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Uzavírka ulice Sokolovské 
zahájena 1. 3. 2014 .................... str. 4
Informace o opatřeních včetně objízdných
tras a vymístění parkování z ulice Prokopa
Holého, která jsou zavedena z důvodu pro-
bíhající rekonstrukce ulice Sokolovské.

22. březen – Světový den vody str. 8
O tomto významném „vodařském“ svátku
a o Dnech otevřených dveří ve Vodárně
v Káraném a čelákovické čistírně odpadních
vod pojednávají dva články.

Téma: Rok 1939 – 
15. a 16. březen letošní 
významná, ale neslavná výročí str. 12–13

Březen
� Zdeňka Tichá

V gregoriánském kalendáři, který byl zaveden
v roce 1582 papežem Řehořem XIII., je březen tře-
tím měsícem v roce. V tomto měsíci nastává na
severní polokouli Země jarní rovnodennost.
V kalendáři římském byl březen prvním měsícem
v roce a byl pojmenován Martius, tj. Martův měsíc,
měsíc zasvěcený Martovi, a to na počest boha
Marta (1. pád Mars), římského boha Slunce, úrody
a plodnosti, ale také války, který byl považován
za nejvýznamnějšího římského boha – podle mýtů
byl pravým otcem zakladatelů Říma, Romula
a Rema. Tento původní název měsíce dal základ
pojmenování měsíce března ve většině evrop-
ských jazyků – ve slovenštině je to marec, v pol-
štině marzec, podobně jako v angličtině March.
České pojmenování třetího měsíce v roce je vyklá-
dáno dvěma způsoby. Pojmenování březen bývá
dáváno do souvislosti s názvem stromu bříza –
v tomto měsíci břízy raší a rozvíjejí lístky. Druhý
výklad se opírá o fakt, že v tomto měsíci se rodí
v přírodě mláďata a je tedy začátek březosti zvířat.
Mluvíme potom o březňácích či březňáčcích, zví-
řátkách narozených v březnu.
Pojmenování březňák se užívá též pro jako název
pro druh těžšího, výrazně hořkého piva – dříve
bylo nazývané též pivo marcovní, pivo marčí či
mařec. Staří Čechové toto pivo používali jako lék
a přisuzovali mu zvláštní moc.
Březen je již dlouhá léta tradičně považován za
„měsíc knihy“, v letech 1998–2008 byl vyhlašován
též „měsícem internetu“. Od roku 2010 je březen
vyhlašován měsícem čtenářů a v knihovnách pro-
bíhají různé akce – naše Městská knihovna se rov-
něž zapojuje do této celostátní akce a ve čtvrtek
13. března 2014 zde proběhne Večer autorského
čtení s vyhlášením 9. ročníku literární soutěže
s tématem k 90. výročí spisovatele Eduarda Petiš-
ky. Pro úplnost dodejme, že Svaz knihovníků
a informačních pracovníků České republiky
 vyhlásil pro rok 2014 motto: Hrabalovský rok 
v knihovnách!

(S využitím: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(mytologie),
http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=+200901
0001, http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/)

Rozjíždíme investice…
� Bohumil Klicpera, místostarosta II

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
O nutnosti rozšíření kapacit ve školských zařízeních víme již delší dobu. V minulém volebním období

vznikla myšlenka na vybudování nové mateřské školy v areálu Městského domu dětí a mládeže, byl

zpracován projekt na dostavbu Základní školy Kostelní. Všechny tyto plány a projety zůstaly po volbách

v roce 2010 „v šuplíku“, na žádném konkrétním projektu se nepracovalo. Nutnost zvýšení kapacit

v mateřských školách a základních školách přitom vychází ze zpracované studie demografického

vývoje obyvatelstva našeho města na období do roku 2030, kterou jsme zadali již v roce 2007.

Nová mateřská školka
Z demografické studie vyplývá pro Čelákovice potřeba mateřské školy s kapacitou 3 tříd, tj. asi 75

dětí… Proto jsme v únoru 2014 vypsali výběrové řízení na příslušné stupně projektové dokumentace

na novou mateřskou školu v areálu Městského domu dětí a mládeže v předpokládaných nákladech

28 mil. Kč a nejpozději v červnu 2014 bychom chtěli realizovat zadávací řízení na výběr zhotovitele, tj.

stavební firmy na provedení stavby tohoto polyfunkčního objektu. Předpokládáme, že v průběhu

stavební přípravy se zapojíme i do příslušného dotačního programu.

Od 8. do 22. února 2014 se v Městském muzeu v Čelákovicích konal sedmý ročník výstavy Řemesla Polabí (foto dole:
archiv MDDM). Organizátor Městský dům dětí a mládeže Čelákovice zde letos představil 170 výtvarníků, dětí a dospělých,
kteří poskytli do soutěže nebo k vystavení 350 výtvarných prací.
I tentokrát byla slavnostní vernisáž hojně navštívena (foto nahoře: archiv MM) a rozděleny ceny za umístění v soutěži
Řemesla Polabí VII. Soutěžilo se v osmi tematických okruzích – tradičně sedmero řemesel a osmým doprovodným
tématem byl „ornament“. Jednu z cen získala za i třída „Sluníčka“ z MŠ J. A. Komenského. Oceněnou práci najdete
na str. 21.



NOZ
Zkratka v nadpisu úvodníku znamená „nový občan-

ský zákoník“ apodle číselného označení je to zákon

č.89/2012 Sb., který vešel v platnost 1. ledna 2014.

Je to zákon, o kterém jste jistě slyšeli, protože je

pro nás nesmírně důležitý – upravuje totiž soukromé

právo. Nahrazuje občanský zákoník, který platil od

roku 1964 a který byl poplatný tehdejším poměrům

a názorům.

Nový občanský zákoník je rozdělen do pěti částí:

Obecná část (v ní jsou vymezeny jednotlivé pojmy),

Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní

majetková práva a Ustanovení společná, přechodná

a závěrečná.

Nebylo by od věci, kdyby se každý z nás alespoň

pokusil „prokousat se“ textem tohoto zákona, který

se dotýká našeho každodenního bytí – jak uvádějí

stránky Ministerstva spravedlnosti, jde o „Zákon

pro život, zákon inspirovaný životem.“

Čtení to není jednoduché, zejména v některých

pasážích, ale je to čtení jistým způsobem i povzbu-

divé a povzbuzující, protože autoři do textu občan-

ského zákoníku vtělili záležitosti, které by měly být

samozřejmé aběžné, ale leckdy – bohužel – nejsou.

Dovolím si proto ve svém úvodníku ocitovat některé

pasáže nového občanského zákoníku s důvěrou

a vírou, že budou námi všemi naplňovány.

Již v první (obecné) části můžeme číst následující

paragrafy: § 3 (1)Soukromé právo chrání důstojnost

a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se

o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu

blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bez-

důvodně újmu druhým.

(2)Soukromé právo spočívá zejména na zásadách,

že a) každý má právo na ochranu svého života

azdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti asoukromí,

b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní

zákonné ochrany, c) nikdo nesmí pro nedostatek

věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení

utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí

bezdůvodně těžit zvlastní neschopnosti kújmě dru-

hých, d)daný slib zavazuje asmlouvy mají být splně-

ny, e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen

zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká

a zaniká, a f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu

náleží.

Vzhledem k tomu, že k nám přicházejí snoubenci

aprovádíme „sňatečné obřady“ (nový termín zave-

dený vobčanském zákoníku – jeden z dokladů toho,

že NOZ je zajímavý i lingvisticky), je pro mě velmi

důležitá i část 2 – rodinné právo – v níž čteme hned

v úvodu: § 655 Manželství je trvalý svazek muže

aženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon.

Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná

výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

A mohli bychom pokračovat neméně zajímavými

a obohacujícími pasážemi o poměrech mezi rodiči

adětmi aorodičovské odpovědnosti. Ale už v úvod-

níku nemám místo…

Přeji vám krásné jarní dny!
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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.

LETNÍ ČAS ZAČÍNÁ
neděle 30. března 2014

ve 2.00 na 3.00 hod.

��

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.

� 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)

� 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.

� 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.

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2014
� 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.

S využitím: http://obcanskyzakonik.justice.cz/o-novem-
obcanskem-zakoniku/, http://zakony.centrum.cz/obcan-
sky-zakonik-novy

Vaše
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Tři březnová výročí
� Jarmila Volfová, zastupitelka města

Dne 7. března 1850 se v Hodoníně narodil
budoucí první československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk. Zákonem
č. 232/1935 Sb. z 21. prosince 1935 byl označen
za Prezidenta Osvoboditele díky jeho klíčové-
mu podílu na vzniku samostatného nezávislého
státu. T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen
v průběhu deseti nominačních let na Nobelovu
cenu míru. Dne 6. 3. 1935 jmenovalo obecní
zastupitelstvo Masaryka čestným občanem
města Čelákovic. O třicet měsíců později dne
14. 9. 1937 zemřel Masaryk v Lánech.

Na co bychom z odkazu T. G. M. měli zejména

dnes navázat, jaké mravní poselství si u nás v Čelá-

kovicích připomenout?

Jeho stručné nebát se a nekrást – nebát se postavit

lži a násilí, nepřisvojit si něco, co mi nepatří, pro-

tože čisté svědomí je jedním z největších předpo-

kladů pro prožití plnohodnotného života, „špinavě

nekšeftovat“ s různými výhodami, včetně komu-

nální úrovně, protože tam se nejvíce ovlivňuje cho-

vání spoluobčanů.

Pan prezident nebyl jen filosofem a státníkem

odtrženým od života. Byl si vědom toho, že jen

a jen osobní příklad vysílá poselství, které nena-

hradí milióny moudrých a učených slov.

Proto jeho osobní nasazení a veliká statečnost

v případě tzv. hilsenriády, pravosti Rukopisů.

Jeho mravní autorita byla tak veliká, že při oslavě

vzniku republiky nepodal ruku tehdejšímu před-

sedovi Senátu Karlu Práškovi (podezření na účasti

v tzv. lihové aféře) a ten druhý den abdikoval. Bez

účasti televizních kamer a bulvárního tisku.

V dnešní době něco nepředstavitelného, zejména

když lpění na sebemenší funkci zahání některé do

kouta plného podvodů, podrazů a primitivních lží!

Moje teta, členka souboru Národního divadla, mi

často vyprávěla, jak v pátek po zkoušce potkávala

pana prezidenta na Národní třídě. Kráčel svižným

krokem mezi lidmi, s úsměvem odpovídal na

pozdrav a všichni věděli, že jeho cesta končí na

Vinohradech ve vile K. Čapka na setkání tzv.

„pátečníků“. Tam se scházel s představiteli inte-

ligence humánní, demokratické a jejich vzájemné

reflexe jistě byly při jeho rozhodování neopome-

nutelnou pomůckou.

S K. Čapkem ho spojovalo přátelství, vážil si v jeho

románech tzv. „malého člověka“, hluboce se sklá-

něl přes starostmi těchto lidí, sám v osobním životě

legendárně skromný.

Tatíčkovská legenda, o které někteří jedinci mluví

s despektem, jistě měla racionální důvody velké

úcty před velkým mužem a mně osobně by v dneš-

ní době vůbec nevadila, pokud bychom měli kolem

sebe někoho srovnatelného.

Před 75 lety začala vojenská okupace Čech, Mora-

vy a Slezska. V jejím důsledku bylo území obsa-

zené Německem anektováno a byl zřízen

autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený

dne 16. března 1939. V období Protektorátu byla

na našem území zavedena jízda vpravo na pozem-

ních komunikacích. Na území Čech a Moravy od

17. března 1939, v Praze od 26. března 1939 tří

hodin ráno. Není bez zajímavosti, že na české

železniční síti byla poslední tratí s levostranným

provozem významná trať Břeclav – Bohumín, kde

byl standardní pravostranný provoz zaveden až

nedávno, dne 9. prosince 2012.

SENIORSKÝ TELEFON
� odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Čelákovice zakoupilo pro seniory našeho města seniorské telefony Aligator A340 s dohledovým

systémem a tlačítkem SOS. Tyto telefony jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví

MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 118, 326 929 119. Na základě smlouvy o výpůjčce budou zakoupené

přístroje poskytnuty jednotlivým seniorům.

Seniorský telefon Aligator je vhodný pro všechny seniory, kteří

chtějí používat klasický mobilní telefon vybavený dohledovými

funkcemi, a to jak pro komunikaci s asistenční dohledovou služ-

bou, tak pro běžné volání. Telefon nabízí jednoduché a pohodlné

volání, hmatatelné červené nouzové tlačítko na zadní straně

telefonu, velká tlačítka na klávesnici a velké znaky na displeji.

Sociální službu dohledového systému si budou senioři hradit sami. Náklady na tuto službu jsou 260 Kč

měsíčně a lze ji hradit z příspěvku na péči, který vyplácí Úřad práce.

(Příspěvek na péči je určen k úhradám různých sociálních služeb.)

Asistenční služba pro seniory
Asistenční dohledová služba InspectLife „Dohled“ byla navržena tak, aby pomohla seniorům uchovat

si samostatnost a zvýšit své bezpečí. Je určena hlavně aktivním seniorům a jejich blízkým osobám.

Služba umožní uvědomit zkušené pracovníky asistenční služby, kteří umí zajistit pomoc v případě

nouze nebo zdravotních potížích. Senior jednoduše zmáčkne nouzové tlačítko na dohledovém zařízení

(telefon). Blízká osoba seniora má možnost zajistit aktuální informace a poskytnout pomoc. Úroveň

služby a chování přístroje lze individuálně přizpůsobit.

NABÍDKA NA PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

• 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. Kontrolou 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 uloženým v zalepené obálce s nápisem „pronájem bytu č. 3“ v domě č. p. 231, ul. U Podjezdu,
v Čelákovicích. V obálce musí být uvedena identifikace zájemce, tj. jméno, příjmení, adresa a telefonické
nebo e-mailové spojení. Dále musí žádost o pronájem obsahovat prohlášení, že v případě pronájmu
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 26. března 2014 do 12.00
hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Bližší informace 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.

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

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
ZŘÍZENÉ MĚSTEM ČELÁKOVICE OZNAMUJÍ:

• VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2014/2015 proběhne

pondělí 10. – pátek 14. 3. 2014 v 8.00–10.00 a 14.30–16.30 hod.

• POŘÁDÁNÍ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pondělí 10. – pátek 14. 3. v 8.00–10.00 a 14.30–16.30 hod. – MŠ Přístavní;

čtvrtek 13. 3. v 15.00–17.00 hod. – MŠ J. A. Komenského;

středa 19. 3. v 16.00–18.00 hod. – MŠ Rumunská;

pondělí 24. – úterý 25. 3. v 13.00–16.00 hod. – detašované pracoviště MŠ Přístavní

v ZŠ J. A. Komenského.

• ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2014/2015 proběhne

v úterý 1. a středu 2. 4. 2014 v 8.00–16.00 hod.

• KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
1. místo trvalého bydliště na území města Čelákovic;

2. předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky;

3. předškolní vzdělávání dětí podle dosaženého věku:

a) předškolní vzdělávání čtyřletých dětí s celodenní docházkou;

b) předškolní vzdělávání tříletých dětí s celodenní docházkou;

v jednotlivých věkových kategoriích se přednostně přijímají děti, které mají na mateřské

škole sourozence a ten pokračuje v docházce i ve školním roce 2014/2015.

Ilustrační foto. Zdroj: InspectLife



která do centra města, na náměstí, přivede naše

obyvatele, a měly by nabídnout i drobný program

pro rodiny s dětmi či především pro děti. Věřím, že

takto koncipované farmářské trhy budou mít dobrou

odezvu a že se stanou vyhledávaným a dobrým

místem k setkávání.

Dalším tématem, oněmž jsme na kulatém stole jed-

nali, byla podpora drobných podnikatelů, mezi níž

patří např. iKatalog firem, který je součástí webových

stránek města a v němž mohou po registraci pod-

nikatelé a firmy zveřejnit kontaktní údaje adalší infor-

mace o své činnosti.

Ze strany podnikatelek vzešly návrhy na zavedení

nástěnek u vybraných lokalit, na nichž by byly zve-

řejňovány informace z jejich činnosti, přičemž správu

by zajišťovaly podnikatelky samy, návrh na uveřej-

nění seznamu místních podnikatelů poskytujících

služby či prodej zboží, a to např. formou přílohy

Zpravodaje města Čelákovic a též formou finanční

spoluúčasti podnikatelů, a také návrh na rozmístění

poutačů, tzv. rozcestníků, které by upozorňovaly

na některé firmy atp.

V příjemné a tvůrčí atmosféře jsme společně

 diskutovali o tématech, která jsou důležitá pro život

ve městě, a věřím, že navržené aktivity dojdou též

realizace.
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Uzavírka ulice Sokolovské zahájena 1. 3. 2014
� odbor rozvoje města

Rekonstrukce celého uličního prostoru ulice Sokolovské bude probíhat ve dvou etapách.
I. etapa: od 1. 3. do 15. 5. 2014 – První etapu zahájí uzavření ulice Sokolovské v úseku od ulice
Stankovského po ulici Spojovací. Předpokládáme, že uzavírka tohoto úseku bude ukončena 15. 5.
2014. V tomto období bude objízdná trasa 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 jednostranné parkování na
chodníku. Dočasná autobusová zastávka ve směru Čelákovice – Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
bude umístěna v ulici Prokopa Holého přibližně naproti ulici U Učiliště. Dočasná autobusová zastávka
v opačném směru pak bezprostředně za křižovatkou Rumunské a Prokopa Holého. Více viz výkres
dopravních opatření.
II. etapa: od 15. 5. do 1. 6. 2014 – Druhá etapa bude zahájena rozšířením uzavřeného úseku, a to
o křižovatku ulic Sokolovské a Spojovací. Předpokládáme, že uzavírka tohoto úseku bude zahájena
15. 5. 2014. V tomto období bude objízdná trasa vedena ulicemi J. A. Komenského a Palackého. V ulici
Palackého bude značně omezena možnost parkování. Více v květnovém čísle Zpravodaje.
Z důvodu uzavírky ulice Sokolovské, zřízení objízdné trasy a vymístění parkování osobních automobilů
z ulice Prokopa Holého bude dočasně upraven také provoz v ulicích Na Švihově, B. Smetany a Krátké.
Z důvodu uzavírky ulice Sokolovské, zřízení objízdné trasy a vymístění parkování osobních
automobilů z ulice Prokopa Holého bude dočasně upraven také provoz v ulicích Na Švihově, 
B. Smetany a Krátké. Aktuální informace sledujete také na www.celakovice.cz.

Výkres dopravních opatření I. etapy uzavírky ulice Sokolovské na období 1. 3. až 15. 5. 2014. Zdroj: archiv ORM

Kulatý stůl
s podnikatelkami

� Zdeňka Tichá, starostka města

V úterý 28. ledna 2014 proběhl za účasti zástupců

města, zástupců některých odborů městského úřa-

du a především za účasti aktivních podnikatelek

kulatý stůl pořádaný v rámci programu „Podporujme

podnikatelky Polabí“.  Tento projekt zaštiťovaný MC

Routa poskytuje ženám z regionu Střední Polabí

podporu a asistenci pro to, aby se staly úspěšnými

podnikatelkami a sladily svou živnost s potřebami

rodiny.

Hlavním tématem lednového setkání byly farmářské

trhy. V tomto bodě se podnikatelky časově i názo-

rově „sešly“ s vedením města, protože právě v této

době probíhala intenzivní jednání ohledně organi-

zace farmářských trhů v našem města. Jednoznač-

ným cílem všech, kteří se setkání zúčastnili, je

obnova farmářských trhů, resp. jejich zavedení jako

pravidelné, nejlépe sobotní akce. Skutečně městsky

pojaté farmářské trhy by měly sloužit mj. k podpoře

místních drobných podnikatelů, drobných pěstitelů

a tvořitelů. Rodinné farmářské trhy by měly být akcí,

Setkání v rámci programu „Podporujme podnikatelky
Polabí“ dne 28. 1. 2014. Foto: -dv-
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Rozjíždíme investice…
� Bohumil Klicpera, místostarosta II

Základní škola Kostelní
Pro financování nedostatečné kapacity základních

škol se zapojujeme do nového národního dotač-

ního programu určeného pro řešení nedostatečné

kapacity základních škol v suburbanizovaných

územích. Program bude tříletý (2014–2016) a pro

začátek do něj Rozpočtový výbor Poslanecké sně-

movny alokoval 300 milionů Kč. Program bude

administrován Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy. Konkrétní podmínky čerpání z pro-

gramu jsou stále v přípravě. Před spuštěním vlastního programu je však nutné aktualizovat údaje

o absorpční kapacitě v území. V Čelákovicích půjde především o dostavbu a modernizaci Základní

školy Kostelní v předpokládaných nákladech 90 mil. Kč, kterou bychom chtěli realizovat po etapách. 

KOMUNIKACE
Obchvatová komunikace V Prokopě – Stankovského – II/245
Jedním z počinů nového vedení města po volbách v roce 2010 bylo – bohužel – zrušení realizace obchva-

tové komunikace vedoucí ze silnice II/245 přes areál TOS ze strany sídliště V Prokopě na Stankovského

ulici, na kterou již v roce 2010 byl vysoutěžen zhotovitel a uzavřena smlouva o dílo. Právě tato přibližovací

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. Zrušení této investiční akce bylo myšleno tak smrtelně vážně, že nebylo prodlouženo

ani stavební povolení. Nyní, kdy bude zahájena rekonstrukce ulice Sokolovská, je patrné, jak bylo toto

rozhodnutí neuvážené a jaké má fatální dopady na dopravní situaci v Čelákovicích.

V prvním kroku jsme se poměrně rychle dohodli se zástupci Slováckých strojíren, a. s., na odkoupení

potřebných pozemků pro tuto komunikaci. Ve druhém kroku obnovíme stavební povolení a zajistíme

projektovou dokumentaci pro provádění stavby, abychom z výběrového řízení vybrali zhotovitele. Ve

třetím kroku se přihlašujeme do Výzvy č. 85 Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy

– Oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace s termínem podání

žádostí o dotaci ve výši až 85 % z uznatelných nákladů projektu do 11. 4. 2014. Pevně věříme, že

podmínky podpory splníme, neboť podpora je zaměřena na projekty výstavby nebo rekonstrukce

místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na

regionální silniční síť – v našem případě na krajskou silnici II/245. Jde tedy o zajištění dopravní obslužnosti

k podnikatelským aktivitám v obcích nad 500 obyvatel. Do způsobilých výdajů je možné zahrnout

rovněž parkovací plochy, které jsou součástí řešené komunikace. Musí však jít pouze o podélné nebo

příčné stání u krajnice, popř. řešení pomocí zálivu.

Rekonstrukce ulice Na Švihově – odstavná a parkovací stání
V roce 2010 město uzavřelo smlouvu o spolupráci s investorem, který rekonstruoval bývalý hotel TOS

na bytový dům a musel k němu vytvořit příslušný počet parkovacích stání, na spolufinancování výstavby

právě těchto odstavných a parkovacích stání včetně chodníků a pojížděné plochy ze zámkové dlažby,

jež bude spojovat ulice Rumunskou, Na Švihově a B. Smetany. Investor v roce 2010 deponoval na

účtu města příslušnou částku 3 mil. Kč, tj. svůj podíl na této investici. Předcházejícímu vedení města

se během 3 let nepodařilo dosáhnout ani územního rozhodnutí na tuto stavbu, takže investor podal

na město žalobu o vrácení finančních prostředků. Od října 2013 řídíme město a od února 2014 již dispo-

nujeme územním rozhodnutím. Zároveň obnovujeme příslušné rozhodnutí na rekonstrukci ulice Na

Švihově až po vyústění do ulice Stankovského. Zadali jsme výběrové řízení na zhotovení projektové

dokumentace pro provádění stavby, abychom vysoutěžili dodavatele vlastní stavby, využili tak spolu-

financování soukromého investora v uvedené výši 3 mil. Kč a naplnili tak uzavřenou smlouvu o spolupráci

a odvrátili již žalobu podanou na město.

Lávka přes Labe
Pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byla

v prosinci 2012 uzavřena Smlouva mezi městem a SFDI, která předpokládala převod těchto finančních

prostředků do roku 2013. Podmínkou čerpání těchto dotačních prostředků bylo prvotní vyplacení

vlastních prostředků města ve výši cca 60 % celkových uznatelných nákladů Lávky, tj. dotace se mohla

uplatnit až v samém závěru financování stavby. 

Vzhledem k této dotační podmínce musela být zakotvena tzv. věcná provázanost čerpání dotace s plně-

ním díla ve stanoveném časovém rámci, tj. podmínky čerpání dotace musely navazovat na plnění díla

dle smlouvy o dílo se zhotovitelem. Předchozí vedení však bohužel uzavřelo Dodatek č. 3 Smlouvy

o dílo se zhotovitelem, v němž se prodlužuje termín dokončení díla do 30. 4. 2014, ale v platnosti, resp.

beze změny zůstala smlouva o dotaci s SFDI o čerpání finanční podpory, a to pouze do konce roku

2013! Jinými slovy, čerpání finančních prostředků ze SFDI na rok 2014 nebylo zajištěno. 

Proto jsme hned v lednu 2014 v součinnosti s advokátní kanceláří požádali o další přesun nevyčerpaných

finančních prostředků ve výši 3 693 771 Kč a možnost jejich čerpání na předmětnou akci v roce 2014.

SFDI nám svým dopisem z února 2014 v plném rozsahu vyhověl, udělil nám výjimku z Pravidel (šlo již

o druhý převod finančních prostředků) a nevyčerpané finanční prostředky nám do roku 2014 převedl,

takže je budeme moci z rozpočtu SFDI na rok 2014 bez problémů čerpat.
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Volám stále…
� Rada města Čelákovic

Rada města se na své 21. schůzi dne 21. 10.

2013 seznámila s celkovými náklady za teleko-

munikační služby u mobilních telefonů bývalého

starosty pana Pátka i bývalého místostarosty

pana Sekyry za září 2013 ve výši 114 474 Kč

a pravidelně se až do konce roku 2013 musela

na svých schůzích zabývat i touto telekomuni-

kační problematikou. Proč?

Pan Pátek si v předstihu dne 25. 9. 2013, tj. den

před konáním Zastupitelstva, na kterém rezig-

noval z funkce starosty, objednal převod služeb-

ního telefonního čísla 602 460 155 z MěÚ

Čelákovice na svou osobu. Příslušnou smlouvu

o převodu 26. 9. 2013 podepsal, ale až po své

okamžité re zignaci učiněné přímo na jednání

Zastupitelstva – tedy ve chvíli, kdy již nebyl k pře-

vodu oprávněn. Předmětné číslo je na radnici

letité, je známé, a to i s návazností na krizové

linky. Rozumně jsme vyzvali pana Pátka k vrácení

čísla, který se jej uvolil vrátit městu teprve až

v lednu 2014 prostřednictvím operátora.

Rada města byla nucena zabývat se řešením

faktury č. 2013110504 telefonního operátora

eNET Praha za poskytování telefonních a dato-

vých služeb za září 2013. Faktura za telefony

bývalého starosty a místostarosty (každý měl

2 telefonní čísla) od 1. do 25. 9. 2013 zněla na

neuvěřitelných 114 474 Kč!

Uplatnili jsme reklamaci, vždyť např. v tarifu „volat

stále“ včetně datových služeb lze tyto služby

pořídit za 750 Kč měsíčně. Operátor však provoz

a fakturovanou částku plně odsouhlasil, a to

podle ceníku a podrobných výpisů.

Pan Pátek využil telekomunikační služby na jemu

svěřených 2 telefonech za 25 dní září 2013 za

neskutečných 111 629,23 Kč! Nechtěli jsme

tomu věřit… Vždyť na schůzích Zastupitelstva

jsme několikráte v jeho podání vyslechli před-

nášky o masivním šetření Městského úřadu

v telekomunikačních službách díky jeho záslu-

hám. Skutečnost však byla naprosto rozdílná

a šokující!

V rozpočtu města 2013 bylo pamatováno na tele-

fonní služby celého MěÚ a na celý rok částkou

jen 100 tis. Kč, takže proplacení faktury bez před-

chozí úpravy rozpočtu, a to č. 9, by bylo poru-

šením rozpočtové kázně. Kolektivní orgány

města však toto rozpočtové opatření (navýšení

telekomunikačních služeb o 135 tis. Kč) neschvá-

lily. Rada města proto z důvodu neúměrně vyso-

kých nákladů za tyto služby a na základě

vyjádření poskytovatele služeb, že vysoké

finanční plnění je způsobeno ze jména mobilním

internetovým provozem v zahraničí, pověřila

advokátní kancelář, aby uplatnila u pana Pátka

uhrazení rozdílu ceny za služby obvyklé z prů-

měru měsíců leden až srpen 2013 a služeb za

září 2013. Pan Pátek si totiž při svém pobytu

v zahraničí měl pro používání mobilních interne-

tových služeb předem pořídit datový balíček

s paušálním objemem dat, který vychází pod-

statně levněji.

Místo napojení obchvatové komunikace V Prokopě. 
Foto: -dv-
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MĚSTSKÉ MUZEUM
� Zdeňka Tichá, starostka města

Všichni navštěvujeme naše městské kulturní instituce a mnohokrát vlastně ani nevíme,
jak fungují a co se v nich děje. Pojďme se „pod pokličku“ některým z nich podívat.
Začněme v tomto čísle Zpravodaje města Čelákovic Městským muzeem. Možná i proto,
že tato naše kulturní instituce je v poslední době terčem kritiky, a to kritiky neoprávněné,
soustředěně vedené ze strany několika málo osob.

Městské muzeum v Čelákovicích, založené v roce

1903, sídlí od roku 1949 v objektu Tvrze, v bývalém

středověkém šlechtickém sídle, které v 15. a 16.

století prošlo mnohými stavebními úpravami, bylo

rozšířeno a opevněno vlastní hradební zdí. V roce

1982 byla dokončena rekonstrukce celého objektu

do goticko-renesanční podoby (trvající 10 let)

a poté byly zpřístupněny nové muzejní expozice. 

O historii muzea jste se mohli dočíst v předchozích

vydáních Zpravodaje města Čelákovic, o činnosti

našeho muzea se nejlépe přesvědčíte, když

muzeum navštívíte. V posledních letech se

muzeum stále více otevírá veřejnosti, jak o tom

mj. svědčí stručná připomínka akcí z roku 2013.

V tomto roce se v muzeu uskutečnilo 17 výstav,

13 koncertů, 12 přednášek či besed. Dalšími akce-

mi, které muzeum hostilo, byly například výtvarné

dílny Městského domu dětí a mládeže a čeláko-

vická Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť,

kdy se v prostorách muzea uskutečnilo 11 diva-

delních her, podobně jako představení pro děti,

která se odehrála během Pouťových slavností

v Čelákovicích v srpnu 2013, které organizoval

Spolek přátel čelákovického muzea.

Významná je vzdělávací činnost muzea, co se týče

dětí amládeže – amožná i vaše děti doma vyprávějí

zážitky z vernisáží či návštěv výstav, v jejichž rámci

jsou pořádány besedy a doprovodné programy.

Také v průběhu roku 2013 byla realizována řada

akcí pro předškolní a školní mládež, z nichž připo-

meňme už tradiční výstavu Řemesla Polabí smnož-

stvím doprovodných programů a výstavy Svět

loutek a animovaných filmů Jana Karpaše, Štědrej

večer nastal aneb Od Ondřeje po Tři krále,Čokoláda,

královna sladkostí aneb Příběh sladkého hříchu,

VEDEM – cesta terezínských kluků stále pokračuje.

Významná je rovněž přednášková činnost –

muzeum se mj. podílelo na zajištění besed v obou

základních školách v Čelákovicích k výročí osvo-

bození (1945) avzniku (1918) Československa (6.5.

2013, 25. 10. 2013), k výročí osvobození (1945)

a vzniku (1918) Československa (projevy předsta-

vitele muzea na náměstí 8. 5. 2013, 28. 10. 2013).

Důstojné prostředí muzea je využíváno snoubenci

(během roku 2013 v muzeu proběhlo 12 svateb-

ních obřadů), ale také např. při slavnostním vyřa-

zení absolventů Střední odborné školy a Středního

odborného učiliště TOS Čelákovice a absolventů

Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy

MILLS a při loučení se školou žáky devátých roč-

níků Základní školy Kostelní.

Muzeum spolupracuje s dalšími subjekty našeho

města, například se Základní uměleckou školou,

jejíž učitelé a žáci zajišťují hudební část programu

vernisáží, s Městskou knihovnou, se Spolkem přá-

tel čelákovického muzea, s Radou starších Církve

čs. husitské, s Klubem kaktusářů, s Městským

domem dětí a mládeže a dalšími, ale i se subjekty

„cizími“, např. s Přírodovědeckou fakultou UK Pra-

ha, a významná je spolupráce muzea s Archeo-

logickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.

Mediálně probíraným tématem, mj. i v Českém

rozhlasu a v týdeníku 5+2, byly dlouhodobé nedos-

tatky ve správě sbírek muzea, které odkryla kon-

trola Ministerstva kultury ČR v roce 2012. Na

základě výsledků této kontroly muzeum v roce

2013 uhradilo pokutu 42 000 Kč. Zaměstnanci

muzea se nyní velmi intenzivně podílejí na odstra-

ňování nedostatků ve správě sbírek, a to na základě

doporučení metodiků z Ministerstva kultury. Je

nutné provést revizi všech sbírkových předmětů,

jichž se v muzeu – většinou nesprávně evidovaných

– nachází více než půl milionu, a následně je správ-

ně – v souladu s metodikou Ministerstva kultury –

evidovat. Pro představu – v programu BACH, po -

užívaném pro inventarizaci, bylo v roce 2013 inven-

tarizováno 93 740 kusů movitých věcí, což je

zhruba či minimálně dvojnásobek ve srovnání

s předchozími lety (51 010ks v roce 2012, 39 607ks

v roce 2011, 25 405 ks v roce 2010). Sbírky Měst-

ského muzea jsou velmi obsáhlé – muzeum spra-

vuje dvě sbírky evidované v Centrální evidenci

sbírek při Ministerstvu kultury ČR (CES), a to

Archeologickou sbírku Městského muzea a Sbírku

Městského muzea v Čelákovicích, která se dále

dělí na podsbírky, historickou a přírodovědnou.

Muzeum působí jako oprávněná archeologická

organizace ve smyslu památkového zákona

a pokrývá svou činností stanovený region na zákla-

dě povolení k provádění archeologických výzkumů

od Ministerstva kultury ČR a dohody o rozsahu

a podmínkách provádění archeologických výzku-

mů uzavřené s Akademií věd ČR. Z archeologic-

kých akcí v roce 2013 zmiňme záchranný

archeologický výzkum vyvolaný výměnou vyso-

kotlakého plynovodního potrubí na katastrálním

území obcí Mochov, Kozovazy, Nehvizdy a Záluží,

který byl nejvýznamnější a také nejrozsáhlejší

archeologickou akcí muzea. K nejzajímavějším

nálezům v rámci tohoto výzkumu patřil žlábek tvo-

řící kruh o průměru přibližně 3,5 m ohraničující

jámu ve středu objektu; podle analogických objek-

tů odkrytých při archeologických výzkumech je

možné nalezený objekt považovat za relikt mohyly.

Dalšími nálezy byly kůlové jámy – pozůstatky po

zapuštěných dřevěných konstrukcí nadzemních

staveb, zásobní jámy a rozsáhlý objekt nepravi-

delného tvaru, pravděpodobně místo předpoklá-

dané těžby materiálu na omaz proutím vyplétaných

stěn nadzemních konstrukcí, tzv. hliník, a rovněž

zlomky keramických nádob, části kostěných

a kamenných nástrojů. Archeologové dále navrhli

malou archeologickou expozici v objektu Skleněné

vily v Lázních Toušeni.

Co nás v muzeu čeká v letošním roce? Podívejme

se na první pololetí, které je už „v běhu“. Výstava

Řemesla Polabí je ve chvíli, kdy čtete tyto řádky,

již minulostí. Probíhá výstava Jaroslav Šíma: 30

let za řídítky, následovaná výstavami Fotografie

Josefa Kyncla a Malý salón 2014 – tyto výstavy se

uskutečňují ve výstavní síni muzea.

Vstupní síň muzea bude v prvním pololetí roku

2014 hostit výstavy Otisky minulosti aneb Trilobiti,

dinosauři a mamuti ze sbírek muzejních i soukro-

mých, Deset let Spolku přátel čelákovického muzea

a Továrník Josef Volman a Čelákovice.

Kalendář akcí muzea je přístupný na internetu, je

průběžně aktualizován a doplňován. Akce muzea

jsou rovněž součástí Kalendáře akcí ve městě,

který je přístupný na www stránkách města a v tiš-

těné podobě se s ním setkáváte na stránkách

Zpravodaje města Čelákovic. Ten je vždy sesta-

vován na delší dobu, s ohledem na možnou kolizi

termínů, zapojují se do něj subjekty městské i sub-

jekty soukromé. Ještě je potřeba asi rovnou říci,

že jakkoliv je spektrum kulturních akcí široké, asi

nemůže plně uspokojit každého (i když to je cílem).

Případné připomínky k tomuto široce pojatému

kulturnímu kalendáři by měly být řešeny v průběhu

jeho sestavování, a to buď s ředitelem či zástup-

cem dané instituce, v případě příspěvkových orga-

nizací města je možné přímo se zřizovatelem.

Následná kritika, v případě muzea zjevně primárně

Muzejní noc se Svatojánskou divadelní poutí 2013. 
Foto: -dv-

Objekt Tvrze v ulici Na Hrádku – sídlo Městského muzea v Čelákovicích. Foto: Kamil Voděra
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Drogová problematika z druhé strany, 
aneb Zamyšlení radního

� Tomáš Janák, radní pro bezpečnost

Ano, i touto problematikou se zabývají členové bezpečnostní komise Rady města (BZK). Dlouhodobě

máme k dispozici pouze jednostranné informace a z těchto vyplývá nekonečná řada otázek a hypotéz.

Co je příčinou „přítomnosti drogové scény v Čelákovicích“, potažmo takto nehezké nálepky drogového

města?

Jako město Čelákovice určitě nejsme výjimeční v aspektu, že u nás jsou uživatelé drog, ale spíše se

zde nabízí otázka, jak za město postupovat, abychom mohli objektivně posoudit celou situaci a alespoň

z části zachránit to, co stále ještě zachránit lze. Zda bezpečnostní komisí vypracovaný návrh dvouletého

plánu protidrogové politiky města Čelákovic naplní předpokládané hypotézy. Na základě tohoto plánu

navrhl Svatopluk Svatoň, předseda BZK, zajímavý projekt k realizaci: zkusme se zeptat i druhé strany.

Tento druh projektu doposud zřejmě nebyl v našem okolí realizován. Využijme tedy služeb o. s. Semiramis,

v rámci fungujícího terénního programu ve městě, jelikož je to zřejmě jediný způsob, jak by bylo možné

získat požadované informace.

Výše uvedený projekt „monitoringu drogové scény zevnitř“ byl vyhodnocen jako přínosný a opodstatněný,

a tudíž bylo po dohodě se sociálním odborem a vedením města přistoupeno k jeho realizaci. Celý

projekt byl založen a realizován na dobrovolné bázi, zároveň bez jakéhokoliv vynaložení finančních

prostředků města. Ve spolupráci BZK a o. s. Semiramis byl vypracován harmonogram a podklady pro

realizaci a následně byl projekt formou anonymního dotazníkového šetření spuštěn, a to v období leden

až prosinec 2013. Můžeme konstatovat, že na „anketní“ otázky skutečně odpovídali terénním pracov-

níkům respondenti z řad samotných uživatelů drog žijících v Čelákovicích. Otázky byly zaměřeny

a sestaveny tak, aby bylo možné získat celkový anonymní přehled o osobnosti uživatele drog, jako je

pohlaví, věk, vzdělání, popř. zaměstnání. Dále byl dotazník zaměřen na monitoring dlouhodobého

vývoje sociálních a rodinných poměrů až po současnost. Třetí část otázek byla zaměřena na „karierní

anamnézu v oblasti drogové závislosti“. Kdy a jakým způsobem uživatel poprvé přišel do styku s drogou,

její původ a specifikace, zlomový bod závislosti a způsob řešení problému. Včetně otázky, zda bylo

v danou chvíli možné něco udělat, co by uživateli zabránilo se na tuto cestu dostat.

Realizace uvedeného projektu přinesla mnoho často i překvapivých poznatků pro všechny zainteresované

instituce a dle našeho zjištění, v některých případech, i positivní zamyšlení nad sebou samými pro

respondenty samotné.

V závěru mého zamyšlení si pro čtenáře Zpravodaje zde dovoluji uvést alespoň některé výstupy z uve-

deného dotazníkového šetření (celkové hodnocení projektu je k dispozici na www stránkách města,

v příloze zápisu BZK).

Co se týče aktivních nitrožilních uživatelů drog (NUD), je z celkového počtu respondentů téměř 40 %

žen. Věková struktura NUD je v rozmezí 18–36 let, přičemž průměr u mužů 29,8 let u žen 25 let. 70 %

dotazovaných má dokončenu ZŠ, 3 respondenti mají ukončenu SŠ (vyučen), 2 osoby ÚSO a 1 dotazovaná

osoba má ukončenu VOŠ. Pouze dvě osoby mají v současnosti stálé zaměstnání. Téměř 60 % respon-

dentů pochází z úplné rodiny. Pouze jeden dotázaný žije se svou nově založenou rodinou. Ostatní

dotázaní vesměs těží z rodin výchozích, kde mají v podstatě zajištěn veškerý svůj komfort. Právě zde

je nutné takto postiženým rodinám však připomenout, že „nepomoci“ někdy může být paradoxně

pomocí největší. Důvodem pro počátek užívání drog byla převážně údajná zvědavost a neschopnost

najít si jinou „zábavu“. Osobou, od které drogu poprvé uživatelé získali, je zde pouze ve třech případech

uváděn dealer, ale většinou to byl údajně někdo blízký, kamarád, kamarádka, přítel. Šokující informací

byla pro mě i jedna odpověď, která uvádí, že to byl jeho nadřízený v zaměstnání. Zajímavý je i poznatek,

že drogu mezi partnery vždy nabídl muž ženě a ne naopak.

Většina uživatelů si svou závislost nepřipouští, mají zvýšené sebevědomí, nemají potřebu spát, mohou

se nekonečně bavit, některé ženy uvádí i aspekt vidiny zhubnutí.

Zajímavým zjištěním také je, že dotázaní se neodvolávají na své okolí s tím, že za jejich situaci může

někdo jiný, ale nejčastější odpovědí bylo: „I kdyby tu bylo jakékoli jiné vyžití, brali bychom stejně, kdo

to zkusit chce, zkusí to…“

Výsledky projektu z globálního pohledu převážně potvrdily naše předpoklady a hypotézy. I do budoucna

se zřejmě musíme smířit s faktem, že uživatelé drog v našem městě jsou a i nadále budou. Vznik jejich

závislosti, ba dokonce mírný nárůst uživatelů, jak vyplývá z aktuální zprávy sdružení Semiramis, můžeme

však dle mého názoru bezesporu ovlivnit. Péčí a pozorností nás, rodičů. Dokonalou primární prevencí

a profesionálním přístupem na ZŠ a SŠ. Za všeobecné pravidlo můžeme totiž považovat, že „uživatelé

drog nejsou homogenní skupina, ale jsou to jednotlivci, za kterými je především jejich individuální

příběh“. Není bezesporu nasnadě zavírat oči nebo pokaždé hledat radikální řešení či se uchylovat jen

k pouhým kritikám. Tímto způsobem určitě žádné řešení vedoucí alespoň ke zmírnění situace nenajdeme.

Řešení prosím hledejme v každém z nás, a proto se ptejme především sami sebe: kolik z nás má tu

odvahu oznámit patologický jev, který máme neustále přímo na očích, například u našich sousedů?

Přes jaké brýle, z pozice rodičů, sledujeme své ratolesti, že stále nic nevidíme?

Tímto děkuji o. s. Semiramis, odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ a členům BZK za jejich práci

a ochotu pomoci nalézat řešení v otázkách takto náročné problematiky.

osobně zaměřená a navíc s uváděním zavádějících

a nepřesných informací, k ničemu nevede a zve-

řejnění na stránkách Zpravodaje města Čelákovic

je pro čtenáře, obyvatele města i přespolní, kteří

nemají všechny potřebné informace, zavádějící

a matoucí.

V roce 2014 si připomínáme – a upřímně řečeno,

měly by to být tiché připomínky, nikoliv patetické

oslavy – tragické 100. výročí vypuknutí první svě-

tové války, která v mnohém předurčila spád

moderních světových dějin. Každý z následujících

4 roků, tj. 2014 až 2018, si budeme připomínat

100. výročí různých událostí a okamžiků z války,

která byla před rokem 1939 označována jako „vel-

ká“. Městské muzeum v Čelákovicích na toto

období plánuje výstavy a další příspěvky určené

především pro Zpravodaj města Čelákovic o první

světové válce, které budou – v souladu se zamě-

řením muzea jako městského – zaměřeny na místní

dějiny v letech 1914–1918.

Ředitel muzea, David Eisner, upřesňuje: „V roce

2015 uplyne 100 let od úmrtí francouzského legio-

náře Václava Záruby, který zemřel 9. května 1915,

a v souvislosti s tímto výročím muzeum uspořádá

na jaře 2015 výstavu k výročí první světové války

v souvislosti s místním regionem. Čelákovický

rodák Václav Záruba padl v bojích u Arrasu za ideu

československého státu. Na fasádě domu náměstí

5. května 2 byla v roce 1990 za účasti prezidenta

republiky a francouzského velvyslance znovuod-

halena pamětní deska tohoto legionáře. Šlo

o významný akt, který odrážel význam tradice čes-

koslovensko-francouzských vztahů.“

Muzeum má mnohé plány do budoucna, které jsou

ovšem omezeny zejména limity finančními.

Muzeum je rozpočtovou organizací města ana jeho

provoz je v roce 2014 vyčleněno 3 830 tisíc korun.

Část tohoto rozpočtu tvoří platy zaměstnanců, kteří

vsoučasné době tvoří pracovitý, erudovaný, stabilní

a nadšený tým odborníků, kteří jsou si plně vědomi

významu muzea jako městské historické a kulturní

instituce sloužící právě apředevším potřebám měs-

ta a jeho obyvatel. Strategie muzea, co se výstav

a přednáškové činnosti týče, je promyšlená

a domnívám se, že pokrývá široké spektrum zájmů

lidí všech věkových skupin a různého zájmového

zaměření, kteří v dnešní uspěchané době hledají

příležitost k poučení a zamyšlení.

S využitím Výroční zprávy o činnosti Městského muzea
za rok 2013, která je společně s dalšími výročními zprávami
zveřejněna na webu muzea, a s využitím rozpočtu města,
který je přístupný na
http://www.celakovice.cz/cs/mesto/rozpocet.

Doprovodný program pro MŠ při výstavě Svět loutek
a animovaných filmů Jana Karpaše. Foto: archiv Měst-
ského muzea
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22. březen – Světový den vody
� Marek Skalický, zastupitel města

Již od roku 1993 si kaž-

doročně připomínáme

každoročně 22. března

Světový den vody. Každý

rok má tento významný

„vodařský“ svátek nějaký podtitul. Letos 

jeho motto je „voda a energie“. Hlavním 

tématem v roce 2014 je tedy problematika

 spotřeby vody a s ní související energie.

Voda a energie byly vždy a jsou i dnes velmi úzce

spjaty. Bez obou těchto komodit by dnešní spo-

lečnost zcela jistě fungovat nemohla. Výroba

elektrické energie bez vody by nebyla prakticky

možná, připomeňme, že jak samozřejmě vodní,

tak ale i tepelné či jaderné elektrárny vodu nutně

pro výrobu elektřiny potřebují. Dokonce i nové

trendy v oblasti energetiky, jako jsou např. bio-

paliva, se bez vody neobejdou. Na druhou

 stranu, čerpání pitné či užitkové vody, její úprava

a distribuce až ke spotřebiteli elektrickou energii

spotřebovávají, odhaduje se dokonce až kolem

8 % celkové světové produkce energie.

Šetrné nakládání s vodou a její vhodné propojení

s energií, rovnoměrná distribuce vody a přede-

vším ochrana vodních zdrojů, jak podzemních,

tak povrchových, bez nichž by výroba elektrické

energie nebyla možná, jsou základními tezemi

letošního Světového dne vody.

Světový den vody u nás a v okolí
� odbor životního prostředí

Tento den v roce 1993 vyhlásila Světovým dnem

vody OSN. Lidé si začali uvědomovat, že se pitná

voda stává stále vzácnější a není jí všude dosta-

tek, což je jeden z nejzávažnějších celosvětových

problémů. Většina z nás možná neví, že ani v sou-

časné době téměř miliarda lidí po celém světě

nemá přístup k nezávadné pitné vodě.

My naštěstí zatím máme kvalitní vody dostatek,

a právě proto nám to připadá jako samozřejmost,

ale samozřejmostí to navždy být nemusí. Za -

mysleme se proto nad tím, jak je voda pro náš

život nepostradatelná, a chovejme se k ní podle

toho. Možná by vás zajímalo pár statistických

údajů o vodě.

Víte například, že tělo dospělého člověka tvoří

ze 60 % voda, tělíčko kojence až ze 75 %? Bez

jídla nějakou dobu vydržíme, ale bez vody určitě

ne. Vodu potřebujeme k mnoha každodenním

činnostem. V České republice se odhaduje spo-

třeba vody na osobu a den na 120 litrů, v zemích

třetího světa je to jen 10 litrů. Například na mytí

rukou spotřebujeme asi 3 litry vody, na sprcho-

vání 60 litrů a na praní v pračce asi 50 litrů. Voda

je ale nezbytná i v průmyslové výrobě, například

k výrobě 1 kg papíru se spotřebuje asi 300 litrů

vody.

Plocha oceánů tvoří 70 % zemského povrchu.

Převážnou většinu veškeré vody na Zemi tvoří

slaná voda a ledovce. Pouze necelých 0,1 %

vody na celé planetě je snadno použitelných pro

lidskou potřebu. Voda je nejrozšířenější slouče-

nina. Vyskytuje se v přírodě ve skupenství plyn-

ném, kapalném a pevném.

Pitnou vodou zásobuje naše město Vodárna

v Káraném na protějším břehu řeky Labe. První

pokusné čerpání, a to celkem z 220 studní, se

v této vodárně uskutečnilo 18. října 1912. Od

1. ledna 1914, po prověřování kvality vody, byla

voda z této vodárny prohlášena za pitnou. Káran-

ská vodárna byla již v této době schopna dodá-

vat Praze až 800 l/s kvalitní pitné vody. 

Nyní je vodárna strategickým zdrojem pitné vody

nejen pro Prahu, ale i pro část Středočeského

kraje. Jak vodárna vypadá a jak se v ní voda

upravuje, se dozvíte na jejích internetových

stránkách www.vodarnakarany.cz

Také můžete její úpravu vidět na vlastní oči.
Káranská vodárna připravila na naši žádost
pro naše občany na středu 26. března 2014 Den
otevřených dveří, kdy své objekty zpřístupní
a kdy si ji můžete v provozu prohlédnout. Pro-
hlídka se uskuteční od 16 hodin a je omezena
na 50 osob. Prosíme zájemce, aby se do pátku
21. března 2014 přihlásili e-mailem, v němž
uvedou svá jména, a to na e-mail:
vodarna@celakovice.cz.

Káranská vodárna. Foto: Kamil Voděra

Stojí za zmínku upozornit vás, že v souvislosti se

světovým dnem vody pořádají i různé vodohospo-

dářské společnosti či sdružení různé akce, semináře

či výstavy. Za zmínku určitě stojí navštívit muzeum

Stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči,

které je národní kulturní památkou. Na 21. a 22. 3.

2014 jsou pro vás připraveny průvodcovské pro-

hlídky se spuštěnými parními stroji a sukázkou dal-

ších technologií. Je však třeba se na ně včas

přihlásit, některé termíny jsou již nyní obsazené.

Kontakty naleznete na www.staracistirna.cz.

S výrobou vody úzce souvisí i čištění odpadních

vod. Znečištěné odpadní vody z vašich domác-

ností, z provozoven a z výrobních podniků jsou

přiváděny podzemním kanalizačním systémem

na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV). Vyčiš-

těné odpadní vody se vrací zpět do řeky Labe.

Abyste měli možnost vidět, jak naše čistírna fun-

guje v provozu, připravilo město Čelákovice ve
spolupráci s provozovatelem ČOV VaK Mladá
Boleslav Den otevřených dveří, který proběhne
v sobotu dne 22. 3. 2014 dopoledne. Počítejte
se schůzkou skupiny návštěvníků vždy v celou
hodinu od 9.00 hod., od 10.00 a od 11.00 hod.
Zveme vás k prohlídce městské ČOV, při níž se

můžete seznámit s jejím provozem v doprovodu

pracovníků ČOV, kteří vás provozem provedou

a zodpoví vaše dotazy.

PAMĚTNÍ DESKA NA KAMENCE
� Zdeňka Tichá, starostka města

Rada města na své schůzi dne 17. 2. 2014 přijala následující dvě usnesení:

207. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zhotovení pamětní desky podle předloženého grafického

návrhu (čtvercová deska s kombinací příjmení a křestních jmen) pro Eduarda a Františka Petiškovy

a souhlasí s jejím umístěním na fasádě budovy Základní školy Kostelní, Čelákovice.

208. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury objednat výrobu pamětní desky pro Eduarda

a Františka Petiškovy podle usnesení RM č. 4/2014/117.

Členové rady města rozhodovali skutečně odpovědně, se zvážením všech argumentů, které byly

předneseny. Na radě města zazněla slova k úctě Eduarda Petišky, jehož dílo svým významem

přesahuje hranice našeho města, a zazněla též slova patriotismu, v tom dobrém smyslu, vzpomínek

na Františka Petišku, kterého lidé z Čelákovic mají v paměti.

Pamětní deska umístěná na budovu školy, kterou oba bratři navštěvovali, bude jejich důstojnou při-

pomínkou a jistě přispěje k uchování jejich jmen v naší paměti.

O dalších akcích věnovaných připomínce jak Eduarda Petičky, tak Františka Petišky, budete nadále

i na stránkách Zpravodaje města Čelákovic informováni.



Zvýšení ceny vodného a stočného 
pro rok 2014 – reakce na článek

zastupitele Skalického
� Bohumil Klicpera, místostarosta města II

V roce 2010 jsme přijali dotaci z Operačního programu ŽP (OPŽP) na inten-

zifikaci naší čistírny odpadních vod (ČOV), a tím jsme zároveň akceptovali

podmínky tohoto dotačního titulu. Jeho základní filozofií bylo zajistit samo-

financovatelnost předmětné vodohospodářské infrastruktury (VHI) – jinými

slovy řečeno: teď jsme Vám poskytli finanční prostředky na stávající rekon-

strukci ČOV, ale na další potřebné rekonstrukce v budoucnosti si musí váš

systém vygenerovat zdroje sám. Tato základní podmínka je rovněž zakotvena

do pravidel cenotvorby vodného a stočného po dobu udržitelnosti  projektu.

Největší nákladovou položkou při stanovení vodného a stočného pro příslušný

rok je nájemné za předmětnou infrastrukturu, a to je nastaveno v Základním

modulu na 10 let dopředu a jeho výši je nutné dodržovat. Proto také v prosinci

2012 bývalá Rada města zvýšila vodné a stočné na rok 2013 o 7,25 Kč, tj.

o 9,7 %, a současná Rada města byla nucena zvýšit vodné a stočné na rok

2014 o 6,51 Kč, tj. o 8,7 %, viz přehledná tabulka z článku zastupitele Ska-

lického. Pro úplnost – meziroční nárůst nájemného (mezi roky 2013 a 2014)

ve vodném činí 819 tis. Kč, tj. o 1,90 Kč na 1m3 fakturované vody, a ve

stočném činí 986 tis. Kč, tj. 1,92 Kč na 1m3. Ve vodném se projevilo i zvýšení

ceny nakupované vody z Vodního zdroje Káraný o 0,20 Kč na 1m3 dodávané

vody a dále se sem přenesl nárůst ceny vodného roku 2013. V tomto roce

totiž byl plánován nižší nárůst ceny nakupované vody od PVK (Pražských

vodovodů a kanalizací), resp. Vodního zdroje Káraný, než za jakou městu

bylo v průběhu roku 2013 fakturováno, a tato skutečnost se nepromítla do

ceny vodného pro rok 2013, byla zohledněna až v ceně vodného na rok 2014.

Stočné ovlivnila i zvýšená spotřeba elektrické energie, resp. její nárůst

o 0,84 Kč na 1m3 fakturované odpadní vody. Z uvedeného vyplývá, že nová

Rada města nemohla v prosinci 2013 rozhodnout o ceně vodného a stočného

na rok 2014 jinak.

Se zastupitelem Skalickým se shodneme, že vodovodní a kanalizační systém

v našem městě si zcela jistě zaslouží obnovu. Je však zarážející, zejména

s přihlédnutím k jím uváděnému dlouhodobému podfinancování obnovy

vodohospodářského systému v našem městě v předchozích mnoha letech,

že nájemné za VHI ve výši cca 16,5 mil. Kč v roce 2013 nebylo do této infra-

struktury také reinvestováno. Nájemné vlastníkovi infrastruktury je totiž eko-

nomicky uznatelným nákladem pouze tehdy, pokud je vraceno vlastníkem

výlučně zpět do této VH infrastruktury. Tudíž „chlubit se“ zřízením speciálního

účtu na nájemné z vodného a stočného a jeho používáním pouze na vodo-

hospodářské akce v tisku není zrovna tou nejšťastnější argumentací o využí-

vání nájemného jako ekonomického nákladu v Čelákovicích.

Nová Rada města, na rozdíl od ukládání nájemného na účtu, bude tyto pro-

středky reinvestovat do VHI, přesně podle stanovených pravidel. Hodláme

realizovat rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Komenského ulici, rekon-

strukci vodovodu ulice Jiřinské, výstavbu nového vodovodu V Prokopě,

opravu kanalizace ulice Sokolovské i I. etapu výstavby přivaděčů kanalizace

a vodovodu do Záluží. Ke spekulacím zastupitele Skalického, že zvýšené

vodné a stočné spadne do kapsy města, lze uvést, že zvýšené nájemné

bude, resp. musí být městem 100 % vráceno do obnovy VHI – jednoznačně

to vyplývá z podmínek citovaného dotačního titulu na ČOV. 

A k argumentu o zvýšení vodného a stočného, které údajně spadne do kapsy

provozovateli, nezbývá než uvést vývoj plánovaného a skutečného zisku ve

vodném a ve stočném od roku 2011 v přehledné tabulce.

Z přehledu vyplývá, že plánovaný zisk pro rok 2014, který je již počítán dle

principů OPŽP, je asi na poloviční úrovni let předcházejících.

Z tabulky je z přehledu zisku vodného také patrné, že v letech 2012 a 2013

nebyla tato oblast pro provozovatele VaK Mladá Boleslav, a. s., z hlediska

zisku přínosem, jednalo se o ztrátu, neboť provozovatel na sebe převzal

důsledky dlouhodobého úniku vody, který se nedařilo dohledat.
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Bylo nutné takové zvýšení ceny
vodného a stočného pro rok 2014?

� Marek Skalický, zastupitel města

Nová Rada města na svém zasedání dne 16. prosince 2013 schválila výši

vodného a stočného v Čelákovicích pro rok 2014. Cena vody byla na letošní

rok zvýšena oproti roku 2013 z 65,41 Kč na 71,08 Kč bez DPH, tedy o 5,67 Kč

za 1 m3. Společně s DPH tak v roce 2014 v Čelákovicích zaplatíme za 1 kubík

vody již bezmála 82 Kč. Zvýšením ceny vodného a stočného o téměř 9 %

se naše město zařadilo mezi obce v první polovině pomyslného žebříčku

cen vody v České republice, a to i přesto, že cena nakupované vody byla

i díky loni nově zavedenému systému samoprovozování části vodárenského

komplexu v Káraném zvýšena o pouhé 2 %, což je pod celostátním průmě-

rem i inflací (z 9,87 Kč na 10,07 Kč bez DPH). Byl takto výrazný nárůst ceny

vodného a stočného v Čelákovicích vůbec potřebný, když to tento rok – na

rozdíl od roku minulého – nevyžaduje legislativa?

Na tuto otázku lze pohlížet ze dvou stran. Jeden pohled je pohled „městský“

a tím jsou investice do vodohospodářského systému. Vodovodní i kanali-

zační systém v našem městě si zcela jistě zaslouží obnovu, nehledě na ha-

varijní stav vodojemu. Proto také v roce 2011 tehdejší vedení města rozhodlo

o založení speciálního účtu, na který budou přicházet finance právě z vod-

ného a stočného, a ze kterého se bude investovat pouze do vodohospodář-

ských akcí. Tento princip byl námi zaveden s přihlédnutím k dlouhodobému

podfinancování obnovy vodohospodářského systému v našem městě

v předchozích mnoha letech. Nicméně takto výrazné zvýšení vodného

a stočného, které spadne do kapsy města nebo provozovateli, není dle mého

názoru bezpodmínečně nutné, pomalejší nárůst ceny by byl dostačující.

Druhým pohledem je pohled „občanský“. Pokud se celostátní průměr ná-

růstu ceny vodného a stočného pohybuje v roce 2014 okolo 3 %, proč mají

Čelákovice těch procent rovnou devět? Pro představu přikládám tabulku

vývoje ceny vodného a stočného v našem městě za poslední dvě volební

období, tedy od roku 2006.

Tabulka 1: Přehled vývoje cen vodného a stočného v Čelákovicích v le-
tech 2006–2014

Z tabulky vyplývá, že výraznější nárůst ceny vody byl schválen vedením

města ještě před volbami, tedy na rok 2010. V roce 2013 zvýšení ceny

 výrazně ovlivnila především nová pravidla cenotvorby (to odpovídá i celo -

státnímu průměru zvýšení o 7 %) a zároveň úprava nájemného z vodohos -

podářského systému tak, aby jeho výše odpovídala podmínkám přijaté

dotace na přestavbu naší nové čistírny odpadních vod.

Na důvod tak razantního zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2014

neznám relevantní odpověď, je nutné se ptát současného vedení města.

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
cena bez DPH 43,79 46,06 48,83 51,36 56,82 59,09 59,63 65,41 71,08
cena s DPH 45,98 48,37 53,22 55,98 62,50 65,00 67,98 75,23 81,74
zvýšení ceny (v %) – 5,2 6,0 5,2 10,6 4,0 0,9 9,7 8,7

ROK VODNÉ (tis. Kč) STOČNÉ (tis. Kč)

plán skutečnost plán skutečnost

2011 1018 867 807 888

2012 1038 –381 810 1106

2013 1070 –417 834 868

2014 536 476

Pomozte nám dělat Zpravodaj
� redakční rada Zpravodaje

Dovolujeme si požádat čtenáře Zpravodaje o zasílání
„povedených“ fotografií zachycujících naše město, jeho
nejbližší okolí či dění v něm. Fotografie budou případně použity
pro zpestření, doplnění tematických textů či použity na titulní
stranu.

Zasílejte max. 3 autorské snímky měsíčně ve formátu jpg v tiskovém
rozlišení min. 300 DPI, a to elektronickou formou na e-mail: zpravodaj@cela-
kovice.cz (max. příloha 10 MB). V případě překročení kapacity např. přes
www.uschovna.cz.
Ke každé zaslané fotografii připojte její popis, jméno autora (vč. kontaktů
– jen pro potřebu redakce), prohlášení o autorství fotografie a souhlas
s jejím bezplatným uveřejněním. Popř. informaci, zda autor dovoluje použít
výřez snímku apod.
Děkujeme ☺



Jak dál s čelákovickým školstvím?
� Josef Pátek, zastupitel města

Město Říčany se rozhodlo letos nepřijmout při letošních zápisech do základ-
ních škol žáky z okolních obcí. Vypovědělo smlouvy o „spádovosti“, které
zajišťovalo pro celkem 19 obcí.
Jak jsme na tom se situací v Čelákovicích? V roce 2007 nechalo město zpra-
covat demografickou prognózu vývoje počtu obyvatel. Podle této analýzy
by v příštích 15 letech měl vzrůst počet dětí v Čelákovicích z 14,5 % (2007)
až na 20 % a v roce 2030 by měl být tento počet celkově o 40 % vyšší oproti
roku 2007. Z těchto čísel je jasné, že město čelí a bude čelit poměrně masiv-
nímu tlaku na umístění dětí nejen do mateřských, ale i do základních škol.
V první vlně bylo a je nutné vyřešit kapacitu mateřských škol a celkově zlepšit
prostředí v těchto zařízeních. V minulých volebních obdobích tak byly rekon-
struované školky J. A. Komenského nebo Přístavní a proběhla také rekon-
strukce ZŠ J. A. Komenského a rekonstrukce jedné budovy ZŠ Kostelní.
V tomto volebním období se nacházíme již téměř na vrcholu demografické
prognózy ve vývoji počtu žáků mateřských škol a tento boom se postupně
přenese na základní školy.
V loňském roce také vznikla petice nespokojených rodičů za zvýšení kapacity
školských zařízení. Na základě této petice jsem ještě jako starosta města
svolal pracovní skupinu odborníků z odboru školství Městského úřadu a ředi-
telek mateřských, základních škol a Základní umělecké školy, aby vytvořili
odbornou koncepci řešení kapacit školských zařízení. Vznikl kvalitní doku-
ment, na který se bohužel teď jen práší. Ačkoliv je tato koncepce k dispozici
na webu města v sekci školství, bohužel ji neprojednalo Zastupitelstvo města.
Považuji za velkou škodu, že zatím nebyl tento dokument i přes neustálé
připomínání řádně projednán. I přesto ho všem doporučuji k přečtení.
Některé dílčí kroky k naplnění této koncepce lze sledovat již v letošním roz-
počtu města. Ve výdajové části nalezneme zatím jen výdaje na rekonstrukci
Mateřské školy v Rumunské ulici a vyčleněné prostředky na stavbu nové
školky.
Musíme však neprodleně začít pracovat na hledání prostředků pro dostavbu
Základní školy Kostelní. Právě tato stavba bude v příštím volebním období
naprosto klíčová a pro město strategická. Na její realizaci bude potřeba
zhruba 100 milionů korun. Nerealizace této stavby by mohla vyústit v podobné
opatření, které provedli v Říčanech, a to by byla velká škoda. Je tedy nutné
pozorně sledovat dotační programy a shánět peníze „kde se dá“, neboť
město si velké úvěrování nemůže dovolit, a prodej majetku v této době by
byl neefektivní.
Rozhodně by stranou neměla zůstat Základní umělecká škola, neboť nápor
žáků bude mít stejnou křivku jako nápor žáků na základní školy. I zde se při-
pravuje rekonstrukce a přístavba vedoucí ke zvýšení kapacity objektu.
Věřím však, že budoucí zastupitelé, které si již v říjnu tohoto roku zvolíte, tuto
zpracovanou koncepci řádně nastudují a budou k ní přistupovat lépe než
stávající. Bude lépe, já tomu věřím. Udělám pro to vše.

Poznámka redakce: Investice do školských zařízení jsou popsány
v článku „Rozjíždíme investice“, str. 1.

Přivítáni do života byli
v sobotu 22. února 2014

tito noví občánci města Čelákovic

Zuzana Popová, Matěj Horňák, Šimon Gabriel, Jakub Velebil, Anna Režová,

Agáta Wagnerová, Vítězslav Stařík, Stela Langrová,
Barbora Hrbáčková a Sylvie Weyrostková.

Foto: Jiří Suchý
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� Radek Fedaček, velitel Městské policie Čelákovice

Okolí supermarketu Albert bylo vždy jedním z nejčastěji střežených oblastí

města, stejně jako nádraží Českých drah, protože se v jeho blízkosti dělo

protiprávní jednání častěji než v jiných částech města a jde o nejexpono-

vanější místo v centru města. Proto se na místě vytvořil kontrolní bod

hlídek Městské policie (MP) a byl instalován nový kamerový bod městského

kamerového systému. Rovněž jsme navázali blízkou spolupráci s pracov-

níky supermarketu Albert, kteří Městské policii hlásí veškeré negativní

dění v obchodě nebo jeho bezprostřední blízkosti.

Podle četnosti událostí, které byly řešeny za 8 nejvytíženějších měsíců (březen

až říjen 2013), je patrné, že v březnu a dubnu bylo více incidentů, které se

udály na prostranství před prodejnou. V březnu 2013 bylo řešeno 11 událostí,

z toho 1 krádež, 10 ostatní narušení veřejného pořádku, přičemž 1× bylo

odhalení kamerovým systémem; v dubnu 2013 to bylo 14 událostí, z toho

5 krádeží, 9× narušení veřejného pořádku (1× došlo k odhalení kamerovým

systémem); v květnu 2013 byly řešeny už jen 3 události, z toho 1 krádež, 2×

narušení veřejného pořádku; v říjnu 2013 byla řešena jen jedna událost, a to

krádež, bez narušení veřejného pořádku.

Ve statistice jsou zaznamenány i „plané poplachy“, kdy šlo o subjektivní

pocit pracovníků Albertu, ale smyslem zásahů bylo, aby byla nastolena

nulová tolerance pro osoby páchající cokoliv. I podle jmen je patrné, že

šlo o jednu skupinu osob, které páchala nejvíce přestupků. Z toho důvodu

bylo od dubna 2013 přijato opatření, kdy se zaznamenávají přestupky

osob, a v případě že by se osoby dopustily více než dvou přestupků, byl

by další postoupen na přestupkovou komisi města Čelákovic s návrhem

na vyslovení zákazu pobytu v okolí Albertu nebo na území města, pokud

by šlo o osobu s trvalým pobytem mimo Čelákovice. Zatím tato situace

nenastala, ale již máme čtyři osoby, u kterých bude další přestupek předán

na přestupkovou komisi k výše popsanému postupu.

Závadové osoby postupně vyklidily prostor a v současné době dochází jen ke

sporadickým incidentům, a to nejvíc uvnitř prodejny, především jde o krádeže

zboží. Toto je ovšem plně v kompetenci ostrahy prodejny a jejích zaměst nanců. 

Další věcí je fakt, že u supermarketu Albert se nachází zastávka autobusu,

odkud odjíždějí děti ze škol ve městě, a je proto logické, že toto místo je

vzhledem k jejich hrám a krácení si času na čekání živější a hlučnější než na

jiných místech. Domnívám se, že toto je zcela obvyklé a chování dětí nijak

nenarušuje veřejný pořádek a nelze je sankcionovat, pokud jde o drobné

prohřešky, jako např. výkřiky. 

Věřte, že MP dělá vše, co jí všechny možnosti, personální i zákonné, dovolují,

a v tomto úsilí pokračujeme i nadále. Ale i tak platí, že nemůžeme být vždy

a všude a postihnout každou nepravost, která se u nás ve městě děje, a proto

přivítáme i Vaši spolupráci a to, že nám dáte vědět, když sami bude svědky

nějakého protiprávního jednání.

Městská policie Čelákovice a supermarket Albert
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Ochrana rozhodčího po slovní potyčce
s diváky
1. 2. 2014 v 10.50 hod. bylo telefonicky oznámeno

na MP, že v ulici J. A. Komenského, v tělocvičně

ZŠ, mělo dojít k incidentu mezi rozhodčím a diváky

zápasu. Hlídka se dostavila na místo spolu s hlíd-

kou Policie ČR. Následně bylo zjištěno, že rozhodčí

(23 let) měl slovní potyčku s diváky. Při příjezdu

hlídek však byl již na místě klid, a proto rozhodčí

požádal jen o ochranu, aby mohl z místa odjet

a nedošlo k dalšímu incidentu, což bylo učiněno. 

Sud s neznámou látkou ve sklepě
rodinného domu
8. 2. 2014 ve 14.45 hod. telefonicky oznámil na

MP občan, že v ulici V Nedaninách se ve sklepě

objevil sud s neznámou látkou. Hlídka MP se

dostavila na místo a provedla prvotní šetření, aby

se zjistil obsah a též kdo sud do domu umístnil.

Poté byl na místo přivolán Sbor dobrovolných

hasičů Čelákovice, kteří si celou věc převzali k dal-

šímu postupu.  

Muž na ulici
8. 2. 2014 v 16.50 hod. telefonicky oznámil občan,

že v ulici Na Stráni před restaurací leží nějaký muž.

Hlídka na místě zjistila, že jde o silně podchlaze-

ného muže (24 let), se zjevnými bolestmi. Hlídka

na místo přivolala záchrannou službu, která si

muže, jenž byl patrně pod vlivem alkoholu nebo

jiné omamné látky, převzala a odvezla ho na interní

oddělení v nemocnici v Brandýse nad Labem. 

Muž s baterkou na zahradě
11. 2. 2014 v 0.15 hod. telefonicky oznámila

občanka, že v ulici Lipová naproti jejímu domu

někdo chodí po zahradě s baterkou. Hlídka po

příjezdu na místo zjistila, že jde o bezpečnostního

technika firmy plynárenské společnosti, který

opravuje únik plynu. 

Recidivista v hypermarketu
13. 2. 2014 v 17.20 hod. bylo oznámeno, že v jed-

nom z hypermarketů byl zachycen pachatel krá-

deže zboží. Hlídka na místě zjistila, že jde

o „známou firmu“, muže (33 let). Poté hlídka pro-

vedla perlustraci muže v databázích Policie ČR,

kdy bylo zjištěno, že po muži je vyhlášeno celos-

tátní pátrání a že v jeho případě jde o recidivu,

a proto jde o trestný čin. Muž byl převezen na Poli-

cii ČR k dalšímu opatření. 

Kontejnerové vandalství
15. 2. 2014 v 1.35 hod. bylo na MP přijato telefo-

nické oznámení, že v ulici Stankovského nějaký

muž tlačí kontejner směrem ke kruhovému objez-

du.  Hlídka byla na místě společně s PČR, ale muž,

který tlačila kontejner, odmítal prokázat svou totož-

nost a začal být silně agresivní. Hlídce se podařilo

muže uklidnit, poté ho Policie ČR odvezla ke zjiš-

tění totožnosti a celou věc nadále řeší. Ve vandalovi

byl zjištěn muž z Čelákovic (ročník narození 1991).

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

TS Čelákovice budou pořádat svoz tří-
děného komunálního odpadu. Vytříděný
komunální odpad z domácností bude
možné zdarma odevzdat na uvedených
místech v následujících sobotách vždy
od 8.00 do 12.00 hod.

15. března
ulice Spojovací u budovy Q-bytu

sídliště V Prokopě u restaurace

22. března
ulice Na Stráni u kotelny

ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice

ulice Sukova u sauny V Nedaninách

29. března
ulice 28. října u hřiště Union

ulice Polská na křižovatce s Lidickou

5. dubna
ulice Jiráskova

parčík mezi ulicemi Majakovského

a Jungmannovou

12. dubna
Záluží u hřiště

Císařská Kuchyně u pomníčku

Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase mohou

občané zdarma odevzdat tyto druhy vytřídě-
ného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty,

PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompos-

tovatelný odpad ze zahrad. Lze zde odevzdat
i velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu!
Současně zde lze odevzdávat elektrozařízení
jako zpětný odběr – lednice, sporáky, pračky,
televize, monitory, výpočetní techniku
a podobně. Uvedené komodity lze průběžně

odevzdat celý rok i na sběrném dvoře „Na Špič-

ce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts/

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 19.30–21.30
(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)

Změna provozovní doby: od 20. 3. otevřeno ve
čtvrtek od 18.00 hod.

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

www.celakovice.cz
e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

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

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

Beseda nad kvalitou
venkovního ovzduší

v našem městě
� Petr Petřík, předseda komise pro životní

 prostředí

Jedním z požadavků petice „Kvalitní ovzduší pro

naše děti“, kterou do dneška podepsaly více než

dvě stovky obyvatel Čelákovic, bylo i uspořádání

veřejné besedy. Konání besedy, která se bude

zabývat problematikou kvality ovzduší, podpořila

Rada města jako iniciativu komise pro životní

prostředí. Na besedu plánujeme přizvat kromě

vedení města a odboru životního prostředí MěÚ

Čelákovice také zástupce Krajské hygienické

stanice Středočeského kraje, odborníka na kva-

litu ovzduší a zástupce velkého průmyslového

podniku. Rádi bychom veřejnost seznámili s aktu-

álními údaji o čistotě ovzduší v našem městě,

s dopady špinavého vzduchu na lidské zdraví

a s cestami, jak zlepšovat kvalitu toho, co dý -

cháme. Zaneste si proto do svých diářů, že

poslední březnový den bude patřit Vašim dotazů

na kompetentní činitele na téma čistý vzduch ve

městě.

Beseda „Čistý vzduch ve městě – základ
našeho zdraví“ proběhne pod patronací
komise pro životní prostředí v pondělí
31. března 2014 od 18.00 hod. v Městském
muzeu v Čelákovicích.
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Rok 1939
Před 75 lety, 15. března 1939 poprvé zanikla, po necelých 21
letech existence, Československá republika (ČSR). To, co jejímu
prvnímu zániku předcházelo, dovoluji si ve stručnosti jako nepa-
mětník, proto s využitím pramenů, které jsem považoval za objek-
tivní, připomenout.

15. a 16. březen
LETOŠNÍ VÝZNAMNÁ, ALE NESLAVNÁ VÝROČÍ

Již 28. října 1918, týden před koncem 1. světové

války, respektive před podpisem příměří mezi zá-

stupci hroutící se Rakousko-uherské monarchie

a vítězných dohodových mocností, vydal Národní

výbor československý v Praze „Zákon o zřízení sa-

mostatného státu Československého“. Na jeho

území žilo o dva roky později asi 7,2 mil. Čechů, 2,4

mil. Slováků a více než 5 mil. lidí různých národ-

nostních menšin, z nichž nejpočetnější byli Němci

(3, 6 mil.) a Maďaři (0,8 mil.). Tvůrci republiky před-

pokládali, že Češi a Slováci „splynou v Čechoslo-

váky“ a spolu s menšinovými Němci, Maďary

as téměř milionovou skupinou Rusínů, Poláků a lidí

dalších národností přijmou společný stát za svůj.

Československo bylo tedy „na světě“, ale jako

jeden malý mnohonárodnostní nástupnický stát

velké mnohonárodnostní monarchie jej – jak se

brzy ukázalo – čekaly možná větší problémy, než

měla ona. Českoslovenští občané německé a ma-

ďarské národnosti totiž ztratili svá poněkud výsadní

postavení, jichž v ní užívali. Němci, včetně tak zva-

ných sudetských v zemích Koruny české (v Če-

chách, na Moravě a ve Slezsku), Maďaři v bývalých

Horních Uhrách (na Slovensku). 

Podotýkám, že „sudetský“ není hanlivá přezdívka

předválečných Němců obývajících české pohra-

ničí nebo jejich potomků, ale slovo odvozené prý

z keltského výrazu „sudéta“ – les kanců, o němž

se v této oblasti zmiňoval už starověký geograf Pto-

lemaios. Dvě nejpočetnější menšiny tedy vznik

ČSR nepřivítaly. Pokusily se vytvořit separátní

územní celky s cílem připojit je k tak zvanému Ně-

meckému Rakousku, kNěmecku, respektive kMa-

ďarsku. Celistvost republiky se podařilo zachovat

vojenským obsazením sudetských oblastí a také

„ostrým válečným hašteřením“ s Maďarskem

o část Slovenska a s Polskem o Těšínsko. Situace

se sice postupně uklidnila mimo jiné i profitováním

pohraničí na hospodářském růstu mladé republiky,

ale pocit křivdy zejména v části německého oby-

vatelstva zůstal, zhoršily se vztahy s Polskem, Ma-

ďarsko se dále tvářilo nepřátelsky. 

K radikalizaci hlavně německé menšiny došlo

znovu až v období hospodářské krize ve 30. letech

20. století, zejména po nástupu Adolfa Hitlera

k moci v Německu. V roce 1935 dokonce zvítězila

Sudetoněmecká strana – SdP v československých

parlamentních volbách. Krize totiž postihla české

pohraničí víc než vnitrozemí a Hitler  toho obratně

využíval při realizaci svých mocenských a územ-

ních nároků. 

Ty Československo brzy poznalo „na vlastní kůži“.

Od roku 1937 plánoval německý führer se svými

generály proti naší zemi vojenský úder s krycím ná-

zvem „Fall Grünn“ – plán Zelený. Počítal v něm

i s pomocí ozbrojených sudetoněmeckých oddílů.

Nejdříve ale připojil k Německu Rakousko v březnu

1938, a to prý se souhlasem většiny Rakušanů.

České země byly tímto krokem prakticky obklo-

peny chtivým Německem. Naše hranice s ním mě-

řily přes 2100 km. Obsazením Rakouska si Hitler

vyzkoušel „trpělivost“ Francie – s níž měla ČSR do-

hodu o vojenské spolupráci v případě napadení

Německem – a také smířlivost Velké Británie.  Zjistil,

že Československo by mohl pohltit jinak než pří-

mým vojenským úderem. Povzbuzení „čeští“

Němci organizovaní v SdP, vedené libereckým ro-

dákem Henleinem, „oprášili“ požadavek autono-

mie v rámci svého tak zvaného Karlovarského

programu v dubnu 1938. Československá vláda

byla sice ochotna o autonomii jednat, ale na akce

ozbrojených „ordnerů“ SdP v pohraničí musela

v květnu 1938 reagovat částečnou mobilizací. Tu

Hitler označil za provokaci a Československo za

agresora. Hrozící mezinárodní konflikt k nám přijela

prošetřit britská mise vedená lordem Walterem

Runcimanem jako prostředníkem. V polovině září

dospěla k závěru, že „vývoj vede k válce, které je

třeba za každou cenu zabránit“. Jak se ale brzy

ukázalo, již nejen formou autonomie.

Italský vůdce Benito Mussolini totiž „iniciativně

zorganizoval“ schůzku německého kancléře

a také vůdce Hitlera, britského ministerského

předsedy Nevilla Chamberlaina a jeho francouz-

ského kolegy Édouarda Daladiera. Tato „čtyřka“

se sešla 29. září 1938 v Mnichově a podepsala

tam dokument, na jehož základě se Českosloven-

sko mělo vzdát ve prospěch Německa svých po-

hraničních území s převládajícím počtem

obyvatelstva německé národnosti. Tehdejší brit-

ská a francouzská politická reprezentace se totiž

domnívala, že obětováním části „malé bezvý-

znamné země uprostřed Evropy“ zachrání mír,

nebo alespoň oddálí hrozící válečný konflikt. Pro

schůzku bez přímé československé účasti se vžil

název „Mnichovský diktát“. Předcházela mu sice

skvělá, ale bohužel (či naštěstí?) nevyužitá mobi-

lizace československé armády 23. září 1938.

Administrativní členění ČSR po roce 1918 – 1. republika. Zdroj: Internet

Obrys 2. republiky vyznačen růžovou barvou uvnitř bývalé ČSR. Zdroj: Internet
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Dne 30. září 1938 – po zhodnocení situace, rizik

a po ultimativním diplomatickém nátlaku přijala

mnichovský diktát „se skřípěním zubů“ naštěstí

„jen“ československá vláda. Případné „ústavní“

přijetí parlamentem by totiž mohlo znamenat, že

ČSR se vzdává svého pohraničí legálně. Po při-

pojení pohraničí českých zemí k Německu vznikla

na zbývajícím území Česko – Slovenská, tak

zvaná 2. republika, jejímž prezidentem se po ab-

dikaci Edvarda Beneše 5. 10. 1938 a po jeho od-

chodu do Velké Británie nerad stal 30. 11. 1938

Emil Hácha. Ze Sudet bylo po jejich obsazení vy-

hnáno, nebo raději uteklo přes 200 tisíc Čechů

a německých antifašistů. Skoro 1,2 mil. Němců,

hlavně sudetských, obdrželo pak od Hitlera za

úspěšnou „akci“ Sudetskou medaili na památku

1. října 1938 s nápisem „Ein Reich, ein Führer, ein

Volk“ (jedna říše, jeden vůdce, jeden národ). Brzy

nato pak Maďarsko na základě výsledků tak

zvané vídeňské arbitráže obsadilo území na jihu

Slovenska a Podkarpatské Rusi. Polsko se „při-

živilo“ částí Těšínska.

Už 21. října 1938 vydal Hitler tajný příkaz k pří-

pravě likvidace pomnichovské Česko – Slo -

venské republiky. Měla úplně zaniknout

osamostatněním Slovenska a obsazením zbytku

českých zemí německým vojskem. Po pěti měsí-

cích, dne 14. března 1939, se Slovenský sněm

 usnesl na jednostranném vyhlášení nezávislosti

země a o vytvoření Slovenské republiky. Zároveň

začalo Maďarsko vojensky obsazovat celou Pod-

karpatskou Rus. Po půlnoci ze 14. na 15. března

1939 oznámil Hitler do Berlína předvolanému dru-

horepublikovému prezidentu Háchovi, že české

země bere „pod ochranu“ Německé říše a na pří-

padný vojenský odpor bude reagovat leteckým

bombardováním českých měst. Co asi chudáku

panu Háchovi jiného zbývalo, než vzít toto „po-

rušení“ Mnichovské dohody na vědomí.

Dne 15. března 1939 poprvé zaniklo Českoslo-

vensko odpojením Slovenska a obsazením okleš-

těných českých zemí německou armádou. Adolf

Hitler přijel na Pražský hrad. O den později,

16. března 1939, byl vyhlášen Protektorát Čechy

a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren) a od

17. března v něm byl nařízen pravostranný pro-

voz, v Praze až od 26. března. „Ochránci“ se

s ničím „nepárali“.

Protektorát Čechy a Morava. Zdroj: Internet

Čelákovice byly zase po 21 letech Tsche-
lakowitz. Zdejší události 15. března 1939
a následujících dnů, jak je již s určitou
opatrností zaznamenal tehdejší městský
kronikář:

• Úřady všude nařizují zachovat klid, neklásti

odpor a jít každý za svou prací. Vyhlášku

 podobného smyslu dal dne 15. 3. vybubnovati

náměstek zdejšího starosty…

• Na nárožích se tu objevily plakáty velkých roz-

měrů. Byly německo – české s nápadným říš-

ským znakem a namnoze i s velmi chybnou

češtinou. Na něm oznamuje generál Blasko-

witz, že převzal v Čechách „vykonávací“ moc.

Jiná vyhláška oznamuje, že šéfem civilní správy

ustanoven jest Konrád Henlein…

• Ve čtvrtek dne 16. března o půl šesté hodině

večer vkročilo říšské vojsko do Čelákovic:

240 mužů, 10 důstojníků a jedna autobusová

kolona v plné zbroji… Na plochou střechu fili-

álky Městské spořitelny brandýské a na střechu

hotelu Grado byly umístěny vojenské hlídky se

strojními puškami…

• Ještě téhož dne, kdy přibylo říšské vojsko do

Čelákovic (16. 3.), byli zatčeni předáci zdejších

komunistů… Až po 7 týdnech byli opět propuš-

těni…

• Tu a tam stržené, poškozené, přeškrtané vy-

hlášky německé také mluví svou řečí…

• Obyvatelstvo přijímá všecka ta nařízení větši-

nou s trapnými pocity: na veřejnost mlčky, stra-

nou kriticky i s posměchem. Ale nacházejí se

i někteří, kteří si libují… „Dobře bude, pořádek

bude“…

K poslední citované větě si dovoluji dodat – ne-

bylo dobře. Jen z našeho malého města nacisté

v průběhu jejich šestiletého „pořádku“ umučili,

popravili, nebo zastřelili více než 50 lidí. Opravdu

se s ničím ani s nikým „nepárali“.

Vstup do města od Záluží po 16. 3. 1939. Zdroj: soukromý
fotoarchiv

„Ti, co si nepamatují či neznají svoji minulost, jsou

odsouzeni si ji zopakovat“. Tak nějak zní nyní

často používaný bonmot – česky rčení – jednoho

amerického filosofa, žijícího koncem 19. a v 1. po-

lovině 20. století. Jak se má ale chudák nepamět-

ník lačnící poznat pravdu o událostech, které se

staly třeba před „pouhými“ 75 – respektive 76 lety

orientovat v dnešní záplavě „spolehlivých“ infor-

mací a názorů, které jejich autoři často prezentují

jako historická fakta a šíří všemi možnými

 sdělovacími prostředky, včetně počítačové sítě

a bulvárního tisku? Tak například se můžete do-

číst nebo slyšet, že:

• Henleinovy autonomistické požadavky, včetně

uznání němčiny za třetí státní jazyk, byly legi-

timní. 

• Mnichovská dohoda nebyla ničím jiným, než

organizačním opatřením, jímž byl realizován

Benešův tajný plán, s nímž 15. září 1938 vyslal

svého emisara do Paříže se žádostí, aby Fran-

cie a Velká Británie předložili Hitlerovi nabídku

na odstoupení pohraničních území Německu.

• Úsloví „hanebná zrada Západu“ se v souvislosti

s Mnichovskou dohodou stalo zaklínadlem

českých moderních dějin v podání komunistic-

kých, ale i současných historiků a je součástí

české národní historické identity.

• V německých koncentrácích bylo koncem války

„pouhých“ 130 tis. československých občanů.

• Mnohem lepší by bylo sebekriticky uvažovat

o vlastních chybách, s nimiž bylo spojeno sa-

motné založení Československa v roce 1918

i jeho následná existence. Mezi ně patřily ne-

místné velikášství a nedostatek velkorysosti

české, respektive čechoslovakistické vlád-

noucí oligarchie vůči národnostním tužbám

českých Němců.

• Češi od středověku až do roku 1918 nikdy ne-

existovali jako národ, vždy jen jako poddaní.

Pro ty, kteří už zapomněli, co se učili ve škole, ne-

zaujatě připomínám, že Němci byli na území čes-

kého státu pozváni už jeho přemyslovskými

panovníky ve druhé polovině 12. století. Od té

doby žili hlavně v pohraničních oblastech, několik

století tam úspěšně hospodařili a žili v míru a po-

koji s českým obyvatelstvem. Teprve od 19. století

v souvislosti s formováním národního uvědomění

se soužití začalo trochu komplikovat. Přesto ale

většina Němců žila s Čechy dále bez výrazných

problémů až do vzniku ČSR, respektive do po-

čátku 30. let 20. století, kdy to vzali „do rukou“ je-

jich politici. Němci měli v ČSR své základní,

střední i vysoké školy, na území s více než 20 %

obyvatel německé národnosti byla druhým úřed-

ním jazykem němčina (používaly se i německé

názvy měst a firem), vydávali si knihy a noviny

v rodném jazyku. Děti Čechů a Němců bývaly na

prázdninách na tak zvaném „handlu“, aby se na-

učily řeč. I moje maminka jako Češka chodlila

v 1. republice po určitou dobu do německé školy

v Ústí nad Labem (Aussig a.d. E.) a na „handlu“

bývala v Trutnově (Trautenau). Vztah Maďarů a ob-

čanů Slovenska jako části ČSR měl zcela jiný his-

torický vývoj, protože Slovensko, respektive Horní

Uhry byly součástí uherského státu prakticky od

zániku Velkomoravské říše až do roku 1918.

Proto, vážení, čtěte, poslouchejte rádio, dívejte

se na televizi pozorně, porovnávejte a uvažujte

sami – komu co, nebo kdo dnes po tolika letech

slouží, zda informace, kterou dostáváte, není

dílem manipulátorů, mystifikátorů, samozvaných

vykladačů historie či vyvolávačů nenávisti. Vět-

šina z nás, starších, zažila až druhou okupaci Čes-

koslovenska – 30 let po té mnichovské a také

druhý zánik Československé republiky dnem

1. ledna 1993. Těžko uvěřit, že by ta většina nez-

nala svoji historii – a přece si ji zopakovala. Nebo

že bychom postupně ztráceli paměť, či byli tak

nepoučitelní?

S využitím odborných podkladů připravil
Ivan Vaňousek
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HOŘELO
Naproti našemu domku v Rybářské ulici vypukl

požár, který postupně zachvátil tři přízemní domky.

Šturmů, trafiku Tržických a třetí přímo naproti nám.

Jméno jeho majitele si už nepamatuji, ale na jeho

místě stojí třípatrový dům pana stavitele Faita.

Starobylý domek Erbenův, sousedící s radničním

dvorem a s požární zbrojnicí, se tenkrát podařilo

zachránit. Plameny šlehaly a i stěny našeho domku

byly přes ulici asi 15 metrů širokou, velmi horké.

Naříkající lidé zachraňovali skromný majetek, a kdo

mohl, pomáhal. Oheň hořel dost dlouho a ty tři

domky vyhořely až do základů. Hasiči se snažili

hlavně zabránit rozšíření požáru. Tenkrát se dělníci

v továrnách neměli kde umýt a tak chodívali domů

v pracovních šatech celí špinaví a v obličeji začer-

nění. Já si pak dlouho ve své dětské naivitě před-

stavoval, že to jsou lidé, co hasili ten oheň a že

od toho zůstali tak učernění.

ZŘÍCENÉ LETADLO
Druhou výraznou událostí mého útlého dětství

bylo zřícené letadlo, ve kterém zahynuli tři lidé.

Již tenkrát občas přelétlo nad Čelákovicemi letadlo

a to mne vždy velmi vzrušovalo. Letělo pomalu,

nízko, majestátně. Však jsem se je pokoušel

i namalovat na pytlíky od potravin. Zblízka, na

zemi jsem letadlo nikdy neviděl a tak ty obrázky

byly velmi primitivní a podivné. Ručkou neumělou

jsem maloval lidičky jak chodí po křídlech letadla.

Pak začalo létat letadlo i v Čelákovicích. Prý to

byl bývalý vojenský pilot z 1. světové války – Sou-

ček, který si staré vojenské letadlo opatřil a pak

s ním provozoval vyhlídkové lety. Startovával také

na Čelákovickém labském ostrově. Jednou ho

požádali dva mladší novomanželé o svezení.

Letadlo bylo asi přetížené a při vzletu zavadilo

o topoly u čelákovického mlýna, zřítilo se a pilot

Souček i novomanželé se zabili, či uhořeli. To

neštěstí jsem neviděl, ale byl jsem se pak s tatín-

kem podívat u mlýna na ohořelé zbytky letadla.

Samozřejmě jsem netušil, že letadla budou jednou

mým celoživotním povoláním, že budu po 2. svě-

tové válce několik let členem havarijní komise a že

si pak občas vzpomenu na první havárii letadla,

se kterou jsem se v Čelákovicích setkal jako malý

kluk.

Poznámka redakce
(s využitím externí konzultace Jaroslava Špačka)

K textu „Hořelo“ – Jednalo se zřejmě o požár v roce

1924, při němž dle záznamu v Kronice města Čelá-

kovic vyhořely domy č. p. 182, v němž bydleli koší-

kář J. Šturma s manželkou, paní R. Nouzáková

a Tržická, č. p. 183, v němž bydleli košíkář J. Divyš

s manželkou a dvěma nájemníky, č. p. 184, v němž

bydleli řezník J. Bělík a Šimonovi.

K textu „zřícené letadlo“ – K havárii pražského

dvojplošníku došlo 13. 7. 1924 odpoledne až po

několika předchozích úspěšných vyhlídkových

letech. Při zpátečním startu do Prahy byly v letadle

4 osoby, včetně majitele společnosti Aerosport

J. Součka ze Kbel. Zřejmě přetížené letadlo zava-

dilo křídlem o strom a v plamenech se zřítilo do

vody. Dva pasažéři zahynuli na místě, jeden těžce

popálený po převozu do nemocnice druhý den.

Majitel firmy, který z letadla vyskočil před dopa-

dem, vyvázl s těžkým zraněním, přežil a nebyl sou-

zen. V době havárie bylo na Grádě několik tisíc

 rekreantů.

Několik poznámek
k výstavám
plánovaným

v Městském muzeu
v roce 2014

� Jaroslav Špaček, zastupitel města

Ve Zpravodaji č 1/2014 vyšel příspěvek s názvem

„K výročím Josefa Volmana v roce 2013“. Autor

v něm dává na vědomí čtenářům, že se nekonala

očekávaná výstava právě k výročím pana J. Vol-

mana. Byla v plánu akcí na rok 2013 řádně pře-

dložená městu a navíc ještě i inzerovaná na

plakátech a ve ZMČ. Ředitel muzea „se rozhodl

výstavu přesunout do roku 2014“ bez uvedení jas-

ných důvodu. Uběhl celý rok, kdy byl čas na pří-

pravu této výstavy, a její neuskutečnění je

přinejmenším zarážející a hlavně nezodpovědné

jak vůči občanům města, návštěvníkům z jiných

obcí, kteří na avizovanou výstavu přijeli a zase

zklamáni odjeli, tak i vůči zřizovateli. S jistotou

vím, že materiály – stovky nejrůznějších dokladů,

plánů, fotografií, prospektů a jiné sbírkové před-

měty, které jsou soustředěny ve sbírkách čeláko-

vického muzea k osobnosti J. Volmana a jeho

továrně jak za desetiletí mé práce, tak i mých před-

chůdců – by bohatě pokryly předpokládaný záměr

výstavy. Pokud se má výstava uskutečnit až

v letošním roce, tak ztrácí ve vztahu k uplynulým

výročím na významu a nabízí se otázka, zda vedení

města by nemělo zvážit, jestli tuto výstavu nena-

hradit jinou na aktuální téma.

Je rozhodně škoda, že plán letošních výstav

muzea, ke kterému by mělo město také zaujmout

stanovisko, nijak nereflektuje 100. výročí počátku

1. světové války a 75. výročí vzniku 2. světové vál-

ky. Je významným faktem, že 1. světovou válkou

byla každá čelákovická rodina jistým způsobem

postižena. Řada mužů se do rodin z válečných

polí nevrátila, mnoho čelákovických legionářů

bojovalo za svobodu naší vlasti a někteří z nich

následně získali vysoké vojenské postavení, jak

dokládají stovky sbírkových předmětů uložené

v muzeu. Obdobně dějinné události zasáhly zásad-

ním způsobem do života mnoha čelákovických

rodin i ve 2. světové válce.

Nepřipomenutí letošních významných výročí obou

válek nemůže vyvážit případný proslov u pomníku

padlých a lze je považovat za pochybení hraničící

s neúctou k jejich obětem.

Za nešťastně volený považuji také termín pláno-

vané archeologické výstavy 29. 11. 2014 až 1. 2.

2015, tedy v době adventu a Vánoc. Výstava, díky

sbírkovému fondu muzea získanému za více než

pět desetiletí práce, bude jistě zajímavá, ale nevím,

zda je vhodnou právě pro období, ve kterém máme

oživovat a připomínat si naše české tradice. Chci

připomenout, že kromě individuálních návštěvníků

a rodin vždy využívaly možnost zhlédnout vánoční

výstavu také mateřské a základní školy z Čelákovic

i okolí, a ve stovkách dětí nastupující generace

určitě zanechala atmosféra těchto výstav mnoho

pozitivních a pro naši „rozpolcenou“ společnost

přínosných vjemů.

I když jsem byl vyloučen z práce v muzeu, dovoluji

si tyto poznámky publikovat vzhledem k významné

tradici našeho muzea, své praxi a znalosti místních

sbírek. Posouzení problematiky výstav a jejich ter-

mínů ale přirozeně zůstává na uvážení zřizo -

vatele.

CO ZŮSTALO V PAMĚTI
� redakce ZMČ

„Snad je to pravidlem, že každý stárnoucí člověk rád vzpomíná na své
mládí a na hezké chvíle svého života, i když se nelze vyhnout ani těm méně
hezkým. A tak vzpomínám i já a chci se pokusit co nejpravdivěji zachytit co
bylo, a jak to tenkrát bylo, jak jsem to já viděl a cítil...“.

Tak začínají vzpomínky pana Jaroslava Kopeckého, který se narodil v listopadu 1920
v Čelákovicích, bydlel se svými rodiči v dnes již neexistujícím domě č. p. 148 v Rybářské
ulici a jako už starší člověk zaznamenal svůj příběh a události, jak si je zapamatoval,
nebo zažil. Jeho syn vzpomínky svého otce „objevil“ a je hezké, že se o ně rozhodl
podělit se zájemci o historii našeho města a zájemci o historii letectví. Jeho tatínek
totiž od 2. světové války do poloviny 80. let 20. století pracoval ve Výzkumném
a zkušebním leteckém ústavu v Praze-Letňanech. Z připravovaného knižního vydání
pamětí pana Jaroslava Kopeckého jsme pro vás vybrali úryvky popisující dvě událostí,
které mu jako dítěti – jak on sám píše – utkvěly v paměti. V některém z příštích čísel
ZMČ zveřejníme další zajímavé části textu.

Rodný dům J. Kopeckého v Rybářské ulici. Foto: archiv
rodiny

Tištěný přehled akcí „LÉTO
v Čelákovicích“
POZOR, BLÍŽÍ SE
UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO
v Čelákovicích“ 2014 (plakát, Zpravodaj
města) obsahující akce od 4. června do
15. září 2014, je v neděli 5. května 2014.

Informace o akcích zasílejte na e-mail: zpra-
vodaj@celakovice.cz.

Dodané informace jsou také pravidelně zve-
řejňovány na webových stránkách města 
v „Kalendáři akcí ve městě“.
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MěO KSČM Čelákovice zve občany města
a blízkého okolí do jednacího sálu Technických
služeb města (Lipová ulice) na pořádané akce:

• Tradiční posezení s přáteli u příležitosti Mezi-
národního dne žen. K poslechu i tanci zahraje

v sobotu 8. března 2014 od 14.00 hod. oblíbená

kapela POHODA. Drobné občerstvení zajištěno.

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.

• Veřejná beseda s krajským zastupitelem za
KSČM Ing. Pavlem Posoldou – úterý 25. břez-

na 2014 od 18.00 hod. TÉMA: územní plánování

a rozvoj obce, krajské investice, zdravotní

péče…

V pondělí dne 27. ledna 2014 se uskutečnil
volební místní sněm ODS v Čelákovicích. Ve
funkci předsedy čelákovické ODS byl jedno-
myslně potvrzen Josef Pátek, který byl zároveň
zvolen volebním lídrem do komunálních voleb
konaných v říjnu letošního roku. V místním
sdružení byl místopředsedou zvolen Petr Stud-
nička a novými členy rady se stali Miroslav Opa,
Aleš Kužílek a Ondřej Bouška.

Josef Pátek je předsedou čelákovické ODS již

osm let a v této souvislosti uvedl: „V aktuálním

funkčním období máme jednoznačný cíl. Vyhrát

v komunálních volbách a sestavit koalici, se kterou

bude možné rozvíjet naše město v následujících

čtyřech letech.“ Komunální volby jsou prioritou,

a proto zahájí ODS v Čelákovicích předvolební

kampaň již v březnu letošního roku. Ta bude pro-

bíhat kontinuálně až do prosince 2014.

Změny ve vedení TOP 09 Čelákovice

Již od listopadu loňského roku pracuje výbor míst-

ní organizace (MO) TOP 09 Čelákovice v novém

složení. O takto obměněné sestavě ve vedení

místního výboru rozhodl již 24. 11. 2013 sněm 

MO Čelákovice. Výbor MO nyní funguje ve složení

Tomáš Janák – předseda, Milan Tichý – místo-

předseda a další tři členové výboru Tomáš Ada-

mec, Jaroslav Hodyc a Martin Mikulka. Předseda

Tomáš Janák byl na tomto sněmu zároveň jedno-

hlasně zvolen lídrem kandidátky TOP 09 v Čelá-

kovicích pro podzimní komunální volby.

Současná situace v Zastupitelstvu města nás netě-

ší, avšak snažíme se vzniklé problémy a především

požadavky vás, občanů, intenzivně řešit, a tak

tomu bude i nadále.

V Čelákovicích nás vaše podpora totiž zavazuje.
Víc, než si myslíte.
Vaše TOP 09 Čelákovice

www.top09.cz
www.facebook.com/top09celakovicecz

Oznamujeme všem přátelům

a známým, že dne 30. 1. 2014

zemřela naše maminka paní

Libuše ŘEHÁKOVÁ z Čeláko-

vic (Jiřina).

Za rodinu Miloslav Heger,
druh, a děti s rodinami.

Dne 15. 2. 2014 uplynulo 25 let,

co náhle zemřel náš milovaný

tatínek, dědeček a pradědeček

pan František ŘEHÁK.

S láskou vzpomínají děti Fran-
tišek, Libuše a Jaroslav
s rodinami.

Dne 12. 3. 2014 uplynulo 15 let

od úmrtí našeho tatínka pana

Miroslava PÁVA.

Vzpomíná dcera a syn s rodi-
nami.

Dne 17. 3. 2014 oslaví své 

80. narozeniny Václav KŘIVÁ-
NEK.
Hodně zdraví a spokojenosti

do dalších let mu přejí manžel-
ka, dcera Iva a syn Václav
s rodinami.

28. března 2014 to bude již 50 let,

co se dvěma lidem změnil svět.

V ten krásný den se Jiřina a Josef PROCHÁZ-
KOVI vzali.

Od té doby bok po boku šťastně proplouvali.

A teď zlatou svatbu spolu slaví,

my jim přejeme do dalších let

lásku, štěstí a zdraví.

Přejí dcera a syn s rodinami

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.

� Klára Pechalová

Děkuji neznámému hodnému člověku, který nalezl

ve vlaku mé dokumenty a odevzdal je na městské

radnici. Ještě jednou mnohokrát děkuji.

� Věra Pásková

Dovolte, abych poděkovala hodné neznámé paní,

která našla moje zaběhnuté štěně fenky čivavy

a předala ho na služebnu Městské policie.

Službu konající strážníci byli tak laskavi, že mi ji

přivezli až domů.

Ještě jednou vřelý dík.

Dobrý člověk ještě žije
� Lída a Bohuslav Wolfovi, Mochov

Děkujeme touto cestou p. Karlu Šebestovi z ulice

V Zátiší, který nám dne 27. 1. 2014 kolem 11.00

hod. velmi osobním způsobem pomohl, když jsme

havarovali vozem u Mochova, kde žijeme.

Zůstali jsme po smyku v příkopu a on, ač byl pro-

tijedoucím, tak jako jediný ihned zastavil. Jsme oba

starobní důchodci a tento mladý člověk se zachoval

příkladně. Starostlivě zjišťoval, zda nemáme úraz,

pomohl nám zajistit vytažení z příkopu a vyčkal

i v neuvěřitelné zimě, až po vlastní ose odjedeme.

Příběh jednoho křížku
� Emil Snítilý, turistický oddíl Čelákovice

Křížek, o kterém bych chtěl vyprávět, se nachází

v obci Morcínov na žluté turistické značce mezi

Košovem a Libuní. V roce 1996 jsme se poprvé

zúčastnili pochodu Zimní výstup na horu Tábor,

bylo hodně sněhu, my jsme vystoupali lesem, před

námi se objevila bílá pláň a žádná cesta. Brodili

jsme se po kolena sněhem a tu se před námi jako

zázrakem se objevil onen křížek, vyfotografovali

jsme se a pokračovali již po příjemné cestě na horu

Tábor. Tento pochod jsme každoročně opakovali

pokaždé z jiného místa, ale nikdy jsme se neza-

pomněli u křížku vyfotografovat. Jaké bylo naše

nemilé překvapení, když jsme v roce 2003 zjistili,

že křížek je poničený zubem času, a tak v nás svitla

myšlenka, že když nám před léty pomohl křížek,

nyní pomůžeme my. Jedna naše turistka našla na

půdě starý hřbitovní kříž, nechala ho zrenovovat

a za pomoci TS Lomnice n. Popelkou, kteří opravili

i podstavec a křížek, instalovat v létě 2006. A tak

jsme se v únoru 2007 už mohli slavnostně vyfoto-

grafovat uzrekonstruovaného křížku, zapálit svíčku

a popřát mu dlouhou životnost. Od té doby se

u něho každoročně zastavíme, rozsvítíme svíčku

a rozhlédneme se do kraje, letos už poosmnácté.

Foto: Emil Snítilý
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sobota 8. 3. 20.00 hod.
WOHNOUT UNPLUGGED
koncert rockové kapely

pátek 14. 3. 20.00 hod.
OPRAVDOVÝ TANEČNÍ PLES

sobota 15. 3. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Střední odborné školy Čelákovice, s. r. o.

úterý 18. 3. 19.30 hod.
MAFIE A CITY
divadelní komedie, vstupné: 240 Kč v předprodeji,

280 Kč na místě

čtvrtek 20. 3. 20.00 hod.
VÁŽNÁ HUDBA NEVÁŽNĚ & HUMOR V  HUDBĚ
koncert Tria Amadeus, program: J. S. Bach,

W. A. Mozart, J. Rossini

úterý 25. 3. 9.30 hod.
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč

pátek 28. 3. 20.00 hod.
PUNKOVEJ VEČÍREK
německý legendární neo-punk Green Frog Feet
+ Queens of Everything + Dirty Blondes

sobota 29. 3. 20.00 hod.
MAŠKARNÍ PLES
neděle 30. 3. 15.00 hod.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
nová pohádka divadelního souboru Tyl

pátek 4. 4. 20.00 hod.
TURBO
koncert legendární rockové kapely

neděle 6. 4. 15.00 hod.
DISKOTÉKA V DŽUNGLI
maškarní ples pro děti s Míšou

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.

PESTRÝ BŘEZNOVÝ
PROGRAM

� Tomáš Staněk, ředitel Kulturního domu

Kulturní dům připravujeme na měsíc březen pestrý

program. Kromě již téměř vyprodaných Wohnoutů

(8. 3.) a punkové večeru (28. 3.), na kterém vystoupí

legendární němečtí Green Frog Feet, chystáme

i další zajímavé pořady.

Za zmínku stojí koncert Tria Amadeus nesoucí pod-

titul „vážná hudba nevážně“. Jak název napovídá,

pořad nabídne spojení klasické hudby a humoru.

Historky ze zákulisí umělců a virtuózní provedení

skladeb slavných světových autorů slibují úžasný

večer. Program sklidil ovace publika nejen vČR, ale

ina předních hudebních festivalech vAmsterdamu,

na Kypru, v Dubaji, Abu Dhabi atd. Koncert se v KD

uskuteční ve čtvrtek 20. 3. od 19.00 hod.

S novým představením přichází i divadelní spolek

Tyl fungující pod záštitou KD. Po úspěšné pohádce

„O měšci, botách a jablíčku“, se kterou soubor

bodoval jak na přehlídce amatérských souborů

„Karlínské jeviště“, tak na přehlídce v Havlíčkově

Brodě, přichází čelákovičtí herci s nově nastudo-

vanou pohádkou Hanse Christiana Andersena

„Sněhová královna“. Premiéra se odehraje v sobo-

tu 15. 3. v sále ZUŠ Jana Zacha od 10.00 hod.

a velká premiéra pak v neděli 30. 3. od 15.00 hod.

u nás v Kulturním domě.

Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

Březen 
– měsíc čtenářů 2014

� Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny

V letošním roce jsme na březen připravili program

nejen pro naše čtenáře, ale mohou si z něj vybírat

všichni. Setkání se spisovatelkami, autorské čtení,

ocenění čtenářů roku a vyhlášení nového ročníku

literární soutěže.

Knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší

čtenáře, aby je ocenily. Cílem této aktivity je posílit

význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služeb

knihoven nejvíce využívají. Letos budeme spolu

s dalšími knihovnami oceňovat čtenářskou rodinu,

která často navštěvuje knihovnu a její členové si

v loňském roce půjčili nejvíce publikací. Slavnostní

ocenění „Čtenářů roku“ proběhne v rámci Večera
autorského čtení ve čtvrtek 13. března v 17.30

hod. Hostem večera bude spisovatelka Ivona Bře-
zinová. Autorské čtení začínajících autorů dopro-

vodí na elektronické varhany Jaromír Picek. Na

závěr bude vyhlášeno téma 9. ročníku literární
soutěže naší knihovny.

Ve čtvrtek a pátek 13. a 14. března v dopoledních

hodinách ožijí v knihovně hrdinové knih spisova-

telky Ivony Březinové, kterou jsme pozvali na bese-

du pro žáky ZŠ. Ve čtvrtek 13. března proběhne

od 13 do 17 hodin odpolední setkání a autogra-

miáda spisovatelky Ivony Březinové.

Na milovníky historie čeká ve čtvrtek 27. března

v 17.30 hod zajímavá přednáška spisovatelky

a novinářky PhDr. Stanislavy Jarolímkové na

téma její nové knihy „Na co v učebnicích dějepisu
nezbylo místo.“ Dozvíte se např., proč šlapal Otto

Wichterle na kontaktní čočky, zda mohl zraněného

R. Heydricha zachránit český penicilin, kdo všech-

no přispíval na pražskou katedrálu sv. Víta, zda

napsala „Babičku“opravdu Božena Němcová

a řadu dalších informací.

Doufáme, že si z březnové nabídky vyberete, těší-

me se na setkání s Vámi v knihovně.

Po exotických zemích
s dítětem

� Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny

Cestovatelka Ilona Bittnerová přijala v únoru naše

pozvání na besedu v knihovně. Provedla poslu-

chače svými zážitky Po exotických zemích
s dítětem. Barvité vyprávění o dojmech a zkuše-

nostech z cestování po Kosovu, Albánii a africké

Tanzanii se svou malou dcerou doplnila promítá-

ním fotografií. Dozvěděli jsme se o radostech

i strastech cestování s malým dítětem a také zají-

mavé cestovatelské postřehy ze zemí, kam se

mnoho lidí nepodívá. Vysoká účast návštěvníků

besedy dává vědět o zájmu posluchačů o cesto-

vání, ale rovněž o akce pořádané naší knihovnou.

Využili jsme přítomnosti paní Bittnerové v našem

městě také k zorganizování jejích popularizačních

přednášek Albánie a Dotknout se Afriky pro

základní školu. V knihovně se vystřídali žáci páté

a osmé třídy ZŠ Kostelní, jejich zájem o vyprávění

dosvědčovaly desítky doplňujících otázek.

Ilona Bittnerová je majitelka portálu Africké umění,

cestovatelka, kurátorka výstav obrazů z Tanzanie,

spolumajitelka eventové agentury AfroEvent a lek-

torka programů rozvojového vzdělávání. Žije se

svou rodinou na malé farmě v Jizerských horách,

ale pochází z Čelákovic.

Městská knihovna bude mimořádně ote-
vřena v pátek 4. dubna od 13.00 do 17.00
hod. v rámci celostátní akce NOC
S ANDERSENEM.
Pro děti jsme připravili zábavné odpo-
ledne s hledáním pokladu.

Přednáška Ilony Bittnerové pro 8. tř. ZŠ Kostelní o Albánii:
Foto: archiv Knihovny

Trio Amadeus. Foto: archiv tria
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Na Hrádku 464

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

Za zajímavou výstavou
do našeho muzea

� František Doubek, Městské muzeum v Čelá-

kovicích

V čelákovickém muzeu bude ve vstupní míst-
nosti od 1. 3. do 6. 4. 2014 ke zhlédnutí výstava
nazvaná Otisky minulosti, aneb Trilobiti, dino-
sauři a mamuti ze sbírek muzejních i soukro-
mých. Právě tito výše zmiňovaní zástupci
živočišných druhů jsou typickými pro jednotlivá
období geologického vývoje Země, aproto jsme
si jejich názvy dovolili vypůjčit pro tuto výstavu,
na níž bychom rádi představili faunu a floru od
času trilobitů v prvohorách až po poslední dobu
ledovou v období čtvrtohor – tedy období
mamutů a dalších velkých savců pleistocénu.

Éra prvohor probíhala před 542 až 251 milióny let.

Toto období zahrnuje celkem šest period: kambrium,

ordovik, silur, devon, karbon a perm. Pro prvohory

jsou nejznámějšími živočichy právě trilobiti. Ti

v období kambria tvořili asi 60% všech živočišných

druhů. Postupně se ale v dalších obdobích prvohor

vyvíjely i ostatní druhy jako například hlavonožci

nebo ježovky. Ke konci období prvohor se objevují

iprvní ryby, krytolebci, štíři či vážky akobylky.  Trilobiti

naopak koncem prvohor vymírají. Také rostliny pro-

šly určitým vývojem, kdy od výtrusných přesliček,

plavuní akapradin přecházejí ke konci tohoto období

spíše k nahosemenným cykasům a jinanům.

Následující geologické období – druhohory, trvaly

přibližně 180 miliónů let a skončily zhruba před 66

milióny lety. Dělí se na tři základní periody, a to sice

na trias, juru a křídu. Počáteční teplé, ale suché

podnebí se mění na více vlhké, které přispívá na

souši k rozvoji tropické vegetace. O tom, jak zhruba

vypadala a jakou měla rozmanitost, si můžeme

utvořit představu z nálezů na význačné nedaleké

lokalitě uVyšehořovic. V tamních lomech na kámen

bylo rozpoznáno více než 80 druhů druhohorních

rostlin. S horotvornými procesy začínajícího alpin-

ského vrásnění se však většina povrchu dostala

do mělkých vod moří, a proto dnes spíše nalézáme

v okolních horninách místy velké množství schránek

měkkýšů, a nikoliv pozůstatky velkých suchozem-

ských dinosaurů. Najdeme zde jak amonity, inoce-

ramusy, belemnity či ježovky, tak třeba i zuby

žraloků, jako je tomu například v nedaleké Lysén.L.

Pravděpodobně koncem druhohor dochází k velké

přírodní katastrofě, která zapříčinila vymírání vel-

kého množství rostlinných i živočišných druhů. Tím

prakticky nastává období třetihor. Dělíme je na

paleogén aneogén. Klima se vyznačovalo již názna-

kem pozdějších čtvrtohorních teplotních výkyvů,

ale ty prozatím nebyly tak výrazné. Došlo také

k vysušování klimatu a ústupu druhohorních moří

ze zdejšího území, neboť vlivem celkového chlad-

nějšího klimatu oproti druhohorám se část vody

„zakonzervovala“ v podobě ledu. V živočišné

i rostlinné říši nastává díky uvolněnému prostoru

rozvoj a výrazná diverzita druhů. Mezi živočichy se

nejvíce rozvíjejí savci aptáci, u rostlin se setkáváme

již s předchůdci dnešních druhů krytosemenných

rostlin a teplomilné květeny. Oproti předchozím

obdobím prvohor a druhohor se již nesetkáváme

v paleontologii jen s otisky v horninách, ale nabývají

na významu nálezy jednotlivých kostí savců v nez-

pevněných horninách. Objevit se tak můžou napří-

klad kosti Dinotheria – chobotnatce podobného

dnešnímu slonu, medvěda nebo šavlozubého tygra.

Třetihory končí zhruba před 2,58 miliónem let výra-

zným ochlazením klimatu.

Čtvrtohory se vyznačují výraznými klimatickými

výkyvy. Začínají se tak objevovat takzvané glaciály

a interglaciály, tj. doby ledové a meziledové. Toto

období trvá prakticky dodnes av jedné takové době

meziledové – interglaciálu nyní žijeme. Velké výkyvy

teplot způsobují i značné kolísání hladiny moří, neboť

v dobách ledových je velké množství vody vázáno

v ledovcích, a tím vystupují na povrch i části pevnin,

které dokáží mezi sebou propojit i jednotlivé konti-

nenty. Tím je umožněna migrace fauny. Jako příklad

nám zde může posloužit evropský zubr a jeho pří-

buznost s americkým bizonem. Ve zdejší krajině ale

dochází také k výrazným povrchovým změnám. Při

přechodu z dob ledových do meziledových se díky

tání ledovců stává Labe dravým veletokem, avytváří

tak postupně současné říční terasy. V období, kdy

zde panuje pro změnu ledové a suché klima, mráz

rozvětrává některé horniny na jemné částečky, které

pak vítr roznáší po okolí, a vznikají tak dnešní spra-

šové hlíny, které daly vzniknout omnoho let později

četným cihelnám ve zdejším okolí. A právě okolní

pískovny a bývalé cihelny poskytly množství kos-

terních pozůstatků zástupců tehdejší fauny –mamu-

tů, zubrů či srstnatých nosorožců. Ty nyní, společně

s dalšími zajímavými zástupci fauny a flory let dávno

minulých, můžete spatřit na výstavě, kterou připra-

vilo naše muzeum ve spolupráci s paleontologickým

oddělením Národního muzea v Praze asoukromými

sběrateli. Jste srdečně  zváni.

Pozvánka na výstavu: Jaroslav Šíma – 30 let za řídítky
� Ivo Helikar, šéfredaktor Českých motocyklo-

vých novin

V Čelákovicích ho zná snad každý, i ten, kdo
se o motocykly vůbec nezajímá. Ale mezi pří-
znivci jedné stopy je známou a respektovanou
osobností po celé republice. Nejezdí svým
městem bezcílně křížem krážem, jen aby na
sebe upozornil a obtěžoval hlukem z výfuku.
Jeho dobrodružné cesty mají vždy pevný a čas-
to hodně vzdálený cíl. Na motocyklech jezdí
v létě i v zimě a každoročně najezdí tolik kilo-
metrů, co většina z nás nenajede autem za
deset let. Ano, řeč je o Jaroslavu Šímovi.

Motocyklový novinář, fotograf, dobrodruh a přede-

vším neúnavný cestovatel, člověk, který upsal svůj

život jedné stopě. Krásu cestování na motocyklu,

kdy jste mnohem blíže lidem i přírodě, objevil

s manželkou Lenkou před osmadvaceti lety na

první velké cestě tehdejší Jugoslávií. Od té doby

navštívil přes sedm desítek států čtyř kontinentů.

V srpnu 2009 pokořil svůj první milion kilometrů

v jedné stopě a do dnešního dne posunul tuto

magickou hranici na úctyhodných 1 250 000 km.

Nejde však jen o kilometry. Rok 2014 je pro Jaro-

slava Šímu výroční, i pokud jde o léta strávená za

řídítky. Těch už si prožil v sedlech mnoha nejrů-

znějších motocyklů rovných třicet. Posledním

důvodem k oslavě je i dokončení v médiích sledo-

vaného dlouhodobého testu cestovního endura

BMW F 800 GS, s nímž najel za 42 měsíců rovných

200 000 km. Jeho nejoblíbenější destinací je Afrika

(milovaný kontinent stihnul navštívit už 21x), celkem

6x měl příležitost jet jako píšící novinář společně

s doprovodnou kolonou nejslavnější a nejtěžší sou-

těže světa – Rallye Dakar, a to včetně nových tras

v Jižní Americe. Jeho nejdobrodružnější cestou

ale stále zůstává ta nejdelší do dálněvýchodního

Vladivostoku a zpět, která měřila 25 200 km, trvala

63 dní a mimo jiné vedla i opuštěnými místy Sibiře,

podél kolejí Bajkalsko-amurské magistrály.

A právě fotografie a artefakty z těchto cest, ale

především všechny dlouhodobě testované moto-

cykly, máte možnost spatřit na výstavě „30 let za

řídítky“, kterou od 1. 3. do 30. 3. 2014 pořádá

Městské muzeum v Čelákovicích, na niž jste srdeč-

ně zváni.

Dlouhodobě testované BMW v marockém Atlasu, těsně před najetím magické hranice 200 000 km. Foto: archiv
Jaroslava Šímy
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Rumunská 1477
Čelákovice

tel.: 326 910 911 / 913, 914
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://materidouska.celakovice.cz

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
� 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.

Den otevřených dveří
� Dagmar Horáčková, ředitelka školy

Motýlci v pravěku
� Z. Slepičková, učitelka

Na přání dětí se celá 8. třída Motýlků přenesla do

druhohor, tedy do období před 250 mil. – 65 mil.

lety, kdy na naší Zemi vládli dinosauři.

Děti si přinesly své dinosaury – vytvořily pro ně,

jim vlastní životní prostředí, hnízda i s vajíčky,

zahrály si na archeology a vykopaly z písku kostru

dinosaura, kterou pečlivě čistily malými štětečky

a podle knížek zkoumaly, kterému druhu asi patří.

Po přečtení příběhu o neposlušném Triceraptovi

Rapíkovi si děti toto i zdramatizovaly. Pak plnily

různé úkoly na prac. listech a vytvářely krásné

koláže. Vrcholem každého dne bylo krátké sledo-

vání „Putování dinosaurů“ z DVD.

Že to byl pro děti nevšední zážitek, usuzujeme

i z toho, že se rodiče vyptávali, nahlíželi a chtěli si

s námi hrát.

Opět masopust
� Jitka Špaková, učitelka

Po roční přestávce se u Motýlků opět slavil maso-

pust. Prolínal všemi oblastmi předškolního vzdě-

lávání a denními činnostmi. Děti poslouchaly

vyprávění, samy vyprávěly podle obrázků, sezna-

movaly se se zvyky, naučily se říkanky a písničku,

masopust vybarvovaly, malovaly, počítaly nama-

lované masopustní koláčky a pak jsme si usmažili

pravé masopustní koblížky. Vrcholem byl, jako

vždy, masopustní karneval. Vedle princezen a pirá-

tů se sešlo i několik tradičních masek – kominíci,

medvěd a masopust. Děti soutěžily, mlsaly a na

konec jsme si zatancovali. 

Ilustrační foto jedné z tříd MŠ. Foto: archiv školy

Foto: J. Špaková, učitelka

Masopust ve třídě Motýlků MŠ Rumunská. Foto: archiv školy

Vašátkova 343
Čelákovice

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

Výborné výsledky
našich klavíristů

a kytaristů v okresním
kole soutěže

� Viktorija Hanžlíková Krafová, ředitelka

Každodenní práce sdětmi není jednoduchá, ale vždy

smysluplná a ve spojitosti s uměním je navíc dob-

rodružná a krásná. Vyžaduje od malých muzikantů,

jejich učitelů a rodičů nesmírnou trpělivost a pravi-

delné snažení. Ale výsledek vždy „stojí za to“.

18. února 2014 se konalo okresní kolo soutěže

ZUŠ ve hře na klavír. V koncertním sále naší školy

soutěžilo 51 žáků z pěti základních uměleckých

škol okresu Praha-východ. Výkony všech soutě-

žících měly vysokou úroveň, a přesto v této velké

konkurenci postoupilo do krajského kola ze ZUŠ

Čelákovice 10 klavíristů: 

Lucie Latýnová, Julie Csatlós, Nicol Němcová,

Emília Ochotnická, Julie Šejnohová, Robert Latýn,

Vanda Samohelová, Klára Předotová, Robin Böhm

a Věra Vrzáková.

Absolutními vítězi okresního kola soutěže se
stali Robert Latýn a Robin Böhm.

Předávání cen. Foto: archiv školy

Ve čtvrtek 20. února naši žáci znovu excelovali –

tentokrát v okresním kole soutěže ve hře na kytaru,

které se konalo v Brandýse nad Labem. Do kraj-

ského kola postoupilo 6 kytaristů: Lenka Dvořá-

ková, Jakub Sebera, Eliška Benešová, Adam

Radikovský, Tomáš Kolář, Josef Vacek a kytarové

trio: Jana Kvasničková, Eliška Benešová, Marek

Matoušek.

Absolutním vítězem okresního kola soutěže se
stal Josef Vacek.
Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratulujeme

k dosaženým výsledkům, děkujeme za vzornou

reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů

v dalších kolech soutěže.

Srdečně zveme všechny zájemce na Den otevře-

ných dveří, který se uskuteční ve středu 19. 3.

2014 v době od 16.00 do 18.00 hod. Můžete si

prohlédnout všech osm tříd, naše paní učitelky

rády zodpoví případné otázky a děti si odnesou

malý dárek. Těšíme se na vás a na příjemně strá-

vené odpoledne.
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Bez pana flašinetáře!

Řemeslný trh v Lysé n. L. 2013. Foto: archiv pořa -
datele

Výprava za čelákovickými upíry!
To, že v Čelákovicích kdysi dávno sídlili upíři, ví už každé malé dítě u nás. Ale že
se k nám nedávno nastěhovala nová upíří rodinka Černých, to moc lidí zatím
netuší. Pojďte se seznámit s jejich synem Čendou Černým z Čelákovic, a zároveň
zjistit, jak to s těmi upíry doopravdy je! Živí se lidskou krví? Jsou opravdu
nesmrtelní? A kde vlastně v Čelákovicích bydlí? Odpovědi nejen na tyto otázky
můžete zjistit v sobotu 5. dubna
v odpoledních hodinách. Zapište si červeně do kalendáře – a společně se k nim
vydáme na sousedskou návštěvu. Podrobnosti zjistíte již brzy na http://celakovicti-
upiri.webnode.cz.

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)

VOLNÁ HERNA – pravidelný program
Mateřské centrum nabízí dětem k volnému vyžití
prostory velké a malé herny. Rodinné vstupné
30 Kč/dopoledne.

pondělí       9.00–12.00 hod. malá herna
                   (10.00–11.00 hod. mimiklub) 
úterý           9.00–12.00 hod. obě herny
středa         pro volně příchozí – herny uzavřeny
čtvrtek        9.00–12.00 hod. obě herny
                   (10.00 hod. malováníčko)
pátek          9.00–12.00 hod. obě herny
                   (10.00 hod. zpíváníčko)

V době jarních prázdnin je mateřské centrum
OTEVŘENO.

NOVINKA!
Hlídáníčko pro děti od dvou let
Každé úterý 8.00–15.00 hod. 
Informace a přihlášky tel.: 604 146 682, e-mail:
info-mccelakovice@seznam.cz.

Tanec pro těhotné a Tanec pro maminky
s miminky
Více informací: Martina Arnoštová tel.:
606 715 863.

MIMIKLUB 
Každé pondělí v 10.00 hod. setkání pro maminky
s miminky do 1 roku

DALŠÍ BŘEZNOVÝ PROGRAM
Eskymácké malováníčko pro nejmenší
čtvrtek 13. 3. v 10.00 hod. Tvoříme eskymáky.

ZPÍVÁNÍČKO V ČERVENÉM
pátek 14. 3. v 10.00 hod. Přijďte také v červeném
oblečení, ať se snadno poznáme ☺

JARNÍ MALOVÁNÍČKO A TVOŘENÍČKO
pro nejmenší
čtvrtek 20. 3. v 10.00 hod. Jarní tematika.

Divadélko pro nejmenší „O ježcích“
pátek 21. 3. v 11.00 hod. Loutkové divadélko pro
nejmenší, vhodné pro děti od 18 měsíců.

ŠMOULÍ ZPÍVÁNÍČKO pro nejmenší
pátek 28. 3. v 10.00 hod. Zveme všechny malé
Šmoulíčky a Šmoulinky na zpíváníčko pro nejmen-
ší, přijde se na vás podívat i Taťka Šmoula, tak se
těšte ☺.

BAZÁREK v MC
pátek 28. 3. příjem zboží 17.00–19.00 hod.
sobota 29. 3. prodej zboží 9.00–12.00 hod.
Tradiční jarní bazárek – přijímáme dětské oblečení
0–5 let, těhotenské oblečení, potřeby pro kojence
a batolata. Každá věc musí být označena kódem,
který dostanete od Jitky Fořtové
(jitka.fortova@gmail.cz), pod tímto kódem bude
zboží evidováno a prodáváno, elektronicky Vám
bude zaslán formulář na seznam věcí, které chcete
prodat včetně podrobných informací.

Na duben PŘIPRAVUJEME
4. 4. Noc s Andersenem
5. 4. Výprava za čelákovickými upíry

� Michaeala Tesařová

Tak zněla odpověď na mou otázku Bez koho si
nedokáží návštěvníci loňského řemeslného jar-
marku v Lysé představit ten letošní…
Jarmark se bude konat 5. dubna od 10.00 hod.
na Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad
Labem. Jeho součástí budou opět ukázky staro-
českých i novodobých řemesel a umění, tvůrčí díl-
ny pro děti i dospělé a prodej materiálu pro tvoření.
Při příznivém počasí se návštěvníci mohou těšit
na ukázku agility, zato divadélko bude za každého
počasí.
Touto jarní akcí bychom rádi podpořili pětiletého
Vašíka Smolu z Litoli, který má špatně vyvinutou
míchu a mnoho dalších zdravotních problémů.
Péče o něj je velice nákladná a potřebuje již místo
kočárku elektrický vozík, na nějž rodina v současné
době střádá. Uvítáme jakoukoliv finanční podporu
akce, která pomůže jednomu konkrétnímu
a potřebnému člověku.

Tady je Vašíkův příběh…
Psal se rok 2008 a paní Smolová se připravovala
na porod vysněného chlapečka. Těhotenství pro-
bíhalo bezproblémově, ovšem porod se nakonec
zkomplikoval. Po akutním císařském řezu Vašík
nezačal dýchat. Byla proto nutná intubace a převoz
do pražské Thomayerovy nemocnice… Od té doby
začal rodině Smolových smutný denní kolotoč sta-
rostí o malého Vašíka. Kromě toho, že má špatně
vyvinutou míchu, trpí navíc zápaly plic, má skoliózu
páteře a poruchu močového měchýře. Pohybuje
se pouze plazením, sedí s oporou. Je mu 5 let.
Vašíkovi se snaží pomoci spousta lidí, kteří pro
něj sbírají víčka nebo posílají větší či menší finanční
obnosy. Sdružení Andělé bez křídel vybralo na
Vašíka v projektu s názvem „Elektrický vozík pro
Vašíka“ slušný obnos peněz. Bohužel ale k dosa-
žení částky ve výši 84 tisíc Kč, což je částka za
invalidní vozík, který byl Vašíkovi doporučen, vede
ještě dlouhá cesta…
Pojďme ji spolu trochu zkrátit…

J. A. Komenského 1586
Čelákovice

tel./fax: 326 741 437
e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

Den otevřených dveří
� Hana Henyšová, ředitelka školy

Ve čtvrtek 13. 3. 2014 v době od 15.00 do 17.00
hod. vás srdečně zveme k prohlídce mateřské

školy. Na třídách a terasách budou pro děti při-

praveny různé hrací prvky. Po celé mateřské škole

budou vystaveny výtvarné práce dětí, mezi nimi

i soutěžní práce, kterými jsme letos získali 4 první

místa v soutěži Řemesla Polabí VII v kategorii před-

školních dětí.

Formuláře k zápisu si vyzvedněte v termínu od

10. 3. do 14. 3. 2014 v době od 8.00 do 10.00 a od

14.30 do 16.30 hod. Zápis proběhne ve dnech
1. 4. a 2. 4. 2014 v době do 8.00 do 16.00 hod.
Všem přejeme, aby se vám v MŠ líbilo.

„Sluníčko“ – plstění ovčím rounem. Tuto jednu z vítězných
prací soutěže Řemesla Polabí VII vytvořila třída B1 – Slu-
níčka (děti 3–5 let). Foto: Hana Henyšová



Šest žen se utká o titul 
Nejlepší podnikatelka Středního Polabí

� Bohdana Rambousková

Vítězky prvního kola vybrala v úterý 12. února 2014 porota soutěže Nejlepší podnikatelka Středního

Polabí, kterou organizuje projekt Podporujme podnikatelky Polabí! spolu s městem Čelákovice. Do

druhého kola postoupilo celkem šest žen, které nyní čeká úkol prezentovat své podnikatelské vize.

Jména těch nejlepších, které získají titul Nejlepší podnikatelka, budou oznámena v květnu na tradičním

Setkání na náměstí v Čelákovicích.

Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo jedenáct uchazeček. V kategorii pro ženy podnikající méně

než dva roky postoupila Marta Šipčiaková se svým projektem distribuce čerstvých produktů z Polabí,

Adéla Dvořáková s kavárnou Paříž a Natalija Novotná, která prodává med a včelí produkty z vlastního

včelařství.

V kategorii pro zkušené podnikatelky uspěla Kamila Douděrová s interiérovým studiem Kamidesign,

Helena Výborná s kosmetickým salonem Afrodita a Alena Fantíková s poradenstvím v péči o pleť

a líčení.

V porotě soutěže zasedla Taťána Veselá z Krajské hospodářské komory Střední Čechy, úspěšná

čelákovická podnikatelka Gabriela Rychová, zástupce města Čelákovice Josef Pátek, David Behner

z partnerské firmy FV-Plast, a. s., a koordinátorka projektu Podporujme podnikatelky Polabí! Jana

Krausová Fajtová.

„Na podnikání je krásné to, že prakticky neexistují

hranice. I v soutěži se sešlo mnoho velmi

zajímavých projektů, od aplikace zdravého

životního stylu přes zvelebování našich domovů

až po naše volnočasové využití. Jsem přesvědčen,

že přihlášené projekty mají šanci v dnešním

konkurenčním prostředí obstát,“ řekl předseda

poroty Josef Pátek. 

Úspěšné soutěžící již dostaly zadání pro druhé

kolo soutěže, které musejí vypracovat do konce

dubna. Průběh soutěže můžete sledovat na

www.podnikatelky-polabi.cz.
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Foto: Vratislava Tomášková

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

INFOCENTRUM Rodina a práce
e-mail: info@rc-routa.cz, www.rc-routa.cz. Ote-

vřeno: po–pá 8.00–19.00 hod. Rezervace do

poradny Práce bez diskriminace. Bezplatné

odborné individuální poradenství využijte při

prvních náznacích problémů, ne až když začne

hrozit soudní spor. Tel.: 604 146 682.

SLUŽBY PÉČE O DĚTI
realizujeme díky projektu Slaďování rodiny a práce

– šance pro Čelákovice, který je podpořený z pro-

středků ESF prostřednictvím OPLZZ a rozpočtu ČR.

S.O.S. a mobilní služba – péče o dítě pro zamě-
stnané
Služba je BEZPLATNÁ – je součástí projektu,

navštivte naše INFOCENTRUM a podepište si

s námi dohodu na převod a pobyt v odpoledním

Útočišti.

Centrum podnikatelek Polabí
odborné poradenství o podnikání, workshopy,

konzultace, bohatá knihovna, mobilní kancelář

a prostor pro jednání, www.podnikatelky-

polabi.cz, e-mail: info@podnikatelky-polabi.cz.

po, st 8.00–12.00 a 12.30–17.00

út, čt 8.00–12.00 a 12.30–15.30

pá 8.00–14.00

Angličtina s rodilým mluvčím
pro děti od 4 let po 2. třídu, spolupracujeme s reno-

movanou jazykovou školou, do kurzu můžete

nastoupit i v pololetí. Více informací u Dominiky

Fijalové, routa-anglictina@seznam.cz, tel.:

721 355 798.

Plavecký klub Tučňáčci
pro děti od 6 měsíců do 10 let, jarní kurz začíná

20. 3. – informační schůzka pro přihlášené 13. 3.
v MC Čelákovice. Plaveme ve čtvrtek. 

Více informací u Dominiky Fijalové, routa-plava-

ni@seznam.cz, tel.: 721 355 798.

Klub rodičů dětí s PAS
(s poruchou autistického spektra) 

Rádi zde přivítáme i rodiče dětí s jiným zdravotním

znevýhodněním. Další schůzka středa 26. 3. od
18.30 hod. – MC Čelákovice, info@rc-routa.cz,

tel.: 777 137 687. Přijďte mezi nás!

Klub náhradních rodin Routa
Sobota 29. 3. od 14.00 hod. – Sourozenecké vzta-

hy v náhradní rodině. Jana Frantíková, zkušená

pěstounka a sociální pracovnice v NO, s vámi

bude sdílet své zkušenosti s budováním souro-

zeneckých vztahů v náhradní rodině. Program pro

předem ohlášené děti zajištěn. Seminář pro osvo-

jitele, pěstouny, žadatele a další zájemce o náhrad-

ní rodinnou péči. Bližší informace o aktivitách klubu

Jana Luhanová, nahradnirodiny@seznam.cz, tel.:

731 172 650.

RC Routa, o. s., má pověření k výkonu sociálně
právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999

Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. V roce 2013

bylo pověření rozšířeno také na oblast hl. města

Prahy.

SEMINÁŘ NA TÉMA
Jakou školu pro mé dítě?
Neděle 30. 3. od 9.00 hod. v prostorách MC Čelá-

kovice – www.leknin.eu

• základní vhled do problematiky výběru základní,

případně již mateřské školy;

• očekávání, která rodiče mají směrem ke škole;

• kritéria a nároky rodičů – co vlastně jako rodiče

chceme, aby škola naše dítě naučila.

To vše zajímavou informačně prožitkovou formou.

Vstup a občerstvení pro účastníky zcela zdarma.

Registrace na info@rc-routa.cz. Zajišťujeme také

hlídání dětí.

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

Farní charita Neratovice
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190
fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
http://neratovice.charita.cz

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA
tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail: poradna.nymburk@opnymburk.cz;

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz

Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné profe-
sionální poradenství je poskytováno každou
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod.
v budově radnice, na náměstí 5. května (vedle
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.
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Havlíčkova 691
Čelákovice

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

Letní tábory 
– poslední volná místa

� Alena Zradičková, ředitelka MDDM

Nabízíme poslední volná místa na několika
táborech, pořádaných MDDM Čelákovice o let-
ních prázdninách.

Do Bulharska míří k teplému moři tradiční tábor

zaměřený na rekreaci, sport, relaxaci, poznávání

cizích zemí a jejich zvyků. Vyjíždí autobusem

28. června do kempu v Kittenu, jižně od Burgasu.

Návrat je 16. července, cena 12 500 Kč. Je určen

dětem a mládeži ve věku od 10 do 20 let (výjimečně

i pro mladší děti). Ubytování je v chatkách se

sprchou a WC (50 m od písečné pláže). Stravování

je pětkrát denně, po celý den zajišťujeme pitný

režim. Vaříme z vlastních zdrojů doplněných

o potraviny zakoupené  Bulharsku. Hlavní vedoucí

Miloš Bukač a stálý tým pedagogů pořádá kaž-

doročně na táboře spoustu sportovních a dalších

soutěží, které lákají společně s krásným prostředím

prosluněné pláže děti i dospělé. K tradicím táborů

v Kittenu patří nejen oslava Vánoc, karneval, stavby

z písku, ale i návštěva Sozopolu, Primorska, Care-

va. Přihlášky, informace: v MDDM Čelákovice –

pí E. Bukačová (tel.: 603 724 237) nebo M. Bukač

– ZŠ J. A. Komenského Čelákovice (tel.:

605 317 954).

K oblíbeným patří pobyty na táboře v Miličíně.

O tuto letní základnu pečujeme sedmnáct let. Je

umístěna v oblasti České Sibiře, nedaleko Votic.

Ubytování je v chatách a stanech s podsadou.

Každým rokem zde MDDM pořádá tři turnusy let-

ních táborů. Další (poslední turnus v srpnu) pak

čelákovičtí hasiči. Letos máme už první dva tur-

nusy plné.

Několik míst je volných na třetím turnusu, který je

patnáctidenní, od 25. července do 9. srpna. Je

určen dětem od 7 do 14 let. Cena za pobyt je

3 800 Kč. Na táborníky čeká pestrý program zalo-

žený na principech zážitkové pedagogiky. Skládá

se z mnoha různorodých činností, kterými podpo-

rujeme rozvoj osobnosti táborníků a jejich schop-

nost spolupráce ve skupině. Táborový program

protkaný celotáborovou tematickou etapovou hrou,

letos na téma Šmoulové. Vede jej hlavní vedoucí

Kamil Vašica s týmem kvalifikovaných vedoucích.

Fotografie z předchozích táborů  naleznete na webu

http://www.tabor-milicin.cz. V případě zájmu

o účast na tomto táboře se co nejdříve ozvěte hlav-

nímu vedoucímu: Kamil Vašica, tel.: 739 138 481,

e-mail: vasica@mddmcelakovice.cz.

Kdo má zájem o pobyt dětí na táboře na začátku

prázdnin, využije volná místa na pobytovém táboře

u rybníka Ostrý. Tento tábor vyjíždí již po čtrnácté

první prázdninovou sobotu, letos se koná od

28. června do 12. července. Nachází se v pěkné

krajině plné rybníků v chatové osadě Ostrý poblíž

města Blatná v jižních Čechách. Ubytování je ve

čtyřlůžkových chatkách uprostřed lesů v ohraze-

ném areálu na břehu rybníka Ostrý, v hlavní budově

je jídelna, kuchyň, umývárny s teplou vodou a spla-

chovací WC. V areálu jsou sportovní hřiště, stůl

na stolní tenis, skluzavka do vody a táborové

ohniště. Cena 15denního tábora je 4 900 Kč. Pro-

gram je zaměřen na rekreaci, sport a poznávání

přírody. Jeho součástí je i koupání, výlety do okolí

(např. návštěva zámku Blatná), celotáborová hra,

sportovní olympiáda, spousta drobných her a sou-

těží, táborové zájmové kluby, jízda na koni, kar-

neval, noční hra, táborový oheň… Fotografie

z minulých ročníků tábora a další bližší informace

najdete na internetu: www.medvedito.wz.cz. Infor-

mace a přihlášky získáte v MDDM Čelákovice, od

hlavní vedoucí Mirky Vaňkové e-mailem: Mirosla-

va.Vankova@seznam.cz nebo je poskytne Jindřich

Vaněk na tel.: 602 333 061.

Prázdniny tradičně ukončí Artefiletika 2014

s pohádkovou tematikou, pro „absolventy“

1.–4. třídy (7–10 let). Tento výtvarně-literární týden

se koná od 18. do 22. srpna. Každé dopoledne

se schází děti v klubovně MDDM v KD. Cena je

1 000 Kč. Bližší informace u vedoucí LT Heleny

Jandurové, tel.: 721 490 307.

� Alena Zradičková, ředitelka MDDM

Od 8. do 22. února 2014 se v Městském muzeu
v Čelákovicích konal sedmý ročník výstavy
Řemesla Polabí VII. Městský dům dětí a mlá-
deže ve spolupráci s čelákovickým muzeem
zde letos představil 170 výtvarníků, dětí
a dospělých, kteří poskytli do soutěže nebo
k vystavení 350 výtvarných prací.

Doprovodným tématem letošních Řemesel byl

Ornament. Zdobil výšivky a krajky na lidových kro-

jích, zapůjčených ze sbírek muzea. Provázel výsta-

vu. Jeho prvky jste nalezli ve špercích, v keramice

dětí ze zájmových kroužků některých vystavujících

Domů dětí a mládeže ze Středočeského kraje,

v patchworku různých autorů, v soudobých kraj-

kách i např. na odlitcích zapůjčených ze štukatér-

ské dílny.

Téma Ornament bylo nejvíce zastoupeno i ve

výtvarné soutěži, která vždy předchází výstavu.

V kategorii do 7 let musela porota udělit pět prvních

míst. Získaly je kolektivní práce dětí z  MŠ

J. A. Komenského a MŠ Přístavní z Čelákovic.

Jejich ornamenty ozdobily výstavu. Děkujeme

všem, výtvarníkům, řemeslníkům i pořadatelům,

kteří přispěli k realizaci výstavy. Byla letos hodně

navštěvována a inspirativní.

Řemesla Polabí po celou dobu trvání provázely

doprovodné programy. Při vernisáži u předávání

cen hrála hudební skupina Piosenky. Po celý první

den předváděli svá umění řemeslníci z Čelákovic

a okolí i ze vzdálených Loun a Milevska. O víken-

dech se v muzeu vystřídalo šest dílen pro příchozí.

Zájem byl velký. Lektoři z různých organizací, které

se věnují výuce výtvarných řemesel a technik, se

ujali příchozích návštěvníků přímo ve výstavní síni

muzea. Malovaly se perníčky, tiskli jsme na lisu,

smaltovali v pícce, plstili, drátovali, vyráběli jed-

noduché košíčky z pedigu.

Dopoledne všedních dnů byla zadána pro školní

děti. Na výstavě se vystřídaly mateřské a základní

školy z Čelákovic, Staré Boleslavi, Milovic. Děti

ze ZŠ se v krátkém programu seznámily s výsta-

vou. Procvičily si s námi své vědomosti na téma

řemesla a ornament. Vyrobily si drobné linority,

které použily při tisku obrázků, namalovaly per-

níčky, skládaly mandaly a seznámily se s kaleido-

skopem. Získaly od nás pamětní butonky a pexesa

s řemeslníky. 

Aranžérka výstavy Denisa Sedláková nám v lednu

pro děti z Mateřských škol a z výtvarných kroužků

MDDM připravila kartičky s liniemi čtvrtkruhů, které

dohromady tvoří zajímavou mozaiku, složenou

z kartiček – dílek mnoha autorů. Vytvořili jsme

z nich dva třímetrové pásy, kterými se linie kružnic

proplétají v krásném barevném ornamentu. V den

vernisáže bylo kartiček od dětí vystaveno 594.

Mozaika z kartiček se moc líbila. Stále další zájemci

se přidávali a malovali své „střípky“. Od začátku

výstavy už za každou kartičku, kterou jsme do

společného díla umístili, přidávali jejich autoři jednu

korunu do charitativní sbírky, která opět letos pro-

vázela Řemesla Polabí.

MDDM dlouhodobě spolupracuje s Nadací pro

rozvoj občanské společnosti podporou programu

„Pomozte dětem“. Jejím maskotem je známé kuře

v záchranném kruhu. Z výtěžku za programy,

poskytované školám při výstavě MDDM doplnil

594 Kč do sbírky pro „Kuře“.

Tím společná mozaika získala novou hodnotu.

Každý její „střípek“ nese potřebným dětem jednu

korunu. Tak se nám letos povedlo přenést Orna-

ment ze Řemesel Polabí dál. Nestal se jen tématem

výstavy, provází naši jarní sbírku pro „Kuře“. Nabí-

zíme ve školách a dalších organizacích možnost

přispět jednou korunu a pomalovanou kartičku ke

společnému dílu.

Sbírka pro NROS „Pomozte dětem“ tak
pro nás v MDDM nekončila výstavou, ale
pokračuje během jara až do soboty
17. května, kdy ji zakončíme na náměstí
Čelákovic při Zahájení kulturního léta. Kdo
se chce přidat, je zván. Kartičky – „střípky
mozaiky“ získáte v MDDM. Sbíráme je do
10. května 2014. Na náměstí vystavíme
celé společné dílo jako poděkování všem,
kdo se na jeho vytvoření spolupodíleli.
Výtěžek i mozaika bude předána NROS.

Na výstavě budila pozornost unikátní kolektivní práce
letošních výstavy, nazvaná „Střípky mozaiky“.

Foto: archiv MDDM

ŘEMESLA POLABÍ
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� Aleš Chvojka, Sdružení houbařů Čelákovice

V dnešním povídání se rychle přesuneme z živo-

čišné říše do naší houbové destinace. Turkey tail

znamená v angličtině „krocaní ocas“. A zmíněný

„ocas“ je označením pro outkovku pestrou.

Outkovka patří mezi chorošovité houby a podobně

jako spanilá lesklokorka lesklá obsahuje řadu účin-

ných látek - pozitivních pro lidský organismus.

Hlavní složkou je PSK (krestin), kromě dalších

a dalších. Tato látka byla poprvé použita v Japon-

sku v roce 1987 k léčbě rakoviny, a to jako velmi

ceněné léčivo.

Látky obsažené v outkovce působí v mnoha smě-

rech. Především zajišťují rovnováhu organismu,

a to i v době akutních chemoterapií. Dále i pre-

ventivně léčí. Jako u většiny hub nelze složitou

strukturu eliminovat pouze do jednoho preparátu.

Čínská medicína využívala tyto plodnice již před

třemi tisíci lety a používá je nadále.

Houbařské atlasy sice uvádějí, že je outkovka

nejedlá. Ovšem již po všech kontinentech se plod-

nice pěstují na dubových či smrkových pilinách,

vzácněji na slámě. Asi bychom měli přehodnotit

názor o jedlosti.

Ideální úprava je sušení při vyšších teplotách,

následně plodničky nastrouhat či rozemlít a použí -

vat jako houbové koření, či preventivně nalačno

v kombinaci s mlékem. Denní dávka je doporučena

mezi 4–10 g prášku.

Houba roste po celý rok, nehledě na aktuální  počasí.

Outkovka pestrá (Trametes versicolor). Foto: archiv SHČ

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

Šachový klub Spartak Čelákovice
� Libor Mrozinski

Pro příznivce šachu v Čelákovicích a okolí jsme

uspořádali dne 24. ledna 2014 již 5. kolo 2. ročníku

TOUR ČELÁKOVICE v bleskovém šachu. Akce

se zúčastnilo 10 šachistů včetně dvou členů naše-

ho šachového kroužku (Lukáš Janda a Vojtěch

Rubeš). Zvítězil domácí Pavel Horký, druhý byl

Josef Kabát ze Sokol Brandýs nad Labem a třetí

místo obsadil domácí Robert Kubíček.

Dne 25. ledna 2014 se zúčastnilo 8 členů našeho

šachového kroužku 6. ročníku šachového turnaje

mládeže Kouřim OPEN 2014, který je započítáván

do účasti na krajský přebor mládeže. V kategorii

starších žáků obsadili Lukáš Janda 32. místo,

Kryštof Pechánek 33. místo a Gabriela Hladká

35. místo. V kategorii mladších žáků obsadili

 Vojtěch Rubeš krásné 16. místo, Tereza Hladká

45. místo, debutující Daniel Kubíček 40. místo,

Zuzka Jandová 57. místo a rovněž debutující

Sebastián Tiller 58. místo, ten zároveň získal cenu

pro nejmladšího hráče turnaje.

V rámci regionální soutěže družstev prohrálo naše

družstvo v 6. kole dne 19. ledna 2014 se silným

soupeřem Sokol Kolín D na domácí půdě vysoko

v poměru 0,5:4,5. Jedinou remízu za naše barvy

uhrál kapitán družstva Petr Válek. 

V 7. kole jsme dne 2. února 2014 sehráli vyrovnaný

zápas s družstvem SK Slavoj Čáslav B a rozešli

jsme se smírně remízou 2,5:2,5. Ke konečnému

výsledku přispěli výhrami Libor Mrozinski a Michal

Tiller, remízu si připsal Jan Pechánek. 

V 8. kole se nám opět nedařilo a prohráli jsme na

domácí půdě s družstvem Klubu šachistů Říčany

Členové čelákovického šachového kroužku na turnaji mládeže Kouřim OPEN 2014. Foto: Rubešová Kateřina

1925 G v poměru 1:4, kdy jediný bod pro naše

barvy vybojoval Stanislav Hájek. V průběžném

pořadí je tak naše „béčko“ na 9. místě.

Do regionálního přeboru družstev jsme nastupo-

vali po vánoční pauze a volném kole až 26. ledna

2014, kdy jsme v 6. kole těsně zvítězili nad druž-

stvem ŠK Kralupy n. V. v poměru 4,5:3,5. Vítězně

zakončili své partie Robert Kubíček, Petr Tichý,

Martin Luks a Zbyněk Jankovský, remízou přispěl

ke konečnému výsledku Petr Kopecký. 

Zato v 7. kole dne 9. února 2014 se nám nedařilo

a s vedoucím celkem ŠK JOLY Lysá n. L. F jsme

prohráli v poměru 5,5:2,5. Jedinou výhru zazna-

menal Petr Tichý, remízy si na své konto připsali

Pavel Horký, Petr Kopecký a Miroslav Drábek.

V průběžném pořadí se naše družstvo stále drží

na pěkném 5. místě.

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.

Poznámka redakce a oprava:

V textu „Šachová vzpomínka“ autora Sta-
nislava Hájka zveřejněném v minulém čísle
Zpravodaje na str. 19, bylo chybně uvedeno
jméno čelákovické šachistky – Alena
Marečková. Redakce byla po vydání čísla
informována, že onou šachistkou je Zuza-
na Marečková.
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UNION PŘED JARNÍM STARTEM
� Milan Šikl

Termín zahájení jarní části krajského přeboru se

nezadržitelně blíží a již v sobotu 8. 3. uvítáme první-

ho jarního soupeře z Rakovníka. Hráči absolvují

přípravu v místních podmínkách a herní stránku

vylepšují několika přípravnými zápasy. Zatím byla

sehrána čtyři utkání a výsledky nejsou příliš opti-

mistické.

DOBROVICE–SK UNION 6:1
Na umělé trávě v Benátkách byl divizní soupeř

nad síly našeho mladého mužstva. Jedinou branku

našeho celku vstřelil Reichert.

METEOR „B“–SK UNION 4:0
Tentokrát na umělce v Praze podalo mužstvo Unio-

nu zlepšený výkon, ale doplatil na zbytečné indi-

viduální chyby v obraně.

SK UNION–SJ. STARÁ BOLESLAV 1:3
Nedařilo se ani proti celku I B třídy, který svým

důrazem platil na mladé hráče. Jedinou branku

vstřelil Skuhravý.

SK UNION–TJ LITOL 5:0
Již na přírodním trávníku Městského stadionu se

Unionu s divizním soupeřem dařilo. Dvěma góly

Dalekoreje v první půli získali domácí hráči sebe-

vědomí a po přestávce ještě navýšili skóre zápasu.

O výraznou výhru se postaral třemi brankami Dale-

korej a po jedné dali Vacek a Nový.

V přípravných zápasech se kádr mužstva výrazně

nezměnil. Odešli Plecitý,Galovič,Dohnal i bratři

Bařinové přerušili činnost. Naopak novou tváří je

stoper Vlačiha z Milovic, měl by přijít brankař Fran-

tišek Skuhravý z Nymburka a v současnosti se

jedná ještě o dvou hráčích. Kompletní kádr Unionu

pro jarní sezonu přeboru bude znám až před výko-

pem.

Na stadionu „U Hájku“ budou sehrána
tato mistrovská utkání:
sobota 8. 3. – s Tatranem Rakovník (podzimní

utkání skončilo remízou 3:3);

sobota 22. 3. – s TJ Jíloviště (podzimní zápas

u soupeře skončil bez branek);

sobota 5. 4. – se Spartakem Příbram (kde jsme

prohráli na příbramském trávníku 2:0).

Družstva dorostu a žáků zahajují mistrovskou

sezonu až 23. 3. Zatím sehráli po jednom příprav-

ném utkání. Dorost podlehl v Kolíně 3:2 a žáci rov-

něž prohráli v Mělníku 4:3. Další přípravné zápasy

mají ještě před sebou.
Nohejbalový oddíl 

TJ Spartak Čelákovice
� Petr Flekač

Naše tři největší úspěchy ročníku 2013
První místo ve dvojicích. Možná pro někoho

překva pivým vítězem 43. ročníku republikového

šampionátu mužů, konaného v Českém Brodě, se

stala čelákovická sestava s Kaděrou, Flekačem

a Frankem.

Třetí místo v extralize. O velké překvapení se

postarali čelákovičtí vítězstvím v K. Varech v boji

o třetí příčku extraligové soutěže, a získali tak

podruhé bronzové medaile. Rozhodujícím faktem

v tomto úspěchu byla výhra ve všech čtyřech dvoj-

kách, přičemž domácím dovolili jen výhru v jedi-

ném setu.
První místo v singlu. Fantastického úspěchu

dosáhly Čelákovice v podání Michala Kolenského

v MČR singlistů. Ve finále porazil dvojnásobného

šampiona Karla Hrona ze Žďáru nad Sázavou a pro

Spartak dosáhl, po semifinálovém vítězství nad

Doubravou, třetího triumfu.

Turnaj trojic žen
V neděli 19. 1. jsme v rámci Zimního poháru žen

Českého nohejbalového svazu pořádali v hale

Vikomt zimní turnaj trojic žen. Účastnilo se jej cel-

kem šestnáct formací první a druhé ligy z celé

republiky, z toho 3 čelákovické. I když naše závod-

nice ze svých skupin nepostoupily, rozhodně

v zápasech se silnějšími soupeřkami ostudu

neudělaly.

Zimní příprava na novou sezonu se chýlí ke konci

a za měsíc odstartuje nový ročník. Novinkou je

přihlášení dalšího oddílu Spartaku do okresního

přeboru. Diváci již neuvidí Kačírka, který odešel

do Žatce, ale mohou se těšit na Marka Červinku,

který hrál první dorosteneckou ligu za Stratov, a na

Lukáše Součka ze Semil.

Více na http://www.nohejbal-celakovice.cz.

pustil za svá záda jen dvě. Naopak do domácí

svatyně proklouzlo hned několik střel z velké dálky,

a tak se z vítězství radovalo SKV.

ORKA–TJ SOKOL MUKAŘOV TAGO
MAGO 5:4
Výbornou hrou se Orka prezentovala i v zápase

s Tagem, které má sestavu nabitou bývalými hráči

z extraligy. V celém zápase byla o krok napřed

a těsné vítězství udržela až do samotného závěru.

Dvě branky si připsal Martin Mikšovský.

Junioři
Ve třetí lize juniorů drží Orka i přes zaváhání stále

první příčku, která zajišťuje postup. Před závěreč-

nými koly má v čele čtyřbodový náskok před dru-

hými Kobylisy.

ORKA–FBK REALSTICK VOSY PRAHA 3:7
ORKA ČELÁKOVICE–VIKING GROUP 
TJ SOKOL KOBYLISY 3:3
ORKA–WIZARDS DDM PRAHA 10 5:2
ORKA ČELÁKOVICE–BLACK 
ANGELS B 7:4
Více informací o všech věkových kategoriích
naleznete na www.orka.cz.

FBC ČELÁKOVICE
Zdařilá sobota a dalších šest bodů do sbírky!

� Tomáš Holcman

Liga se již přehoupla do své druhé poloviny a na

hráče Čelákovic čekal tým FKMP Praha. Druhé

utkání jsme sehráli s aspirantem na postup z dru-

hým celkem tabulky a naším pronásledovatelem,

mužstvem RFK Pohoda Praha.

FBC ČELÁKOVICE–FKMP PRAHA 7:6
Branky: Mostecký, Horák, Bartulík 2, Krejza

Plán vlétnout do utkání a co nejdříve rozhodnout

vycházel až do závěrečného hvizdu druhé třetiny.

Ještě na začátku třetí třetiny jsme vedli 7:0, tempo

zápasu výrazně opadlo hráli jsme v tempu, které

by se stěží dalo nazvat tréninkové, mysleli jsme

si, že je rozhodnuto a trest na sebe nedal dlouho

čekat a ve třetí třetině jsme dostali šest

branek,ovšem náskok  z prvních dvou třetin jsme

již neprohospodařili.

FBC ČELÁKOVICE–RFK POHODA
PRAHA 11:5
Branky: Horák 3, Mostecký, Sluka, Klíma 2, Bar-

tulík, Olmr

Do zápasu jsme vkročili lépe, udávali jsme tempo

hry a již ve třetí minutě utkání vedeme 2:0. Soupeř

bránil, ale hrozil z breaků a z jednoho také těsně

před koncem první třetiny udeřilo, soupeř snížil

na 2:1. Do druhé třetiny jsme vstoupili stejně jako

do první tlakem na soupeřovu branku a odměnou

nám byly čtyři branky v síti soupeře, Pohoda dala

v této části branky dvě a tak po dvou třetinách

svítilo na ukazateli 6:3 pro Čelákovice. Poslední

třetina byla opět naplněna divokou jízdou a skon-

čila 5:2 v náš prospěch.

Přátelské utkání žáků
FBC ČELÁKOVICE–SPORTOVEC
NYMBURK 4:2
Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vývěs-
ce v Masarykově ulici č. p. 176.

ORKA
� Martin Bajer

Muži
2. liga mužů se blíží ke svému závěru a začíná

krystalizovat, jaké týmy postoupí do nově vzniklé

2. ligy, která bude mít již jen dvě divize. Orka má

velmi dobře našlápnuto a do postupové jistoty již

schází jen krůček.

ATHLETICS PRAHA–ORKA 1:7
Proti Athletics se Orce tradičně daří a i tentokráte

tým ze středu tabulky jasně přehrála. Svým pre-

miérovým gólem v mužském áčku se blýskl junior

Jakub Jareš.

T.B.C. KRÁLŮV DVŮR–ORKA 9:1
Po vyrovnané první třetině domácí unavenou Orku

přehrávali a s chutí si zastříleli. 

ORKA–BILLY BOY MLADÁ BOLESLAV B
9:8pn
Nečekaná přestřelka se strhla se zálohou extrali-

gové Boleslavi. Orka dominovala první dvě třetiny,

vedla už o pět branek, hosté ale zabrali a dokázali

stav srovnat. A jelikož rozhodnutí nepadlo ani

v prodloužení, rozhodla Orka o svém vítězství

v samostatných nájezdech. Hattrickem zazářil

Petr Klauda, který naskočil po dlouhém zranění.

ORKA–TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ
VINOHRADY B 2:6
Herně vyrované utkání rozhodli brankáři. Orka

soupeře zasypala 42 střelami, ale hostující gólman
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MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích, náměstí 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích
vyhlašuje v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „zákon“),

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na pracovní pozice:

VEDOUCÍ SPRÁVCE INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
MěÚ v Čelákovicích

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU

Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovi-

cích

Předpoklady: viz § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, v platném znění.

Další předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání,

střední vzdělání s maturitní zkouškou;

• znalost operačních systémů WINDOWS, kan-

celářských balíků MS Office, WINDOWS

SERVER, Icewarp Mailserver;

• znalost procesů spisové služby;

• znalost problematiky Základních registrů;

• vysoká flexibilita a spolehlivost;

• občanská bezúhonnost;

• komunikativnost v jednání s lidmi;

• pečlivost a příjemné vystupování.

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru;

• znalost problematiky samosprávy astátní  správy;

• znalost aplikací pro státní správu: Gordic, Vita,

Geovap, Czechpoint, znalost práce s weby, zna-

lost HW.

Charakteristika vykonávané funkce:
• tvorba strategie rozvoje IT a IS MěÚ;

• správa a údržba stávajících IT a IS;

• vzdělávání pracovníků MěÚ Čelákovice v oblasti

IT a IS.

Nástup možný 1. 4. 2014.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému říze-
ní bude:
• údaje stanovené v § 7 odst. 3 zákona

č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních

samosprávných celků (jméno a příjmení, datum

narození, státní příslušnost, místo trvalého

pobytu, číslo občanského průkazu, datum

a podpis zájemce); údaje stanovené v § 7 odst.

4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících

územních samosprávných celků:

• – strukturovaný životopis s kontaktní adresou

a telefonem;

• – výpis z rejstříku trestů (ne starší 3. měsíců)

nebo doklad o jeho vyžádání;

• – ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného

nařízení vlády (10. tř.).

Přihlášky k výběrovému řízení doručte nejpoz-
ději: do 14. března 2014 do 10.00 hod.,
na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny.

Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání – VEDOUCÍ
SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČ-
NÍCH TECHNOLOGIÍ“ a adresu přihlašova ného.

Kontakt + další informace:

Správce IT Martin Chramosta, tel.: 326 929 144

tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.

INVESTIČNÍ REFERENT (odbor rozvoje
města) MěÚ v Čelákovicích

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU

Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovi-

cích

Předpoklady: viz § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, v platném znění.

Další předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání,

střední vzdělání s maturitní zkouškou;

• uživatelská znalost MS Office + pozitivní vztah

k PC;

• vysoká flexibilita a spolehlivost;

• komunikativnost v jednání s lidmi;

• pečlivost a příjemné vystupování.

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru;

• znalost problematiky samosprávy astátní  správy;

• orientace v problematice řešení majetkoprávní

agendy – uzavírání smluv;

• orientace v problematice dotačních programů.

Charakteristika vykonávané funkce:
• celkové administrativní a organizační zajištění

investičních akcí po věcné stránce;

• organizační a administrativní zajištění výběro-

vých řízení;

• aktivní vyhledávání dotačních příležitostí;

• organizační a administrativní zajištění dotačních

akcí.

Nástup možný 1. 4. 2014.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému říze-
ní bude:
• údaje stanovené v § 7 odst. 3 zákona

č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních

samosprávných celků (jméno a příjmení, datum

narození, státní příslušnost, místo trvalého

pobytu, číslo občanského průkazu, datum

a podpis zájemce); údaje stanovené v § 7 odst. 4

zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících

územních samosprávných celků:

• – strukturovaný životopis s kontaktní adresou

a telefonem;

• – výpis z rejstříku trestů (ne starší 3. měsíců)

nebo doklad o jeho vyžádání;

• – ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného

nařízení vlády (9. tř.).

Přihlášky k výběrovému řízení doručte nejpoz-
ději: do 14. března 2014 do 10.00 hod.,
na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny.

Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání – Investiční refe-
rent MěÚ“ a adresu přihlašovaného.

Kontakt + další informace:

vedoucí ORM Ing. Dana Teichmanová, tel.:

326 929 138

tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.

REFERENT OŽP(odbor životního prostře-
dí) MěÚ v Čelákovicích

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU

Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovi-

cích

Předpoklady: viz § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, v platném znění.

Další předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání,

střední vzdělání s maturitní zkouškou;

• uživatelská znalost MS Office + pozitivní vztah

k PC;

• vysoká flexibilita a spolehlivost;

• komunikativnost v jednání s lidmi;

• pečlivost a příjemné vystupování.

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru;

• znalost problematiky samosprávy astátní  správy;

• znalost správního řádu a zákona o obcích;

• odborné znalosti řešení údržby dřevin a městské

zeleně, orientace v projektech výsadeb, ve

výstavbě a údržbě dětských a sportovních hřišť,

v ekologické výchově;

• orientace v uzavírání smluvních vztahů, práce

se soubory územního samosprávného celku

týkající se životního prostředí;

• orientace v problematice dotačních programů

pro životní prostředí;

• řidičský průkaz skupiny B.

Charakteristika vykonávané funkce:
• celkové administrativní a organizační zajištění

ochrany životního prostředí, a to v různých

oblastech.

Nástup možný 1. 4. 2014.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému říze-
ní bude:
• údaje stanovené v § 7 odst. 3 zákona

č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních

samosprávných celků (jméno a příjmení, datum

narození, státní příslušnost, místo trvalého

pobytu, číslo občanského průkazu, datum

a podpis zájemce); údaje stanovené v § 7 odst.

4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících

územních samosprávných celků:

• – strukturovaný životopis s kontaktní adresou

a telefonem;

• – výpis z rejstříku trestů (ne starší 3. měsíců)

nebo doklad o jeho vyžádání;

• – ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného

nařízení vlády (8. tř.).

Přihlášky k výběrovému řízení doručte nejpoz-
ději: do 14. března 2014 do 10.00 hod.,
na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny.

Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání – Referent OŽP
MěÚ“ a adresu přihlašovaného.

Kontakt + další informace:

vedoucí OŽP pí Zuzana Mutínská, tel.: 326 929 129

tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové/á řízení na funkci/e zrušit.
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