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Bc. Josef Pátek, 29 let
finanční a pojišťovací poradce

Ing. Luboš Choura, 59 let
podnikatel

Ing. Josef Šalda, 66 let
penzista

Ing. Petr Studnička, 27 let
vysokoškolský pedagog

Stanislav Jonáš, 31 let
účetní

Vážené voličky, vážení voliči,

Čelákovice jsou naším společným domovem. To je ta nejsilnější motivace pro společné 
úsilí k vytvoření pohodové atmosféry pro život v našem městě. Občanská demokratická 
strana sestavila tým kandidátů, kteří mají představu o potřebách občanů a chtějí pra-
covat pro toto město. Kolegové na kandidátce jsou jak zkušení politici, tak i mladí lidé 
bez předsudků, moudří senioři i odborníci v různých oborech. Všichni žijí v tomto městě 
a vnímají své okolí jako každý Čelákovák.
Posuďte sami, zda se můžete shodnout s před-
stavami kandidátů ODS prezentovanými v tomto 
volebním programu a zda jim dáte svou důvěru.
Po osmi letech čelákovického vládnutí nezávis-
lého sdružení PRO_Č s aktivní podporou KSČM 
nastal čas pro změnu vlády i stylu vládnutí, ale jen 
společně s Vámi, občany Čelákovic, to můžeme 
dokázat. Čelákovice stojí před důležitým rozhod-
nutím. Ve volbách do zastupitelstva města, 
které proběhnou 15. a 16. října, rozhodnete 
mezi dvěma variantami budoucího rozvoje.
Doleva vede cesta rozprodávání městského 
majetku a nesmyslné utrácení takto získaných 
peněz na úkor klíčových a strategických staveb. 
Doprava vede cesta rozpočtové odpovědnosti  
a dynamiky k budoucnosti. Vaše volba ovlivní 
osud Čelákovic nejen na následující čtyři roky, ale 
i na dlouhá léta dopředu. Řadu klíčových rozhod-
nutí o naší společné budoucnosti nelze odkládat. 
Nahromaděné problémy se musí začít řešit hned, 
protože již včera bylo pozdě.
Vaše říjnová volba však tentokrát nerozhodne „jen“  
o programu příštího vedení radnice. Rozhodne také  
o její podstatě a charakteru. ODS nabízí přátel-
skou radnici, chceme vytvořit projekt e-radnice, 
aby každý občan měl co možná nejvíce informací na dosah. Změníme přístup těch 
úředníků, kteří si myslí, že občan je otravuje. Chceme vytvořit moderní úřad 21. století. 
Ustavíme více komisí a výborů, aby se mohl zapojit každý občan do života ve městě 
a přispět svým názorem. Zřídíme poradní sbor občanů, ve kterém budou zástupci z 
každého volebního okrsku.
ODS chce město, kde není prostor pro nevýhodné pronájmy městského majet-
ku kamarádům. Všechny tyto smlouvy zrušíme k nejbližšímu možnému datu!  
A na nové vyhlásíme standardní soutěž! 
ODS nechce jen čerpat z městského rozpočtu, ale naopak chceme propojit komunál-
ní sféru s parlamentní a usilovat o co největší příjem dotačních financí na projekty v 
Čelákovicích. Nezávislé subjekty toto nemohou v žádném případě nabídnout! Proto 
má podstatně větší smysl v době krize a výpadku daňových příjmů města volit 
parlamentní strany, které jsou přímo účastny ve vládě!

Cílem ODS je zvýšit bezpečnost v ulicích i na silnicích, aby se občané ve svém městě 
cítili bezpečně. Ostře se postavíme proti korupci, společenskému zlu prvního řádu. Přís-
nost, profesionalita a nekompromisní přístup při jejím postihu jsou základem našeho 
boje proti korupci.
Považujeme za naprosto klíčové pokračovat v investicích do školství. Nejaktuálnější je 
rekonstrukce mateřské školy v Rumunské ulici a dostavba areálu Kamenky – základní školy  

v Kostelní ulici.
ODS chce každý rok otevřít nové nebo zrekonstru-
ované dětské hřiště. Chceme nové prostory pro 
mateřské centrum a městský dům dětí a mládeže. 
Nezapomínáme ani na sportoviště. Budeme usi-
lovat o vyřešení vztahů na městském stadionu,  
o který jeho správce nedbá tak, jak by měl. Chce-
me pokračovat ve výstavbě sportovního areálu  
u základní školy v Komenského ulici a pokračovat 
ve stavbě Labské cyklostezky. 
Budeme iniciovat intenzivní spolupráci s okolními 
obcemi a městy s cílem založení mikroregionu 
Střední Polabí. Pokusíme se obnovit zpřetrhané 
partnerské vztahy s městy Rüti a Trescore tak, 
aby to co možná nejvíce prospělo dětem, žákům 
a studentům našich škol.
K prioritám ODS patří nejen ekonomická stabi-
lita, ale také ochrana občanů v souvislosti se 
vznikem mimořádných a krizových situací. Proto 
aktualizujeme veškeré klíčové dokumenty a tyto 
kompletně zveřejníme na webu města.

Vážení spoluobčané, vážení sousedé,

věřím, že následující volební program Občanské 
demokratické strany Vás přesvědčí o tom, že 
má smysl se voleb zúčastnit, že má smysl se 

dívat do budoucnosti, že má smysl volit ODS. 
Tento program ukazuje, k jakým cílům chceme společně s Vámi dojít. Je to naše 
konkrétní nabídka cesty, po níž si můžeme všichni, bez rozdílu sociálního posta-
vení a věku, dojít SPOLEČNĚ pro lepší život v Čelákovicích. Přijďte k volbám  
a podpořte kandidátku ODS. Volte číslo 10. Bez vašeho hlasu to nepůjde! 

Bc. Josef Pátek,
volební lídr ODS a kandidát na starostu města Čelákovic

Čelákovice 

6. Jarmila Volfová, 63 let, soukromý zemědělec
7. Hana Machálková, 66 let, penzista 
8. Ing. Markéta Reisiegelová, 36 let, podnikatelka
9. Martin Spilka, 24 let, tiskař
10. Jaroslav Špaček, 67 let, historik, archeolog
11. Ing. Lubomír Svoboda, 55 let, ředitel společnosti
12. Mgr. Irena Vojáčková, 51 let, pedagog
13. Petr Štěpánek, 33 let, řidič z povolání

14. Mgr. Lenka Klosová, 43 let, pedagog
15. Ing. Milan Ulej, 67 let, pedagog
16. Veronika Jarolímová, 42 let, pracovnice ČIŽP
17. Roman Farkaš, 45 let, podnikatel
18. Mgr. Jindra Chourová, 56 let, pedagog
19. Patrik Kočvara, 31 let, manažer
20. Jana Zavadilová, 21 let, studentka
21.  Štěpán Vondráček, 27 let, podnikatel 
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Čelákovice 
Volební program ODS pro 
Čelákovice v období let 
2010 – 2014

Čelákovická ODS je tradicí i budoucností 
našeho města. Nejsme volebním projektem 
pro jedny volby. Naopak! Na zastupitele za 
ODS se můžete obracet již páté volební obdo-
bí. Víme, kam mají Čelákovice směřovat a 
tomu jsme přizpůsobili i náš volební program, 
který je koncipován jako vize, co vše bychom 
chtěli ve městě pro Vás udělat. Pokud se  
s tímto programem ztotožníte, podpořte naše 
kandidáty ve volbách do zastupitelstva města 
ve dnech 15. a 16. října 2010.

Říkáme jasné:
NE paroplynové elektrárně RWE
ANO optimalizaci železniční tratě
ANO obchvatu města

Jednoznačně podporujeme:
•Přestavba bývalé hasičské zbrojnice pro 

kombinované využití (galerie, výstavní síň, 
městské informační centrum, knihovna  
a kanceláře městského úřadu)

•Nový dům s pečovatelskou službou v ulici  
U Kovárny s ordinacemi lékařů

•Koncepce placeného parkování v centru 
města

•Školní budova v Sedlčánkách bude s při-
hlédnutím ke stanovisku ministerstva kultury 
využita kombinovaně (občanská vybavenost, 
kultura a volný čas, správcovský byt)

•Rekonstrukce č.p. 107 (Trezory) pro bytové  
a komerční účely

•Iniciace vytvoření mikroregionu „Střed-
ní Polabí“ spolu s Brandýsem nad Labem  
a Lázněmi Toušení

•Budeme kontaktovat města Rüti ve Švýcar-
sku a Trescore v Itálii k obnovení partner-
ských vztahů

•Neprohlubování zadluženosti města, politika 
rozpočtové odpovědnosti

•Vůči dlužníkům města budeme postupovat 
razantně

•Podpora celostátních akcí 
•Razantní postup vůči korupci, každé pode-

zření bude prošetřeno

Komunikace s občanem 
je pro nás prioritou:
•Vytvoření e-radnice – maximum informací  

o správě města jedním kliknutím na webu
•Moderní a interaktivní web města
•Zpravodaj města – kvalifikovaný a objektivní 

šéfredaktor, rubrika starosta odpovídá, ote-
vřenost vůči názorům občanů

•SMS Infokanál bude pravidelně informovat 
občany o dění v Čelákovicích

Školství věnujeme 
mimořádnou pozornost:
•Rekonstrukce mateřské školy v Rumunské 

ulici 
•Podpora vzniku soukromých školek
•Dostavba celého areálu ZŠ Kamenky v Kos-

telní ulici
•Rekonstrukce sportovního zázemí ZŠ  

J. A. Komenského
•Rozšíření základní umělecké školy rekon-

strukcí a dostavbou budovy pro navýšení 
kapacity

Kulturou žije město:
•Podpora edice Fontes Musaei Civitatis  

Celakovicensis
•Výstavba depozitáře městského muzea
•Nákup terénního vozidla pro archeologický 

výzkum
•Podpora pořádání muzejních nocí
•Finanční podpora kulturních spolků
•Inovace technického vybavení v kulturním 

domě
•Nově pojmeme „Čelákovické kulturní léto“  

s koncerty pod širým nebem
•Obnovíme pravou vánoční výzdobu města
•Zachováme tradiční akce jako např. rozsví-

cení vánočního stromu
•V parku Na Hrádku vytvoříme přírodní scénu
•Obnova drobných historických objektů 

(socha Sv. Jana Nepomuckého a další)

Volný čas prožívejme aktivně:
•Každý rok jedno nové nebo rekonstruované 

dětské hřiště
•Výstavba nového objektu pro městský dům 

dětí a mládeže
•Rekonstrukce tábora v Miličíně
•Přesun mateřského centra do stávající budo-

vy domu dětí a mládeže
•Rekonstrukce městské chaty Huť s využitím 

pro širokou veřejnost

Turisty vítáme:
•Výstavba lávky přes Labe
•Pokračování Labské cyklostezky směrem na 

Sedlčánky a Lázně Toušeň
•Informační panely u zajímavých míst ve městě
•Ve spolupráci s Lysou nad Labem zajistíme 

generální opravu naučné turistické stezky  
a její pravidelnou údržbu

•Přesun městského informačního centra do 
městského muzea do doby rekonstrukce 
objektu vedle radnice

•Aktivnější propagace města
•Výstavba nástupiště pro lodní turistickou 

linku
•Orientace na obecně-prospěšnou společnost 

Zlatý pruh Polabí

Rozvoj moderní dopravy má zelenou:
•V době výstavby optimalizace tratě 231 

budeme spolupracovat na zajištění náhradní 
autobusové dopravy

•Vedení všech autobusových linek k nádraží
•Zpracování generelu dopravy
•Zapracování připomínek občanů do vyjádře-

ní města k jízdním řádům

Solidarita se sociálně znevýhodněnými:
•Podpora pečovatelské služby města
•Využití dotací z krajského úřadu
•Podpora spolků starajících se o sociálně sla-

bé a handicapované občany

Kdo sportuje, nezlobí:
•Řešení vztahů a rekonstrukce městského 

stadionu
•Rekonstrukce hřiště V Nedaninách v rámci 

revitalizace celého prostoru
•Podpora sportovních subjektů (příspěvky na 

členy do 15 let)
•Využití městského bazénu a sauny po celý 

rok (omezení jen při nutných technologic-
kých úpravách)

Infrastrukturu budeme 
budovat smysluplně:
•Pasportizace a následné zpracování genere-

lu kanalizace
•Rekonstrukce komunikace, chodníků a veřej-

ného osvětlení v ulicích Prokopa Holého, Ve 
Skále, Sedláčkova, Jiřinská, Sokolovská,  
V Nedaninách, Komenského, Dělnická, Polská, 
Táboritská, Pražská, Chodská, V Prokopě, 
Císařská Kuchyně

Výstavba a rekonstrukce základní 
technické infrastruktury:
•Záluží – kanalizace, Dělnické domky – kom-

pletně, Dukelská, Husova – vodovod
•Vodojem II
•Kruhový objezd Sokolovská x II/245
•Proluka náměstí
•Nová obytná zóna „Nad Přerovskou cestou“ 

a „Mochovská“

Zvýšíme bezpečnost ve městě:
•Podpora součinnosti trojúhelníku radnice – 

městská policie – Policie ČR
•Navýšení počtu o 3 strážníky, nákup služeb-

ního vozu v barvách městské policie
•Rozšíření kamerového systému, hlídková  

činnost do kritických období a míst
•Udržení vysoké kvality technického vyba-

vení, novelizace výstražného, ochranného  
a evakuačního systému a jeho zveřejnění na 
internetových stránkách města

•Vytvoříme zvláštní pracovní skupinu pro 
řešení drogové problematiky

Kvalitní a dostupná zdravotní péče:
•Podpora charitativních organizací
•Podpora zdravotnických zařízení majících 

přímou návaznost na Čelákovice (pohoto-
vost)

Transparentní samospráva 
pro Vaši kontrolu:
•Průhledná a fungující veřejná správa
•Zřízení poradního sboru (11 volebních okrs-

ků = 11 zástupců ve sboru, pravidelná setkání 
4x za rok)

•Rozšíření počtu komisí a výborů

Životní prostředí chápeme jako 
cenné dědictví:
•NE výstavbě paroplynové elektrárny RWE
•Výstavba a obnova uličních stromořadí
•Revitalizace parku u knihovny
•Rekonstrukce Sadů 17. listopadu
•Výstavba „aleje prvňáčků“ z Jiřiny do Sedlčá-

nek
•Pravidelné kropení města při tropických  

teplotách
•Pravidelné blokové čištění ulic
•Příjem z poplatku ze psů investujeme ve  

prospěch služeb pro pejskaře 

Spravedlivá bytová politika: 
•Kontrola oprávněnosti bydlících osob na uží-

vání bytů
•Budeme pečlivě vážit každou žádost o měst-

ský byt, občané v sociální nouzi budou mít 
přednost

•Majitelé domů a bytů budou moci nadále 
využít zvýhodněných půjček z fondu rozvoje 
bydlení 

 

Josef Pátek: „Věřím ve volební 
úspěch a vytvoření stabilní koa-
lice rozpočtové odpovědnosti v 
Čelákovicích.“

Co Vás přimělo k tomu, abyste kandidoval?
Jsem Čelákovák tělem i duší, a proto mi není 
lhostejné, jak naše město vypadá a hlavně, 
jak bude vypadat v budoucnu. Jsem pravi-
cově a konzervativně založený člověk, proto 
byla pro mne jasnou volbou ODS, ve které 
jsem již od roku 2003. Od roku 2006 jsem 
zastupitelem města. Kandidovat a pomoci 
tím mému rodnému městu je pro mne výzvou 
a velkým závazkem zároveň. Mým cílem je 
předat naše město jako živé, prosperující  
a příjemné místo pro život našich dětí.

S jakými pěti prioritami jdete do letošních 
komunálních voleb?
Těch priorit je samozřejmě víc, ale za nejdů-
ležitější považuji politiku rozpočtové odpo-
vědnosti, důsledný boj proti korupci, odmítavý 
postoj proti paroplynové elektrárně, otevřenou 
a fungující samosprávu díky projektu e-radni-
ce a získávání dotací z krajského či státního 
rozpočtu a samozřejmě také ze strukturál-
ních fondů Evropské unie.

Jaké budou Vaše první kroky, pokud se Vám 
podaří sestavit koalici?
Rozhodně chceme zkontrolovat vytipované 
smlouvy, o kterých se domníváme, že jsou pro 
město nevýhodné a pokud se to na základě 
auditu potvrdí, tak tyto k nejbližšímu možnému 
dni vypovědět. Zároveň bychom chtěli co nej-
dříve zpracovat základní strategické dokumen-
ty města, jako například plán investic včetně 
návrhu jejich financování. Z pohledu správy se 

chceme více opřít o naše občany vytvořením 
nových komisí a výborů. Vnímáme, že dnes je 
aktivita občana chápána současným vedením 
města destruktivně, ale my chceme navázat na 
prvorepublikové zkušenosti, kdy aktivita obča-
na byla naopak vítána.

Jaké bude podle Vás volební období 2010 
– 2014?
Toto volební období bude velmi náročné, pro-
tože město se potýká s výpadkem daňových 
příjmů a zároveň za posledních osm let, kdy 
tyto příjmy rostly, prodalo nemálo svého majet-
ku. Čeká nás mnoho finančně náročných inves-
tičních akcí, které město bude muset realizo-
vat, avšak finanční zdroje jsou omezené. Právě 
při získávání těchto zdrojů hrají klíčovou roli 
parlamentní, potažmo vládní strany.

Co byste na závěr vzkázal voličům?
Tyto komunální volby jsou jedny z nejdůležitěj-
ších za posledních dvacet let. Občan má na 
výběr, zda-li chce zvolit ambice nováčků či 
odhodlání a vytrvalost zkušených. Jsme připra-
veni přijmout odpovědnost za další směřování 
města v dalším volebním období. Šance jsou 
vyrovnané a v těchto volbách rozhoduje každý 
hlas – třeba zrovna ten Váš! 
Přijďte k volbám 15. nebo 16. října a volte ces-
tu rozpočtové odpovědnosti. V roce 2010 volte 
číslo 10!

Pro spokojený život s ODS v Čelákovicích:

Čistota ve městě
Elektrárně ne
Labská promenáda
Aleje nových stromů
Komunikace ve všech významech
Opravená dětská hřiště
Výstavba domu s pečovatelskou službou
Investice do školství
Cyklisté a in-linisté vítáni
Evropským penězům vstříc

Komunální volby 15. – 16. října  2010 Komunální volby 15. – 16. října  2010 

rozhovor 

odscelakovice.estranky.cz


