapel-
níka a hudebního skladatele.
Vzpomínáme na její laskavou povahu, byla nám
až do konce svého života velkou životní oporou.
Vnučka Jana Stinková a vnuk Miloslav Macák
s rodinami.

Dne 4. 3. 2014 uplyne 15 let,
co náhle zemřel můj manžel
Josef VANĚK.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

NOVÝ CENÍK MĚSTSKÉHO BAZÉNU
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Přivítáni do života byli
v sobotu 25. ledna 2014

tito noví občánci města Čelákovic

Stella Fridrichová, Marek Škarda,
Adam Arazim a Adelaide Klemanová.

Foto: Jiří Suchý

Anna Šebestová, Veronika a Vojtěch Kufovi, Jakub Linka,

Zoe Elizabeth Körösi, Adéla Nedomová, Tomáš Pop,
Filip Sachl, Kateřina Rousová,

Záměr nebo náhoda mlčet
k problémům čistoty města

l Radomír Marek

Protože trvale bydlím v Čelákovicích teprve necelý rok a půl, nedělám si
ambice vyjadřovat se k problémům, které hýbou městem, ale pouze k čistotě
města, se kterou se každodenně setkávám. Odhazování odpadků, nedopalků
na veřejném prostranství se může zdát někomu jako banalita, ale vzhledem
k tomu jakou částku musí město vynakládat za úklid, se již  tento problém
jako marginální nejeví. Oceňuji, jak se za poslední období podoba Čelákovic
zlepšila, ale zaráží mě ta skutečnost, jak se během dne mění město ve sme-
tiště. S takovou situací, kdy je každodenní ranní cesta do práce lemovaná
alejí odpadků, jsem se na žádném místě svého předchozího bydliště nesetkal.
Obdobné názory mají také přátelé, kteří mě v Čelákovicích navštěvují. Problém
čistoty je problémem většiny měst v ČR. Každé město se k tomuto problému
ovšem staví jinak a jinak využívá nastavené legislativní prostředky. Na celém
území státu je například přestupkem znečišťování veřejných prostranství,
k jehož potírání prostřednictvím pokut za přestupek je zmocněna každá
obec. V některých městech odhazování nedopalků cigaret, různých odpadků
a znečištění způsobené domácími zvířaty řeší strážníci ihned na místě blo-
kovou pokutou až do výše 1 000 Kč. Informace, jak Čelákovice využívají
sankce v rámci legislativních prostředků pro zajištění čistoty, jsem se snažil
najít na webových stránkách města. Nic takového zde však není. Proto jsem
se poprvé již 18. 6. 2013 obrátil prostřednictvím e-mailu na MěÚ s dotazy
a podněty k tomuto problému. Asi za dva měsíce žádná reakce. Po veřejné
proklamaci představitelů města, že Čelákovice již nejsou pouze noclehárnou,
ale stávají se místem pro život, jsem nabyl nového optimismu, že občané
a téma čistoty jsou pro město důležití, a tak jsem znovu 15. 8. 2013 stejnou
formou kontaktoval MěÚ a starostu. Urgoval jsem vedení města o vyjádření
ke svým původním dotazům a doplnil nové podněty, a to zejména v souvislosti
se strategickým plánem města. Ten byl s velkou pompou v prosinci 2011
vydán a pro oblast životního prostředí stanovil strategický cíl, který má být
ověřován dotazováním občanů, „zajistit zdravé a čisté prostředí“. K realizaci
strategického plánu měl být v roce 2012 zpracován plán jeho naplňování,
ale nepodařilo se mi zjistit, že by takový plán existoval. To platí také o Akčním
plánu, který je zpracován pouze na období 2010 až 2012, a že je rok 2014,
jako by se zapomnělo. Na základě absence těchto dokumentů může vzniknout
reálná obava, že se strategický plán nikdy naplňovat nebude. Kolik stálo
práce a financí jeho vytvoření, raději v úvahu ani neberu. Na e-mail z 15. 8.
2013 jsem se dočkal odpovědi ke konci srpna, kdy pan starosta reagoval
krátkým sdělením, cituji: „Záležitost prověřím a v pondělí se ozvu“. Pouze
planý slib, do dnešního dne se již nikdo neozval. Dne 14. 8. 2013 zveřejnila
MF Dnes výsledky testu, jak 22 pražských radnic rychle reaguje na otázky
svých občanů. Po 14 dnech se nekontaktovaly pouze 3 radnice. Jak by
výsledek takového testu mohl dopadnout pro Čelákovice, nechci z mé zku-
šenosti ani domýšlet. S novým rokem plánuji znovu navázat komunikaci
s radnicí, snad budu mít více štěstí. Vždyť reagovat na podněty občanů je
povinností samosprávy vyplývající ze zákona o obcích.

ZÁPIS dětí do 1. tříd
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

pro školní rok 2014/2015
v Čelákovicích proběhne na obou školách

ve čtvrtek 6. února 2014 od 13.00 do 17.00 hod.
a pátek 7. února 2014 od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
l kolektiv učitelek

Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, zve u příležitosti 40. výročí
zahájení provozu školy všechny své bývalé zaměstnance ke společnému
setkání, které se uskuteční 14. 3. 2014 od 16.00 hod. v areálu mateřské
školy.
Těšíme se na vaši návštěvu, na vaše vzpomínky i případné podněty.
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Příklad 
nevšední vstřícnosti

l Jaroslav Špaček

V minulých dnech jsem navštívil čelákovickou
poštu, protože mi nejsou doručovány zásilky adre-
sované na moje původní pracoviště v Muzeu. Pra-
covnicí u přepážky na můj dotaz, kam jsou
nedoručené listovní zásilky vraceny, mi bylo sdě-
leno, že na jakési centrální shromaždiště, čímž
jsou fakticky nedohledatelné. Bylo mi doporučeno,
abych se ve věci obrátil na paní vedoucí. Paní
vedoucí jsem vysvětlil, že osoba přebírající poštu
u mého bývalého zaměstnavatele mi odmítá zásil-
ky doručit na adresu bydliště, i když jí bylo ochotně
nabídnuto prostřednictví mé bývalé spolupracov-
nice, a vrací je na poštu. Velmi mile mě překvapilo
vstřícné jednání paní vedoucí s tím, že doručování
těchto zásilek na moji adresu zařídí sama. Proto
alespoň těmito řádky za příkladný přístup paní
vedoucí i dalším pracovníkům naší pošty upřímně
děkuji.

SLZY ZA ODVAHU
l Lenka Lesařová, zástupkyně ředitelky SOŠ Čelákovice, s. r. o.

„Světu jsi možná jen jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být
celým  světem.“

Karl Heinrich Waggerl

Stačí jedna vteřina a změní se vám celý život. Stačí jeden člověk nablízku a vše může být jinak.

Šli jste někdy po ulici a viděli, jak muž bije ženu nebo kluci mladšího kamaráda? Stali jste se svědky
situace, kdy někdo bezvládně ležel na zemi a potřeboval pomoc? Anebo jste slyšeli křik člověka,
kterého někdo jiný ohrožoval jen proto, že měl jinou barvu kůže nebo nějaký handicap? Pokračovali
jste ve své cestě, nebo se zastavili a dívali, co bude dál? Zavolali jste policii či záchranku, nebo jste
se snažili aktivně pomoci? Znáte někoho, kdo projevil mimořádnou statečnost?

Takové otázky řešili studenti Střední odborné školy v Čelákovicích, kterým Nadace ADRA umožnila
účast na prosincovém odborném semináři spojeném se slavnostním vyhlášením a udělením ceny
za statečnost – Ceny Michala Velíška 2013.

V září 2013 uplynulo osm let od prvního udělení ceny za statečnost, osm let od tragické události,
která se odehrála na Karlově náměstí v Praze. Tehdy dvaatřicetiletý Michal si všiml muže, který
ohrožoval jakousi dívku na lavičce. O šest hodin později zemřel v nemocnici na následky průstřelu
břicha, o šest hodin později se jeho žena Iva stala vdovou, dcera Valentina sirotkem a TV Nova
přišla o báječného střihače, kolegu a kamaráda.

Poslední, osmý ročník proběhl pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka a patronací
paní Ivy Velíškové. Proběhl v Rezidenci primátora a tradičně začal seminářem s názvem „Odvaha
soudit“. Seminář moderovala Bohumila Baštecká, která postupně vyzvala další zúčastněné k diskusi
na téma, co znamená rozhodovat o osudu druhého ve jménu spravedlnosti. Zvláštní pozornost
upoutal předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, pro kterého je prioritou zejména čisté svě-
domí a rozložení zodpovědnosti. Seminář ukončil pan Hamr se svým životním příběhem. Příběhem,
při jehož vyprávění se tajil dech, oči ronily slzy a z úst se drala slova obdivu.

Program vyvrcholil slavnostním vyhlášením vítěze, resp. vítězů, kteří převzali z rukou primátora
hl. m. Prahy, představitelů Nadace ADRA a TV Nova cenu za statečnost.

Mezi nominovanými se objevily i příběhy, kdy v roli zachránců byly děti. Tito malí hrdinové byli
pozváni na slavnostní vyhlášení letošního vítěze, kde výbor Ceny Michala Velíška jim poděkoval za
jejich statečnost a rozhodnost. Veřejnost se tak mohla dozvědět o jejich činech, které se staly pří-
kladem pohotovosti nejen pro jejich vrstevníky, ale i pro mnohé dospělé.

Celý program byl zakončen cateringem v honosných prostorách Městské knihovny.

Účast na této akci byla pro studenty mimořádným zážitkem. Měli nejen příležitost zhlédnout nevšední
prostory, přemýšlet nad skutky a jednáním „hrdinů“, pro někoho zcela automatickým, pro někoho
mimořádným, sdílet rozporuplné emoce, ale především si uvědomit důležitost vlastní odpovědnosti,
prakticky, při každodenním ovlivňování osudu druhých.

Beseda o misionářích
z Afriky

l Michaela Petišková

Beseda se uskutečnila v rámci tradičního Svato -
štěpánského setkání rodin. Po obvyklém průběhu,
tj. bohoslužbě slova p. Michala Kaplánka a zpěvu
koled za doprovodu našich muzikantů, jsme se
odebrali z kostela Nanebevzatí Panny Marie
k besedě a společenskému setkání do budovy
děkanství.
Tam se s námi česko-americký pár, manželé Han-
senovi, přišli podělit o své africké zkušenosti. Oba
pracují na internátní škole Rift Valley Academy
v Keni, do které docházejí děti misionářů, půso-
bících na celém území Afriky. Zaměstnanci školy
se jim vedle pedagogické práce snaží nahradit
rodinu, neboť jejich rodiče pracují často velmi dale-
ko a někdy i ve značně nebezpečných podmín-
kách. Vedle pohledu do multikulturní společnosti
mladých lidí, jejichž hledání identity bývá často
velmi těžké, jsme se seznámili i s životem běžných
obyvatel Keni – často velmi rozdílným a tvrdým
v porovnání s naším – a s domorodými masajskými
tradicemi. Hansenovi bydlí v blízkosti školy se
všemi třemi malými syny a čelí všem nepohodlím
afrického života, včetně drzých paviánů na zahra-
dě. Zdálo se ale, že radost z rodinného života
i z možnosti každodenní pomoci druhým jim nepo-
hodlí a vzdálenost od domova vyvažuje. Beseda
byla jistě velkou inspirací pro početné posluchače,
jejichž větší část tvořili děti a mladí lidé.

Studenti Střední odborné školy v Čelákovicích, kterým Nadace ADRA umožnila účast na prosincovém odborném semináři
spojeném se slavnostním vyhlášením a udělením ceny za statečnost – Ceny Michala Velíška 2013. Foto: archiv školy

Foto: Jolana Havalková
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Sochař 
Matyáš Bernard Braun
a jeho kamenní „panáci“ v okolí Čelákovic

Narodil se před 330 lety 24. února 1684 v Sautensu nedaleko rakouského
Innsbrucku. Stal se řezbářem a kamenosochařem. Kolem roku 1710 se natrvalo
usadil v Čechách.  Některá díla tohoto umělce, jednoho z nejvýznamnějších
sochařů českého baroka, si lze snadno prohlédnout i v blízkém okolí Čelákovic.

Sochařskému umění se mladý Matyáš učil v rodném Tyrolsku a v Salzburgu. Do Prahy, kde si zřídil
dílnu – dnes bychom řekli sochařský atelier – přišel již „vyzbrojen“ také zkušenostmi z cest po Itálii,
kde navšítívil mimo jiné Bolognu, Florencii, Benátky a Řím. Umím si představit, že pak před každým
vybraným kamenným blokem nejdříve s pokorou pomyslel na Lorenza Berniniho nebo Michelangela
Buonarrotiho – umělce a sochaře, jejichž dílo mu v Itálii učarovalo. Možná až pak dal pokyn některému
z tovaryšů nebo sám udeřil paličkou na dláto s tajným přáním nalézt vlastní cestu k dokonalosti těchto
mistrů. A dařilo se – v Praze i mimo ni. Braunův příchod do Čech býval často spojován s mecenášem
umění Františkem Antonínem hrabětem Šporkem, kterého prý mladý sochař zaujal v roce 1704 v seve-
roitalském Bolzanu. Pro Šporka – budovatele tehdy módních eremitáží jako míst odpočinku a klidného
rozjímání spolu s poustevníky nebo neméně módních objektů sloužících lovu a zábavě na jednom ze
svých panství, jehož centrem byla nedaleká Lysá nad Labem – začal ale Braun pracovat až někdy
kolem roku 1713.
Jak byly identifikovány Braunovy sochy v našem okolí? Barokní sochaři často označovali díla svými
jmény (signací) ve spojení s latinským výrazem „fecit“ – udělal nebo zhotovil či vytvořil. Nápis „Braun
fecit“ ale náš mistr většinou nepoužíval. Jeho autorství bylo u „podezřelých“ soch možné ověřovat
například pomocí zápisů v kronikách, v panských či církevních účetních knihách nebo s využitím dobových
panoramatických obrázků určitých lokalit (tak zvaných vedut, provedených grafickými technikami)
s popisem jednotlivých objektů, včetně jmen jejich autorů. Když ani toto nepomohlo a dílo mělo Braunův
chrakteristický „rukopis“, badatelé je důkladné analyzovali. Výsledek ani pak často nebyl jednoznačný.
U některých barokních soch v našem okolí z let Braunova působení je dodnes opatrně uváděno, že
mohou pocházet „jen“ z jeho dílny nebo je jejich původ označen výrazem „M. B. Braun a dílna“. Označení
„z dílny“ lze jednoduše vysvětlit například tak, že vlastní sochu tvořil podle Braunova návrhu (modelu
nebo náčrtu) některý z jeho tovaryšů (například v roce 1725 jich měl 6 a kromě nich zaměstnával 2 své
příbuzné) s mistrovou pomocí nebo pod jeho bedlivým dohledem. Přitom vždy asi platilo zejména „ještě
uber“, protože „přidat“ již odtesaný materiál nešlo a kvalitní kámen byl již tehdy drahý.

M. B. Braun. Zdroj: Internet

Které z barokních soch, sousoší a pomníků
v okolí našeho města mohl tedy tesat vlastníma
rukama M. B. Braun? Dnes to lze snad říci o 11
následujících „kusech“.

Dramaticky a naturalisticky působící socha sv.
Jeronýma, vytvořená kolem roku 1717. Stojí nyní
na jižní části ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem. Svatý Jeroným, Šporkův oblí-
bený křesťanský asketický učenec, žil na přelomu
4. a 5. století. Pískovcová socha zobrazuje světce
jako šlachovitého, žilnatého hubeného starce
s pohledem nábožně upřeným k nebi, držícího
oběma rukama lebku opřenou o stehno levé nakro-
čené nohy. Rozevlátá draperie částečně halí dolní
polovinu světcova těla.
Příběhem s dobrým koncem jsou výsledky prů-
zkumu další ze soch na ohradní zdi kostela sv.
Jana Křtitele, publikované poprvé v roce 2009.
Podle nich je socha sv. Františka Serafínského,
zvaného také z Assisi (zakladatele mnišského řádu
františkánů, žijícího na přelomu 12. a 13. století)
rovněž jedním z mistrovských děl M. B. Brauna
z období, kdy ještě nepracoval jen pro Šporka.
Tento „objev“ je čerstvým příspěvkem do kategorie Sv. Jeroným v Lysé n. L. Foto: I. Vaňousek

mistrových „jistých“. Sv. František není dosud po
průzkumu na podstavci. Jen podezřelé z Braunova
autorství byly dlouho i sochy svatých Augustina,
Ambrože, Řehoře a archanděla Michaela, také
na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele.

Další „jistou“ památkou na Brauna je pomník císa-
ře Karla VI. v Hlavenci, i když nelze předpokládat,
že celé dílo vytesal jen vlastníma rukama. Po silnici
autem přes Brandýs je to asi 17 km, na kole přes
Káraný a Sojovice trochu blíž. V každém případě
stojí za to ho navštívit. Pomník dal postavit hrabě
Špork v letech 1724–1725. K jeho vybudování
musel získat povolení, protože místo bylo na bran-
dýském, tedy císařském panství. Návrh vytvořil
Braun společně se známým barokním architektem
Ferdinandem Maxmiliánem Kaňkou. Pomník na
trojbokém půdorysu má tvar baldachýnu s dra-
perií, neseného třemi sloupy, mezi nimiž uprostřed

Sv. Augustin v Lysé n. L. Foto: I. Vaňousek
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Archanděl Michael v Lysé n. L. Foto: I. Vaňousek

je postava císaře jako římského imperátora s orlem
nad hlavou. Nad římsou pomníku je sv. Hubert,
klečící před jelenem s křížem v paroží. Na soklu
pomníku, podstavci pod sochou císaře, na kar-
tuších pod vydutou římsou i nad ní se to „hemží“
množstvím loveckých motivů. Je tam štvanice na
divočáka, konec honu (halali – lovecké fanfáry),
pohoštění jeho účastníků, symboly svatohubert-
ského řádu, psi a samozřejmě nechybí Šporkův
erb. Mnoho z výjevů už bohužel značně ohlodal
„zub času“ a kyselé deště.
Pomník má zajímavý příběh. Hrabě totiž toužil zís-
kat prestižní nejvyšší habsburské vyznamenání –
Řád zlatého rouna. Snažil se o to mnoha způsoby.
Jedním z nich bylo využití korunovačního císařova
pobytu v Čechách v létě a na podzim 1723 (z toho
15.–30. 9. na zámku v Brandýse n. L.) k jeho pozvá-
ní na letohrádek Bon Repos (Dům odpočinku).
Císař nepřijel, ale sám pozval Šporka k pohoštění
po parforsním honu (štvanice zvěře psí smečkou
a lovci na koních), konaném v předvečer svátku
patrona lovců – sv. Huberta.
Císař tehdy přijal šporkovský lovecký Svatohu-
bertský řád, který mu prý hrabě výmluvně zavěsil
přímo na Zlaté rouno, ale „nepochopil“. Zlaté rouno
hraběti nedali a nedali ani po vybudování pomníku
na místě té události.
Některá zBraunových děl zhotovených pro hraběte
Šporka a umístěných volně v blízké krajině již bohu-

Pomník císaře Karla VI. v Hlavenci. Foto: I. Vaňousek

žel nejsou na svých místech. Například sochy dvou
andělů od východní strany kaple sv. Simeona
Stylity na přístupové cestě k zámečku Bon
Repos na vrchu zvaném dříve „Vogelberg“ (Ptačí
hůrka) nad obcí Čihadla. Oba andělé, vytvoření
v roce 1718, jsou dnes naštěstí součástí expozice
českého barokního sochařství Národní galerie
v Praze. Naštěstí – protože pár velkých lidských
lebek, které se od stejné kaple hrozivě dívaly svýma
prázdnýma, v noci prý kdysi osvětlenýma očima
na západ směrem k brandýskému zámku, zmizely
– asi nenávratně, možná v zahradě nějakého zahra-
ničního snoba – v roce 1999. Po andělích a lebkách
zůstaly u kaple sv. Jeronýma jen dva páry soklů.
Statut „dílny“ M. B. Brauna drží sousoší Zavraž-
dění knížete Václava, vytvořené pro baziliku sv.
Václava ve Staré Boleslavi.
Záměrně uvádím „zavraždění knížete“, protože
za svatého byl Václav prohlášen až později, po
přenesení ostatků do hrobu v Praze. Budete-li mít
štěstí a dostanete se do baziliky v rámci návštěv-
ních hodin, najdete sousoší ve Vrábské kapli po
levé straně (z vašeho pohledu) vyvýšeného kně-
žiště baziliky, pod nímž je románská krypta sv.
Kosmy a Damiána. Sousoší je umístěno před tak
zvaným mučedništěm, propojeným s kryptou.

V souvislosti s Braunovou dílnou bývá také zmi-
ňována socha sv. Máři Magdaleny, vytvořená
pro eremitáž sv. Jeronýma v areálu Šporkova
letohrádku Bon Repos.
Bývalá hříšnice, zahalená do bohatě zřasené dra-
perie, tam s lebkou u nohy, s rukama sepjatýma
v klíně sedí na podstavci ve tvaru skaliska a kajícně
vzhlíží k nebi. Hadi a ještěrky plazící se po skalisku
jsou havěť symbolizující hřích. Socha je po rekon-
strukci zpět v areálu Bon Repos u Staré Lysé. Areál
lze navšívit jen po předchozí telefonické  domluvě.
Nejbližší dílo střídavě připisované nebo „ode-
pisované“ mistru Braunovi nebo jeho dílně je
v lese za Labem, severovýchodně od Čelákovic
na místě zvaném „U svatého Václava“.
Tam, u dnešního železničního přejezdu na křižo-
vatce lesních cest z Káraného do Lysé n. L. a ze
Sojovic do Byšiček, nechal koncem 17. století
hrabě Špork vybudovat při tehdejší důležité silnici
z Prahy jednu ze tří eremitáží (barokně rozmách-
lých napodobenin poustevnických chýší) na svém
lyském panství. Do dnešní doby se z ní zachovala
jen výklenková otevřená kaple s kamenným relié-
fem zobrazujícím zavraždění knížete Václava.
Východně a západně od ní, trochu předsunuté
k jihu (nikoliv přímo na původním místě), stojí sochy
dvou andělů na zděných, omítnutých hranolových
podstavcích s částečně zachovanými černými
nápisy na červenohnědém podkladu.
Anděl blažené smrti (někdy uváděný jako anděl
života) – západně od kaple, drží v levé ruce troj-
bokou svítilnu se dvěma otvory, vloženou do ote-

vřené lastury. Pravou rukou přiklápí lasturu lidskou
lebkou ověnčenou květinami, snad růžemi. Anděl
žalostné smrti (někdy uváděný jako anděl smrti)
– východně od kaple, drží v levé ruce lidskou lebku,
ověnčenou trnovou korunou. Pravou rukou při-
držuje nad lebkou podobnou svítilnu, jako má
anděl smrti blažené. Trnová koruna není v tomto
případě odkazem na korunu ukřižovaného Krista,
ale symbolizuje zatížení duše hříchem. Oba andělé
efébové – dospělí mladí muži s trochu zčechranými
vlasy, částečně zahalení splývavými draperiemi,
vystupují z oblaků a spolu s nimi jsou „vysochány“
z jemnozrnného pískovce. Podle doby vzniku ere-
mitáže se usuzovalo, že sochy vytvořil některý
z Braunových předchůdců ještě před jeho přícho-
dem do Čech. Nyní se odborníci přiklánějí k názo-
ru, že oba anděly vytvořil sám Braun a do eremitže
byly umístěny dodatečně. Jisté je, že na rytině
(vedutě) eremitáže z roku 1712 od mnicha, geo-
grafa a grafika Jana Jiřího Mořice Vogta již oba
andělé jsou.
Kdykoliv jedu na kole okolo, tak se jich ptám „kluci,
kdo vás dělal?“ a uvažuji při tom, zda velkokvěté
jednoduché růže, jejichž zbytky v okolí kaple
a soch rostou a kvetou, sázeli ještě poustevníci
v 18. století. Jen ti andělé to vědí, ale mlčí. Jeden
z nich pláče a druhý se trochu tajemně usmívá.
Až půjdete nebo pojedete okolo vy, zeptejte se
jich také, možná budete úspěšnější.
Zbývá jen dodat, že Braunovy sochy v okolí Čelá-
kovic jsou pouhým zlomkem díla, které tento umě-
lec vytvořil ať už ve šporkovském „agažmá“, či
mimo ně. Stačí jen připomenout soubor 24 soch
symbolizujících vybrané lidské vlastnosti (alegorie
12 ctností a 12 neřestí) ve východočeském Kuksu,
včetně tak zvaného betléma nedaleko od této loka-
lity, několik soch na Karlově mostě v Praze, desítky
soch a plastik zdobících řadu pražských barokních
paláců a šlechtických zahrad. „Matěj“ Braun ke
konci svého života trpěl zaprášením plic – tak zva-
nou sochařskou nemocí. Zemřel 15. února 1738
v Praze a je tam pochován v kostele sv. Štěpána.
Sochařskou dílnu předal svému synovci Antonínu
Braunovi. Šest týdnů nato zemřel vLysé nad Labem
jeho o22 let starší mecenáš hrabě Špork a je pocho-
ván v Kuksu. Panství Lysá získal za válečné služby
císaři již v roce 1647 jeho otec generál Jan Špork,
od roku 1664 dědičný říšský hrabě.

S využitím odborné literatury a externích připo-
mínek toto téma připravil Ivan Vaňousek

Sousoší zavraždění knížete Václava ve St. Boleslavi. Zdroj:
Internet

Anděl blažené smrti U svatého Václava. Foto: I. Vaňou-
sek
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VETERINÁRNÍ ORDINACE
Nová veterinární ordinace a výjezdová veterinární
služba byla 26. listopadu 2013 otevřena v Masa-
rykově ulici č. p. 323/48. Nachází se v rohovém
domě poblíž nádraží (křižovatka s ulicí Petra Jilem-
nického), kde řadu let bylo dámské kadeřnictví.
V novém a příjemném prostředí vás přivítá a vaše-
mu zvířátku nabízí individuální přístup MVDr. Ivana
Svobodová. Služby rozšiřuje i o výživové pora-
denství, odstranění zubního kamene ultrazvukem,
úpravu srsti psů všech plemen, prodej krmiv, vete-
rinárních diet či chovatelských potřeb.
Využít můžete i výjezdové veterinární služby,
především pro veterinární prevenci (vakcinace,
antiparazitární program), drobné ošetření nebo
eutanázii. Nabízí i převoz k veterinárnímu ošetření
do ordinace vozem.
Na stránkách www.veterinacelakovice.com
najdete veškeré informace včetně ceníku úkonů.
Na měsíc únor je připravena sleva 10% na pre-
ventivní kastrace koček a kocourů. Na tyto zákroky
je potřeba se předem objednat. Do ordinace je
tel.: 739 674 721, pro výjezdy a pohotovost pak
732 911 870, e-mail: veterina-cela ko vi -
ce@seznam.cz.
Ordinační hodiny:
po 9.00–12.00 13.00–19.00
út 9.00–12.00 13.00–19.00
st 9.00–11.00 13.00–19.00
čt 9.00–12.00 13.00–19.00
pá 9.00–12.00 13.00–19.00
O sobotách a nedělích dle dohody. Výjezdy k paci-
entům na základě telefonického či e-mailového
objednání.

ODBĚRY KRVE
Od 3. února budou přemístěny „odběry krve Aes-
kulab“ ze zdravotního střediska (ulice Stankov-
ského) na novou adresu, a to náměstí 5. května
č. p. 2, do budovy CMC Graduate school of busi-
ness. Telefonní spojení se nemění: 734 790 597.
Odběrová místnost slouží k odběru krve pacien-
tům se žádankou od lékaře i samoplátcům (samo-
plátce diagnostikujeme na jejich žádost). Více
informací na www.aeskulab.cz.
Provozní doba:
po–pá 7.00–11.30

ČESKÝ KANAFAS, KVĚTINY, DÁREČKY
Tato prodejna se přestěhovala z budovy CMC do
Rybářské ulice „Na Statek“. Od 30. listopadu 2013
je tedy v  prostorách po výtvarné dílně Labyrint.

VÍNO ŠAFAŘÍKOVI
V prosinci 2013 otevřelo rodinného vinařství Šafa-
řík z jižní Moravy, obec Čejkovice, svou druhou
prodejnu sudových vín. První vinotéku mají v Bran-

dýse n. L. a tu další Andrea Šafaříková vede nyní
i v Čelákovicích. Najdete ji v Masarykově ulici 
č. p. 217/31, asi 200 m pod vlakovým nádražím
naproti zlatnictví.
K prodeji mají vlastní sudová vína v cenách 60
a 70 Kč/l a lahvová vína, výběry z hroznů a pozdní
sběry z vinařství Fojtík, také z obce Čejkovice.
Sudová vína jsou stáčena přímo na prodejně ze
speciálních sudů samospádem, nejsou tlačena
CO2 ani dusíkem, a nejsou tedy ničím narušena.
Více informací najdete na www.vinosafari -
kovi.webmium.com, e-mailu: andrea.safariko-
va@email.cz nebo na tel.: 721 663 721.
Provozní doba:
po–pá 10.00–19.00
so 9.00–18.00
ne 11.00–18.00

OČNÍ OPTIKA

Novou oční optiku otevřela společnost STINGO
Optical Fashion 6. ledna 2014 v Sedláčkově ulici
č. p. 105 v místě bývalé prodejny hraček. Je tak
v pořadí již osmou prodejnou této společnosti.
Ostatní provozuje v Praze na Palmovce, v Čako-
vicích a Holešovicích, v Kutné Hoře, Kolíně, Uhlíř-
ských Janovicích a v Kostelci nad Černými Lesy.
I včelákovické provozovně najdete široký sortiment
dioptrických brýlí českých i zahraničních výrobců.
Obroučky jak moderních, tak i klasických tvarů
s bohatou paletou barev, které jsou zastoupeny ve
všech cenových relacích. Brýlová skla japonské
značky Hoya a speciální skla pro řidiče DriveWear.
Kontaktní čočky pak od značek Johnson & John-
son, Vidi, Bausch + Lomb, CooperVision a Ciba
Vision. Na místě vám také vyšetří zrak. Ke všem
zakoupeným brýlím je oční vyšetření zdarma. Více
informací najdete na www.stingooptik.cz, nyní
např. i řadu možných slev či akční slevové  kupony.
Kontakty na čelákovickou provozovnu jsou 
tel.: 601 334 111, 
e-mail: stingo.celakovice@seznam.cz.
Provozní doba:
po 8.30–17.30
út 8.30–17.30
st 8.30–16.00
čt 8.30–17.30
pá 8.30–16.00

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Hádka s otcem
20. 12. 2013 v 18.20 hod. přijala hlídka MP žádost
o asistenci od PČR v lokalitě v Jiřině, kde údajně
mladík vyhrožovat otci, že ho podřízne nožem.
Hlídky se dostavily na místo a zjistily, že jde o mla-
dého muže (29 let) trpícího psychickou nemocí
a že mezi ním a jeho otcem došlo k hádce o úpravu
zahrady. Mladík byl zklidněn a poté byl předán do
péče lékařů.

Napadený muž
4. 1. 2014 v 0.45 hod. přes pražskou linku 156
oznámil občan (27 let), že před jednou z restaurací
v Sedláčkově ulici byl napaden jeho kamarád.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že napadený
má tržnou ránu nad levým okem a značné
pohmožděniny v obličeji. Útočník bydlící v Čelá-
kovicích z místa již odešel. Na místo byla přivolána
záchranná služba a Policie ČR, která si věc pře-
vzala do dalšího vyšetřování.

Útoky ze msty
13. 1. 2014 v 19.00 hod. osobně oznámil manažer
jednoho z hypermarketů, že včerejšího večera byl
napaden při odchodu z práce v parčíku mezi pane-
láky zaměstnanec tohoto obchodu. S největší
pravděpodobností to byla msta za dopadení při
krádeži. Proto se zaměstnankyně prodejny bojí
odchodu z práce. 
Upozorňujeme, že tento jev nebyl ojedinělý, a proto
MP v době ukončení prodejné doby a odchodů
zaměstnanců z prodejen provádí v okolí prodejen
zvýšený dohled a monitoruje pohyb závadových
osob a dohlíží na bezpečí pracovníků obchodů.

13. zákaz řízení vozidel
15. 1. 2014 v 2.33 hod. bylo při hlídkové činnosti
v Mochovské ulici zastaveno vozidlo Ford, kdy
vozidlo řídil 40letý muž z Prahy. Při následné kon-
trole hlídka zjistila, že řidič tohoto vozu má platný
a v pořadí již 13. zákaz řízení motorových vozidel.
Proto byla věc ihned předána Policii ČR k dalšímu
opatření.

Výhrůžky k podpálení obchodu
19. 1. 2014 v 8.00 hod. bylo telefonicky oznámeno
od ostrahy jednoho z hypermarketů, že předešlý
večer došlo mezi nimi a dosud neznámými občany
romské národnosti k potyčce a k výhrůžkám, že
jestli si ostraha nepřestane všímat jednání jejich
skupiny v obchodě, tak obchod zapálí. Při příchodu
do obchodu byl vchod opravdu politý benzínem
a jeden z mužů byl na místě. Hlídka se dostavila
společně s Policií ČR na místo, muže na místě zajis-
tily a byli přivoláni hasiči k řešení politého vchodu
obchodu. Celou věc nadále vyšetřuje Policie ČR.

Napadení pracovníka ostrahy
20. 1. 2014 v 19.50 hod. bylo přijato telefonické
oznámení od vedoucího zaměstnance obchod-
ního centra, že nějací muži napadli pracovníka
ostrahy a z místa odjeli vozidlem Škoda Octavia
Combi. Obě hlídky MP ihned pátraly po vozidle
a toto se povedlo nalézt u jedné ubytovny ve měs-
tě. Na místo byly povolány posily Policie ČR a muži
byli ihned zadrženi a převezeni na Policii ČR k dal-
šímu vyšetřování.
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tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Knihovna v roce 2013
l Soňa Husáriková, ředitelka Knihovny

Městská knihovna pravidelně sleduje novinky
a trendy ve svém oboru, aby mohla svým čtenářům
zajistit co největší komfort a mohli se v Knihovně
cítit dobře. Snažíme se nezůstávat pozadu
v žádném ohledu a poskytovat služby čtenářům
rovnocenné s dalšími knihovnami. Je pro nás důle-
žité, aby byl obraz Knihovny v našem městě 
i knihovnickém oboru vnímán s respektem.

Připojujeme se k aktivitám na podporu knih
a knihoven i k akcím pořádaným v Čelákovicích.

Knihovna se připojila v roce 2013 k celostátním
akcím Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven
a akcím vyhlašovaných pro děti Anketa SUK
a Kamarádka knihovna. Podíleli jsme se také na
programu V. muzejní noci, čelákovických pou -
ťových slavností a putovní výstavě výrobků seniorů
DPS v našem městě.

V průběhu roku 2013 knihovna uspořádala
5 výstav: Knihovna v proměnách času – 30 let
v novém, Výstava prací seniorů z DPS v Čeláko-
vicích, Vzpomínkový salón na tvorbu Evy Zava-

Anketa o nejhezčí
dětskou knihu vydanou

v roce 2013
l Naděžda Picková

Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze
vyhlašuje 22. ročník ankety „SUK – Čteme všich-
ni“ o nejčtenější a nejoblíbenější knížku pro děti
vydanou v roce 2013.
Anketní lístky i plakátek jsou ke stažení na webu
Pedagogické knihovny
http://www.npmk.cz/knihovna/ nebo přímo na
http://www.npmk.cz/node/412 a také jsou
k dispozici v dětském oddělení Městské knihovny
Čelákovice.
Vyplněné anketní lístky mohou děti odevzdat v dět-
ském oddělení zdejší Knihovny, nebo poslat
do 21. března 2014 na adresu: Pedagogická
knihovna J. A.Komenského, Mikulandská 5, 11674
Praha 1. Na obálku napište heslo „SUK 2013“.
Anketní lístky se slosují a 50 vylosovaných dětí
dostane poštou knihu, a proto je důležité do anket-
ního lístku vyplnit celou adresu.
Slavností vyhodnocení proběhne již tradičně
v Památníku národního písemnictví 9. dubna 2014
za účasti spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů.
Asi 10 čtenářů naší čelákovické Knihovny se kaž-
doročně tohoto vyhodnocení účastní. Po předání
cen spisovatelům, ilustrátorům a nakladatelům
následuje oblíbená autogramiáda přítomných
osobností.
Informace a foto z předešlých ročníků najdete na
webu Městské knihovny Čelákovice v záložce
„PREZENTACE“ pod heslem SUK.

dilové, TINGATINGA Obrazy z Tanzanie, Hračky
ze staré skříně a domácí dílny.

Celkem bylo zorganizováno 180 kulturních a vzdě-
lávacích akcí s účastí 5 259 posluchačů. Z toho
pro děti proběhlo 148 akcí, 9 pro dospívající mlá-
dež a dalších 23 pro dospělé. Na přednáškách
a besedách jsme přivítali řadu zajímavých osob-
ností z různých vědních oborů či zabývajících se
volnočasovými aktivitami.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013 činil 63 498
knih, bylo odebíráno 50 titulů časopisů v 58 exem-
plářích. Do fondu bylo během roku zapsáno
2 422 nových knih, včetně knižních darů.

V roce 2013 bylo půjčeno celkem 92 840 knih
a časopisů. Pracovnice Knihovny vyřídily 6 354
rezervací knih. Prostřednictvím MVS bylo naší
 Knihovnou půjčeno do jiných knihoven 66 knih,
z jiných knihoven bylo uskutečněno 367 výpůjček
pro naše čtenáře. Bylo zaevidováno 2 113 čtenářů,
z toho 658 dětí. Počet návštěvníků za účelem
výpůjčky byl 26 242. Čtenáři i další uživatelé
Knihovny navštěvují pravidelně její web. Virtuální
návštěvy webové stránky dosáhly počtu 46 492
vstupů, z toho za účelem využití on-line katalogů
24 689 vstupů.

V březnu se naše Knihovna připojila ke koordino-
vané dotazovací službě českých knihoven určené
nejširší veřejnosti – Ptejte se knihovny. V říjnu byla
spuštěna nová webová aplikace pro čtenáře
Smartkatalog pro mobilní telefony a tablety a nová
verze webového on-line katalogu Carmen 2.5.
V současné době Knihovna spolupracuje na finální
podobě moderního interaktivního webu Knihovny.
Další informace o službách a činnosti, včetně roz-
sáhlé fotogalerie, najdete na http://knihovna.cela-
kovice-mesto.cz.

Výstava již tradičně nava-
zuje na stejnojmennou
výtvarnou soutěž. Mezi
vystavenými exponáty
budou kvidění jak ukázky
tvorby profesionálních
výtvarníku, tak i autorů,
kteří navštěvují různé kur-

zy a některému z řemesel či výtvarných technik se
teprve učí. Doprovodným tématem roku 2014 je
ornament.
Výstava bude probíhat od 8. do 22. února 2014
v Městském muzeu v Čelákovicích. Pro veřejnost
bude otevřeno denně od 9.00 do 12.00 a od 13.30
do 17.00 hod., mimo pondělí. Vstupné vybírá Měst-
ské muzeum.
Vernisáž se koná v sobotu 8. února od 10.00 hod.
v síni Jana Zacha. Těšit se můžete na ukázky řeme-
sel, vyhodnocení soutěže a vystoupení hudební
skupiny Piosenky.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Odpolední víkendové dílny pro veřejnost, které
se budou konat vždy od 14.00 do 16.00 hod. pří-
mo v prostorách výstavy. Účastníci každé dílny
budou hradit cenu materiálu, a to v cenách 10
až 50 Kč – podle množství výrobků.
sobota 8. 2.
Keltské šperky – Jiří Šorel, Semice;

Tiskařská dílna – Alexandra Oppová – Atelier 6tej
smysl, Stará Boleslav;
Drátování – Josef Pich, Milevsko;
Perníky – Alena Blechová, Ostrá.
neděle 9. 2.
Smaltovaný šperk – Mirka Šimonová, výtvarná dílna
Labyrint, Čelákovice.
sobota 15. 2.
Plstění – Vlasta Polreichová, Stará Boleslav;
Zdobení perníčků – Libuše Hlavatá, Stará Boleslav;
Korálkování – Tereza Klímová, Sedlčánky.
neděle 16. 2.
Masopustní dílna – drátování – Hana Maříková,
cechmistr cechu dráteníků, Praha;
Košíčky z pedigu – Alena Borovičková, Nehvizdy.
sobota 22. 2.
Drátování – Josef Pich, Milevsko;
Ornament – potisky, malování na textil – Alena Zra-
dičková a Martina Slováková, Čelákovice.
Dopolední dílna, která je určena rodičům smalý-
mi dětmi. Bude se konat od 10.00 do 12.00 hod.
neděle 16. 2.
Ornament a malování s nejmenšími výtvarníčky –
Markéta Chybová, Čelákovice.

Kuře je náš kamarád: MDDM Čelákovice při výstavě
opět pořádá sbírku „Pomozte dětem“ formou dob-
rovolných příspěvků pro Nadaci rozvoje občanských
společností – NROS.

ŘEMESLA POLABÍ VII
Srdečně Vás zveme na letošní ročník Řemesel Polabí. Výstavu výtvarných prací se
zaměřením na tradice řemesel a jejich výtvarné zpracování v současnosti organizují
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice a Městské muzeum v Čelákovicích.

Havlíčkova 691
Čelákovice

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

Tábory – začínáme!
l Alena Zradičková, ředitelka

Tábory jsou v MDDM oblíbené, během roku jsou
stálou součástí naší činnosti. O jarních prázdni-
nách v březnu je lyžařský pobyt ve Strážném už
zcela zaplněn, příměstský tábor o jarních prázd-
ninách přijímá poslední zájemce.

Od ledna začaly přípravy letních táborů. Na základ-
ně v Miličíně opět připravujeme tři čtrnáctidenní
pobyty. V srpnu vyjede poslední turnus s čeláko-
vickými hasiči. K trvalým nabídkám také patří LT
Ostrý u Blatné, LT Vojtův Mlýn a mnoho let i zahra-
niční pobyt u teplého moře v bulharském v Kitenu.
Turistický oddíl Medvědi tradičně pojede do Čes-
tína u Kácova.

První dva turnusy v Miličíně jsou naplněny, na
ostatní tábory přihlaste děti co nejdřív. Také letní
příměstský tábor v červenci a srpnová Artefiletika
přijímají ještě několik zájemců. Na některé tábory
ještě sháníme vedoucí i provozní pracovníky. Kdo
by s námi rád v létě vyjel, ozvěte se co nejdřív.
Informace a přihlášky rádi předáme v MDDM.



str. 16 únor 2014

l Aleš Chvojka, Sdružení houbařů Čelákovice

V dnešním povídání si představíme krásnou, ale velice škodlivou houbu. Jedná se o likvidátorku
především topolů. Její síla je příkladem i v tom, že je schopna vyrůst z dehtem a asfaltem napuštěného
dubového železničního pražce.
Darebnicí je šupinovka zhoubná (Pholiota populnea).
Rod šupinovek čítá v Evropě přes třicet druhů. Drtivá většina jsou houby nejedlé. Vyjímkou je především
šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa). Jedlá, houbově vonící a příjmné chuti. Praktičtí houbaři ji
často zaměňují za druh václavek. Díky jedlosti se prakticky nic neděje, ale je nutno upozornit, že i „kostr-
batka“ vyžaduje při kuchyňském využití delší tepelnou úpravu.
„Zhoubnice“ má klobouk 6 až 12 cm v průměru. V mládí je kuželovitý a polokulovitý. Podvinutý okraj
plodnice je často ověšen zbytky vela. Barva je zpočátku bělavá, následně okrová. Dužnina je bílá a na
bázi olivově hnědá. Má hořkou chuť a nepříjemně páchne.
Roste převážně od října do zámrazu. Ovšem při „tomto způsobu zimy“ lze čerstvé plodnice najít i v těchto
dnech. Její agresivita je tak silná, že je schopna z topolových pařezů vypudit i zakořeněnou hlívu
ústřičnou, která také není žádné „ořezávátko“.
Fotografie pochází z doby, kdy ještě existovala železniční vlečka mezi vodárnou v Káraném a tratí 
U sv. Václava.

Kontakt: Sdružení houbařů Čelákovice, Kostelní 43/6, 
www. houbomil4.webnode.cz, e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz

Šupinovka zhoubná. Foto: -ach-

Konec volebního
období

l Pavel Jindřich, hospodář revírů MO ČRS Čelá-
kovice

Rok 2014 znamená pro naši organizaci, podobně
jako pro naše město, že se přiblížily volby. V tuto
chvíli se hodí, aby výbor naší místní rybářské orga-
nizace rekapituloval své čtyřleté volební období
a shrnul výsledky své činnosti.

Hlavní činností rybářů je zarybňování svěřených
revírů a péče o ně. Během čtyřletého období jsme
vysadili celkem 136 tis. kusů ryb o váze 38,5 tuny,
za které jsme utratili 2 290 000Kč. Vysazovali jsme
nejen druhy ryb, které nám nařizuje zarybňovací
plán, ale i významné druhy ryb. Např. pstruha
potočního, lipana podhorního a podoustev říční.
Z dotačního programu EU na záchranu úhoře říč-
ního jsme dosud vyčerpali 200 tis. Kč a postupně
úhoře vysazujeme do našich vod. 

Péče o revíry je velmi důležitá činnost a i zde jsme
vynaložili nemalé finanční prostředky na likvidaci
nebezpečných stromů, čištění strouhy, výstavbu
ČOV, záchranu živočichů při snižování hladiny
Labe a na mnoho dalších. Nakoupili jsme nové
pily a křovinořezy, lodní motor a nový vůz pro snaz-
ší dostupnost obtížně pří stupných tůní.

Pro sportovní vyžití našich členů zorganizujeme
rybářské závody na Gradě, Bambus Cup na tůni
Hrad v Sedlčánkách a nově také prestižní kaprař-
ské dvoudenní Carp Tour na Řehačce. Pro kulturní
vyžití našich příznivců každoročně pořádáme Den
otevřených dveří a na počátku volebního období
jsme uspořádali výstavu Městském muzeu při pří-
ležitosti 90. výročí vzniku našeho spolku. Pro naše
nejmladší členy pořádáme soustředění na Řehač-
ce a různé přednášky či soutěže.

Během volebního období se nám nevyhnuly prob-
lémy.  Úhyny ryb, otravy potoka a přírodní kalamity
jsou součástí rybářského koloritu a zvládli jsme
se s nimi celkem dobře vypořádat. Větší vrásky
na čele nám však působily jiné faktory, a to hlavně
lidské. Ale zdá se, že krádeže, ničení majetku,
nepravdivé nařčení, zkreslování faktů a udání na
různých úřadech (např. na ČIŽP) v současné době
patří k tomuto koloritu také. Nicméně i s tímto
jsme se úspěšně vypořádali.

Rybářská stráž má na starosti ostrahu revírů a byla
rozšířena z původních deseti na čtrnáct členů.
Svou činnost vykonává svědomitě a patří k nej -
aktivnějším strážím ve Středočeském kraji.

Rybářským organizacím Českého rybářského sva-
zu (ČRS) velice konkurují soukromé revíry. Boju-
jeme s nimi o každého rybáře. A aby tento boj byl
dostatečně efektivní, tak mu nabízíme za nízké
ceny povolenky s možností návštěv veliké spousty
revírů. A naše revíry jsou dobře zarybněné. Věříme,
že naše organizace svým podílem přispěla ke kon-
kurenčnímu boji a k dobrému jménu ČRS.

Rok 2014 bude pro výbor MO rokem zúčtování.
Splnil výbor očekávání všech svých členů? Všech
určitě ne, ale práce za námi je vidět. Těšíme se na
vás na Výroční členské schůzi 8. března v 10 hodin
v KD Čelákovice.

• Akce pořádané Divadelním souborem a T. J.
Sokol Lázně Toušeň v sokolovně Lázní Tou-
šeň.

Divadelní karneval Western – pátek 14. února
2014 od 20.00 hod. Hraje Klasickej postup, tom-
bola, divadelní program, vstupné: 129 Kč (před-
prodej na úřadě městyse).
Dětský karneval – sobota 15. února 2014
v 10.00–12.00 hod. pro děti do 3 let a ve
14.00–16.00 hod. pro děti od 3 let. Soutěže a hry
o ceny, volba nejlepších masek, vstupné: dobro-
volné.
Sokolský karneval Western – sobota 15. února
2014 od 20.00 hod. Hraje Klasickej postup, tom-
bola, divadelní program, vstupné: 129 Kč (před-
prodej na úřadě městyse).
Více na www.dslt.cz.

8. BŘEZEN
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
l MěO KSČM Čelákovice

Městská organizace KSČM v Čelákovicích zve
občany města i blízkého okolí na tradiční posezení
spřáteli upříležitosti Mezinárodního dne žen vsobo-
tu 8. března 2014 od 14.00 hod. v jednacím sále
Technických služeb města. Kposlechu i tanci zahra-
je oblíbená kapela POHODA. Drobné občerstvení
zajištěno. Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.
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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

PŘÍPRAVA NA LÉTO

V rámci LÉTA S ROUTOU 2014 plánujeme jak
pobyty rodičů s dětmi, tak tematické příměstské
tábory v Čelákovicích, tak letos i novinku – oprav-
dový (i když jen týdenní) tábor pro děti bez pří -
tomnosti rodičů. Podrobnosti budeme zveřejňovat
na našem webu www.rc-routa.cz.

Od března budeme také pokračovat v našich pla-
veckých kurzech – informace Dominika Fijalová,
tel.: 721 355 798 nebo routa-plavani@seznam.cz.

AKCE V ÚNORU

Interaktivní workshop Work-life balance
v praxi aneb Jak slaďovat úspěšně
čtvrtek 6. 2. od 9.00 do 12.00 hod.
Pracujte tak, aby to bavilo Vás. Žijte tak, aby to
bavilo celou Vaši rodinu. Jak najít rovnováhu mezi
pracovním a osobním životem. Lektorka Lucie
Jakubcová, seminář se koná v klubu Mezeráček
v Kounicích, Kounice 494. Seminář včetně hlídání
dětí zdarma. Informace tel.: 604 146 682 nebo
info@rc-routa.cz.

Individuální poradna Work-life balance
pátek 7. 2. od 9.00 do 12.00 hod.
Rezervujte si svůj čas na hodinovou konzultaci
s expertkou na rodinnou politiku, diskriminaci ve
společnosti a rovné příležitosti ve firmách Lindou
Sokačovou. Konzultace zdarma.

Seminář s diskuzí na téma: „Jak s prací
na mateřské a rodičovské dovolené? Na
co se připravit po rodičovské?“
středa 12. 2. od 9.00 do 12.00 hod.
Co bych měla vyřídit, když odcházím na mateřskou
dovolenou? Je možné pracovat na MD a RD?
Mám nárok na mateřskou a rodičovský příspěvek?
Jak se dohodnout se zaměstnavatelem, když se
vracím z rodičovské? Co když se do své původní
práce nevrátím? Jak na diskriminaci? Chrání mě
česká legislativa, když jsem těhotná a pečuji
o malé dítě? Lektorka Linda Sokačová, seminář
včetně hlídání dětí ZDARMA se koná ve Fajn Klu-
bu, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem. Infor-
mace a rezervace na tel.: 777 141 243 nebo
info@rc-routa.cz.

Klub náhradních rodin pořádá seminář:
„Puberta a její zvládání“
sobota 22. 2. od 14.00 do 18.00 hod.
Puberta u dětí v náhradní rodině a jak ji zvládnout.
Lektorka Ludmila Hanušová – koordinátorka pora-
denského centra Rozum a cit, o. s., psychotera-
peutka, arteterapeutka. Probíhá v prostorách
Církve bratrské, Vašátkova 288/10, Čelákovice.

Vstoupili jsme do nového roku a kromě toho, že
jsme si dali nějaké předsevzetí, zahrádkáři určitě
plánují, jak upraví své zahrádky pro lepší a zdravou
úrodu. Snad jim v tom pomůže několik námětů
z časopisů a internetu:
Únor:
• natřeme vápenným mlékem kmeny ovocných

stromů, tím je ochráníme před nebezpečnými
pozdními mrazy;

• broskvoně ošetříme kuprikolem proti kadeřa-
vosti; jakmile vyraší, nesnesou měďnaté pří-
pravky, došlo by k poškození;

• pokud to počasí dovolí, přeházíme kompost
a doplníme jej vápencem (2 kg na1 m3 zeminy);

• vyséváme semena pro skleníkovou sadbu,
papriky, rajčata, salátové okurky, salát atd.

Březen je měsíc kdy je třeba zkontrolovat škody,
zejména:
• odstraníme silně poškozené větve;
• důkladně zalijeme jehličnany;

• ochráníme stálozelené keře před přímým slun-
cem, které škodí víc než mráz;

• vyrobíme rychlokompost (150 g dus. vápna, 
25 g rohoviny na 20 l zeminy);

• vyséváme letničky pro předpěstování, hledík,
letní fialky, jednoletý čínský karafiát, všechny
astry, slaměnky a šruchu;

• povápníme trávník, abychom zneutralizovali
půdu.

Ani výbor základní organizace neodpočívá:
• připravuje plán práce na rok 2014;
• hodnotí činnost organizace za uplynulý rok;
• nominuje nové členy do výboru ZO a člena

územního sdružení Praha-východ (v tomto roce
proběhnou volby).

Dne 21. února 2014 se uskuteční výroční člen-
ská schůze, v Restauraci Nová hospoda
(Rumunská ulice) v 17.00 hod. Každý člen
obdrží RUKOVĚŤ pro rok 2014 a malé občer-
stvení. Zveme zahrádkáře Čelákovic.

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)

Tanec pro maminky s miminky
úterý 11. 2. od 14.00 do 15.00 hod.
Ukázková hodina zdarma, informace: M. Arnoš-
tová, 606 715 863.

Tanec pro těhotné
úterý 11. 2. od 18.00 hod.
Ukázková hodina zdarma, informace: M. Arnoš-
tová, 606 715 863.

Malování speciál – Lyžařské malování
čtvrtek 13. 2. od 10.00 hod.
Obě herny otevřeny pro volně příchozí od 9.00
hod., malováníčko pro nejmenší od 10.00 hod.,
tentokrát zimní – lyžařské, vše potřebné dodáme,
vy přijďte s chutí malovat a tvořit.

Zpíváníčko s OPIČKOU
pátek 14. 2. od 10.00 hod.
Obě herny otevřeny pro volně příchozí od 9.00
hod., zpíváníčko pro nejmenší od 10.00 hod., ten-
tokrát OPIČKOVÉ – přineste si svou opičku
s sebou, my pozveme také jednu ☺.

Čtení pohádky spojené s výtvarkou – Co
dělají hasiči?
čtvrtek 20. 2.
Obě herny otevřeny pro volně příchozí od 9.00
hod., program od 10.00 hod. – nejprve si přečteme
krátkou pohádku „Co dělají hasiči?“, a pak nama-
lujeme obrázek k pohádce.

Divadélko pro nejmenší – O Koblížkovi
pátek 21. 2. od 11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší po našem pravidelném
zpíváníčku.

Malování speciál – Sněhulákové malování
čtvrtek 27. 2.
Obě herny otevřeny pro volně příchozí od 9.00
hod., malováníčko pro nejmenší od 10.00 hod.,
tentokrát na sněhulákové téma, vše potřebné
dodáme, vy přijďte s chutí něco vytvořit, rodinné
vstupné 30 Kč/dopoledne.

Kurz správné manipulace s miminkem
Čtvrtek – termín a čas bude upřesněn po
domluvě s lektorkou.
Kurz je založen na metodě a knize Něžná náruč
rodičů paní Evy Kiedroňové, uznávané odbornice
v oblasti psychomotorického vývoje dětí a koje-
neckého plavání. Je určen pro rodiče s dětmi do
4. měsíce věku a pro těhotné maminky. Pokud
váháte, zda své miminko nosíte správně, přijďte
si vše prakticky vyzkoušet. Pokud přijdete s tatín-
kem, bude mít účast zdarma. Více informací Lucie
Medvecká, 724 685 278.

Těšíme se na Vás!
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Přebory Středočeského kraje
l Jaroslav Ryneš

Ve dnech 11.–12. ledna v Praze na Strahově naši
sportovci (Spartak Čelákovice a MDDM Čeláko-
vice) Nikola Strachová a Pavla Cabrnochová obhá-
jili svá prvenství z minulých let a získali zlaté
medaile. Nikola Macháčková a Jakub Pěček si
vybojovali stříbrné medaile. Dva sprintery jsme
měli ve finále na 60 m (Nikol Bafoe a Denis Micha-
lík). Nikol Bafoe běžela skvěle 150 m, stejně jako
Adam Raška (ročník 2003) a Tomáš Konečný.
Výškařky Bára Mikešová a Bára Kubistová zůstaly
za svými možnostmi a bez medailí. 800 m dobře
běželi Václav Jisl, Anežka Jislová a Daniel Paál.
Veronika Nechvátalová, Alice Dozorcová a Mar-
kéta Ferencová se také neztratily. 
Celkem startovalo 460 závodníků z 36 oddílů převážně Středočeského kraje. V tabulce výsledky našich
sportovců, zvýrazněny jsou mimořádné výkony na celostátní úrovni:

kategorie disciplína umístění jméno výkon

ŽENY Výška 1. Strachová Nikola 179 cm

DOROSTENKY Výška 1. Cabrnochová Pavla 165 cm

Koule 2. Macháčková Nikola 10,98 m

Dálka 5. Macháčková Nikola 472 cm

60 m R 9. Macháčková Nikola 9.10 s

DOROSTENCI 400 m R 6. Kubista Kryštof 61.67 s

Dálka 6. Kubista Kryštof 545 cm

MLADŠÍ ŽÁCI Výška 2. Pěček Jakub 135 cm

Dálka 4. Michalík Denis 467 cm

4x200m 5. Štafeta 2:05,02 s

Raška, Michalík, Rychtařík, Pěček

60 m F 6. Michalík Denis 8.71 s

150 m F 9. Raška Adam 22.17 s

60 m R 1. Michalík Denis 8.60 s

60 m R 9. Raška Adam 8.78 s

60 m R 24. Pěček Jakub 9.38 s

MLADŚÍ ŽAČKY 800 m 9. Jislová Anežka 3:02,32 s

60 m R 35. Dozorcová Alice 9.98 s

150 m F 33 Dozorcová Alice 24.93 s

150 m F 47 Ferencová Markéta 26.32 s

4 x 200m 8. Štafeta 2:19,61 s

Dozorcová, Ferencová, Šimůnková, Černá

Dálka 20. Jislová Anežka 363 cm

STARŠÍ ŽÁCI 60 m př. F 4. Jisl Václav 10.00 s

800 m F 4. Jisl Václav 2:28,66 s

800 m F 9. Paál Daniel 2:44,70 s

60 m R 15. Konečný Tomáš 8.23 s

60 m R 28. Jisl Václav 8.84 s

150 m F 15. Konečný Jaroslav 19.95 s

Dálka 21. Paál Daniel 367 cm

STARŠÍ ŽAČKY 150 m F 4. Bafoe Nikol 20.49 s

60 m F 6. Bafoe Nikol 8.52 s

Výška 6. Mikešová Barbora 140 cm

Výška 4. Kubistová Barbora 140 cm

60 m R 1. Bafoe Nikol 8.34 s

60 m R 41. Nechvátalová Veronika 9.40 s

150 m F 39. Nechvátalová Veronika 24.10 s

Na snímku Kryštof Kubista, běh na 400 m. Foto: Jiří
Kottas.

O prosincové
skateboardové exhibici
l Jan Kunc

Dne 14. prosince se konala skateboardová exhi-
bice v čelákovické minirampě s názvem Frozen
Parade a Grafitti Jam. Smyslem celé akce bylo
opravit minirampu a zajistit její provozuschop-
nost na další sezonu. Díky pomoci samotných
jezdců a podpoře města Čelákovic jsme rampu
zprovoznili. Všichni věděli, že je to pro dobrou
věc, tak přišli pomoci a zajezdit si i přes neob-
vyklé zimní načasování akce. Jak je již zvykem,
nesponzorovaní skejtři vyhráli desky od České
skateboardové asociace, jmenovitě druhý Filip
Musil (Lysá nad Labem) a za best trick Michal
Cabrnoch, Čelákovice. My, ostřílení jezdci, jsme
se spokojili se symbolickou výhrou. Druhá část
oprav proběhne na jaře a rampa nadále zůstane
nezpoplatněna, přístupná všem. 

Tímto chci všem poděkovat a poprosit rodiče
koloběžkářů, aby svým ratolestem připomněli,
že je třeba dodržovat určitá pravidla: udržovat
pořádek, jezdit minimálně ve dvou a nosit helmy.
Hlavně je bezpodmínečně nutné, aby rampu přes
zimu neodkrývali a na jaře ji vždy pečlivě přikryli.
Třeba si pak také „zaslouží“ závod ☺.

Rider: David Klos. Foto: Michal Vavro

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
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Šachový klub Spartak
Čelákovice

l Libor Mrozinski

Ve 4. kole regionální soutěže prohrálo dne 15. pro-
since 2013 družstvo ŠK Spartak Čelákovice B
zápas s družstvem DDM Sokol Nymburk C (vedou-
cí celek soutěže v průběžném hodnocení) v pomě-
ru 1:4. Remízy Libora Mrozinského a Michala
Tillera jenom korigovaly nepříznivý výsledek naše-
ho družstva. 
Dne 20. prosince 2013 jsme odehráli již 5. ročník
našich klubových vánočních turnajů v bleskovém
šachu, který byl zároveň 4. kolem Tour Čelákovice
2014. Akce se zúčastnilo 11 šachistů. Zvítězil
domácí Pavel Horký (na fotografii uprostřed v první
řadě) s 9 body, druhý byl Miloslav Partl z SK Kbely
(první zleva) také s  9 body a třetí místo obsadil
Josef Kabát (druhý zprava) ze Sokol Brandýs nad
Labem se 7 body.

Foto: Libor Mrozinski

Dne 2. ledna 2014 proběhl v Brandýse nad Labem
turnaj v bleskovém šachu. Turnaje se zúčastnili
i tři hráči čelákovického oddílu. Turnaj vyhrál čelá-
kovický Pavel Horký, druhý byl Vojtěch Drábek
(TJ Neratovice) a třetí byl domácí Miloš Vojtíšek.
Z našich šachistů se na dalších místech umístili
Petr Kopecký (4. místo) a Martin Sedlatý (7. místo).
Vynikající reprezentace čelákovického šachu!
V 5. kole regionální soutěže uhrálo naše „béčko“
dne 5. ledna 2014 remízu s družstvem TJ Sokol
Pečky C v poměru 2,5:2,5. K solidnímu výsledku
se silnějším soupeřem přispěly nejen 3 remízy
(Petr Válek, Václav Mácha a Honza Pechánek), ale
zejména výhra Libora Mrozinského na druhé
šachovnici. Po pěti kolech soutěže je tak naše „B“
družstvo na 9. místě (1 výhra, 2 remízy a 2 pro-
hry).

Další zápasy jsme sehráli 19. 1. s družstvem Sokol
Kolín D a 2. 2. s družstvem SK Slavoj Čáslav B.
Dále nás čeká 16. 2. družstvo KŠ Říčany 1925 G.
V rámci regionálního přeboru si naše „A“ družstvo
v 5. kole vybralo v lednu svůj volný den (vzhledem
k lichému počtu družstev) a další zápasy sehrálo
26. 1. s družstvem ŠK Kralupy n. Vlt. B a sehraje
9. 2. 2014 s vedoucím družstvem soutěže ŠK JOLY
Lysá n. Lab. F.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích
a blízkém okolí získají informace na
http://www.sachycelakovice.cz. Hrajeme každý
pátek od 17.00 hod. (šachový kroužek – děti)
a 18.00 hod. (dospělí) v sokolovně.

Šachová vzpomínka
l Stanislav Hájek

Čelákovický šach má více než osmdesátiletou
tradici, jeho úroveň, podpora i počet příznivců
se ale v průběhu doby značně měnil, tak jak to
můžeme pozorovat u všech sportovních odvětví
a oddílů. Zlatou dobou pro český ale i čeláko-
vický šach byla sedmdesátá léta, kdy obrovský
zájem o šach vyvolaly zápasy mezi Fischerem
a Spasským v roce 1972, účast velmistra Smej-
kala v roce 1973 v mezipásmovém turnaji o titul
mistra světa stejně jako v roce 1978 souboj naše-
ho velmistra Horta proti Spasskému o postup
mezi nejlepší čtyři hráče světa.

Foto: archiv autora

V té době měl čelákovický šachový oddíl včetně
mládeže na padesát členů, krajských a okresních
soutěží se účastnila tři družstva dospělých a dvě
družstva mládeže. Nebyly to ale jenom soutěže,
podařilo se přitáhnout k šachu spoustu dětí,
které si díky obětavosti trenérů panů Rohlíčka
a později Alberta Červenky a Vendelína Bečky
našly koníčka na celý život. Pořádali jsme i kaž-
doroční turnaje v čelákovickém TOSu, různé tur-
naje Svazu mládeže nebo spartakiádní, jak to
v té době chodilo.

Foto: archiv autora

K nejzajímavějším akcím, které jsme uspořádali,
patřily simultánky s předními československými
šachisty a šachistkami. Znal jsem se z dob studií
se svým spolužákem, mezinárodním velmi-
strem Janem Smejkalem, který v té době patřil
nejen k československé, ale i světové špičce.
I díky tomu, že měl chatu na Řehačce, rád přijal
naše pozvání, a tak jsme zde s ním postupně
uspořádali dvě simultánky. Nějakou tu remizu
jsme s ním uhráli, ale výsledek nebyl tak důležitý

jako možnost si zahrát i popovídat s takovou
šachovou osobností.

Foto: archiv autora

Na fotografiích z roku 1979 tak můžeme vidět
nejen Jana Smejkala, ale i většinu předních čelá-
kovických šachistů té doby. Na prvním snímku
tak vidíme Karla Vedrala a Stanislava Svatoše,
na dalším snímku je vedle autora příspěvku
Albert Červenka a Jaroslav Šaník. Na třetí foto-
grafii můžeme vedle Jana Smrže vidět stále aktiv-
ního Miroslava Drábka, na posledním snímku je
mimo jiné v té době nejlepší čelákovická šachist-
ka Alena Marečková a Jiří Chum. A přestože nej-
sou na fotografiích zachyceni, musím z mnohých
dalších zmínit ing. Pekárka, v té době nejlepšího
čelákovického šachistu, a další úspěšné hráče
pány Populeho, Jiřího Plašila a Šaníka staršího.

Foto: archiv autora

Čelákovický šach ještě úspěšně pokračoval
i v letech osmdesátých, potom ale doba same-
tově porevoluční přinesla nové výzvy a prefe-
rence a šachový oddíl se úplně rozpadl. Vypadalo
to na úplný konec, naštěstí se do města přistě-
hovali noví šachoví nadšenci a od nového tisí-
ciletí se Čelákovice znovu objevily na šachové
mapě. Ale to už je jiná kapitola.

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.
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UNION V ZIMNÍ
PŘESTÁVCE

l Milan Šikl

Postavení fotbalistů Unionu v krajském přeboru
není příliš dobré, a tak vedení mužstva bude chtít
využít zimní pauzu k vylepšení této nelichotivé
pozice. Jednou z cest k vylepšení současného
stavu je kvalitní příprava, která pod vedením tre-
néra Skuhravého a hrajícího asistenta Magady
probíhá v místních podmínkách (začala 14. ledna).
V jejím rámci bylo a bude sehráno celkem sedm
přípravných zápasů:
so 25. 1. s Dobrovicemi,
ne 2. 2. s Dobrovicemi,
so 8. 2. se Starou Boleslaví na Xaverově,
so 15. 2. s divizní Litolí na UMT Benátky,
so 22. 2. s Královicemi v Praze,
st 26. 2. na Střížkově s Bohemians „B“,
a generálkou bude v sobotu 1. 3. duel s Velimí –
pokud dovolí počasí, tak doma.

Druhou cestou vylepšení současného postavení
v tabulce je posílení hráčského kádru. Zatím se
nepočítá s nějakými výraznými změnami. Hosto-
vání ukončili Ivan Plecitý a ze zdravotních důvodů
i Rasťa Galovič. Není jisté pokračování hostování
Dohnala a v hostování v jiném klubu chce pokra-
čovat Novák, Havlát i Ondra Koch. Hostování by
mělo pokračovat u Urbana i u Helmicha a zatím
není jasno kolem Poběrežského, který ukončil
hostování ve Slavii. Z nových tváří jsou v jednání
dva hráči, ale je předčasné uvádět podrobnější
údaje. Pro další činnost Unionu je podstatné navý-
šení příspěvku města pro sportovní oddíly, které
sice nevyřeší všechny problémy, ale částečně sníží
schodek klubu. Na výrazné hráčské posily však
jistě nezbude, a tak i na jaře dostanou šanci někteří
dorostenci.
Mládežnické celky se na jarní část svých soutěží
rovněž připravují v místních podmínkách a herní
činnost vylepšují účastí v řadě halových turnajů.
Dorost i starší žáci sehrají několik utkání na  „umělce“.

Aktuality z klubu najdete na www skunionce-
lakovice.cz.

Atmosféra zápasů zimní přípravy letos zatím chybí. Foto:
Pavel Slavíček

ORKA
l Matrin Bajer

Muži
2. liga mužů se přehoupla do své druhé poloviny.
Po třech vítězstvích v řadě dokázal Orku zastavit
až vedoucí tým soutěže Black Angels. Orce
v tabulce patří páté místo, které jí zaručuje postup.
ORKA ČELÁKOVICE–WIZARDS DDM PRAHA-
10 10:1
V jasném zápase držela Orka otěže v celém prů-
běhu a postupně zatěžovala konto hostujícího
gólmana. Skóre se nakonec zastavilo na populární
desítce.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC PANTHERS 5:4
Pantheři zaspali zejména první třetinu, skóre začali
dotahovat až v samotném závěru zápasu. Orka
ale zkušeně utkání dohrála a zaslouženě získala
tři body za vítězství.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC KLADNO B 8:7pp
Po vánoční pauze byla forma obou týmů velkou
neznámou. Kladno posílilo svou rezervu hráči
z áčka, a tak bylo utkání oproti prvnímu vzájem-
nému duelu o dost vyrovnanější. Orka byla ale
nakonec v koncovce zápasu šťastnější, když
vyrovnání přišlo půl minuty před koncem normální
hrací doby a v prodloužení výhru zajistil svým
třetím gólem Mikšovský.
ORKA ČELÁKOVICE–BLACK ANGELS 2:6
Suverén letošního ročníku Black Angels ukázal
své kvality a obranu Orky zle zaměstnával. Ta i díky
oslabené sestavě nedokázala odolávat celý zápas,
a tak hosté zaslouženě vyhráli a potvrdili svou
první příčku v tabulce.

Junioři
Důležité dva zápasy pro další průběh soutěže ode-
hráli junioři. Soupeřem jim byla druhá Sparta, která
za vedoucí Orkou zaostávala o šest bodů, a před-
poslední Králův Dvůr.
ORKA ČELÁKOVICE–AC SPARTA PRAHA
FLORBAL B 4:5
Vyrovnané utkání rozhodlo závěrečné pětiminu-
tové oslabení Orky. Ta se nejprve dostala do vedení
4:3, poté ale hosté minutu a půl před koncem srov-
nali a čtyři vteřiny před závěrečným hvizdem šťast-
ně rozhodli o svém vítězství.

ORKA ČELÁKOVICE–T.B.C. KRÁLŮV DVŮR 4:3
Překvapivě vyrovnaný duel nakonec favorizovaná
Orka dotáhla do těsného vítězství.
Orce patří v průběžné tabulce první místo, náskok
v čele tabulky se ale už snížil na tři body.FBC Čelákovice

l Tomáš Holcman

FBC ČELÁKOVICE–FLK ZDAR 6:0
Branky: Bartulík 3, Horák 2, Sluka
Hrála se dvě třetiny vyrovnaná partie, tu však drti-
vou třetí částí pro sebe rozhodli FBC. Do utkání
jsme vstoupili dobře a již v první minutě vedeme
1:0, branku vstřelil Bartulík. Druhá třetina se hrála
bez branek. Závěrečná třetina ale patřila nám
a vstřelili jsme pět branek. Nejprve naši druhou
branku v utkání vstřelil Horák (2:0), o chvilku poz-
ději jsme dostali možnost trestného střílení, které
proměnil Bartulík (3:0). Další naše branky ve třetí
třetině dali Horák, Bartulík a Sluka.
FBC ČELÁKOVICE–SKP OLYMPIA KUTNÁ
HORA 11:7
Branky: Bartulík 4, Horák 3, Mostecký 2, Klíma,
Sluka
Čelákovice opět vstupují do utkání dobře
a v sedmé vteřině utkání vedeme již 1:0, branku
vstřelil Mostecký. Soupeř ovšem vzápětí vyrovnal
na 1:1, vedení nám vrátil Horák (2:1). Pak přišla
chvíle Bartulíka, který během čtyř minut dal tři
branky. Kutná Hora však vstřelila v této třetině
branku jen jednu (5:2), tak skončila první třetina.
Ve druhé třetině jsme byli jasně lepší a třetinu jsme
také vyhráli 4:1, branky dali Bartulík, Mostecký,
Sluka a Horák, 9:3 po dvou třetinách.
Třetí třetina se už v podstatě dohrávala z povin-
nosti, viditelně jsme zvolnili, což dovolilo Kutné
Hoře korekci výsledku, a tak jsme třetí třetinu pro-
hráli 2:4, naše dvě branky v posledním dějství dali
Klíma a Horák.

TABULKA PO 12. KOLE Z V R P skore skore body
1. FBC ČELÁKOVICE 12 11 0 1 97 41 33
2. RFK POHODA PRAHA 10 7 1 2 53 32 22
3. TJ PEDRO PER. CHODOV 10 6 0 4 51 45 18
4. FBK BULDOCI RADOTÍN 12 5 1 6 39 47 16
5. FLK ZDAR BAR 12 5 1 6 39 48 16
6. SKP OLYMP. KUTNÁ HORA 12 4 3 3 38 34 15
7. SOKOL BENÁTKY N. JIZ. 12 5 0 7 60 68 15
8. FKMP PRAHA 10 4 1 5 39 42 13
9. FBC HAMST.VYSOČANY 10 4 1 5 45 57 13

10. FBK OLYMP PRAHA 12 3 0 9 41 54 9
11. SK FLORBAL PETROVICE 10 1 2 7 36 70 5
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pátek 7. 2. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Střední školy oděvního a grafického designu
v Lysé nad Labem

sobota 8. 2. 19.00 hod.
ABSOLVENTSKÝ PLES SOŠ MILLS, s. r. o.

pátek 14. 2. 20.00 hod.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
14. ročník, bohatá tombola a překvapení večera,
hudba nonstop – DEKAMERON a FEFERON 
J. Ferlese, předprodej vstupenek: v kanceláři KD,
p. Königsmark, tel.: 777 181 470, nebo Sport
Čelákovice – Zdeňka Opltová, tel.: 326 992 727.

úterý 18. 2. 9.30 hod.
MATYLDA ZASAHUJE aneb POVÍDAČKY NAŠÍ
KAČKY
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

středa 19. 2. 19.30 hod.
SEXTET
Divadlo Metro s komediální hrou z prostředí kliniky
pro změnu pohlaví. Hrají: Zuzana Slavíková, Vla-
dislav Beneš, Kateřina Urbanová, Martin Cikán.
Vstupné: v předprodeji 240 Kč, na místě 280 Kč.

pátek 21. 2. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES oktávy a 4. A Gymnázia
Čelákovice

sobota 22. 2. 20.00 hod.
NA STOJÁKA
Stand-up comedy s Lukášem Pavláskem, Karlem
Hynkem a Ester Kočičkovou. Vstupné: v před-
prodeji 160 Kč, v pokladně 200 Kč.

neděle 23. 2. 15.00 hod.
O MĚŠCI, BOTÁCH A JABLÍČKU
Premiéra nové pohádky DS Tyl, vstupné: 40 Kč.

pátek 28. 2. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Integrované střední školy Františka Melichara
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

PŘIPRAVUJEME
neděle 2. 3. 14.00–16.30 hod.
ODPOLEDNE S TANEČNÍMI A LIDOVÝMI
 PÍSNĚMI
akce pro seniory

sobota 8. 3. 20.30 hod. 
WOHNOUT – unplugged
Vstupné: v předprodeji 160 Kč, na místě 200 Kč.

pátek 14. 3. 20.00 hod.
ORIGINÁLNÍ TANEČNÍ PLES

sobota 15. 3. 17.30 hod.
MATURITNÍ PLES SOŠ ČELÁKOVICE, s. r. o.

úterý 18. 3. 19.30 hod.
MAFIE A CITY
Francouzská komedie ze současnosti, jejímž
obsahem není jako obligátně manželský trojú-
helník, a to je její unikátnost.

čtvrtek 17. 4. 19.30 hod.
IVO JAHELKA
koncert známého písničkáře

pátek 18. 4. 20.00 hod.
VISACÍ ZÁMEK
koncert

sobota 17. 5. 11.00–22.00 hod.
SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
vystoupí Radim Hladík, Adam Mišík, Vaťák – Kabát
revival

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.

čtvrtek 6. 2. 13.00–17.00 hod.
ZŠ Kostelní a J. A. Komenského
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
pátek 7. 2. 13.00–16.00 hod.
ZŠ Kostelní a J. A. Komenského
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
sobota 8. – sobota 22. 2.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VII
7. ročník tradiční výstavy výtvarných prací, ten-
tokrát s doprovodným tématem „ornament“, kte-
rá je přístupná denně mimo pondělí 9.00–12.00
a 13.30–17.00 hod. Vernisáž s vyhlášením výsled-
ků výtvarné soutěže v sobotu 8. 2. od 10.00 hod.
sobota 8. 2. 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VII
ukázky řemesel s dílnou pro veřejnost
neděle 9. 2. 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VII
ukázky řemesel s dílnou pro veřejnost
úterý 11. 2. 8.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
PŘIJĎ SE S NÁMI NENUDIT
Studenti předvádějí své nejoblíbenější aktivity.
úterý 11. 2. 17.30–19.00 hod.
Kavárna Paříž, náměstí 5. května 2
VALENTÝNSKÝ VEČER
rezervace předem
sobota 15. 2. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
PRINCEZNA S OZVĚNOU
divadlo pro děti
sobota 15. 2. 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VII
ukázky řemesel s dílnou pro veřejnost

neděle 16. 2. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

neděle 16. 2. 10.00–12.00 a 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VII
ukázky řemesel s dílnou pro veřejnost, dopoledne
dílnička pro rodiny s malými dětmi

pondělí 17. 2. 17.30 hod.
Městská knihovna
PO EXOTICKÝCH ZEMÍCH S DÍTĚTEM
Vyprávění a projekce cestovatelky Ilony Bittnerové
z cest po Kosovu, Albánii a africké Tanzanii.

středa 19. 2. 8.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
STAŇ SE NA DEN GYMNAZISTOU
Přijďte si zavzpomínat nebo se připravit na další
studium.

pátek 21. 2. 17.00 hod.
Restaurace Nová hospoda
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ

sobota 22. 2. 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VII
ukázky řemesel s dílnou pro veřejnost

úterý 25. 2. 9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 26. 2. 19.00 hod.
Městské muzeum
VALNÁ HROMADA
Volební valná hromada Spolku přátel čelákovic-
kého muzea, zvána je i veřejnost mající zájem
o činnost spolku. Více informací na: www.prate-
le-celak-muzea.cz

sobota 1. 3.–6. 4.
Městské muzeum
PŘÍRODOVĚDNÁ VÝSTAVA
Výstava ve vstupní síni přístupná denně mimo
pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

sobota 1. 3.–neděle 30. 3.
Městské muzeum
JAROSLAV ŠÍMA: 
VÍCE NEŽ 1 200 000 KM V JEDNÉ STOPĚ
Výstava ve výstavní síni přístupná denně mimo
pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod. Vernisáž
v sobotu 1. 3. od 10.00 hod.

sobota 1. 3. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
ZAČAROVANÝ LES
loutkové divadlo pro děti

úterý 4. 3. 18.00 hod.
Kostelní 43/6
JARO SE BLÍŽÍ
Se Spolkem houbařů Čelákovice o jarních hou-
bách a bylinkách.

sobota 8. 3. 14.00 hod.
jednací sál Technických služeb
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Tradiční posezení u příležitosti Mezinárodního
dne žen. Pořádá Městská organizace KSČM.

středa 12. 3. 19.00 hod.
Městské muzeum
NEZNÁMÉ THAJSKO, MALAJSIE 
A SINGAPUR
Přednáška s promítáním esperantisty Pavla Pol-
nického, vstupné dobrovolné, pořádá Spolek přá-
tel čelákovického muzea.

Vražda v salonním coupé
l Zt

František Vinant (Petiška) vystupoval v 70. letech
20. století v několika inscenacích Divadla Járy
Cimrmana. Vzhledem k tomu, že letos slavíme
nedožité 80. narozeniny tohoto profesí lékaře, ale
také básníka a spisovatele, který část svého života
prožil v Čelákovicích, oslovila jsem pana Zdeňka
Svěráka s prosbou, zda by bylo možné se s členy
divadla domluvit na nějaké společné připomínce.
A odpovědí byl velice potěšující mail od pana
Václava Kotka, člena divadla a jednatele divadelní
agentury, jež divadlo zastupuje, jehož část textu
zněla: „…dohodli jsme se s p. Svěrákem, že
bychom 26. 4. 2014 mohli v Čelákovicích sehrát
na počest F. Petišky hru Vražda v salonním  coupé.“
Můžeme se tedy těšit, že v sobotu 26. dubna
2014 v 19.30 hod. zhlédneme v našem Kulturním
domě skvělé divadelní představení!


