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Záměr kompostárny v otáz-
kách a odpovědích ................
Zastupitelé schválili pořízení změny 
č. 4 územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice pro záměr kompostárny, 
která by v budoucnu mohla nahradit 
stávající hnojné plato.

Husův rok 2015 bude slav-
nostně ukončen .....................
Slavnostní odpoledne 18. října v  Husově 
sboru ukončí letošní oslavy jubilejního roku.

Čelákovičtí rybáři slaví  
95. výročí založení svého 
spolku ....................................
V  rámci oslav je připravena připomínka 
práce rybářů ve vstupní síni Městského 
muzea, která je zde instalována od 3. do 
25. října.
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SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI
UDĚLENÍ VÝROČNÍ CENY
MĚSTA ČELÁKOVIC 2015
P. Richardu Scheuchovi
Středa 28. října v Kulturním domě

Městský stadion pod křídly města
•  Josef Pátek, starosta 

Město Čelákovice svěřilo svůj majetek na Městském stadionu nově zřízené příspěvkové organizaci 
Čelákovická sportovní. Během jednoho měsíce se podařilo uskutečnit několik základních pozitivních 
kroků na Městském stadionu. Byl určen správce areálu, který postupně zajišťuje práce na správě 
a údržbě celého areálu. Dále byl opraven plot, aby byly zaceleny díry v plotech, a stadion se tak 
uzavřel. S tím souvisely i práce na rekonstrukci vstupních bran. Dnes je již areál zabezpečen a pra-
videlně uzavírán a v nočních hodinách kontrolován Městskou policií.

Pokračování na str. 3

Ve středu 23. září 2015 uspořádal v obřadní síni radnice od 16.00 hod. Šachový klub TJ Spartak Čelákovice spolu s MDDM Čelákovice a za podpory města Čelákovic exhibiční 
šachové utkání s mezinárodní velmistryní Eliškou Klímovou-Richterovou. Foto: -dv-
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Milí spoluobčané,

před rokem se konaly v České republice ko-
munální volby. Jejich výsledek v Čelákovicích 
přispěl k výrazné personální obměně Zastupi-
telstva, ve kterém působí jedenáct nových za-
stupitelů. Do mé gesce patří zejména investice, 
a proto mi dovolte, abych vás seznámil s aktuál-
ní i plánovanou investiční politikou města.

V letošním roce byly realizovány tři akce spolu-
financované z dotačních titulů. Tou první je vy-
budování nové ulice Strojařské, která propojuje 
ulici Stankovského s ulicí Toušeňskou. Realiza-
ce stavby byla podpořena z ROP Střední Če-
chy. V lokalitě V Prokopě bude ještě dokončen 
chodník s cyklostezkou. Druhou dotační akcí je 
zateplení objektu Mateřské školy v Rumunské 
ulici, která je realizována s finanční podporou 
z Operačního programu Životní prostředí. Na-
víc bylo rozhodnuto o rekonstrukci varny a celá 
stavba by měla být kompletně dokončena do 
konce tohoto měsíce. Třetí dotační titul byl ur-
čen pro vybudování bezbariérového přístupu do 
Kulturního domu, který je již dokončen.
Letos byla opravena střecha na budově Měst-
ského muzea a Městského domu dětí a mláde-
že, jsou dokončovány stavební práce v objektu 
Městské sauny a částečná rekonstrukce byla 
realizována ve sportovní hale Vikomt. Dokon-
čeny byly povrchy na třech úsecích vybraných 
komunikací v Sedlčánkách a ve spolupráci se 
Středočeským krajem a Technickými službami 
byla opravena ulice U Podjezdu.
V roce 2016 bude nejvýznamnější investiční akcí 
města výstavba nové Mateřské školy Sluníčko 
v ulici J. A. Komenského. Dále se připravuje vy-
budování nové autobusové zastávky v Jiřinské 
ulici a budou zahájeny práce na peronizaci že-
lezniční stanice Čelákovice. 
Projektová příprava bude zaměřena na vodovo-
dy a kanalizace, a to zejména v Záluží a v pů-
vodní zástavbě Jiřiny. Velkou pozornost bude-
me věnovat projektové přípravě pro dostavbu 
objektu v areálu Základní školy Kostelní.
Věřím, že investiční akce přispívají ke zvyšování 
kvality života všech obyvatel v našem městě.

místostarosta I

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.

úvodník

SBÍRKA OBLEČENÍ
•  Melánia Skalická

Farní charita Čelákovice pořádá ve prospěch 
humanitární pomoci pro uprchlíky podzimní 
sběr oblečení, obuvi, ložního prádla, spacích 
pytlů, dek a polštářů, hraček aj. Prosíme o ob-
lečení čisté, vyžehlené, určené především pro 
mladé rodiny s dětmi.
Sbírka se koná v areálu děkanství v Kostelní uli-
ci č. p. 455 ve dnech:
pondělí 12. a úterý 13. 10. 2015 od 15.00 do 
18.00 hodin.

Tištěný přehled akcí
„ZIMA 2015–2016  

v Čelákovicích“
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA 
2015–2016 v Čelákovicích “ (plakát; Zpravodaj 
města) obsahující akce od 3. prosince 2015 do 
4. března 2016 je v pondělí 9. listopadu 2015.

Informace o akcích zasílejte na e-mail: kalen-
dar@celakovice.cz.

Dodané informace jsou také publikovány na 
webových stránkách města v „Kalendáři akcí 
ve městě“.

Výlet pro seniory
•  odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice zve seniory našeho města na 
výlet, který se bude konat 20. 10. 2015. Spo-
lečně navštívíme zámek Kuks a projdeme se po 
přehradě v Bílé Třemešné.
Zájemci se mohou hlásit na odboru pro občan-
ské záležitosti – sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Čelákovice nejpozději do  
15. 10. 2015.
Autobus zdarma! Vstupné: 70 Kč

KONEC LETNÍHO ČASU
neděle 25. října 2015
ve 3.00 na 2.00 hod.

MĚSTO ČELÁKOVICE
28. října 1918 vznikla  
Československá republika.
U příležitosti výročí vzniku
samostatného státu
budou ve středu 28. 10. v 10.00 hod.
za účasti zástupců města
položeny květiny u pomníku padlých
na náměstí 5. května.

pozvánka

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice pořádají svoz 
tříděného komunálního odpadu. Vytříděný 
komunální odpad z domácností bude možné 
zdarma odevzdat na níže uvedených místech 
o sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

V určeném čase mohou občané zdarma ode-
vzdat tyto druhy vytříděného komunálního od-
padu: papír, sklo, plasty, PET lahve, železný 
šrot, dřevo, textil, kompostovatelný odpad ze 
zahrad. Odevzdat lze i velkoobjemový odpad 
z domácností, elektrozařízení jako zpětný odběr 
– lednice, sporáky, pračky, televize, monitory, 
výpočetní techniku a podobně.
Z technických důvodů nebude vybírán nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad či zemina!
Všechny uvedené komodity lze průběžně ode-
vzdávat celý rok na sběrném dvoře. Podrobnos-
ti na http://ts.celakovice-mesto.cz.
3. 10.
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungman-
novou
10. 10.
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Pomník padlých na náměstí 5. května. Foto: Kamil Vo-
děra, www.ceska-mesta.cz
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Další významnou změnou je úklid areálu. Po-
dařilo se vyklidit budovu bývalých toalet, která 

byla „feťáckým“ doupětem, a zabezpečit ji proti 
vniknutí cizích osob. V rámci studie využitelnos-
ti prostor stadionu bude určeno, jak bude dál 
s touto budovou naloženo.
V neposlední řadě také pokračují práce na ob-
nově zdevastovaného trávníku na hlavní fotba-
lové ploše (fotbalová plocha uprostřed oválu), 
za kterou město zaplatilo již téměř 200 tisíc Kč. 
Čelákovická sportovní také zajišťuje ve spolu-
práci s Technickými službami stavbu nových 
střídaček pro sportovce a nově také nabízí k vy-
užití zázemí tribuny včetně sprch a WC. 
Čelákovická sportovní převzala od města stadi-
on, aby se stal do budoucna hlavním sportovním 
stánkem pro sportovce, nikoliv nástrojem svárů 
a sporů. Čelákovická sportovní dává stadionu 
řád a pořádek. Příspěvkovou organizaci najde-
te na webu www.sportcelakovice.cz a také na 
Facebooku.

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

•  Mirko Nosek, kronikář města

Vážení občané Čelákovic, Sedlčánek, Císařské 
Kuchyně a Záluží,
před 10 lety jsem vás na stránkách říjnového 
Zpravodaje jako městský kronikář požádal 
o spolupráci při dokumentační akci „Jeden den 
ve městě“. Dostal jsem tehdy velké množství 
písemných i obrazových dokumentů o podobě 
města a o všedním životě jeho obyvatel – foto-

grafie nových objektů, fotografie míst, kde pů-
vodní stavby již nejsou, fotografie učitelského 
sboru škol, účty a reklamní letáky z místních 
obchodů, jízdenky, účet od kadeřnice, zuba-
ře atd. Neztratily se, jsou uloženy jako příloha 
městské kroniky.
Prosím vás tedy opět o spolupráci při zachyce-
ní Čelákovic v jednom dni roku 2015. Vše, co 
zdokumentuje život města, má svou historic-
kou hodnotu. Srovnání tváře města i života jeho 

obyvatel v rozmezí 10 let budete moci zhléd-
nout na malé výstavě v Městském muzeu.
Před 10 lety jsme dokumentovali středu 19. říj-
na. Letos se nabízí středa 21. října.
Prosím vás o předání dokumentů v hmotné 
(kronikářova přihrádka v podatelně Městského 
úřadu) i elektronické (nmi@seznam.cz) podo-
bě do konce listopadu 2015.
Děkuji vám předem za váš příspěvek k uchová-
ní historické paměti našeho města.

•  Petr Studnička, místostarosta II

K původním deseti ulicím, které nesly duplicitní názvy a musely být přejmenovány, přibylo ještě pře-
jmenování části úseku ulice Spojovací, o kterém rozhodli zastupitelé na svém zářijovém zasedání. 
Toto jediné přejmenování se nedotkne ani občanů ani podnikatelských subjektů, protože zde není 
hlášen žádný trvalý pobyt ani sídlo firmy. Úsek ulice Spojovací od křižovatky se Sokolovskou ulicí 
ke křižovatce s ulicí Prokopa Holého byl přejmenován na ulici Tovární. Důvodem přejmenování to-
hoto úseku je přehlednější orientace zejména pro řidiče nákladních automobilů při dopravní obsluze 
průmyslových závodů v bývalém areálu TOS mezi ulicemi Stankovského, Strojařskou, Toušeňskou 
a Tovární.

K 1. říjnu bylo přejmenováno jedenáct ulic  
v Čelákovicích

V průběhu září byly osazeny nové smaltované cedule 
a označení městského informačního a orientačního 
systému s názvy ulic, které jsou platné od 1. října. Od 
stejného data platí i nové obecně závazné vyhlášky 
a nařízení města, které reagují na změnu uličních názvů. 
Foto: archiv Městského úřadu

Vyklizená a zabezpečená budova toalet. Foto: -jp-

Pokračování ze str. 1

Opravená brána: Foto: -jp-

Městský stadion pod křídly města

•  Petr Studnička, místostarosta II

Letos končí desetileté období od poslední hro-
madné výměny občanských průkazů. Občan-
ské průkazy vydávají všechny obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, v Praze pak úřady 

městských částí Prahy 1 až 22. Lidé nemusí 
o nový občanský průkaz žádat v místě trvalého 
pobytu, ale třeba tam, kde pracují, studují či se 
dlouhodobě zdržují. Občanský průkaz si lze vy-
měnit pouze osobně, protože se během proce-
su přímo na místě zajišťuje vlastnoruční podpis 
a pořizuje fotografie, které se následně stanou 
součástí občanského průkazu. 
Žádná žádost předem se nevyplňuje, generuje 
se automaticky na příslušném úřadu. Nový do-
klad se vydává do 30 dnů od dne podání žá-
dosti. S ohledem na končící platnost je výměna 
dokladů prováděna bezplatně. V případě, že si 
nestihnete vyměnit občanský průkaz včas, ve 
správním řízení můžete dostat pokutu až do 
výše 10 000 Kč.
V roce 2015 si musí občanský průkaz vyměnit 
725 tisíc osob. Ministerstvo vnitra denně vyro-
bí 4 000 nových občanských průkazů. Platný  

občanský průkaz vlastní 8,5 milionu občanů 
České republiky. Standardní platnost dokladu 
je 10 let.

Blíží se konec platnosti některých občanských průkazů

Co je třeba k výměně  
dokladu přinést?

• Občanský průkaz.

•  Pokud občan žádá zapsání nepovinných 
údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká 
hodnost) a nebyly uvedeny v předchozím 
občanském průkazu, je povinen předložit 
doklady pro jejich ověření (diplom).

•  Doklad o změně rodinného stavu (oddací 
list, doklad o uzavření registrovaného 
partnerství, úmrtní list, rozsudek soudu 
o rozvodu s doložkou právní moci).

Dokumentační akce „Jeden den ve městě“ po 10 letech
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o cem jednali radní mesta

o cem jednali zastupitelé mesta

•  -dv-

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci para-
grafu rozpisu rozpočtu města 2015 provedené 
k 31. 7. 2015 a schválila změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2015 č. 9.
Dále souhlasila s převodem prostředků rezerv-
ního fondu Základní umělecké školy Jana Za-
cha ve výši 180 000 Kč do fondu investic školy 
a s použitím prostředků fondu investic Základní 
školy Kostelní ve výši 131 700 Kč na financování 
podlahové krytiny v objektu Chanos.
On-lin přenos Zastupitelstva města
RM schválila vypsání nové výzvy „Zajištění AV 
techniky a on-line přenosů Zastupitelstva měs-
ta“ za předpokládanou částku 480 000 Kč bez 
DPH za 48 měsíců a uložila tajemníkovi Měst-
ského úřadu zajistit zahájení výběrového řízení 
s názvem výzvy „Zajištění AV techniky a on-line 
přenosů Zastupitelstva města“.
Rekonstrukce MŠ Rumunská
Radní schválili dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, 
č. objednatele S/2015/27/ORM/Za, č. zhoto-
vitele 406015/2015, uzavřené dne 1. 7. 2015 
mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností TELMO, a. s., Praha 10, jako zho-
tovitelem na provedení stavby „Instalace elek-
tronického požárního systému MŠ Rumunská“ 
v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění to-
hoto dodatku 854 079 Kč včetně DPH.
Zrušení zadávacího řízení
Rada města zrušila zadávací řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby s názvem 
„Poskytování právních služeb pro město Čelá-
kovice“ a uložila tajemníkovi Městského úřadu 
zajistit zveřejnění zrušení této veřejné zakázky.
Stavební úpravy Městské sauny
RM schválila rozsah dodatečných stavebních 
prací veřejné zakázky „Stavební úpravy Městské 
sauny Čelákovice č. p. 1373“, a to těchto:
–  zádveří a vstupní chodba – úprava dispo-

zic a přidání otopných těles včetně rozvodů 
v předpokládané hodnotě 16 940 Kč včetně 
DPH;

–  chodba – osazení otopného tělesa včetně roz-
vodů a úprava elektroinstalace v předpoklá-
dané hodnotě 14 520 Kč včetně DPH;

–  místnost pro masáže – osazení topného tělesa 
včetně rozvodů a úprava rozvodů vodovodu 
v předpokládané hodnotě 38 115 Kč včetně 
DPH;

–  potírna – osvětlení zádveří a technické míst-
nosti sauny včetně skladby podlahy, obvod. 

panelu a stropu v předpokládané hodnotě  
150 040 Kč včetně DPH;

–  odpočívárna – demontáž vrstev podhledu, 
úprava dispozic, elektroinstalace, mříž na 
okno v předpokládané hodnotě 79 860 Kč 
včetně DPH;

–  sprchy – renovace sprch, instalace podhledu 
v předpokládané hodnotě 81 070 Kč včetně 
DPH;

–  chodba před sprchami – renovace dlažby, za-
krytí „luxfer“, průrazy pro VZT v předpokláda-
né hodnotě 81 070 Kč včetně DPH.

Dále uložila odboru správy majetku a investic 
zahájit jednání se zpracovatelem projektu pro 
stavební povolení s cílem zajistit zpracování do-
kumentace skutečného provedení stavby.
Dotace z rozpočtu města
Radní schválili dotaci Českému svazu chovate-
lů, ZO Čelákovice ve výši 20 000 Kč a občan-
skému sdružení Aerobik Studio Čelákovice ve 
výši 6 300 Kč včetně příslušných veřejnopráv-
ních smluv.
Jednací řád
Rada města schválila a vydala Jednací řád Rady 
města Čelákovic I/7/2015.
Nákup osobních automobilů
RM schválila jako pro město nejvhodnější na-
bídku uchazeče AUTO KOUT CENTRUM, spol. 
s r. o., Praha 9, na plnění veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na dodávky „Nákup osobních auto-
mobilů“ za cenu 543 380 Kč včetně DPH.
Nesouhlas s rekonstrukcí tiskárny
Radní nesouhlasili s plánovanou rekonstrukcí 
budovy tiskárny Durabo Čelákovice na pozem-
cích st. p. č. 1473 a st. p. č. 1474/2, oba v k. ú. 
Čelákovice, dle předložených grafických pod-
kladů. 
Smlouva na akci „Cyklostezka V Prokopě“
RM vzala na vědomí uzavření smlouvy o dílo 
mezi Technickými službami Čelákovice jako 
objednatelem a M – SILNICE, a. s., Pardubice 
– závod Jičín, jako dodavatelem na akci „Cyk-
lostezka V Prokopě“ za cenu 1 073 404,31 Kč 
včetně DPH.
Studie využitelnosti Městského stadionu
Rada města uložila tajemníkovi Městského úřa-
du vypracovat zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky „Studie využitelnosti Městského stadi-
onu v Čelákovicích ve variantách“.
Nařízení města N 3/2015
RM schválila nařízení N 3/2015 města Čelákovic 
o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních ko-
munikací na území města Čelákovic.

Výběr z usnesení RM č. 22–24/2015.

•  -dv-

Změna názvu ulice
Zastupitelé schválili změnu názvu ulice od křižo-
vatky ulic Tovární a Prokopa Holého po křižovat-
ku ulic Spojovací a Sokolovská z názvu Spojova-
cí na Tovární, a to s účinností od 1. 10. 2015.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo změnu č. 10 
rozpočtu města Čelákovic 2015 včetně zařaze-
ní výdaje ve výši 246 000 Kč – vratka dotace 

v souvislosti s pořádáním trhů na náměstí 5. 
května, schválilo zavedení podnikatelské (ved-
lejší hospodářské) činnosti města Čelákovic 
v oblasti bytového (par. 3612) a nebytového 
(par. 3613) hospodářství od 1. 1. 2016 a vzalo 
na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic 
za období od 1. 1. do 30. 6. 2015.
Jednací řád
Zastupitelstvo města schválilo a vydalo Jednací 
řád Zastupitelstva města Čelákovic I/8/2015.
Výběr z usnesení ZM č. 6/2015. Trhy za čtvrt milionu 

vrácené dotace
•  Josef Pátek, starosta

Jak jsem již informoval v dřívějších vydáních 
Zpravodaje, město muselo kvůli uzavřené 
Smlouvě o výpůjčce, kterou podepisovala bý-
valá starostka Tichá, velmi tvrdě hájit dotační 
peníze, za které bylo vybudováno čelákovické 
náměstí. Nakonec musíme opravdu vrátit čtvrt 
milionu. I když se zdá částka vysoká, já jsem 
rád, že to není více. Za to bych chtěl podě-
kovat hlavně vedoucí odboru správy majetku 
a investic, která se mnou vyjednávala maxi-
mální snížení odvodu dotace, což se podařilo. 
Město mohlo vracet i více než milion korun. 
Za druhou pozitivní věc považuji, že obča-
né ani nepoznali, že v průběhu letošního jara 
proběhla nová soutěž na provozovatele trhů, 
a úspěšné trhy pokračují kontinuálně dále. Ale 
od července již tak, jak mají, a to dle pravidel, 
která se město při získání dotace zavázalo do-
držovat.

Řada pozemků  
v Čelákovicích nezná 

své majitele
•  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 ne-
movitostí a další oprávněné osoby, které nej-
sou v katastru nemovitostí zapsáni dostatečně 
určitě, místně příslušnému pracovišti Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZ-
SVM) ke svému vlastnictví nemovitostí. 
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je 
zveřejněn na www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka 
majetku“ v části „Nedostatečně určitě identifi-
kovaní vlastníci“ i na úřední desce města Če-
lákovic. Pokud se vlastník do výše uvedeného 
termínu nepřihlásí, má se za to, že předmětnou 
nemovitost opustil, a poté připadne jako opuš-
těná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, 
písemně ho vyzve, aby předložil listiny doklá-
dající jeho vlastnictví příslušnému katastrální-
mu 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 občanskopráv-
ním řízení.

Trhy na čelákovickém náměstí 5. května. Foto: -dv-
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•  Josef Pátek, starosta, Marek Skalický, radní

Téma kompostárny začíná být poměrně živé, 
a proto bychom rádi předem odpověděli na ně-
které klíčové otázky:
1. Proč město uvažuje o kompostárně?
Protože za celých 25 let nikdo nevyřešil problém 
hnojného plata v lokalitě „Cucovna“. Toto hnoj-
né plato je dnes v nevyhovujícím technickém 
stavu, ohrožuje spodní vody, Jiřinský potok, ale 
hlavně zápachem obtěžuje široké a daleké okolí. 
Kompostárna je naproti tomu ekologický provoz 
podporovaný Ministerstvem životního prostředí. 
Kompostárna vyřeší problém hnojného plata, 
nebude obtěžovat zápachem, ale hlavně vyřeší 
problém rostlinného odpadu z města. Na hnoj-
ném platu končí zelený odpad, který Technické 
služby vytvoří. Například posekaná tráva z ve-
řejných zelených ploch, ale také odpad ze za-
hrádek občanů, který přivezou na sběrný dvůr.
2. Je opravdu nutné budovat kompostárnu?
Rozhodně ano. Cílem města je vyřešit dva pro-
blémy jednou ranou, ale hlavně nezvyšovat zá-
těž na okolí. Zlikvidovat páchnoucí hnojné plato 
a nově ekologicky likvidovat rostlinnou hmotu 
z města.
3. Proč si město nevybuduje svou vlastní 
kompostárnu?
Hlavně protože by se tím nic nevyřešilo. Zůsta-
lo by páchnoucí a ekologicky zatěžující hnoj-
né plato a město samo o sobě nevyprodukuje 
ideální kombinaci pro kompostování a muselo 
by některé suroviny ještě nakupovat. Dalším 
velkým omezujícím faktorem je vhodná plocha 
pro tento záměr, těch ve městě moc není. Tato 
je vhodná, protože je daleko od obytné zástav-
by, má v blízkosti příjezdovou komunikaci a je 
dobře napojena na inženýrské sítě.
4. Jaký je tedy záměr města?
Za prvé zlikvidovat hnojné plato, za druhé vy-
tvořit ekologickou kompostárnu, za třetí vyře-
šit problém likvidace rostlinných odpadů jak 
z města, tak od občanů.
5. Jak by to mělo fungovat?
Záměrem je vytvořit kompostárnu pouze pro 
ty původce rostlinného odpadu, kteří na hnoj-
né plato dováží svůj odpad již dnes. Nikoliv pro 
další. Nechceme likvidovat rostlinný odpad pro 
široké okolí. Ono překvapivě dnes se na hnoj-
ném platu likviduje odpad v množství 8–10 tisíc 
tun za rok. Město bude do budoucna produko-
vat zeleného odpadu stále více. Například kaž-
dý vysazený strom (letos jich bylo více než 300  
a 4 000 keřů) produkuje další a další rostlinný 
odpad (listí, větve), každá další zelená plocha 
ve městě vytvoří další tuny tohoto odpadu, a to 
mluvíme jen o veřejných plochách. Ale připo-

čítejme k tomu občany, kteří tak získají novou 
možnost, jak rostlinný odpad likvidovat pro-
střednictvím města.
6. Jak toho chce město docílit a celý proces 
ohlídat?
Jedinou spolehlivou možností je vytvořit novou 
právnickou osobu (firmu), kde budou mít ma-
jetkovou účast všichni dnešní původci odpadu 
na hnojném platu, tedy i město. Pravidla fungo-
vání firmy budou nastavena tak, aby většinový 
vlastník nemohl malé vlastníky přehlasovat. 
Přirovnání je možné s firmou Zdroj pitné vody 
Káraný, od které nakupujeme pitnou vodu a kde 
má Praha 96 % akcií, ale pro přijetí rozhodnutí 
valnou hromadou je potřeba 98 %. Praha tak 
nemá šanci proti nám prosazovat svou. Jen ma-
jetkovou účastí ve firmě máme zabezpečeno, že 
budeme mít pod přímou kontrolou, co se tam 
bude likvidovat, v jakém množství, pro koho 
a hlavně budeme mít zároveň přímý dohled nad 
ekologičností provozu.
7. Jaké budou další kroky?
Zastupitelé rozhodli o zahájení projednávání 
změny územního plánu. Zatím není nic roz-
hodnuto. V rámci posuzování této změny bu-
dou vytvořeny klíčové dokumenty pro konečné 
schválení vložení záměru do územního plánu. 
Zastupitelé budou tento záměr projednávat ješ-
tě několikrát.
8. Jak by to tedy mělo fungovat?
Hrubá představa je, že Technické služby budou 
nadále sekat veřejná prostranství, uklízet listí 
a prořezávat stromy a keře. Této hmoty bude 
nadále přibývat a likvidovat se bude v kom-
postárně. Pro občany si umíme představit likvi-
daci za pomoci speciálních popelnic na rost-
linný odpad či například přistavení kontejneru 
pro větší svoz. Další původci, jako například 
Zemos Agro, budou také likvidovat svou rost-
linnou hmotu v kompostárně. Ta pak vyrobí bio-
kompost, který se bude ukládat na úrodná pole 
v okolí Čelákovic, a rádi bychom, aby kompost 
mohli využívat i občané na svých zahrádkách.

Kompostárna nedaleko Sedlčánek?

•  Mirka Špitálská, Zemos Agro Sedlčánky 

Kompostování, kompostárna – v současné 
době velmi skloňované pojmy. Je to způsobe-
no jak legislativní podmínkou, kdy obce nově 
musí třídit bioodpady, tak samotným vývojem 
odpadového hospodářství, které směřuje k co 
největšímu podílu materiálového využití od-
padů. Co však tato slova znamenají v praxi? 
Kompostováním lze využít biologicky rozloži-
telný odpad (BRO) tím, že se za kontrolovaných 
podmínek aerobních procesů (tj. za přístupu 
vzduchu) a činností mikroorganismů přemění 
bioodpad na kompost. Biologicky rozložitel-
né odpady jsou jednou z významných složek 
komunálního odpadu. Jedná se především 
o travní hmotu, ořezy dřevin ze zahrad, zahrá-
dek, údržby veřejné zeleně, ale také o rostlinné 
zbytky z domácností (jako např. slupky z ovoce 
a zeleniny). 
Dle dlouhodobých výzkumů a praktických zku-
šeností z pilotních ověření je objem BRO ve 
směsném komunálním odpadu až 40–60 %. 
Tříděním a kvalitním zpracováním bioodpadu 

lze tedy snížit množství skládkovaného odpadu 
a zároveň navrátit přírodě to, co jsme si od ní 
vzali. Zásadní výhodou je omezení tvorby skle-
níkových plynů při skládkování odpadů a ome-
zení tvorby kyselých výluhů, které na sklád-
kách vznikají. Zároveň dle současně platných 
zákonů nelze ukládat bioodpady na skládky. 
Samotné skládkování biologicky rozložitelné-
ho odpadu je nákladné a neekologické. Kom-
postováním těchto odpadů se zamezí výše 
uvedeným nežádoucím efektům a zároveň pro-
dukt kompostárny bude využíván jako kvalitní 
organické hnojivo. Bude tedy vyslyšeno volání 
po vracení organiky do půdy místo používání 
chemických hnojiv. Dojde tak k uzavření ko-
loběhu živin v přírodě a využití obnovitelných 
zdrojů živin. Výsledkem je ochrana životního 
prostředí jako takového.
Velmi důležitou roli ve zpracování bioodpadů 
hraje technologie, kterou je kompostárna vy-
bavena. V současné době již existují moderní 
technologie, které zaručují nejen kvalitní pře-
měnu bioodpadu na kompost, ale také celkové 
urychlení procesu kompostování či úsporu po-
honných hmot, čímž se opět zvyšuje ochrana 
životního prostředí. Jednou z takových tech-
nologií bude vybavena i naše nově plánovaná 
kompostárna. Jedná se o technologii, kdy je 
bioodpad řízeně provětráván na základě mo-
nitorování teplot a obsahu kyslíku v zakládce. 
Díky tomu, že materiál (bioodpad) je v začátku 
procesu kvalitně připraven a není s ním po dobu 
kompostovacího procesu manipulováno, je za-
ručeno, že nebude okolí obtěžováno zápachem. 
Tato technologie umožňuje zpracování širokého 
spektra bioodpadů, a tím vznikne vzájemně pro-
spěšná symbióza, která umožní jak zpracování 
našeho bioodpadu z produkce zeleniny, bram-
bor a obilovin, tak bioodpadu z údržby městské 
zeleně, ze zahrádek a z domácností občanů. 
Tato technologie zároveň umožňuje celoroční 
provoz kompostárny, což je velmi důležité právě 
pro možnost občanů třídit bioodpad.

ZÁMĚR KOMPOSTÁRNY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Současný stav hnojného plata, které by mohla nahradit 
moderní kompostárna. Foto: -jp-

Kompostárna v Blansku. Vznikne podobná kompostár-
na i u Čelákovic? Foto: Via Alta Odpady
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Jméno Pracovní zařazení Telefon E-mail

Vedení města

Josef Pátek starosta 326 929 177, 602 460 155 josef.patek@celakovice.cz

Miloš Sekyra místostarosta I – uvolněný 326 929 102, 603 218 319 milos.sekyra@celakovice.cz

Petr Studnička místostarosta II – neuvolněný 326 929 170, 728 412 808 petr.studnicka@celakovice.cz

Městský úřad

Tajemník

Karel Kárník tajemník 326 929 160 karel.karnik@celakovice.cz

Odbor správy majetku a investic

Kateřina Kandlová vedoucí odboru 326 929 152 katerina.kandlova@celakovice.cz

Jaroslav Beneš správa majetkového souboru města 326 929 115 jaroslav.benes@celakovice.cz

Marcela Klaudová správa majetkového souboru města 326 929 114 marcela.klaudova@celakovice.cz

Lucie Nešněrová správa majetkového souboru města 326 929 153 lucie.nesnerova@celakovice.cz

Květoslava Doležalová správa majetku města, SDH, silniční doprava, veřejné prostranství 326 929 113 kvetoslava.dolezalova@celakovice.cz

Karel Hanuš investiční akce, dotační tituly, veřejné zakázky 326 929 138 karel.hanus@celakovice.cz

Petr Král investiční akce, dotační tituly, veřejné zakázky 326 929 139 petr.kral@celakovice.cz

Alena Polášková investiční akce, dotační tituly, veřejné zakázky 326 929 141 alena.polaskova@celakovice.cz

Odbor organizační

Martin Chramosta vedoucí odboru 326 929 144 martin.chramosta@celakovice.cz

Kristýna Vorlíčková právník 326 929 104 kristyna.vorlickova@celakovice.cz

Jaroslav Netík informatik 326 929 143 jaroslav.netik@celakovice.cz

Libuše Svobodová podatelna 326 929 111 nebo 101 libuse.svobodova@celakovice.cz

Renáta Štěpánková podatelna 326 929 111 nebo 101 renata.stepankova@celakovice.cz

Romana Liscová sekretariát 326 929 180 romana.liscova@celakovice.cz

Vladimíra Vostrovská personalista 326 929 105 vladimira.vostrovska@celakovice.cz

Odbor školství, informací a kultury

Marie Vávrová vedoucí odboru 326 929 108 marie.vavrova@celakovice.cz

Jana Pezlová úřední deska, webové stránky města 326 929 109 jana.pezlova@celakovice.cz

Dagmar Vitáčková zpravodaj města, webové stránky města 326 929 110 dagmar.vitackova@celakovice.cz

Odbor finanční a plánovací

Karel Majer vedoucí odboru 326 929 121 karel.majer@celakovice.cz

Miroslava Horáková fakturace, účetní 326 929 122 miroslava.horakova@celakovice.cz

Dana Richterová místní poplatky – komunální odpad 326 929 123 dana.richterova@celakovice.cz

Eva Arazimová účetní 326 929 131 eva.arazimova@celakovice.cz

Alena Svatoňová účetní 326 929 125 alena.svatonova@celakovice.cz

Pavla Davídková pokladna, poplatky, psi 326 929 126 pavla.davidkova@celakovice.cz

Gabriela Jašková mzdová účetní 326 929 124 gabriela.jaskova@celakovice.cz

Šárka Letenská vymáhání poplatků, evidence nájemních smluv, povolování VHP 326 929 162 sarka.letenska@celakovice.cz

Odbor životního prostředí

Zuzana Mutínská vedoucí odboru 326 929 129 zuzana.mutinska@celakovice.cz

Milada Rašinová povolování kácení dřevin, rybářské lístky, veterinární péče 326 929 128 milada.rasinova@celakovice.cz

Lenka Rašínová veřejná zeleň, ekologická výchova, VKP 326 929 127 lenka.rasinova@celakovice.cz

Odbor pro občanské záležitosti

Radka Körnerová vedoucí odboru 326 929 148 radka.kornerova@celakovice.cz

Jana Prchalová nájemní vztahy, bytové a nebytové prostory 326 929 116 jana.prchalova@celakovice.cz

Eva Tanglová výkon matriční agendy, evidence obyvatel, Czech Point 326 929 151 eva.tanglova@celakovice.cz

Šárka Čmugrová sociální věci a zdravotnictví 326 929 118 sarka.cmugrova@celakovice.cz

Hana Přibková sociální věci a zdravotnictví 326 929 119 hana.pribkova@celakovice.cz

Iveta Kolářová přestupková agenda, posudky 326 929 103 iveta.kolarova@celakovice.cz

Odbor výstavby – stavební úřad

Ilona Luštincová vedoucí odboru 326 929 135 ilona.lustincova@celakovice.cz

Jana Fottová referent – stavební úřad 326 929 134 jana.fottova@celakovice.cz

Jana Pokorná referent – stavební úřad 326 929 132 jana.pokorna@celakovice.cz

Iveta Procházková referent – stavební úřad 326 929 161 iveta.prochazkova@celakovice.cz

Jana Sochová referent – stavební úřad 326 929 133 jana.sochova@celakovice.cz

Kateřina Soukupová referent – stavební úřad 326 929 136 katerina.soukupova@celakovice.cz

Město Čelákovice a Městský úřad v Čelákovicích – kontakty
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•  Petr Studnička, místostarosta II

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 29. dubna 
2015 o zřízení nové příspěvkové organizace 
Čelákovická sportovní a schválilo zřizovací lis-
tinu s účinností od 1. července 2015. Hlavním 
účelem organizace je zajištění činností v ob-
lasti sportu a souvisejících volnočasových akti-
vit. Mezi hlavní činnosti patří zajištění provozu 
Městského bazénu, sportovních hal, venkovních 
a víceúčelových hřišť. První ředitelkou příspěv-
kové organizace se stala na základě jmenování 
Radou Ivana Marešová. V průběhu letních měsí-
ců bylo vypsáno výběrové řízení na nového ředi-
tele této příspěvkové organizace, do kterého se 
přihlásilo pět uchazečů, z nichž byl vybrán jako 
nejvhodnější kandidát Petr Bambas.

Petr Bambas se narodil dne 
27. srpna 1974 v Chomu-
tově a poté žil, bydlel a na-
vštěvoval školy ve Strakoni-
cích. Následně vystudoval 
Strojní fakultu Západočeské 
univerzity v Plzni ve studij-
ním oboru se zaměřením na 
ekonomiku a management. 

V letech 2007–2015 působil na Úřadu městské 
části Praha 8 jako vedoucí odboru kultury.
Proč jste se rozhodl přihlásit do výběrového 
řízení na pozici ředitele Čelákovické sportov-
ní, příspěvková organizace?
„Výběrové řízení jsem na webu města objevil 
náhodou, a to pár dnů před jeho ukončením. 
Bydlím v Úvalech, takže Čelákovice nemám da-
leko a správa městských sportovišť a jejich další 
rozvoj pro mne, po předchozích pracovních zku-
šenostech v samosprávě, byly výzvou.“
Jaký máte vztah k Čelákovicím? Znáte měs-
to delší dobu, nebo se s ním teprve sezna-
mujete?
„Vztah k Čelákovicím jsem doposud měl pozi-
tivní jako k místu, kde jsem mnohokrát se svou 
rodinou projížděl na kolech a kde jsem jako člen 
SK Úvaly hrál zápasy ve stolním tenise s míst-
ním Spartakem. Samozřejmě s čelákovickým 
„zákulisím“ a městskými sportovišti se podrob-
ně seznamuji teprve nyní, ale pevně doufám, že 
vybudovaný pozitivní volnočasový vztah k městu 
se mi změní v pozitivní vztah pracovní.“
Čeho chcete v pozici ředitele Vámi řízené 
příspěvkové organizace dosáhnout?
„Příspěvková organizace Čelákovická sportovní 

byla zřízena teprve k prvnímu červenci, takže se 
ještě nestihla mezi lidmi dostat do povědomí, 
a také její fungování je na samotném počátku. 
Mým cílem je, aby lidé z Čelákovic a blízkého 
okolí věděli o našich sportovištích (plavecký 
bazén, Městský stadion, hala Vikomt, veřejná 
sportoviště), aby je rádi navštěvovali a v ideál-
ním případě je využívali jako aktivní sportovci. 
Dlouhodobějším cílem je samozřejmě uvedení 
Městského stadionu do stavu odpovídajícímu  
21. století a do plaveckého bazénu, který je na-
ším pilířem, bych osobně velmi rád přivedl ve 
větším počtu širokou veřejnost a rád bych jej 
zatraktivnil rodinám s dětmi.“
Je něco, čím jste byl mile či nemile za tak 
krátkou dobu působení v organizaci překva-
pen?
„Na otázky odpovídám v den, kdy jsem do funk-
ce nastoupil, takže by nebylo fér cokoli hodnotit. 
Je ale jasné, že práce mne nečeká nijak jedno-
duchá a rozhodně se nebude jednat o pohodlné 
sezení v „ředitelském“ křesle.“
Kontakt na ředitele Čelákovické sportovní, 
příspěvková organizace:
Petr Bambas – tel.: 326 991 766, 603 423 562, 
e-mail: info@sportcelakovice.cz

Radní jmenovali od 14. září novým ředitelem příspěvkové organizace  
Čelákovická sportovní Petra Bambase

Organizace města Čelákovic

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

Hana Henyšová ředitelka 326 741 437 komenskeho.ms@seznam.cz

Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace

Jaroslava Dušková ředitelka 326 994 165 info@mspristavni.cz

Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace

Dagmar Horáčková ředitelka 326 910 911 rumunska.ms@seznam.cz

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace

Alena Pechalová ředitelka 326 998 211 info@zs.celakovice.cz

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace

Jaroslava Burkertová ředitelka 326 990 211 skola@kamenka-celakovice.cz

Základní umělecká škola Jana Zacha, příspěvková oganizace

Viktorija Hanžlíková Krafová ředitelka 326 991 260 info@zuscelakovice.cz

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace

Alena Zradičková ředitelka 326 991 217 mddm.celakovice@seznam.cz

Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace

Tomáš Staněk ředitel 326 991 358 t.stanek@kdcelakovice.cz

Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace

Soňa Husáriková ředitelka 326 991 515 mestska@knihovna.celakovice.cz

Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace

David Eisner ředitel 326 991 556 cmm@volny.cz

Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace

Karel Turek ředitel 326 991 174 ts@celakovice-mesto.cz

Čelákovická sportovní, příspěvková organizace

Petr Bambas ředitel 326 991 766 info@sportcelakovice.cz

Pečovatelská služba Čelákovice

Václava Snítilá vedoucí 326 999 801 snitila@celakovice-mesto.cz

Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice

Jiří Hanzl velitel 326 991 555 hasici@czela.net

Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o.

Veronika Fürjesová ředitelka 326 991 196 q-byt@qbyt.cz

Městská policie Čelákovice

Radek Fedaček velitel 326 929 150 mestska.policie@celakovice.cz



str. 8 ríjen 2015

ZASTUPITELSKÁ ARÉNA

kscm

ods

snk nase celákovice

ano 2011

top 09

pro c

cssd

l  Josef Pátek, zastupitel

Investičně určitě naši zastupitelé 
preferují zahájení dlouho odkláda-
ných akcí. Tedy stavba Mateřské 
školky Sluníčko, zahájení realizace 
rekonstrukce lokality Jiřina, stavba 
autobusové zastávky Jiřinská 
a stavba bezpečného přechodu 
ul. Rooseveltovy.
V přípravě jsou pro nás prioritní 
akce vodovod a kanalizace Záluží, 
Základní škola Kostelní, zateplení 
haly Vikomt, rekonstrukce ulic 
Sedláčkova/Kollárova, vodojem, 
přechod u starého nádraží.
Opravy a rekonstrukce potřebu-
je také mnoho objektů. Jedním 
z nich je i škola v Sedlčánkách, 
u které zastupitelé v listopadu 
rozhodnou o jejím využití a v roce 
2016 zahájíme projekční prá-
ce. Chceme také pokračovat 
v opravách na Městském stadionu 
a venkovních víceúčelových hra-
cích plochách.
Zároveň jsme si vědomi, že kul-
tura má v životě města nezastu-
pitelné místo. Jsme připraveni 
realizovat Setkání na náměstí V, 
Velikonoce na náměstí, Reprezen-
tační ples města, slavnostní večer 
u příležitosti udělení Výroční ceny 
města Čelákovic a další, dnes již 
tradiční akce.

l  Miloš Sekyra, zastupitel

Investiční preference našeho 
města vidím především ve vybu-
dování vodovodního přivaděče 
a kanalizace v Záluží (projektová 
příprava), dále v rekonstrukci 
kanalizace, vyřešení odvodnění 
a ve výstavbě nových komuni-
kací včetně veřejného osvětlení 
v původní zástavbě Jiřiny od ul. 
Žižkovy směrem k Labi (projekto-
vá příprava a částečná realizace). 
Důležitou a velmi potřebnou 
stavbou v nadcházejícím období 
je bezpochyby stavba nové Ma-
teřské školy Sluníčko (realizace) 
a rovněž přístavba Základní školy 
Kostelní (projektová příprava). 
Neméně důležitá je též realizace 
výstavby nového vodojemu, který 
tvoří základní pilíř přívodu pitné 
vody do města. Rádi bychom část 
těchto investičních akcí pokryli 
dotačními prostředky, což se na- 
bízí z Operačního programu Život-
ní prostředí programového období 
2014–2020.
V oblasti sportu považuji za 
prioritní rekonstrukci sportov-
ních ploch a objektů pro zázemí 
v areálu Městského stadionu, a to 
dokončení projektové přípravy 
a postupnou realizaci.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Rozpočet města. Jistě investi-
ce – rozbitých chodníků je ve 
městě stále dost. Otázkou je nová 
mateřská škola – je ještě potřeba? 
Školství, kultura – samozřejmost, 
město musí tyto aktivity podpo-
rovat, ať již jde o školy, kulturní 
dům, knihovnu, nebo muzeum 
– ovšem s tím, že instituce samy 
musejí vyvíjet aktivity k získání fi-
nančních prostředků např. formou 
dotací. Sociální služby – pro obča-
ny nejen starší. Tělovýchova – za-
jímavé bude sledovat, jaké budou 
náklady na provoz nově vzniklé 
Čelákovické sportovní, p. o. Byto-
vé hospodářství – město má velký 
bytový fond a je finančně náročné 
jej udržovat. Ochrana životního 
prostředí – spadá sem i nakládání 
s komunálním odpadem – musí se 
řešit komplexně, nikoliv izolovaná 
témata, např. kompostárna. Bez-
pečnost – Městská policie a Sbor 
dobrovolných hasičů. Značnou 
část rozpočtu tvoří i výdaje na 
samotný povoz Městského úřadu. 
Smysluplný rozpočet města není 
jednoduché vytvořit a těžko se lze 
k němu vyjádřit v 1 000 znacích 
včetně mezer.

l  Petr Bařina, zastupitel

Již ve volebním programu, s nímž 
jsme šli do posledních komunál-
ních voleb, jsme uvedli priority, 
které považujeme v dalších letech 
za důležité. Všechny byly pláno-
vány při kalkulaci reálných příjmů, 
hospodárných provozních výdajů 
a právě investic.
Naše priority pro příští rok jsou:
- rekonstrukce chodníku až k trati 
v ul. Sedláčkově a silnice V Proko-
pě a Na Švihově;
- vybudování kanalizace v Záluží 
a její rekonstrukce v Jiřině;
- vybudování nové MŠ v ul. J. A. 
Komenského;
- rekonstrukce kotelny K 6 a K 20 
a vybraných městských bytů;
- v rámci rekonstrukce vlakového 
nádraží realizace dostatečných 
parkovacích stání v podobě ně-
kolikapodlažní budovy pod i nad 
úrovní stávajícího parkoviště;
- dokončení výkupu pozemků pro 
plánovanou realizaci obchvatu 
města;
- zpracování městského gene-
relu pro parkování a související 
bezpečnost přechodů pro chodce 
zvýrazněním a osvětlením pře-
chodů.
I pro umožnění realizace těchto 
akcí jsme připraveni se podílet 
na získání finančních prostředků 
z rozpočtu kraje či EU.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Nejvyšší prioritou je pro mne re- 
konstrukce a přístavba ZŠ Kos-
telní, a to nejen ve financích, ale 
hlavně v rychlosti projednávání, 
kvalitě přípravy projektu i dozoro-
vání vlastní stavby.
Za další důležité projekty považuji 
zejména tyto: výstavba kanalizace 
v Záluží, nalezení trasy a výstavba 
cyklostezky Záluží – Čelákovice, 
výstavba parkoviště P+R u nádra-
ží, revitalizace staré školy v Sedl-
čánkách, rekonstrukce a přístavba 
Městského domu dětí a mládeže 
a v neposlední řadě revitalizace 
břehů Labe.
Na straně příjmů města je pro 
mne prioritou snížení dluhu na 
nájemném v Q-Bytu.
Pro každého budou priority jiné, 
podle toho, co zrovna vnímá jako 
problém. Celkově se dá říci, že 
vždy bude hodně nápadů a peněz 
málo, a proto vždycky se někdo 
bude cítit dočasně odstrčený. 
Správné určení priorit jednoznač-
ně pomáhá zvyšovat kvalitu života 
ve městě i pečovat o dědictví 
z předešlých dob. Je vždy lepší se 
dohodnout na rozumném kompro-
misu, než se donekonečna hádat 
a nedělat nic.

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Mezi rozpočtové priority za KSČM 
pro rok 2016 navrhujeme:
- pokračovat v rekonstrukci areálu 
Městského stadionu (zejména 
tribuna se sportovně-technickým 
zázemím, šatnami, hygienickým 
a sociálním zařízením pro všechny 
sportovce i veřejnost);
- zajistit veškerá potřebná řízení 
a rozhodnutí pro dlouho slibova-
nou kanalizaci v Záluží, rekon-
strukci ulice Prokopa Holého 
a ulic v Jiřině, abychom konečně 
nejpozději na jaře 2017 začali se 
stavebními pracemi;
- realizaci rekonstrukce a dostav-
by ZŠ Kostelní;
- rekonstrukce kotelen.
Všechny investice jsou samo-
zřejmě závislé na možnostech 
a stavu městských financí, kde lze 
jistě nalézt mnohé úspory (např. 
za zbytečně vynakládané právní 
služby atd.).
Za příznivého stavu bychom 
navrhovali vyčlenit finance pro 
drobné akce na výstavbu objektů 
sloužících pro zábavu a využi-
tí volného času (např. dětská 
lezecká stěna, hřiště na minigolf, 
petanque apod.).

l  Milan Tichý, zastupitel

Vzhledem k stále napjatějšímu 
rozpočtu je nutné se soustředit na 
akutní problémy našeho města, 
což je například nový vodojem 
a přivaděč, na havarijní stav upo-
zorňoval dnes již minulý správce 
vodohospodářských sítí VAK 
MB již několik let, monitoring sítí 
a jeho pasportizace nebo konečně 
řešení propojení vody a kanalizace 
do Záluží, myslím, že po letošním 
létě velmi aktuální téma, dostavba 
Kamenky, definitivní řešení do-
pravní situace v okolí škol, školek 
i nájezdu na lávku, revitalizace 
stadionu a snad to stačí… vždyť 
mluvíme jen o rozpočtu 2016. Dů-
ležité však je, se chovat k obec-
ním financím obezřele a hospo-
dárně i ve věcech právních služeb, 
populistických akcí, v zadání 
účelových memorand nebo pře-
orávání systému Městského úřadu 
a následného chaosu, jenž ve 
svém důsledku finančně zatěžuje 
právě jen kasu města.

Poznámka redakce:
VAK Mladá Boleslav, a. s., je 
správcem vodohospodářských sítí 
města Čelákovic do konce roku 
2015.

Otázka
Jaké priority 

byste zařadil/a do 

rozpočtu města 

pro rok 2016?
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
Přivítáni do života byli
v sobotu 19. září 2015

tito noví občánci města Čelákovic

Amálie Najmanová, Daniel Jirků,  
Šimon Sejkora,

Samuel Rosenkranc, Jakub Šotola,  
Max Posselt a Adéla Dušková.

Foto: Jiří Suchý

•  -dv-

STOLOVNA
V prostoru bývalé pizzerie v domě U Diamantů, v Sedláčkově ulici č. p. 
109, otevřela 24. srpna 2015 společnost Ekolandia pro ty, kteří se chtějí 
najíst chutně, zdravě a v příjemném prostředí, „Stolovnu“. Kuchyně Eko-
landia připravuje jídla jen z kvalitních surovin s akcentem na sezonní na-
bídku polabských polí. Jídla jsou dochucována čerstvými bylinkami. Vedle 
tradičních masových i zeleninových pokrmů jsou zařazována do jídelníčku 
také jídla z méně známých, ale z výživového hlediska velmi důležitých plo-
din, jako jsou pohanka, jáhly, cizrna atd.
Kromě bohaté nabídky kvalitního jídla si ve Stolovně můžete objednat 
i nejrůznější druhy nápojů (domácí limonády, mošty z Loun, výběrové čaje 
nebo jen džbánek vody). V podzimním období bude nabídka rozšířena 
o kvalitní čaje Basilur, čerstvě mletou kávu a mošty s rakytníkem či zázvo-
rem. Sladkou tečku za zdravým obědem udělají nabízené tradiční koláče, 
ale i zdravé dobroty, všechny pečené s láskou.
Jídelníček je zveřejňován na https://www.facebook.com/Stolovna, nebo 
http://kuchyne.ekolandia.cz. Popř. můžete s dotazy kontaktovat Kateři-
nu Karpíškovou na tel.: 775 282 983.

Provozní doba:
po–pá 11.00–15.00 hod.

POTRAVINY U KOHOUTA
Od druhé poloviny srpna provozuje večerku v bývalé „prodejně mladých“ 
č. p. 248 se vstupem z ulice Jiráskovy, s výlohami v hlavní ulici Masa-
rykově, odpovědný vedoucí p. Jaroslav Kohout, tel.: 603 203 079. Další 
podobný obchod provozuje i v Mochově.
Večerka nabízí klasický pultový prodej potravin, základních drogistických 
výrobků, cigaret a novin. Pečivo v prodeji je od pekáren v Mochově, Bran-
dýse nad Labem a čelákovické Svobodovy. V nabídce nechybí ani zákus-
ky a chlebíčky, obojí pod značkou Smetanová cukrárna. Sortiment dopl-
ňuje teplé pečené maso, řízky a káva s sebou značky Tchibo.

Provozní doba:
po–ne 6.00–22.00 hod.

Litvínovští plavci se připravovali  
na zimní sezonu v Čelákovicích

•  Jana Haselbergerová, Plavecký klub Litvínov

Posledních 10 srpnových dní absolvovalo bezmála 30 litvínovských plavců 
včetně šestičlenného trenérského obsazení tradiční letní soustředění. Již 
podruhé jsme zavítali do Čelákovic, kde je moderní pětadvacetimetrový 
krytý bazén. Tento areál nám v loňském roce naprosto vyhovoval. Přístup 
veškerého personálu bazénu byl naprosto perfektní, s úsměvem a vždy 
ochotným hledáním řešení jakýchkoliv situací na nás nešetřili. Na trénin-
ky jsme se denně přepravovali na kolech z Nového Vestce, kde jsme byli 
ubytováni. Plavecká část soustředění probíhala v dopoledních hodinách. 
Odpoledne bylo věnováno výjezdům na kolech a suché přípravě. Odjíž-
děli jsme s malou obavou, zda náročný program zvládnou všechny děti, 
neboť letos s námi odjelo spíše více než méně opravdu malých dětí. Re-
gistrujeme v klubu tzv. generační výměnu plavců. Přechod mnoha dětí na 
střední školy zapříčinil v loňském roce celkem vysoký úbytek dorostenců 
a věková hranice dětí absolvujících soustředění se hodně snížila. Všich-
ni plavci ale zvládli soustředění bez větších problémů, a to jak ve vodě, 
tak na suchu. Zbyl čas i na zábavu, kdy jsme se opravdu hodně pobavili 
u soutěže „Česko hledá talent“, dále se konal např. turnaj v ping–pongu, 
jízda zručnosti na kole, soutěže v rámci suché přípravy atd.

co nového ve meste
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Město Čelákovice přijme do pracovního poměru:

STRÁŽNÍKA Městské policie v Čelákovicích
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Městská policie v Čelákovicích
Předpoklady: viz § 4, 4a, 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
(bezúhonnost, spolehlivost, starší 21 let, zdravotní způsobilost, státní občanství ČR)
Další předpoklady:

•  střední vzdělání s maturitní zkouškou;
•  zvláštní odborná způsobilost pro výkon strážníka;
•  praxe v oboru minimálně 2 roky.

Charakteristika vykonávané funkce:
•  komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.

Nástup možný: dle dohody.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení je:

•  strukturovaný životopis s kontaktní adresou a telefonem;
•  výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
•  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády (7. tř.)

Přihlášky k výběrovému řízení nutně doručit nejpozději: do 20. října 2015, do 12.00 
hod. na adresu MěÚ nebo předat do podatelny MěÚ Čelákovice.

Na obálce v  levém horním rohu označit textem: „Výběrové řízení – zaměstnání – STRÁŽNÍK 
Městské policie“ a adresou přihlašovaného.
Kontakt + další informace:
Velitel Městské policie Radek Fedaček, tel.: 326 929 150.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na funkci zrušit.

Poděkování zachránci
Dne 21. 8. 2015 ve 20.59 hod. telefonovali dva 
občané, že se v Labi pod zdymadly u teniso-
vých kurtů topí muž. Při příjezdu hlídky MP se 
již na místě nacházeli hasiči SDH Čelákovice, 
kteří muže oživovali a čekali na příjezd záchran-
né služby. Hlídka MP proto urychleně otevřela 
závoru pro sanitní vůz a navedla ho na místo. 
Muže si poté záchranáři převzali do péče a pře-
vezli do nemocnice. Chtěl bych vyslovit velký 
dík a uznání zachránci panu Františku Prskav-
covi z Milovic, který neváhal a pro muže dopla-
val do tří čtvrtin šířky Labe ke káranské straně, 
čímž mu zachránil život. Celá akce byla ukonče-
na ve 22.00 hod.

Pití na ulici
Dne 28. 8. ve 23.30 hod. a 29. 8. 2015 v 3.40 
hod. bylo telefonicky oznámeno, že v Sedláč-
kově ulici ruší noční klid hosté z restaurace. 
V obou případech bylo zjištěno, že osoby nejen 
hlučely, ale ještě popíjely alkohol na veřejném 
místě. Nechtěly uposlechnout výzvy strážníků 
k opuštění ulice, a proto byla v obou případech 
udělena bloková pokuta.

Drahé parkování na chodníku
V pondělí 7. 9. 2015 ve 14.10 hod. telefonicky 
oznámila občanka, že ve Vašátkově ulici chy-
bí dopravní značka „Zákaz zastavení“, že po 
ní na chodníku zůstala tzv. patka a že by o ni 
někdo mohl zakopnout. Hlídka patku omotala 
výstražnou červenobílou páskou do doby, než 
Technické služby dopravní značku poškozenou 
vandalem opraví. V 15.31 hod. telefonicky ozná-
mil občan, že si na uvedeném místě někdo zřej-
mě poškodil vozidlo, jelikož je zde vidět olejová 
skvrna. Věc byla oznámena HZS. Na místo se 
dostavil HZS Brandýs nad Labem-Stará Bole-
slav, SDH Čelákovice a Policie ČR Čelákovice. 
Olejová skvrna byla hasiči zlikvidována. 

Pomoc bezmocné ženě
Dne 9. 9. 2015 v 00.55 hod. se osobně dostavila 
na služebnu MP občanka a sdělila hlídce, že te-
lefonicky hovořila se svou známou (86 let), která 
ji řekla, že se jí zamotala hlava, upadla na zem, 
uhodila se do hlavy, asi si zlomila ruku a nemů-
že vstát. Hlídka se ženou vyrazila okamžitě na 
místo a pokoušela se dostat do bytu. Hlídce se 
podařilo dostat se do bytu s pomocí správce, 
který měl náhradní klíče. Na místo byla přivolána 
záchranná služba, která ženu převzala a odvez-
la do nemocnice k vyšetření. 

Nález stříkačky
Ve středu 16. 9. 2015 v 8.30 hod. bylo přijato te-
lefonické oznámení občanky, že na Masarykově 
ulici u křižovatky s ulicí U Podjezdu leží injekční 
stříkačka. Hlídka se dostavila na místo a naleze-
nou stříkačku sebrala do sběrného kontejneru 
k odborné likvidaci. 

731 136 156

Výběrové řízení na pracovní pozici

Přestupky cyklistů
•  Radek Fedaček, velitel

V tomto příspěvku bych se chtěl zaměřit na 
problematiku cyklistů a chodců. Přestože začal 
podzim, počasí někdy vybízí k projížďce na kole 
a chodci jsme občas všichni. 
Jako cyklisté a chodci máte své povinnosti, 
stejně jako ostatní účastníci silničního pro-
vozu, a tak se na vás vztahují i postihy z toho 
plynoucí, a to včetně zákazu požívání alkoholu, 
pokud jedete na kole. Chtěl bych vás požádat 
o častější kontroly vašeho kola, zda splňuje 
veškeré požadavky na vybavení, a o seznáme-
ní se s pravidly platícími pro cyklisty a chodce. 
Na nedodržování těchto předpisů se zaměříme 
a budeme je postihovat. Na webových strán-
kách MP jsou odkazy na tyto povinnosti a na 
požadavky na technické vybavení kol.
Cyklista se pohybuje na vozovce při její pravé 
krajnici, a kde je, musí využít stezku pro cyklis-
ty. Toto pravidlo je u nás často porušováno na 
Toušeňské ulici, kde cyklisté jedou po silnici, 
místo aby využili cyklostezku, která vede sou-
běžně s touto komunikací.
Dalším nešvarem je jízda po chodníku, který je 
určen především pro pohyb chodců. V Čeláko-
vicích často řešíme problémy s cyklisty, kteří 
jezdí v tunýlku pod železniční tratí u starého 

hřbitova a často svou rychlou a riskantní jízdou 
nejen omezují, ale i ohrožují chodce a ostatní 
účastníky provozu na chodníku. Seznamte s tím 
i své děti, které jsou v provozu nejohroženější. 
Musím připomenout i povinnost u dětí do 18 
let používat ochrannou přilbu při jízdě na kole, 
protože může významně ochránit zdraví i život 
mladého cyklisty v případě pádu z kola.
Děti jsou zranitelné i během své cesty do a ze 
školy, a proto byste jim měli připomenout, jak 
se mají na ulicích chovat. MP dohlíží v době, 
kdy děti chodí do školy, na frekventovaných 
místech a zabezpečuje bezpečnou cestu dětí 
do školy, ale samozřejmě nejsme vždy všude, 
a proto největší odpovědnost za bezpečný 
pohyb dětí v provozu je na nich a na rodičích. 
Chodec musí používat pro svůj pohyb chodní-
ky, stezky pro pěší a v místě, kde to není mož-
né, se pohybuje po levé krajnici vozovky, tak 
aby viděl přijíždějící vozidlo a měl čas reagovat 
na jeho způsob jízdy. Dále je nutné dětem zo-
pakovat bezpečný způsob přecházení vozovky, 
k němuž se využívá přechod s řízeným provo-
zem (semafor), přechody a v případě, že do 
50 m není žádný přechod, také možnost přejít 
vozovku na přehledném, nejužším místě, a to 
kolmo. Při každém vstupu do vozovky je cho-
dec povinen se pohledem přesvědčit, zda se 
neblíží vozidlo. První pohled směřuje vlevo, pak 
vpravo a před vstupem ještě jednou vlevo. Dal-
ším prvkem pasivní bezpečnosti chodců jsou 
reflexní prvky na oděvu a na školních brašnách, 
takže by bylo dobré vybírat ty, které je obsa-
hují, a zvyšují tím viditelnost chodce v provozu. 
Pokud víme, že se budeme muset pohybovat 
na vozovce za snížené viditelnosti nebo ve tmě, 
není na škodu využít i osvětlení chodce formou 
„blikaček“ na pohybující se části těla (ruka, 
noha), abychom byli vidět z větší dálky a pohyb 
světla upozornil řidiče, že se jedná o pohybují-
cí se osobu. Řidič bude mít v tom případě více 
času reagovat. 

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

Obecní dům
Stankovského 1650
(vchod z ulice Rybářské)
Čelákovice
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•  Andrea Pencová a Petr Petřík

Jedním z často diskutovaných témat na sociálních sítích, ve skupinách, které se týkají města Če-
lákovic, bývá nepořádek ve městě. Je s podivem, co všechno lidé dokáží ve svém okolí zanechat 
– plastové lahve, střepy, zbytky jídel, pneumatiky, stavební suť, nedopalky, obaly… Jaké úsudky 
činit o původcích zmiňovaných nešvarů?
Možná byli vychováni tak, že odhodit lahev na ulici, vysypat popelník při vystupování z auta nebo 
neuklidit po psovi je normální. Třeba se doma chovají stejně. Anebo si říkají: „Ať uklidí město, má 
na to vybavení.“
Jenomže úklidová technika není všemocná. Do některých terénů se vůbec nedostane, do jiných 
nemůže kvůli vlastníkovi pozemku a na všechny typy odpadů není čisticí stroj určen. 
V Čelákovicích žije řada občanů, kteří by si přáli něco změnit. Nechceme nikomu sahat do svědo-
mí, ale myslíme si, že k odstartování veliké změny stačí mnohdy málo – začít doslova od vlastního 
prahu. Vnímat okolí jako společné životní prostředí, prostředí, které nekončí za dveřmi našeho 
bytu, pracoviště či zahrady. 
V souvislosti s touto myšlenkou pořádá Spolek Dělnické domky a Okrašlovací spolek čelákovický 
společnou úklidovou akci. Zaměříme se na prostory kolem bývalých Kovohutí, park u železnice 
a přilehlé uličky. Úklidové pomůcky zajištěny od ČSOP v rámci akce Ukliďme svět.
Sraz je v neděli 18. října v 10.00 hod. na zastávce Čelákovice-Jiřina. Na malé i velké čekají 
malé odměny. Více na www.delnickedomky.cz a www.celakovice.org.

Chystáme další úklid Čelákovic

Černá skládka. Foto: archiv spolků

•  M. Volfová

Skoro 2 měsíce před prázdninami a až do kon-
ce srpna občané sbírali víčka pro postiženého 
Ondru Duška. Tuto akci navrhla K. Volfová, 
která spolu s Marcelou V. a Pavlínou D. shro-

mažďovaly nejen víčka od přispívajících, ale 
samy osobně si vyzkoušely hledání víček kde-
koliv. Nespoléhaly jen na to, co kdo jim přine-
se. Navíc obcházely daná sběrná místa (např. 
podatelnu MěÚ v budově radnice, prodejnu 
elektro v Sedláčkově ulici a kosmetický salon 
v Masarykově ulici v domě U Slunce). Pomohly 
nám i naše Technické služby i lidé z Demoau-
toplastu…
Dále se připojily Lázně Toušeň, kam víčka do-
dávali místní občané i škola. Nakonec jsme 
všechna víčka z obou měst shromáždily a zaří-
dily i odvoz. Nasbíralo se celkem 273 kg!

Snažili jsme se víčka třídit, ale nakonec to oslo-
vené sběrny tříděné nechtěly.
Není to možná dost velké množství, ale ukázala 
se ochota pomoci druhým. Sbírali i ti, co niko-
mu ani nikdy nesbírali. Když se ptali, pro koho 
to je, dostali přímou odpověď a vznikl další zá-
jem od lidí, a tak budeme pokračovat.
I když už se tato akce uzavřela, NEUKONČILA 
SE! Nadále se bude pokračovat a již zmíněná 
sběrná místa budou fungovat. Proto vás opět 
prosíme o další PLASTOVÁ VÍČKA.
O dalším průběhu pokračování vás budeme 
opět informovat.

VÍČKA PRO ONDRU DUŠKA

Foto: M. Volfová

Společně jsme nasbírali 273 kg víček. Foto: M. Volfová

Dne 29. 9. 2015 oslavila naše 
milovaná a stále usměvavá 
babička Bohumila PRÁŠ-
KOVÁ ze Sedlčánek krásné  
92. narozeniny.
Do dalších let bychom jí chtěli 
popřát hlavně hodně zdraví, 
lásky a pohody. Jsme moc 
rádi, že Tě máme, babičko, a děkujeme za to, 
jaká jsi. Těšíme se na další hezké chvíle, které 
spolu prožijeme.
S láskou Tvá milující rodina.

Safírovou svatbu oslavili dne 1. 10. 2015 man-
želé Helena a Jaroslav ČECHUROVI.
Dlouhý a spokojený život plný lásky, štěstí a po-
rozumění přeje rodina a přátelé.

Dne 10. 10. 2015 oslaví naše 
maminka, babička a praba-
bička Hana KADEŘÁBKOVÁ 
85. narozeniny. Přejeme do 
dalších let hodně zdraví a vita-
lity a moc děkujeme za celoži-
votní vzornou péči.
Synové Jirka a Josef s rodi-
nami

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky
elektřiny
v Čelákovicích
v pátek 9. 10. 2015 od 7.30 do 10.00 hod.

Poruchová linka 840 850 860

spolecenská kronika
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MEZI ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY 
LEADER PATŘÍ:
•  přístup zdola nahoru, kdy o budoucnosti re-

gionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, 
znající jeho tradice a potřeby;

•  partnerství veřejných a soukromých subjektů;
•  místní rozvojová strategie;
•  integrované a vícesektorové akce;
•  inovativnost;
•  síťování;
•  spolupráce.

První MAS začaly v České republice vznikat 
v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy 
venkova. Nyní působí na území státu zhruba 
200 MAS, přičemž 112 z nich má nárok na fi-
nanční podporu z dotačních titulů. MAS musí 
působit v geograficky homogenním území 
s počtem od 10 do 100 tisíc obyvatel mimo 
města s počtem obyvatel větším než 25 tisíc, 
maximálně 50 % tvoří zástupci veřejné správy, 
druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů 
a neziskových organizací.

CO JE TO MAS STŘEDNÍ POLABÍ?
MAS je zkratka pro Místní akční skupinu, což 
je termín, který se obecně používá pro uskupe-
ní členů se zájmem o regionální dění. Všechny 
MAS jsou neziskové organizace a neměly by 
být ovlivněny politickou situací v regionu, kde 
působí. Naše MAS zastřešuje region středního 
Polabí. Členem se může stát fyzická osoba, 
stejně jako podnikatelé, neziskové organizace 
a v neposlední řadě také veřejný sektor.

PROČ VZNIKLA TATO ORGANIZACE?
Na území České republiky působí téměř 200 
MAS. Některé z nich významně přispívají ke 
zkvalitnění života v oblasti svého působiště. 
Zakladatele MAS Střední Polabí spojoval zájem 
o dění v našem regionu, a proto se rozhodli jít 
cestou osvědčené organizace. 

CO MŮŽE MAS PŘINÉST NAŠEMU RE-
GIONU?
Místní akční skupina se ze své definice snaží 
podpořit rozvoj regionu a zlepšit kvalitu života 
jeho obyvatel. Velkou výhodou je především 
schopnost zprostředkovat finance z evrop-
ských fondů menším žadatelům. Pokud MAS 
projde procesem, kterému říkáme standardiza-
ce, může žádat o prostředky z Evropské unie. 
Ty následně přerozdělí mezi projekty, které jsou 
v souladu s jejími cíli. Žádat o finance prostřed-
nictvím MAS je výrazně jednodušší. Administra-
tivní zátěž je nižší, je k dispozici bezplatné pora-
denství a nároky na žadatele nejsou tak vysoké.

Místní akcní skupina  
Strední Polabí

Místní akční skupiny (MAS) jsou společenství občanů, neziskových orga-
nizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí 
a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zeměděl-
ství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních pro-
gramů pro svůj region metodou LEADER. Místní akční skupina Střední Po-
labí vznikla registrací stanov Ministerstvem vnitra ČR dne 18. ledna 2013 
a ustavující valná hromada proběhla dne 8. února 2013. Územní působnost 
zahrnuje 16 obcí s více než 40 tisíci obyvateli.

Zdroj: Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Působnost MAS v České republice
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Kromě zprostředkování evropských financí se 
MAS věnuje také mnoha dalším aktivitám. Jed-
ním z našich hlavních cílů je podporovat part-
nerství organizací, které sídlí v našem regionu. 
Činíme tak většinou prostřednictvím různých 
setkání, kde si mohou zástupci podobných or-
ganizací vyměňovat své zkušenosti. Pravidelně 
pořádáme snídaně starostů a v nejbližší době 
se bude konat také první setkání rodinných 
center a mateřských škol. 
Zároveň pracujeme i na dalších projektech. 
V tuto chvíli jsou to především pracovní listy 
do škol o historii našeho regionu, které plá-
nujeme vydat v březnu příštího roku. Jedná se 
o pomůcku pro žáky 1. stupně základních škol. 
Prostřednictvím pracovních listů se děti hravou 
formou seznámí s historií regionu, a získají tak 
vztah k místu, kde žijí. 
V přípravě jsou také tradiční jarmarky pořáda-
né v našem regionu. Snažíme se tak podpořit 
místní podnikatele, aby mohli představit své 
produkty v místě svého působení. V případě 
potřeby také nabízíme k zapůjčení dřevěné 
stánky. Využitelné jsou např. pro prodej na jar-
marcích nebo pro jednorázové akce v regionu. 
Půjčit si je mohou obce, organizace podnika-
telé i jednotlivci a není nutné být členem MAS.

KÝM JE ČINNOST MAS FINANCOVÁNA 
A JAK JE ZARUČENA SPRAVEDLNOST 
PŘI ROZDĚLOVÁNÍ DOTACÍ?
Samotná činnost MAS je financována z více 
fondů Evropské unie. Přerozdělovat finance 
dalším subjektům mohou pouze MAS, které 
splní přísná pravidla stanovená na celostátní 
úrovni, a projdou tak již výše zmíněnou stan-
dardizací. Pravidla jsou nastavena tak, aby 
o rozdělení peněz rozhodovali obyvatelé dané-
ho regionu. Každá MAS musí nejprve vypraco-
vat strategii, ze které vychází financování pro-
jektů. Na její přípravě se podílí řada nezávislých 
odborníků prostřednictvím pracovních skupin. 

PROČ SE STRATEGIE VYTVÁŘÍ?
Snažíme se tak zachovat jednotné směřování 
regionu a podpořit především projekty, které 
k němu přispívají. Náš region má svá specific-
ká slabá místa a je nezbytné je nejprve popsat. 
Až následně má smysl hledat řešení. V jiných 
regionech určitě najdeme inspirativní projekty, 
které ale v naší oblasti vůbec nemusí fungovat. 
Proto se nejprve snažíme hlouběji porozumět 
současnému stavu a popsat cíle, kterých chce-
me dosáhnout. Až pak můžeme určit, které ak-
tivity chceme podpořit, aniž bychom plýtvali 
zdroji metodou „pokus – omyl“. 

JAK TAKOVÁ STRATEGIE VYPADÁ?
Samotná strategie je rozdělena do 6 klíčových 
oblastí, kterým se chceme v rámci regionu vě-
novat. V každé z nich je popsán stav, kterého 
bychom chtěli dosáhnout. Tomu říkáme vize. 
A dále je nastíněn způsob, jakým se budeme 
snažit nastavených vizí dosáhnout, jinak řeče-
no strategie. Ta je detailně rozpracována a za-
hrnuje také tzv. indikátory. To jsou měřitelné 
ukazatele jednotlivých bodů strategie. Jako 
příklad si můžeme uvést třeba počet uspořáda-
ných akcí, procento spokojených obyvatel, po-
čet nově vzniklých pracovních míst a podobně. 
Pomáhají nám po dokončení projektů určit, zda 
jsme splnili nastavené cíle.
Celá pracovní verze strategie pod názvem 
Strategie komunitně vedeného místního roz-
voje (SCLLD) je k nahlédnutí na našich webo-
vých stránkách. Nyní probíhá připomínkové 
řízení k naší SCLLD. Jakmile připomínky za-
pracujeme, pustíme se do realizace jednotli-
vých kroků. 

JAK MOHU ČERPAT DOTACE?
MAS Střední Polabí v současné době dokon-
čuje proces standardizace. Následně budeme 
informovat o možnostech čerpání dotací. Pří-
padným zájemcům o dotace se určitě vyplatí 
sledovat naše webové stránky, kde zveřejňuje-
me veškeré novinky.

MOHU SE NA MAS OBRÁTIT I V PŘÍ-
PADĚ, ŽE CHCI ŽÁDAT O DOTACE 
PŘÍMO?
Ano. Snažíme se podporovat žadatele přede-
vším prostřednictvím vzdělávání a předávání in-
formací. Uvědomujeme si, že žádat o evropské 
dotace není vždy jednoduché a lidé mají často 
z žádosti zbytečné obavy. Pro všechny zájemce 
chystáme odborný seminář zaměřený právě na 
financování projektů z evropských prostředků. 
Součástí bude nejen odborný výklad, ale také 
vystoupení organizací, které za sebou mají 
úspěšné žádosti i realizované projekty. 

KDO SE MŮŽE SEMINÁŘE ZÚČAST-
NIT?
Na seminář zveme všechny členy naší MAS, 
ale otevřená bude i širší veřejnosti. Zúčast-

nit se tak může kdokoliv. Akce se bude konat  
15. října v Lázních Toušeni. Podrobnější infor-
mace jsou k dispozici na našich stránkách.

JAK SE MOHOU FYZICKÉ A PRÁV-
NICKÉ OSOBY ZAPOJIT DO ČINNOSTI 
MAS?
Do činnosti se může zapojit každý, kdo chce 
přispět k rozvoji našeho regionu. Členství na-
bízíme fyzickým osobám, podnikatelům, ne-
ziskovým organizacím i veřejnému sektoru. 
Všichni členové mají možnost ovlivňovat fun-
gování a směřování MAS Střední Polabí, a mo-
hou se tak aktivně podílet na rozvoji regionu. 
Pro své členy pořádáme různé tematické akce 
a snažíme se podpořit jejich síťování. Členové 
MAS Střední Polabí mají také přístup ke všem 
důležitým informacím.
Pokud jde o rozdělování financí získaných 
z evropských prostředků, mohou být členové 
MAS bodově zvýhodněni, což znamená, že 
mají větší šanci získat peníze na svůj projekt.
Pokud budete mít zájem stát se členem MAS, 
můžete vyplnit přihlášku, která je dostupná na 
našich webových stránkách. Vaše členství ná-
sledně schvaluje Výbor MAS.
Nové členy v našich řadách rádi uvítáme. Stej-
ně tak jsme otevřeni veškerým námětům a ná-
padům na zlepšení života v našem regionu.

 Téma připravily:
Barbora Roušarová,

Veronika Kubrichtová

Starosta města Čelákovic Josef Pátek na jednání se starosty z okolních obcí, které jsou členy Místní akční skupiny 
Střední Polabí. Foto: archiv MAS Střední Polabí

KONTAKTY:
Zvoleným zástupcem  

ve Výboru MAS Střední Polabí je 
za město Čelákovice  
starosta Josef Pátek.

MAS Střední Polabí, z. s.,
Královická 915

Brandýs nad Labem- 
Stará Boleslav 250 01

tel.: 774 842 464
e-mail: info@strednipolabi.cz

www.strednipolabi.cz
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KAM VE VOLNÉM CASE
do neděle 15. 11.
Městské muzeum
PAVEL RYBKA: VOLNÁ TVORBA – RESTAU-
ROVÁNÍ
Výstava ve výstavní síni muzea přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 25. 10.
Městské muzeum
95 LET RYBÁŘSKÉHO SPOLKU V ČELÁKO-
VICÍCH
Výstava ve spolupráci s MO Českého rybář-
ského svazu Čelákovice instalována ve vstup-
ní síni muzea. Přístupná denně mimo pondělí 
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

pondělí 5. 10. – pátek 9. 10.
Městská knihovna
VZPOMÍNKY Z CEST
Výstava amatérského umění.

úterý 6. 10.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s workshopem „Začínáme s chemií“

úterý 6. 10. 16.00 hod.
Sady 17. listopadu
VELKÉ ZÁVODY PRO MALÉ DĚTI
Závody pro děti na odrážedlech, kolech a ko-
loběžkách.

úterý 6. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
JAK SE V NEPÁLU ÚSPĚŠNĚ LEZE NA  
8. NEJVYŠŠÍ HORU SVĚTA MANASLU
Reportáž s videoprojekcí horolezce Ladisla-
va Noska z výstupu české expedice v roce 
2014.

čtvrtek 8. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
BLUES Z MAISELOVY ULICE
Kombinovaný večer povídek a poezie spisova-
telky Vlasty Rut Sidonové a kytaristy a moderá-
tora Josefa Gušlbauera.

pátek 9. 10. 8.30–20.00 hod.
Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 10. 10. 8.00–15.00 hod.
zahrada, Sedláčkova 107
BLEŠÍ TRH
Nabídnout můžete vše, co nepotřebujete…

neděle 11. 10. 14.00 hod.
nádvoří tvrze – Městského muzea
VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY
Pořádá 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků. 
Součástí odpoledne je i výtvarná soutěž na téma 
strašidla – obrázky si děti v klidu namalují doma 
a přinesou s sebou na start. V 16.30 hod. bude 
vyhlášení výtvarné soutěže a vystavení všech 
obrázků v klubovně v loděnici V Nedaninách.

čtvrtek 15. 10. 18.00 hod.
Městské muzeum
ŠACHOVÝ GÉNIUS A PODIVÍN
Přednáška o Robertovi Jamesi „Bobby“ Fische-
ri. Pořádá šachový oddíl TJ Spartak Čelákovice.

sobota 17. 10. 10.30 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Sokol Jedomělice.

neděle 18. 10. 16.00 hod.
Husův sbor
KAZATEL
Muzikál Zdeňka Plecha, sólisty Národního di-
vadla, účinkují studenti a přátelé ZUŠ Veveří 
v Brně pod vedením režiséra Aleše Kučery.

středa 28. 10. 10.00 hod.
náměstí 5. května
STÁTNÍ SVÁTEK – DEN VZNIKU SAMO-
STATNÉHO STÁTU
Slavnostní akt u pomníku padlých, pořádá: 
město Čelákovice.

středa 28. 10. 15.00–17.00 hod.
klubovna MDDM v Kulturním domě
PRÁZDNINOVÁ PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍL-
NA

sobota 31. 10. – neděle 22. 11.
Městské muzeum
ARCHEOLOGIE PŘEMYSLOVSKÝCH ČECH
Výstava ve vstupní síni muzea, přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

sobota 31. 10. 10.30 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Pšovku Mělník

pátek 6. 11. 19.00 hod.
Městské muzeum
MELANIE SCHOLTZ
Koncert jazzové zpěvačky afrického původu. 
Pořádá Spolek přátel čelákovického muzea.

Změna programu vyhrazena!
Aktuálně na www.celakovice.cz (kalendář 
akcí ve městě)

•  Jan Volín, Spolek přátel čelákovického muzea

Ve většině případů platí, že jeden člověk může 
zpívat jen jednohlasně. Jedny hlasivky zkrátka 
vydávají jen jeden hlas. Zcela výjimečně se ně-
kteří lidé naučí alikvotnímu zpěvu a díky rezo-
nancím v hrdle zpívají dvojhlasně. To je ovšem 
poměrně pracné a melodie zpívané touto tech-
nikou mají svá omezení.
Přesto zavítá do hudební síně našeho muzea 
počátkem listopadu žena, která s lehkostí za-
zpívá mnohobarevnými vícehlasy a melodicky 
ji nebude nic spoutávat. Na pomoc si přiveze 
malou krabičku, která ještě nejspíš nemá český 
název, ale mohlo by se jí říkat smyčkovač. Za-
chycuje a opakuje (ve smyčce) různé hudební 
fráze a dokáže vrstvit hlasy nad sebe.
Melanie Scholtz představí především vlastní 
tvorbu, která kombinuje prvky spirituálu, africké 
lidové hudby i standardního jazzu. Její vystou-
pení charakterizuje živost a energie pramenící z 
upřímnosti jejího projevu – tedy něco, co v ev-
ropské strojenosti občas marně hledáme. Její 
hlas okouzluje posluchače nádhernou přiroze-
nou barvou, zároveň ale i technickou bravurou. 
Melanie se hudbě věnuje od malička: od pěti let 
hraje na klavír, hudbu studovala a později sama 
přednášela na Univerzitě v Kapském Městě. 
Kromě aktivit v rodné Jižní Africe hrála s řadou 
muzikantů ve Španělsku, Portugalsku, Francii, 

Německu, Norsku i jinde. Zazpívala si například 
i s Bobby McFerrinem. Jsme velmi rádi, že při-
jala naše skromné pozvání a přijede mezi nás.

Její koncert se koná v pátek 6. 11. 2015 od 
19.00 hod. v Síni Jana Zacha čelákovického 
muzea.

Melanie Scholtz. Foto: archiv zpěvačky

ŽENA S DVANÁCTI HLASY
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•  Rada starších Církve československé hu-
sitské v Čelákovicích

Slavnostní odpoledne 
k zakončení letošního ju-
bilejního roku mistra Jana 
Husa se uskuteční v nedě-
li 18. října 2015. Program 
bude zahájen v 15.30 hod. 
u Husova kamene ve farní 
zahradě slavnostním vysa-

zením památného stromu – okrasné jabloně.
Náboženská obec CČSH tak zareagovala na 
výzvu Okrašlovacího spolku čelákovického. 
Jabloň věnuje a vysadí arborista Lukáš Adá-
mek. Za Církev československou husitskou se 
zúčastní emeritní patriarcha Josef Špak a čle-
nové rady starších spolu s místní farářkou. Na 
výsadbu přispěl spolek Sázíme stromy.
Program bude pokračovat v Husově sboru, 
kde bude v 16.00 hod. uveden původní čes-
ký muzikál Kazatel, jehož autorem je Zdeněk 
Plech, sólista Národního divadla v Praze, 
který vystupuje i na světových pódiích.
Muzikál napsal Zdeněk Plech ještě v době 
svých studií na JAMU v Brně ve třídě prof. Mar-
ty Beňačkové. V roce 2002 Kazatele poprvé na-
studovalo a uvedlo občanské sdružení Verbum 
et musica působící při náboženské obci Církve 
československé husitské v Brně – Řečkovicích. 
Ve své původní podobě se muzikál naposled 
hrál v Táboře v roce 2005 při Husových slav-
nostech. 
U příležitosti 600. výročí smrti mistra Jana Husa 
nastudovali členové CČsH v Brně – Židenicích 

spolu s žáky ZUŠ Veveří, Brno, pod režijním ve-
dením Aleše Kučery současnou komorní verzi 
tohoto díla. Jeho obnovená premiéra se konala 
16. června v divadle Bolka Polívky v Brně. 
Muzikál Kazatel je putovní, kromě Brna se před-
stavil např. v Uherském Brodě a 5. září v ba-
rokním areálu na Vraclavi u Vysokého Mýta při 
příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. 
V neděli 18. října od 16.00 hod. mají také Čelá-
kovice příležitost tento muzikál zhlédnout.  
Chcete-li si muzikál Kazatel o délce 100 minut 
opravdu vychutnat, osvoboďte se při jeho sle-

dování od historických konotací. Příběh jako 
takový je vymyšlený, odlehčený a jeho účelem 
je vedle připomenutí odkazu mistra Jana hlavně 
pobavit. Připravte se na to, že tři lapkové, kte-
ří chtějí okrást chudého kazatele z Betlémské 
kaple, si servítky neberou. Humor vyvažují po-
stavy mistra Jana a jeho sestry Kateřiny, které 
dodávají celému příběhu nutnou vážnost a pa-
tos. 
Věříme, že slavnostní odpoledne v Husově sbo-
ru důstojně uzavře Husův rok 2015 v Čelákovi-
cích, a těšíme se na vaši návštěvu.

Foto: archiv NO CČSH Brno – Židenice

Slavnostní zakončení Husova roku 2015 v Čelákovicích

Celostátní Týden 
knihoven 2015

pondělí 5. – pátek 9. října 2015
výstava na téma „Vzpomínky z cest“
zážitky z cest ve vlastní tvorbě

pondělí 5. října 2015 v 8.00, 9.00 a 10.00 hod.
3333 km k Jakubovi
beseda nad knihou s autorkou, spisovatelkou 
Petrou Braunovou pro 2. stupeň ZŠ a volně 
příchozí

úterý 6. října 2015 v 18.30 hod.
Jak se úspěšně leze na nejvyšší horu Mana-
slu

reportáž s videoprojekcí horolezce Ladislava 
Noska z výstupu české expedice v roce 2014

čtvrtek 8. října 2015 v 18.30 hod.
Blues z Maiselovy ulice
kombinovaný večer povídek a poezie spisova-
telky Vlasty Rut Sidonové a kytaristy a moderá-
tora Josefa Gušlbauera 

pátek 9. října 2015 v 8.30–20.00 hod.
Den otevřených dveří
s výstavou Vzpomínky z cest

Blues z Maiselovy ulice
•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

V rámci celostátního Týdne knihoven 2015 
knihovna pořádá kombinovaný večer povídek 
a poezie spisovatelky Vlasty Rut Sidonové 
a skladatele, kytaristy a moderátora Josefa Gu-
šlbauera. Společné téma našich hostů je sou-
časná Praha a její Židé – jejich všední i nevšed-
ní život, čemu se smějí a proč pláčou.
Vlasta Rut Sidonová je učitelka ze severních 
Čech. Narodila se pod Krušnými horami v rodi-
ně těžce pracujících lidí, kteří přišli v roce 1945 
osidlovat pohraničí z Prahy. Dvacet let učila 
postižené děti v Liberci. K židovským kořenům 
se obrátila jako dospělá žena a zapojila se do 
obnovy židovského života na Liberecku a jako 
manažerka sociální práce na Pražské židov-
ské obci. Vzdělávala se v Čechách a v Izraeli. 

Nejdříve začala psát poezii a dále povídky o li-
dech kolem sebe a o svém životě. Má dvě děti, 
dcera je lékařka v USA a syn překladatel v An-
glii. V průběhu večera uslyšíte ukázky z jejích 
knih „Jídelna Šalom a jiné židovské povídky“ 
a „Před pikolou za pikolou“.
Josef Gušlbauer je autorem hudby k divadelní 
hře „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“. Ta 
se kromě klasických divadelních prken hra-
je i ve speciálním divadelním Vlaku Lustig. Na 
svých vystoupeních se věnuje i židovské du-
chovní a lidové hudbě se skupinami Memorah 
a Šamaš. Nejvíce však koncertuje sólově s au-
torským „Stověžatým blues“. V něm střídá hu-
dební styly od blues přes šansony po písničkář-
skou ironii. Hudba, která během večera zazní, 
vyšla i na CD „Stověžaté blues“. Více o chys-
taném pořadu s oběma hosty najdete na webu 
www.josefg.cz.
Srdečně vás zveme ve čtvrtek 8. října v 18.30 
hod. do knihovny!

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

Vlasta Rut Sidonová a Josef Gušlbauer. Foto: archiv 
spisovatelky
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čtvrtek 8. 10. 9.30 hod. 
PÍSNIČKA ZA DVA ŠESTÁKY
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

neděle 11. 10. 15.00 hod.
JAK SI KUBA NEVZAL PRINCEZNU
Pohádka DS Tyl, vstupné: 50 Kč.

pondělí 12. 10. 19.00 hod.
LUCIE BÍLÁ
Recitál české zpěvačky za doprovodu klavíristy 
Petra Maláska. Vstupné: 890 Kč – v předprodeji 
v obvyklých předprodejích.

sobota 17. 10. 10.00–22.00 hod.
PARTNERS CUP 2015
Soutěž v kulturistice mužů, physique mužů, 
bodyfitness žen a bikiny fitness žen. Vstupné 
pouze na místě: 200 Kč.

úterý 27. 10. 19.30 hod.
PROLHANÁ KETTY
Divadelní představení v podání společnosti 
Háta. Hrají: M. Bočanová, L. Olšovský, I. Andr-
lová, Z. Pantůček, J. Šulcová, V. Jeníková, O. 
Želenská a další. Vstupné: 280 Kč.

středa 28. 10. 19.00 hod.
VÝROČNÍ CENA MĚSTA
Slavnostní večer u příležitosti udělení „Výroč-
ní ceny města Čelákovic 2015“ P. Richardu 
Scheuchovi s koncertem skupiny Spirituál 
kvintet.

pondělí 2. 11. 19.30 hod.
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝD-
NECH
Divadlo Ungelt se světově proslulým divadel-
ním hitem. Hrají a tančí Chantal Poullain a Pavel 
Kříž. Vstupné: 300 Kč.

úterý 3. 11. 9.30 hod.
SŮL NAD ZLATO
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné:  
40 Kč.

pátek 6. 11. 20.00 hod.
REDHEAD TOUR: VOXEL, LIGHT AND LOVE, 
SEBASTIAN
Koncert, vstupné: v předprodeji 130 Kč, na 
místě 170 Kč.

neděle 8. 11. 15.00 hod.
POHÁDKOVÁ VESMÍRNÁ EXPEDICE
Vesmírný bál v maskách pro celé rodiny.

pátek 13. 11. 18.00 hod.
UKONČENÍ SEZONY ZAHRÁDKÁŘŮ

pondělí 23. 11. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
Vstupné: 260 Kč.

středa 25. 11. 20.00 hod.
VLADIMÍR MIŠÍK A IVAN HLAS
Koncert, vstupné: v předprodeji 200 Kč, na 
místě 250 Kč.

čtvrtek 26. 11. 18.00 hod.
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Koncert, vstupné: 200 Kč.

pátek 27. 11. 21.00 hod.
TANEČNÍ BIGBEATOVÁ ZÁBAVA
Hrají skupiny Dekameron a Echoes.

•  Tomáš Staněk, ředitel

Tento podzim vám v Kulturním domě naserví-
rujeme pestrý a vyvážený program, kterým, vě-
říme, oslovíme všechny občany našeho města 
prahnoucí po kulturním vyžití. 
Neděle 11. října bude patřit dětem. „Jak si Kuba 
nevzal princeznu“ je název nové pohádky naše-
ho domácího, avšak republikově uznávaného 
divadelního spolku Tyl.
Hned den poté, v pondělí 12. října, přivítáme 
nejlepší českou zpěvačku Lucii Bílou, která 
v Čelákovicích představí své nové CD „Reci-
tál“, na kterém ji doprovází uznávaný klavírista 
a skladatel Petr Malásek.
Ke konci října přijde na řadu divadlo. Divadelní 
společnost Háta uvede francouzskou komedii 
Prolhaná Ketty v hlavní roli s populární herečkou 
Mahulenou Bočanovou.
Hned pár dní na to přivítáme další skvělou he-
rečku. Chantal Poullain se spolu s Pavlem Kří-
žem představí v proslulém divadelním hitu Šest 
tanečních hodin v šesti týdnech, a to v pondělí 
2. listopadu.
Nezapomněli jsme ani na teenagery. Pod hla-
vičkou Red Head Music Tour 2015 přijedou do 
Čelákovic hrdinové youtube a idolové dnešní 
mládeže Voxel, Sebastian a Light and Love.
Rádi se držíme i osvědčených a tradičních po-
řadů, a proto nás těší, že k nám opět po roce 
zavítá fenomenální orchestr Václava Hybše se 
svým vánočním programem. V pondělí 23. lis-
topadu to navíc bude pravděpodobně jeho po-
slední vystoupení v Čelákovicích, jelikož ohlásil 
svou poslední koncertní sezonu. 
Krásným pořadem v našem programu je doza-
jista koncert dvou legend českého bigbeatu Vla-
dimíra Mišíka a Ivana Hlase, který se uskuteční 
21. listopadu.

Starší spoluobčany potěšíme Veselou trojkou 
Pavla Kršky, známé ze Šlágr TV, a to ve čtvrtek 
26. listopadu.
Populární zakladatelé českého ska, kapela STO 
ZVÍŘAT, přijede po roce a půl oslavit do Čeláko-
vic 25 let své existence, nenechte si to ujít.
Další klasikou v našem programu je Vánoční 
koncert města Čelákovic. Orchestru Bohumíra 
Hanžlíka to hraje čím dál tím lépe. Přijďte se 
o tom přesvědčit a nasát vánoční atmosféru 
v úterý 15. prosince.
Nejpopulárnější slovenská rocková kapela Hor-
kýže Slíže dosáhla v Čechách enormní populari-
ty. Poprvé ji přivítáme i Čelákovicích, a to v pá-
tek 18. prosince.
Tento výčet zdaleka není kompletní, program 
KD přinese mnoho dalších zajímavých pořadů. 
Sledujte nás na www.kdcelakovice.cz a na Fa-
cebooku https://www.facebook.com/KdCela-
kovice.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD od pondě-
lí do pátku od 8.00 do 16.00 hod. nebo on-line 
na www.kdcelakovice.cz.

Lucie Bílá přiveze do Čelákovice několik 
novinek!
Několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá vy-
stoupí v KD Čelákovice za doprovodu klavíru 
Petra Maláska. Koncert se uskuteční v pondělí 
12. října od 19.00 hod. Těšit se můžete na je-
dinečný hudební zážitek v podání toho nejlep-
šího hlasu české hudební scény. Celý koncert 
doprovodí světelná show a zazní také několik 
hitů, které provází dosavadní kariéru zpěvačky. 
Vstupenky jsou i v prodeji KD Čelákovice.
„Není nikdo, s kým se cítím na jevišti tak oprav-
dově jako s klavíristou Petrem Maláskem. Od 
prvního do posledního tónu jsme jedna bytost, 
jedna umělecká duše a jen s ním můžu lidem 

říci, co cítím, co mě trápí, co mě dělá šťastnou. 
Už proto naše společné koncerty zbožňuji. Dlou-
ho jsem hledala vhodný čas pro naše společné 
CD RECITÁL a ten právě nastal. Nejen, že dozrál 
výběr repertoáru, který je léty ověřený u našich 
diváků, ale navíc Péťa letos slaví krásné kulaté 
narozeniny. A jako správní muzikanti chceme 
slavit hudbou.
Naše společné dítě jménem RECITÁL je pro 
mne jeden z nejemotivnějších, nejupřímnějších 
a nejkrásnějších projektů, jaké jsem kdy lidem 
připravila,“ říká o svém novém CD, ze které-
ho také několik písní uslyší diváci na koncertě 
v Kulturním domě v Čelákovicích, Lucie Bílá.

Foto zdroj: archiv zpěvačky

PESTRÝ PODZIMNÍ PROGRAM
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KULTURA

•  Jan Luhan

Ti z čtenářů, kteří chodívají kolem nádraží v Čelákovicích, si nemohli nepovšimnout změn, které se dějí na 
rohu ulic Palackého a Masarykovy. Vyrůstá zde nový „kostel“ – sborový dům Církve bratrské v Čelákovicích 
podle projektu ak. arch. Ladislava Lábuse. Na jaře proběhly poměrně rozsáhlé výkopové práce, během léta 
byla položena kanalizace a vylita základová deska. Vyrostly také svislé konstrukce suterénu a nyní, koncem 
září, se připravuje armatura pro stropy nad suterénem. Vybetonovány jsou také základy budoucího sálu.
V srpnu 2015 se uskutečnila na podporu této stavby benefiční akce „Umění v parku“. Probíhala v Lázních 
Toušeň, kde nám laskavostí vedení městyse byly na dva týdny dány k dispozici prostory Skleněné vily a při-
lehlého parku prof. Procházky. Jádrem akce byla prodejní výstava obrazů a dalších uměleckých děl. Větši-
nu obrazů vytvořila Hannah Brown, která studuje výtvarné umění na univerzitě v Los Angeles. Návštěvníci 
však měli možnost vidět a případně si koupit i malby jiných autorů, malby na hedvábí, dřevořezby a umě-
lecké fotografie. Součástí benefiční akce byly přednášky o středověkém umění a antických mincích, kon-
cert křesťanské rockové skupiny Eliata a pop rockové skupiny Naam z Vysokého Mýta. Organizovali jsme 
také příměstské tábory, na kterých se během dvou týdnů vystřídalo skoro 40 dětí. Akce si vyžádala velké 
nasazení od členů a přátel sboru, byla však velmi úspěšná, jak po společenské, tak po finanční stránce.

STAVBA SBOROVÉHO DOMU ROSTE

Hannah Brown u Labe – příprava benefiční akce. Foto: 
Marshall Brown

•  Petr Petřík a Petr Jiras 

Druhý díl úspěšné procházky po čelákovických 
stromech nás zavede do Jiřiny – tedy do části 
východně od železniční dráhy. Těšit se může-
te mj. na cedry, makluru, mišpuli, metasekvoje 
a další zajímavé stromy. Sraz bude v neděli  
18. října v 13.00 hod. u parku na rohu Sed-
láčkovy a Jiřinské ulice. Projdeme se napříč 
Jiřinou, Přístavní ulici u Kovohutí a naši pouť za-
končíme u Husova sboru, kde se bude od 15.30 
hod. sázet strom u Husova kamene. Pořadate-
lem procházky je Okrašlovací spolek čelákovic-
ký, www.celakovice.org.

Za čelákovickými  
stromy II – Jiřina

Pavel Rybka s Terezou Kučerovou Zborníkovou, která 
se na přípravě jeho výstavy v MM podílela. Foto: archiv 
Městského muzea

Vernisáž v Městském muzeu v Čelákovicích, kterou byla 19. září zahájena výstava pod názvem „Pavel Rybka: volná 
tvorba – restaurování“. Výstava je přístupná do 15. listopadu. Foto: archiv Městského muzea

V sobotu 19. 9. 2015 pořádalo o. s. Domeček Ve Skále Vinobraní Ve Skále se staročeským divadelním jarmarkem. 
Foto: Mirko Nosek

Čelákovičtí houbaři uspořádali v prostorách č. p. 43/6 
v Kostelní ulici v pořadí již 55. ročník výstavy hub. Ve 
všední dny byla hojně navštěvována školáky, kterým se 
dostalo i odborného výkladu. Foto: -dv-



str. 18 ríjen 2015

ŠKOLSTVÍ

Sportovní den  
na Kamence

•  Jindra Chourová, třídní učitelka 2. B

Ve středu 16. září 2015 se na naší Kamence 
uskutečnil sportovní den. My jsme ho s naší  
2. B pojali turisticky. Děti statečně šlapaly přes 
naši krásnou lávku podle Labe až do Kárané-
ho.
Tady jsme si konečně odpočinuli – nasvači-
li a pohráli na velmi pěkném dětském hřišti. 
Dál jsme pokračovali k další, toušeňské lávce 
a okolo Malvín zpět do školy. Ušlé kilometry 
jsme kontrolovali na krokoměru a s pýchou se 
můžeme pochlubit 9 km.

Dobýváme Anglii od 
jihu

•  vedení školy

Za poslední půlrok se podařilo naší škole zor-
ganizovat dvakrát zájezd do Velké Británie pro 
žáky 2. stupně. Nejprve za finanční podpory 
rodičů, kteří dopřáli svým ratolestem návště-
vu Francie a Velké Británie, a posléze, letos 
v září, pak díky finanční dotaci Evropské unie 
v rámci operačního programu „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“. Díky tomuto programu 
mělo 40 žáků naší školy možnost spatřit bílé 
útesy Doveru a poznat zemi s hlubokou histo-
rií.  Malebné přímořské městečko Worthing nám 
poskytlo zázemí „náhradních rodin“ a rovněž 
možnost dopoledního studia v jazykové ško-
le St. George´s School of English. Odpoledne 
pak patřila výletům do Brightonu, Porthmouthu, 
Arundelu. Celodenní výlety jsme podnikali do 
Londýna, Hastingsu a nedalekých Seven Si-
sters. V květnu byla naším prvním společným 
zážitkem Paříž. Na oba zájezdy děti s nadšením 

vzpomínají a všichni doufáme, že třeba Oxford 
se stane naší „příští kořistí“.
Ukázku „Jednou takhle na výletě“ (Anglie 
a Francie)“, která mapuje náš květnový zájezd, 
můžete zhlédnout na https://www.youtube.
com/watch?v=8BExfJl-sOI. Autorkou je dnes již 
bývalá žákyně třídy 9. A Natálka Dvořáková.
Velký dík patří všem učitelům, kteří zajistili na 
zájezdech dohled a obrovský dík pak paní zá-
stupkyni Vilmě Michelčíkové, která zájezdy do 
ciziny připravuje, zajišťuje a účastní se jich jako 
vedoucí. Díky její perfektní znalosti anglického 
jazyka, pobývala několik let v zahraničí, je proto 
komunikace s rodinami a příslušnými instituce-
mi bezproblémová.

Odznak všestrannos-
ti olympijských vítězů 

2015
•  Martina Kváčová

Od 10. do 12. září 2015 se žákyně naší školy 
Nikola Melicharová (7. B) zúčastnila republiko-
vého finále Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů v Praze (OVOV). Soutěžila v deseti disci-
plínách: sprint na 60 m, skok do dálky, trojskok 
snožmo z místa, hod míčkem, hod 2kg medicin-
balem obouruč přes hlavu, dribling mezi dvěma 
metami, shyby, kliky, leh-sedy a skoky přes švi-
hadlo za 2 minuty. Finále se účastnilo 650 žáků 
ze 170 škol celé České republiky. Nikola ve své 
kategorii (ročník 2002) měla 68 soupeřů a umís-

tila se po všech splněných disciplínách na krás-
ném 31. místě. Celý závodní program byl dále 
doplněn autogramiádou slavných olympioniků 
– Roman Šebrle, Robert Změlík, Šárka Kašpár-
ková, Martin Doktor, Radek Kudlička aj., a další-
mi zábavnými aktivitami. Doufám, že naši školu 
čekají v budoucnu podobné sportovní úspěchy.

SLAVÍME 50 let!
•  kolektiv školy

Mateřská škola v Přístavní ulici v letošním roce 
slaví 50 let založení. K této příležitosti pořádáme 
ve čtvrtek 15. října 2015 od 15.30 do 17.00 hod. 
den otevřených dveří.
Jste srdečně zváni.

Nikola Melicharová a Roman Šebrle. Foto: archiv žá-
kyně

Foto: archiv mateřské školy

tel.: 326 994 165
e-mail: info@mspristavni.cz
http://www.mspristavni.cz

Přístavní 333
Čelákovice

materská škola

Žáci 2. B. ZŠ Kostelní na toušeňské lávce. Foto: archiv základní školy
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Pod novou střechou
•  Alena Zradičková, ředitelka

MDDM zahájil 26. školní rok s krásnou novou 
střechou na vile v Havlíčkově ulici. V sobotu  
5. září jsme představili na zahradě řadu kroužků 
a činností, které během roku nabízíme dětem 
i dospělým. Sluníčko přálo 3. ročníku Festivalu 
volnočasových aktivit. Bylo z čeho vybírat. Po 
celé zahradě probíhaly výtvarné dílny, sportov-
ní aktivity a další činnosti, při kterých si přícho-
zí mohli vyzkoušet své dovednosti. 
Několik děvčat i dospělých košíkářek předvá-
dělo, jak různé mohou vznikat košíky z pedigu. 
S Ateliérem Šestej smysl se tkalo na stavech 
a hřebenových stávcích. Trenér šachistů se-
hrál ukázky partií s příchozími zájemci. Turisté 
Medvědi předváděli dlouholetou činnost oddílu 
svými kronikami a ukázkami tábornických do-
vedností. V altánu se usadili příznivci karetní 
fantazy hry Magic.
Na koloběžkách se projížděli budoucí cyklisté, 
o které MDDM pečuje při dopravní výchově 
ve spolupráci s BESIP. Kdo měl zájem vytvo-
řit si drobné výtvarné dílko, měl hned několik 

možností. Představily se zde Výtvarný kroužek, 
Artefiletika, Kutílkové, Čárotvary, Korálkování, 
Paličkování, Košíkování pro děti i Pletení koší-
ků určené dospělým, výtvarné víkendové dílny 
a nový nedělní kurz grafiky Naplocho. Nechy-
bělo oblíbené malování dětských čumáčků. Po 
celé zahradě pobíhaly děti i rodinné týmy a hle-
daly stanoviště orientačního běhu. Žonglování 
s POI předvedl jeden z účastníků kroužku.
Vedoucí kroužků a kurzů informovali s podpo-
rou moderátorky příchozí o činnostech dalších 
zájmových kroužků sportovních, tanečních, 
o divadle Od paty k hlavě, lodních modelářích, 
Klíčku (určeném budoucím školákům), Hra-
boších se zaměřením na historii a vyřezávání, 
Foto designu, angličtinách s pohybem a pís-
ničkou i jazykových kurzech pro dospělé. Dru-
hým rokem pokračují výtvarné kurzy Šperk po-
každé jinak, různé výtvarné techniky zde naučí 
během roku čtyři lektorky. Nově letos nabízíme 
deskové a společenské hry.
Pátky budou v klubovně v Kulturním domě pat-
řit šachistům a dámskému klubu, kde se věnují 
především patchworku.
Festival měl několik hostů z různých míst dal-
ších nabídek volnočasových aktivit v Čelá-
kovicích. Dřevomodelářský kroužek nabízela 
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o. Akti-
vity pro radost jsou mottem pro ty, co předvá-
děli činnosti z. s. Aktra.cz, který sídlí v sokolov-
ně. Zájemci o gymnastiku si mohli zacvičit na 
žíněnkách a dráze ze švédské bedny. Ukázky 
vystoupení předvedla děvčata z tanečního stu-
dia Lyra.

K příjemnému odpoledni patřila hudební vy-
stoupení Diany Winklerové a Jany Štromské, 
Jaromíra Štěpána a jeho syna Jana Štěpá-
na. Večer jsme zakončili srazem vedoucích 
a účastníků našich letních táborů u táborového 
ohně s buřty a kytarou.

Zahajujeme 26. rok své 
činnosti

•  Alena Zradičková, ředitelka

V tomto školním roce nabízí MDDM 68 zájmo-
vých kroužků, kurzů a dalších aktivit předškolá-
kům, žákům, studentům i dospělým zájemcům 
o zájmové vzdělávání. K novinkám patří celo-
roční spolupráce s šachovým oddílem, v pá-
tek se schází pokročilé děti v klubovně v Kul-
turním domě. Druhý pátek v měsíci mají vždy 
sraz členky dámského klubu, které se zajímají 
o patschwork. 
V klubovně v Lipové ulici proběhne ve čtyřech 
víkendových termínech Naplocho – cyklus vý-
tvarných kurzů plošné grafické tvorby. Nově se 
zde budou scházet ve čtvrtek zájemci o fantazy 
karetní hru Magic. Po roce opět startuje divad- 
lo Od paty k hlavě, znovu nabízíme zájemcům 
o ekologii přírodovědný kroužek Štěňata.
Ke změnám termínů schůzek došlo u výtvar-
ných kroužků Čárotvary, u tanečních kurzů 
Street dance a Break dance a u angličtiny pro 
dospělé, která ve čtvrtek nabízí kurzy začáteč-
níkům. 
Řadu výtvarných kurzů opět nabízíme o so-
botách a nedělích. Jsou určeny dětem i do-
spělým. Je potřeba se na ně závazně přihlá-
sit minimálně do týdne před termínem kurzu. 
Předkládáme veřejnosti přehled termínů: 
Výtvarné víkendové dílny chystají tyto kurzy:
7. 11. drhání – macramé (A. Zradičková), 22. 
11. věncování, 5. 12. krosienky, hřebenový 
stávek (A. Cyrínová), 6. 12. vánoční drátování 
(A. Zradičková), 12. 12. hvězdičky z korálků (V. 
Polreichová), 16. 1. Encaustika – malování vos-
kem (V. Polreichová), 24. 1. tkaní.
Šperk pokaždé jinak střídá různé techniky 
a materiály:
24. 10. fimo I (V. Polreichová), 8. 11. rybí šupin-
ky – vyšívání (A. Cyrínová), 14. 11. pryskyřice 
(V. Polreichová), 31. 1. neplecha na plechu (D. 
Sedláková).

VOLNÝ CAS

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

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

Na Festivalu volnočasových aktivit se 5. 9. 2015 před-
stavil kurz košíkování – pletní košíků z pedigu pro děti 
s lektorkou Alenou Borovičkovou. Foto: Martina Slo-
váková

Pod vedením Lydie Kropáčové se na zahradě MDDM 
dne 5. 9. 2015 představilo i taneční studio Lyra při z. s. 
Aktra.cz. Foto: Martina Slováková

Volná herna pro veřejnost otevřena čtvrtky 
a pátky 9.00–12.00 hod., rodinné vstupné 30 
Kč/rodina. Od 10.00 hod. program, čt – malo-
váníčko, pá – zpíváníčko (děti se programu ve 
velké herně nemusí zúčastnit, je otevřena i malá 
herna s kuličkami).

Kurzy předporodní přípravy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. Kontakt: pí Šve-
chovičová, tel.: 731 310 509, e-mail.: svechovi-
cova@centrum.cz.

Cvičení v těhotenství
Každý čtvrtek od 17.30 hod. Kontakt: pí Šve-
chovičová, tel.: 731 310 509, e-mail.: svechovi-
cova@centrum.cz.

Velké závody
Úterý 6. 10. od 16.00 hod. Závody všech od-
rážedel, koloběžek, kol a tříkolek. Start v 16.00 
hod. před Kulturním domem v Čelákovicích.

Jak pejsek s kočičkou vařili dort
Středa 7. 10. od 15.00 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).

Jak zdravě shodit přebytečná kila?
Pátek 16. 10. od 10.30 hod. Popovídání si 
u kávy o tom, jak zdravě a trvale zhubnout. 

Kosmetika, líčení zdarma, parfémy
Čtvrtek 22. 10. v 9.00–12.00 hod. Přijďte se 
hýčkat do našeho mini salonu. 

Přespávání v MC
Sobota 24. 10. od 18.00 hod. Přespávání v MC 
spojené s noční procházkou Čelákovicemi, 
pro děti od 5 let. Kontakt: pí Žatečková, tel.: 
728 660 493.

tel./fax: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz
http://www.celakovice.cz



str. 20 ríjen 2015

RC ROUTA v babím létě
Routa má svou novou adresu – plánujeme tu 
aktivity pro náhradní rodiny, pro rodiny v re-
gistru SPOD, kroužky pro děti, kurzy, škole-
ní, součástí bude podpora komunitních akti-
vit i na zahradě – CHCEME, ABY TO U NÁS 
ŽILO.

Routa je tu i pro vás!
Projekt zaměřený na odbornou pomoc a in-
tenzivní podporu rodin v Čelákovicích a okolí.

Léto s Routou 2015 – ohlédnutí
Příměstské tábory 8x tematicky zaměřených 
cyklů – celkem 105 dětí. Pobytový tábor pro 
děti bez rodičů v Poniklé – 46 dětí. 3 týdenní 
pobyty pro rodiče s dětmi v Harrachově.

RC Routa nabízí služby podpory rodin v ob-
tížných životních situacích – setkávání v te-

rénu, sociálně-právní poradenství, Klub dětí. 
Další novinkou je nabídka asistovaného kon-
taktu mezi rodičem a dítětem, program nabí-
zí profesionální služby zaměřené na podporu 
kontaktu rodiče s dítětem v průběhu rozvodu 
nebo po rozvodu formou přímé osobní účasti 
odborné pracovnice. Kontakt: Pavlína Janá-
čová, tel.: 732 727 161, e-mail: routa.janaco-
va@seznam.cz.

Chystáme pro vás
Vesmírný bál v maskách pro celé rodiny 
v Kulturním domě v Čelákovicích s názvem 
„POHÁDKOVÁ VESMÍRNÁ EXPEDICE“, a to 
8. 11. 2015 v 15.00–17.00 hod. Těšíme se na 
všechny velké a malé kosmonauty, letce, le-
tušky a na jejich doprovod.

Semináře v říjnu
Pá 9. 10. v 14.00–16.00 hod. v Routě, s Šár-
kou Jarošovou – Jak na logopedii?
Po 12. 10. v 15.00 hod. v MC, s Bárou Char-
vátovou – Máma v kuchyni: Jak vařit zdravě 
nám i dětem!
St 14. 10. v 9.00–12.00 hod. v Routě, s Lucií 
Jakubcovou – Kariérní poradenství.
Út 20. 10. v 9.00–12.00 hod. v Routě, s M. 
Tillerovou – Individuální právní poradna.
Pá 23. 10. v 9.00–12.00 hod. v Routě, s Bá-
rou Jungerovou – Emoční inteligence.
Po 26. 10. v 9.00–11.00 hod. v Routě, s Lucií 
Jakubcovou – Návrat do práce po MD/RD.

Klub náhradních rodin Routa
Vývoj a výchova dítěte, od miminka do 
puberty, seminář v sobotu 17. 10. v 10.00–
18.00 hod., lektor Jana Frantíková, v Routě. 
Seminář je zdarma pro pěstouny, kteří uza-
vřeli dohodu o výkonu PP s RC Routa, cena 
pro pěstouny jiných organizací: 1 000 Kč, 
pěstouni jiných organizací mohou požádat 
o úhradu organizaci, se kterou mají uzavřenu 
smlouvu o výkonu PP. Program pro přihláše-
né děti zajištěn. Další informace: Lenka Slo-
váková, e-mail: slovakova.routa@seznam.cz, 
tel.: 603 538 763.

Angličtina:
s rodilým mluvčím, MŠ Rumunská
Poslední volná místa! Přijďte si se Scot-
tem anglicky pohrát, vyprávět, zazpívat – děti 
se naučí správně vyslovovat a zvládat správ-
nou intonaci. Výuka probíhá ve skupince po 
7 dětech, klademe důraz  na výběr lektora – 
rodilý mluvčí s odpovídajícím vzděláním s ori-
entací na práci s dětmi, metodika zážitkové 
pedagogiky, hravý a komunikativní přístup.
s rodilým mluvčím 3.–5. třída
Poslední volná místa ve skupinách pro 3., 4., 
5. třídu. Přijďte si procvičit to, co jste se již 
naučili ve škole, domluvit se, reagovat a být 
na dobré cestě naučit se myslet v angličtině.
Více informací na www.rc-routa.cz, e-mailu: 
routa-anglictina@seznam.cz, nebo u Domini-
ky Fijalové, tel.: 721 355 798.

VOLNÝ CAS

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

Sedláčkova 107
Čelákovice

•  Pavel Jindřich, hospodář MO Českého rybář-
ského spolku Čelákovice

Rybářský spolek v Čelákovicích v letošním roce 
slaví 95. výročí od svého založení. Od té doby 
nám odteklo mnoho vody, událo se spoustu 
změn a změnili jsme se i my. A je krásné, že 
jako spolek milující přírodu a rybaření jsme se 
udrželi tak dlouhou dobu při sobě. Během této 
dlouhé doby jsme měli možnost přihlížet zrodu 
naší republiky, nesmyslné válce, komunistické 

nadvládě a také vývoji novodobých dějin. Tě-
mito všemi režimy jsme, řekl bych, proplouvali 
bez větší újmy a myslím si, že úspěšně. Vždy 
jsme se snažili, aby naše vody byly plné ryb, 
aby příroda příliš netrpěla našimi zásahy. I to se 
celkem dařilo. Věříme, že nám svatý Petr bude 
i nadále nakloněn a dovolí nám v naší činnosti 
pokračovat. V současné době se snažíme uspo-
kojovat větší nároky na nás kladené ať už z řad 
rybářů či ochranářů, tak i z řad široké veřejnosti. 
Potýkáme se čím dál častěji s nároky vlastníků 

pozemků, kdy nám omezují přístup k revírům, 
na které máme ze zákona právo, problémy 
jsou s různými vládními rozhodnutími, zvlášť 
když zákony tvoří neodborníci. A potýkáme se 
i s různými chataři, osadníky a skupinami, které 
si myslí, že jejich zájmy jsou nade vše. 
Největší obavu, kterou náš spolek v současnosti 
má, je zničení břehů naší krásné řeky Labe. Za 
první republiky byl nenávratně zničený celý tok 
Labe regulací a nyní hrozí další újma v podobě 
asfaltové cyklostezky. Na druhou stranu si uvě-
domujeme, že tlak společnosti nepoleví a cyk-
lostezka vybudována bude, nicméně je třeba se 
zeptat. Je asfalt nutný? To jsme tak pohodlní, že 
musíme zničit poslední kousek obyčejné cesty? 
Věříme, že zvítězí zdravý rozum a klasická cesta 
pro cyklisty podle Labe dál zůstane v nezměně-
né podobě. 
Naopak z čeho máme největší radost, je naše 
rybářská mládež. Naše děti během posledních 
sezon získaly mnoho ocenění a pohárů, ale 
největším úspěchem je získání titulu vicemistr 
a dvou titulů mistra republiky v rybolovné tech-
nice zvané feeder. Je to důkazem naší dobré 
práce, jasně koncipované do budoucnosti, která 
bezpochyby je jedině v našich dětech. 
Rádi bychom, aby nám bylo dovoleno pokra-
čovat v naší práci, která je přínosná, troufnu si 
tvrdit, nejenom rybářům, ale i všem spoluobča-
nům.
V rámci oslav našeho výročí vás zveme na ma-
lou připomínku naší práce ve vstupní síni Měst-
ského muzea, která probíhá od 3. do 25. října 
2015, a také na únorový rybářský ples. 

Rybářská mládež, která získala tituly vicemistr a dvakrát mistra republiky v rybolovné technice zvané feeder. Foto: 
V. Špitálský st.

95. výročí vzniku spolku aneb máme mistry republiky

rybári
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VOLNÝ CAS

•  Vladimír Duník

O víkendu 11.–12. září se uskutečnila tradiční výstava chovatelů hospodářského zvířectva, poprvé po 
dlouhých letech nikoliv v areálu děkanství, nýbrž v nových prostorách před bývalou vrátnicí a. s. TOS.
Návštěvníci zde mohli zhlédnout expozice králíků, holubů a drůbeže, nechyběla ani malá voliéra 
s cizokrajným ptactvem. Zájem také upoutaly želvy a akvarijní rybičky. Taktéž malá výstavka skalni-
ček, sukulentů a kaktusů neušla pozornosti mnohých. Objektem největšího zájmu, především dětí, 
byli zakrslí králíčci ve volných výbězích. I když vystavené expozice zdaleka nedosahovaly co do 
množství a rozmanitosti druhů takových rozměrů jako v minulosti, byli pořadatelé potěšeni poměrně 
velkým zájmem občanů. Největším milým překvapením byla účast školních dětí, dle pořadatelů jen 
v pátek výstavu zhlédlo na 300 dětí. Vzhledem ke skutečnosti, že kromě tří vystavovatelů byli všichni 
ostatní z místní ZO, to těší dvojnásobně.
Po studené sprše, výpovědi z prostor areálu děkanství, se naši chovatelé vypjali k výkonu, který 
si zaslouží obdiv. V improvizovaných, polních podmínkách zorganizovat takovou akci, to chce kus 
odvahy a odhodlání, které jim rozhodně nechybí. Každý, kdo má zkušenosti s pořádáním podobných 
akcí, ví, o čem mluvím.
Přeji jim, aby jim jejich nadšení a elán vydržely co nejdéle. Foto: -dv-

Chovatelé v Čelákovicích stále žijí

•  Václav Srb a Petr Petřík

Po úspěšné soutěži o adopci stromů jsme pro 
vás připravili možnost výsadby ovocných stro-
mů podél polních cest v lokalitě Na Vinici mezi 
Čelákovicemi a Mochovem (viz foto).
V současnosti se ve volné krajině ovocné stro-
my vysazují zřídka. Staré stromy sázené ještě za 
první republiky nebo po válce již dožívají, a pro-
to jsme se rozhodli navázat na tradici našich 
předků a ovocné stromy do naší krajiny tímto 
způsobem navracet.
Vybrali jsme odrůdy jabloní, slivoní, třešní a mo-
ruše se zřetelem na kvalitní chuť, zvýšenou 
odolnost proti chorobám a škůdcům a na vhod-
nou podnož.
Výsadbu plánujeme na sobotu 7. listopadu. 
K dispozici je místo na více než 40 stromů. Cenu 
za stromek si každý hradí sám a liší se dle dru-
hu. Zpravidla se pohybuje mezi 200–400 Kč plus 
rozpočítaná doprava, ochrana proti okusu zvěří 
a ukotvení. Zaplatit za svůj strom můžete buď 
osobně, nebo můžete do 15. října zasílat nejmé-

ně 300 Kč na konto č. 2200545004/2010, vari-
abilní symbol 2002015, poznámka: Stromořadí 
Čelákovice (účet laskavě pro náš účel poskytlo 
sdružení Sázíme stromy).
V případě zájmu o výsadby nás neváhejte kon-
taktovat přes e-mail: okraslovaci.spolek.ce-
lakovicky@gmail.com. Se zájemci bychom 
se rádi sešli v neděli 11. října přímo na místě, 

abychom se podrobně domluvili. Naším cílem 
je umožnit každému výběr odrůdy dle vlastního 
výběru.
Na závěr si dovolujeme nabídnout tip na krát-
ký „motivační“ animovaný film Muž, který sázel 
stromy. 
Podrobné informace naleznete na www.celako-
vice.org.

ZASAĎ SI SVŮJ STROM!

Místo pusté cesty na Višňovku tady může jednou růst váš strom… Foto: P. Petřík

Rekondiční pobyt
•  Lídmila Kobosová, Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní po-
bočka Praha-východ

Naše organizace uspořádala ve dnech 1.–8. 8. 
2015 rekondiční pobyt v Železné Rudě v hotelu 
Engadin. Zúčastnilo se jej 26 členů z Čelákovic, 
Brandýsa n. L. a přilehlých obcí. Program tohoto 
pobytu spočíval v každodenním ranním cvičení, 
vyzkoušeli jsme si chůzi s bílou holí, vyslechli 
jsme přednášky o nemocech stáří a jak jim před-
cházet. Všichni jsme si užili krásné Šumavy, kdy 
jsme vyjeli lanovkami na Pancíř a Špičák, navští-
vili jsme městečko Prášily s keltským sídlištěm 
a malou botanickou zahradou. V Kašperských 
horách jsme navštívili muzeum, poseděli na Čeň-
kově pile a za teploty 37 °C jsme se ochladili ve 
studených zdech hradu Velhartice.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat městům 
Brandýs nad Labem, Čelákovice a městysi Lázně 
Toušeň za finanční pomoc, bez které by se tato 
rekondice neuskutečnila.

•  Středočeská organizace, Regionální orga-
nizace Praha-východ a Místní organizace 
Čelákovice TOP 09

V předvečer státního svátku Dne vzniku samo-
statného čsl. státu bude slavnostně odhalena 
pamětní deska francouzského legionáře Václa-
va Záruby (* 5. 5. 1873–† 9. 5. 1915), a to na jeho 
rodném domě.
Akt se uskuteční v úterý 27. 10. 2015 od 16.00 
hod. v prostoru nádvoří domu č. p. 154 v Rybář-
ské ulici v Čelákovicích pod záštitou poslance 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky a předsedy zahraničního výboru Posla-
necké sněmovny Karla Schwarzenberga, který 
také pamětní desku odhalí společně s velvy-
slancem Francouzské republiky v Praze Jeho 
Excelencí Jeanem-Pierrem Asvazadourianem. 

Úvodní slovo pronese Karel Straka, vědecký 
pracovník VHÚ Praha.
Veřejnost je srdečně zvána.

top 09 informuje

Slavnostní odhalení pamětní desky  
Václava Záruby

Portrét Václava Záruby. Kresba zdroj: archiv pořadatelů
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•  Klára Janáčová, Michael Kopecký

Každé čtyři roky se koná celosvětové setkání skautů jamboree. Setkání je pro mladé lidi od 14 do 
18 let. Letos v létě se desetidenní jamboree uskutečnilo na japonském ostrově Honšú. Setkání se 
zúčastnilo přibližně 40 000 skautů ze 150 zemí světa. Z České republiky se do Japonska vydalo 
300 lidí. Z Čelákovic jsme jeli dva účastníci a jeden vedoucí. Programy na jamboree se týkaly 
řešení současných globálních problémů a prohlubování tolerance napříč světovými kulturami. Vol-
ný čas jsme trávili návštěvami stánků zahraničních skautů, poznáváním světových kultur a nábo-
ženství, ochutnáváním tradičních národních jídel a výměnou skautských šátku a nášivek. Kromě 
vnitřních programů pro nás byly připraveny výlety mimo samotný camp. Kromě sportovních aktivit 
u moře jsme se zúčastnili výletu na nedalekou horu s prohlídkou přilehlé přírodní rezervace. Strávili 
jsme den s dětmi v základní škole, hráli s nimi tradiční japonské hry a skládali origami. Navštívili 
jsme památník a muzeum v Hirošimě. Ve městě Jamaguči jsme si prohlédli japonskou stupňovitou 
věž pagodu a strávili krásný večer na lampionovém festivalu. Na setkání panovala úžasná, přátel-
ská atmosféra plná respektu a tolerance. Na jamboree jsme zažili spoustu zábavy a dobrodružství 
a poznali jsme nové přátele z mnoha koutů světa. Jamboree jsme si velmi užili a jsme rádi, že jsme 
se ho mohli zúčastnit.

VOLNÝ CAS, SPORT

•  Aleš Chvojka

Zastavíme se u dvou nejrozšířenějších v našem 
okolí. Oba dorůstají výšky až 45 metrů. Mají i zvlášt-
ní poslání, zpevňují hráze rybníků jako například bý-
valý rybník Netušil u Přerova nad Labem. Zároveň 
byly duby vysazovány jako účinné bleskosvody. 
Někteří jedinci se dožívají až 1 500 let! V nedaleké 
Lipovce jsou stromy ve stáří 300–500 let.
Dub letní se nazývá křemelák, jeho kořeny ho udr-
ží i přes nápory větrů a bouřek, protože si dobře 
rozumí se spodní vodou, a to i na písčitém podlo-
ží. Na podzim opadává.
Zato dub zimní – drňák, dal by se nazvat i „držák“, 
nechává přes celou zimu listy skoro bez opadá-
ní. Jeho staré, až 12 cm dlouhé laloky nahradí až 
mladé výhonky. Okolo těchto krasavců je zastou-
pena pestrá škála opeřenců. Především všichni 
datlovití. Kdo má štěstí, již zdáli zaslechne nád-
herné jódlování žluvy hajní. Bezpečně uvidíte vět-
šinu druhů zpěvného ptactva. Když jsme u zvuků, 
pokud z výšky uslyšíte „cvrkot“, je to určitě neto-

pýr! Pokud nevěříte, stačí mačky, lano a nakouk-
nout do koruny. V dutinách sídlí většina druhů sov, 
výjimkou je sova pálená, ta je takovým strážcem 
hradů a kostelů. Běžná jsou káňata a vzácný je 
král výšin a chladu orel mořský a sovice sněžná 
posedávající o dvě patra níže.
Čtyřnožce vezmeme stručně, především se jedná 
o „líté“ šelmy: hranostaj, lasice kolčava, kuny od 
skal až po lesy. Pokud máte dojem, že o divočáka 
ani nezavadíte, jedná se o omyl.
Parazity, ale i zároveň ozdoby zastupuje jmelí bílé, 
ochmet a vzácné a ceněné čarovějníky.
Ocitáme se opět na krátko v říši hub. Na kmeni vy-
růstá velmi často pstřeň (zvaný lidově volský jazyk 
či játra lesa), již zdálky září sírovec žlutooranžový 
a v půdě další škála vyšších druhů hub. Samo-
zřejmě hřib, jak jinak než dubový, a to někdy už 
v máji rostlý. Okolo odhozené bambitky loupežní-
ka Lotranda rostou trsy stročku trubkovitého.
Zajímavých nálezů je opravdu hodně, takže zmí-
ním nedávný od Josefa Horáka, velmi vzácný hřib 
dřevožijný.

Dubáci mají dva hlavní škůdce: chrousty a moto-
rovou pilu. Mají i své obdivovatele, zvláště když 
obvod kmene je takový, že ho nedokáže obe-
jmout ani prezident. Každopádně si zaslouží naši 
ochranu.
Děkuji za konzultace s Petrem Macháčkem.

Hřib dřevožijný (Buchwaldoboletus lignicola). Foto: Jo-
sef Horák

PŘED DUBEM, ZA DUBEM…

prírodní nápovedna

Celosvětové skautské setkání World Scout Jamboree 2015

Foto zdroj: archiv čelákovických účastníků

•  Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér 
SK karate Dragon Čelákovice

Úspěch na ME a zisk 286 medailí, to je bilance 
SK karate Dragon v první polovině roku 2015.
V prvním pololetí letošního roku se konalo ně-
kolik velkých celostátních a mezinárodních 
soutěží. Mezi největší soutěže pořádané v ČR 
patřily GP Hradce Králové, KESL CUP, GP Ústí 
nad Labem, WAKIZAŠI CUP a MČR CAOKK. Na 
všech těchto soutěžích se opět medailově pro-
sadili reprezentanti našeho klubu.
Nejprestižnější akcí bylo ME WUKF, které se 
konalo v Belgii a kterého se zúčastnilo 1 300 
závodníků z 24 evropských států. Fantastické-
ho úspěchu zde dosáhli reprezentanti našeho 
klubu ve složení David Soběslavský, Jan Řá-
pek, Vladimír Fafek, Nikola Kunertová, Martina 
Kopecká, Denisa Brejchová a Tomáš Truong, 
kteří vybojovali 8 medailí. Tímto výkonem jsme 

se stali nejúspěšnějším klubem státní reprezen-
tace.
Celkem jsme se zúčastnili 14 soutěží, ze kterých 
jsme přivezli 286 medailí, a 7x jsme byli vyhlá-
šeni jako nejúspěšnější klub soutěže. Největší 
počet ocenění získali: Daniel Brejcha, Denisa 
Brejchová, Matěj Lippert, Jan Pajkrt, Kris-
týna Toběrná, Vladimír Fafek, Jan Le, David 
Le, Filip Janda, Jan Řápek, Nikola Kunertová 
a Martina Kopecká.
V měsíci dubnu pořádal klub jarní soustředě-
ní, kterého se zúčastnili členové z Čelákovic, 
Neratovic a Kostelce nad Labem. Ve dvou-
fázových trénincích se všichni zdokonalovali 
v technikách karate a závodníci se připravovali 
na soutěže.
Koncem školního roku se uskutečnila klubová 
soutěž pod názvem Prázdninový přebor SK. 
Tohoto ročníku se zúčastnilo 90 mladých ka-
ratistů, kteří si změřili své síly v kata a kumite. 

Pro ty nejlepší byly připraveny překrásné me-
daile, poháry a věcné ceny.
Celé první pololetí bylo završeno velkým letním 
kempem, který byl pěknou a závěrečnou teč-
kou za první polovinou roku 2015.

karate

SK karate Dragon získal 4 tituly Mistr Evropy a 286 medailí!

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na Přeboru 
Prahy 2015. Foto: archiv klubu
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•  Miroslav Šup

Uskutečnil se 12. 9. 2015 za nádherného po-
časí, zaregistrovalo se 89 závodníků, kteří si 
rozdali 16 sad originálně připravených medailí. 
Nebyl to jen závod, ale i řada dalších dopro-

vodných soutěží. Hod na koš, skákání v pytli, 
kopání na bránu… a hlavně cyklistická dráha, 
na které se děti učily práci s kolem a stabilitu. 
Stačilo několik průjezdů a hned bylo vidět, jak 
se děti zlepšují a nabírají na jistotě.
Nedílnou součástí cyklodne byl moderátor, kte-

rý svým vtipem a pohotovostí dodával akci ná-
ležitou živost.
Dita Korcová a její fenka Pepina předvedly vy-
stoupení v psím parkuru, který byl doprovázen 
odborným výkladem. Vystoupení mělo velký 
úspěch jak u dětí, tak i u dospělých.
Všem děkujeme za účast a budeme se těšit 
opět za rok v září.

Atletika pro děti Čelákovice pořádala 6. ročník Dětského cyklistického 
dne se závodem

Foto: archiv pořadatelů Foto: archiv pořadatelů

•  Martin Bajer

Příprava na novou sezonu vrcholí, a tak se Orka 
zúčastnila tradičního turnaje Gold Cup v Liberci. 
Předchozí dva ročníky Orka dominovala, a tak 
i letos patřila mezi favority, i když tentokrát se 
turnaje účastnily i prvoligové týmy. V základní 
čtyřčlenné skupině se bojovalo o postup a co 
nejlepší umístění do play-off.
ORKA ČELÁKOVICE–BLACK ANGELS 5:2
ORKA ČELÁKOVICE–TJ TURNOV 4:1
ORKA ČELÁKOVICE–FBC STRAKONICE 3:2
Skupinu Orka s přehledem vyhrála a z prvního 
místa postoupila do semifinále, ve kterém se 
utkala s Kadaní.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC DDM KATI KADAŇ 
4:1
Ani tentokrát nenašla Orka přemožitele, a tak 
se ve finále znovu postavila prvoligovému týmu 
Black Angels, který ve skupině porazila.
ORKA ČELÁKOVICE–BLACK ANGELS 4:6
Tentokrát již Orka na svého soupeře nestačila, 

a z Liberce si tak odvezla pohár za druhé místo.
V neděli 13. 9. naskočila Orka do florbalového 
poháru. Soupeřem byl Olymp Praha, který do 
třetího kola postoupil trochu překvapivě na úkor 
Náchoda. Orka byla jasným favoritem, svou roli 
na hřišti ale nakonec potvrdila se štěstím, když 
postup do dalších bojů zajistil Řehák až rozho-
dující brankou v prodloužení.
ORKA ČELÁKOVICE–FBK OLYMP PRAHA 
7:6 pp
Ve čtvrtém kole poháru čeká Orku tým Jaromě-
ře, se kterým se potká i v Národní lize.

Orka přijímá  
nové členy

Chcete nové kamarády a dobrou partu? Rádi 
běháte, skáčete a sportujete? Máte rádi hokej-
ku a míček? Je vám mezi 3 až 14 lety? Zkuste 
to s námi! 
Náš florbalový oddíl nabízí sportovní vyžití všem 

dětem od 3 let. Od florbalové školičky pro před-
školní děti, přes děti, které si florbal chtějí zatím 
vyzkoušet, až po ty, kteří se rozhodli ve florbale 
něco dokázat a hrát na té nejvyšší úrovni. 
Pro předškolní děti je program zaměřen na vše-
stranný a zdravý pohybový rozvoj dětí. Snažíme 
se děti naučit také ostatní sportovní dovednosti 
mimo florbal. Pro školní děti prvního stupně se 
snažíme vyjít vstříc rodičům a zajišťujeme od-
vod dětí z družiny na trénink a zpět. Naše sku-
piny trénují jak při ZŠ Kostelní, tak při ZŠ J. A. 
Komenského. Starší děti se mohou zapojit do 
skutečné florbalové přípravy a zažít si napínavá 
florbalová utkání.
Pokud jste se rozhodli vzít do ruky florbalovou 
hůl a přijít, můžete napsat na 
e-mail: sekretar@orka.cz 
nebo zavolat na tel.: 604 582 189 
nebo se podívat na naše webové stránky: 
www.orka.cz, kde najdete rozpis tréninků na-
šich družstev a také kontakty na jednotlivé tre-
néry.

•  Tomáš Holcman

První mistrovská utkání sehráli muži v nové se-
zoně a připsali si první body do tabulky. Zatím-
co v prvním utkání porazili v derby Floorbal club 
Falcon 9:2, ve druhém je bodaly Vosy Praha 
a vyhrály 11:3.

FBC ČELÁKOVICE–FLORBAL CLUB FAL-
CON 9:2
Branky: Klíma 3, Machačka, Krejza 2, Freund, 
Sluka
Domácí tým se uklidnil již na začátku utkání, 

když po pěti minutách jsme vedli 2:0. V prv-
ní třetině jsme jasně dominovali. Druhá třetina 
byla vyrovnaná a obě mužstva v ní přidala po 
jedné brance. Třetí třetina přinesla stejný obraz 
hry jako ta první, čelákovičtí útočili a odevzda-
ný soupeř se již na nic významného nezmohl. 
Konto soupeře jsme postupně zatížili a třetí tře-
tinu vyhráli 4:0. Tři branky v utkání zaznamenal 
Klíma.

FBK VOSY PRAHA–FBC ČELÁKOVICE 11:3
Branky: Sluka, Mostecký, Krejza
Výsledek tomu nenapovídá, ale do poloviny  

zápasu se hrálo vyrovnané utkání. Tři minuty 
před koncem první třetiny jsme se ujali vedení 
1:0, v závěru pak soupeř vyrovnal na 1:1, tak 
skončila i první třetina. Ve druhé třetině pokra-
čovalo z obou stran dobývání obou branek. 
Soupeř byl šťastnější a vstřelil v krátké časové 
době tři slepené branky. V závěru třetiny ještě 
obě dvě mužstva vstřelila po jedné brance a po 
dvou třetinách svítil na ukazateli stav 5:2 pro 
domácí tým. Ve třetí třetině jsme hru otevřeli ve 
snaze utkání ještě zdramatizovat a dotáhnout se 
výsledkově na soupeře, ale přišla sprcha, když 
domácí tým vstřelil šest branek.

florbal

ORKA

FBC ČELÁKOVICE
Čelákovice bodovaly na padesát procent
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•  Libor Mrozinski

V průběhu července a srpna jsme dohráli přebor 
ŠK v klasickém šachu. Přeborníkem klubu pro 
rok 2015 se stal Petr Tichý.
V září nám začal řádný klubový život pro sezonu 
2015–2016. Ihned po prázdninách jsme zahájili 
činnost šachového kroužku, a to opět ve dvou 
skupinách – pro začátečníky ve středečních ter-
mínech a pro pokročilé v termínech pátečních. 
Na členské schůzi 11. 9. 2015 jsme zvolili nový 
výbor ŠK na následující 2 roky, schválili plán čin-
nosti a zabezpečení účasti v soutěžích družstev 
dospělých. Dne 13. 9. 2015 jsme se zúčastnili lo-
sovací schůze, na které bylo definitivně rozhod-
nuto o nasazení našich družstev v krajské sou-
těži a regionálním přeboru v sezoně 2015–2016. 
Robert Kubíček pokračuje ve své sérii přednášek 
Mistři světa v šachu na popularizaci šachu (kaž-
dý 3. čtvrtek v měsíci od 18.00 hod.) – dne 17. 9. 
2015 to ještě proběhlo v prostorech sokolovny TJ 
Spartak, v dalších termínech (15. 10., 19. 11., 17. 
12. 2015) to již bude v areálu Městského muzea. 
Dne 20. 9. 2015 jsme se v Pečkách zúčastnili  
9. ročníku Turnaje 4 měst (druhého obnoveného 
ročníku), kterým navazujeme na tradici našich 
šachových předchůdců z 50. let minulého století. 
Turnaj v minulosti probíhal v letech 1951–1957, 
od roku 2014 se parta šachových nadšenců z re-
gionu Polabí snaží o jeho obnovení k další propa-

gaci našich měst. Oproti loňskému ročníku, kdy 
jsme museli do naší sestavy povolat 2 hostující 
hráče, jsme tentokrát postavili družstvo výhradně 
z domácího kádru. A to se pozitivně projevilo – 
oproti loňskému ročníku, kdy jsme skončili na 4. 
místě, jsme letos obsadili 3. místo a pošilhávali 
jsme i po lepším umístění (1. Český Brod, 2. Po-
děbrady, 3. Čelákovice, 4. Pečky). A doufáme, že 
vzestupný trend našeho týmu bude pokračovat, 
neboť pořadatelem pro jubilejní 10. ročník je prá-
vě ŠK TJ Spartak Čelákovice. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o akci přesahující až do oblasti spo-
lupráce měst polabského regionu, doufáme, že 
nám při organizaci a zabezpečení tohoto turnaje 
město Čelákovice pomůže.
Ve spolupráci s městem Čelákovice a MDDM 
Čelákovice se dne 23. 9. 2015 uskutečnilo ex-
hibiční utkání s mezinárodní velmistryní Eliškou 
Klímovou-Richterovou na radnici města.
Jednalo se o další aktivitu ŠK na podporu ze-
jména dětského a mládežnického šachu v Čelá-
kovicích. Utkání bylo koncipováno jako setkání 
šachových generací, takže první tahy na šachov-
nici provedli zástupci nejstarší aktivní šachové 
generace v Čelákovicích Stanislav Hájek a naší 
nejmladší šachové garnitury teprve sedmiletý To-
máš Sedmihradský, který letos postoupil na Mis-
trovství Čech. Další rozlosování provedl starosta 
města Josef Pátek a v partii pokračovaly dvojice 
WGM Richterová-Klímová + Eduard Platz vs. 

Lukáš Janda (současný dorostenecký přeborník 
Čelákovic) + Robert Kubíček. Bez ohledu na ko-
nečný výsledek (paní velmistryně zvítězila ve 41. 
tahu) byla tato akce jednou z aktivit, ve kterých 
chceme dále pokračovat. Generační ideu této 
akce podpořila i návštěva otce jednoho z našich 
trenérů Eduarda Platze (89 let), který je dodnes 
aktivním šachistou, hrajícím za oddíl Nebušice 
Praha. Rovněž účast Františka Martana, bývalé-
ho předsedy ŠK Nymburk a dlouholetého člena 
bývalých ústředních šachových orgánů, svědčí 
o zájmu, kterou tato akce vyvolala. V následné 
diskuzi jsme se dozvěděli nejenom o úspěších 
paní WGM, ale i o pozadí a úskalích, se kterými 
se ve své šachové kariéře musela potýkat. Cel-
kové vyústění diskuze v závěr, že znalosti a zís-
kané zkušenosti v šachu lze úspěšně aplikovat 
i v soukromém a profesním životě, je pro nás 
vzpruhou a podporou pro další činnost a lze to 
pokládat za pilíř našeho dalšího směřování.
Akce Šachy v přírodě se v posledních dvou 
letech setkala s nebývalým ohlasem, a proto 
dne 17. 11. 2015 organizujeme ve spolupráci 
s MDDM její další pokračování. Všichni (i dopo-
sud nešachoví) zájemci jsou proto zváni k aktivní 
účasti. 
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace na 
www.sachycelakovice.cz.

šachy

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

•  Petr Flekač 

Nevydařeným vstupem do podzimního play-out 
o udržení extraligové příslušnosti se prezentoval 
A-tým. Slibně se rozjíždějící zápasy, v kterých 
vedl vždy 2:0 a 3:2, však bohužel nedokázal 
udržet a prohrál 4:5, resp. 3:5. K tomu se tref-
ně vyjádřil kapitán Čelákovic M. Flekač: „Vývoj 
zápasů byl v obou případech shodný snad jen 
s tím rozdílem, že jsme v druhém prohráli o dvo-
jici dříve. Těžko pomýšlet na vítězství, když nevy-
hrajeme ani jednu trojici.“ 
B-tým v podzimní dohrávce zajížděl do K. 
Varů. Čelákovické mužstvo mělo mnohem lepší  

výchozí pozici, k tomu, aby soutěž udrželo a ne-
muselo se zamotávat do bojů o záchranu, stači-
lo přijatelně prohrát, získat alespoň 2 body, což 
se nakonec povedlo.
C-tým jakožto nováček Krajské soutěže okusil 
jen tři porážky a v poklidném tempu si dokráčel 
pro třetí místo v tabulce.
V Okresním přeboru dostalo čelákovické  
D-družstvo v posledním zápase „dardu“  0:7 od 
Mochova a obsadilo třetí příčku B skupiny.
Ženy zakončily podzimní část poháru ČNS 
2015 dvěma turnaji trojic. Na domácí půdě 
prohrál A-tým ve finále s K. Vary 1:2 a B-tým 
podlehl v boji o třetí příčku Č. Brodu také 1:2.

Posledním dostaveníčkem pak byl turnaj trojic 
v Č. Brodě, kde se podařilo Čelákovicím vy-
hrát, když A-tým ve složení Dana Lžičařová, 
Andrea Komlóšiová a Erika Čapková ve finále 
porazil domácí hráčky 2:1. Za B-tým, který ob-
sadil třetí příčku vítězstvím 2:0 nad Solidaritou 
Praha, nastoupila Dominika Hořejší, Hana Mar-
šalová a Anna Kolářová. 
„Tímto výkonem jsme se dostaly na konečné 
druhé místo tabulky, první místo patří suverén-
ním Karlovým Varům a na třetím místě se umís-
tilo družstvo Pankráce,“ zhodnotila sezonu ka-
pitánka Čelákovic A. Komlóšiová.
Žáci v Benešově rozehráli své zápasy dvojic 
jak v dorostenecké, tak žákovské kategorii. 
Čelákovice nominovaly dvě sestavy do žákov-
ské kategorie: Tobiáš Matura, Daniel Matura 
a Čeněk Čuřík a Josef Konečný. Ani jedna se-
stava nepostoupila do vyřazovacích bojů. 
V dorostenecké kategorii Tomáš Löffelmann 
a Jiří Jiránek postoupili z druhého místa. Ve 
vyřazovacích bojích porazili tým Plazů 2:0, 
poté ale nestačili ve finále na tým Šacungu „A“ 
a podlehli 0:2. Naši borci pak ještě v „superfi-
nále“ porazili Hlavenec 2:0 a celkově se umístili 
na třetím místě.

Další informace najdete na webových strán-
kách http://www.nohejbal-celakovice.cz.

nohejbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Smečující Jiránek, přihlíží Löffelmann, na turnaji v Benešově. Foto: M. F.
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Pozvolný rozjezd  
Unionu

•  Milan Šikl

Během letní přestávky došlo v kádru Unionu 
k podstatným změnám. Novými tvářemi jsou 
brankař Fišer (Semice), dále Matějka, Špringr, 
Bečič (všichni Úvaly), Ježek z Litole. Po úvod-
ních dvou kolech, kdy Union remizoval, ale pod-
lehl na střelbu pokutových kopů, následovala 
další tři kola, ve kterých byl Union úspěšný jen 
na domácím trávníku.

SK SLANÝ–SK UNION 4:1
Branka: Ježek
Na půdě nováčka sehrál hostující celek vyrov-
naný první poločas. Po přestávce domácí navý-
šili vedení na 3:0 z brejků. Ježek sice snížil, ale 
domácí přidali ještě jeden zásah.

SK UNION–SK POŘÍČANY 1:0
Branka: Špringr
První vítězství v soutěži se zrodilo po vyrovna-
ném utkání, kdy rozhodl přesnou střelou v 63. 
min. Špringr. Na obou stranách bylo několik 
dobrých příležitostí, ujala se jediná.

FC HORKY N. JIZ.–SK UNION 4:2
Branky: Parůžek
Domácí se ujali vedení již v 5. min, což pozna-
menalo další průběh první půle, ve které hosté 
zcela propadli. Zlepšení po přestávce přineslo 
snížení náskoku domácích na jedinou branku, 
ale k vyrovnání již nedošlo, naopak domácí 
v 90. min. body jistili.

Union je po pěti odehraných kolech na 11. místě 
s 5 body. Fotbalisté také odehráli 1. kolo poháru 

SK LABSKÝ KOSTELEC–SK UNION 0:1, v je-
hož závěru rozhodl Kolovecký. Soupeřem v dal-
ším kole bude Brandýs.

DOROST
Rozehrál svoji soutěž I. A třídy rovněž s hodně 
pozměněným kádrem, do kterého postoupili ze 
žákovské kategorie další hráči. Trenér Šipčiak 
tedy skládá nové mužstvo, a tak výsledky nej-
sou zcela podle očekávání, hlavně v počtu ob-
držených branek.

SK UNION–SK HOVORČOVICE 3:2
Branky: Sládek 2, Kukla
Hosté šli překvapivě do vedení, ale v závěru 
utkání nestačili a Union otočil skóre.

SK UNION–SK MŠENO 2:3
Branky: Dosoudil, Sládek
Stejně jako v 1. kole se Union rozjížděl pozvolna, 
ve druhé půli sice finišoval, ale body nezískal.

SOKOL ČEČELICE–SK UNION 5:6
Branky: Sládek, Kukla, Szabo 2
A znovu, v první půli lepší soupeř a po přestáv-
ce divoká přestřelka, kdy byli úspěšní hosté.

SK UNION–TJ STRAKY 7:0
Branky: Sládek 3, Vlček M. 2, Kukla, Veselý 
Tentokrát to byla jednoznačná záležitost pro 
domácí hráče, kteří měli i další šance.
Dorost je v průběžné tabulce na 4. místě s 9 
body.

STARŠÍ ŽÁCI
Ti asi nejvíce doplatili na přechod hráčů do do-
rostu. Doplnění hráči z kolektivu mladších žáků 
se ještě nedokázali plně aklimatizovat, a tak vý-
sledky nejsou tak kvalitní.
BOHEMIA PODĚBRADY–SK UNION 5:1, bran-
ka: Dozorec, FK NERATOVICE–SK UNION 
4:2, branky: Pánek, Choura, SK UNION–HO-
ŘOVICKO 0:4, FK BRANDÝS–SK UNION 5:2, 
branky: Skalický, Dozorec. V tabulce zatím jen 
15. místo s 0 body. 

MLADŠÍ ŽÁCI
Jsou tvořeni starší přípravkou a i oni si musí na 
vyšší věkovou kategorii zvykat. Zatím se jim to 
daří poněkud lépe než starším žákům. B PO-
DĚBRADY–SK UNION 4:6, branky: Štěrba 2, 
Lopatář J., Lopatář A, Janák, Uher, FK NERA-

TOVICE–SK UNION 3:2, branky: Štěrba, Lopa-
tář J., SK UNION–HOŘOVICKO 3:3, branky: 
Štěrba, Lopatář J., Uher, FK BRANDÝS–SK 
UNION 3:1, branka: Froněk. V průběžné tabul-
ce je mužstvo na 11. místě se 4 body.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
V rámci Okresního přeboru odehrála jediné 
utkání. SK UNION–SK ZELENEČ 2:3, branky: 
Sebera, Manhart.

Nábor nadějí s českými 
reprezentanty

•  Milan Šikl

V rámci letošního „UEFA Grassroots Week“ se 
uskutečnil také tradiční nábor nejmladších fot-
balových nadějí ročníků 2009, 2010 a mladších, 
který na svém stadionu U Hájku uspořádal SK 
Union Čelákovice. Tři desítky chlapců a dívek 
absolvovaly pod dohledem zkušených klubo-
vých trenérů čtyři „štace“, které byly zaměřené 
nejen na jejich fotbalové dovednosti s míčem, 
ale na slalomové překážkové dráze i na obrat-
nost, pohybovou a běžeckou průpravu.
Více jak hodinového programu na trávníku se 
aktivně zúčastnili i dva mladí čeští reprezentan-
ti Ladislav Krejčí z pražské Sparty a Jiří Skalák 
z Mladé Boleslavi, kteří si také se všemi malými 
adepty zahráli fotbálek. Nedílnou součástí vy-
dařeného fotbalového odpoledne v Čelákovi-
cích bylo v jeho závěru společné či individuální 
fotografování a improvizovaná autogramiáda 
reprezentačního tandemu, který ochotně pode-
pisoval svoje fotografie, ale i předložené míče či 
dokonce kopačky!

Reprezentanti Krejčí a Skalák společně s účastníky ná-
boru fotbalistů na Unionu. Foto: V. Lopatářová

Velká cena Čelákovic v běhu hodinovém
•  Jaroslav Ryneš

Dne 5. září 2015 se konal na stadionu v Houštce 53. ročník závodu. Letošní ročník odstartovala Dana 
Zátopková a bývalý olympionik, běžec na 1 500 m, Ludvík Liška. Startovalo celkem 29 závodníků, 
z toho 26 mužů a 3 ženy. Počasí bylo pro závodníky takřka ideální, slunečno, teplo a bezvětří.
V závodě zvítězil Ondřej Chour z AC Česká Lípa výkonem 17 224 m. Nejlepší žena Václava Zodererová 
uběhla 12 446 m. Nejstarším závodníkem byl v kategorii nad 70 let František Doleček, ročník 1943, ze 
Staré Boleslavi, uběhl 8 347 m. V závodě startovali 2 závodníci z Čelákovic, nejlepší z nich byl Radovan 
Kerlík, který zvítězil ve své kategorii muži do 59 let a uběhl 15 651 m. Dobře si vedl i René Trbušek, 
který uběhl 11 600 m.
Děkujeme všem sponzorům závodu.

53. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém 
odstartovala na stadionu v Houštce Dana Zátopková. 
Foto: Jan Voděra

atletika

Autogramiáda reprezentantů Krejčího a Skaláka. Foto: 
V. Lopatářová
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IFORMACE, INZERCE

Městský bazén
Provozní doba v říjnu:
po  19.00–21.30

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

st 6.15–7.45 19.00–21.30

čt – 
  (19.00–20.00 aquaaerobik*)

pá 6.15–7.45 17.00–21.30

so  16.00–21.30

ne 10.00–12.00 16.00–21.30 
  (9.00–10.00 pouze senioři)

Ve svátek 28. 10. 16.00–21.00

Hřiště s umělým  
povrchem

(u bazénu)
Rezervace a správa areálu Čelákovická sportov-
ní, p. o. Kontakty viz výše.

tel.: 326 991 766
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

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. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

Změny v provozní době:
Z důvodu stále probíhající rekonstrukce je sau-
na i v říjnu 2015 uzavřena!

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, 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 ZDARMA zaregistrovali.
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ZPRÁVY Z RADNICE

VÝROČNÍ CENA
MĚSTA 
ČELÁKOVIC

Slavnostní večer 
u příležitosti 
udělení „Výroční ceny 
města Čelákovic 2015“ 
s koncertem skupiny 
Spirituál kvintet

Středa 28. října 2015 od 19 hodin
Kulturní dům, 
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice

Vstupné: 150 Kč � Předprodej: v kanceláři KD
Výtěžek ze vstupného bude věnován na charitativní účel.
Pořádá město Čelákovice
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ČELÁKOVIC

Slavnostní večer 
u příležitosti 
udělení „Výroční ceny 
města Čelákovic 2015“ 
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