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V MDDM v lednu proběhl sběr exponátů na vý-
stavu a prací do soutěže. Porota neměla lehkou 
práci s hodnocením. Sešla se opět řada pěk-
ných prací. Téma Maska letos počtem převládá 
nad ostatními řemeslnými kategoriemi.

Sobota 7. 2. 2015 – vernisáž, řemeslný jar-
mark, masopustní průvod masek
Řemesla Polabí jsou výstavou, která prezentu-
je současnou tvorbu dětí i dospělých, amatérů 
i několika výtvarníků. Předchází jí soutěž, která 
tematicky navazuje na odkaz tradičních řeme-
sel. Stejně jako minulé roky bude dopoledne při 
vernisáži výstavy v sobotu 7. 2. 2015 věnováno 
vyhlášení výsledků soutěže. V rámci zahájení 
výstavy letos nově proběhne ve venkovních pro-
storách muzea i řemeslný jarmark (10.00–12.00 
a 14.00–16.00 hod.) a odpoledne masopustní 
průvod masek.
K uspořádání průvodu bylo inspirací dopro-
vodné téma Maska. MDDM zve děti i dospělé 
k průvodu po městě s muzikou a bryčkou – ví-
tané jsou vlastní masky. Po cestě bude několik 
zastavení. Průvod vychází v 14.00 hod. z muzea 
a tam se i vrací. Na závěr proběhne na nádvoří 
tvrze dětská aukce masek. Připraveny budou 
soutěže a na jarmarku dobroty.

Víkendové výtvarné dílny
Jako každým rokem, také letos doprovází vý-
stavu několik výtvarných dílen, které vedou 
lektoři a řemeslníci z Čelákovic, Staré Boleslavi, 
Prahy a Milevska. Vždy od 14.00 do 16.00 hod. 
v termínech 8., 14., 15. a 21. 2. 2015. Rozpis 
dílen najdete na plakátech či stránkách MDDM 
(www.mddmcelakovice.cz). Přijďte vyzkoušet 
např. drátování, malování perníčků, smaltování, 
drhání či vyrobit a ozdobit si masku.

Masopustní průvod 
v Sedlčánkách

l  Denisa Löffelmannová a Aleš Nekola, čle-
nové Osadního výboru Sedlčánky

Podle dochovaných zápisů byl poslední ma-
sopustní průvod v Sedlčánkách zaznamenán 
v roce 1930. Rádi bychom tuto tradici obnovili 
– připojte se k nám, zkusíme to! V té době se 
masopustní průvod zastavil tam, kde byla ote-
vřená vrátka ke stavení nebo hospodář očeká-
val účastníky průvodu před domem. Maškary 
předvedly žertovné kousky, zazpívaly, zatančily 
si s paní domu, za což byly odměněny drobným 
pohoštěním. I nyní mezi maškarami nebudou 
chybět: Laufer, Medvěd, Kobyla, Kominík aj. 
Věříme, že maškary v průvodu doplní nejen děti, 
ale i dospělí. Za masky budeme moc rádi – nej-
sou však povinné.
Sraz účastníků je v neděli 15. února 2015 
v 10.00 hod. na Mírovém náměstí – před ško-
lou v Sedlčánkách.
Průvod masek předpokládá trasu ulicemi: Ji-
řinskou, Družstevní, V Zátiší, Komenského, 
Husovou, Matěje Koštíře, Josefa Klicpery, Fran-
tiška Chvátliny, Čelákovskou, Bezejmennou, 
Mochovskou, Dělnickou, Fučíkovou, Smetano-
vou a Jiráskovou.
Jak skutečně masopustní průvod v Sedlčán-
kách bude vypadat, záleží hlavně na vaší účasti. 
Průvod se uskuteční za každého počasí.

ŘEMESLA POLABÍ VIII

Masky z dílny MDDM. Foto: archiv foto kroužku Foto-
design vedeného Markem Benešem

„Vítězný“ 25. únor
l  Jarmila Volfová, radní

Datum 25. února 1948 je třeba připomínat každý 
rok. Zejména mladá generace se musí seznámit 
s tím, co „Vítězný únor“ (41 let byl komunistic-
kou diktaturou takto nazýván) znamenal pro náš 
stát, který se snažil zapomenout na protektorátní 
minulost a nadechoval se k mírové budoucnosti. 
Před rokem jsem se na stránkách Zpravodaje 
zmínila o přetrhaných vztazích na venkově, de-
setitisících politických vězňů. Nesmíme zapo-
menout ani na zničení kulturních objektů. Život 
v šedi mezi zdevastovanými památkami v té 
době už i mé generaci bohužel nepřišel nezvyklý. 
Pokračování na str. 14

l  Alena Zradičková, ředitelka MDDM

MDDM zve na další ročník výtvarné výstavy, kterou pořádá ve spolupráci s Městským muzeem 
v Čelákovicích ve dnech 7. až 21. února 2015. Doprovodné téma roku 2015 je Maska.
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Advent je už více než měsíc za námi, období 
tříkrálových koled také, a tak nám nezbývá než 
přijmout všednost stávajících dní, i když…
Do Velikonoc nám pravda ještě pár týdnů zbývá, 
ale jako jejich předzvěst nyní nastává čas ma-
sopustu, který nejen předznamenává následný 
půst a oslavy zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale 
je zároveň oslavou hojnosti, radosti ze života 
a fantazie.

Jsem velmi rád, že v našem městě žije dost 
lidí, kteří jsou ochotni zorganizovat třeba právě 
oslavy masopustu. A tak si vás dovoluji i jejich 
jménem pozvat na obnovený sedlčánský ma-
sopustní průvod, který se koná 15. února. Sraz 
masek i „nemaskovaných“ je v 10 hodin u školy 
v Sedlčánkách. 
Druhý masopustní průvod pořádá MDDM, a to 
již v sobotu 7. února od 14 hodin. Po masopust-
ní veselici s jarmarkem se vydá průvod masek 
po městě. Průvod doprovodí kapela Lahoda.
V únoru také proběhne zatím nejrozsáhlejší 
změna názvů ulic v našem městě v 21. století, 
a to z důvodu jejich duplicit. V lednu jsme se 
s místostarostou Petrem Studničkou v součin-
nosti s předsedy osadních výborů Petrem Ka-
bátem a Romanem Přívozníkem osobně sešli 
s občany dotčených ulic. Chápu jejich náladu 
a mrzí mne, že je tímto musíme zatěžovat. Ale 
změna musí proběhnout a město bude maxi-
málně nápomocno při vyřizování všech záleži-
tostí. Na nové názvy ulic jsme se zeptali přímo 
občanů v anketě a zastupitelstvo rozhodne 
o definitivních nových názvech ulic na svém za-
sedání ve středu 25. února.
V průběhu února také probíhají zápisy do zá-
kladních škol. Věřím, že se budoucím prvňáč-
kům bude prostředí školy líbit a budou se těšit 
na září, kdy poprvé zasednou do školních lavic. 
Výsledky zápisu budou pro nás zase dalším sig-
nálem o aktuální potřebě míst ve školách a škol-
kách. Právě únor bude hlavní i pro přípravu 
školních investic, ať už je to zateplení Mateřské 
školy Rumunská nebo stavba nové mateřské 
školy v ulici J. A. Komenského.
V únoru také pokračují tradiční plesy. A tak si 
určitě nenechte ujít ples míčových kouzelníků. 
Tento již tradiční ples doprovodí hudbou vám 
známý Dekameron a Feferon. Rozhodně také 
můžete únor využít k nákupu vstupenek na 
Reprezentační ples města Čelákovic, který se 
bude konat v sobotu 7. března a doprovodí ho 
Big Band Felixe Slováčka.

Přeji vám příjemný 
únor! 

Váš starosta
Josef Pátek

l  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2015 
v Čelákovicích:

vodné = 42,29 Kč/m3 bez DPH
stočné = 30,82 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,08 Kč/m3 vč. DPH

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

l  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, pře- 
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2015 ve výši 516 Kč/osoba.

KATALOG místních 
podniků, firem, 

podnikatelů, služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součástí webových stránek města www.cela- 
kovice.cz (pod oddílem Organizace/služby), na-
bízí zdarma místním podnikům a podnikatelům 
dát o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem 
městě či zde poskytují služby, aby využili této 
možnosti a vyplněním on-line formuláře se do 
katalogu zaregistrovali.

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.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz  

je Kalendář akcí ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají.  
Pro zveřejnění vašich akcí v tomto kalendáři můžete zaslat informace  

na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo se zaregistrovat na stránkách města  
a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.

Tištěný přehled akcí 
„JARO v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO v Če-
lákovicích“ 2015 (plakát, Zpravodaj města) ob-
sahující akce od 4. března do 5. června 2015 je 
v pondělí 9. února 2015.
Informace o akcích zasílejte na e-mail:
kalendar@celakovice.cz.
Dodané informace jsou na webových stránkách 
města v „Kalendáři akcí ve městě“.

úvodník

Reklamace roznosu  
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila 
stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje 
za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čeláko-
vice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci na 
roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@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.

Kontakt na organizátory:
e-mail:
PolabskeFarmarskeTrhy@seznam.cz
tel.: 602 100 470, 775 203 705

Kde:
Čelákovice, náměstí 5. května

Kdy:
každou sobotu od 7.30 do 12.00 hod.

Web:
www.PolabskeFarmarskeTrhy.cz
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l  odbor školství, informací a kultury

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce 
občanům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti 
a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma 
i ve světě. Dnem konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.
Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2015“. Uzávěrka 
podání je 31. března 2015. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být pí-
semně podané a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových strán-
kách města v oddílu Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2015

l  Josef Pátek, starosta

Každé správné město má žít a nebýt noclehár-
nou. Čelákovice rozhodně žijí! Jednou z novinek 
v oblasti kultury je obnova pořádání tradičních 
reprezentačních městských plesů. Naposledy 
se Ples města Čelákovic konal v pátek 9. ledna 
1998 a k tanci a poslechu hrála hudební sku-
pina Conto Český Brod. Ten letošní proběhne 
v sobotu 7. března a zahraje na něm Big Band 
Felixe Slováčka. Je připraven taktéž pěkný do-
provodný program. Vstupenky jsou již v prode-
ji a já věřím, že se nám podaří zaplnit Kulturní 
dům a užít si pěkné hudby a tance. Těším se na 
společné setkání s vámi. 

Začátek 19:00

l  Josef Pátek, starosta,  
Petr Studnička, místostarosta II

Novoroční setkání představitelů města Čeláko-
vic a Káraného proběhlo symbolicky uprostřed 
Labe, respektive uprostřed lávky přes Labe. 
Káraný i Čelákovice mají mnoho společného 
a během zhruba čtyř hodin řeč rozhodně ne-
stála. Jedním z hlavních témat byla oprava láv-
ky přes Grado, kterou provedeme společně ve 
spolupráci s rybáři, a navážeme tak na projekt 
lávky přes Labe. Pokračování cyklostezky se 
připravuje společně s Lysou nad Labem a věří-
me, že se v brzké době dočkáme kvalitního pro-
pojení na trase Čelákovice – Káraný – Lysá nad 
Labem. Další z hlavních bodů byla bezpečnost 
a vzájemná spolupráce v této oblasti. Starostka 
Káraného nás informovala rovněž o revizi zna-
čení pěších a cyklotras po otevření lávky, kterou 
koordinujeme ve spolupráci s Klubem českých 
turistů. Samostatným tématem byla činnost 
Místní akční skupiny Střední Polabí. Společně 
jsme se shodli, že chceme nadále pokračovat 
v úzké spolupráci obou obcí, a navázat tak na 
dřívější nadstandardní vztahy.

Obnovujeme tradici 
Reprezentačního plesu 

města Čelákovic

Čelákovický starosta Pátek a káranská starostka Krejčí 
během Tříkrálového setkání uprostřed lávky přes Labe. 
Foto: -ps-

Potkali se na lávce
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l  -dv-

Smlouva o provozu vodovodů a kanalizací
Rada schválila na základě pověření Zastupi-
telstva města Čelákovic a jeho usnesení č. 
2/2014/2.3 ze dne 10. 12. 2014 Dodatek č. 5 
ke „Smlouvě o zabezpečování provozu vodo-
vodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského 
a kanalizačního systému uzavřené dle zákona 
č. 274/2001 Sb.“ ze dne 29. prosince 2004 za 
předpokladu, že bude vydáno souhlasné stano-
visko příslušnými schvalovacími orgány (v sou-
ladu s dotačními podmínkami akce „Čelákovice 
ČOV intenzifikace“) pro uzavření tohoto Dodatku 
č. 5.

Nákup velkofomátového zařízení
Rada udělila výjimku z vnitřního předpisu č. 
I/6/2014 a následně schválila pro potřeby úřadu 
nákup velkofomátového zařízení od firmy COPY-
MAT, spol. s r. o., za celkovou cenu 122 095 Kč 
bez DPH.

Rozvoj města
Po projednání v komisi pro rozvoj města Rada 
města:
  nesouhlasila s návrhem umístění rodinného 
domu na pozemcích p. č. 2042/2 a p. č. 2043/1 
v Žižkově ulici, a to z důvodu, že objekt RD je 
vzhledem k okolní zástavbě příliš velký a svým 
umístěním na hranici pozemku omezuje práva 
vlastníka sousedního pozemku, a vyžaduje, pro 
další posouzení komisí, předložit upravený pro-
jekt a jednoduchou hmotovou studii se zákre-
sem do fotografie lokality;
  nesouhlasila s umístěním navrženého vjezdu 
k provozovně (výrobně) se služebním bytem, 
umístěné na pozemcích p. č. 3301/82 a p. č. 
3301/85 v ulici K Bílému vrchu;
  souhlasila s návrhem komise na ukončení práce 
na projektové dokumentaci akce rekonstrukce 
komunikace J. A. Komenského v rámci součas-
ného zadání a uložila toto i vedoucímu odboru 
rozvoje města. Následně uložila vedoucímu 
odboru rozvoje města zajistit prostřednictvím 
projektanta dopravních staveb zpracování stu-
die variantního dopravního řešení ulice J. A. Ko-
menského s vyhodnocením dopadů na oblast 
ohraničenou ulicemi Rumunská, Sokolovská, 
Stankovského a J. A. Komenského.

Mateřská škola Rumunská
Rada vyloučila dva uchazeče z účasti v zadáva-
cím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení s názvem 
„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – 
Čelákovice“, schválila na plnění této zakázky 
pro město nejvhodnější nabídku uchazeče DKK 
stav, s. r. o., v ceně 7 280 758 Kč bez DPH a ná-
sledně i příslušnou smlouvu o dílo.
Dále Rada vyloučila pět uchazečů z účasti v za-
dávacím řízení veřejné zakázky malého rozsa-
hu na služby s názvem „Výkon činnosti TDS 
a BOZP – Snížení energetické náročnosti budo-
vy MŠ – Čelákovice“, schválila na plnění této za-
kázky pro město nejvhodnější nabídku Romana 
Brtny, Poděbrady, v ceně 68 600 Kč bez DPH 
a následně i příslušnou příkazní smlouvu.

Měřicí stanice
Na základě žádosti Jana Topinky souhlasila RM 
s bezplatným umístěním měřicí stanice o půdo-
rysu 2x3 m na pozemku města p. č. 677/1, a to 
v období od 15. 1. do 15. 2. 2015 a s možností 
připojení na zdroj elektrické energie za předpo-
kladu úhrady energie spotřebované na měření.

Protidrogová politika
RM uložila bezpečnostní komisi provést revizi pro-
tidrogové politiky města v termínu do 28. 2. 2015.

Územní obvody archeologických výzkumů 
muzea
Radní vzali na vědomí oznámení ředitele Měst-
ského muzea v Čelákovicích o ukončení pro-
vádění archeologických výzkumů v územních 
obvodech obcí: Hlavenec, Kostelní Hlavno, Su-
dovo Hlavno v okrese Praha-východ, Kochánky, 
Mečeříž, Otradovice, Podbrahy, Předměřice nad 
Jizerou, Skorkov, Sobětuchy, Sojovice, Tuřice 
v okrese Mladá Boleslav, Dvorce, Stará Lysá 
v okrese Nymburk s účinností od 14. 1. 2015.

Pracovní skupina pro skatepark
RM ustanovila pracovní skupinu pro vybudování 
skateparku v Čelákovicích a jmenovala její členy: 
Josefa Darebného, Ladislava Holého, Jiřího Ján-
ského, Lukáše Jaroše, Antonína Kališe, Martina 
Kováře, Simona Kunce, Ondřeje Kyselu, Jakuba 
Lhotáka, Martina Rindu, Troye Swinglera, Danie-
la Šimka a Jakuba Tomečka.

Úprava rozpočtu města
RM schválila úpravu č. 14 rozpočtu města Če-
lákovic 2014.

Čestné občanství
Rada města zrušila pracovní skupinu pro posu-
zování udělení a odejmutí čestného občanství 
města Čelákovic ve složení: Michal Burda, Mi-
roslav Leypold Iglo, Aleš Rikl, Jaroslav Špaček, 
Milan Tichý, náhradník Ladislava Petišková.

Městský stadion, projekt REKO AS
Pro řešení problematiky Městského stadionu 
v Čelákovicích RM ustavila pracovní skupinu 
a jmenovala členy: Richarda Nejmana, Marii Po-
spíchalovou, Zuzanu Prokopovičovou, Martina 
Spilku a Václava Tichého.
Následně neschválila žádost TJ SPARTAK Čelá-
kovice ze dne 29. 12. 2014 o poskytnutí prostor 
v tribuně Městského stadionu, a to z důvodu ne-
dostatečného zdůvodnění žádosti.
Po seznámení se s Memorandem k projektu 
„REKO AS“ vypracovaným advokátní kanceláří 
Kubík Partners, s. r. o., ze dne 9. 1. 2015 po-
věřila Rada tuto advokátní kancelář podáním 
trestního oznámení jménem města Čelákovic na 
TJ Spartak Čelákovice, a to z důvodu podezření 
ze spáchání trestných činů dle § 212 zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, a § 207 zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník.
Dále RM pověřila starostu a místostarostu I in-
formováním poskytovatele dotace „REKO AS“ 
(atletické dráhy na stadionu), jímž je Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, o krocích 
města Čelákovice v této věci. Radní také pověřili 
místostarostu I zajištěním znaleckého posouzení 
prací provedených v rámci projektu „REKO AS“.

PID
Rada města schválila dodatky ke smlouvám 
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové do-
pravě v systému Pražské integrované dopravy 
na roky 2010–2019 k PID 427, 412, 443 a 405.

Duby v parku
S vyhlášením tří dubů letních rostoucích v Sa-
dech 17. listopadu na pozemcích ve vlastnictví 
města za památné stromy RM nesouhlasila, a to 
z důvodu možného omezení rozsahu a realizace 
plánované revitalizace Sadů 17. listopadu.

l  Marek Skalický, radní

Rada města na své poslední prosincové schůzi schválila směrnici k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu s označením č. I/9/2014 a účinností od 1. ledna 2015. Jedná se o zakázky, které 
„nepostihuje“ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a tak 
je na libovůli zadavatele, jak tyto „malé“ zakázky bude zadávat. Jde o zakázky do 2 mil. Kč pro 
služby a dodávky a do 6 mil. Kč pro stavební práce. S ohledem nejen na transparentnost výbě-
rových řízení malého rozsahu, ale také na zavádění větší systematičnosti práce novým vedením 
radnice na Městském úřadu, byla vytvořena „kuchařka“, která je závazná pro všechny zakázky 
tohoto charakteru zadávané městem Čelákovice. Cílem Rady města je také implementace základ-
ních kritérií směrnice do interních předpisů všech příspěvkových organizací města či společností 
zřízených městem. Tím dojde k nastavení jasných pravidel, která ovlivňují finance celého města již 
na svém počátku, tedy při výběru dodavatelů služeb, dodávek nebo stavebních prací pro město.

o cem jednali radní mesta

Čelákovická směrnice k zadávání veřejných  
zakázek malého rozsahu

ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 840 850 860
oznamuje přerušení dodávky elektřiny

v úterý 10. 2. 2015 od 7.30 do 11.00 hod.
v Čelákovicích – ulice: Ruská, Přístavní, Zahrad-
ní, U Přívozu, U Mostu, Táborická, Dělnická, 
Chodská, Alej Jiřího Wolkera, Pražská, Pavla 
Ježdíka, Ferlesova, K Borku.

v úterý 10. 2. 2015 od 11.30 do 15.00 hod.
v Čelákovicích – ulice: Rooseveltova, Na Požá-
rech, Majakovského, Zárubova, Václava Kálika, 
Třebízského, Jungmannova, J. Zacha, Druž-
stevní, Dobrovského, Lipová, Krajní, Karla Otty, 
k Bílému vrchu.

Výběr z usnesení RM č. 33/2014 ze dne 19. prosince 2014 a č. 1/2015 ze dne 13. ledna 2015.
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l  Miloš Sekyra, místostarosta I

Ještě po dobu devíti let, tedy až do 31. prosince 2023, se mohou přihlásit na základě platných 
ustanovení katastrálního zákona vlastníci nemovitostí a další oprávněné osoby, které nejsou 
v katastru nemovitostí zapsáni dostatečně určitě, místně příslušnému pracovišti Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ke svému vlastnictví nemovitostí.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka ma-
jetku“ v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ a do 11. listopadu 2015 i na úřední desce 
města Čelákovic. Pokud se vlastník do výše uvedeného termínu nepřihlásí, má se za to, že předmět-
nou nemovitost opustil a poté připadne jako opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho 
vlastnictvím příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním 
řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, úřad ji písemně vyzve, 
aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická 
práva v občanskoprávním řízení.

Řada pozemků v Čelákovicích nezná  
své majitele

l  Jana Prchalová, odbor hospodářský

Město Čelákovice nabízí řešení, jak postupovat, když jste nájemcem městského bytu a chcete jej 
vyměnit za jiný městský byt. Výměnu bytu si každý sjednává sám. Městský úřad výměny nezprostřed-
kovává, ale chce lidem usnadnit výměnu městských bytů pomocí evidenčního systému, který bude 
k dispozici ve druhé polovině února na internetových stránkách města (sekce „bytová politika“). Na 
těchto stránkách se zájemci zaregistrují do systému, který jim pomůže najít zájemce o směnu bytu. 
Vyplní daný formulář a uvedou své požadavky na výměnu bytu. Formulář na směnu bytu je možné si 
také vyzvednout na podatelně Městského úřadu a zde také vyplněný formulář odevzdat.

Zájemcům o výměnu městských bytů pomůže 
nový evidenční systém

Činnost v uplynulém 
roce

l  Radek Fedaček, velitel MP

Za rok 2014 řešila Městská policie Čelákovice 
celkem 1 298 přestupků (z toho 763 z radaru), 
při nichž 660krát řešila situaci domluvami. Blo-
kové pokuty uložila v celkové částce 729 500 
Kč (z toho 492 000 Kč z radaru). Dále prověřila 
1 757 oznámení od občanů, zadržela 13 pa-
chatelů – osob podezřelých ze spáchání trest-
ného činu, v 204 případech asistovala Policii 
ČR, HZS a Záchranné službě. K podání vysvět-
lení předvedla 33 osob (z toho 5 na MP Čelá-
kovice), zpracovala 448 č. j., 9 vozidel označila 
jako vozidla, která by neměla být odstavena na 
veřejném prostranství (bez RZ, špatný tech-
nický stav apod.) – ve všech případech došlo 
k odstranění vozidla nebo závad na vozidle tak, 
aby byla naplněna dikce zákona. Ve spolupráci 
s o. s. Semiramis zlikvidovala 31 nalezených 
injekčních stříkaček. Nasadila 52krát tzv. „bo-
tičku“ k zabránění odjezdu vozidla.
V roce 2014 provedla také 74 odchytů zvířat. 
V 27 případech předala zvíře do smluvního 
útulku VELAS Lysá n. L. a v 7 případech Spol-
ku pro ochranu divoce žijících zvířat. Ve 40 pří-
padech byla zvířata předána jejich majitelům, 
jednou dokonce do Lysé nad Labem.
MP se účastnila i řady akcí z důvodu zajištění 
veřejného pořádku a bezpečnosti osob (např. 
při Setkání na náměstí, Noci kostelů, otevření 
lávky, fotbalovém turnaji, Večerním běhu měs-
tem, rozsvícení vánočního stromu města atd.), 
asistovala u dalších sportovních a kulturních 
akcí pořádaných ve městě, při údržbových 
a úklidových pracích – čištění komunikací. 
Dále zajišťovala kontroly dodržování doprav-
ních předpisů, účastnila se besedy v mateřské 
škole a ukázkové akce pro děti, pomáhala při 
dopravní soutěži pořádané MDDM apod.
Dle statistiky Policie ČR OOP Čelákovice bylo 
v Čelákovicích za rok 2014 spácháno 283 
trestných činů s objasněností 43 %. Pro porov-
nání, v roce 2013 bylo spácháno 339 trestných 
činů a objasněnost činila 40,5 %.

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

Obecní dům
Stankovského 1650
vchod z ulice Rybářské
Čelákovice

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 25. 2. 2015
od 18.00 hod.

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

pozvánka

l  Josef Pátek, Miloš Sekyra, Petr Studnička, Miloš Choura, Miroslav Opa, Marek Skalický, 
Jarmila Volfová, členové Rady města

Dne 24. září 2013 podala Tělovýchovná jednota Spartak Čelákovice žádost o dotaci z progra-
mu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt „Reko AS“, jehož podstatou 
je rekonstrukce atletické dráhy v prostoru Městského stadionu v Čelákovicích. S ohledem na 
nesrovnalosti v Žádosti o dotaci a ve Smlouvě o příspěvku, které současné vedení města opa-
kovaně sdělovalo na zasedáních Zastupitelstva města v červnu a srpnu loňského roku, a dále 
vzhledem ke znehodnocení fotbalového hřiště dosavadní výstavbou, pověřila Rada města dne 
13. ledna 2015 advokátní kancelář Kubík Partners podáním trestního oznámení jménem měs-
ta Čelákovic na Tělovýchovnou jednotu Spartak Čelákovice z důvodu podezření ze spáchání 
dvou trestných činů.
Jedná se o podezření ze spáchání trestných činů dotačního podvodu a neoprávněného užívání cizí 
věci. O těchto skutečnostech informovali starosta Josef Pátek a místostarosta I Miloš Sekyra posky-
tovatele dotace na jednání dne 23. ledna 2015. Zároveň bylo zajištěno znalecké posouzení dosud 
provedených prací v rámci realizace projektu. 
Zástupci města informovali představitele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o nepravdi-
vých tvrzeních TJ Spartak Čelákovice v Žádosti o dotaci a následných dokumentech, na základě 
kterých obdržel TJ Spartak Čelákovice Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dále upozornili na neplnění 
podmínek přidělení dotace, proplacené faktury ve výši celé hodnoty dotace za práce, které nebyly 
dosud provedeny a na neoprávněné zkrácení fotbalového hřiště na pozemcích města, které bylo 
realizací projektu „Reko AS“ zásadním způsobem znehodnoceno.

Prováděnou rekonstrukcí atletické dráhy bylo zkráceno a tím znehodnoceno fotbalové hřiště na Městském stadionu. 
Foto: odbor rozvoje města

Problémy s rekonstrukcí atletické dráhy na 
Městském stadionu 
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l  Prokopa Holého č. p. 1444, byt č. 5, Čelá-
kovice

Byt č. 5 o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,83 m2 
(započitatelná 41,72 m2), sestávající z 1. pokoje 
19,44 m2, kuchyně 11,16 m2, předsíně 3,68 m2, 
koupelny 2,29 m2, WC 0,88 m2, komory 1,16 
m2, sklepu 6,22 m2. Byt je situovaný v druhém 
nadzemním podlaží dvouvchodového pětipod-
lažního panelového domu se sedlovou střechou 
a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v roce 
1957. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajiš-
těny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 4 172 Kč/měsíčně 
(100 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky. 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracov-
nicí Q-BYTu pí Jarolímovou, tel.: 326 996 055.
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 5, Prokopa Holého č. p. 1444 Čelákovice.

l  Lesní č. p. 621, byt č. 36, Milovice
Byt č. 36 o velikosti 3+1 o celkové ploše 115,70 
m2 (započitatelná 114,18 m2), sestávající z 1. 
pokoje 24,95 m2, 2. pokoje 24,74 m2, 3. pokoje 
24,85 m2, kuchyně 11,94 m2, předsíně 15,65 m2, 
koupelny 4,66 m2, WC 1,81 m2, sklepu 3,05 m2, 
šatny 4,05 m2. Byt je situovaný v pátém nadzem-
ním podlaží dvouvchodového pětipodlažního 
panelového domu se sedlovou střechou a půdní 
vestavbou. Dům byl rekonstruován v roce 1998. 
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny 
z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 850 Kč/měsíčně 
(60 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky. Byt 
si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Seidlovou, tel.: 605 264 491.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 36, Lesní č. p. 621, Milovice.

l  Lesní č. p. 621, byt č. 5, Milovice
Byt č. 5 o velikosti 3+1 o celkové ploše 116,50 m2 
(započitatelná 109,68 m2), sestávající z 1. pokoje 
20,94 m2, 2. pokoje 24,81 m2, 3. pokoje 20,81 m2, 
kuchyně 10,95 m2, předsíně 21,12 m2, koupelny 
3,01 m2, WC 1,21 m2, sklepu 3,07 m2, 1. balko-
nu 4,40 m2, 2. balkonu 1,78 m2, 3. balkonu 4,40 
m2. Byt je situovaný v prvním nadzemním pod-
laží dvouvchodového pětipodlažního panelového 
domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. 
Dům byl rekonstruován v roce 1998. Vytápění 
a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny 
umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 580 Kč/měsíčně 
(60 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky. Byt 
si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Seidlovou, tel.: 605 264 491.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 5, Lesní č. p. 621, Milovice.

l  Průběžná č. p. 606, byt č. 48, Milovice
Byt č. 48 o velikosti 3+1 o celkové ploše 66,07 
m2 (započitatelná 65,32 m2), sestávající z 1. po-
koje 12,18 m2, 2. pokoje 8,17 m2, 3. pokoje 20,52 
m2, kuchyně 10,94 m2, předsíně 9,23 m2, koupel-

ny 2,61 m2, WC 0,92 m2, sklepu 1,5 m2. Byt je 
situovaný v sedmém nadzemním podlaží dvou-
vchodového osmipodlažního panelového domu 
se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům 
byl rekonstruován v roce 1998. Vytápění a do-
dávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umís-
těné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3 919 Kč/měsíčně 
(60 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky. Byt 
si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Seidlovou, tel.: 605 264 491.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 48, Průběžná č. p. 606, Milovice.

l  Topolová č. p. 616, byt č. 2, Milovice
Byt č. 2 o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,61 m2 
(započitatelná 64,18 m2), sestávající z 1. pokoje 
16,05 m2, 2. pokoje 16,05 m2, 3. pokoje 10,50 
m2, kuchyně 7,50 m2, předsíně 8,44 m2, koupel-
ny 3,06 m2, WC 1,14 m2, sklepu 2,87 m2. Byt je 
situovaný v prvním nadzemním podlaží pětivcho-
dového pětipodlažního panelového domu se 
sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl 
rekonstruován v roce 1998. Vytápění a dodáv-
ka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné 
v domě.
Výše nájemného je minimálně 3 850 Kč/měsíčně 
(60 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky. Byt 
si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Seidlovou, tel.: 605 264 491.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 2, Topolová č. p. 616, Milovice.

l  Průběžná č. p. 606, byt č. 19, Milovice
Byt č. 19 o velikosti 3+1 o celkové ploše 66,07 
m2 (započitatelná 65,32 m2), sestávající z 1. po-
koje 12,18 m2, 2. pokoje 8,17 m2, 3. pokoje 20,52 
m2, kuchyně 10,94 m2, předsíně 9,23 m2, koupel-
ny 2,61 m2, WC 0,92 m2, sklepu 1,5 m2. Byt je 
situovaný v sedmém nadzemním podlaží dvou-
vchodového osmipodlažního panelového domu 
se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům 
byl rekonstruován v roce 1998. Vytápění a do-
dávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umís-
těné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3 919 Kč/měsíčně 
(60 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky. Byt 
si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Seidlovou, tel.: 605 264 491.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 19, Průběžná č. p. 606, Milovice.

l  Topolová č. p. 617, byt č. 10, Milovice
Byt č. 10 o velikosti 3+1 o celkové ploše 69,76 m2 
(započitatelná 66,41 m2), sestávající z 1. pokoje 
16,20 m2, 2. pokoje 16,20 m2, 3. pokoje 10,50 
m2, kuchyně 7,50 m2, předsíně 8,26 m2, koupelny 
3,24 m2, WC 1,14 m2, sklepu 2,9 m2, 1. balko-
nu 1,91 m2, 2. balkonu 1,91 m2. Byt je situovaný 
v čtvrtém nadzemním podlaží pětivchodového 
pětipodlažního panelového domu se sedlovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl rekonstru-
ován v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody 

jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3 985 Kč/měsíčně 
(60 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky. Byt 
si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 10, Topolová č. p. 617, Milovice.

l  Topolová č. p. 617, byt č. 4, Milovice
Byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 70,61 m2 
(započitatelná 66,84 m2), sestávající z 1. pokoje 
16,20 m2, 2. pokoje 16,20 m2, 3. pokoje 10,50 
m2, kuchyně 7,50 m2, předsíně 8,26 m2, koupelny 
3,24 m2, WC 1,14 m2, sklepu 3,75 m2, 1. balkonu 
1,91 m2, 2. balkonu 1,91 m2. Byt je situovaný ve 
druhém nadzemním podlaží pětivchodového pě-
tipodlažního panelového domu se sedlovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl rekonstruován 
v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 4 010 Kč/měsíčně 
(60 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky. Byt 
si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Seidlovou, tel.: 605 264 491.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 4, Topolová č. p. 617, Milovice.

l  Průběžná 606, byt č. 39, Milovice
Byt č. 39 o velikosti 3+1 o celkové ploše 66,17 
m2 (započitatelná 65,37 m2), sestávající z 1. po-
koje 12,18 m2, 2. pokoje 8,17 m2, 3. pokoje 20,52 
m2, kuchyně 10,94 m2, předsíně 9,23 m2, kou-
pelny 2,61 m2, WC 0,92 m2, sklepu 1,6 m2. Byt 
je situovaný v pátém nadzemním podlaží dvou-
vchodového osmipodlažního panelového domu 
se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům 
byl rekonstruován v roce 1998. Vytápění a do-
dávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umís-
těné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3 922 Kč/měsíčně 
(60 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky. Byt 
si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Seidlovou, tel.: 605 264 491.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 39, Průběžná č. p. 606, Milovice.

l  Armádní 501, byt č. 30, Milovice
Byt č. 30 o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,92 m2 
(započitatelná 63,22 m2), sestávající z 1. pokoje 
12,32 m2, 2. pokoje 8,18 m2, 3. pokoje 16,70 m2, 
kuchyně 11,38 m2, předsíně 8,48 m2, koupelny 
2,66 m2, WC 0,8 m2, balkonu 4,1 m2, sklepu 1,3 
m2. Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží 
dvouvchodového osmipodlažního panelového 
domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. 
Dům byl rekonstruován v roce 1998. Vytápění 
a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny 
umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3 793 Kč/měsíč-
ně (60 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.  
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracov-
nicí Q-BYTu pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

pronájem obecních bytu

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byty. Nájemci budou vybráni tzv. obálko-
vou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak omezen.
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l  Petr Studnička, místostarosta II

Od 1. ledna 2015 došlo k řadě zásadních změn 
v rámci výkonu dopravněsprávních činností 
při registraci vozidel v souvislosti s novelou 
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích.

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1.  Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte 

na úřadě, který je místně příslušný z pohledu 
prodávajícího.

2.  Jako prodávající a kupující podáváte na úřad 
jen jednu společnou žádost. Formulář je ke 
stažení na www.mdcr.cz nebo na interneto-
vých stránkách samospráv.

3.  Na úřad můžete přijít společně, nebo jen 
jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit 
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem 
toho, kdo na úřad půjde (v případě podání 
žádosti elektronickou formou stačí ověřený 
elektronický podpis). Ověření je nejsnazší 
vyřídit na CzechPointu. 

Nezbytné doklady a dokumenty:
  občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (do-
klad o pobytu – pouze pro cizince);
  žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele 
vozidla v registru silničních vozidel;

  doklady k vozidlu (technický průkaz + osvěd-
čení o registraci vozidla);
  doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta);
  protokol o evidenční kontrole silničního vozi-
dla.

Pozor na „polopřevody“, hrozí vyřazení auta 
z provozu
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním 
registru vozidel pouze odhlášeno předchozím 
provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. 6. 
2015 žádost o zápis vlastníka a provozovate-
le do registru silničních vozidel. Pokud žádost 
nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už 
nepůjde přihlásit.

K žádosti se dokládá:
  občanský průkaz či jiný doklad totožnosti;
  doklady k vozidlu (technický průkaz + osvěd-
čení o registraci vozidla);
  doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta);
  protokol o evidenční kontrole silničního vozidla;
  doklad o platné technické prohlídce;
  plná moc s ověřeným podpisem pokud se ne-
účastníte vyřizování osobně.

Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 
2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřa-

zeno z provozu před 30. 6. 2013 (je v depozi-
tu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad 
a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. 
Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativ-
ně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších 
případech dočasného vyřazení (po 1. 7. 2013) 
máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, 
avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž 
finanční sankce.
Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provo-
zovatelem a zároveň dočasně vyřazené z pro-
vozu, musíte podat na úřad žádost v kratší 
z obou lhůt – do 30. 6. 2015. Rozhodující je 
skutečnost, že úřad nezná vlastníka.

Registrační značky bez emisních známek
Od 1. 1. 2015 nejsou na registrační značky po 
absolvování prohlídky na stanicích měření emisí 
nalepovány zelené známky, zachovány nadále 
zůstávají červené známky. Ty nově označují 
splnění podmínek norem jak z hlediska kontroly 
emisí, tak vyhovujícího technického stavu vozi-
dla. Nadále jsou však řidiči povinni absolvovat 
obě prohlídky. Nejprve je nutné s vozidlem pro-
jít stanicí měření emisí, a pokud je vše v pořád-
ku, následně podstoupit i kontrolu technického 
stavu.

hledné obálce označené nadpisem: Proná-
jem bytu č. 30, Armádní č. p. 501, Milovice.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabíd-
ky nájemného v korunách za byt a měsíc. Dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v sou-
ladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku 
a Zásadami pro pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, 
příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení).
Závazný a konečný termín pro předložení na-
bídek od případných zájemců je: 
pátek 20. 2. 2015 do 12.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, ne-
označené stanoveným způsobem, neobsahující 
konkrétní výši nabídky nájemného v korunách, 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená u jed-
notlivých bytů. Na základě předložených nabí-
dek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způso-
bem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z ja-
kékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené 
podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci 

v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude 
vypsáno nové nabídkové řízení.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými 
pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schop-
nost hradit pravidelně nájemné v nabízené výši 
a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového 
přiznání…). Poté bude vydán souhlas k nájmu 
a do pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve 
výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním 
bude uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Sou-
časně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán.

Změna v registraci vozidel, registrační značky bez emisních známek

l  Šárka Špírková, vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví

Na základě změn vyplývajících z účinnosti zá-
kona č. 329/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dojde 
v průběhu roku 2015 k výměně průkazů osob se 
zdravotním postižením. Tato výměna však bude 
zahájena až ode dne 1. 4. 2015. Do té doby 
bude nadále vydáván dočasný průkaz osoby se 
zdravotním postižením.
Dle výše uvedené změny mají nárok na přechod 
průkazu OZP tito držitelé:
-  současní držitelé platných průkazů mimořádných 

výhod (papírové průkazy TP, ZTP, ZTP/P) mají 
nárok na průkaz OZP podle zákona č. 329/2011 
Sb., ve znění účinném ode dne 1. 1. 2014.  

Symbol na průkazu OZP, který označuje závaž-
nost postižení (TP, ZTP, ZTP/P), odpovídá stupni 
přiznaných mimořádných výhod (I. II. III. stupeň).

-  držitelé platného průkazu OZP vydaného podle 
§ 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011 Sb., ve zně-
ní účinném do 31. 12. 2013 (průkazy vydané 
z titulu příspěvku na mobilitu nebo příspěvku 
na péči nebo samostatného správního říze-
ní o průkaz OZP), mají taktéž nárok na průkaz 
OZP podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění 
účinném ode dne 1. 1. 2014.

Výše uvedené osoby uplatní nárok na průkaz 
OZP podáním vyplněného tiskopisu „Žádost 
o přechod nároku na průkaz osoby se zdravot-
ním postižením“ na pracovišti Úřadu práce Čes-
ké republiky – krajské pobočce v Příbrami, kon-
taktním pracovišti Praha-východ, Dobrovského 
1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7. Formulář 
je k dispozici na pracovišti Úřadu práce ČR nebo 

na webových stránkách na adrese http://formu-
lare.mpsv.cz/oksluzby/form/OZPPRO.jsp. Dále 
je třeba předložit aktuální fotografii o rozměru 
35 x 45 mm dle požadavků na fotografie pro 
vydání občanského průkazu. Nárok na výměnu 
se dále prokáže předložením průkazu mimořád-
ných výhod vydaného podle předpisů účinných 
přede dnem 1. 1. 2012 nebo průkazu osoby se 
zdravotním postižením vydaným podle § 34 nebo 
§ 35 zákona č. 329/2011, o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění účinném přede 
dnem 1. 1. 2014.
Přechod nároku bude po prokázání výše uvede-
ných skutečností automatický, bez správního ří-
zení a nového posuzování zdravotního stavu. Ná-
rok na průkaz osoby se zdravotním postižením je 
osoba povinna uplatnit a prokázat nejpozději do 
31. 12. 2015, jinak tento nárok zaniká.

INFORMACE K VÝMĚNĚ PRŮKAZŮ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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Přivítáni do života byli 

v sobotu 17. ledna 2015 
tito noví občánci města Čelákovic

Foto: Jiří Suchý

Zdeňka Oláhová, Lukáš Filip,
Adéla Knoflíčková a Miriam Miškay.

Vanesa Kaufmanová, Vít Hás, Eliška Pexová,
František Syrový, Anna Klusáčková,

Matěj Vondráček, Rebeka Chourová, Tereza Čečáková,
Jan Trtík, Matěj Muzikář,

Přehled nejdůležitějších  
novinek platících od 1. 1. 2015

l  odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Druhá snížená sazba DPH
Od 1. 1. platí nová sazba DPH. Kromě základní sazby 21 % 
a snížené 15 % je ještě druhá snížená 10 %. Do té patří knihy, 
léky a nenahraditelná dětská výživa.

Vyšší minimální mzda
Minimální mzda se od 1. 1. zvýšila. V minulém roce byla 8 500 
Kč, od 1. 1. 2015 je 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč/hod.

Končí poplatky u lékaře a v lékárnách
Od 1. 1. 2015 už neplatíme za návštěvu lékaře či za recept v lé-
kárnách třicetikorunový poplatek. Jediná platba, která zůstává, 
je poplatek 90 Kč za pohotovost.

Vyšší daňové slevy na děti 
Od 1. 1. 2015 se zvyšují daňové slevy na druhé a další dítě. 
V loňském roce byla sleva na každé dítě 1 117 Kč, nyní je na 
první stejná, na druhé 1 317 Kč, na třetí a další 1 417 Kč.

Daňové zvýhodnění u životního pojištění
Mění se podmínky životního pojištění. Pokud si i v dalších letech 
budete chtít toto daňové zvýhodnění uplatnit, musíte uzavřít do-
datek ke smlouvě, ve kterém se zavážete, že nebudete prová-
dět výběry vložených prostředků. Když lidé letošní rok ukončí 
smlouvu o životním pojištění dříve, než jim bude 60 let, budou 
muset vrátit státu peníze, které na dani ušetřili za posledních 
10 let.

Obnoví se sleva pro pracující důchodce
Vrací se znovu nárok na slevu na dani pro pracující důchodce. 
Ročně si budou moci odečíst 24 840 Kč (2 070 Kč/měsíčně).

Školkovné
Novinkou mezi daňovými slevami je využití úlevy za umístění 
dítěte v mateřské škole. Tuto slevu si můžeme odečíst už za 
vyúčtování daní za loňský rok. Může se odečíst pouze školné, 
nikoliv výdaje na stravné či dopravu. Maximální výše je do výše 
minimální mzdy stanovené na začátku roku. Za rok 2014 si tak 
může jeden z rodičů snížit daně o 8 500 Kč, v roce 2015 pak 
o 9 200 Kč.

Větší limit pro přivýdělek
Řada lidí si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Pro 
ty, kteří to mají jako vedlejší příjem, se příští rok zvýší limit, do 
něhož nemusí platit sociální pojištění. Ten bude pro rok 2015 
z ročního hrubého zisku 63 865 Kč.

Porodné pro více rodin
Na porodné bude mít tento rok nárok více rodin. Limit pro při-
znání se zvýšil na 2,7násobek životního minima. Porodné se 
nově vztahuje i na druhé dítě.

Snížený paušál pro živnostníky
Živnostníci si letošní rok mohou odečíst méně. Místo 80 procent 
nově mohou uplatňovat jen 60 procent a jen do příjmu dva mi-
liony korun.

Vážné a nevážné závady
Od ledna můžete při silniční kontrole přijít o technické osvědčení 
svého vozu. Pokud policisté na autě zjistí vážné závady, musíte 
do třiceti dní na STK. Jestliže to ale budou nebezpečné závady, 
přijdete o technické osvědčení okamžitě!

Zjednodušení převodu vozidla
Od ledna stačí při převodu vozidla přítomnost na úřadě jen pro-
dávajícího nebo kupujícího, případně mohou zmocnit někoho 
třetího.
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l  Petr Studnička, zastupitel

Věková struktura obyvatel v Čelá-
kovicích je mladší ve srovnání s ce-
lostátním průměrem a dlouhodobě 
roste podíl dětí na celkovém počtu 
obyvatel, který může vzrůst až  
k 20 %. Postupně bude kulminovat 
počet dětí v mateřských školách 
a v následujících letech bude 
nejvýraznější nárůst žáků zazname-
náván v základním školství. Letos 
plánujeme po demolici objektu 
mezi tělocvičnou a bankou výstav-
bu nové budovy mateřské školy 
v ulici J. A. Komenského s kapa-
citou 56 dětí. Pro umístění objektu 
byla zvážena dopravní obslužnost 
i možnosti stravování dětí. Tato 
mateřská škola bude zprovozněna 
v roce 2016. Až budou postačovat 
kapacity současných mateřských 
škol zřizovaných městem (nyní 
463 míst), bude moci být tento 
objekt využíván pro potřeby 1. tříd 
základních škol, školní družiny 
nebo jako zázemí blízkého sportov-
ního areálu. Dle Rozpočtového 
výhledu města na roky 2016–2017 
bude stěžejní investicí v základním 
školství dostavba ZŠ Kostelní ve 
finanční náročnosti přesahující 100 
mil. Kč.

l  Miloš Sekyra, zastupitel

Rozšíření kapacity mateřských 
škol je vzhledem k situaci v Čelá-
kovicích zcela nezbytné a ANO ho 
jednoznačně podporuje. Samotné 
řešení by však nemělo být jed-
noúčelové, neboť demografická 
křivka obyvatelstva a její vývoj se 
stále mění. Nově vzniklé zařízení 
by mělo být variabilní a lehce 
přizpůsobitelné konkrétním potře-
bám tak, aby v případě nutnosti 
mohlo plnit funkci např. učeben 
základní školy 1. stupně, školní 
družiny nebo posloužit jako záze-
mí pro zájmovou činnost mládeži, 
ale také třeba i seniorům. V tomto 
případě se nabízí řešení moderní 
montované stavby, která by k to-
muto účelu, s ohledem na rychlost 
výstavby, byla nejpraktičtější. 
Zdařilým příkladem jsou např. 
školky v Káraném nebo v Lysé 
nad Labem, které svým vzhledem, 
praktičností i finanční náročností 
nahradí klasické a finančně drahé 
jednoúčelové zděné stavby.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Koncepční otázka – nejde jen o ma-
teřské školy. Na základě demo-
grafické studie z roku 2007 vznikla 
idea na vybudování nové mateřské 
školy v areálu MDDM a byla zpra-
cována studie této stavby a rovněž 
studie rehabilitace přilehlé zahrady. 
Z demografické studie jasně vyplý-
vala potřeba řešit i kapacitu škol 
základních a byl rovněž zpracován 
projekt na dostavbu Základní 
školy Kostelní. V roce 2009 došlo 
k rekonstrukci a dostavbě mateřské 
školy v ulici J. A. Komenského 
s kapacitou 168 dětí.
Původní studie nové mateřské 
školy dostávala konkrétnější obrysy 
opět od podzimu 2013. V únoru 
2014 bylo vypsáno výběrové řízení 
na příslušné stupně projektové 
dokumentace na tuto novou ma-
teřskou školu, ukončené v červnu 
2014. V srpnu 2014 byla podána 
žádost o dotaci z národních fondů 
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy (MŠMT). Kapacita této 
nové školky – 84 dětí – by pokryla 
chybějící kapacity pro předškolní 
vzdělávání – v roce 2014 nebylo 
přijato do mateřských škol zřizova-
ných městem 88 dětí.

l  Petr Bařina, zastupitel

Téma zásadní – snižující se porod-
nost, negativní dopad na pracovní 
uplatnění žen-matek.
Na úvod je nutné uvést: v ČR není 
místo v MŠ pro asi 60 000 dětí. 
V Čelákovicích je asi 70 neumístě-
ných dětí ročně. Vláda tento stav 
neřeší a „hází“ problém na obce. Jak 
to tedy u nás řešit?
1. Zanalyzovat veškeré stávající 
možnosti a následně rozhodnout: 
a) pronájem či nová výstavba 
(dřevostavba, montovaná stavba – 
rychlost, multifunkčnost – následná 
možnost jako sociální byty);
b) ekonomická přijatelnost (výstavba 
nové MŠ – 20 mil., kontejnerové –  
6 mil., adaptace stávajících prostor 
– 1,5 mil.);
c) rozhodnutí o umístění – preferuje-
me ul. J. A. Komenského (seskupení 
ZŠ i MŠ);
d) zajištění financí (EU, kraj, vlastní 
zdroje).
2. Revokovat rozhodnutí bývalého 
vedení města o rozšíření prostor 
v MDDM.
3. Určit zodpovědnou osobu za ten-
to projekt a zpracovat harmonogram 
zásadních činností (žádost o finance, 
projektová příprava, výběrové řízení, 
realizace stavby).
4. Vlastní realizace – otevření červen 
2016.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Doporučuji vedení města užší spo-
lupráci se soukromými školkami 
a možnými budoucími dětskými 
skupinami. Finance vynaložené na 
příspěvek rodičům pro umístění 
dětí do těchto zařízení a eventuální 
přímá finanční podpora například 
na úpravu prostor pro dětské 
skupiny, nejlépe v objektech 
města, bude daleko efektivnější 
a operativnější než výstavba velké 
nové samostatné školky. Pokud 
se bude stavět nový objekt, je roz-
hodně efektivnější a smysluplnější 
najít jiné řešení, než je navrhované 
zastavění zahrady MDDM nesmy-
slně velkým objektem s vlastní 
kuchyňskou varnou a v budoucnu 
obtížně využitelným pro coko-
li jiného. Vhodným řešením je 
doplnění některého stávajícího 
školního areálu, se kterými bude 
sdílet již stávající zařízení: hřiště, 
kuchyně, prostory pro volnočaso-
vé aktivity a další. Dále by tento 
objekt měl být jednoduše přestavi-
telný pro potřeby školních dětí. Při 
případném využití dotačních titulů 
je nutné zvážit i dobu, po kterou 
bude objekt blokován pro jiný než 
dotací stanovený účel.

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Nedostatečná kapacita mateřských 
škol znepříjemňuje život mnoha 
mladým rodinám v našem městě 
již dlouhá léta. Ohlédnu-li se do 
historie, tak po převratu 1989 
tehdejší vedení města a jeho zastu-
pitelé rozhodli o zrušení některých 
mateřských škol a od té doby se 
potýkáme s nedostatkem volných 
míst pro umístění žadatelů.
V předminulém volebním období 
se podařilo zrekonstruovat bývalou 
MŠ v ulici J. A. Komenského. 
Více než 200 občanů podpořilo 
iniciativu zastupitelů KSČM v petici 
za rekonstrukci bývalé základní 
školy v Sedlčánkách na školku. 
A právě v realizaci tohoto záměru 
vidíme jedno z možných řešení této 
otázky. Vzhledem k chátrajícímu 
stavu budovy by současné vedení 
města mělo podniknout nezbytné 
kroky k jeho záchraně.
Jako hlavní však považujeme rea-
lizaci připraveného projektu nové 
mateřské školy na zahradě MDDM 
v Havlíčkově ulici.
Zpřístupnění dopravního hřiště ve-
řejnosti, to je další z úkolů z oblasti 
školství, kultury a sportu, kterým 
by se město mělo vážně zabývat.

l  Milan Tichý, zastupitel

Projekt MŠ Havlíčkova regulérně 
soutěžen, doporučen, schválen, 
realizace stavby po případném VŘ, 
v tomto napjatém konkurenčním 
období, by slibovala daleko nižší 
náklady, než předpokládal rozpočet 
v daných nadhodnocených polož-
kách (max. 30 mil. Kč).
Nutno dodat, že projekt s předpo-
kládanou kapacitou asi 90 umís-
těných dětí byl připraven ve fázi 
sloučeného územního a stavebního 
rozhodnutí včetně rozjednané 
dotace a byl stejně adaptabilní 
i pro jiné školské aktivity. Byla na 
něj vynaložena částka převyšující 
600 tisíc Kč a zaručovala termíny 
realizace a kolaudace do srpna 
2015 (školní rok).
Dnes je na stole studie/projekt/
realizace architektonicky avant-
gardnější v centru města (poze-
mek městského zahradníka pana 
Korouse) počítající s přecházením 
dětí přes ulici za hrou na volném 
vzduchu s kapacitou 56 dětí, s pře-
pravou jídla, za přibližně stejnou 
cenu v termínech dokončení konec 
roku 2015 (půl školního roku).
Pominu-li zmařené prostředky 
na projekty, je to hazard s penězi 
daňových poplatníků.

Otázka
Jak byste 

řešil/a rozšíření 

kapacit 

mateřských škol 

v Čelákovicích?
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Osvětlovací kalendář v Čelákovicích

Leden Červenec
1.–10. 16.00–8.00 1.–15. 21.15–4.45
11.–20. 16.15–7.45 16.–31. 21.00–5.00
21.–31. 16.30–7.45
Únor Srpen
1.–10. 16.45–7.30 1.–15. 20.45–5.15
11.–20. 17.00–7.15 16.–31. 21.30–5.30
21.–28. 17.15–7.00
Březen Září
1.–10. 17.45–6.45 1.–15. 19.45–5.45
11.–20. 18.15–6.30 16.–30. 19.15–6.15
21.–31. 18.30–6.00
Duben Říjen
1.–15. 20.00–6.00 1.–10. 18.00–6.00
16.–30. 20.30–5.30 11.–20. 17.45–6.15

21.–31. 17.30–6.30
Květen Listopad
1.–15. 20.45–5.00 1.–10. 17.00–6.45
16.–31. 21.00–4.45 11.–20. 16.45–7.00

21.–30. 16.30–7.15
Červen Prosinec
1.–15. 21.15–4.45 1.–10. 16.15–7.30
16.–30. 21.30–4.30 11.–20. 16.00–7.45

21.–31. 16.00–8.00
Zdroj: Technické služby Čelákovice

Občanská poradna 
„Respondeo“

l  Hedvika Stuchlíková, vedoucí služeb Občan-
ská poradna a Centrum pro pomoc obětem, 
poradce

Rádi bychom vám představili neziskovou organi-
zaci Respondeo, o. s., která v Čelákovicích bez-
platně poskytuje svoje služby. S jejími pracovníky 
se můžete setkat každou první středu v měsíci 

v budově Městského úřadu, a to od 13.00 do 
17.00 hod. Na konzultaci je vhodné se z kapacit-
ních důvodů objednat na tel.: 775 561 848. 
Pod názvem Občanská poradna Respondeo 
můžete najít radu a podporu v těžké životní si-
tuaci – rozvod, dluhy a exekuce, dědictví, pra-
covní právo, spotřebitelské vztahy ad. Pracov-
níci poradny mají bohaté zkušenosti s řešením 
těchto situací a ve složitějších případech se mo-
hou opřít i o stanovisko právníka. Klienti mohou 
požádat o poskytnutí různých informací, porad-
ce jim pomůže zorientovat se v jejich problému 
a nastínit různá řešení, vysvětlí jim konkrétní 
postup, případně nasměruje na další instituce. 
Klienti mohou přijít zkonzultovat i plánované 
kroky, nechat si vysvětlit nejasnosti ve smlouvě 
a podobně.
Na území města Čelákovic jsou také terénně 
poskytovány služby pro oběti domácího ná-
silí a trestných činů. Pro objednání a další 
informace lze využít tel.: 731 588 632 nebo e-
-mail: info@pomocobetem.cz. Řadu informací 
o všech službách najdete na webu:
www.respondeo.cz.

člen Asociace občanských poraden
registrovaný poskytovatel  
sociálních služeb

tel./fax: 325 511 148
www.respondeo.cz

nám. Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

respondeo, o. s.

l  -red-

V přehledu jsou uvedeny časy zapnutí a vypnutí 
veřejného osvětlení v našem městě. Pokud při-
padne uvedené datum v měsících duben až září 

na sobotu nebo neděli, je čas změněn následu-
jící pondělí. V ostatních měsících je čas měněn 
v pátek. Při změně letního a zimního času je 
doba zapnutí a vypnutí veřejného osvětlení na-
stavena podle skutečného data.

Nasával atmosféru…
Na druhý svátek vánoční dne 26. 12. 2014 bylo 
v 10.05 hod. hlídce MP oznámeno operátorem 
kamerového systému, že u budovy CMC sedí 
na lavičce občan a popíjí z „placatice“ a proklá-
dá to krabicovým vínem. Na místě byl hlídkou 
zjištěn 52letý muž, jemuž s ohledem na vánoční 
svátky bylo domluveno, aby atmosféru Vánoc 
nasával na jiném místě.

Otevřené okénko
Dne 26. 12. 2014 bylo na MP v 10.20 hod. te-
lefonicky oznámeno, že ve Spojovací ulici stojí 
vozidlo značky Škoda a má otevřené okénko. 
Společně s Policií ČR byl zjištěn majitel vozu, 
který byl z Kladna. Proto bylo prostřednictvím 
MP Kladno provedeno vyrozumění v místě byd-
liště majitele, který prostřednictvím MP Kladno 
oznámil, že si uzavření vozidla zajistí.

Silvestrovský sprejer
Při poslední obhlídce roku 2014, tedy na Silvest-
ra, byl v prostorách staré nákladové rampy na 
nádraží ČD v 23.04 hod. spatřen muž. Ten, když 
uviděl hlídku MP, odhodil nějaké předměty. Na 
místě bylo cítit, že se zde pracovalo s  barvou 
či rozpouštědlem. Hlídka tedy muže vyzvala, 
aby stál a předložil doklady. Muž (18 let) vytáhl 
z batohu svůj OP a hlídka spatřila spreje, barvy. 
Další prohlídkou místa zjistila, že se zde nachází 
čerstvé stříkance barvy i odhozené spreje. Po 
dotazu, zda to udělal on, zapíral. Protože na ru-
kou měl ještě barvu ze sprejů, byl na místě za-
držen a byla přivolána Policie ČR, která věc vy-
šetřuje jako poškozování cizí věci – sprejerství.

Požár v průmyslovém areálu
Varovná SMS ze systému IZS o požáru v prů-
myslovém areálu v ulici Stankovského byla při-
jata 2. 1. 2015 v 2.21 hod. Hlídka MP na místě 
našla ohnisko požáru a prováděla nasměrování 
hasičských vozidel a uzavření komunikace pro 
další dopravu do uhašení ohně.

Kontejnery uprostřed vozovky
Dne 9. 1. 2015 v 10.30 hod. osobně oznámil ob-
čan MP, že v ulici Na Stráni se vlivem poryvů 
větru uvolnily kontejnery na odpad a stojí upro-
střed vozovky. Hlídka na místě kontejnery vrátila 
na původní stanoviště a zajistila je proti posunu.

Street workoutové hřiště
V 19.00 hod. večer dne 13. 1. 2015 bylo na MP 
telefonicky oznámeno, že někdo rozebírá prvky 
na hřišti v ulici J. Zeyera. Hlídka ihned vyrazila 
na místo, kde zastihla muže, který zde neroze-
bíral prvky, ale prováděl montáž. Následným 
dotazem bylo zjištěno, že se jedná o pracovní-
ka firmy, který provádí na základě objednávky 
města úpravu cvičebních prvků.

Hledá se majitel klíče od vozu Dacia
Dne 17. 1. 2015 v 16.00 hod. našla MP před 
vchodem do služebny ležící obálku, v níž našla 
klíč od osobního vozu Dacia (typ není úmyslně 
uveden). Hlídka provedla šetření na celém úze-
mí města Čelákovic s negativním výsledkem. 
Obálka je uložena na služebně MP Čelákovice 
pro případ, že by někdo uvedený klíč postrádal 
a dodal další identifikaci.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156
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Dne 8. 2. 2015 oslaví své 80. 
narozeniny naše maminka, 
babička a prababička paní 
Danuše SUCHÁ. Přejeme 
jí hodně zdraví, štěstí, lásky 
a spoustu krásných a sluneč-
ných dní. Dcera s rodinou

Dne 28. 2. 2015 oslaví 80. na-
rozeniny naše milovaná ma-
minka, babička a prababička 
paní Zdeňka ČEČÁKOVÁ. Do 
dalších let hodně zdraví a po-
hody přejí syn a dcera s rodi-
nami.

Milí přátelé, děkujeme vám 
všem, kteří jste dne 15. 12. 
2014 přišli do Husova sboru 
vzdát úctu našemu drahému 
panu Karlu SCHEBESTOVI 
při posledním rozloučení. Dě-
kujeme za projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

Dne 23. 1. 2015 by oslavila 
100 let naše maminka paní 
Františka ARAZIMOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Děti Jaroslav, Zde-
něk a Pavla s rodinami.

Dne 13. 2. 2015 uplyne 10 let 
od úmrtí maminky, babičky 
a prababičky paní Kristýny 
NEUBAUEROVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje-
me. Dcera Irena Šnajdrová 
a vnoučata s rodinami.

Dne 26. 2. 2014 nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček, bratr a kama-
rád pan Václav ŠNAJDR.
S láskou vzpomíná manželka 
Irena a děti s rodinami.

spolecenská kronika

Poděkování
l  Lukáš Souček

Dobrý den, chtěl bych poděkovat dvěma stráž-
níkům (006 a 011) za jejich ochotu a profesiona-
litu, když mi byl 16. 1. před Kulturním domem 
v Čelákovicích odcizen mobilní telefon. Policisté 
zloděje asi po třech hodinách vypátrali a poté 
ho převezli na stanici Městské policie v Čeláko-
vicích a vše se vyřešilo. Takže těmto strážníkům 
ještě jednou děkuji .

l  Eva Slaná

Nezisková organizace Ekolandia, o. p. s., kte-
rá v Čelákovicích provozuje Lesní mateřskou 
školu, plánuje vybudovat pro děti a rodiče 
v Čelákovicích „Komunitní zahradu“. Pokud 
se Vám projekt líbí, můžete ho podpořit na 
adrese www.hithit.cz.
Chceme zahradničit spolu se svými dětmi 
a sousedy. Chceme si společně pěstovat vlastní 
potraviny, tak abychom byli aspoň částečně ne-
závislí na jiných zdrojích. Chceme si v ní užívat 
nejen zahradničení a sousedského setkání, ale 
také se bavit, nechat proběhnout své děti, ně-
čemu se přiučit a třeba si i něco společně občas 
uvařit. Chceme postupně vytvořit zahradu v pří-
rodním stylu, která bude krásná a přínosná pro 
lidi i přírodu. Budeme zde provozovat environ-
mentálně šetrné, sociálně odpovědné a ekono-
micky udržitelné zemědělství. Projekt obsahuje: 
vyvýšené záhony z labských kamenů, kompost, 
sazenice, suchou řeku s kládami určenou na 

hraní pro děti, domečky pro zvířata, hmyz, jež-
ky, ptáky, ohniště. Na komunitní zahradu v pří-
rodním stylu je zpracován projekt. Komunita ko-
lem lesní MŠ v Čelákovicích čítá v současnosti 
kolem 50 lidí a stále se rozšiřuje. Jako odměnu 
těm, kdo nám přispějí, nabízíme ekobedýnku 
s naší zeleninou, nebo domácí marmelády.
Je Vám 5 nebo 50? Je to jedno. Přijďte si k nám 
zanořit ruce do hlíny, užít si čerstvého vzduchu 
a dobré nálady.

Komunitní zahrada

l  -red-

Dne 1. 3. 2015 bude otevřena nová stomato-
logické ordinace MUDr. Kateřiny Žemličkové, 
a to na adrese náměstí 5. května 2, Čelákovice 
(v budově CMC na místě bývalé cukrárny Paříž).
Kromě klasické preventivní péče o chrup se 
lékařka zaměřuje především na estetiku ve 
frontálním úseku a chirurgii malého rozsahu. 

V minulosti působila například ve FN Motol či 
soukromé ordinaci v Zelenči. Součástí kom-
plexní poskytované péče bude i pracoviště den-
tální hygieny přímo v ordinaci.
Dne 14. 2. 2015 od 14.00 do 18.00 hod. si mo-
hou zájemci ordinaci prohlédnout a seznámit 
se s lékařkou a moderními technologiemi, které 
pro práci využívá.

Provozní doba:
po  20.00–21.30

út 6.15–7.45 17.00–21.30
 (17.00–19.00 pronájem 2x dráhy)

st 6.15–7.45 18.00–21.30

čt  18.00–21.30
 (17.00–19.00 pronájem 2x dráhy – Routa)

pá 6.15–7.45 17.10–21.30

so  11.00–21.00
 (10.00–11.00 plavání Soszdp)

ne  10.00–21.00
 (9.00–10.00 pouze senioři)

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

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

Provozní doba
do konce března 2015:
po 15.00–22.00 společná
út 15.00–22.00 společná
st 15.00–22.00 společná
čt 15.00–22.00 ženy
pá 10.00–22.00 společná
so 10.00–14.00 společná
 14.00–20.00 ženy
ne 10.00–22.00 společná

města Čelákovicstr. 4 září 2014

Smokeman zasahuje v Čelákovicích
l odbor životního prostředí

Na základě zvýšeného zájmu občanů města
o tematiku životního prostředí a ovzduší jsme se
rozhodli před nastávající topnou sezonou připravit
informačně-zábavný program DEN PRO NAŠE
OVZDUŠÍ, zaměřený na informace o zlepšování
kvality ovzduší, na němž se můžeme podílet my
všichni. 
Ukážeme Vám, jak se měří kvalita ovzduší, proč
je důležité správně nastavit parametry připravo-
vaného měření kvality ovzduší, co je vhodné měřit
a kde, případně jaký je současný stav podle platné
legislativy a dosud provedených měření. Naše
pozvání přijal RNDr. Bohumil Kotlík, vedoucího
Národní referenční laboratoře pro venkovní a vnitřní
ovzduší Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Pra-
ze, který přímo v měřicím voze ukáže, jak se měření
provádí a co vše SZÚ měří. 
A kdo k nám do Čelákovic vlastně přijede zasaho-
vat? Přece SMOKEMAN – kouřový specialista, který
ví, jak zatočit se špatným ovzduším a který spatřil
světlo světa ve zkušebně Výzkumného energetic-
kého centra v Ostravě. Jeho životním posláním je
zmenšovat kouř vycházející z komínů lidských
obydlí, a tak napomáhat k čistotě ovzduší nás
všech. Pravá Smokemanova totožnost bude odha-
lena během jeho návštěvy u nás v Čelákovicích,
kam přijede se svou pojízdnou kotelnou a stanem.
Oběma přítomným osobnostem, dr. Kotlíkovi
i Smokemanovi, a členům jejich týmů budete moci
klást otázky ohledně ovzduší a životního pro středí.
Cílem edukativní show SMOKEMAN ZASAHUJE
je přiblížení správného spalování v lokálních tope-
ništích široké veřejnosti. Vpojízdné kotelně se dozví-
te, jak správně (ne)topit, jak si doma sami můžeme
stanovit, s jakou účinností provozujeme svá spa-
lovací zařízení, a co nejvíce ovlivňuje to, co vychází
z našich komínů. Pro děti budou připraveny zají-
mavé úkoly, budou se moci samy zúčastnit měření
a zjistit, kolikrát horší je spalování odpadů oproti
spalování suchého  dřeva. Během jednoduchého
pokusu se dozvíme, jak vzniká inverze a jak si ji
můžeme doma – za použití jistých ingrediencí –
vytvořit. Pro nejodvážnější je při praveno rozdělávání

ohně pomocí méně tradičního způsobu, a to pomo-
cí křesadla (http://vec.vsb.cz/cz/zkusebna/eduka-
tivni-show-smokeman-zasahuje.html).
Pro děti bude připravena zábavná atrakce, vytvoří
si výtvarné dílko a dostanou malý dárek a grilo-
vanou odměnu – bezlepkový buřtík. Pro všechny
příchozí zahraje country skupina „JenTak“ a bude
možnost občerstvení v rámci probíhajících far-
mářských trhů. Čeká nás i pojížďka Čelákovicemi
trochu jinak – koňským povozem pana Ziky.
Svou činnost a aktivity bude prezentovat rodinné
centrum ROUTA a se svým postojem k životnímu
prostředí nás seznámí jedna z čelákovických firem.
Naši hasiči představí veřejnosti novou posilu –
hasičský žebřík IVECO Magirus 150 E27 s nástav-
bou žebřík Magirus DLK37, jehož dostupná výška
je 37 metrů, a budete si moci zblízka prohlédnout
kropicí vůz pořízený z dotačních prostředků Stát-
ního fondu životního prostředí za účelem snížení
prašnosti na území města. Přivítáme Vás rovněž
u stánku města Čelákovic.
Těšíme se s Vámi na viděnou v sobotu 20. září
2014 od 9.00 hodin ve spodní části náměstí. 

Smokemanovo desatero
správného topiče

– Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí,
zajímej se o to, co jde z Tvého komína.

– Suš dřevo minimálně jeden až dva roky – více
se ohřeješ a bude z toho méně kouře.

– Nespaluj odpadky.
– Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl

k palivu, oheň nedus.
– Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu

velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro auto-
maty a zplyňovací kotle).

– Pravidelně čisti kotel a komín.
– Dle svých možností používej moderní kotel

nebo kamna.
– Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až

250 °C.
– Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen

tam, kde potřebuješ.
– Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

Obnova kotelen
l Jaroslav Beneš, ředitel Q-BYT Čelákovice,

spol. s r. o.

Město Čelákovice je vlastníkem systému CZT (cen-
trální zásobování teplem), kterým je zajištěno vytápění
a dodávka teplé vody do většiny sídlišť ve městě.
Tento systém byl zatím naposledy upravován v letech
1993–1998, kdy byly z původních výměníkových sta-
nic vybudovány plynové kotelny. Některé z kotelen
jsou již  tedy v provozu 20 let. Vzhledem k tomu
(výrobci kotlů těchto výkonů uvádějí životnost 15–20
let) a vzhledem k rostoucí poruchovosti kotlů zahájil
vlastník postupnou obnovu zařízení kotelen. Již v roce
2012 proběhla obnova kotelny K 8 umístěné v ZŠ
J. A. Komenského. V letošním roce to jsou kotelny
dvě. První, která je dnem 4. 7. dokončena, je ozna-
čována jako K 40 avytápí sídliště kolem ulice Rumun-
ské. Byly zde nově nainstalovány velice moderní
kondenzační kotle Buderus, nový způsob ohřevu
teplé vody deskovým ohřívačem a nový systém
měření a regulace. Všechny tyto změny byly projek-
továny s cílem zvýšit účinnost kotelny a zajistit její
spolehlivý provoz po celý další předpokládaný cyklus
životnosti. Díky pečlivému výběru jednotlivých kom-
ponentů adíky promyšlenému postupu prací ze stra-
ny dodavatele se podařilo zkrátit dobu odstávky
v dodávce teplé vody do bytů při výstavbě na pou-
hých 24 hodin – dokonce nikoliv v celku, ale v součtu
po nejvýše několikahodinových úsecích.
Nové zařízení je v provozu zatím pouze několik týdnů
a přesto, že souhra všech systémů není ještě doko-
nale nastavena, registrujeme již zřetelné snížení spo-
třeby proti době před rekonstrukcí. Úplné
vyhodnocení bude ale možné nejdříve po zahájení
topného období.
Druhou z letos obnovovaných kotelen je K 6, umístěná
v MŠ Rumunská. Na ní byly práce zahájeny 14. 7.
a dokončeny budou v průběhu září. Delší doba na
provedení prací je bohužel nutná, jelikož bude zároveň
s výměnou kotlů provedena i výměna venkovních
rozvodů tepla a teplé vody k domům v ulici UPotoka.
Potrubí pro rozvody (především jeho tvarované díly)
se v současné době vyrábí v předizolovaném prove-
dení na míru do již odkrytých topných kanálů. Samot-
ná kotelna bude vybavena podobnou technologií jako
K 40. Tedy kondenzačními kotli Buderus zapojenými
bez hydraulických vyrovnávačů. Rovněž zde si od
nového zařízení slibujeme zvýšení účinnosti anaopak
snížení nákladů na provoz a snížení  emisí.
Obě dodavatelské firmy byly vybrány ve standardním
výběrovém řízení a přesto, že základním kritériem
byla nejnižší cena, se zdá, že tento postup nemusí
být na úkor kvality prací ani dodaného zařízení.
Náklady na obnovu obou uvedených kotelen dosáh-
nou 11 643 291 Kč. V případě první z nich již lze kon-
statovat, že nedošlo k žádným nákladům navíc proti
vysoutěžené ceně.
Po kolaudaci obou kotelen stavebním úřadem rádi
pozveme na jejich prohlídku i Vás – jejich uživatele.

Sportovní hřiště
V Prokopě prokoukne

l odbor životního prostředí

V průběhu září 2014 bude zahájena rekonstrukce
sportovního hřiště mezi bytovými domy V Prokopě.
Hřiště dostane nové oplocení, moderní umělý povrch
anové brankové konstrukce. V současné době pro-
bíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební
práce by měly trvat nejvýše dva měsíce. Občanům
azejména dětem tak bude kdispozici další příjemné
místo, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas.

Kompletní rekonstrukce městské sauny v přípravě
l odbor hospodářský

Na jaře letošního roku dostala jasnější obrysy plánovaná rekonstrukce městské sauny a byl zpracován
projekt této rekonstrukce. Původním termínem pro celkovou rekonstrukci objektu byly letošní letní měsíce,
kdy je sauna mimo provoz. Vypsané výběrové řízení na zhotovitele této veřejné zakázky však bylo nutné
zrušit, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek všemi uchazeči o tuto zakázku. Vypsání nového
výběrového řízení  a následná realizace akce by se tak časově posunula do období, kdy je sauna již plně
využívána, což by zásadně narušilo saunovací sezonu, a bylo by tak v rozporu s  původním záměrem
realizace prací o prázdninách.
Realizace tohoto projektu se tedy předpokládá
v roce 2015. Vznikl tak časový prostor pro diskuzi
nad vlastním projektem se zástupci veřejnosti,
kteří saunu navštěvují, neboť objekt  projde sku-
tečně celkovou rekonstrukcí a dojde i ke změně
systému vnitřního provozu. Bližší seznámení s uva-
žovaným řešením nového provozu objektu měst-
ské sauny bude pro veřejnost připraveno
v podzimních měsících přímo v objektu sauny.
Věříme, že společným tvůrčím přístupem dojdeme
k řešení, které naši městskou saunu posune blíže
dnešnímu saunovému trendu, zkvalitní poskyto-
vané služby a zpřístupní je většímu počtu zá jemců. Městská sauna. Foto: -dv-

Městská sauna. Foto: -dv-

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
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Den otevřených dveří nové stomatologické ordinace

Ilustrační foto: zdroj Internet
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Asi ve všech textech o historii Čelákovic najdete 
povídání o tom, že z jejich velkého „rynku“ s pi-
vovarem a studnou uprostřed vedly tři ulice. Na 
východ Mochovská, na západ Toušeňská a kol-
mo k nim směrem k Labi – Rybářská. Čtvrtá uli-
ce, rovnoběžná s Rybářskou, vedla také k řece 
(původně malou oklikou), respektive ke kostelu 
a faře – proto už od 16. století Farářská. Obě 
rovnoběžné ulice směřovaly k lokalitě zvané 
kdysi Hrádek Čelákov s tvrzí, mlýnem, koste-
lem, farou a školou, ale původně nebyly propo-
jené. Ze starých map vyplývá, že tuto skromnou 
uliční síť měly Čelákovice až do poloviny 19. 
století. Názvy ulic bývaly po staletí takzvanou 
zvykovou záležitostí. Určitý řád, včetně povin-
nosti jejich značení a číslování domů, přišel až 
s osvícenským absolutismem – obdobím vlády 
císařovny Marie Terezie a jejího syna Josefa II. 
Dnes víme, že označování ulic, náměstí a veřej-
ných prostranství slouží k orientaci a usnadňuje 
práci nejen veřejné správě.
Názvy ulic bývaly z různých hledisek upravová-
ny. Z „národnostně – ideologického“ v Čechách 
poprvé už v r. 1920, a to zákonem. Pojmenová-
ní, která tehdy nebyla v souladu s historií národa 
„československého“, byla zakázána a obce je 
měly povinnost do jednoho měsíce od účinnos-
ti zákona změnit. Liknavým starostům hrozila 
dokonce pokuta. Nové názvy ulic schvalovaly 
nadřízené úřady. Například most císaře Fran-
tiška Josefa I. přes Vltavu u Národního divadla 
v Praze byl změněn na most Legií, obdobně 
jako tamtéž Ferdinandova třída na Národní. 
Další hromadné přejmenovávání ulic v našich 
městech a obcích přišlo se vznikem Protek-
torátu Čechy a Morava (1939) a po jeho konci 
(1945). Další s počátkem (1948) i koncem budo-
vání reálného socialismu (1989). Posuďte sami, 
jak se tyto vlny promítly do názvů některých ulic 
a prostranství v Čelákovicích. Mnohé změny ná-
zvů ulic pamatuji ze svých školních let. Důleži-
tým zdrojem informací mi byly oba díly Kroniky 

města Čelákovic, vydané v letech 2006 a 2007, 
a „pojistkou“ pak konzultace s panem Jarosla-
vem Špačkem, který o původu některých „ulič-
ních“ názvů psal ve Zpravodaji už v minulosti.

STŘED MĚSTA
Kostelní ulice (od r. 1990 potřetí v historii). 
Původně Farářská, potom Děkanská, dále jako 
Kostelní, Masarykova (od 12. 6. 1919), Kostelní 
(od r. 1940 za protektorátu dvojjazyčně Kos-
telní – Kirchegasse), Masarykova (od r. 1945 
do r. 1949 – ještě jsem po ní chodil do 1. tří-
dy), od r. 1949 Josefa Hakena – ve 20. letech 
20. stol. významného funkcionáře KSČ a jejího 
předsedy. Zvláštností této ulice jsou nejen časté 
změny názvu, ale i adresa základní školy zvané 
Kamenka – Kostelní čp. 457. Tabulka na jednom 
z domů proti škole nese totiž název Na Hrádku. 
Že by se každá strana ulice v tomto místě jme-
novala jinak?

Nynější Stankovského (někdy nesprávně Staň-
kovského) ulice, pojmenovaná po r. 1950 „sta-
ronově“ po českém spisovateli a dramatikovi 
19. stol. (Josefu Jiřím), který prožil mládí v Če-
lákovicích. Původně jak známo Toušeňská, pak 
poprvé Stankovského a od 11. 7. 1945 do za-
čátku 50. let 20. stol. Dr. Beneše. 

Masarykova ulice (od r. 1990). Původně (asi od 
počátku 70. let 19. stol.) Nádražní, pak Deniso-
va (1918–1940) podle francouzského historika 
Ernesta Denise, který se významně zasloužil 
o vznik ČSR v r. 1918 (s Čelákovicemi neměl nic 
společného, ale určitou logiku to mělo – v Praze 
mu „patřilo“ nádraží, později Těšnov, na němž 
končila zdejší železnice), potom za protektorátu 
od r. 1940 do r. 1945 zase Nádražní. Od 11. 7. 
1945 maršála Stalina až do r. 1958, než k nám 
z Moskvy dorazilo odhalení „kultu osobnosti“. 
Pak ulici „zdědil“ do r. 1990 Klement Gottwald.

Sady 17. listopadu (od r. 1990), původně od 
zpřístupnění po r. 1948 sady Zdeňka Nejedlého 
– literárního historika a muzikologa, od r. 1945 
doživotního (1962) ministra několika vlád (bez 
vztahu k našemu městu).

Ke středu města patří také Sedláčkova ulice, 
jejíž historie je trochu složitá. Z náměstí k vý-
chodu vedla zmíněná stará Mochovská, která 
končila stejnojmennou městskou branou přilé-
hající k domu čp. 102 (nyní Pizzeria Antonio). 
Od brány na východ vedla ulice či cesta Čes-
kobrodská, z níž po pár metrech k jihu odbočila 

 

cesta do Záluží po trase nynější Masarykovy 
ul. Po několika desítkách metrů Českobrodská 
cesta pokračovala ve směru nynější (od r. 1945) 
Kollárovy ul. k železničnímu přejezdu, zrušené-
mu ve 20. letech 20. stol. Na Českobrodskou 
směrem ke hřbitovu navazovala ulice Sedlčán-
ská. Té, přejmenované v r. 1922 na Wilsono-
vu, se její jméno vrátilo za protektorátu. Další 
z amerických prezidentů – Roosevelt – „získal“ 
po r. 1945, ale až za malým podjezdem. Dnešní 
Sedláčkova ulice vznikla v r. 1909, a to jak vid-
no sloučením tří původních ulic – Mochovské, 
části Českobrodské a Sedlčánské. Málokdo 
možná ví, že Sedláčkova ulice končí až u ma-
lého podjezdu pod železnicí u bývalého starého 
hřbitova. Tento její východní konec snad nikdy 
neměl zpevněný povrch, a když naprší, mohl by 
se jmenovat „Blátivka“.

ZÁPADNĚ OD NÁMĚSTÍ
Ulice J. A. Komenského (od r. 1990). Původně 
Husova (od r. 1922), pak v roce 1945 Jindřicha 
Čurdy – jednoho z významných čelákovických 
purkmistrů (1893 a 1/1898 – 7/1919). Od 50. let 
20. stol. do r. 1990 Rudé armády.

Nynější Sokolovská ulice pojmenovaná po  
r. 1945 podle místa zastavení postupu němec-
kého útoku vojáky 1. čs. samostaného prapo-
ru v březnu 1943 na východní frontě. Původně 
Mstětická, od 30. 1. 1922 Štefánikova a za pro-
tektorátu (od r. 1940) podruhé  Mstětická.

Ulice Prokopa Holého (po r. 1948 podruhé). 
Původně Prokopa Holého (od 12. 7. 1931). Pak 
Volmanova (1940–1948). Co měl s Čelákovice-
mi společného husitský kněz, který od r. 1426 
stál v čele jejich radikálního křídla? Byl údajně 
(podle pana Palackého) vychován svým strýcem 
Jindřichem Pušem z Cách, jedním ze středově-
kých majitelů Čelákovic, a tedy teoreticky mohl 
za svého dětství pobývat i na zdejší tvrzi.

Ulice Na Nábřeží (od r. 1990). Původně (1940–
1948) nábřeží Ludmily Volmanové (podle man-
želky zdejšího významného průmyslníka, kte-
rá zemřela v r. 1933), pak Nábřeží 25. února 
(1948–1990) na památku takzvaného únorové-
ho vítězství pracujícího lidu v r. 1948. No a proč 
Nábřeží, když k Labi je dost daleko? Protože do 
regulace ve 30. letech 20. stol. teklo jedno z ra-
men řeky ke Káranému obloukem v místě nyněj-
ších tenisových kurtů a domy byly opravdu na 
nábřeží, respektive Labe pod nimi.

ZA DRÁHOU
Lipová (od r. 1990). Původně od r. 1931 Dr. Aloi-
se Rašína podle prvorepublikového ministra fi-
nancí, pak 1948–1990 Leninova. Ve vztahu k to-
muto názvu ulice se váže jeden můj „odvážný“ 
čin ze 70. let 20. století, kdy jsme my „zádražáci“ 

TÉMA

Puvod názvu ulic
Práva a povinnosti ve věcech pojmenování ulic v obcích a městech České 
republiky určuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. O ná-
zvech ulic a dalších veřejných prostranstvích jsou oprávněna rozhodovat 
zastupitelstva obcí. Značení provádějí obce na svůj náklad. Vlastník nemo-
vitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s názvem. Ta nesmí 
být poškozována, odstraněna nebo zakryta. Tolik suše zákon a prováděcí 
vyhláška č. 326/2000 Sb. k němu dodává, že tabulka s názvem se umístí 
vždy na začátku a na konci každé ulice, před a za křižovatkou s jinou ulicí.

Sedláčkova ulice v roce 1910. Foto: zdroj Internet

Hádejte, kde je v Čelákovicích tato tabulka ulice „neu-
lice“. Foto: I. V.
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usilovali o vydláždění „jeho“ chodníku. Došlo 
k němu až po mé kritice MNV, že Lenina máme 
plnou hubu, ale vydláždit mu v Čelákovicích 
chodník, to ne. Lipovou ulicí jsme tak trochu 
„světoví“ – připomíná to berlínskou Unter den 
Linden (Pod Lipami), ale určitě je to výstižnější 
název než Rašínova, při vší úctě k tomu pánovi. 
Považuji ji za jednu z nejhezčích ve městě.

Na Požárech (od r. 1990), původně Na Po-
žárách (od r. 1931), po r. 1948 Jana Švermy 
(podle novináře a komunistického politika, který 
zemřel po útrapách ve Slovenském národním 
povstání). K našemu městu neměl žádný vztah. 
Původ názvu ulice vychází z pomístního jména, 
odvozeného údajně od vyprahlosti tamní půdy 
slunečním žárem. Je ale zajímavé, že zároveň 
jde o prostor četných nálezů dávných žárových 
hrobů z bronzové doby.

V JIŘINĚ
Ulice 28. října v Jiřině (od r. 1990). Původně (od 
r. 1922) Příční, pak Švehlova – podle prvorepub-
likového agrárního politika a předsedy několika 
vlád. Po r. 1948 Říjnová – to jsem se vždycky 
vyptával, jestli podle data vzniku ČSR, nebo 
podle dne znárodnění v r. 1945. A vida, rok 
1990 mi to zase zatajil.

Jako příklad změny názvu bez „režimního“ pod-
textu vyvolané stavební činností ve městě může 
být ulice U Kovárny (od r. 1990). Původně pa-
třila k prostoru tzv. obecního dvora – malého 
„plácku“, kde bývala kovárna (odtud nynější 
název), pivovar, pivovarská hospoda a konáva-
ly se tam dobytčí trhy, představení kočujících 
divadelních společností a sokolská cvičení. 
Prostor zanikl výstavbou Krajské politické školy 
Jana Švermy (nyní CMC) v r. 1977. V té době se 
plácek jmenoval náměstí Pionýrů. Za „evoluční“ 
považuji i změny názvu našeho náměstí. Z pů-
vodního anonymního „rynku“ se postupně stalo 
náměstí Komenského a od 11. 7. 1945 dodnes 
náměstí 5. května. Některé zdejší ulice se jme-
nují (možná jen pro část nově bydlících) podle 
trochu méně známých osobnosti, což nijak ne-
snižuje jejich významnost. Jako příklady si do-
voluji uvést ulice:

Boženy Koutníkové v lokalitě Rybníčky – his-
toričky umění a sběratelky starožitností, která 
žila a v r. 1942 zemřela v Čelákovicích. Z její 
pozůstalosti získalo naše muzeum významnou 
sbírku historických krajek a další starožitnosti.

Dr. Čihákové, rozené Baborové, v lokalitě Ryb-
níčky – pražské rodačky (1877), botaničky a zo-
oložky, která jako první žena z českých zemí 
získala titul PhDr. V r. 1903 se provdala za Sta-

nislava Čiháka, od r. 1910 spolumajitele čeláko-
vické továrny na zemědělské stroje (Červinka & 
Čihák).

Karla Otty v lokaliě Požáry – malíře a pedago-
ga, žijícího zde v mládí s rodiči. Ve 2. sv. válce 
bojoval v sev. Africe pod gen. Klapálkem a pů-
sobil jako britský zpravodajec, později jako re-
daktor a hlasatel Čs. rozhlasu v Kahiře. Byl reži-
mem pronásledován, v květnu 1950 zatčen a po 
mučení zemřel v lednu 1951. 

Miroslava Zachara v lokalitě Nedaniny – uči-
tele a ředitele čelákovické obecné školy ve 40. 
letech 20. stol. Ve 2. sv. válce spolupracoval 
s místním odbojovým hnutím v „barvách“ zdej-
šího Sokola. Zacharovi měli dům v dnešní ulici 
J. A. Komenského.

Kaplánkovu v lokalitě Nedaniny – pedagoga 
a hudebního skladatele Emila Kaplánka, který 
bydlel Za Dráhou. Možná se ulice mohla jme-
novat „Kaplánků“, protože otec pana Kaplánka 
– František – byl také významný hudebník. 

Fügnerova, slepá ulice v prostoru mezi Huso-
vou a Jiřinskou – připomínající jednoho (1822–
1865) ze zakladatelů Sokola.

Václava Kálika v lokalitě Za Dráhou – hudební-
ho skladatele a dirigenta, žijícího kdysi také Za 
Dráhou. 

Některé ulice našeho města jsou trochu zvlášt-
ní, až záhadné. Víte například, kde navazuje 
ulice Na Hrádku na Rybářskou? Od můstku 
přes Čelákovický potok. Abych nezapomněl, 
v rozšířeném konci Rybářské ul. byl v r. 1928 
zřízen Park (Sady) Dr. Žebráka, zdejšího lékaře 
a také jednoho z purkmistrů. Tento dílčí název 
byl zrušen v r. 1946. Opravdu záhadou je původ 
názvu ulice Na Švihově. Podle hradu Švihov na 
Klatovsku to asi nebude, švihovka bývalo těžké 
polní dělo ráže až 14 cm, používané v 16. a 17. 
stol., takže zase vedle. Zbývá možné vysvětlení, 
že poloha Na Švihově bývala vystavována bouř-

livým větrům, švihajícím od západu – od Tou-
šeně. Nejasný je mi také důvod přejmenování 
ulice Na Závisti v Jiřině na nic neříkající Polskou. 
Že by se název Na Závisti zdál „Jiřičkům“ ne-
důstojný?

Kdy velká a kdy malá písmena
Správné psaní názvů ulic a náměstí se řídí pravi-
dly, která jsou trochu zamotaná. U víceslovných 
názvů ulic se u prvního slova píše vždy velké 
písmeno (Sokolovská ulice). U dalších slov závisí 
na tom, zda se jedná o jméno vlastní nebo obec-
né (ulice Bedřicha Smetany – samozřejmě), ale 
např. ulice Pražského povstání – takovou u nás 
nemáme. V případě, že název ulice začíná před-
ložkou – takových tu máme hodně – píše se vel-
ké písmeno v předložce i v následujícím slově, 
a to bez ohledu na to, zda jde o slovo obecné, 
nebo vlastní jméno (ulice Na Stráni). Ústav pro 
jazyk český doporučuje – pro zachování syste-
matičnosti pravidel – psát názvy sadů a náměstí, 
pokud označují veřejný prostor, s malým písme-
nem (náměstí 5. května), ale město má právo 
rozhodnout jinak. V Čelákovicích např. máme 
Sady 17. listopadu s velkým „S“.

Na závěr
Změny názvů ulic, náměstí nebo prostranství 
stojí peníze. Na straně obce za pořízení a umís-
tění tabulek na místech určených předpisy (viz 
výše), na straně bydlících peníze a čas za vy-
volanou změnu adresy v občanském průkazu, 
řidičském průkazu, navštívence (vizitce) atd., 
atd. Pokud už musí ke změně „mermomocí“ do-
jít, či v případě nových ulic, je asi vhodnější než 
jména podle režimních politiků či událostí využít 
spíš názvy navazující na místní tradice, historii 
(včetně jmen zdejších významných osobností, 
čestných měšťanů a občanů), na okolní přírodu, 
sousední obce atd. Změny, které se uskutečnily 
po roce 1989, už takové jsou. Je trochu škoda, 
že s ohledem na dávné zdejší tradiční řemeslo 
nemáme dosud ulici Pletáckou. Pletáci nebyli 
jen „obyčejní“ košíkáři, pletli z proutí i luxusnější 
zboží.

Ivan Vaňousek

Čelákovické ulice a spojení s okolím v roce 1864.

Rybářská ulice (Park Dr. Žebráka) v roce 1931. Foto: zdroj Internet
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l  Petr Studnička, člen správní rady Labská 
stezka, o. p. s.

V rámci 8. ročníku Velké ceny cestovního ru-
chu 2014/2015 byly na veletrzích GO a Region-
tour v Brně 15. ledna 2015 vyhlášeni vítězové 
šesti soutěžních kategorií. V kategorii „Nej-
lepší turistický produkt“ skončila na 3. místě 
Labská stezka se stejnojmenným turistickým 
produktem. Stříbro získala Pražská informační 
služba – Prague City Tourism za produkt Do 
Prahy za pivem a zlato patří Centrále cestov-
ního ruchu – Jižní Morava za turistický produkt 
Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy.
Odborní hodnotitelé ocenili zejména velký te-
ritoriální záběr turistického produktu „Labská 
stezka“, jenž zahrnuje rozsáhlé množství partne-
rů jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. 
Projekt Labské stezky je dlouhodobou aktivitou 
Jana Rittera a jeho otce, který v roce 1984 vy-
pracoval první projekt tzv. cyklopěší magistrály  

podél řeky Labe, nazvaný „Polabská cesta zdra-
ví“. Až po roce 1989 byl vybudován první souvislý 
meziměstský úsek cyklostezky podle Labe mezi 
Nymburkem a Poděbrady.
Dosud bylo podél Labe postaveno 130 km cyk-
lostezek, zejména v Ústeckém a Královéhradec-
kém kraji. V současnosti je dokončeno zhruba 
40 % celkové délky Labské cyklotrasy na území 
České republiky. Od roku 2009 jsou organizová-
ny jízdy Tour de Labe, kterých se často účast-
ní i vozíčkáři. Dne 21. června 2014 byla jedna 
z těchto jízd zorganizována do Čelákovic v sou-
vislosti se slavnostním otevřením bezbariérové 
lávky přes Labe.
Komplexní informace o stavu cyklotrasy posky-
tuje atlas Labská cyklotrasa v České republice, 
jehož 3. aktualizované vydání bude představeno 
na konci března u příležitosti konání veletrhu For 
Bikes v pražských Letňanech. Město Čelákovice 
podpořilo Labskou stezku v roce 2014 částkou 
ve výši 20 000 Kč.

Velká cena cestovního ruchu 2014/2015. Foto: archiv 
Labské stezky

Labská stezka bronzová v rámci Velké ceny cestovního ruchu 2014/2015

l  Hana Jarská, koordinátorka sbírky ve Farní 
charitě Neratovice

Charita Česká republika v prvních lednových 
dnech pořádala 15. ročník celostátní akce 
Tříkrálová sbírka. Koledníci obcházeli městy 
a vesnicemi po celé ČR. 
Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto 
projektu již od začátku a to od roku 2001. Sbír-
ka je určena, stejně jako v jiných lokalitách 
na území České republiky, na pomoc lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí. 
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, 
kdo vlídně přijal koledníky a přispěl do jejich po-
kladniček. 
Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří 
věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci 
druhým. V Čelákovicích tentokrát koledovaly tři 
skupinky, první skupinka žáčci Základní školy 
z Libiše s vedoucí skupinky zaměstnankyní Farní 
charity Neratovice vrchní sestrou Jiřinou Žežu-
lovou. V letošním roce se k nám připojily dvě 
skupinky vedené Melánií Skalickou.
Velké poděkování patří městu Čelákovice a jeho 
čelným představitelům za pomoc a podporu při 
konání Tříkrálové sbírky.
V Čelákovicích se podařilo získat 16 831 Kč 
z celkové částky 107 375 Kč.
Všem, kdo k celkové sumě nasbírané pro charitu 
jakkoli přispěli, ještě jednou srdečně děkujeme.

TŘÍKRÁLOVÁ  
SBÍRKA 2015

Komunisté se chlubili několika státními hrady a zámky, zatímco všude kolem nás chátraly a mizely 
památky nenahraditelné ceny.
Pomineme-li kostely, které pro státní moc znamenaly jednoduše řečeno nepřátelská ideologická 
centra, tak téměř v každé vesnici máme tvrz, zámek, které sloužily JZD či státním statkům většinou 
jako skladiště hnojiv a doslova se rozpadaly. V okolí Čelákovic vyšehořovická tvrz, lovecký zámeček 
v Tuklatech, zámek v Radimi u Sadské, starý a nový zámek ve Škvorci u Úval atd.
Mnozí z nás využívají nádraží v Praze-Vysočanech. Veškerý prostor pod ním byl určen k likvidaci 
a na poslední chvíli byl díky Listopadu ´89 zachráněn a velice zdařile opraven.
Já osobně se ráda dívám na detektivní filmy z období normalizace. Vypnu zvuk a chvíli vnímám še-
divé ulice, oprýskané omítky, o záběrech vesnic ani nemluvě.
Bohužel jsou mezi námi obhájci minulých časů, ale i ti musí přiznat, že města a vesnice rostou do 
krásy a doslova před očima vstávají jako „Fénix z popela“.
Můj tatínek jako veterinární lékař dojížděl do JZD Tuchoraz, které neslo název „Družstvo čs.-so-
větského přátelství“. Jednou vyprávěl, že v Tuchorazi začaly žně (pochopitelně za asistence kamer 
a vše se objevilo v hlavních zprávách), aniž obilí bylo zralé. Výkup odmítl obilí přijmout s odůvodně-
ním, že obilí je mokré. Tehdejší předseda se rozzlobil s argumentem, že oni jsou garantem čs.-so-
větských vztahů a vedoucí výkupu podkopává vedoucí úlohu KSČ. Žně pokračovaly! I tato příhoda 
dokumentuje absurdní, totalitní prostředí, ve kterém jsme po Únoru 1948 žili. Važme si proto 25 let 
svobodného, demokratického vývoje. 

„Vítězný“ 25. únor
Pokračování ze str. 1

Den mateřského jazyka
l  Zdeňka Tichá, lingvistka

Mezinárodní den mateřského jazyka si připomínáme 21. února; vyhlásilo jej UNESCO v roce 1999, 
a to na počest všech jazyků světa v souvislosti s událostí roku 1952, kdy bylo v Pákistánu brutálně 
potlačeno hnutí za bengálský jazyk, a to přesto, že bengálština zůstala 5. až 6. nejpoužívanějším 
jazykem světa, kterým mluví asi 230 milionů lidí.
Jazyků světa bylo kdysi až 20 000, dnes je to zhruba 6 000 a uvádí se, že každé dva týdny s posled-
ním mluvčím zahyne jeden další jazyk. Nejohroženějším je nejspíš jazyk ayapaneco, kterým mluví jen 
dva lidé, muži ve věku 75 a 69 let – paradoxem je, že přes krátkou vzdálenost, která je dělí, spolu 
nepromluví ani slovo…
A čeština? Česky mluví zhruba 12,5 milionu lidí, z toho přes 10 milionů v Česku, ostatními mluvčími 
jsou především emigranti a jejich potomci. 
Když budete se svými potomky nad školním úkolem úpět, jak je ta čeština „hrozná“, myslete, prosím, 
také na to, že je krásná. Kolik slov používáme, kolik významů mají! Krásně to už před lety vystihl Jan 
Werich: „Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké 
jablíčko. To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct „a litte round apple“, malé kulaté jablko… Tomu 
přece chybí barva i vůně.“
Barevná a voňavá je čeština – máme slova mazlivá, ale i vulgarismy, slovy dokážeme pohladit i ublí-
žit. Veškeré naše poznávání se děje skrze jazyk – malý zázrak. Stejně jako první slůvka našich dětí, 
na které všichni tolik čekáme: máma, nebo táta…? Mluvme a pišme krásně česky, aby ta barva 
a vůně naší mateřštiny nikdy „nevyschla“.
Zdroje: http://respekt.ihned.cz/c1-62733360-dj-streda-3-zari-2014; http://www.gsplasy.cz/index.php/index.
php?option=com_content&view=article&id=227:esky-jazyk&catid=87:predmety&Itemid=136
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KULTURA, VOLNÝ CAS
Co skrývají  

okresní archivy?
úterý 17. 2. 2015 v 18.30 hod.
Přednáška Lukáše Kováře, archiváře Okresního 
archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení.
Co je archiv a jak to v něm vypadá? A co to 
vlastně znamená být archivářem? Uložené fon-
dy, možnosti bádání i všední den v archivu…

Zažít pohádku
pondělí 23. 2. 2015 v 17.30 hod.
Ateliér inspirovaný pohádkou - artefiletické cvi-
čení s lektorkou Marií Svobodovou (pro přihlá-
šené účastníky). Informace pro zájemce: počet 
účastníků 10, přihlásit se lze předem v knihovně 
nebo na tel.: 326 991 515.

l  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Každodenní práce celého kolektivu pro čtenáře 
a návštěvníky knihovny se promítá do výsledků 
činnosti. Od výběru a nákupu knih, odborného 
zpracování, označení štítky a balení po jejich 
nabídku čtenářům a půjčování. Další návaznou 
činností je ochrana a oprava knih, jejich přesné 
uložení k okamžitému vyhledání ať už v půjčov-
nách, skladech, nebo depozitáři. Při výběru lite-
ratury vám pomáhají knihovnice, ale také on-line 
katalogy, kde je k dispozici celý fond knihovny – 
přes 66 000 svazků knih a řada ročníků časopi-
sů. Rezervace knih, vstup do čtenářských kont 
z domova, zasílání předupomínek, zajištění knih 
z jiných knihoven, to je denní praxe knihovny. 
A to vše je potřebné pro návštěvy čtenářů, kteří 
si chodí půjčovat knihy a časopisy do knihovny 
ve městě a na pobočky v Sedlčánkách a V Pro-
kopě.
Besedy a přednášky pro veřejnost vítají poslu-
chači všech věkových kategorií pro žánrovou 

pestrost a příjemné prostředí knihovny. Každý 
rok se u nás v dopoledních hodinách vystřídá 
několik set dětí a studentů na besedách a lek-
cích informatiky pro školská zařízení. Témata 
doplňují výuku literatury, ale také poutavou 
formou upozorňují na nové knihy, výročí autorů 
apod. Několikrát ročně se na besedách děti se-
tkávají osobně se spisovateli. Častými účastní-
ky pořadů pro děti jsou také žáci ze škol v okolí 
(Mochov, Nehvizdy, Nové Jirny).
Podvečerní přednášky s sebou vždy přináší 
řadu milých setkání se spisovateli, odborníky, 
cestovateli, s osobnostmi  města. O progra-
mové nabídce informujeme vždy v místním 
tisku, na webu knihovny, vývěskách ve městě 
a v knihovně. Podílíme se na kulturních akcích 
města a snažíme se podporovat zájemce o tvůr-
čí aktivity pořádáním výstav, literárních a výtvar-
ných soutěží.
Na loňských výsledcích činnosti je vidět, že 
zájem o knižní kulturu a o městskou knihovnu 
neklesá, naopak má vzestupnou tendenci. Ve 

všech sledovaných kategoriích je znatelný ná-
růst. Od roku 2000, čili za posledních 15 let, 
jsme měli v roce 2014 nejvyšší počet registro-
vaných čtenářů 2 151, z toho 713 dětí do 15  
let, nejvyšší počet výpůjček 10 571 a počet ná-
vštěvníků za účelem výpůjček – 27 998. Knihov-
na uspořádala 156 kolektivních akcí.
A co nás čeká v letošním roce? Od začátku 
„Března, měsíce čtenářů“, chystáme rozšíření 
výpůjčních hodin v budově knihovny ve městě. 
Třikrát týdně, v pondělí, úterý a ve čtvrtek, bude 
pro vás otevřeno v dospělém i dětském odděle-
ní do 18 hodin. Připravujeme rovněž řadu zají-
mavých akcí v průběhu celého roku.
V dubnu budeme muset knihovnu na 3 týdny 
zavřít, od 20. dubna do 7. května nás čeká 
povinná revize fondu po pěti letech, kte-
rou spojíme s nutným malováním prostor 
knihovny.
Budeme se těšit na každého z vás po celý rok. 
Děkujeme za vaši přízeň, moc si jí považujeme!

JAKÝ BYL ROK 2014 V KNIHOVNĚ A CO NÁS ČEKÁ?

l  Marie Svobodová, lektorka zážitkového ate-
liéru

Možná jsou mezi čtenáři tací, kteří poněkud 
zvláštní slovo artefiletika neznají… Přijměte tedy 
několik vysvětlujících informací, které tento po-
jem přiblíží.
Artefiletika je relativně nový obor, který stojí na 
hranici mezi arteterapií a výtvarnou výchovou. 
Zatímco arteterapie řeší problém klienta, „léčí“, 
a výtvarná výchova mj. kultivuje výtvarný projev, 

cílem artefiletiky je prohloubit zážitek z tvoření, 
přispívat k osobnímu rozvoji, vést ke sdílení pro-
žitků i sebereflexi.
Nezasvěcené nejspíše překvapí, že tato nová 
disciplína vznikla v druhé polovině 20. století 
v českém prostředí a samotný název je vlastně 
jakýmsi novým českým „robotem“. 
Artefiletické setkání v knihovně bude spojovat 
známé i neznámé – na osnově příběhů, pohá-
dek, které jsme slýchali v dětství, chce podní-
tit výtvarnou činnost, sdílet nabyté dojmy, po-
znatky, propojovat je a hledat nové, nečekané 
souvislosti.

Artefiletika, žít umění, 
žít tvorbu

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

Lázně Toušeň
Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň 
zve na:
Karnevaly
V pátek 20. února 2015 a v sobotu 21. února 
2015 vždy od 20.00 hod. propuknou tradiční 
karnevaly. Pro velký zájem bude karnevalové 
veselí opět dvoudenní – s osvědčenou kape-
lou Klasickej postup. Letošní téma masek jsou 
ŘEMESLA, nebo chcete-li POVOLÁNÍ. Co vás 
v životě fascinovalo, přivádělo k smíchu, co 
opravdu děláte nebo čím jste chtěli být? Vyrob-
te si masku a přijďte se pobavit do sokolovny. 
Samozřejmě můžete dorazit i bez masky. Vstu-
penky jsou k zakoupení u divadelníků nebo na 

Úřadě městyse Lázně Toušeň. Jak v pátek, tak 
v sobotu bude připraven zábavný program, vol-
ba nejlepších masek a díky sponzorům bohatá 
tombola. Hlavní cenou je šunková kýta.

V sobotu 21. února 2015 dopoledne a odpoled-
ne se mezi dospělácké radování vklíní ještě dva 
karnevaly pro děti. Bude se tancovat, soutěžit, 
malovat a soutěžit o nejlepší masky. Dopoledne 
(10.00–12.00 hod.) je věnováno nejmenším dě-
tem do 3 let. Odpoledne od 14.00 hod. pak patří 
sokolovna dětem cca od 3 let a starším.

Operu
Jako předehra IX. národní přehlídky sokolských 
divadel, kterou bude hostit toušeňská soko-
lovna koncem dubna, se připravuje na sobotu  

7. března 2015 od 18.00 hod. poslední předsta-
vení Prodané nevěsty. Před pěti lety se spojily 
sokolské soubory z Pyšel, Slatiňan, Prahy-Vi-
nohrad a Lázní Toušeně, aby pod vedením Bo-
humila Gondíka společně nastudovaly slavnou 
operu Bedřicha Smetany a Karla Sabiny v po-
době lidové hry se zpěvy a tanci. Od té doby 
jsme s touto inscenací Prodané nevěsty projeli 
celou Českou republiku od Plzně po Kroměříž 
a od Děčína po České Budějovice, abychom se 
nakonec vrátili opět na domovské scény. Tou-
šeňská derniéra proběhne 7. března 2015 od 
18.00 hod. a všichni jste na ni srdečně zváni. 
Vstupné je 120 Kč, a protože se opět očekává 
velká návštěva, prosíme, zakupte si vstupenky 
s místenkami raději předem u divadelníků nebo 
na Úřadu městyse Lázně Toušeň.

pozvánky do okolí

Obrázek: achiv Marie Svobodové

Ilustrační foto: zdroj Internet
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Výstava Láskyplné 
vzpomínky

l  Martina Hráská

V sobotu 28. února 2015 se v Městském mu-
zeu v Čelákovicích uskuteční vernisáž výstavy 
Láskyplné vzpomínky. Výstavu připravilo o. s. 
Dlouhá cesta k desetiletému výročí své činnos-
ti a bude ke zhlédnutí ve vstupních prostorách 
muzea od 28. února do 29. března. Návštěvní-
ci si kromě stručné historie organizace budou 
moci prohlédnout fotografie, obrázky a literární 
práce mladých lidí, kteří již mezi námi nejsou. 
Mezi vystavenými pracemi budou i fotografie 
Ládi Švarce z Čelákovic, které vznikly v období 
jeho pobytu na Novém Zélandu.
Cílem výstavy není dojímat a truchlit. Chtěli by-
chom se podělit o to, co naše děti dělaly rády 
a dobře. Zamyslet se nad tím, co jejich život, jejž 
s námi prožily, může dát těm, kteří tu zůstali.
Děkujeme předem všem, kteří si výstavu přijdou 
prohlédnout. 
www.dlouhacesta.cz

Zamykání lesa 2014
l  Josef Kadeřávek

Tradiční akce čelákovických houbařů začala 27. 
12. 2014 prohlídkou expozice Městského mu-
zea. Za mrazivého a větrného počasí jsme ko-
lem sv. Václava dorazili do Byšiček, kde jsme 
pobesedovali s místními rodáky  př. Bezuchou 
a Koštýřem. Houby, které jsme našli, sice „zvo-
nily“, ale byly to ještě mladé plodnice, čerstvě 

zmrzlé, a tak se daly použít. Byly to zástupci 
rodu Lepista, obě čirůvky, fialová a dvoubarvá. 
Nechyběla ani vánoční houba, penízovka same-
tonohá.

Jedy v potravinách 
a léčivé houby

l  Spolek houbařů Čelákovice

V prosinci proběhla přednáška o jedech v po-
travinách a léčivých houbách. Přednášel Jan 
Kroutil – přední evropský odborník na glukany. 
Dozvěděli jsme se o jejich významu v houbách 
pro imunitu lidského organismu, kdy pomáhají 
naladit obranu našeho těla od samého počátku 
napadení mikroorganismy (viry, bakterie, plís-
ně), pomáhají zbavit se toxinů, alergenů, cho-
lesterolu, zbytků chemikálií ze stravy a léčiv, na-
pomáhají k regeneraci buněk jater a slinivky atd.
Poté Jiří Baier, náš člen a přední český myko-
log, mile a poutavě hovořil o léčivých účincích 
hub. Dále členové Kadeřávek a přítel Chvojka 
hovořili o podzimních houbách.
Akce byla hojně navštívena. Na výstavce pak 
byly k vidění krásné plodnice čerstvě nasbíra-
ných čirůvek, hlív, strmělek, šťavnatek aj. 
Vzhledem k velkému zájmu budeme v akci letos 
pokračovat a budeme vás včas informovat.

Volná herna pro veřejnost otevřena čtvrtky 
a pátky 9.00–12.00 hod., rodinné vstupné 30 
Kč/rodina. 
Od 10.00 hod. program, čt – malováníčko, pá 
– zpíváníčko.

Vernisáž fotografii Klubu šikovných holek
Čelákovice našima očima!
Úterý 17. 2. 2015 od 17.00 do 17.45 hod. Vý-
těžek z prodeje fotografii bude určen na po-
moc nemocným dětem.

Seminář – 1. pomoc u dětí
Úterý 24. 2. 2015 od 18.00 hod. Seminář je 
zdarma, nutno předem přihlásit.

Divadélko O kůzlátkách
Pátek 27. 2. od 11.00 hod. Divadélko pro nej-
menší v herně MC, pro všechny volně příchozí 
bez přihlášení, vhodné pro děti od 18 měsíců. 
Rodinné vstupné 30 Kč/rodina (cena zahrnuje 
divadlo i vstup do malé i velké herny).

Výtvarný projekt a den 
otevřených dveří

l  Hana Henyšová, ředitelka

U příležitosti 70. výročí osvobození republiky 
vyhlašuje naše MŠ výtvarný projekt: „A to je 
ta krásná země, země česká, domov můj.“ 
Cílem projektu je ukázat krásy naší země vidě-
né očima dětí. Do výtvarného tvoření se můžou 
zapojit předškolní děti ve věku 0–7 let z Čeláko-
vic a přilehlých obcí. Obrázky ve formátu A5 
až A3 odevzdávejte ve třídě B3 v týdnu od 2. 
do 6. března 2015 v době od 8.00 do 10.00 
hod. Obrázek označte jménem a věkem dítěte. 
Všem zúčastněným dětem uspořádáme výstavu 
v prostorách MŠ, která proběhne v rámci „Dne 
otevřených dveří“ dne 19. 3. 2015 v době od 
15.00 do 17.00 hod.
Dále si můžete v týdnu od 16. do 20. března 
2015 vyzvednut žádost o přijetí dítěte do MŠ. 
Ráno od 7.00 do 8.30 hod. u hospodářky MŠ 
a odpoledne od 14.00 do 16.00 hod. ve třídě 
A3.
Zápis do MŠ proběhne ve dnech 7. a 8. dub-
na 2015 v době od 8.00 do 16.00 hod.

Foto: archiv Spolku houbařů Čelákovice

l  členové Okrašlovacího spolku čelákovického

V živé paměti máme ještě říjnové číslo Zpravodaje 2014 o stromech; netrvalo dlouho a zrodil se 
tištěný průvodce pro všechny, které např. zajímá, jaké jsou nejstarší a nejmohutnější stromy v Čelá-
kovicích, kolik a kde máme těch zákonem chráněných, příp. jak se naše město jimi proslavilo.
16stránková brožurka podává základní přehled o pěstovaných druzích stromů i jejich přirozených 
biotopech, o historii a doprovodných akcích. Najdete tam i mapu rozmístění významných a pa-
mátných stromů. Na brožurku – průvodce přispělo město Čelákovice a je ke stažení na stránkách 
www.celakovice.org nebo na odboru životního prostředí na Městském úřadě.
Co nás vedlo k sepsání brožury? Snaha zlepšit všeobecně nízkou informovanost o významu stromů 
ve městech. Malé povědomí vede mj. k různým projevům vandalství, jako jsou navrtané a již zcela 
suché stromy stojící už téměř rok např. v Sukově ulici. Chtěli jsme ukázat, že strom má šanci potěšit 
i po smrti. O tom svědčí zajímavé sochy, které se povedly vytesat z čelákovických soušek na loň-
ském dřevořezbářském sympoziu ve Vyšehořovicích.
O tom a o jiných věcech se dočtete v průvodci o stromech. Pomozte nám zmapovat další významné 
stromy a nebojte se navrhovat i stromy za památné.

Sledujte s námi čelákovické stromy  
i s průvodcem

houbari

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

Na Hrádku 464
Čelákovice

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

J. A. Komenského 1586
Čelákovice

tel./fax: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz
http://www.celakovice.cz
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RC ROUTA má novou 
kancelář

Skáču dobře, skáču rád
Neděle 8. 2. 2015 od 15.00 do 17.00 hod. Tra-
diční akce pro rodiny se skákacími hrady a ská-
kadly. Sportovní hala Střední odborné školy 
TOS. Těšíme se na vás a vaše skoky!

Klub náhradních rodin Routa
Kancelář Klubu náhradních rodin se přestěho-
vala a od 5. 1. 2015 nás najdete na nové adre-
se Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice, vstup 

z postranní budovy Kulturního domu. Nadále 
poskytujeme poradenství v oblasti náhradní 
rodinné péče a uzavíráme dohody o výkonu 
pěstounské péče. Bližší informace o aktivitách 
klubu Jana Luhanová, nahradnirodiny@seznam.
cz, tel.: 731 172 650. 

Seminář „Cesta ke kořenům“
Sobota 28. 2. 2015 od 10.00 do 16.00 hod., 
JAZYKová škola Čelákovice, Sedláčkova 107, 
Čelákovice. Osobní příběh, dojmy a pocity do-
spělých lidí, kteří vyrostli v různých formách 
náhradní rodinné péče. O své zkušenosti se 
podělí Edith Holá a Michal Tiller. Seminář je 
určen pouze pro pěstouny. Seminář zdarma 
pro pěstouny, kteří mají uzavřenou smlouvu 
s RC Routa. Cena pro ostatní pěstouny: 600 
Kč. Pěstouni z jiných organizací mohou požá-
dat o úhradu organizaci, s níž mají uzavřenou 
smlouvu. Během semináře je zajištěn program 
pro předem přihlášené děti. Další informace 
a přihlášky Lenka Slováková, slovakova.routa@
seznam.cz, 603 538 763.

Plavecký klub Tučňáčci
Plavání od kojenců po školáky. Plaveme ve 
čtvrtek. Přihlášky na jaro přijímáme již nyní. Více 

informací u Dominiky Fijalové, tel.: 721 355 798, 
routa-plavani@seznam.cz.

Angličtina s rodilým mluvčím
Nabíráme předškoláky i školáky do druhého se-
mestru! Po domluvě možný převod dítěte z MŠ 
a ZŠ. routa-anglictina@seznam.cz. Volná místa 
v určitých časech. Více informací na tel.: 721 
355 798. 

Léto s ROUTOU 2015
Protože přibývá dotazů na naše letní pobytové 
aktivity a termíny příměstských táborů, máme 
pro vás již nyní nabídku (info a přihlášky: info-
-routa@seznam.cz, 728 660 493):
25.–31. 7. 2015, týdenní tábor v Poniklé, vesmír-
ná expedice pro děti 5–10 let.
Příměstské tábory:
13.–17. 7. 2015, angličtina se Scottem;
27.–31. 7. 2015, míčový pro děti do 10 let;
3.–7. 8. 2015, fotografický pro děti od 8 let;
10.–14. 8. 2015, tanečně-kreativní pro děti 3–6 let;
17.–21. 8. 2015, tanečně-kreativní pro děti 6–10 
let;
24.–28. 8. 2015, tábor před začátkem školního 
roku Dvacet tisíc mil pod mořem pro děti 5–12 
let.

Tábory s MDDM
l  Alena Zradičková, ředitelka MDDM

Jarní prázdniny
Tábory na horách, 7.–14. 3. 2015
Klasický lyžařský tábor pořádáme každým ro-
kem ve Strážném u Vrchlabí. Základy lyžování 
i zdokonalování lyžařské techniky jsou na den-
ním programu. Večery – zábavný program, hry, 
soutěže. Hlavní vedoucí: Miloš Bukač.

Nově letos nabízíme také nelyžařský tábor „Ve 
stopách Játyho“ v krásném prostředí Horní 
Malé Úpy s výhledem na Sněžku. Děti čeká ce-
lotáborová hra, vycházky, výlety a týden plný 
zábavy. Hlavní vedoucí: Martina Slováková.
Oba týdenní pobyty jsou v ceně 3 500 Kč, která 
zahrnuje ubytování, dopravu vlastním autobu-
sem, celodenní stravování a pitný režim.

Příměstský tábor, 9.–13. 3. 2015
„Divadlo se vším všudy“ – tradiční týden-
ní divadelní „příměsek“ v Čelákovicích nabízí 
spoustu zábavy, vyrábění kostýmů, režii diva-
delních scénářů, závěrečné divadelní předsta-
vení pro rodiče a kamarády. Cena 1 600 Kč za-
hrnuje obědy, odpolední svačiny a pitný režim, 
cestovné, vstupy a další požitky. Hlavní vedou-
cí: Lucie Třešňáková.

Letní tábory
Léto je v MDDM vždy plné táborů. Některé 

jsou určeny jen pro členy celoročně pracujících 
kroužků (např. Čestín pro turistický oddíl Med-
vědi), jiné pro všechny zájemce (děti od 6 do 
14 let).
Na základně v Miličíně vždy pořádáme tři turnu-
sy. Poslední turnus využívají čelákovičtí hasiči. 
Tábory jsou oblíbené, proto už nyní jsou někte-
ré turnusy zcela zaplněny táborníky z minulých 
let.
Rodiče prosíme, řešte přihlášení dětí co nejdří-
ve, zbývá nám již jen málo volných míst. (Třetí 
turnus v Miličíně, tábor u rybníka Ostrý u Blat-
né, Vojtův Mlýn na Rakovnicku. Rychle se plní 
i zahraniční tábor v Kittenu v Bulharsku.)
Příměstský tábor v červenci bude od 7. do 12. 
7., má také už málo volných míst. Artefiletika 
v srpnu zve ještě k účasti několik výtvarníčků. 
Nově letos spolupracujeme s Golf Mstětice, na-
bízejí týdenní i krátkodobé letní kurzy. 
Více informací na stránkách MDDM.

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

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

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

Sady 17. listopadu 1380
(klubovna Kulturního domu)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

l  Libor Mrozinski

V prosinci 2014 jsme uskutečnili další dvě kola 
3. ročníku turnajů v bleskovém šachu Tour Če-
lákovice. 3. kolo dne 19. 12. 2014 bylo opět 
tradičně pojato jako vánoční, takže se neslo 
ve sváteční atmosféře, avšak samozřejmě bez 
kompromisů na šachových deskách. Vzhledem 
ke specifičnosti toho kola však zvítězili všichni 
účastníci bez ohledu na dosažené výsledky.
V zimní části soutěží družstev se nám již tradič-
ně moc nedaří. Naše „B“ družstvo v regionální 
soutěži mělo sice ve 3. kole volno a ve 4. kole 
porazilo družstvo ŠK Dobrovice F v poměru 
3:2, ale v 5. kole prohrálo s družstvem Sokol 
nad Jizerou C ve stejném poměru 3:2. V prů-
běžném hodnocení je tak naše „béčko“ na  

5. místě. V regionálním přeboru vyhrálo naše 
„A“ družstvo ve 3. kole nad celkem TJ Sokol 
Sendražice B v poměru 5:3, ale prohrálo ve  
4. kole s jedním z nejsilnějších celků soutě-
že Sokol Kolín C v poměru 5½:2½ a v 5. kole 
s družstvem Sparta Kutná Hora B v poměru 
3½:4½. V průběžném hodnocení je tak „áčko“ 
zatím na 4. místě.
Náš šachový dorost měl teď v soutěžích delší 
pauzu. Další kolo Krajského přeboru mládeže 
2014/15 regionu SD – Polabí čekalo naše mladé 
šachisty 31. 1. 2015 v Kouřimi.
Jako již tradičně každý 3. čtvrtek v měsíci pro-
běhly v prosinci a lednu další přednášky Ro- 
berta Kubíčka na téma Mistři světa v šachu 
(José Raúl Capablanca a Alexandr Aljechin). 
Velmi kvalitně připravené prezentace byly všemi  

zúčastněnými pozitivně hodnoceny. Nejbližší 
další termín je 19. 2. 2015 (Max Euwe). Na tyto 
přednášky jsou zváni všichni zájemci o šachy 
z blízkého i širokého okolí Čelákovic.
Pravidelné schůzky šachového klubu se konají 
každý pátek od 18.00 hod. v sokolovně. Šacho-
vý kroužek pro mladé zájemce se koná každý 
týden ve dvou termínech – ve středu v době od 
17.15 do 18.30 hod. pro začátečníky a středně 
pokročilé a v pátek v době od 17.00 do 18.00 
hod. pro pokročilé šachisty (rovněž v sokolov-
ně). 
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí jsou vítáni na všech našich 
schůzkách a mohou získat další informace na 
www.sachycelakovice.cz.

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice
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l  Jaroslav Ryneš

Ve dnech 10. a 11. ledna 2015 proběhly v hale 
na Strahově Středočeské přebory jednotlivců ve 
všech kategoriích. Z našeho oddílu startovalo 
13 závodníků a získali jsme zlatou medaili, dvě 
stříbrné medaile a dvě bronzové medaile. Kro-
mě tradičních úspěchů ve skoku vysokém se 
letos přidaly sprinty.
V sobotu Pavla Cabrnochová byla druhá ve 
skoku vysokém žen výkonem 159 cm. Barbora 
Mikešová se konečně dostala přes 150 cm a vy-

bojovala si bronzovou medaili. Kryštof Kubista 
běžel 200 m za 26,25 s, což v silné konkurenci 
stačilo na 16. místo. Nikola Strachová ve skoku 
vysokém startovala mimo soutěž a skočila 174 
cm.
V neděli Nikol Bafoe byla členkou vítězné šta-
fety na 4x200 m. Adam Raška zazářil v nejkrat-
ším sprintu na 60 m a z 83 startujících mladších 
žáků si vybojoval stříbrnou medaili za čas 8,47 s. 
Ve finále prohrál jen o 4 setiny vteřiny s o rok 
starším závodníkem. Nikol Bafoe doběhla na 
třetím místě ve finále na 60 m a časem 8,20 s 

získala bronzovou medaili. V závodě startovalo 
51 závodnic. V běhu na 150 m jí medaile těs-
ně unikla, doběhla na 4. místě časem 20,10 s. 
Jakub Pěček vybojoval šesté místo v katego-
rii žáků ve skoku vysokém výkonem 160 cm. 
V běhu na 150 m skončil časem 20,41 s. Josef 
Karásek vybojoval 12. místo ze 44 startujících 
v běhu na 150 m žáků časem 19,59 s, v běhu 
na 60 m doběhl také na 12. místě časem 8,08 s. 
Václav Jisl vybojoval 6. místo v běhu na 60 m 
překážek časem 9,36 s a ve skoku vysokém vý-
konem 160 cm na pokusy skončil na 8. místě. 
Nikola Melicharová, mladší žákyně, byla na kraj-
ských přeborech poprvé a podala bojovné výko-
ny. V běhu na 60 m doběhla na 31. místě ze 119 
startujících výkonem 9,26 s a ve skoku vysokém 
skončila na 6. místě výkonem 130 cm. Vikto-
rie Hořejší v kategorii žákyň se také neztratila, 
v běhu na 60 m skončila na 27. místě z 51 zá-
vodnic v dobrém čase 9,07 s a v běhu na 150 m 
skončila na 22. místě ze 44 závodnic časem 
22,62 s. 
Tři naši benjamínkové: Matěj Luhan je borec, 
věkem patří do atletické přípravky a už si troufl 
na mladší žáky v běhu na 1 500 m. Doběhl sice 
předposlední, ale ve výborném čase 6:04,01 
min.
Natálie Levá si zkusila 60 m a nedopadla vůbec 
špatně, ze 119 závodnic skončila 94. časem 
10,08 s. Anežka Jislová je bojovnice. V běhu na 
1 500 m mladších žákyň si vedla velice dobře 
a doběhla přesně uprostřed čtrnáctičlenného 
pole závodnic časem 6:31,58 min.
Těšíme se setkání s vámi na rekonstruované 
atletické dráze Městského stadionu s umělým 
povrchem.

l  Tomáš Holcman

Jasné výhry
FBC ČELÁKOVICE–TJ SOKOL KRÁL. VINO-
HRADY 12:2
Branky: Klíma 3, Bartulík, Sluka, Horák 2, 
Šimek, Mostecký, Machačka
První třetina byla vyrovnaná a jedinou branku dal 
náš Klíma, 1:0. Do druhé třetiny jsme vstupovali 
s jednobrankovým vedením a na herním proje-
vu bylo jasně vidět, že to ještě nestačí a máme 
chuť dávat góly. V rozmezí tří minut jsme přidali 
další čtyři branky, 5:0. V závěru třetiny jsme se 
ještě jednou radovali, 6:0. Závěrečná třetina 
utkání pak nabídla pokračování v naší kanoná-
dě, přidali jsme dalších šest branek a porazili 
čtvrtý tým tabulky vysoko 12:2.

FBC KRALUPY NAD VLTAVOU–FBC ČELÁ-
KOVICE 7:12
Branky: Mostecký 4, Sluka 3, Horák, Bartulík 2, 
Klíma
Začátek zápasu patřil domácím, ale jen do té 
doby, dokud jsme nesrovnali na 1:1 gólem Mos-
teckého, který nastartoval tak celý gólstroj. Ve 

třinácté minutě se trefil v rozmezí šesti vteřin 
hned dvakrát, 1:2 po první třetině vedeme. Ve 
druhém dějství jsme na hřišti dominovali, vstřeli-
li jsme sedm branek. Soupeř se nevzpamatoval 
a může litovat tak prohospodařenou první třeti-
nu. Slušně zaplněná tribuna v Kralupech začala 
řídnout, bylo jasné, že se domácím bude jen 
těžko utkání otáčet ve svůj prospěch, na světel-
né tabuli svítil stav 3:9 v náš prospěch po dvou 
třetinách. Ve třetí třetině se hra vyrovnala, ale 
utkání už jsme nepustili a dovedli ho do vítěz-
ného konce.

TJ Spartak Čelákovice a MDDM Čelákovice

Uprostřed běží Kryštof Kubista. Foto: Jaroslav Ryneš

florbal

FBC ČELÁKOVICE Turistické akce  
v roce 2014

l  výbor oddílu turistiky TJ Spartak Čelákovi-
ce

V uplynulém roce náš oddíl uspořádal 2 turistic-
ké pochody.
V zimě to byl Tříkrálový pochod a na jaře Vejšlap 
jarním Polabím. Obě akce měly slušnou účast. 
Jinak jsme se zúčastnili více než 40 turistických 
akcí. Pořádali jsme 2 autobusové zájezdy – do 
Červeného Kostelce a do Prčice.
Na přelomu července a srpna jsme se zúčastnili 
společné dovolené v Teplicích (44 účastníků). 
Byli jsme ubytováni v SOŠ stavební, odkud jsme 
každý den vyráželi pěšky, vlakem nebo autobu-
sem do okolí Teplic i vzdálenějších míst. Třeba 
na Milešovku, do Mostu, kláštera v Oseku, zám-
ku v Duchcově. Z Komáří vížky jsme došli až na 
Klínovec. Počasí nám na dovolené přálo, takže 
jsme byli všichni spokojeni. V červnu bylo 10 
našich turistů na Slovensku v Těrchové (Malá 
Fatra).
V roce 2015 pojedeme na týden do Žďáru nad 
Sázavou.

turistika
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l  Emil Snítilý

Dne 10. 1. 2015 uspořádal náš turistický oddíl již 
40. ročník Tříkrálového pochodu. Přípravu nám 
zkomplikovalo přeznačení turistických značek 
přes Čelákovice, o kterém jsme nebyli informo-
váni.
Propozice jsme museli těsně před akcí přepra-
covat. Trochu nás znepokojila předpověď po-
časí a několik souběžných akcí v okolí. Přesto 
nás překvapila velká účast turistů. Tras 10, 22, 

32 a 40 km se zúčastnilo 187 turistů z blízkého 
i vzdáleného okolí, což svědčí o oblíbenosti po-
chodu. Našich členů se zúčastnilo 25.
Mrzí nás malá účast občanů Čelákovic. Překva-
pil nás zájem redaktorů dvou regionálních ča-
sopisů Nymbursko a Náš region, kteří se o nás 
rozhodli napsat. Počasí se nakonec vydařilo, 

a tak se nám vrátili do cíle všichni spokojeni. 
Odměnou jim byl diplom, malé občerstvení 
v Relax klubu v sokolovně a pocit, že udělali 
něco pro svoje zdraví. Účastníkům se líbila naše 
nová lávka, přes kterou vedl pochod poprvé, 
což nás velice potěšilo.

l  Petr Flekač, oddíl nohejbalu TJ Spartak Če-
lákovice

Přípravu na novou sezonu začali muži turnajem 
trojic v Pardubicích. Ostatní oddíly trénují střída-
vě v hale Vikomt, BIOS a v sokolovně.

Pardubice Open 2015, 7. ročník turnaje trojic 
10. 1. 2015
Čelákovice vyslaly na tento turnaj plný tranzit 
s touto sestavou:
Čelákovice A – Spilka, Bareš, Frank;
Čelákovice B – Padělek, Šafr, Doucek.
Další hráči pak alternovali ve smíšených troj-
kách, L. Souček si zahrál v sestavě Slávie Hra-
dec Králové s Chadimem a Vlčkem. Za tým 
Brna nastoupil vedle Vankeho a Rosenberka 
i M. Vedral. A za Český Brod se nominoval, spo-
lu s Ešnerem a Marečekem, M. Flekač.
Všechna mužstva, v kterých jsme měli zástup-
ce, postoupila do play-off. A – tým postupně 
porazil v základní části Cholupice a Pardubice 
shodně 2:0 a remizoval s Černčicemi 1:1, což 
mu vyneslo 1. místo v tabulce. B – tým po pro-
hře s Č. Brodem 0:2 a remízách s M. Hradištěm 
B a Solidaritou 1:1 obsadil třetí příčku. Z třetího 
místa postoupil také Hradec Králové a z prvních 
míst pak Brno a Český Brod. První kolo play-off 
nepřežil B – tým Čelákovic, který vypadl po pro-
hře 1:2 s Čakovicemi A. V druhém opustil soutěž 
Hradec Králové po výsledcích 2:1 s Mn. Hradiš-
těm B a 0:2 s Č. Brodem. Favorité s čelákovic-
kou účastí pak postupovali dál. A – tým přehrál 
Mn. Hradiště a Modřice shodně 2:0. Obdobně si 
vedly Český Brod a Brno, ty své zápasy s Cholu-
picemi a Č. Budějovicemi, respektive Lezníkem 
a Žďárem n. S. vyhráli shodně 2:0 a 2:1.

V semifinálovém zápase neměl A – tým šanci 
a s týmem Holic jednoznačně prohrál ve dvou 
setech. Český Brod nezvládl koncovku obou 
setů s týmem Brna, za které nastoupil Vedral, 
a oba prohrál 10:9. V zápase o třetí místo to 
nebyl pohledný nohejbal, bylo to spíše o bojov-
nosti a Český Brod strhl vítězství na svou stranu 
ve třetím setu v poměru 10:7.

Semifinále:
ČELÁKOVICE A–HOLICE 1:2
BRNO–ČESKÝ BROD 2:0

O 3. místo
ČELÁKOVICE A–ČESKÝ BROD 1:2

Finále
BRNO–HOLICE 2:1

Pořadí:
1. Brno (Vanke, Rosenberk, Vedral)
2. Holice (Kop, Mrákava, Adamec)
3. Český Brod (Ešner, Flekač, Mareček)
4. Čelákovice A (Spilka, Bareš, Frank)

nohejbal

Na snímku zleva: Bareš, Spilka, Frank. Foto: archiv po-
řadatelů

Turnaj trojic

Prezentace Tříkrálového pochodu v sokolovně. Foto: P. 
Karásek

ORKA
l  Martin Bajer

Orka sehrála tři těžká utkání s týmy z čela ta-
bulky. Nakonec z těchto zápasů získala pouhý 
bod, a do závěrečné fáze základní části tak 
vstupuje s povinností získat potřebný počet 
bodů pro udržení osmičky pro play-off.

FBC 98 CHOMUTOV–ORKA ČELÁKOVICE 
13:3
Proti vedoucímu týmu tabulky sehrála Orka vy-
rovnanou první třetinu. Ve druhé části pak ale 
dvakrát za sebou rychle inkasovala a poté již 
na hřišti kralovali pouze domácí.

ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL MUKAŘOV 
TAGO MAGO 5:6p
Vyrovnaný zápas proti těžkému soupeři v se-
stavě s bývalými extraligovými hráči nakonec 
skončil pro Orku smolně, a to porážkou v pro-
dloužení. A to i přes to, že Orka měla herní pře-
vahu a soupeř celý zápas jen dotahoval.

FBC ŠTÍŘI Č. BUDĚJOVICE–ORKA ČELÁ-
KOVICE 11:8
Důležité utkání začalo pro Orku katastrofic-
kým scénářem, když po třech střelách soupeře 
prohrávala 3:0. Utkání se změnilo v přestřelku 
a gólmani na obou stranách neměli svůj den. 
Domácí nakonec v divokém zápase tříbranko-
vý rozdíl udrželi až do konce.

Více informací o všech věkových kategori-
ích naleznete na www.orka.cz.

florbal

Tříkrálový pochod 2015

Účastníci Tříkrálového pochodu u lávky. Foto: P. Karásek

turistika
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l  Martin Brejcha, vedoucí SK karate Dragon 
Čelákovice

Rok 2014 byl pro SK karate Dragon velice 
úspěšnou sezonou. Dosažené výsledky z ná-
rodních a mezinárodních soutěží potvrdily, že 
náš klub patří na přední místa českého karate. 
Zúčastnili jsme se celkem 23 soutěží včetně MS 
a ME, na kterých jsme se nesčetněkrát umístili 
mezi nejlepšími kluby. 

Naši reprezentanti z Čelákovic a Neratovic vý-
razně překonali dosažené výsledky z minulých 
let a z nejvyšších soutěží přivezli řadu ocenění. 
Celkem jsme v roce 2014 vybojovali 327 medai-
lí, z toho 160 zlatých, 76 stříbrných a 91 bronzo-
vých. Získali jsme 29 titulů mistr ČR a 19 titulů 
vicemistr ČR. 
Mistrem ČR se stali Veronika Bohuslavová, Ka-
teřina Smetanová, Vladimír Fafek, Matěj Lippert, 
Nikola Kunertová, Jan Řápek, David Soběslav-

ský, Matyáš Miller, Denisa Brejchová, Daniel 
Brejcha, Linda Skalová, Filip Janda, David Le, 
Jan Le, Kristýna Toběrná, Jan Pajkrt a Tomáš 
Truong. Vicemistrem ČR Aleksandar Jordanov, 
Martina Kopecká, Patrik Vébr a Nela Černkovi-
čová.
Jedním z největších úspěchů byl zisk dvou zla-
tých medailí na ME FSKA, které se konalo v Pol-
sku a kde se sourozenci Denisa a Daniel Brej-
chovi stali mistry Evropy. Dále se v Itálii konalo 
ME největší světové mládežnické organizace 
WUKF, kde jsme vybojovali 5 medailí. Mistrem 
Evropy se zde stala Denisa Brejchová, druhými 
vicemistry Evropy pak Kateřina Smetanová, Da-
niel Brejcha, Vladimír Fafek a Patrik Vébr. 
Absolutně největším úspěchem byl zisk 4 me-
dailí na MS v Polsku. Titul mistr světa zde vybo-
joval Daniel Brejcha, vicemistrem světa se stal 
Honza Řápek a druhými vicemistry světa Denisa 
Brejchová a Vladimír Fafek.
Za dosažené výsledky je nutné poděkovat neje-
nom všem závodníkům za vzornou reprezentaci 
klubu a města, trenérům za jejich aktivní přístup 
a práci, ale také městu Čelákovice a ZŠ J. A. 
Komenského za vytvoření výborných podmínek 
pro cvičení. 
Děkujeme také všem rodičům a přátelům klubu 
za podporu a věříme, že letošní rok 2015 bude 
ještě úspěšnější.

l  Milan Šikl

Mužstvo dospělých Unionu přezimuje na 11. 
místě v tabulce I. A třídy a to není zrovna dle 
představ trenéra. Vánoční a novoroční hodo-
vání skončilo a trenér Skuhravý zahájil přípravu 
v místních podmínkách. Podle současných in-
formací patrně nedojde v kádru k velkým změ-
nám. Tým má naplánováno pět přípravných 
zápasů v tomto pořadí: 24. 1. v Praze s účastní-
kem Pražského přeboru Libuší, 31. 1. s Xavero-
vem v Horních Počernicích, 14. 2. s Litolí v Be-
nátkách, 21. 2. s Lysou v H. Počernicích a na 
stejném hřišti v neděli 28. 2. s týmem Pražského 
přeboru Tempo Praha.
Mistrovskou soutěž ve své jarní části ote-
vře domácí utkání s Jesenicí v sobotu 7. 3. 
ve 14.30 hod.
Doufáme, že během jara budou naši hráči 
úspěšnější v proměňování šancí.
Union však není jen celek dospělých, ale i šest 
mládežnických celků hrajících pravidelné soutěže.

DOROST – vede svoji skupinu I. A třídy s násko-
kem tří bodů před Poděbrady. Během podzimu 
uhráli dorostenci 32 bodů z 13 utkání a nastříleli 
73 branek. Nejpilnějším hráčem je Břéťa Vacek, 
který nastoupil ve všech utkáních a nastřílel 
i nejvíce branek – celkem 22. Potěšující je fakt, 
že naši hráči našli uplatnění i v kategorii dospě-
lých (Pánek, Kolovecký, Dosoudil) a Skuhravý 
hostuje v ligovém dorostu Slavie. Trenér Šipčiak 

má dojednáno několik přípravných zápasů, aby 
mužstvo mohlo úspěšně vstoupit 22. 3. do jara.

STARŠÍ ŽÁCI – jako nováček krajského přeboru 
skončil po podzimu na pěkném 7. místě. V 15 
zápasech získal 26 bodů a soupeřům nastříleli, 
38 branek. Střelecky se nejlépe dařilo Tomáši 
Martínkovi s 18 góly. I v této věkové kategorii 
máme velmi nadějné hráče, což potvrzuje fakt, 
že Dozorec a Štejnar hostují na Žižkově hrajícím 
žákovskou ligu. Trenér Kujal svolal hráče k pří-
pravě začátkem ledna, trénuje se v místních 
podmínkách a proběhne i krátké soustředění 
mimo Čelákovice. Tým je účastníkem zimního 
turnaje v Kobylisích, kde již odehrál tři zápasy. 
O body se utká poprvé na jaře 8. 3. s Říčany.

MLADŠÍ ŽÁCI – v tabulce krajského přeboru 
obsadili 9. místo se ziskem 20 bodů a soupeře 
zatížili 26 góly. Nejpřesnější střeleckou mušku 
měl Fr. Vraný se 6 góly. Vedení mužstva Dozo-
rec – Konečný rovněž zahájilo přípravu na jarní 
část soutěží a bude využívat naší umělku i halu 
BIOS. Herní kvalitu má přinést účast na zimním 
turnaji „Mělnická zimní liga“. Stejně jako starší 
zahájí soutěž proti Říčanům.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „A“ – mužstvo pod tak-
tovkou dvojice Skuhravý – Lopatář startovalo 
ve dvou soutěžích v rámci okresu. V turnajové 
soutěži se hraje 5+1 a po podzimu vede tabulku 
před Brandýsem „B“. Svým pěti soupeřům na-

střílelo 220 branek – nejvíce Vajgl, 45. Druhou 
soutěží pak byl přebor jednorázových utkání 
(hraje se 7+1) a i v této tabulce je Union na první 
příčce před Hovorčovicemi. Na 38 brankách se 
nejvíce podílel Patrik Uher s 12 góly. Mužstvo 
se na jarní část soutěže připravuje v hale a je 
účastníkem několika halových turnajů.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „B“ – trenéři Krejčí a Sou-
ček hrají se svými svěřenci pouze turnajovou 
soutěž a po podzimu skončili na 2. místě za 
Brandýsem „A“. Na 115 vstřelených brankách 
se nejvíce podílel Jakub Sebera s 52 brankami. 
Příprava je obdobná jako u „A“ včetně účasti na 
halových turnajích či přípravných zápasech.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – mužstvo hrálo okresní 
přebor formou turnajů ve složení 4+1 a v pod-
zimní tabulce skončilo na 3. místě za Veltěží 
a Jirny při skóre 48:70. Vedení mužstva Man- 
hart, Melichar se mohlo opřít o dobré výkony 
hlavně hráčů Šuráně, Štěrby, Čecha, ale i dal-
ších. Součástí zimní přípravy bude účast na ně-
kolika halových turnajích.

VLČATA – nehrají pravidelnou soutěž, trenér 
Hájek je seznamuje se základy fotbalu. V sou-
časném období se využívá umělka či hala, ale 
s příchodem jara nastane problém s tréninko-
vými plochami, když není možné využít hlavní 
fotbalové hřiště na Městském stadionu.

karate

fotbal

SK karate Dragon v roce 2014

Foto: archiv klubu
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sobota 7.–sobota 21. 2.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VIII – TÉMA MASKA
Výstava MDDM ve výstavní síni provázená víken-
dovými výtvarnými dílnami: 8., 14., 15. a 21. 2., 
14.00–16.00 hod. V dopoledních hodinách pro 
školy a školky programy s řemeslníky. Přístupná 
denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 
hod.
V sobotu 7. 2. od 10.00 hod. vernisáž výstavy 
a vyhlášení vítězů soutěže, od 14.00 hod. ma-
sopustní průvod masek a řemeslný jarmark 
na nádvoří tvrze (14.00–16.00 hod.).

sobota 7. 2. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
ALADIN
loutkové divadlo pro děti

neděle 8. 2. 15.00–17.00 hod.
hala U Učiliště
SKÁČU DOBŘE, SKÁČU RÁD
tradiční akce pro rodiny se skákacími hrady 
a skákadly

úterý 10. 2. 17.00 hod.
Městská knihovna
ENGLISH CORNER
anglický koutek pro děti

neděle 15. 2. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní č. p. 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

neděle 15. 2. 10.00 hod.
sraz u školy v Sedlčánkách
SEDLČÁNSKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD

úterý 17. 2. 17.00–17.45 hod.
Mateřské centrum
ČELÁKOVICE NAŠIMA OČIMA
Vernisáž fotografií Klubu šikovných maminek. 
Výtěžek z prodeje fotografií bude určen na po-
moc nemocným dětem.

úterý 17. 2. 18.30 hod.
Městská knihovna
CO SKRÝVAJÍ OKRESNÍ ARCHIVY?
přednáška Lukáše Kováře, archiváře Státního 
okresního archivu Praha-východ

čtvrtek 19. 2. 18.00 hod.
sokolovna
MAX EUWE
přednáška Roberta Kubíčka pro všechny zájem-
ce o šachy

sobota 21. 2. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
O LÍNÉM HONZOVI a O ANIČCE, KTERÁ 
HLEDALA SNÍH
divadelní představení pro děti

pondělí 23. 2. 17.30 hod.
Městská knihovna
ZAŽÍT POHÁDKU
artefiletické cvičení s lektorkou Marií Svobodo-
vou (pro přihlášené účastníky)

úterý 24. 2. 18.00 hod.
Mateřské centrum
1. POMOC U DĚTÍ
Seminář zdarma, nutno předem přihlásit.

středa 25. 2. 19.00 hod.
Městské muzeum
VALNÁ HROMADA
Spolku přátel čelákovického muzea

pátek 27. 2. 11.00 hod.
Mateřské centrum
O KŮZLÁTKÁCH
divadélko pro nejmenší

sobota 28. 2.–neděle 29. 3.
Městské muzeum
DESET LET DLOUHÉ CESTY
Výstava ve vstupní síni k 10 letům existence 
spolku, jenž si klade za cíl psychickou a praktic-
kou podporu žen i celých rodin, kterým zemřelo 
dítě po těžké nemoci nebo důsledkem tragic-
ké události, a zlepšování psychické a fyzické  

kondice těchto žen a rodin. Přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
V sobotu 28. 2. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

sobota 28. 2. 16.00 hod.
Kostelní 43/6
VALNÁ HROMADA
Sdružení houbařů Čelákovice, presentace foto-
grafií, výstava kreseb dětí s přírodní a houbař-
skou tématikou. Přístupné širší veřejnosti.

čtvrtek 5. 3. 18.30 hod.
Městská knihovna
VEČER AUTORSKÉHO ČTENÍ
Čtení úspěšných autorů literární soutěže 2014. 
Hosté večera: Zora Šimůnková a Pavel Kukal. 
Hudební doprovod.

pátek 6. 3. 16.00 hod.
Restaurace U Bohuslavů
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Českého zahrádkářského svazu

sobota 7. 3. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
PYŠNÁ BASA
loutkové divadlo pro děti

sobota 7. 3.–neděle 3. 5.
Městské muzeum
ZASTAVENÍ: VÝSTAVA PASTELŮ ALICE  
NEUGEBAUEROVÉ
Výstava ve výstavní síni muzea přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
V sobotu 7. 3. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

sobota 7. 3. 14.00 hod.
jednací sál Technických služeb
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Tradiční posezení s přáteli pořádá KSČM. K po-
slechu i tanci hraje oblíbená kapela Pohoda.

sobota 7. 3. 14.30 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Jarní část soutěže otevře SK UNION Čelákovice 
utkáním s Jesenicí.

pátek 6. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES MILLS, s. r. o.
sobota 7. 2. 19.30 hod.
MATURITNÍ PLES SZEŠ
pátek 13. 2. 20.00 hod.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
Hrají: Dekameron a Feferon, bohatá tombola 
a překvapení večera. Předprodej vstupenek 
u p. Königsmarka, tel.: 777 181 470, nebo v po-
kladně KD.

sobota 14. 2. 20.00 hod.
PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

neděle 15. 2. 14.00 hod.
ODPOLEDNE S TANEČNÍMI A LIDOVÝMI 
PÍSNĚMI

úterý 17. 2. 9.30 hod.
LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

pátek 20. 2. 19.30 hod.
MATURITNÍ PLES
Gymnázia Čelákovice

sobota 21. 2. 20.00 hod.
REMEMBER TRINITY VOL. II
taneční párty

úterý 24. 2. 19.30 hod.
SEX PRO POKROČILÉ
Hrají: Jana Krausová a Karel Roden. 
VYPRODÁNO!

pátek 27. 2. 21.00 hod.
DISKOTÉKA OLDIES HITŮ
se světelnými lasery

sobota 28. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
SOŠ Čelákovice, s. r. o.

sobota 7. 3. 19.00 hod.
PLES MĚSTA ČELÁKOVIC
Hraje Big Band Felixe Slováčka.

pátek 13. 3. 20.00 hod.
DYMYTRY
Koncert – předkapely: Modesty & Pride, BOO-
TERS. Vstupné: 180 Kč/předprodej, 220 Kč/na 
místě.

pátek 20. 3. 20.00 hod.
WOHNOUT
koncert

neděle 22. 3. 14.00 hod.
ODPOLEDNE S TANEČNÍMI A LIDOVÝMI 
PÍSNĚMI

sobota 28. 3. 20.00 hod.
MAŠKARNÍ PLES

pondělí 30. 3. 19.00 hod.
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlast-
ní vinou zůstali sami. E. Balzerová sama na je-
višti ve všech osmnácti rolích. Vstupné: 270 Kč 
/předprodej, 300 Kč/na místě.

pátek 10. 4. 20.00 hod.
SPOLEČNÉ TURNÉ: UDG + XINDL X
koncert

úterý 14. 4. 19.30 hod.
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Vstřícná lidská komedie o peripetiích páru 
a jeho soužití v jednotlivých věkových etapách. 
Hrají: Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský. 
Vstupné: 240 Kč.

pátek 15. 5. 20.00 hod.
BLUE EFFECT
Koncert legendárního českého kytaristy a jeho 
fenomenální kapely. Vstupné: 160 Kč/předpro-
dej, 200 Kč/na místě.

KAM VE VOLNÉM CASE




