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Regulované nájemné končí
k 31. 12. 2012 i u nás
V krajských městech a městech
s více než 10 tisíci obyvateli ve
Středočeském kraji skončí v poslední den letošního roku regulované
nájemné.
Podrobnosti
o změnách i o tom, že současné
vedení města nechce v tomto
volebním období již nájemné
zvyšovat, najdete na str. 3.

Stavba lávky pokračuje
Aktuální informace o stavbě lávky
přes řeku Labe i o uzavření
zdymadel přináší prosincový
Zpravodaj na str. 6.

Čelákovice vstoupily
do adventního času
Jaké bylo rozsvícení vánočního
stromu na čelákovickém náměstí?
Kde všude probíhaly oslavy adventu? O tom všem si můžete přečíst
v tématu Advent na str. 10-11 a prohlédnout si fotografie z prvního
adventního víkendu na str. 12-13.

Uskutečnil se 38. ročník
Večerního běhu městem
Na str. 18 zhodnotil Městský dům
dětí a mládeže letošní ročník
tradičního běhu, kterého se
zúčastnily stovky běžců.

Městský vánoční strom se rozzářil na náměstí 1. prosince.

Foto: Anežka Vitáčková

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšné překonání všech nástrah nastupujícího
roku s magickou 13 na konci.
Josef Pátek, Miloš Sekyra a tým zaměstnanců MěÚ
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Městská policie = služba občanům

731 136 156

Jste svědky porušování zákona nebo veřejného
pořádku? Kontaktujte Městskou policii!
Strážníci jsou Vám k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

Vážení sousedé,
poslední týdny každého roku jsou – přes stupňující se předvánoční shon a nákupní horečku –
především časem příprav na oslavu Vánoc.
Tento adventní čas bychom měli využít především k určitému vnitřnímu zklidnění, ke vzpomínkám na blízké, kteří už nejsou mezi námi,
k přemýšlení o tom, co je v životě opravdu podstatné.
Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval všem, kteří svou prací a snahou přispívají
k rozkvětu našeho města – živnostníkům, firmám a jejich zaměstnancům, pedagogům
a dalším pracovníkům ve školství, organizátorům bezpočtu zajímavých akcí, pracovníkům
městských a ostatních institucí, zaměstnancům
a hlavně dobrovolníkům charitních zařízení
a jiných neziskových organizací a také kolegyním a kolegům z Městského úřadu.
Děkuji lékařům záchranných služeb, policistům a hasičům, jejichž práci často bohužel
oceníme až ve chvílích pro nás nejtěžších
a kteří budou také o svátcích pracovat.
Zároveň mi prosím dovolte, abych vás pozval
na několik prosincových akcí. Určitě si nenechte
ujít již tradiční městský vánoční koncert
v Kulturním domě 18. 12. či návštěvu čelákovického betlému na dvoře Základní umělecké
školy Jana Zacha, zajímavá je také vánoční
výstava v Městském muzeu.

Vážení sousedé,
přeji vám krásné Vánoce a hodně štěstí
v roce 2013.

Váš starosta

ČERNÁ KRONIKA
26. října, zadržení lupiče
Ve 22.25 hod. operační důstojník PČR
požádal MP o pomoc při zadržení pachatele
vloupání do rekreačních chat v k. ú. Káraný,
který prchá z místa činu směrem do Čelákovic,
a to přes přechod na zdymadlech. Hlídka MP
ihned vyrazila na místo a zaujala postavení tak,
aby ji pachatel neviděl. Po úspěšném zadržení
byla u muže provedena kontrola, zda není
ozbrojen. Nalezen byl nůž. Následně byl pachatel předán Policii ČR k dalšímu opatření.
1. listopadu, opilec
Hlídce MP byl nahlášen podnapilý muž, v jednom z domů v ulici Stankovského spal pod
schodištěm do sklepa. Hlídka nalezla skutečně
podnapilého 42letého muže, který sdělil, že
čeká na svou přítelkyni, která zde bydlí. Protože
nebyla doma, byl muž z domu vykázán.
3. listopadu, wi-fi signál
Nahlížení do zahrad u domů v Lipové ulici
bylo MP telefonicky oznámeno kolem půl osmé
večer. Po příjezdu na místo hlídka po provedení
kontroly přes PČR zjistila, že se jedná o muže
bydlícího nedaleko. Muž své jednání vysvětlil
tím, že jen hledá signál pro internetové připojení přes wi-fi. Byl tedy upozorněn, aby toto raději řešil jiným způsobem a takto již nepokračoval.
5. listopadu, bezdomovec bránil orbě
Na služebnu se v odpoledních hodinách
osobně dostavil pracovník jedné z místních
zemědělských společností a oznámil, že se na
jejich poli usadil bezdomovec a svým pobytem
brání řádnému provedení orby. Hlídka se na
místo vypravila a zjistila, že se jedná o 54letého
muže z Pardubic. Bylo mu sděleno, aby pole
opustil a uklidil po sobě i nanošené věci a raději využil nějakého zařízení poskytujícího sociální
služby. Druhý den se hlídka na místo vrátila, aby
zkontrolovala, zda muž prostor vyklidil. Hotovo
nebylo, a tak na místě vyčkala až do úplného
vyklizení a odchodu muže.

SMS INFOKANÁL
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.

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1-2013) Zpravodaje je
již v pondělí 10. 12. 2012, a to do 14.00 hod.
Číslo vyjde přibližně 8. 1. 2013.
V čísle 11/2012 byla uzávěrka uvedena chybně.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 12. prosince 2012
od 18.00 hod. v Kulturním domě
Aktuální program ZM (včetně webového odkazu na on-line vysílání) bude vyvěšen týden
před zasedáním na úřední desce Města a na
webových stránkách Města.

VÝZVY
● VRACENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA TI
Žádáme občany, kteří splnili v roce 2012 podmínky pro vracení poměrné části příspěvku na
vybudování technické infrastruktury zejména
v lokalitách Sedlčánky-jih, Třebízského, aby
sdělili odboru FaP MěÚ Čelákovice aktuální
bankovní spojení společně s kopií kolaudačního
rozhodnutí. Kontakt: Karel Majer, vedoucí, tel.:
326 929 121, e-mail: karel.majer@celakovice.cz.
Děkujeme.

● Město Čelákovice

VÝZVA
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
ČELÁKOVIC PRO ROK 2013
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a dalších volnočasových aktivit
V návaznosti na usnesení Rady města
č. 20/2012/6.1 ze dne 25. 10. 2012 dnem 30. 10.
2012 vyhlašuji výzvu pro podávání žádostí
o dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok
2013.
• Dotaci lze poskytnout na základě úplné
žádosti předepsané poskytovatelem.
• Žádosti o dotace lze podávat prostřednictvím
podatelny Městského úřadu v Čelákovicích
s uvedením příjemce: odbor školství, informací
a kultury, v termínu od 12. 11. do 31. 12. 2012.
Poznámka redakce:
POZOR – 31. 12. 2012 je přístupná podatelna
Městského úřadu v Čelákovicích do 14.00 hod.

• Zásady města Čelákovic pro poskytování
finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových
aktivit a formulář žádosti naleznou žadatelé
na internetových stránkách města Čelákovic
(www.celakovice.cz) a v tomto vydání Zpravodaje.
Josef Pátek, starosta

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 34 (rok 2012), číslo 12. Vydává Město Čelákovice, www.celakovice.cz, IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5.800 kusů.
Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Jana Marečková,
Miroslava Šimonová, Václav Špaček, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jarmila Volfová. Příspěvky v max. rozsahu 1500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne
v měsíci, není-li na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Za věcnou
správnost zveřejněných příspěvků odpovídají jejich autoři. Tiskne: Iva Vodáková – DURABO, Čelákovice, Na Stráni 1301, tel.: 326 920 500, fax: 326 920 599. Tiskárna
neodpovídá za kvalitu reprodukcí nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 6. 12. 2012 v Čelákovicích.
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INFORMACE O NÁJEMNÉM OD 1. 1. 2013
Od tohoto data bude ukončena deregulace nájemného. Ministerstvo pro místní
rozvoj vydalo návod o přechodu na smluvní nájemné. Toto se týká krajských měst
a měst Středočeského kraje nad 9999 obyvatel, tudíž i Čelákovic.

Dne 23. listopadu se po pěti letech vrátili do Čelákovic
„Pátečníci“ a jako bonus byla tato skupina pražských
výletníků provedena Josefem Pátkem radnicí.
Foto: -rl-

Z diáře vedení města
2. listopadu, setkání starostů Čelákovic
a Káraného
Starostové společně koordinovali postup
stavby lávky přes Labe tak, aby co možná
nejméně zasáhla do běžného života občanů na
káranské straně.

Z toho vyplývá, že u nově uzavíraných nájemních smluv v roce 2013 je možné stanovit výši
nájemného, které je obvyklé pro danou lokalitu.
Pro Čelákovice, dle mapy nájemného, kterou
zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj, je stanoveno obvyklé nájemné ve výši 95,1 – 101,0
Kč/m2/měsíc, pro Milovice 64,6 – 74,3
Kč/m2/měsíc.
Od 1. 1. 2012 je cena nájemného stanovena
v Čelákovicích na 68,41 Kč/m2, v Milovicích
61,57 Kč/m2. Vzhledem k současné ekonomické
situaci nechce vedení města nájemné v tomto
volebním období už zvyšovat.
Prioritou v současné době je vymáhání dluhů
od neplatičů, kteří jsou dotováni řádně platícími

nájemníky, protože město musí hradit minimálně za odběr plynu na vytápění, za odběr studené i teplé vody, kde je prováděno vyúčtování
nájemníkům až za kalendářní rok.
Mnozí nájemníci si neuvědomují, že pozdními
úhradami se dostávají do situace, kdy jim hrozí
navíc uhradit poplatek z prodlení, který podle
Občanského zákoníku činí 2,5 ‰/den, což je
přes 91 % ročního úroku.
V případě soudního řízení a vymáhání dlužné
částky exekutorem musí dlužník počítat s úhradou soudních a exekučních poplatků, které se
pohybují v desetitisícových částkách.
Hana Machálková,
předsedkyně bytové komise

UPOZORNĚNÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

6. listopadu, trhy na náměstí
Pracovní skupina složená ze zástupců vedení města, odborů starosty, hospodářského a kulturního a zástupců Městské policie řešili přípravu výběrových řízení na provozovatele trhů na
náměstí.
14. listopadu, dotace na stavbu lávky přes
Labe
Starosta a vedoucí ORM Teichmanová jednali ve věci dotace na lávku se zástupci SFDI.
Jednání směřují ke konci a v nejbližších týdnech
bude připravena smlouva.
20. listopadu, zdymadla a jak dál?
Setkání starosty a ředitele Feygla ve věci
koordinace rekonstrukce zdymadla a stavby
lávky.
20. listopadu, setkání starostů ve věci
veřejné osobní dopravy
Starosta Pátek zastupoval město na setkání
starostů, které bylo věnováno autobusové hromadné dopravě.
23. listopadu, spolupráce ROUTA a města
První jednání ve věci smlouvy o spolupráci na
projektech ROUTY a Města.
30. listopadu, první rozsvícení vánočního
stromu v Sedlčánkách
Za účasti starosty města obyvatelé
Sedlčánek slavnostně rozsvítili svůj vánoční
strom.

Svoz odpadů o Vánocích 2012
Obě svozové společnosti AVE.CZ (popelnice)
i Technické služby Nymburk (kontejnery) budou
v průběhu vánočních svátků svážet komunální
odpady ve stejné dny, jak je po celý rok běžné.

Mimořádný vánoční svoz komunálních odpadů proběhne pouze v sídlištní
zástavbě na Štědrý den v pondělí dne
24. 12. 2012 dopoledne.
Neočekávejte, že v tento den budou vysypány všechny kontejnery o objemu 1100 litrů.
Svozce vyveze jen některé kontejnery
v každém stání tak, aby Vám vznikla volná
kapacita pro odkládání odpadů do dalšího
plánovaného svozu, který proběhne hned
v následující dny ve středu či ve čtvrtek jako
obvykle.
odbor životního prostředí

TAJEMNÍKA ÚŘADU
Pondělí 31. prosince 2012 NENÍ
na Městském úřadu v Čelákovicích

ÚŘEDNÍM DNEM.
Podatelna bude přístupná
od 8.00 do 14.00 hod.

Městský úřad
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ODBOR DOPRAVY
Oddělení dopravně správních agend
Masarykovo náměstí 1, 2;
250 01 Brandýs nad Labem

Dne 31. 12. 2012 bude z technických
důvodů uzavřeno pracoviště EVIDENCE
ŘIDIČŮ a REGISTRU VOZIDEL.
Uzavřena budou obě pracoviště oddělení
dopravně správních agend (v Praze i ve Staré
Boleslavi).
Radek Dünebier,
vedoucí oddělení
dopravně správních agend

MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích,
nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici:
REFERENT ODBORU VÝSTAVBY MěÚ
v Čelákovicích.
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU
Kontakt + další informace:
vedoucí OVÝST Ilona Luštincová,
tel.: 326 929 135,
tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.
Termín přihlášek: do středy 12. prosince 2012,
17.00 hod., na adresu MěÚ nebo předejte do
podatelny.
Celé znění viz webové stránky a úřední deska
Města.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení
na funkci zrušit.
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O Č E M J E D N A L I Z A S T U P I T E L É M Ě S TA

Zasedání Zastupitelstva dne 31. 10. 2012. Foto: -dv-

Rozpočet města 2012
Zastupitelé vzali na vědomí úpravy rozpočtu
města 2012 č. 13 a 14.

Polyfunkční dům na náměstí
ZM zrušilo usnesení č. 15/2012/4.12 ze dne
5. 9. 2012, kterým byl schválen Dodatek č. 2 ke
Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně
souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích
ze dne 18. 3. 2009, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 30. 8. 2010, mezi Městem Čelákovice jako
prodávajícím a společností STOPRO-INVEST,
s. r. o., jako kupujícím, na posunutí termínu převodu věcného plnění na město.
A schválilo nové znění Dodatku č. 2 ve smyslu posunutí termínu uzavření smlouvy o věcném
břemenu a nahrazení termínu „převede darovací smlouvou“ termínem „převede příslušnou
smlouvou“ v čl. I. odst. 2 Dodatku č. 2.

Územní plán Čelákovic
Usnesení č. 12/2012/10.1 ze dne 29. 2. 2012
týkající se pořízení nového územního plánu
Čelákovic ZM revokovalo a schválilo v souladu
s § 6 odst. 5. písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
pořízení územního plánu Čelákovic dle
§ 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dále ZM revokovalo své usnesení
č. 12/2012/10.2 ze dne 29. 2. 2012 týkající se
určení zastupitele pro pořízení nového územního
plánu Čelákovic a určilo pro pořízení územního
plánu Čelákovic zastupitele Petra Studničku.

O Č E M J E D N A L I R A D N Í M Ě S TA
Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ
V souvislosti s vybudováním lávky přes Labe
schválila RM k přeložce vedení ČEZ v lokalitě
na káranské straně Labe Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Navýšení rozpočtu pro dopravní obslužnost
Rada doporučila ZM na základě požadavků
občanů navýšit v rozpočtu roku 2013 částku na
dopravní obslužnost v paragrafu 2221, položce
5193 částku o 350 000 Kč z důvodu zajištění
rozšířeného provozu autobusových spojů linky
405 dle návrhu ROPID.
Plynovod Milovice
V letech 1997 až 1998 byl na náklady měst
Čelákovice, Lysá n. L. a Milovice vybudován
STL plynovod v bývalém vojenském prostoru
Milovice-Mladá. RM schválila vyvolání jednání
ve věci prodeje tohoto plynovodu v délce asi
5 km a pověřila starostu zastupováním města
ve věci jednání o jeho prodeji.
Hromadný nákup elektrické energie
Radní schválili Smlouvy o centralizovaném
zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a TS, Knihovnou, Muzeem, KD, MŠ
Rumunská a J. A. Komenského, ZŠ
J. A. Komenského a Kostelní, MDDM, ZUŠ,
Q-bytem a provozovatelem sauny jako veřejným zadavatelem nebo podřazeným odběratelem ve věci hromadného nákupu elektrické
energie na léta 2013 – 2014.
Nákup zvukové techniky pro Kulturní dům
Ředitel Kulturního domu požádal o možnost
využití prostředků investičního fondu organizace
ve výši 338 600 Kč na pořízení nové zvukové
techniky. Toto Rada schválila a zároveň uložila
řediteli vypsat na tuto zakázku výběrové řízení
ve spolupráci s odborem rozvoje města MěÚ.
Předtisková úprava a tisk Zpravodaje
Rada města schválila smlouvu o dílo
č. MUC/10642/2012-OŠIK-273 mezi Městem
Čelákovice jako objednatelem a SAMAB Group
Brno, a. s., jako zhotovitelem na předtiskovou
úpravu a tisk Zpravodaje města Čelákovic, ve
které zhotovitel dle požadavku RM přistoupil
k zachování kvality a barvy papíru.

Zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady města naleznete
na www.celakovice.cz
nebo jsou připraveny k nahlédnutí
na sekretariátu Městského úřadu.

Nové místo pro skateboardové hřiště
Pro přemístění skateboardového hřiště jsou
vytipované pozemky v prostoru při cestě k ČOV
nebo v prostoru nazývaném „Špička“. Prověřit
jejich vhodnost uložili radní vedoucímu hospodářského odboru MěÚ.
Realizace vjezdů a vstupů k RD
Obyvatelé Čelákovic bydlící v nových čtvrtích
na realizaci místní dopravní a technické infrastruktury přispívali poměrnou částkou nákladů.
Ta obsahovala i část nákladů na výstavbu vjezdů a vstupů k jednotlivým pozemkům. RM
schválila pro osm vjezdů zahájit zadávací řízení
veřejné zakázky s názvem „Vjezdy a vstupy –
Čelákovice, Sedlčánky“.
Dle výsledků zadávacího řízení pro realizaci
této zakázky schválila Rada nabídku společnosti K. UHLÍŘ, s. r. o., s cenou 203 469 Kč bez
DPH a zároveň i příslušnou smlouvu o dílo.
Lávka přes Labe
Pro stavbu „Cyklistická stezka přes Labe
v Čelákovicích“ schválila RM smlouvy mezi
Městem Čelákovice a společností Pontex, spol.
s. r. o. Jednu k výkonu autorského dozoru projektanta v maximální výši 116 160 Kč včetně
DPH, druhou k vypracování projektové dokumentace na úrovni zadávací dokumentace stavby stavebního objektu osvětlení lávky a připojovací cesty na levém břehu Labe za cenu 45
600 Kč včetně DPH a třetí na doplňkový korozní průzkum za cenu 36 000 Kč včetně DPH.
RM schválila také méněpráce ve výši
6 631 399,83 Kč bez DPH a vícepráce ve výši
6 371 338,87 Kč bez DPH na tuto stavbu předložené společností Metrostav, a. s., v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. K tomuto byl schválen
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1205 0100, přičemž celková cena díla dle tohoto dodatku činí
32 625 763 Kč bez DPH.
Přípojka plynu pro Muzeum
RM schválila Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
mezi Městem Čelákovice jako budoucím prodávajícím a RWE GasNet, s. r. o., jako budoucím
kupujícím plynárenského zařízení pro napojení
Městského muzea v Čelákovicích k plynovodní
distribuční soustavě v předpokládané hodnotě
184 000 Kč bez DPH.
Komise pro Místní agendu 21 (MA 21)
RM zřídila na základě úkolů, které byly přijaty při podpisu Koaliční smlouvy, a proto, že je
město přihlášeno do databáze měst využívajících MA 21, komisi pro Místní agendu 21. Jejím

předsedou jmenovala Miroslava Leypolda Igla
a členy Radima Vysloužila, Liběnu Knapovou,
Michaelu Kmječovou, Jitku Sedmihradskou
a Janu Slovákovou. Zároveň RM schválila návrh
kampaně města Čelákovic v rámci MA 21.
Studie pro vybudování zdroje pitné vody
Za předpokladu, že se podaří vyhledat
vhodné pozemky pro umístění vrtů, RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci na studii proveditelnosti vybudování vlastního vodního zdroje
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
z OPŽP.
Přeplocení v ulici Václava Kálika
Při probíhající rekonstrukci ulice Václava
Kálika bylo zjištěno, že u p. č. 2999, 2998,
2997/1 a 2996/1 mají vlastníci navíc oplocenou
část pozemku ve vlastnictví města, a tak Rada
pověřila starostu Josefa Pátka jednáním s majiteli dotčených pozemků.
Svítidla
Radní rozhodli o druhu svítidel, která budou
umístěna na chodníku do Sadů 17. listopadu
a na cestě k zadnímu vchodu do tělocvičny ZŠ
J. A. Komeského. Typ bude zapracován do projektové dokumentace.
Humanitární příspěvek
Radní schválili finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, a to ve výši 12 000 Kč azylovému
domu sv. Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse
n. L. a nízkoprahovému centru ve St. Boleslavi.
Podpora programu prevence rizikového chování
ZŠ Kostelní požádala Město o proplacení faktury realizovaného programu prevence rizikového
chování školní mládeže v rámci projektu „Sám
sebou“. RM proplacení částky 17 120 Kč schválila.
Dotace Farní charitě Neratovice
RM doporučuje ZM schválit dotaci Farní charitě Neratovice pro rok 2013 ve výši 90 000 Kč.
Územní plán Čelákovic
Na provedení prací spojených s posouzením
a zpracováním návrhů na změnu územního
plánu RM schválila nabídkovou cenu společnosti PRISVICH, s. r. o., ve výši 500 Kč bez
DPH za jednu žádost. Zároveň tedy ke Smlouvě
mandátní č. 32020 ze dne 14. září na akci
„Územní plán Čelákovic“ uzavřené mezi
Městem Čelákovice jako mandantem a firmou
PRISVICH, s. r. o., jako mandatářem schválila
RM i znění Dodatku č. 1, kterým se rozšiřuje
rozsah plnění o posouzení a zpracování návrhů
na změnu územního plánu za cenu 500 Kč bez
DPH za jeden návrh.
-dv-
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PREZIDENTSKÉ VOLBY
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012 Sb.,
byla vyhlášena volba prezidenta na dny 11. a 12. ledna 2013:

v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě druhého kola konání volby je termín stanoven takto:

v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volba prezidenta mimo území České republiky se koná dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona
o volbě prezidenta.
Právo volit má státní občan České republiky,
který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve druhém kole volby prezidenta může volit
i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidí (karanténa) nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má
pouze státní občan České republiky, který
splňuje podmínky výše uvedené.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličské průkazy vydává na žádost voliče
obecní úřad, v jehož stálém seznamu je volič
zapsán.
Toto pro občany našeho města zajišťuje
odbor pro občanské záležitosti Městského
úřadu Čelákovice, budova Radnice II,
Stankovského 1650, Čelákovice 250 88,
tel.: 326 929 147 – 148,
e-mail: helena.haramulova@celakovice.cz
nebo radka.kornerova@celakovice.cz.
Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro
okrskovou volební komisi.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče;
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Žádost v listinné a elektronické podobě
musí být DORUČENA příslušnému obecnímu
úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. 4. ledna 2013 do 16.00 hodin.
Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení;
• datum narození;

• adresu místa trvalého pobytu;
• způsob doručení voličského průkazu, požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má
být voličský průkaz zaslán;
• osobně, v tomto případě není písemná žádost
vyžadována, neboť obecní úřad, který je
oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední
záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje
uvede.
Nejzazší lhůta pro osobní požádání o vydání
voličského průkazu je 2 dny přede dnem
voleb, tj. 9. ledna 2013 do 16.00 hodin, tedy
do okamžiku uzavření stálého seznamu.
Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem
voleb, tj. nejdříve dne 27. prosince 2012,
voličský průkaz
• předá osobně voliči, nebo
• předá osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo
• zašle voliči na
- jím uvedenou adresu na území České
republiky do vlastních rukou;
- jím uvedenou adresu do zahraničí.
Pokud volič výslovně nepožádá pouze
o voličský průkaz na některé kolo voleb, obecní
úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola
voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo
voleb).

INFORMACE O POČTU A SÍDLECH
VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky nebo do výpisu ze zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským úřadem
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Sídlo volebního okrsku č. 8
pobočka Městské knihovny,
č. p. 1349

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO DRUHÉ
KOLO VOLBY
O vydání voličského průkazu lze požádat
také v době mezi prvním a druhým kolem volby.
Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním
dnem hlasování, tj. do 23. ledna 2013 do 16.00
hodin.

Počet okrsků: 11
Sídlo volebního okrsku č. 1
místnost Mateřské školy, ul. Přístavní č. p. 333
Sídlo volebního okrsku č. 2
zasedací místnost Technických služeb Čelákovice, vchod z ul. Lipové č. p. 1429
Sídlo volebního okrsku č. 3
místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu
č. p. 1380
Sídlo volebního okrsku č. 4
učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní
č. p. 457
Sídlo volebního okrsku č. 5
zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice,
ul. Prokopa Holého č. p. 1664
Sídlo volebního okrsku č. 6
místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu
č. p. 1380
Sídlo volebního okrsku č. 7
zasedací místnost Q-BYT spol. s r. o., ul.
J. Zeyera č. p. 1697
V

Prokopě

Sídlo volebního okrsku č. 9
místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První
č. p. 115

Sídlo volebního okrsku č. 10
objekt bývalé hasičské zbrojnice - pobočka Městské knihovny, Dělnická 133,
Sedlčánky
Sídlo volebního okrsku č. 11
učebna č. 238 v přízemí Základní školy, ul.
J. A. Komenského č. p. 414

POZOR
Další informace k volbě prezidenta na webových stránkách Ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Výše uvedený text je zpracován podle stavu
ke dni 26. 11. 2012.
odbor starosty
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LÁVKA AKTUÁLNĚ
Průběh stavebních prací
Mnozí z vás si jistě všimli, že vlastní stavební realizace lávky pro pěší a cyklisty přes Labe byla
konečně zahájena. Nejprve byla provedena příprava staveniště a kácení dřevin v místě stavby. Na
začátku listopadu byly na obou březích Labe zahájeny zemní práce, příprava šablon pro vrtání pilot
pro opěru, dále byly osazeny ocelové dvouplášťové pažnice potřebné pro betonáž hloubkových pilot,
které budou tvořit základ pro pylon lávky. Na levém břehu Labe v Čelákovicích bylo již také provedeno všech osm vrtaných pilot (čtyři pod opěrou a čtyři pod pylonem) o průměru 1180 mm
a průměrné délce 12 m. Stejně bude provedena i strana káranská, kde jsou již přípravné práce pro
vrtání pilot také dokončeny, vlastní vrtání pilot bude zahájeno v době od 27. 11. 2012.
Lávka přes zdymadla
Povodí Labe, s. p., dlouhodobě připravuje
provedení rekonstrukce vodního díla – zdymadel v Čelákovicích z důvodu špatného technického stavu vlastní stavby i technologického
zařízení zdymadel. Provizorní zabezpečení
lávky, které provedlo město Čelákovice ve spolupráci s Povodím Labe letos na jaře, prodloužilo životnost lávky z původně plánovaného uzavření v březnu letošního roku až dosud. Nyní již
však není možné rekonstrukci odkládat, Povodí
Labe uzavřelo smlouvu s dodavatelem stavby
Labská, strojní a stavební společnost, s. r. o.
a rekonstrukce byla zahájena do konce listopadu letošního roku. Lávka na zdymadlech bude
Povodím Labe uzavřena pravděpodobně již
definitivně dne 28. 2. 2013.
odbor rozvoje města

Vrtání piloty pod opěrou lávky na čelákovické straně.
Foto: archiv ORM

Výztuže pilot.

Foto: archiv ORM

Pohled směrem k Dobrovského ulici před realizací
a po realizaci.
Foto: archiv ORM

KOMUNIKACE VÁCLAVA
KÁLIKA
V polovině srpna byla zahájena realizace
komunikace Václava Kálika v Čelákovicích.
Výstavbu provázely četné problémy, které se díky
vstřícnosti a operativnímu jednání všech zúčastněných podařilo vyřešit v relativně krátkém čase.
Veliký dík patří zejména pracovníkům společností VaK MB a Rybář stavební, s. r. o., za spolupráci
při odstraňování závad zjištěných na kanalizačních stokách probíhajících pod nově budovanou
komunikací při ulici Zárubově a Dobrovského.
Komunikace v celkové hodnotě 1,5 mil. Kč byla
předána do užívání 29. 9. 2012. Obyvatelům ulice
Václava Kálika, kteří se téměř po půl století
dočkali zpevněné komunikace, děkujeme za
trpělivost při výstavbě a doufáme, že s nově
vybudovaným povrchem budou spokojeni.
odbor rozvoje města

Doplnění alejových výsadeb novými javory
v ulici Sedláčkově
V listopadu byla alej v ulici Sedláčkově doplněna novými výsadbami javorů druh Acer pseudoplatanus – javor klen. Je to stejný druh, který byl z bezpečnostních a zdravotních důvodů z této aleje
v říjnu vykácen. Původně jsme se domnívali, že alej obnovíme až na jaře příštího roku, ale podařilo
se nám sehnat 7 ks uvedeného druhu dřevin již nyní, proto jsme přistoupili k výsadbám okamžitě.
Na jaře budeme ve výsadbách ještě pokračovat. Necháme ještě upravit okolní terén, aby poměrně
frekventovaná alej sloužila co nejdříve svému účelu. Všechny balové stromy včetně dopravy, výsadbových prací, pomocného materiálu a první zálivky byly pořízeny za 28 560 Kč vč. DPH.
odbor životního prostředí

Slavnostní vyhodnocení soutěže Adoptuj si svůj strom
První listopadový den jsme na zahradě
Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského
1586, vyhlásili výsledky naší soutěže. Posoudili
jsme splnění kritérií soutěže a schválili adopce
pozorovaných stromů. Výhercem a Přítelem tří
sakur na pozemku MŠ se stal Sebastian Fišera

Foto: -dv-

z třídy Sluníček. Z rodiny Fišerových se účastnil
každý člen rodiny, takže od nás dostali diplomy
a také vstupenky do Muzea alchymistů a mágů
a Muzea pražských pověstí a strašidel. Na Jitku
Sedmihradskou, maminku tří dětí, která s rodinou adoptovala jinan dvoulaločný u Knihovny,
čekal rovněž diplom i se vstupenkami. V kategorii dospělých vyhrál Josef Žák, který si adoptoval lípu v ulici Na Stráni. Za nápadité výtvory,
které připravily děti ze sedmi tříd MŠ, jsme
odměnili třídy hezkými knížkami, diplomy i se
vstupenkami do muzeí. Zúčastněným (spolu
s dětmi nás bylo přes stovku) pak patřil
odznáček upozorňující na to, že si adoptovali
svůj strom. Přitom jsme pozorovali, jak pan Červinka ml. i přes nepřízeň počasí vysazuje hrušeň, jabloň a svitel, které si děti z MŠ adoptovaly.

Pro letošek tak skončila další akce v rámci
kampaně Čelákovice – město stromů. Letos se
během této kampaně konala i mimořádně úspěšná výstava o čelákovických stromech spojená s besedou v Městské knihovně. Proběhla
i exkurze za nově vyhlášeným památným stromem – dubem v Sedlčánkách.
Soutěž Adoptuj si svůj strom vyhlásilo občanské sdružení NAŠE Čelákovice za podpory
Města Čelákovic a dobrovolnického programu
„ČSOB a Era Pomáháme společně“. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili soutěže, a také našim
podporovatelům. Zvláštní dík pak patří paní ředitelce Haně Henyšové za výbornou spolupráci.
Našim přáním je, aby přibylo dětí, které se společně s dospělými starají o své okolí a o to, jak
bude jednou město vypadat.
Za organizátory Petr Petřík

zprávy z radnice

12/2012

7

Přivítáni do života byli tito noví
občánci města Čelákovic:
v sobotu 24. listopadu 2012

Foto: -dv-

„Jsem rád, že jsem u zrodu další tradice, a to
poděkování sportovcům. Tato akce byla velmi
příjemná a velmi našim reprezentantům fandím,
protože věřím, že je další úspěchy čekají.“
Josef Pátek

Mikuláš Najman, Barbora Vysloužilová,
Denis Babyč,

Další nová tradice v Čelákovicích
V Čelákovicích máme mnoho sportovců, kteří úspěšně naše město
reprezentují, a to prakticky na všech úrovních. Od republikové až po ty světové. Je naprosto nepochybné, že každý úspěch našeho sportovce reprezentuje i Čelákovice. Z tohoto důvodu letos poprvé pozval starosta města
sportovce na slavnostní setkání, aby jim poděkoval za vzornou reprezentaci města a popřál jim mnoho zdraví, sil a trpělivosti do dalších sportovních klání.
Setkání, které proběhlo v podvečer 3. prosince ve velké obřadní místnosti radnice, se zúčastnilo celkem 18 sportovců a vedoucích týmů
z 5 disciplín. Starosta v úvodním projevu sportovcům poděkoval za reprezentaci a následně předal malý dar. Následovala příjemná diskuse věnující se pěstování sportu.
-red-

Rozsvícení stromu v Sedlčánkách
Viktorie Mrázová, Lucie Opa, Vilém Sluka,
Antonín Novák, Martin Novkov,

Zahájení adventu a slavnostní rozsvícení vánočního stromu letos
proběhlo také v Sedlčánkách. Naše poděkování patří všem, kteří strom připravili a také zajistili program s dětmi z naší obce. V parku před školou se
sešlo poměrně velké množství lidí a věříme, že se rozsvícení vánočního
stromu stane každoroční tradicí.
Tímto přejeme krásné, pohodové Vánoce a šťastný nový rok!
Andrea Maturová, osadní výbor Sedlčánky

Marie Bartůňková, Matyáš Kořínek, Josef Vírava,
Jan Kortiš, Veronika Řeháková a Vojtěch Čanda.
Foto: Jiří Suchý

Foto: Andrea Maturová
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V NEDĚLI 9. PROSINCE ZAČÍNAJÍ PLATIT
NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY VLAKŮ I AUTOBUSŮ
V období od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013 budou v platnosti nové jízdní řády osobní
železniční i veřejné autobusové dopravy. Na železnici na trati 231 mezi Prahou
a Čelákovicemi k významnějším změnám nedochází, v ranních hodinách bude jezdit navíc jeden posilový vlak. Železniční trať bude rovněž plnit funkci odklonové
trasy po dobu modernizace traťového úseku mezi Prahou-Běchovicemi a Úvaly.
U autobusové dopravy dochází ke zvýšení počtu spojů mezi Čelákovicemi, Zálužím
a Jirny. Jízdní řády byly sestaveny na základě připomínek objednatelů, obcí i občanů s přihlédnutím k technologickému a finančnímu zajištění dopravy.
Rozsah železniční dopravy ve Středočeském kraji zůstane zachován na úrovni grafikonu roku 2012
a vlaky každý den ujedou 38 777 vlakokilometrů. V Praze dochází k nepatrnému navýšení počtu spojů
o 0,4 %, které denně ujedou 12 522 vlakokilometrů. Každý den bude vypraveno průměrně 2 061 osobních nebo spěšných vlaků. Provoz v celém úseku trati mezi Prahou a Kolínem zajistí 13 jednotek
CityElefant. V pracovní dny bude mezi Prahou a Čelákovicemi zajištěn takt 30 minut, o víkendech a státních svátcích 60 minut.
Nejvýznamnější změnou na trati 231 je posílení dopravy mezi Kolínem, Čelákovicemi a Prahou
v ranní špičce pracovních dnů. Ke stávajícím třem zrychleným osobním vlakům (odjezd z Čelákovic
v 5:50, 6:50, 7:50 hod., z Jiřiny o 3 minuty dříve) směřujícím do Benešova u Prahy přes žst. Praha hlavní nádraží přibude čtvrtý, který bude odjíždět z Čelákovic v 8:50 hod. Stejně tak osobní vlaky s odjezdem z Čelákovic v 4:28, 22:04, 22:34 a 23:34 hod. pojedou do žst. Praha hlavní nádraží, všechny ostatní spoje budou mít cílovou stanici Praha Masarykovo nádraží. Osobní vlaky s odjezdem z Prahy v 00:26,
4:23, 4:56, 5:26 a 23:26 hod. pojedou z žst. Praha hlavní nádraží, všechny ostatní spoje budou vypraveny z žst. Praha Masarykovo nádraží.
V pracovní dny a o víkendech budou jezdit spoje linky S2 na trase Praha – Čelákovice – Kolín a S20
Praha – Čelákovice – Milovice. Přímé spoje linky S20 nebudou vypravovány o víkendech a státních
svátcích. Přesně deset let uplyne letos 15. prosince od doby, kdy byla v úseku mezi Prahou a Čelákovicemi zavedena plná integrace trati v rámci systému PID.
Trať 231

Čelákovice-Jiřina

TAM

ZPĚT

Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

XX:01, XX:31

XX:31

XX:56, XX:26

XX:26

Čelákovice

XX:04, XX:34

XX:34

XX:53, XX:23

XX:23

Praha-Vysočany

XX:24, XX:54

XX:54

XX:33, XX:03

XX:03

Praha-Mas. n.

XX:31, XX:01

XX:01

XX:25, XX:55

XX:55

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje v současnosti stavbu Optimalizace trati Lysá
nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba, jejíž náplní je modernizace železniční trati včetně rekonstrukce železniční stanice Čelákovice. V jejím rámci je navrženo vybudovat ostrovní a vnější nástupiště, která budou přístupná pro cestující veřejnost systémem podchodů, chodníků a výtahů. Stavba
rekonstrukce železniční stanice Čelákovice má v současnosti vydané rozhodnutí o umístění stavby.
„Vlastní realizaci předpokládáme v roce 2016, a to po dokončení stavby Modernizace traťového
úseku Praha-Běchovice – Úvaly (realizace 2013-2015). Při stavebních pracích v úseku PrahaBěchovice – Úvaly bude železniční trať přes stanici Čelákovice plnit funkci odklonové trasy, zahájení prací na obou úsecích současně by tedy mohlo přinést dopravní komplikace. Přesto ještě prověřujeme možnost koordinace výlukových opatření tak, aby bylo možné zahájit rekonstrukci
železniční stanice Čelákovice dříve,“ uvedl Pavel Tesař, tiskový mluvčí SŽDC.
Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice mají zajištěn v Čelákovicích přestup na vlaky
linky S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn
60 minutový takt mezi 4. a 22. hodinou (o víkendech a státních svátcích mezi 5. a 21. hodinou).
V pracovní dny odjíždí první ranní vlak z Brandýsa nad Labem ve 4:09 hod., poslední vlak z Čelákovic ve 22:55 hod.
Trať 074

TAM

ZPĚT

Čelákovice

XX:36

XX:21

Čelákovice zast.

XX:39

XX:17

Lázně Toušeň

XX:44

XX:13

Brandýs n. Labem

XX:54

XX:04

Jízdní řády autobusů
budou součástí lednového
čísla Zpravodaje.

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,
vchod z ulice Na Stráni
(u nákladové rampy České pošty, s. p.),

Čelákovice 250 88
tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Čištění chodníků
S příchodem chladného počasí bude opět
prováděno čištění chodníků a komunikací od
sněhu a zmrazků. Na úsecích, kde lze používat
mechanizaci, dochází často k tomu, že zaparkovaná vozidla zasahují příliš do prostor chodníku,
a tím ubírají manévrovací prostor pro mechanizaci. Žádáme tímto řidiče, aby při parkování
k tomuto přihlédli a vozy parkovali tak, aby přesahovali na chodník co nejméně. Především se
jedná o zrekonstruovaná parkovací stání v ulicích Na Stráni, Rumunské a Rybářské.

Volný pohyb psů
Upozorňujeme na platnou obecně závaznou
vyhlášku města, která omezuje volný pohyb psů
na celém území města. Pes musí být na vodítku
všude, s výjimkou vymezených lokalit, kde
může majitel psa svého psa z vodítka pustit.
Tato místa budou, pokud to bude technicky
možné, označena značkami a vybavena sáčky
na exkrementy s koši. Jedná se o tato místa:
• travnatá plocha mezi ulicemi Rumunská
a J. Zeyera;
• travnatá plocha Na Stráni mezi objektem
„Statek“ a první zástavbou;
• cesta k ČOV, od konce ulice Na Stráni;
• plocha mezi garážemi a ubytovnami v areálu
bývalého TOSu – Spojovací;
• louka vedle vodáckého klubu, pod ulici
U Stabenovky;
• alej k hřbitovu – lokalita U Mrchovláčky (konec u rozvětvení komunikace pod hřbitovem);
• městské části Záluží, Sedlčánky, Císařská
Kuchyně (volná prostranství mimo zastavěnou plochu obce);
• katastrální území Čelákovic (volná prostranství mimo zastavěnou plochu obce).
Stále registrujeme stížnosti občanů na majitele psů, kteří své psi nechají volně pobíhat
v místech, kde to není vhodné, např. na cyklostezce, na chodnících apod. Platí, že majitel je
za svého psa odpovědný i v místech, kde může
být veden bez vodítka, a je nutné, aby na těchto místech majitelé po svých psech uklízeli
exkrementy a dodržovali veřejný pořádek a pravidla slušného chování.

Upozornění
Zdroj: Jízdní řád 2012/2013

V autobusové dopravě dochází k nejvýznamnějším změnám u linky 405, u které jsou navýšeny
počty spojů v časných ranních a večerních hodinách mezi Čelákovicemi a Nehvizdy a dále pak jsou
prodlouženy vybrané autobusové spoje přes Jirny do Horoušan, aby se mohli občané Čelákovic
pohodlněji dostat do Centra zdravotní péče v Jirnech. K drobným časovým posunům, které by měly
přispět k lepší provázanosti spojů, dochází i u ostatních autobusových linek.
Petr Studnička, zastupitel města

V případě, že nás kontaktujete přes telefonní
číslo pevné linky, žádáme Vás o trpělivost
a posečkání u vyzvánění. Hovor je totiž přesměrován na hlídku MP a trvá několik vteřin, než
strážník hovor odbaví.
Za kolektiv Městské policie Čelákovice chci
všem popřát klidné a milé Vánoce.
Radek Fedaček, velitel MP
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Od listopadu jsou v našem městě nově otevřeny hned dvě prodejny, kde si vyberete
z široké nabídky různých druhů pečiva.
Jednu s názvem PEKAŘSTVÍ KOPECKÝ
najdete v Masarykově ulici č. p. 244 vedle
bývalé prodejny „mladých“, nyní Labe.
Nájemcem je rodinná firma Pekařství
Kopecký, s. r. o., z Nymburka. Další prodejny,
které nesou stejný název, najdete v Nymburce,
Poděbradech a Sadské.
Toto pekařství má již jednadvacetiletou tradici a po celou tuto dobu nabízí svým zákazníkům
vždy čerstvé a kvalitní pečivo vyráběné podle
tradičních receptur a z prvotřídních surovin.
V čelákovické prodejně si navíc můžete
i posedět a k zakoupenému pečivu objednat
kávu, čaj apod. Před zavírací dobou mnohdy
poskytují i slevu na vybrané druhy pečiva.
Provozní doba:
po – pá 6.00 – 18.00 hod.
so
7.00 – 11.00 hod.

co nového ve městě
Květinářství
v
domě
SLUNÍČKO
v Masarykově ulici změnilo majitele, kterým nyní
je Jana Hlušičková, a název na KVĚTINÁŘSTVÍ
JANA. Nabídka zůstala zachována – výběr
z mnoha druhů řezaných květin, prodej hrnkových pokojových i sezonních květin, svíček, květináčů, svatební servis apod. Čelákovičtí mohou
zdarma využít rozvozu květin.
Objednávky na tel.: 731 571 220 nebo
e-mailu: hlusickovajana@seznam.cz.
Provozní doba:
po – pá 8.30 – 17.30 hod.
so
8.30 – 11.30 hod.

Po tříměsíční rekonstrukci byla v pátek
9. listopadu znovu otevřena prodejna
v Masarykově ulici č. p. 212 – naproti sokolovně.
Drogistický sortiment dle požadavku vlastníka
(Města) zůstal zachován. Nakupovat tak můžete
v další z prodejen s názvem DROGERIE TETA.
Kromě na první pohled patrných změn interiéru (zvětšení prodejní plochy, které umožňuje
i používání pojízdných nákupních vozíků, nové
podlahy, osvětlení, renovovaných dřevěných
částí výlohy a celkového prosvětlení prodejny),
připravil provozovatel p. Martin Lerch pro zákazníky překvapení v podobě prodloužené otevírací
doby. Ve všední dny nabízí nová Teta možnost
nákupu až do 19.00 hodin, aby i zákazníci vracející se ze zaměstnání v pozdějších hodinách
mohli pohodlně využít všech služeb a nabídek,
kterými je hodlá tato prodejna oslovit.
Druhá nese název Mochovská pekárna NA
PERÓNĚ a nachází se v budově nádraží
Masarykova č. p. 53, místo kavárny ČEL EJ
KAFE, která zde ukončila provoz.
Provozovatelem je Lafa, a. s., odpovědným
vedoucím pan Petr Kohout.
K zakoupení zde je čerstvé mochovské pečivo, ale nejen to. Nabídka je rozšířena o sortiment bistra. Proto si denně pochutnáte na jiném
snídaňovém a bufetovém menu, včetně polévky,
chlebíčků, obložených rohlíků, smaženek apod.
Využijte možnosti zakoupení snídaňového
balíčku „s sebou“ již od 39 Kč. V nabídce nechybí ani velký výběr balených nápojů, ale i čepované pivo (plzeňská 12° a 10° Gambrinus),
dobrá káva Tchibo (také i s sebou), sladkosti,
uzeniny, mléčné výrobky a jiné pochutiny.
K platbě můžete použít i stravenky Ticket
Restaurant a Gastro pass.
Provozní doba:
po – pá 5.00 – 20.00 hod.

9

Podle informací provozovatele by se měla
nabídka sortimentu soustředit především na
oblast „barev a laků“, kdy budou mít zákazníci
možnost využívat kromě nabídek klasického
„Teta letáku“ také tzv. „Technický leták“, který
obsahuje nabídku zboží z oblasti chemie, hnojiv,
malířských potřeb a širšího sortimentu barev,
laků a ostatních nátěrových hmot za akční ceny.
S blížícími se vánočními svátky bude nabídka
rozšířena i o dárkové kazety, vůně a také ostatní potřeby k výzdobě domácností a vytvoření
vánoční atmosféry. Klubovým zákazníkům, těm,
co mají Teta karty, bude v předvánočním období
nabídnuta sleva 20 % na celý vánoční sortiment.
Nová prodejna umožňuje vedle uplatnění zákaznických karet platby platebními kartami, včetně
bezdotykových karet, a lze zde dobít telefonní kredit všech operátorů, včetně OpenCall a internetových účtů PaySafecard, CashTicket anebo Ukash.
Provozní doba:
po – pá 8.00 – 19.00 hod.
so
8:00 – 11.30 hod.

Poznejte sebe i druhé pomocí horoskopu... To
je motto astroložky Miluše Hlávkové. Její
astrologická poradna se nachází v Čelákovicích
v Jaselské ulici č. p. 1837/25. Paní Hlávková
absolvovala Astrologickou školu Evy Prokešové
a pravidelně navštěvuje Astrologickou asociaci.
Může vám pomoci při řešení partnerských,
rodinných, finančních, zdravotních či jiných problémů. Výklad horoskopu (osobně nebo prostřednictvím Skypu) na základě data, místa
a času narození získáte za částku 500 Kč/hod.
Stejně tak prognózu budoucnosti, měření geopatogenních zón nebo odpovědi na vaše otázky
pomocí kyvadla.
Na výklad horoskopu či ostatní služby se
můžete objednat na tel.: 603 410 114, e-mailu:
info@vykladhoroskopu.cz. Více informací
najdete na webových stránkách www.vykladhoroskopu.cz.
Pracovní doba:
po – pá 8.00 – 20.00 hod.
so – ne dle dohody
-dv-

Nový herní prvek v sídlišti V Prokopě.

Foto: -dv-
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Advent
Doba adventní byla přípravnou dobou na vánoční svátky a už od
11. století se její doba trvání ustálila. Začíná čtvrtou neděli před Štědrým
večerem, trvá 22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoli neděli mezi
27. listopadem a 3. prosincem. Každá z adventních nedělí měla své lidové
označení – železná, bronzová, stříbrná a zlatá.
V našem městě je čas adventu naplněn řadou překrásných akcí
a setkání, počínaje společným rozsvícením vánočního stromu na náměstí,
mikulášskými nadílkami a setkáním seniorů. Završením předvánočního
období je tradiční Vánoční koncert Města v Kulturním domě.

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
V posvátném vánočním čase bychom se měli zamyslit nad historií a duchem těchto svátků.
Historie příchodu Ježíše na svět je známá, i když je popsána spíš jako duchovní poselství než jako
dějepisná reportáž v dnešním slova smyslu. Pozdější reakce na tuto radostnou událost je vyšperkována různými zvyky, bez nichž si nedovede ani dnešní člověk Vánoce představit. Ale to je také dostatečně známo i lidem, kterým uniká náboženské a duchovní poselství této významné události.
Proto aspoň něco z duchovního poselství. Křesťanská víra chápe a věří, že v tom narozeném Dítěti
je největší dar lidstvu, Syn Boží poslaný k naší spáse. Nechci však unikat do vysokých duchovních
sfér, jen připomenout, že Boží obdarování lidstvu se skoro vždy projevuje i v něčem lidském. Vánoční
zvěst, že „Slovo se stalo tělem“ upozorňuje, že duchovní a mravní skutečnosti se mají a musí projevit v pozemských událostech, a chcete-li i v těle chápajícím a uskutečňujícím dobro a lásku. Boží
Slovo bere na sebe tento tvar – lidství. Člověčenství je tvar, kterým Bůh přichází o Vánocích k nám.
Naši předkové to vyzpívali ve verši „Člověčenství naše vzal na sebe“. Člověčenství je most, kterým
kráčí Bůh k nám, píše pan profesor Tomáš Halík.
Rozviňme tedy i my toto poselství z druhé strany. Přijměme naše lidství ve všem, a to v dobrém
i zlém, všedním i svátečním, jako naši cestu k Bohu. A tak žijme a kráčejme až k té nejhlubší
skutečnosti, kterou je Bůh, Otec Ježíše Krista, a to i tehdy když mnoho lidí Boha neumí nebo nechce
přijmout. Kdo vážně a věrně chápe své lidství i lidství našich bližních, je už tím na cestě k Bohu.
Podobně psal i jeden z největších teologů minulého století Karl Rahner.
P. Richard

VÁ N O C E N E J S O U J E N 2 4 . P R O S I N C E
Pro období mezi 24. prosincem a svátkem Tří králů máme v češtině krásný název
– Vánoce. Jazykozpytci tvrdí, že toto slovo se u nás začalo používat někdy ve
12. – 13. století a že snad vzniklo z německého slova Weihnachten (weihen/světit
a nachten/stmívat se), což asi původně znamenalo Svatá noc. V křesťanské tradici
jsou Vánoce od 7. století našeho letopočtu oslavou narození Ježíše Krista. Za den
jeho narození byl asi ve 3. století našeho letopočtu určen 25. prosinec.

KŘESŤANSKÉ VÁNOCE
Předlistopadoví vládci věnovali mnoho úsilí
tomu, aby přeznačili obsah vánočních svátků.
Když se jim z nich ani po mnohaleté propagandě nepodařilo učinit „svátky míru“, začali je charakterizovat jako „svátky hojnosti a plného
stolu“. Z počátečních vznešených ideologických
výšin tak v závěru své epochy sklouzli do velmi
nízkého materialismu.
Je smutné, že se ty dekadentní doby tak
rychle vrátily. Nezpůsobila to ideologie, ale ekonomika. Výrobci chtějí prodávat a Vánoce jim
k tomu dávají jedinečnou příležitost. Odstředivý
tlak tak dnes působí mnohem rafinovaněji než
za socialismu. Doprovázejí ho koledy a zdobí
charita. Vede však ke stejně nízkému materialismu jako ten předlistopadový.
Křesťanské Vánoce nejsou svátky plných
stolů a dárky přecpaných skříní. V Bibli v souvislosti s nimi čteme o narození dítěte, které
v sobě nese opravený genetický kód lidství. Ten
způsobuje, že když to dítě vyroste, nedere se
před ostatní, ale obětuje se pro ně. Křesťanské
Vánoce jsou každoroční výzvou přijmout od
onoho dítěte jeho genetický kód.
Emanuel Vejnar, evangelický farář

Kristovo narození nás ale provází snad každý
den. My starší už ze školních lavic totiž víme, že
je považováno za začátek křesťanské éry, tedy
za počátek křesťanského letopočtu. Toho letopočtu, který býval v latině označován jako
„Anno Domini/Léta Páně“ a zkratkami A. D., či L.
P., později úslovím „po Kristu“ (po Kr.), nyní
častěji úslovím „našeho letopočtu“ (n. l.). To, co
se odehrálo před Kristovým narozením, je označováno jako „před Kristem“ (př. Kr.), nebo „před
naším letopočtem“ (př. n. l.). Jestliže je za den
Kristova narození tradičně považován 25. prosinec roku, který je rozhraním mezi „naším letopočtem“ a „před naším letopočtem“, pak by
datem Kristova narození mohl jednoduše řečeno, či napsáno, být 25. prosinec roku 0. Je to ale
složitější. Proč? Odpověď lze snad zjednodušit
následovně.
Křesťanský letopočet nevznikl dnem Kristova
narození, ani za jeho života. Rok narození se
pokusil zpětně zjistit až jakýsi Dionýsius
Exiguus (Diviš Skromný, asi 500 – 560 n. l.),
opat jednoho římského kláštera. Výpočtem
došel s využitím tehdy jemu dostupných pramenů k výsledku, který označil za rok 1, respektive
„I“, protože tenkrát se používaly římské číslice
a ty nemají výraz pro nulu. Začátkem křesťanského letopočtu se tak stal jakýsi předěl mezi

31. prosincem roku 1 před Kristem a 1. lednem
roku 1 po Kristu. Mezi 1. lednem roku 1 př. n. l.
a 1. lednem roku 1 n. l. nebyly tedy podle Exigua
2 roky.
Ale – po čase se zjistilo, že pro astronomické
výpočty a zaznamenávání dat v desítkové soustavě přece jen rok 0 „chybí“. V roce 1740 se
proto učené hlavy rozhodly definovat rok 1 př.
n. l. jako rok 0 a rok 2 př. n. l. jako rok minus (-)
1. Rok 1 n. l. je rokem plus (+) 1. Tímto způsobem byl sklouben křesťanský letopočet s astronomickým.
Historici a teologové později také zjistili, že
opat Exiguus se ve svém výpočtu trochu zmýlil
a že Kristus se narodil asi 4 až 7 let před jím
vypočteným počátkem křesťanského letopočtu.
Na tom ale dnes už nezáleží. Kromě toho existují teorie, že určením Kristova narození na 25.
prosinec překryli první křesťané původní pohanský kult zimního slunovratu, slavený v noci z 21.
na 22. prosince, později kult římského boha
sklizně Saturna či svátek Nepřemožitelného
Slunce. To také už nikomu nevadí, protože existenci Ježíšovy osoby dnes nikdo nezpochybňuje. Asi nejpravděpodobnějším postupem
určení počátku našeho letopočtu, a tedy narození Krista jsou výpočty astronomů, odvozené
Pokračování na str. 11
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Pokračování ze str. 10
z konjunkce planet Saturn a Jupiter, ke kterým
opakovaně došlo v roce 7 př. n. l. Tato konjunkce mohla být totiž považována za úkaz podobný
Betlémské hvězdě, spojované s Kristovým
narozením.
Z původně náboženského svátku se postupně
stal i jeden z nejvýznamnějších svátků občanských. Jen škoda, že lidé znají Ježíška spíš jako
nevinné batole v košilce na jesličkách, které od
nás nic nechce, a ještě večer před svým narozením samo rozdává. Dospělý Ježíš je pro ně už
trochu obtížná postava, protože hlásá lásku
k bližnímu a mimo jiné žádá pravdu, poctivost,
odpouštění, dobročinnost a skromnost.
K té skromnosti bych rád poznamenal –
nebojte se na Štědrý den udělat svým bližním
radost, třeba i jen drobným dárkem. Nevěřte tak
úplně kritikům, kteří se vztyčeným prstem
hlásají, že Vánoce byly vždy jen svátkem rozjímání. Nedávno jsem totiž četl drobnou knížku
o Vánocích z roku 1920, ze které si dovoluji citovat: „Předsváteční shon, prudce bijící vlny lidu
po ulicích; krámy všeho druhu jsou na zalknutí
plny, balicího papíru a motouzu spotřebují se
ohromné spousty, peníze řítí se jako horským
slapem...“
Hezké Vánoce po celý rok 2013 přeje
čtenářům Zpravodaje
Ivan Vaňousek
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Čelákovicích
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
kostel Nanebevzetí Panny Marie
neděle 23. 12. – čtvrtá adventní
8.00 a 18.00 hod.
pondělí 24. 12. – Štědrý den
17.00 hod.
úterý 25. 12. – Hod boží vánoční
8.00 a 18.00 hod.
středa 26. 12. – Štěpán
8.00 hod.
11.00 hod.
PRO DĚTI BESÍDKA U JESLIČEK
neděle 30. 12.
8.00 a 18.00 hod.
pondělí 31. 12. – Silvestr
17.00 hod.
úterý 1. 1. 2013 – Nový rok 8.00 a 18.00 hod.
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Husův sbor
neděle 23. 12. – čtvrtá adventní
9.30 hod.
pondělí 24. 12. – Štědrý den
22.00 hod.
„ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ“ E. Marhuly
úterý 25. 12. – Hod boží vánoční 9.30 hod.
neděle 30. 12.
9.30 hod.
úterý 1. 1. 2013 – Nový rok
15.00 hod.
EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ CÍRKVÍ
K PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
modlitebna Církve bratrské ve Vašátkově ulici
úterý 25. 12. – Hod boží vánoční 14.00 hod.
CÍRKEV BRATRSKÁ
modlitebna ve Vašátkově ulici
neděle 23. 12. – čtvrtá adventní
neděle 30. 12.

9.00 hod.
9.30 hod.

v Lysé nad Labem
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
kostel na nám. B. Hrozného
(shromažďovací prostory jsou vytápěny)
neděle 16. 12.
9.00 hod.
bohoslužby pro děti a mládež
neděle 23. 12.
9.00 hod.
bohoslužby s doprovodem orchestru
úterý 25. 12.
9.00 hod.
bohoslužby s vysluhováním
9.00 hod.
káže Dagmar Férová
neděle 30. 12.
9.00 hod.
káže Martin Fér
úterý 1. 1. 2013
9.00 hod.
bohoslužby s vysluhováním

omalovánka

12

téma

12/2012

1. PROSINCE VSTOUPILY ČELÁKOVICE DO ADVENTNÍHO ČASU
Vánoční strom byl poprvé na čelákovickém náměstí rozsvícen v roce 1996. Započala tak velmi pěkná tradice se zpěvy
vánočních koled, řemeslnickým tržištěm, stánky s občerstvením a dárkovým zbožím. První ročníky vánočních trhů byly
skromné, děti ze základních škol a kroužků MDDM nabízely pro radost své výtvory, školní jídelny zajistily teplé nápoje
a vánoční sladkosti. Dnes je to největší akce ve městě, oblíbená mezi dětmi i dospělými, hojně navštívená za každého počasí.
V letošním roce zahájili Čelákovičtí advent v sobotu 1. prosince na nově zrekonstruovaném náměstí 5. května. Program, včetně adventního jarmarku a trhů, byl téměř celodenní. Tradičně vystoupili
žáci ZUŠ Jana Zacha pod vedením svých učitelů s komponovaným programem. Představila se
folková skupina NEŘEŽ či do noci zářící loutkové ohňové divadlo v podání KVELB Theatre.
Samotné rozsvícení vánočního stromu bylo netrpělivě očekáváno, ostatně ne jinak tomu je každý
rok… Tentokrát, ale asi více. Na náměstí byl po několika letech instalován smýcený strom a použity
nové světelné prvky, které svými efekty zapůsobily.
Po celý den bylo v Čelákovicích živo. Zábavu ve výtvarných dílnách, a to ve Tvrzi Na Hrádku a klubovně Kulturního domu, nabízel MDDM. ZŠ Kostelní a Gymnázium uspořádaly Dny otevřených dveří.
Dopoledne probíhal na hřišti u ZŠ v ulici J. A. Komenského tradiční turnaj v bandy-hokeji. Po ukončení
akce na náměstí se konaly i večerní koncerty. Jednak duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny
Marie a pro příznivce hudby rockové pak vystoupení skupiny TMZTM na Statku v Rybářské ulici.
odbor školství informací a kultury
Adventní řemeslnický jarmark s atmosférou přicházejících Vánoc byl situován kolem vrchního vodního
prvku, který slouží jako jesličky. V případě, že zůstanou
vandaly nedotčeny, budou se moci Čelákovičtí jejich
přítomností těšit až do Tří králů.

V 10.00 hodin se nádvoří ZUŠ Jana Zacha zaplnilo u příležitosti zahájení výstavy keramických prácí žáků výtvarného oboru ČESKÝ BETLÉM. Následně se program přesunul do sálu školy, kde bylo připraveno divadelní představení pro nejmenší „Kašpárek a Vánoce v myslivně“ v podání literárně-dramatického oboru školy.

Adventní sobota v Městském muzeu, kde byl celodenní vstup na všechny akce zdarma, přilákala řadu návštěvníků.
K vidění byly i nově přístupné výstavy, a to Vánoční výstava ve vstupní místnosti a výstava obrazů, fotografií a šperků Jarmily Šmerhové a Marcely Novákové ve výstavní síni. Výtvarné a řemeslné dílny s tkaním, plstěním, malováním perníčků, carvingem, vánočními dekoracemi z přírodních materiálů, které připravil MDDM, vyzkoušelo
mnoho dětí, ale i dospělých.
V sobotu 1. prosince, ale i v neděli 2., byl v domečku
Ve Skále č. p. 63 vystaven STAROČESKÝ LOUTKOVÝ
BETLÉM. Klikou točil potulný flašinetář, řetězem či
metlou našlehal ukrutný čert. K zakoupení byly čistě
domácí zavařeniny.

V sobotu 1. 12. se uskutečnil na školním hřišti u ZŠ J. A. Komenského již 15. ročník turnaje v bandy-hokeji. Tentokrát
za účasti 8 týmů. Po dlouholetém čekání se prvního vítězství v turnaji dočkal Yetty tým, který z rukou starosty
Josefa Pátka převzal putovní pohár, na druhém místě byla Radost a třetí skončili Zelení hlemýždi. Kromě týmových
cen se rozdělovaly také individuální ceny. Nejlepším střelcem s 29 brankami byl Rybecký (THC Praha), nejlepším
Jan Kudrna
brankářem Slepička (AC Bohuslav) a nejužitečnější hráčem Švan (Yetty tým).
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Městská slavnost ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ, tentokrát již na nově zrekonstruovaném náměstí 5. května, přilákala tisíce občanů.

Neřež, folková skupina, která vznikla jako volné pokračování
legendárních Nerez, vystoupila s vánočním programem.

Loutkové ohňové divadlo s názvem VZPLANUTÍ
(aBLAZE) v podání KVELB Theatre.

Náměstí lemoval vánoční trh s dárky pro potěchu,
pobavení, „za trest“ či ke konzumaci.

Starosta města Josef Pátek vyzval ke společnému
rozsvícení stromu.

Časem radosti a veselosti od adventu k Vánocům provedli žáci Základní umělecké školy Jana Zacha.

NA NOVÉM NÁMĚSTÍ SE ROZZÁŘIL MĚSTSKÝ VÁNOČNÍ STROM
Vánoční ilustrace

Na adventním řemeslném jarmarku nechyběl kovář,
zdobení perníčků, dárečky, vánoční dekorace, občerstvení ani něco pro zahřátí.
Foto na celé dvoustraně: -dv-

Autorkou ilustrací tohoto čísla Zpravodaje je další
z čelákovických výtvarníků,
a to Vendula HEGEROVÁ
(*1976).
Paní Hegerová se věnuje ilustraci a tvorbě pro
děti. Spolupracuje s nakladatelstvími Naše kniha,
Portál, Pierot, Axióma. Její obrázky uvidíte
v časopisech Sluníčko a Čtyřlístek. Mimo toto
vytváří dekorace do dětských pokojíčků ve
spolupráci s firmou Hornschuch. V Čelákovicích
žije i pracuje.
Bližší informace a ukázky tvorby najdete na
jejích internetových stránkách www.vendula.eu.
-red-
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informace

Pečovatelská služba
města Čelákovic
Kostelní 26
tel.: 326 999 801, mobil: 721 361 041

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
http://www.celakovice.cz
levé menu / Zdravotnictví a sociální péče /
pečovatelská služba
Služba je poskytována týmem kvalifikovaných pracovníků, kteří dbají na dodržování práv
uživatelů a poskytování kvalitní pečovatelské
služby. Snahou Pečovatelské služby města
Čelákovic je rozšířit působnost své služby do
míst, kde je tato služba nedostatečná či dosud
stále chybí.
Jsme Vám k dispozici od pondělí do pátku
v době od 7.00 do 16.00 hod.
Posláním Pečovatelské služby města Čelákovic je kvalitně poskytovat pomoc, podporu
a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem života ve
vlastních domácnostech – ve městech i na venkově. Služba klade důraz na individuální přístup,
lidskou důstojnost a posilování sociálního začleňování.
Pečovatelská služba poskytuje tyto základní
činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkolů péče
o vlastní osobu;
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu;
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy;
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• pomoc při zajištění chodu domácnosti;
• zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.
Okruh osob, kterým je služba poskytována:
Pečovatelská služba je poskytována osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo postižení
a rodinám s dětmi (v případě narození trojčat),
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Okruh osob, kterým není služba poskytována:
• osobám, které ohrožují život svůj nebo zdraví
pracovníků (vlivem závislosti na návykových
látkách, agresivního chování či duševního
onemocnění);
• osobám, jejichž infekční onemocnění vyžaduje taková opatření, která Pečovatelská služba
není schopna zajistit;
• osobám, majícím zájem o službu, kterou
zařízení neposkytuje.
Hlavním cílem Pečovatelské služby města
Čelákovic je uživatel, který je spokojený
s poskytovanou sociální službou a zachovává si
dosavadní způsob svého života.
Dílčí cíle:
• sociální služba je poskytována odborně a kvalitně v souladu s pravidly a metodikami organizace;
• sociální služba vychází z potřeb a přání uživatele a je poskytována na základě domluvy
(plánování služby);
• pracovníci přistupují ke každému uživateli individuálně;
• sociální služba podporuje uživatele v udržení
či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti;

FARNÍ CHARITA NERATOVICE
Posláním organizace je péče o seniory a osoby s postižením v jejich domácnostech. To znamená,
že naše pracovnice přijde za klienty domů, do jejich bytu nebo domu. V domácnosti klienta probíhá
sociální služba, o kterou klient smluvně požádal.
Jak si můžete zažádat o naše služby?
Postup je úplně jednoduchý, přijďte nás navštívit na zdravotní středisko do Neratovic, U Závor 1458,
nebo na zdravotní středisko do Čelákovic, Stankovského 1643, můžete se informovat telefonicky na
315 685 190 nebo 736 670 631. Popřípadě napište na adresu Farní charita Neratovice, U Závor 1458,
277 11 Neratovice. Můžete použít i emailovou adresu: sekretariat@charita-neratovice.cz.
O jakou péči či službu si můžete požádat?
• Domácí péče – Home Care je zdravotní péče poskytovaná zdravotními sestrami na indikaci ošetřujícího lékaře a je hrazena pojišťovnou klienta.
• Pečovatelská služba spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pracují v ní pečovatelky,
které musejí projít rekvalifikačním kurzem. Zajišťují nákupy, stravování, úklid, pomoc při osobní hygieně a jiné úkony, které klient sám nezvládá a hradí si je sám, dle zákona 108/2006 Sb. a úhradové
vyhlášky 391/2011.
Výše úhrady za poskytnuté sociální služby činí částku podle skutečně spotřebovaného
času nezbytného k zajištění úkonu. SLUŽBA SE MINUTUJE, klient platí jen spotřebovaný čas
nutný k provedení úkonu.
Naše organizace poskytováním obou služeb zdravotní a sociální nabízí klientovi ucelenou, komplexní, kvalitní a bezpečnou péči. Provázanost obou služeb je pro klienta velice výhodná již proto, že
ho může navštěvovat zároveň zdravotní sestra a pečovatelka.
Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu od 7.00 do 19.00 hod. dle potřeb klienta.
• Mezi další naše služby patří nabídka pobytu v Denním stacionáři v Obříství nebo Odoleně Vodě. Do
těchto zařízení klienti dojíždějí nebo docházejí v případě, že jim chybí společnost jiných osob. Zde
jsou plně zabezpečeni všechny jejich základní potřeby včetně zachování stávajících sociálních
vazeb a navázání nových.
Všechny naše služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří absolvovali patřičný kurz
pracovníka v sociálních službách, a tudíž mají oprávnění toto zaměstnání vykonávat. Kvalita naší
péče byla oceněna Certifikátem kvality péče.
Za Farní charitu Neratovice Miloslava Machovcová, ředitelka, a Hana Jarská, vedoucí sociální péče

• sociální služba podporuje uživatele v zachování kontaktu s rodinou a společenským prostředím;
• v případě potřeby pracovník uživateli zajistí
nebo zprostředkuje kvalitní poradenství
k řešení nepříznivé situace;
• poskytovaná sociální služba přispívá k pohodě
uživatelů a ke kvalitnímu životu ve stáří.
Zásady:
• profesionalita a odbornost;
• diskrétnost;
• úcta a slušnost;
• rovný přístup;
• individuální přístup;
• podpora samostatnosti;
• důvěra;
• flexibilita;
• spolupráce a partnerství;
• respekt a ochrana práv;
• spoluodpovědnost.
Naše zařízení respektuje základní práva
příjemců pečovatelské služby a řídí se obecně
platnými závaznými pravidly a normami
občanského soužití. Zaručuje ochranu osobní
svobody, soukromí, ochranu osobních údajů,
ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání
i diskriminace podle Listiny základních práv
a svobod.
Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu
podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. a zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.
Oznámení o rozšíření služeb
Od 1. prosince 2012 se služby Pečovatelské
služby rozšíří o dovoz klienta vozidlem například k lékaři, na úřady apod. Tato služba bude
rozšířena nejen na město Čelákovice.
Václava Snítilá, vedoucí

dopisy
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Díky, sousedé od Labe!
Už několik let se starají o břeh u Labe, kde udržují před svými zahradami „anglický trávník“ a schody do řeky. Kdo? Zadražilovi a hlavně Kuchařovi, kteří před svoji zahradu dali k dispozici i lavičku
a k ní odpadový koš, který vysypávají do své popelnice. A tak se toto místo stalo malou labskou plovárnou, kde je v letních dnech stále živo. V říjnu, kdy nám Povodí Labe ukázalo, jak vypadá řeka pod
vodou, domluvili jsme se s manželem, že vstup do vody trochu srovnáme, aby se tam bezpečněji
vcházelo. Jaké překvapení, ve stejnou dobu už tam byl pan Zadražil a rodina Kuchařových, a když
pan Kuchař věnoval 5 pytlů cementu, písek a zapojil svoji míchačku, srovnané kamenné schody byly
zality touto směsí, bylo pěkně všem u srdíčka. A ještě pěkněji když s přicházejícím večerním šerem
dorazila paní Zadražilová s piknikovým košem s vynikajícími teplými lívanečky se skořicí a bílou
kávou, to nemělo chybu. Podívejte se okolo, nemůžete si dopřát také takového pocitu? V létě si
přijďte zaplavat k nám do Labe u železničního mostu.
Alena Bašusová

Vzpomínka na paní učitelku

MO KSČM
Členové Městské organizace KSČM
v Čelákovicích děkují všem spoluobčanům, kteří
svou pomocí a podporou naší činnosti nám
pomáhají prosazovat a realizovat naše návrhy
a záměry, které jsme slíbili voličům v komunálních volbách.
Bez vaší pomoci a podpory bychom nikdy
nebyli schopni uskutečnit řadu akcí, zejména
pro děti. Taktéž bez vašich informací a podnětů
by naši zastupitelé zvolení za KSČM měli
ztížené podmínky pro svou práci na jednáních
ZM.
Přejeme Vám všem, Vašim blízkým, ale
i ostatním spoluobčanům krásné a ničím nerušené Vánoce, v novém roce 2013 vše dobré,
jistotu v zaměstnání, pevné zdraví a životní
pohodu.
Jménem členů MěO KSČM Čelákovice
Vladimír Duník

„Nejhorší na tom je, že
se vlastně vůbec nic
nezměnilo!,“ řekla mi
v jídelně kolegyně týden
po náhlé smrti paní učitelky ZŠ Kostelní Marie
KOLBOVÉ. Ano, na první
pohled to tak opravdu
vypadalo. Dál jsme chodili do práce, děti se
učily, její třída očekávala nového učitele. Možná
byli lidé tišší a vážnější, ale zeměkoule se
prostě točila dál.
O tragédii, která se stala, jsme se dozvídali
v různých časech a na různých místech našich
soukromých životů, ale reakce myslím byla
všude stejná. Byli jsme všichni – zaměstnanci
školy, děti i jejich rodiče – doslova paralyzováni.
V první chvíli ani ne tak smutkem, jako nesmírným šokem. Zpráva byla příliš neuvěřitelná,
neskutečná. Většina z nás s Maruškou - zůstanu s dovolením u oslovení, na které jsme byli
všichni zvyklí – mluvila den předtím, někteří
dokonce v den její smrti.
Po prvním šoku následoval pocit obrovské
nespravedlnosti. Všichni jsme věděli, jak se těšila do penze, která měla přijít s letními prázdninami, na zasloužený odpočinek po desítkách
odučených let.
Říká se, že nejdůležitější věci se naučíte
v první třídě. Nebudu se ani pokoušet počítat,
kolik dětí svou první třídu absolvovalo právě
s Maruškou. Rodiče k ní do třídy dávali děti
s důvěrou a vírou, že se jejich potomkům dostane velmi kvalifikované a nesmírně laskavé péče.
Vždyť i některé z rodičů učila číst a psát!
Málokdo si ale uvědomoval, jak nesmírně
náročnou a odpovědnou práci vykonává a kolik
sil jí každý školní rok stojí…
Po těchto rozporuplných pocitech se nakonec
dostavil smutek. Přemýšleli jsme, co všechno
jsme mohli říci nebo udělat, abychom jí dali
najevo, jak si jí vážíme. Některé věci se bohužel
nedají vrátit zpátky. Pokusím se tedy své (a
nejen své) pocity vyjádřit dodatečně.
Milá Maruško,
já sama jsem měla dvakrát to štěstí pokračovat
s Tvou třídou a musím říci, že mám hluboký
respekt k Tvé práci. Kromě toho, že děti ovládaly vše, co si měly z daných ročníků odnést
a zvládaly výborně všechny své povinnosti, byly
navíc zvyklé spolupracovat, byly zvídavé,
dychtivé dozvídat se nové věci a ve třídě vládlo
přátelské klima. To se mi to potom učilo!
Náš svět se sice točí stále dál, ale stejný už
nikdy nebude. Zanechala jsi v něm stopu, která
tak lehce nezmizí. Výsledky Tvé práce totiž
přetrvávají ve Tvých žácích. A až děti, které usedaly do lavic ve Tvé třídě, budou číst svým
dětem a vnoučatům pohádky, bude i v tom stále
žít Tvoje památka. Ale stejní nejsme ani my, co
jsme s Tebou pracovali – moc nám chybíš!
Odpočívej v pokoji.
Za všechny z Kamenky Barbora Uhlířová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 1. 12. 2012 oslavila své významné jubileum
80 let paní Stanislava
SIEBERTOVÁ. Přejeme
do dalších let vše nejlepší,
pevné zdraví, pohodu
a spokojenost v osobním
i rodinném životě. Přátelé
Dne 30. 10. 2012 navždy odešel z našeho
života ve věku nedožitých 92 let nejstarší člen
naší organizace Ing. Josef POLOČEK.
V soudruhovi Poločkovi ztrácí naše MěO
KSČM Čelákovice nejen čestného, pracovitého
a spolehlivého soudruha, kamaráda, ale především poctivého občana, který celý svůj dlouhý,
plodný život věnoval lidem a společnosti, ve
které žil.
Čest jeho světlé památce
Výbor MěO KSČM Čelákovice

Dne 7. 12. by se dožil
80 let náš milovaný manžel, otec, děd a praděd
pan Zdeněk JANÁK.
20. 1. uplyne 7 let od jeho
úmrtí.
Stále na tebe vzpomíná
celá rodina.
Dne 9. prosince uplyne
10 let od smrti p. Eduarda
BOROVIČKY
(svářeč
firmy TOS). Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Od 20. 4. do 15. 5.
2013 můžete zhlédnout
v
Městském
muzeu
v Čelákovicích výstavu jeho obrazů.
Manželka s rodinou
Dne 22. prosince t. r.
uplyne 1 rok, kdy nás
opustila naše maminka,
babička a prababička paní
Emilka LHOTÁKOVÁ.
Vzpomeňte s námi,
kteří jste ji znali.
Dcera Hana s rodinou
a syn Josef s rodinou

Dne 1. 1. 2013 by se
dožil 90 let pan Josef
ČECH.
Vzpomínají manželka,
děti a vnoučata.
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ŘEMESLA POLABÍ VI. A „PŘÍRODNÍ ŽIVLY“
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice vyhlašuje šestý ročník výtvarné
soutěže ŘEMESLA POLABÍ. Výstava výtvarných prací proběhne od soboty 2. 2.
do soboty 16. 2. 2013 v Městském muzeu v Čelákovicích. Letošní doprovodné
téma je: PŘÍRODNÍ ŽIVLY. Práce do soutěže jsou přijímány od dětí i dospělých
v období od pátku 18. 1. do středy 23. 1. 2013 v MDDM.
MDDM podporuje tvůrčí výtvarný projev dětí
i dospělých, účastníků různých výtvarných
kurzů i samouků. Navazuje na tradici řemesel
a na potřebu vytvořit si vlastní užité i dekorační
předměty. Formou výstavy zapůjčených prací
předvádí, jaká díla vznikají spojením znalostí
původních řemeslných postupů s využitím soudobých výtvarných technik a možnostmi použití
tradičních i moderních materiálů.
Společně s pracemi ze soutěže MDDM vystavuje i další díla, zapůjčená od amatérů i profesionálních výtvarníků v Městském muzeu v Čelákovicích v únoru 2013, tuto výstavu s názvem
Řemesla Polabí VI opět doprovodí pět víkendových výtvarných dílen pro příchozí zájemce
a jedna nedělní dopolední dílnička pro nejmenší.
Po dobu konání výstavy zajišťuje v dopoledních
hodinách doprovodný program s účastí různých
řemeslníků určený školám a školkám z Čelákovic
a okolí (předem přihlášených).
Soutěží se v osmi tematických okruzích
(sedmero řemesel a „Přírodní živly“). Věkové
kategorie jsou čtyři – od tříletých dětí po
dospělé. Vybírání soutěžních prací a dalších
exponátů (společně s přihláškami) proběhne od
pátku 18. 1. do středy 23. 1. v MDDM, ve všední dny od 8.00 do 18.00 hod., o víkendu od
14.00 do 18.00 hod., nebo je lze poslat do
23. 1. poštou či kurýrem. K hodnocení soutěže
porotou dojde v MDDM 26. 1.
Vernisáž výstavy, vyhodnocení soutěže
a předání cen se uskuteční v sobotu 2. února
2013 od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha
v Městském muzeu. Výtvarné dílny jsou připraveny na odpoledne 2. 2., 3. 2., 9. 2., 10. 2.,
16. 2. vždy od 14.00 do 16.00 hod. a pro rodiny
s dětmi 10. 2. dopoledne od 10.00 do 12.00
hod., vše přímo ve výstavní místnosti
Městského muzea. Organizovaný doprovodný
program pro školy a školky bude dle harmonogramu pro 1. – 4. třídy, ostatním třídám návštěvu výstavy MDDM neorganizuje.

Zapůjčené práce bude MDDM vracet od čtvrtka 21. 2. do soboty 23. 2., ve všední dny od 8.00
do 18.00 hod., o víkendu od 14.00 do 18.00 hod.
K účasti na výstavě jsou zvána centra výuky
výtvarných kurzů, která se zaměřují i na
poznávání základů různých řemesel, Domy dětí
a mládeže ve Středočeském kraji či základní
a mateřské školy z Čelákovic a okolí. Pravidlo
jeden vystavovatel = jedna přihláška platí i letos.
Nepřijímá se jedna hromadná přihláška za
celou organizaci.
Na výstavě bude možné opět zakoupit katalog
vystavených prací, který je již nedílnou součástí
akce. Organizacím, které se s kolektivem autorů
zúčastní soutěže, katalog bude darován.
Za tým organizátorů Řemesel Polabí
Alena Zradičková, ředitelka MDDM Čelákovice

Bližší informace a přihlášky získáte
v MDDM, na jeho webových stránkách
www.mddmcelakovice.cz nebo facebooku. Tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959,
adresa: MDDM Čelákovice, Havlíčkova
691, Čelákovice 250 88, e-mail:
mddm.celakovice@seznam.cz. Přímý
kontakt na hlavního organizátora výstavy: e-mail: azrada@seznam.cz, tel.:
604 200 215.

Zasadili jsme strom
V listopadu jsme společně s dětmi zasadili na
zahradě MDDM nový stromek, moruši bílou.
Splnili jsme tak úkol, který jsme si dali při přípravě výtvarné soutěže a výstavy Řemesla
Polabí V, která proběhla v březnu 2012
v Městském muzeu v Čelákovicích. Téma
„Stromy kolem nás“ doplnilo výstavu, inspirovalo některé zúčastněné výtvarníky a pomohlo
nám i při získání financí na novou moruši.
Poděkování patří všem pořadatelům, výtvarníkům a řemeslníkům, kteří nám s výstavou
i každodenním programem pro školy i veřejnost
v Muzeu pomáhali. Moc děkujeme všem dětem
z mateřských škol, vytvořili pro stromy na
výstavě spoustu krásných lístečků. Při oslavě
Dne dětí pak na zahradě MDDM proběhla dětská aukce výtvarných prací a lístků. Nový stromek patří proto všem šikovným dětem i jejich
dospělým pomocníkům.
Za MDDM Alena Zradičková

Pojeď s námi na tábor
Sice se teprve těšíme na Vánoce, ale MDDM
pro vás už nyní chystá tábory.
O jarních prázdninách se můžete jet zdokonalit v zimních sportech na „Lyžák“ s Milošem
Bukačem, který se koná v Krkonoších ve
Strážném na chatě Vltava od soboty do soboty.
Pro nemilovníky zimy máme připravený
Příměstský jarněprázdninový divadelní tábor.
Ten bude probíhat v prostorách MDDM
v Čelákovicích. Zahrajeme si různé hry, naučíme se hrát divadlo, vytvoříme masky a trochu
si zacestujeme…
Na oba jarněprázdninové tábory je nutné se
včas přihlásit. Kapacita je v obou případech
omezena.
V létě se s námi můžete opět jet vykoupat do
Bulharska, táborničit na 3 turnusy do Miličína
nebo k rybníku Ostrý u Blatné, s turisty
Medvědy do Čestína a v srpnu na Vojtův Mlýn.
Nově zveme i na Tábor snů ve Varvařově
u Písku. Letní příměstský tábor opět bude v červenci.
Protože popularita našich táborů stoupá, je
nutné se včas přihlásit, a to nejlépe co nejdříve
v novém roce.
Těšíme se na staré i nové táborníky.
vaši vedoucí

38. ROČNÍK VEČERNÍHO BĚHU
MĚSTEM ČELÁKOVICE JE MINULOSTÍ
Dne 16. listopadu běhalo na Večerním běhu městem Čelákovice – memoriálu
Rudolfa Vichery 121 holčiček a 117 chlapců.

Dětská kategorie.

Dospělá kategorie.

Foto: -az-

Foto: Pavel Dufek

Trasa závodu byla pro dětské kategorie stejná jako v loňském roce. Běhalo se v parku u Kulturního
domu. Nebylo úplně nejlepší počasí, ale fandícím rodičům ani organizátorům to nevadilo. Všichni
startující dostali v cíli drobné dárky, dortíky a vítězové díky našim sponzorům hodnotné ceny a diplomy.
Kategorie dospělých proběhla následující den, 17. listopadu, a to za rekordní účasti v kategorii
žen, kde startovalo 31 závodnic, a 78 mužů. V cíli fandila řada příznivců atletiky.
Vítězka veteránek Karla Mališová si vylosovala i hlavní cenu, horské kolo, věnovanou již tradičně
synem zakladatele závodu Pavlem Vicherou. Hlavní závod kategorie mužů do 39 let odstartoval
v 18.00 hodin a vítězem se stal Lukáš Olejníček z Brna.
Před závodem veteránů jsme se minutou ticha rozloučili s Ivem DOMANSKÝM, legendou
a dobrou duší českého běhu, který zde v Čelákovicích nejen běhal, ale řadu let oživoval Večerní běh
svým zasvěceným komentářem.
Jednotlivými vítězi v kategoriích veteránů se stali: Robert Štefko, český reprezentant (40-49 let),
Petr Klimeš, Čelákovice (50-59 let), Vladimír Černý (60-69 let) a Jaroslav Čech (nad 69 let).
Nejstarším běžcem závodu byl ve svých 75 letech pan Tomáš Kohout z Prahy.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, pořadatelům, kteří svou pomocí umožňují
pořádat tento závod.
MDDM Čelákovice, organizátor akce

kultura
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Městská knihovna

Kulturní dům

Na Hrádku 1092

Sady 17. listopadu 1380

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

tel.: 326 991 358, fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/kd
pátek 7. 12. 14.00 hod.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ MĚSTA
Vystoupí Muzika v náladě.

Pozvání do knihovny
v Sedlčánkách
Historie sedlčánské knihovny byla započata
už koncem 2. desetiletí minulého století.
Tehdejší obecní knihovnu vedl pan Josef
Tichna, práci v její prospěch se věnoval po celý
život už od roku 1919. Pečlivě vedené zápisy
o kulturním dění v obci svědčí o jeho mnohaleté
záslužné práci. V řadě menších obcí byla, tak
jako v Sedlčánkách, knihovna zpravidla jediným
kulturním stánkem, kam mohli občané přijít za
vzděláním i zábavou. Sídlila v budově bývalé
školy po většinu let až do současnosti. Pana
Tichnu na pozici dobrovolného knihovníka
vystřídali po jeho odchodu v roce 1975 další místní občané – J. Kolářová, V. Suková, J. Veselý,
J. Lebedová a M. Klicperová. To už byla obec
řadu let součástí Čelákovic a obecní knihovna
pobočkou naší Knihovny. Měla svůj prostor ve
víceúčelové místnosti, proto musely být knihy
v uzamčených skříních. V roce 1994 získala
samostatnou místnost v objektu budovy.
Otevřela se tak možnost ji vybavit regály
a postupně rozšířit fond až na 2 000 knih.
V posledních letech bylo umístění knihovny
pro její činnost v chátrající budově bývalé školy
poměrně náročné – pro špatný stav oken nevětratelné prostory, minimální bezpečnost v opuštěném domě ve večerních hodinách, padající
fasáda ohrožující příchozí. Proto jsme, díky
vstřícnému přístupu vedení města, v letošním
roce uvítali možnost využití bývalé hasičské
zbrojnice pro přemístění pobočky. Po rekonstrukci interiéru objektu proběhlo v říjnu stěhování a čtenáři mohli navštívit knihovnu bez přerušení činnosti už v novém, daleko prostornějším
a přívětivějším prostředí. I v dnešní době je
knihovna jediným kulturním zařízením v obci.
Ostatně přijďte se sami podívat. Na nové čtenáře
se těší knihovnice Vendulka Daňkovská.
Soňa Husáriková,
ředitelka Městské knihovny Čelákovice

Interiér pobočky v Sedlčánkách. Foto: archiv Knihovny

Večer autorského čtení
již podesáté
Dne 12. listopadu se konal v čelákovické
Knihovně v pořadí již 10. večer autorského
čtení. Naše pozvání přijala řada autorů z letošního 8. ročníku literární soutěže. Někteří četli
své práce, jiní jako diváci vděčně naslouchali.
Hosty večera byli dva místní autoři Karel Majer
a Jiří Zradička. Svými vtipnými povídkami
z „Nehlodalova pásma“ zahájili večer a navodili
velmi příjemnou atmosféru následujících dvou
hodin. Autorské čtení bylo pro několik vystupu-
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sobota 8. 12. 14.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Karel Majer a Jiří Zradička (vpravo).
Foto: archiv Knihovny

jících úspěšnou čelákovickou premiérou. Když
se ujal slova básník Kamil Princ, bylo publikum
jeho, autor hlásící se k odkazu dekadentů byl
v naší Knihovně poprvé, stejně jako Vendula
Vartová, talentovaná básnířka z Brandýsa nad
Labem. Další úspěšní autoři soutěže Michaela
Kašičková, Tomáš Tománek a nejmladší účastnice večera Barbora Pavlišáková se k nám na
autorské čtení k našemu potěšení vrátili. Humor
se střídal s vážnějšími tóny textů a večer citlivě
uzavřel čtením své reflexivní poezie Petr Kukal,
známý český básník a zároveň porotce většiny
ročníků čelákovické literární soutěže.
Prožili jsme krásně uvolněný večer umocněný hudebními vstupy zpěvu v doprovodu dvou
kytar v podání Veroniky Hanákové, Martiny
Koreňové a Pavla Kopeckého.
Den poezie pořádaný v celé zemi na památku narození K. H. Máchy našel svou odezvu
i v Čelákovicích.
Soňa Husáriková,
Městská knihovna Čelákovice

sobota 15. 12. 20.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
VĚNEČEK
úterý 18. 12. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Orchestru Bohumíra Hanžlíka, vstupné: 180 Kč.
pátek 21. 12. 19.30 hod.
STO ZVÍŘAT
Koncert populární rockové kapely, vstupné:
150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě.
úterý 25. 12. 20.00 hod.
TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM
Tradiční Štěpánská diskotéka, vstupné: 150 Kč.
sobota 29. 12. 20.00 hod.
SILVESTR NANEČISTO
Předsilvestrovská zábava, hrají: Dekameron a
Feferon J. Ferlese, vstupné: 120 Kč.
Program do konce února viz poslední list
Zpravodaje.

STO ZVÍŘAT
21. PROSINCE OD 20.00 HOD. V KD ČELÁKOVICE
Ano! Nejedná se o tradiční výstavu chovatelů, ale i přesto, že má být tento den
konec světa, přijede k nám do Čelákovic na své poslední letošní koncertní vystoupení v roce 2012 hudební skupina STO ZVÍŘAT!
U nás v Kulturním domě odehrají svůj 103.
koncert za tento rok. Tato hudební skupina úspěšně již 22 let od roku 1990 brázdí země české
včetně zahraničí i USA, kde koncertují či se
účastní hudebních festivalů. Tato kapela je
v Čechách čelní představitel hudebního stylu
„SKA“. Tento hudební styl se vyvinul koncem
padesátých let na Jamajce a je považován za
předchůdce rocksteady a reggae hudby. Má
typický kolísavý rytmus a často se mísí s punkem nebo jazzem.
Hudba, kterou produkují „Zvířata“, má v sobě
neuvěřitelný až neopakovatelný náboj či potenciál, který je umocněn skvělými, vtipnými dvojsmysly až sarkasmy dvorního textaře Tomáše
Belka (tenor safoxon). Hudební aranže jsou
bohaté též skvělou dechovou sekcí a bicími
umocněnými o perkuse, na které hraje zpěvák
a kapelník Jan Kalina, který provází celý koncert
svým svérázným, vtipným a inteligentním humorem. Ve Zvířatech působí od počátku a doplňuje
je zpěvem a osobitým projevem Jana Jelínková,
která společně s Janem Kalinou a Tomášem
Belkem patří k zakladatelům této hudební skupiny, která vznikla ze studentského rock'n'roll
bandu.
Kapela má za sebou vyprodané sportovní haly
či amfiteátry a vydala 11 alb. Poslední album letos
na podzim křtil ministr zahraničních věcí ČR Karel
Schwarzenberg. Toto album též přijedou Zvířata
představit k nám do Čelákovic, včetně svých léty

prověřených hitů jako je Škola, Nejkratší cesta
a další…
Sto zvířat znám osobně i mimo jeviště. Jsou to
příjemní lidé a kamarádi, což posouvá jejich
hudební umění daleko za hranici jiných komerčních souborů. Za jeden rok jsem měl tu čest být
s nimi na asi 15 koncertech. Nemohu říci, že by
jeden jediný koncert byl slabší. Kapela nepatří
vůbec mezi začátečníky, avšak stále je dravá,
hravá a chce dál hrát! Zvířata podávají maximální výkon všude tam, kam je vpustíte na jeviště do
„jejich arény“! I když na jevišti je „pouze“ 10
členů, vydají opravdu za STO ZVÍŘAT!
Tento koncert mohu jen plně doporučit
širokému spektru posluchačů i věkových hranic.
Vladislav Švestka

Foto: archiv skupiny (http://www.stozvirat.cz)
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kultura, volný čas, inzerce

Městské muzeum
Na Hrádku 464
tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz
http://www.muzeum-celakovice.com

OBRAZY, FOTOGRAFIE
A ŠPERKY
Městské muzeum v Čelákovicích zve na
výstavu obrazů a fotografií Jarmily Šmerhové
a stříbrných šperků Marcely Novákové, která se
koná 1. 12. 2012 – 20. 1. 2013.
Autorské stříbrné šperky z dílny výtvarnice
Marcely Novákové jsou různorodé, některé
zdobí minerály, jiné patina, která vytváří dojem
starostříbra. K nejoblíbenějším šperkům autorky
patří šperky, které jsou tvořeny potahováním
přírodních listů stříbrem a následně vypáleny.
Přírodní list shoří a zůstane věrná kopie listu. Je
to velmi pracná a zdlouhavá metoda. Vystavené
šperky jsou prodejné.
Obrazy Jarmily Šmerhové vznikaly jak v ateliéru, tak v plenéru. Na výstavě najdete několik
akvarelů, pastelů a olejomaleb, které patří
k autorčině nejoblíbenějším. Jeden z obrazů
(s názvem Ďábelská jízda) byl oceněn ve
Švýcarsku diplomem a stříbrnou medailí (10
zemí, asi 350 obrazů). Vystavené fotografie jsou
vícežánrové.
David Eisner, ředitel Muzea

Vernisáž výstavy obrazů, fotografií a šperků Jarmily
Šmerhové a Marcely Novákové.
Foto: -dv-

ROUTA
tel.: 604 146 682 (ne SMS!)
e-mail: info-routa@seznam.cz
http://www.rc-routa.cz

RC ROUTA se těší na Vánoce…
Protože když pracujete s dětmi, těšit se
musíte. Děti zkrátka pořád na Vánoce myslí
a mluví o stromečku, pečení cukroví a hlavně
o dárcích, tak ať se letos všem vánoční prázdniny vydaří a nadílka je bohatá…
Klub náhradních rodin Routa
Sobota 15. 12. – ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ
„CITOVÁ VAZBA A JEJÍ PORUCHY“
Modlitebna Církve bratrské Čelákovice,
Vašátkova 288, Čelákovice v 15.00 hod., lektorka Martina Vančáková – psycholožka, pěstounka, program semináře – Skryté kořeny mnoha
různorodých problémů dětí v NRP mohou mít
společné jméno – porucha citové vazby. Jak
vzniká, jak působí a co způsobuje, zkusíme
blíže poznat slovem i prožitkem.
V průběhu semináře zajištěn doprovodný
program pro děti v tělocvičně TJ Spartak (sokolovna) pod vedením speciální pedagožky.
Přihlášky a bližší informace – Jana
Luhanová, 731 172 650, nahradnirodiny
@seznam.cz. Seminář i program pro děti je
zdarma.

Mateřské centrum
Najdete nás v zadní části Obecního domu
Stankovského 1650
(vchod z ulice Na Stráni)
tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz
www.mccelakovice.cz
(nabízíme zasílání programu a dalších
informací na Váš e-mail)
Otevřeno máme:
pondělí 9.00 – 12.00 pro maminky a miminka
úterý
otevřena pouze malá herna
středa
9.00 – 12.00
čtvrtek
9.00 – 12.00
pátek
9.00 – 12.00
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
• Bezplatné hlídání dětí v MC
pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si zaměstnání, středa 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.,
bližší informace na našem webu;
• Předporodní kurzy
út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Karolina Švechovičová, přihlášky a info 731 310
509;
• Kurzy masáží kojenců a batolat
vede porodní asistentka Karolina Švechovičová,
nutno přihlásit na tel.: 731 310 509;
• Cvičení pro ženy s hlídáním dětí – aerobic
čt 8.30 – 9.30 hod., v tělocvičně u bazénu,
hlídání dětí v MC, informace: Martina Vlčková
737 647 968;
• Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika
a posilování
út 20.00 – 21.00 hod., v tělocvičně u bazénu,
informace: Anna Králová 723 672 884;
• Cvičení pro ženy – aerobic
po a st 20.00 – 21.00 hod., v malé tělocvičně ZŠ
J. A. Komenského, informace: Martina Vlčková
737 647 968.
AKCE V PROSINCI:
• Líčení zdarma
pá 10. 12. dopoledne, informace a přihlášky:
sl. Ferlesová, tel.: 724 105 196;
• „Budulínek“
st 12. 12. od 10.00 hod., divadélko pro nejmenší, vhodné pro děti od 18 měsíců;
• Vánoční zpíváníčko
pá 14. 12. od 10.00 hod.
Naše MC bude přes vánoční svátky 17. 12.
2012 – 4. 1. 2013 zavřené. Otevíráme v pondělí
7. 1. 2013.

Přejeme vám všem krásné Vánoce
a hezký nový rok 2013!

12/2012

školství, inzerce

12/2012

ZÁPIS dětí

Základní škola

do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL
pro školní rok 2013/2014
v Čelákovicích proběhne
na obou školách

Kostelní 457
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka.celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

ve čtvrtek 7. února 2013
od 13.00 do 17.00 hod.
a v pátek 8. února 2013
od 13.00 do 16.00 hod.
S sebou rodný list dítěte.

Výchova k volbě povolání
Spolu s blížícím se předvánočním shonem,
úklidem a vymýšlením vánočních překvapení
pro naše blízké se přibližuje rodičům žáků 9.
ročníků i termín vyplnění a odevzdání přihlášek
dětí na některou ze středních škol nebo odborných učilišť. Budoucí uplatnění našich deváťáků
zajímá samozřejmě i nás, jejich učitele. S vhodným výběrem studijních oborů všem pomáhá
především výchovný poradce F. Šturma, ale
i učitelé předmětu Výchova k občanství.
Ve středu 7. 11. jsme byli vysláni vedením
naší školy v rámci přípravy na volbu budoucího
povolání do Střední zemědělské školy
v Brandýse nad Labem. Výuku jsme tedy přesunuli „do terénu“ a jeli zjišťovat potřebné informace o nabízených oborech přímo ke zdroji.
Před budovou školy nás přivítal pan ředitel
Michal Ornst se zástupci studentů 4. ročníků.
Naši žáci byli rozděleni do skupinek po šesti
a spolu s průvodci, kteří jim byli přiděleni, procházeli budovou i jejím přilehlým okolím a společně plnili připravené úkoly a prověřovali své
znalosti z angličtiny, zeměpisu, botaniky i zoologie. Na jejich úspěšnost dohlíželi pedagogové,
kteří je mile přivítali v odborných učebnách
a zodpověděli jejich případné dotazy týkající se
školy, školních předmětů ale i povinné praxe.
Jedním z příjemných úkolů bylo i seznámení se
s živými svěřenci této školy, o které studenti
pečují. Měli jsme možnost pohladit nejen kozy
na školním dvoře, ale statečnější se dotkli
i hada, želvy nebo chameleona.
Naši dvouhodinovou prohlídku jsme ukončili
ve školní jídelně, kde byly pro všechny úspěšné
badatele připraveny toasty a palačinky. Čas zde
strávený nám rychle utekl a kdoví, jestli se
někomu ze zúčastněných studijní obory zalíbily
tak, že v září zasedne do školních lavic zdejší
školy.
Ludmila Jarešová, třídní učitelka 9. B
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Program primární prevence
a právní odpovědnosti
v 8. a 9. ročnících
Před podzimními prázdninami proběhlo vzdělávání osmáků a deváťáků v oblasti primární
prevence (užívání návykových látek) a právní
odpovědnosti žáků.
Zdena Kašparová z Pedagogického, psychologického a právního poradenství pracuje
v 8. ročnících v tříhodinovém bloku na posilování
vztahů v třídním kolektivu, seznamuje se stimulačními drogami, těkavými látkami a halucinogenními drogami. Karel Kašpar vysvětluje
základy práv a povinnosti dětí.
V 9. ročnících se tématický blok zaměřuje na
osobnost mladého člověka, návykové látky, opiáty.
Právní odpovědnost se týká změn v právním postavení žáků v souvislosti s dosažením věku 15 let.
Tato setkání hodnotí sami žáci jako velmi
přínosná, snad je to i tím, že spolupráce
s Kašparovými a jejich poradnou trvá již téměř
10 let, což vedlo k vytvoření vzájemné důvěry
mezi naší školou, žáky, vyučujícími a samotnými
Kašparovými. Často sami žáci přicházejí za
paní doktorkou i panem doktorem, aby se ještě
zeptali na to, co je zajímá.
Při letošních besedách nás navštívila paní
Šárka Špírková ze sociálního odboru našeho MÚ,
která též hodnotila celý program velmi pozitivně.
Vedení školy

Základní škola
J. A. Komenského 414
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz

SRPŠ ZŠ J. A. Komenského
Sdružení rodičů děkuje panu starostovi za
účinnou pomoc a Technickým službám za realizaci chodníčku u ZŠ J. A. Komenského.
Všem dětem, pedagogům, zaměstnancům
školy a rodičům přejeme krásné a klidné
Vánoce.
Za sdružení rodičů Ivana Krebsová
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informace

12/2012
Omezení provozu Nemocnice
Brandýs nad Labem

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
Vedoucí bazénu: Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba:
po
út

6.15 – 7.45

st

6.15 – 7.45

19.30 – 21.30
17.00 – 21.30

Rodinné centrum Myšák

Vzhledem k nejasné situaci ze strany zdravotních pojišťoven o poskytování zdravotní péče
v Nemocnici Brandýs nad Labem od 1. 1. 2013
omezilo toto zařízení poskytování zdravotní
péče na níže uvedených odděleních.
• Dětské lůžkové a novorozenecké oddělení
– uzavřeno od 20. 11. 2012.
Dětská ambulance – jednosměnný provoz
7.30 – 16.00 hod.
• Gynekologicko-porodnické odd. a porodnice – uzavřeno od 21. 11. 2012 (jednodenní
operativa beze změn, v plném provozu).
Ambulance – jednosměnný provoz 7.30 –
16.00 hod.
• Chirurgické lůžkové oddělení – uzavřeno od
21. 11. 2012 (jednodenní operativa beze
změn, v plném provozu).
Ambulance – jednosměnný provoz 7.30 –
16.00 hod.

pořádá kurzy plavání miminek od 6 měsíců
a dětí do 6 let. Začátek zimního kurzu 7. ledna
2013. Cena kurzu 3 000 Kč/10 lekcí. Možnost
nastoupení do rozjetého kurzu, nahrazování,
sourozenecké slevy, samonosné bazénky jen
pro rodiče s dětmi, teplota vody 33 °C.
Info: www.rcmysak.cz, tel.: 607 842 881,
723 589 614.

Nejbližší zdravotnické zařízení, kde poskytují
péči:
• gynekologie a chirurgie – Nemocnice Na
Bulovce Praha, Klaudiánova nemocnice
Mladá
Boleslav,
Nemocnice
Mělník
a Nymburk.
• Nemocnice Na Bulovce Praha a Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav.

MĚSTSKÁ SAUNA

Spolek přátel čelákovického muzea
zprovoznil své nové webové stránky na
adrese www.pratele-celak-muzea. Jako
dárek k Vánocům můžete zakoupit některou
z Kronik města Čelákovic včetně prvního
dílu, který vyšel letos v dotisku. Telefon:
723 778 885 – Petr Polnický.

(17.00 – 18.30 pronájem dráhy)

20.00 – 21.30

(19.00 – 20.00 plavání se ZP)

čt
pá
so

6.15 – 7.45

18.00 – 21.30
17.15 – 21.30
12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

ne

10.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

PROSINCOVÉ ZMĚNY:
so 15. 12.

15.00 – 21.00
(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

ne 16. 12.

10.00 – 12.00

15.00 – 21.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

po 17. 12.
út 18. 12.
st 19. 12.

18.30 – 21.00
17.00 – 21.00
20.00 – 21.00
(19.00 – 20.00 plavání se ZP)

čt 20. 12.
17.00 – 21.00
pá 21. 12.
6.15 – 7.45
17.00 – 21.00
(Poslední ranní plavání v roce 2012)
so 22. 12.
15.00 – 20.00
(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

ne 23. 12.
po 24. 12.
út 25. 12.
st 26. 12.

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

čt 27. 12.
pá 28. 12.
so 29. 12.

15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

10.00 – 12.00

15.00 – 20.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

po 31. 12.
út 1. 1. 2013

Provozní doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

15.00 – 22.00
společná
15.00 – 22.00
společná
- solný a medový peeling zdarma
15.00 – 22.00
společná
15.00 – 22.00
ženy
10.00 – 22.00
společná
10.00 – 13.00
společná
13.00 – 20.00
ženy
10.00 – 22.00
společná
- solný a medový peeling zdarma

Jednotlivé vstupné: beze změn

12.00 – 15.00
15.00 – 20.00

Upozornění:
Ostatní dny v prosinci se plave podle provozní
doby (včetně ranního plavání). Od 2. 1. 2013
provoz dle obvyklé provozní doby.

ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 840 850 860
Oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v pátek 14. prosince 2012 od 8.00 do 15.00 hod.
v ulicích: Jiřinské, Dukelské, Husově, Fügnerově,
Matěje Červenky, Sukově, Sedláčkově od ulice
Ve Skále směrem k ulici Jiřinské.

Permanentky: akceptují se již prodané
nově
2 000 Kč/20 vstupů
1 500 Kč/20 vstupů/senior

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

15.00 – 19.00
(19.00 – 20.00 plavání se ZP)

ne 30. 12.

Dukelská 1373, Čelákovice
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

ŠTEDRÝ DEN V PSÍM ÚTULKU

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/
e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út
st
čt
pá
so

10.00 – 15.00
12.00 – 18.00
10.00 – 15.00
9.00 – 12.00

12.00 – 18.00
14.00 – 17.00

Na Štědrý den je psí útulek Lysé nad Labem
otevřen od 9.00 do 13.00 hod.
Svou návštěvou a dárkem v podobě krmiva
můžete tak pomoci opuštěným pejskům,
zpříjemnit jim tak i dlouhé čekání na nový
domov. Krmivo je možné zakoupit na místě
v prodejním stánku.
Přivítáme vás malým občerstvením a pravou
vánoční atmosférou. Předem děkujeme za vaši
pomoc a přejeme vám krásné prožití vánočních
svátků.

Psí útulek Lysá nad Labem
www.pejscilysa.wz.cz
tel.: 723 342 174

volný čas

12/2012
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RYBÁŘI
Rok uplynul jako voda
Konec roku se přiblížil a rybáři v Čelákovicích
chtějí přiblížit váženým občanům jeho průběh.
Jak všichni víte, tak se nevěnujeme pouze
samotnému rybolovu, ale také se snažíme
přispět ctěné veřejnosti svou troškou do pomyslného mlýna. Naše organizace spravuje
rybářské revíry v okolí našeho krásného města,
které jistě všichni dobře znáte ze svých procházek ať už s rodinami, či jen tak o samotě.
Tůně jako Grádo, Václavka, Hrad a všechny
ostatní zvelebujeme obětavou prací našich
členů při brigádách, které zahrnují mj. sběr
odpadků, sečení trávy kolem břehů, výřezy
náletových dřevin a v neposlední řadě
i samotné zarybňování. Setkávali jsme se tedy
u vody, na které bylo vidět, že je o ni dobře
postaráno. Setkávali jsme se i u méně příjemných situací, jako byla například otrava potoka
Výmoly, která nám způsobila nemálo vrásek na
čele. Nebo upouštění řeky Labe. Hodně práce,
mnoho starostí, ale vše jsme zvládli. Pro širokou
veřejnost jsme pořádali rybářské závody na
Grádě s již tradiční návštěvou stovky závodníků.
Také Bambus Cup v Sedlčánkách přilákal
hodně milovníků klasické rybařiny.
Velikou radost jsme měli z návštěvy našich
příznivců na Dni otevřených dveří, kde se mohli
všichni vyřádit a ještě si něco malého odnést.
Semináře k lovu ryb, který provedl čelákovský
kapr tým s názvem „Harpia Carp“, byl poutavý
a nejeden rybář si doplnil znalosti. Naše děti
nám letos opět dělaly velkou radost, zvlášť
předními místy v závodech, které pořádal
ČRS ve spolupráci s reprezentanty ČR v tzv.
feederu.
Úzce spolupracujeme se sousedními organizacemi, s naší radnicí, s Povodím Labe a také
s časopisem Rybářství. Někteří naši členové
jsou aktivní činitelé v Územním svazu ČRS, což
nám přináší určité výhody, které se snažíme
neustále zhodnocovat. Jsme otevřeni všem,
kteří by rádi vstoupili do našich řad, a také počet
38 nově vstoupivších a vyškolených rybářů nám
potvrzuje, že se stáváme součástí zájmu veřejnosti. Město Čelákovice nám poskytlo na činnost finanční částku, za kterou děkujeme,
a věříme, že jsme si ji plnohodnotně zasloužili.
Celý letošní rok nám protekl jak voda mezi
prsty. Rychle, ale zanechal po sobě výraznou
stopu, díky níž budeme své úsilí v roce
následujícím stupňovat. I za vaší pomoci
a přízně.
Přejeme všem občanům Čelákovic krásný
advent, pohodové Vánoce a úspěšný rok 2013.
Za MO ČRS Čelákovice
Pavel Jindřich, hospodář revíru

Starosta SDH v Sedlčánkách pan Karafiát (uprostřed)
informuje o historii sboru.
Foto: -rb-

Vyznamenaní pánové Klíma (vlevo) a Kolář patří mezi
nejzkušenější členy sboru.
Foto: -rb-

OSLAVA 100 LET
OD ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU V SEDLČÁNKÁCH
Hasiči v Sedlčánkách oslavili 10. října tohoto roku 100 let od založení sboru v obci na slavnostní
schůzi v restauraci U Strnadů. Starosta SDH v Sedlčánkách pan Karafiát v obsáhlé zprávě zhodnotil historii sboru. Zástupce okresního SDH pan Fridrich a velitel okrsku pan Hanzl předali pěti členům
Čestné uznání okresního SDH a následovalo příjemné posezení s přáteli. Rudolf Benda, jednatel

HOUBAŘSKÁ NÁPOVĚDNA
Vážení přátelé, a houbaři především, v dnešním povídání se zaměříme spíše na „houbaření“
než na konkrétní druhy plodnic.
Ukončení sezony nás nemine 28. 12. v rámci
vycházky „Zamykání lesa“. Ale jak zhodnotit letošní mykologickou sezonu? Nerozhodně, avšak
jako každý rok kladně. Houby rostly a rostou...
Jenomže, po několika návštěvách určitých
lokalit se již nezbavím nezapomenutelné věty
kolegy Vládi Štibingera: „Lesy jsou tady sice
krásné, ale ty houby o tom ještě nevědí!“
Tak i v tomto stylu jsme několikrát nasbírali
jen ty naše „radiátorky“, zatímco média nás
přesvědčovala o skutečnosti, že 150 hřibů
a pouze za půlhodinku a ještě jen za chatou
není až takový problém.
Ale i úspěchy se dostavily. Našli jsme dva
ztracené nože, jeden zatoulaný košíček a třeba
hřiba bronzového, různé druhy slizáků a lišek...
A navíc, kdo se kochá, nemusí dorazit včas
na smluvené místo. Ano, poctivě přiznávám, že
jsem při jedné výpravě vyšel asi šest kilometrů
od Čížovek do nedaleké vesnice. Děkuji tímto
mobilním operátorům. A zvláště přátelům, kteří
mne vyzvedli.
A nyní trošku vážně. Je skutečně příznivé
počasí pro sběr léčivek. Hlíva ústřičná obklopu-

je pařezy topolů, lip, buků a vrbin. Vedle se
často nachází penízovka sametonohá. Při trošce štěstí najdeme čerstvé plodnice čirůvky fialové, čirůvky dvoubarvé a strmělky mlženky.
Za mykology z Čelákovic Vám přeji klidné
a příjemné svátky, především hodně zdravíčka,
třeba při sběru zapomenutých nožů, a pohodový rok 2013.
Jako bonus si dovolím připojit fotografii slizáka, který zatím nemá český název, ale byl
vystaven na tradiční podzimní výstavě hub na
děkanství.
Aleš Chvojka, MK Čelákovice

Gonfidius gracillis, druh: slizák, lokalita nálezu
Hvožďany.
Foto: -ach-

Mykologický kroužek Čelákovice si Vás dovoluje pozvat:

Účastníci Bambus Cupu. Foto: Brouček

• do Městského muzea na přednášku O houbách, glukanech a jejich prospěšnosti pro lidské zdraví.
Přednáška se uskuteční ve středu 12. prosince od 17.00 hod. Besedovat budou Jiří Baier
a Jan Kroutil;
• na tradiční „Zamykání lesa“. Sejdeme se 28. prosince v areálu chovatelů Čelákovice mezi 8.30 až
9.00 hod. Čeká nás procházka lužním lesem, sběr hub, občerstvení v jednom království
v Byšičkách a taky posezení při harmonice.
Milí přátelé a příznivci, přijměte přání zdraví a spokojenosti v roce příštím.
Chraňte naše lesy!
Josef Kadeřávek, MK Čelákovice
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FOTBAL
UNION ZÍSKAL JEDINÝ BOD!
Fotbalisté Unionu zaznamenali letošní divizní
podzim jako úplně nejhorší v dosavadní historii
fotbalu. Z patnácti mistrovských zápasů získali
pouhý bod a zbylých čtrnáct utkání prohráli.
Výsledky posledních zápasů:
SK UNION – SK VILÉMOV 1:1
Hosté se již v 9. min. ujali vedení, za domácí
vyrovnal Veselý. Druhá půle již branky nepřinesla.
BANÍK SOUŠ – SK UNION 2:0
Na zasněženém hřišti jsme drželi se soupeřem krok, ale po přestávce z přísné penalty a po
naší chybě domácí celek rozhodl o zisku bodů.
SK UNION – SK TOUŽIM 2:3
V závěru první půle vstřelil Union dvě branky,
ale ke konci zápasu hosté otočili skóre a radovali se. Markantní případ toho, jak přijít o zaručené body vlastními chybami!
SK ÚVALY – SK UNION 7:1
V okresním derby šel Union do vedení, ale
poté ovládli hru domácí a byla z toho krutá
porážka.
SK UNION – SK ČESKÝ BROD 0:2
Špatný výkon domácích v první půli rozhodl
o výhře hostí, kteří si již po přestávce body
pohlídali.
V tabulce skončil Union jasně poslední s jedním bodem, což je asi kuriozita v regionálních

soutěžích. Není však divu, mužstvo nemá
ustálenou sestavu, když se vystřídalo celkem
27 hráčů, a pochopitelně zaostává i kvalita.
Mladí dorostenci sice dostávají příležitost, ale
chybí zkušenosti a to se pak projeví třeba jako
v zápase s Toužimí. Zimní přestávka jistě přinese změny v hráčském kádru, ale zda se zlepší
projev mužstva, není jisté.
DOROST
Tato kategorie sice působí v nižší soutěži, ale
až do posledního kola byl v čele tabulky, kde je
jeho největším soupeřem celek Benátek. Právě
Benátky se posunuly do čela, když Union
v posledním zápase podlehl soupeři v Lysé n. L.
Výsledky posledních zápasů:
VIKTORIA JIRNY – SK UNION 3:4, branky:
Pánek P. 2, Gaži, Kučera, SK UNION – SK
BĚLÁ 6:1, branky: Gaži 2, Kolovecký, Livora,
Pánek P., Vacek, SK ÚVALY – SK UNION 0:8,
branky: Kučera 5, Dosoudil, Kolovecký, Antoci,
SK UNION – SK ČESKÝ BROD 8:0, branky:
Kučera, Pánek P., Braniš 2, Livora, Szabo, SLOVAN LYSÁ – SK UNION 2:1, branka: Vacek.
STARŠÍ ŽÁCI
V závěru podzimu si starší žáci připsali po
dvou vítězstvích šest bodů, ale poslední místo
v tabulce neopustili. Projevuje se nedostatek
hráčů ročníku 1998, a tak musí hrát mladší a ti
nestačí na vyspělejší soupeře. Jak si vedli žáci
v posledních zápasech:
SK UNION – SPARTAK PŘÍBRAM 7:4, branky: Dozorec 5, Prel, Manhart, FK ŘÍČANY –
SK UNION 7:0, SK UNION – FK KUNICE 2:3,
branky: Dozorec 3, POLABAN NYMBURK –
SK UNION 0:3, branky: Dozorec 3, SK UNION
– SPARTA KUTNÁ HORA 0:2.
MLADŠÍ ŽÁCI
V podzimní tabulce si tato kategorie vede
lépe a je na 11. místě s 18 body.

Momentka z utkání Úvaly – Union. Foto: Ondřej Hanuš

SK UNION – SPARTAK PŘÍBRAM 5:2, branky: Brodský 2, Pánek M., Skalický, Kostolányi,
FK ŘÍČANY – SK UNION 8:0, SK UNION – FK
KUNICE 3:1, branky: Skalický, Pánek, Kučera,
POLABAN NYMBURK – SK UNION 4:2, branky: Skalický, Pánek M, SK UNION – SPARTA
KUTNÁ HORA 5:2, branky: Libich, Pánek M.,
Sysel, Martínek, vlastní.
PŘÍPRAVKA
Do špice tabulky okresního přeboru patří přípravka.
SK ÚVALY – SK UNION 0:2, SK UNION – FK
BRANDÝS „A“ 1:0, SK UNION – SK
ZELENEČ 3:4, SK UNION – FK BRANDÝS
„B“ 7:1.
MINIKOPANÁ
SK UNION – SOKOL VELTĚŽ 20:1, SK UNION
– SK ZELENEČ 6:1.

Vedení klubu děkuje všem svým příznivcům za podporu, kterou poskytovali během
celého podzimu, a současně přeje do
příštího roku pevné zdraví a pevné nervy!
Zachovejte nám přízeň i v roce 2013!
Milan Šikl

CYKLISTIKA
1. sezona v pekle amatérského pelotonu
Tak a je konec. Konec první závodní sezony
amatérského
cyklistického
týmu
BMC
Viessmann Racing Team. Kratičké listopadové
vydechnutí nám dalo mimo jiné příležitost bilancovat, vzpomínat i plánovat.

Foto: BMC Viessmann Racing Team

Výsledky?
Tituly vicemistra světa i Evropy, několik titulů
mistra ČR, vítězství v desítkách závodů.
Jirka Sekera opanoval celkové pořadí nejprestižnější amatérské série UAC, kde ho navíc

doplnil Radek Šuvada, který skončil celkově třetí.
Tomáš Vitáček získal svůj jubilejní 20. titul mistra
ČR. Václav Jelínek ukázal evropské i světové
konkurenci, jakou úroveň má amatérská cyklistika v Čelákovicích, a Jonáš Tichý se dokázal ve
své vůbec první plnohodnotné závodní sezoně
prosadit na druhé místo celkově v silničním
poháru Extraligy Masters. Petr Dix a Luděk
Kvapil odtahali těžko představitelné kilometry na
špicích pelotonů a pochytali desítky nástupů –
bez této černé dřiny by nikdo z nás nic nedosáhl.
Za jakou cenu?
Obrovskou! Amatérská cyklistika je krásný,
férový a na rozdíl od její viditelnější profesionální sestřičky i čistý sport. Aby se ale mohlo
pomýšlet na přední místa v závodech i celých
seriálech, je třeba obětovat a vložit mnohé.
Obrovské materiální a logistické náklady,
neskutečné tréninkové úsilí spojené s těžko
představitelnou časovou zátěží a v neposlední
řadě i bezprecedentní toleranci všech našich
blízkých a důvěru našich partnerů, mezi které
se letos zařadilo i město Čelákovice. Děkujeme!
Čísla?
7 členů týmu za rok 2012 odtrénovalo těžko
uvěřitelných 120 tis. km (na kole!), tedy asi 4 tis.
hodin. Na kontě máme zhruba 300 závodních
účastí a desítky tisíc kilometrů přesunů za závody. V týmu máme řádově 30 kol s celkovou

cenou hodně přes milion korun, ostatní materiál
nepočítaje. Puchýře na zadnicích nepočítáme,
takže v tomto neposloužím.
To, co je pro někoho čiré šílenství, je pro nás
krásnou vášní a pro některé zjevně dokonce
celoživotním osudem. Držte nám palce, ať
u toho vydržíme alespoň ještě jednu sezonu.
Vždy aktuální info o týmu na našich
facebookových stránkách: http://www.facebook.com/BmcViessmannRacingTeam
Jonáš Tichý, vedoucí týmu

Poslední listopadovou sobotu se na městském stadionu konal fotbalový zápas. To by asi nebylo nic zvláštního, ale aktéry tohoto byly dva cyklistické týmy. BMC
Viessmann Racing Team (červenomodré dresy) vyzval
Vinohradské šlapky. Měření sil i zde dopadlo pro
„naše“ dobře, vyhráli 3:1! Na fotografii Jonáš Tichý
v souboji o balón.
-dv-
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NOHEJBAL

ŠACHY
Šachový klub Spartak Čelákovice
Po delší časové odmlce opět přinášíme informace o šachovém životě v Čelákovicích.
K zahájení sezony jsme v pátek 21. září sehráli
již tradiční turnaj v bleskovém šachu. Turnaje se
zúčastnila i naše nadějná mládež a host z ŠK
Kbely Miloš Partl. Vítězem se stal Petr Tichý.
Dne 19. října jsme pokračovali v řadě bleskových turnajů, které máme naplánovány na celou
sezonu 2012-2013, vítězem se stal opět Petr
Tichý. V průběžném celkovém pořadí je na prvním místě Petr Tichý, následovaný Pavlem
Horkým a Petrem Kopeckým.
V září byla rovněž zahájena druhá sezona
činnosti našeho šachového kroužku pro děti
a mládež, ve kterém jsme přivítali nového
zájemce o šachovou hru Adama Frajera.
Dne 12. října jsme zahájili další ročník přeboru Šachového klubu, do kterého se přihlásilo
9 našich členů.
V 1. kole regionálního přeboru družstev „B“
jsme dne 28. října na domácí půdě sehráli s rovnocenným soupeřem ŠK Kralupy C kvalitní
zápas a zvítězili jsme v poměru 5:3.
Ve 2. kole jsme s jedním z nejsilnějších družstev naší skupiny ŠO TP NOVA Kladno A sehráli
11. listopadu vyrovnaný zápas a díky vynikajícímu výsledku našich hráčů na prvních čtyřech
šachovnicích 3,5 bodu ze 4 možných jsme si
z Kladna odvezli výslednou vynikající remízu
4:4.
Po prvních dvou kolech soutěže se tak celek
ŠK Spartak Čelákovice drží na 5. místě v průběžném hodnocení družstev.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích a blízkém okolí získají informace na
http://www.sachycelakovice.cz. Hrajeme každý
pátek od 18.00 hod. v sokolovně.
Libor Mrozinski
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V podzimním play-off skončili domácí na čtvrtém místě, ale získali jeden nesporný úspěch na
MS juniorů. Marek Vedral vybojoval zlatou
medaili v singlu. Čelákovičtí hráči se v tomto
měsíci zúčastní několika významných akcí,
z nichž vrcholné bude MS v Nymburce
a Poslední smeč na Pankráci. Bezesporu se
může k vrcholům řadit i první reprezentační ples
pořádaný společně s florbalem 12. 1. 2013.
MS JUNIORŮ
Marek Vedral momentálně hrající za TJ
Spartak Čelákovice svými výkony první listopadový víkend v Brně vybojoval v kategorii jednotlivců a trojic zlato. Stal se tak dvojnásobným
mistrem světa v kategorii juniorů.
MUŽI – MS JEDNOTLIVCŮ, DVOJIC A TROJIC
Letos se světový šampionát v nohejbalu
uskuteční od 7. do 9. prosince v nymburském
sportovním centru.
Tuto událost, která je bezesporu jedním
z vrcholů domácího sportovního dění, zde
dychtivě očekávají tisíce nadšených fanoušků.
Loňské rozhodnutí Mezinárodní nohejbalové
unie UNIF přidělit pořadatelství mistrovství
světa České republice souvisí mimo jiné s 40.
výročím založení Českého nohejbalového
svazu. V širší nominaci jsou také dva hráči TJ
Spartaku Čelákovice. Martin Spilka a Michal
Kolenský. Nymburk přivítá kromě favoritů
z české a slovenské republiky například i mužstva z Kanady, USA, Kamerunu nebo Koreje.
TURNAJ TROJIC – Praha TJ Pankrác
Ve dnech 15. – 16. prosince se nejprestižnějšího turnaje trojic s názvem Poslední smeč
zúčastní i dvě formace z Čelákovic. V loňském
roce Spilkovi uniklo semifinále skutečně jen
o fous. Uvidíme, jak se mu bude dařit letos. Za
účasti České elity a Slovenské reprezentace se
máme na co těšit.

Marek Vedral, vítěz nohejbalového singlu juniorů.
Foto: zdroj http://brno.futnetworldcup.com

PLES – 12. ledna 2013
Plesovou sezonu roku 2013 zahájí společně
čelákovické oddíly florbalu a nohejbalu v sobotu
12. ledna od 20 hodin v KD Čelákovice. Večer
vám svou hudbou zpříjemní osvědčený taneční
orchestr Dance Band a oldies kapela Echoes
melodiemi 60. až 70. let. Připravená bude bohatá tombola a doprovodný program.
Zakoupením vstupenky přes nohejbalový
oddíl podpoříte naše hráče pro příští sezonu.
Předprodej zajišťuje Martin Spilka, e-mail: spilkamartin@seznam.cz nebo na tel.: 608 769
129. Cena vstupenky je 200 Kč. Přijďte se bavit
a zavzpomínat na sportovní úspěchy roku 2012.
Další informace najdete na webových stránkách http://www.nohejbal-celakovice.cz.
Petr Flekač

FLORBAL

Pavel Horký na první šachovnici (vlevo) a Petr Tichý na
druhé šachovnici.
Foto: -lm-

TAEKWON-DO
Oddíl Taekwon-Do Čelákovice
Od 5. listopadu probíhá nábor do oddílu
Taekwon-Do Čelákovice, tréninky jsou otevřené
všem účastníkům bez věkového omezení. Trénink
vedou bývalí reprezentanti ČR v taekwon-Do
Michal Machota, II. Dan, a Lukáš Zajíček, I. Dan.
Oddíl spadá pod Českou národní unii TaekwonDo, která má v Čechách dlouholetou tradici.
Tréninky v oddíle Čelákovice probíhají v prostorách SOŠ TOS Čelákovice, U Učiliště 1379, a to
každý týden v pondělí od 18.00 do 19.00 hod.
a ve středu od 17.00 do 18.00 hod.
Pro více informací volejte 721 614 535
nebo na www.machota-sport.cz.
Těšíme se na Vás
Lukáš Zajíček

FBC ČELÁKOVICE

ORKA

MUŽI
FBC ČELÁKOVICE – RFK POHODA PRAHA 8:5
Branky: Sluka, Krejza 3, Mostecký 2
Třetí třetinu utkání jsme zcela ovládli a v rozmezí tří minut jsme vstřelili čtyři branky, to rozhodlo utkání.
FBC ČELÁK. – FBC VOKOVICKÝ ŠAVLE 2:3
Branky: Sluka 2
Soupeře jsme jasně přestříleli, nedali jsme
trestné střílení a nevyužili jsme tři přesilové hry.
Tato nemohoucnost vstřelit branku nás připravila o body.

Druhá liga pokračovala další sérií zápasů.
ORKA – FBC START 98 2:6
S favoritem soutěže FBC Start 98 hrála Orka
vyrovnané utkání až do padesáté minuty, pak se
ale hosté třikrát prosadili a strhli vítězství na
svou stranu.
ORKA – T.B.C. KRÁLŮV DVŮR 6:4
Tradiční rival z Králova Dvora tahal od začátku zápasu za kratší konec. Když v úvodu třetí
třetiny zvyšoval Tomáš Bartoň už na 6:1, vypadalo to pro hosty na debakl. Orka ale zvolnila,
a dovolila tím hostům skóre korigovat.
ORKA – FBC PANTHERS 8:4
Proti Panterům jsme zvolili útočnou taktiku
a postupně jsme navyšovali skóre zápasu. Útočníci si s chutí zastříleli a v pohodě jsme si
vítězství pohlídali.
ORKA – FBŠ BOHEMIANS B 10:9P
V tomto utkání jsme byli jasným favoritem,
nedůrazným výkonem v obraně jsme ale připustili brankovou přestřelku. Když se
Bohemians v samotném závěru podařilo vyrovnat, o našem vítězství musel rozhodnout až
v prodloužení kapitán Urban.

ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE – FA MLADÁ BOLESLAV 3:3
FBC ČEL. – HODKOVICE N. MOHELKOU 3:5
První dvě ligová kola soutěže odehráli také
žáci, připsali si však jen jeden bod za remízu
s Mladou Boleslaví.
Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na
vývěsce v Masarykově ulici č. p. 176 (naproti
prodejně NEPA SHARP).
Vedení a hráči našeho klubu přejí všem čtenářům Zpravodaje, fanouškům a sponzorům
spokojené Vánoce a do nového roku zdraví,
štěstí a hodně životního optimismu.
Tomáš Holcman

Po odehraných devíti kolech patří Orce
v tabulce druhé ligy čtvrté místo.
Martin Bajer

✂

divadelní představení

POHÁDKY POD STROMEČEK

sobota 15. 12. / 10.00 hod. / ZUŠ Jana Zacha

prodej i přes ulici

DOMÁCÍ ZABIJAČKA

sobota 15. 12. / 9.00 hod. / TamTam bar, Kostelní 43

SVATOŠTĚPÁNSKÉ SETKÁNÍ DĚTÍ

středa 26. 12. / 11.00 hod. / Fara římskokatolické církve

tradiční vánoční koncert chachabítové skupiny Něco

NĚCO

úterý 25. 12. / 21.00 hod. / Irish Music Pub, Rybářská 154

do pátku 21. 12. / Městská knihovna

do neděle 6. 1. / nádvoří ZUŠ Jana Zacha

ADVENTNÍ BESEDY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ADVENT V KNIHOVNĚ:
vánoční výzdoba, čtenářské darovací certifikáty

ČESKÝ BETLÉM

pátek 28. 12. / 8.30 hod. / areál děkanství, Kostelní ulice 455

ZAMYKÁNÍ LESA

VÁNOČNÍ KONCERT

tradiční vycházka lužním lesem, se sběrem hub, posezením
při harmonice v Byšičkách, pořádaná čelákovickými chovateli
a mykology

sobota 15. 12. / 15.00 hod. / Městské muzeum

do neděle 20. 1. / Městské muzeum

Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka, vstupné: 100 Kč,
předprodej: pokladna Muzea

výstava keramických prácí žáků výtvarného oboru

VÝSTAVA OBRAZŮ, FOTOGRAFIÍ A ŠPERKŮ

čtvrtek 10. 1. / 9.30 hod. / Kulturní dům

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý 8. 1. / 9.00 - 16.00 hod. / Gymnázium

v podání vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů
CHAIRÉ pod vedením Josefa Krčka, vstupné dobrovolné

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

neděle 6. 1. / 17.00 hod. / Městské muzeum

Předsilvestrovská zábava, hrají: Dekameron a Feferon J. Ferlese,
vstupné: 120 Kč.

SILVESTR NANEČISTO

sobota 29. 12. / 20.00 hod. / Kulturní dům

Radim Keith Hájek

DISCO DANCE

pátek 28. 12. / 21.00 hod. / TamTam bar, Kostelní 43

adventní koncert v podání souboru RESONANCE Praha

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. Ryby

neděle 16. 12. / 16.00 hod. / Husův sbor

především akva-tera, s možností využít chovatelské a houbařské
poradny

PRODEJNÍ BURZA

neděle 16. 12. / 8.00 - 11.00 hod. / areál děkanství, Kostelní 455

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
- VĚNEČEK

sobota 15. 12. / 20.00 hod. / Kulturní dům

Jarmily Šmerhové a Marcely Novákové, přístupná denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.
prosinec - neděle 27. 1. / Městské muzeum

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
přístupná denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.
čtvrtek 6. 12. / 18.00 hod. / ZUŠ Jana Zacha

KONCERT ŽÁKŮ
pátek 7. 12. / 14.00 hod. / Kulturní dům

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ MĚSTA
Vystoupí Muzika v náladě.
pátek 7. 12. / 15.00 - 17.00 hod. / MDDM

neděle 16. 12. / 17.00 a 19.30 hod. / Městské muzeum

VÁNOČNÍ KONCERT

ODPOLEDNÍ VÁNOČNÍ NÁVODY
výtvarné dílny pro volně příchozí děti, mládež a dospělé

Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka, vstupné: 100 Kč,
předprodej: pokladna Muzea

HONZA A ČERT

pořad určený dětem MŠ a volně příchozím, vstupné: 40 Kč

sobota 12. 1. / 20.00 hod. / Kulturní dům

PLES FLORBALU

středa 16. 1. / 8.00 hod. - konec výuky / ZŠ J. A. Komenského

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PŘÍJEM PRACÍ A VÝROBKŮ

pátek 18. - středa 23. 1. / MDDM
pátek 21. 12. / 21.00 hod. / TamTam bar, Kostelní 43

do soutěže a na výstavu Řemesla Polabí VI. na téma „PŘÍRODNÍ
ŽIVLY“
DJ Želvič a DJ Toncek

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ

TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM

úterý 25. 12. / 20.00 hod. / Kulturní dům

chrámový sbor kostela

výtvarná víkendová dílna pro děti od 4. tříd, mládež a dospělé

TKANÍ

neděle 20. 1. / 14.00 - 17.30 hod. / MDDM

pořadatel Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Vojenský
útvar 6950 Stará Boleslav

SPOLEČENSKÝ PLES ARMÁDY ČR

pátek 18. 1. / 20.00 hod. / Kulturní dům

DISCO PÁRTY

koncert populární rockové kapely, vstupné: 150 Kč v předprodeji,
180 Kč na místě

STO ZVÍŘAT

pátek 21. 12. / 19.30 hod. / Kulturní dům

Orchestru Bohumíra Hanžlíka, vstupné 180 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC

úterý 18. 12. / 19.30 hod. / Kulturní dům

pátek 7. 12. / 21.00 hod. / TamTam bar, Kostelní 43

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
DJ Želvič a DJ Toncek
sobota 8. 12. / 14.00 hod. / Kulturní dům

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
středa 12. 12. / 17.00 a 18.30 hod. / ZUŠ Jana Zacha

TANEČNÍ DROBNOSTI
středa 12. 12. / 17.00 hod. / Městské muzeum

O HOUBÁCH, GLUKANECH A JEJICH
PROSPĚŠNOSTI PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ
Přednáška Ing. Jiřího Baiera a Ing. Jana Kroutila, pořádá
Mykologický kroužek Čelákovice.

pondělí 24. 12. / 22.00 hod. / kostel Nanebevzetí Panny Marie

pátek 14. 12. / 21.00 hod. / TamTam bar, Kostelní 43

tradiční Štěpánská diskotéka, vstupné: 150 Kč

čtvrtek 13. 12. / 18.00 hod. / ZUŠ Jana Zacha

BAND FROM UNIVERSE

RYBOVA MŠE

rocková kapela

sobota 15. 12.
POHÁDKY POD
divadelní před

✂

MATURITNÍ PLES
Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem

SVĚTÁCI

komedie podle stejnojmenného filmu v podání Divadla Háta
vstupné: 240 Kč

FOTOGRAFIE MIROSLAVA BŘESKÉHO

Změna programu vyhrazena!
Sestavil odbor školství, informací a kultury
Městského úřadu v Čelákovicích
Vydalo Město Čelákovice

K tanci a poslechu hrají nonstop skupiny Dekameron a Evergreen
kvartet. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek: p. Königsmark, tel.:
777 181 470 a Sport Čelákovice - Zdeňka Opltová, tel.: 326 992 727.

(pravé menu - Kulturní kalendář)

Aktuálně na www.celakovice.cz

beseda s novinářkou a spisovatelkou PhDr. Stanislavou Jarolímkovou
na téma její nové knihy

CO NEVÍTE O ŽIVOTĚ NAŠICH PŘEDKŮ

čtvrtek 28. 2. / 17.30 hodin / Městská knihovna

Vede Martina Slováková a Lucie Třešňáková.

JARNĚPRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
MDDM

pondělí 25. 2. - pátek 1. 3. / Čelákovice

pořadatel Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb,
Brandýs nad Labem

PLES

sobota 23. 2. / 20.00 hod. / Kulturní dům

Jarní prázdniny s lyžařským kurzem, vede Miloš Bukač.

ZIMNÍ TÁBOR MDDM ČELÁKOVICE

sobota 23. 2. - sobota 2. 3. / Strážné

XIII. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

pátek 8. 2. / 20.00 hod. / Kulturní dům

výtvarné odpoledne pro předem přihlášené

VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ S HELČOU JANDUROVOU

pátek 8. 2. / 15.00 - 17.00 hod. / klubovna MDDM v KD

pořadatel Okresní myslivecká jednota Praha-východ

MYSLIVECKÝ PLES

sobota 2. 2. / 20.00 hod. / Kulturní dům

Výstava prací účastníků výtvarných kurzů a kroužků MDDM a
dalších organizací, soutěž, výtvarné dílny, ukázky řemesel. Denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní vernisáž
výstavy a vyhodnocení soutěže v sobotu 2. 2. od 10.00 hod.
Výtvarné víkendové dílny v Muzeu - 2. 2., 3. 2., 9. 2., 10. 2. a 16. 2.
vždy od 14.00 do 16.00 hod.
Výtvarné dopoledne pro nejmenší v Muzeu - 10. 2. od 10.00 do 12.00
hod.
Dopolední programy s ukázkami řemesel pro předem přihlášené ZŠ
a MŠ.

ŘEMESLA POLABÍ VI - doprovodné téma:
PŘÍRODNÍ ŽIVLY

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00
hod., slavnostní vernisáž od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha

sobota 23. 2. - sobota 17. 3. / Městské muzeum

PLES UNIONU

pátek 15. 2. / 20.00 hod. / Kulturní dům

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK MĚSTEM

pátek 15. 2. / 10.00 hod. / ZŠ J. A. Komenského

Gymnázia Čelákovice

sobota 2. 2. - sobota 16. 2. / Městské muzeum

sobota 15. 12. / 10.00 hod. / ZUŠ Jana Zacha
POHÁDKY POD STROMEČEK
divadelní představení

veselé, vtipné, ale i poučné vyprávění známého baviče, hudebníka,
bubeníka, malíře i politika proložené písničkami, vstupné: 180 Kč
v předprodeji, 220 Kč na místě

FRANTIŠEK RINGO ČECH

MATURITNÍ PLES

pátek 1. 2. / 20.00 hod. / Kulturní dům

pololetní prázdniny pro předem přihlášené

OBRÁZKOVÁNÍ S HELČOU JANDUROVOU

pátek 1. 2. / 10.00 - 12.00 hod. / klubovna MDDM v KD

pořadatel Taneční a sportovní klub Dynamik Lysá nad Labem

REPREZENTAČNÍ PLES

pátek 25. 1. / 20.00 hod. / Kulturní dům

středa 13. 2. / 19.30 hod. / Kulturní dům

pořad určený dětem MŠ a volně příchozím, vstupné: 40 Kč

FENG ŠUEJ - CESTA KE ZMĚNĚ
(povídání nejen o zdravém bydlení)

přednáška poradce a lektora feng šuej Ing. Pavla Plzáka

PRINC BAJAJA

čtvrtek 24. 1. / 17.30 hod. / Městská knihovna

úterý 12. 2. / 9.30 hod. / Kulturní dům

sobota 9. 2. / 20.00 hod. / Kulturní dům

pondělí 21. 1. / 19.30 hod. / Kulturní dům

ZZIMA
V ČELÁKOVICÍCH

