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● Poslanecké návštěvy 

v Čelákovicích

● Doprava ve městě

● Rekonstrukce ulice

Stankovského II.

● 60. výročí osvobození

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Rozlehlý areál této školy se skládá z několika různě starých objektů.
Nachází se zde především nejstarší budova – klasická Kamenka – vybu-
dovaná koncem 19. století, dále výukový pavilon Chanos (jeho životnost je
u konce), sportovní hala Bios (potřebuje řadu oprav a rekonstrukcí) a nej-
mladší budova, ve které je umístěna školní jídelna, učebny a administrativní
prostory.

Je paradoxem, že právě tato stavba je v současné době hodnocena po pro-
vozní i technické stránce jako nejrizikovější, a naopak stará Kamenka nejlépe.
V areálu školy bychom dále našli ještě prostory školní družiny, školní dílnu a byt
školníka. Většina těchto zařízení je také ve špatném technickém stavu.

Vedení města – Rada
a Zastupitelstvo – se
palčivými problémy této
školy zabývá již po řadu
měsíců. Některé nedo-
statky byly průběžně
řešeny (např. statika
staré budovy stažením,
výměna části oken)
další přetrvávají. Rozho-
dujícím faktorem pro
rozsah i rychlost dalších
oprav je především
dostatek finančních pro-
středků.

Díky mimořádné do-
taci, kterou pro město
iniciativně zabezpečila

poslankyně Parlamentu ČR paní Čurdová a naši zastupitelé za ČSSD,
bude možné urychleně (ještě před zimou) přistoupit ke generální rekon-
strukci plynové kotelny a její přemístění do sklepa původní budovy. Jestli
nebude na tuto akci vyčerpána celá dotace, budeme moci pokračovat ještě
ve výměně dalších oken.

Velmi rychle se musí zahájit odstraňování závažných nedostatků, způso-
bených nekvalitní prací zhotovitelské firmy, v nejnovější budově školy. Jedná
se o zpevnění příčkových vnitřních stěn, rekonstrukci nevhodně vyprojekto-
vané střechy a odvedení prosakující spodní vody ze sklepních prostor.

Domníváme se, že kromě těchto aktuálních oprav si Kamenka zaslouží
i svou vizi celkové modernizace a dalšího rozvoje v tomto desetiletí.
Moderní výukové zařízení bude město nutně potřebovat i proto, že popu-
lační vývoj v našem městě signalizuje vzestupnou tendenci a i po stránce
vzdělávací na něj musíme být připraveni. Škole dnes chybí zázemí pro
výuku tělesné výchovy (hřiště), nevyhovující jsou prostory školní družiny
a dílen. Po zbourání Chanosu, jehož životnost skončila, bude potřeba
vybudovat nové odborné učebny, doplněné odpovídajícím zázemím.
Modernizace a nové trendy ve výuce si vyžádají i nově koncipované stu-
dijní centrum včetně knihovny, studovny a počítačového vybavení. Je nutné
myslet i na to, kde bude bydlet školník.

Z tohoto stručného nástinu vyplývá, že odstranění havarijního stavu
a modernizace Kamenky bude pro město na několik let finančně i organi-
začně velmi náročnou záležitostí, na které se nutně musí podílet i stát. Vět-
šina hlavních akcí se bude pravděpodobně realizovat až v příštím volebním
období, ale již dnes je pro jejich úspěšné uskutečnění nutné vytvářet vhod-
né podmínky. Proto byla také zadána variantní studie Dostavba Kamenky,
kterou našim občanům v příloze tohoto čísla Zpravodaje představujeme.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

Rekonstrukce a dostavba ZŠ v ulici Kostelní

Stříbrná Denisa
Šestnáctiletá Denisa Barešová, loňská juniorská

mistryně světa a Evropy ve sportovním aerobiku,
se neztratila po letošním přestupu do kategorie
dospělých. Na dubnovém mistrovství České repub-
liky v pražské Sazka Areně vybojovala stříbrnou
medaili za obhájkyní titulu Martinou Fulínovou,
když nechala za sebou i vloni druhou Lucii Jiříko-
vou. Mladá závodnice z Aerobik Studia Vlaďky
Barešové Čelákovice si tím zajistila nominaci na
mistrovství světa, které se koná právě v těchto
dnech v belgickém Gentu. V příštím čísle Zpravo-
daje přineseme nejen výsledky, ale také obsáhlý
rozhovor s Denisou Barešovou! (tý)
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
dne 30. března 2005
ZM schválilo:
• žádost o prominutí odvodů a penále i dopočtu

penále a Žádost o posečkání platby daně ve
věci Platových výměrů 15/2005 a 16/2005 FÚ
Praha-východ za porušení rozpočtové kázně
akce ZŠ Komenského – zateplení a moderni-
zace,

• nepodání odvolání proti Platovým výměrům
15/2005 a 16/2005 FÚ Praha-východ za poru-
šení rozpočtové kázně akce ZŠ Komenského
– zateplení a modernizace, 

• v rámci prodeje obecních bytů, znění Smluv
o převodu vlastnictví jednotek a spoluvlastnic-
kých podílech na společných částech budov
a pozemcích v ulici Rumunská č. p. 1462/5,
1462/10, 1463/3, 1463/4, 1463/7, 1464/3,
1464/6 a 1464/11, každý za cenu cca 250 000
Kč.

• v rámci prodeje obecních bytů, znění Smluv
o převodu vlastnictví jednotek a spoluvlastnic-
kých podílech na společných částech budov
a pozemcích v ulici Na Stráni č. p. 1631/1,
1631/3, 1631/4, 1631/5, 1631/6, 1631/7,
1631/8, 1631/9, 1631/10, 1631/11, 1631/12,
1631/13, 1631/15 a 1631/16, každý za cenu
cca 500 000 Kč.

• v rámci prodeje obecních bytů, znění kupní
smlouvy na budovu č.p. 1305 a pozemek
v sídlišti V Prokopě. Celková cena 1 706 000,-
Kč byla výsledkem obálkové metody.

• jako nejvýhodnější nabídku na prodej pozem-
ku v průmyslové zóně Čelákovice parc. č.
3571/1 – pozemek proti čerpací stanici smě-
rem na Mstětice, nabídku firmy Pro-Sin, s. r. o.,
Roztoky, která zároveň přispěje na budování
přilehlého  kruhového objezdu částkou 1 500
000 Kč. Zástupce této firmy byl přítomen jed-
nání ZM a potvrdil záměr kolaudace objektu
na podzim 2006, ve kterém by měla být pro-
dejna PLUS s oddělením maso, uzeniny
a pečivo – podobně jako v Brandýse n. L.

• znění Smluv o budoucích kupních smlouvách,
ve kterých se Město Čelákovice zavazuje kou-
pit části pozemků nezbytných pro vybudování
lávky přes Labe.

• znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, ve
které se Město Čelákovice zavazuje prodat
manželům Brožkovým pozemek st. p.č.
–686/2, pod Bistrem U Zlatého draka, o výmě-
ře 112 m2 a části pozemků p.č. 686/3 a p.č.
688, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,
nezbytných pro vybudování jejich polyfunkční-
ho domu, v ceně 2.500,- Kč/m2, nejméně však
500.000,- Kč za celý pozemek,  

• znění Kupní smlouvy na pozemek p.č. 500/65
– zahrada, o výměře 1083 m2, v obytné zóně
Sedlčánky – jich 83 RD a zároveň Dohodu
o příspěvku stavebníka na budování technické
infrastruktury ve výši 340.000,- Kč

• smlouvu o smlouvě budoucí o převodu ZTI na
lokalitu V Rybníčkách,

• vyvěšení nabídky na prodej pozemku v ulici
Na Nábřeží p.č. 1526 – zahrada, o výměře
928 m2 obálkovou metodou. Minimální cena je
1 200,- Kč/m2 pozemku, cena hydrogeologic-
kého jímacího vrtu 288 000,- Kč a 90 000,- Kč
za venkovní úpravy a porosty,

• úpravu č. 1 rozpočtu 2005:
Příjmy – se navyšují o kapitálové příjmy z pro-
deje dosud neprodaných pozemků v obytné
zóně Sedlčánky 83 RD, dále o příspěvky na TI
v této lokalitě, které jsou rozděleny na nevrat-
nou a vratnou část (v části financování),
a o příspěvky  na  TI  v lokalitě Pod  Přerov-
skou  cestou. Celkem  se jedná  o 13 411,3 tis.

Kč. Dále je zapracována hodnota 3 329 tis. Kč,
kterou obdrželo město do 15. 3. 2005 za proda-
né byty V Prokopě. Další navýšení příjmu tvoří
již známá výše dotace (9 598,4 tis. Kč) ze stát-
ního rozpočtu na školství, správu a sociální
dávky. Zůstatky na účtech se upřesňují na hod-
notu 38 711,843 tis. Kč. Pokles je dán přede-
vším tím, že do konce roku 2004 nebyla na účet
města  převedena plánovaná výše příspěvků na
obytnou zónu Pod Přerovskou cestu. Pokles je
kompenzován zvýšenou hodnotou kapitálových
příjmů. Dále bude ještě vybrána vratná část
příspěvků na obytnou zónu Sedlčánky 83 RD ve
výši 1 224 tis. Kč.
Výdaje – úprava v části průmyslová odvětví,
konkrétně oblast silnic a dopravy, vychází jed-
nak z již známých skutečností za leden a únor
2005, projekty a dopravní značení, a jednak se
upravuje plánovaná hodnota na vybudování sil-
nic v Sedlčánkách z 8 500 tis. Kč na 18 885 tis.
Kč. Rovněž se upravuje na hodnotu 4 300 tis.
Kč rekonstrukce Stankovského II. V části vodní
hospodářství se zapracovává 5 750 tis. Kč na
budování další části dešťové kanalizace v Sedl-
čánkách, hodnota  projektu na intenzifikaci ČOV
ve výši 1 476 tis. Kč. Částka 1 954 tis. Kč je hod-
nota, kterou město ještě bude muset uhradit
dodavateli za realizaci kanalizace a vodovodu
v lokalitě Sedlčánky 83 RD. Pro MŠ Rumunská
se plánuje 500 tis. na vybavení bývalé mateřské
školy v ulici J. A. Komenského, jejíž rekonstruk-
ce se bude provádět v hodnotě 1 190 tis. Kč.
Dále se bude provádět montáž regulačních ven-
tilů ve hodnotě 271 tis. Kč. Tato akce bude hra-
zena z prostředků města a vyvolává snížení
příspěvku na provoz MŠ o 165 tis. Kč, ale sou-
časně město formou zvýšení příspěvku na pro-
voz MŠ o 5 tis. Kč umožní nákup magnetické
karty k telefonní ústředně, příspěvek na provoz
MŠ se tedy snižuje o 160 tis. Kč na novou hod-
notu 1 500 tis. Kč. Snížení příspěvku MŠ bude
vyrovnáno využitím rezervního fondu MŠ v této
výši. Havarijní stav MDDM si vyžádá 86 tis. Kč
na nejnutnější opravu v 1. patře. Připravovaná
revitalizace náměstí si zatím vyžádala 368 tis.
Kč za projektovou dokumentaci. Dávky a pod-
pory v sociálním zabezpečení jsou rozděleny
podle opakujících se potřeb obyvatel a jejich
celková výše 4 200 tis. Kč se rovná dotaci ze
státního rozpočtu na sociální dávky. Platy
zaměstnanců MěÚ se posilují o hodnotu 430 tis.
Kč, která je dosud soustředěna na zvláštním
účtu. Tímto navýšením bude možné pokrýt i pří-
padné další mzdové výdaje u nově vytvářené
Městské policie. Vratka dotace za rok 2004 je
nevyčerpaná hodnota sociálních dávek. Podle
pravidel se vrací zpět do státního rozpočtu.
Všechny úpravy mají vliv na výši rezervy, která
se snížila na hodnotu 14 980, 243 tis. Kč.
• odpisový plán MŠ Rumunská na rok 2005 ve

výši 18 373,- Kč
• mimořádné jednorázové splacení úvěrů SBD

Čelákovice z FRB,
• souhrnné stanovisko ČD, a. s., a SŽDC, s. o.,

pro územní řízení (železniční zastávky v Jiři-
ně) zn. 3100/05-805-Ú/712/Tech ze dne 28. 1.
2005,

• Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovice
I/3/2005. Předchozí jednací řád ZM upravoval
zveřejňování zápisů a usnesení tak, že byly
zveřejňovány i osobní údaje neurčitému okru-
hu osob, a byl tedy v rozporu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů. Za účelem uvede-
ní jednacího řádu do souladu se zákonem byly
navrženy úpravy v čl. VIII odst. 9 a 10.

• doplnit do jednacího řádu výborů ZM, že součás-
tí zápisu bude i vyjádření kontrolované jednotky,

• pokácení jírovce červeného v ulici Na Požá-
rech před č.p. 563 a břízy bělokoré v sídlišti
V Prokopě před č.p. 1317.

ZM uložilo:
ZUŠ a MDDM převést nevyčerpané prostředky
za rok 2004 zřizovateli.

ZM souhlasilo:
s ozdravným procesem sadů kolem objektu
bývalé školy v Sedlčánkách, včetně nezbytného
kácení s odstraněním maximálně 7 exemplářů.

ZM povolilo:
vyplatit příspěvek TJ Spartak Čelákovice na rok
2005. D. V.

Prodej městského bytu
do osobního vlastnictví
Město Čelákovice nabízí k prodeji volný
městský byt č.p. 1462/12 v ul. Rumunská.

Jedná se o byt 2 + 1 s příslušenstvím ve 3. patře
v panelovém domě na sídlišti. Vytápění bytu je
z centrálního zdroje. Dům byl postaven v roce
1965, celkový stav odpovídá běžnému opotře-
bování za dobu užívání. K bytu bude prodána
i odpovídající část stavebního pozemku.

Cena nemovitosti je stanovena znaleckým
posudkem ve výši: 555 500,- Kč (pět set
padesát pět tisíc pět set korun)
Do znaleckého posudku lze nahlédnout u p.
ředitele Q-Bytu nebo u místostarosty na MěÚ.

Prodej nemovitosti bude proveden veřej-
nou soutěží – tzv. „obálkovou metodou“.
Do neprůhledné obálky, označené nápisem:
„Koupě bytu č.p. 1462 /12“, uvede zájemce výši
své nabídky v korunách (minimální je odhadní
cena!) a své identifikační údaje včetně telefon.
spojení. Obálku předá/pošle do podatelny
MěÚ Čelákovice.
Do obálky vloží také kopii výpisu ze svého účtu
popř. jiné písemné potvrzení o složení tzv.
rezervačního poplatku, viz – Další upozornění,
bod: c).

Uzávěrka všech nabídek je v pátek 27. květ-
na v 11.00 hod.
Vyhodnocení předložených nabídek provede
komise, jmenovaná starostou města, dne 30.
5. 2005.
Všichni účastníci budou neprodleně telefonicky
a následně i písemně informováni o rozhodnu-
tí komise.

Další upozornění:
a) K zajištění úvěru na tuto koupi nelze ručit

předmětnou nemovitostí, nelze na ni zřídit
předem zástavní právo.

b) Zájemci o prohlídku bytu mohou kontaktovat
ředitele Q-Bytu p. Beneše, tel.: 326 991 735.

c) Všichni účastníci soutěže jsou povinni složit
před uzávěrkou soutěže na účet města 
č.: 6015-4127201/0100, variab. symbol:
1462/12 – tzv. „rezervační poplatek“
ve výši 10 % výchozí ceny bytu = 55 000,- Kč
(padesát pět tisíc korun).
Pro vítěze soutěže bude tento poplatek
zahrnut následně do celkové kupní ceny,
ostatním účastníkům bude poplatek do 15
dnů vrácen na jejich účty.

Kontaktní spojení:
ředitel Q-BYTu p. Beneš - tel.: 326 991 735,
GSM: 603 534 592,
místostarosta MěÚ Čelákovice - tel.: 326 929
102, GSM: 603 827 775.
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Rada města jednala...
Dubnová schůze RM se uskutečnila dne 7. 4.

2005 za účasti téměř všech radních. Připravený
program schůze byl velmi náročný, neboť obsa-
hoval celkem 43 závažných podkladových mate-
riálů, pro které bylo nutné najít optimální řešení.
Členové Rady města si tyto výchozí dokumenty
v předstihu prostudovali, a proto bylo možné – po
rozsáhlé diskusi k jednotlivým bodům programu
– zaujmout hlasováním závěrečné stanovisko.
RM přijala následující konkrétní usnesení:

Rada města souhlasila:
- s projektovou dokumentací na výstavbu tech-

nické infrastruktury v obytné zóně Pod Přerov-
skou cestou II, kde by mělo být postaveno 53
rodinných domků. Do vyjádření RM se promít-
la i stanoviska jednotlivých odborů MěÚ
a Technických služeb.

- na základě doporučení komise pro rozvoj
města se studií rekonstrukce objektu bývalé
úpravny vody v Čelákovicích na sportovně
ubytovací centrum, s rekonstrukcí rodinného
domku čp. 38/1 v Záluží a na doporučení téže
komise i s dokumentací na rekonstrukci býva-
lé samoobsluhy V Prokopě na motorest.

- s tím, že firma Manola video, s. r. o., bude
v tomto roce provozovat bezplatně městský
infokanál, a tak bude celé vysílací zařízení
funkčně využito.

- s povolením pronájmu městského bytu Ing.
V. N. v Milovicích po dobu jeho pracovního
pobytu v zahraničí za podmínek současné
nájemní smlouvy.

- s připravovanou stavbou „Oprava VTL plyno-
vodu č. 29 Čelákovice – město“.
Rada města naopak nepovažuje za vhodné

vybudovat na parcele č. 1665/1 v katastru Čelá-
kovice, ul. Sukova, zpevněnou odstavnou plo-
chu a připraví variantní řešení parkování.

Rada města nadále setrvala na svém stano-
visku neprodat ani část pozemku p.č. 668/1
v katastru Čelákovice do doby vyřešení koneč-
né podoby celého náměstí. Stejný přístup má
RM i k prodeji pozemků pod hotelem Benda-
Černý Beránek.

Rada města vzala na vědomí:
- uzavření kupní smlouvy mezi firmou KOBIT

Praha 6 a Technickými službami Čelákovice
jako kupujícím na koupi ramenového naklada-
če kontejnerů NKR 95.

- dokončení 1. etapy prací na vybudování
náhradního zdroje pitné vody pro zásobování
města a další etapu přeložila k rozhodnutí do
roku 2006.

- podmínky výběrového řízení a jmenování hod-
notící komise na akci Základní technická infra-
struktura obytné zóny Pod Přerovskou cestou II.
V dalším průběhu jednání Rada města

schválila následující smlouvy:
- smlouvu o budoucí kupní a nájemní smlouvě

mezi městem a firmou SALMED, s. r. o., ve
věci zdravotního střediska se zapracováním
připomínek ze strany SALMEDu.

- smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcné-
ho břemene mezi manželi Ř. a městem na
vedení kanalizace přes pozemek p.č. 753,
elektrické a vodovodní přípojky přes pozemek
p.č. 732/1, obojí na katastru Čelákovice.

- smlouvu o dílo mezi firmou AQUAMONT, s. r.
o., Mladá Boleslav jako zhotovitelem a Čelá-
kovicemi na akci „Rekonstrukce dešťové kana-
lizace v lokalitě Sedlčánky-jih, stoka B, C, D.

- smlouvu o dílo mezi firmou STRABAG, a. s.,
Beroun jako zhotovitelem a Čelákovicemi na
provedení místních komunikací v Sedlčánkách.

- smlouvu o dílo ze dne 4. 4. 2005 mezi firmou
STAMAT, s. r. o., Poděbrady jako zhotovitelem

a Čelákovicemi na akci „Stavební úpravy objek-
tu mateřské školky v ulici J. A. Komenského“.

- smlouvu o dílo mezi firmou PSVS, a. s., Praha
10 jako zhotovitelem a Čelákovicemi na akci
„Rekonstrukce ul. Stankovského II“.
Rada města dále schválila (na základě

doporučení hodnotící komise) nabídku firmy
STRABAG, a. s., Beroun na úpravu chodníku ul.
U Učiliště včetně rampy do garáží.

Z předložených dokumentů schválila RM
rovněž změnu v příloze č. 2 vyhl.č. I/39/03 –
Podpisové právo vyjmenovaných pracovníků
Městského úřadu Čelákovice. V souvislosti
s tímto opatřením odvolala RM paní J. Š. z komi-
se pro rozvoj města a jmenovala Ing. D. T. za
členku téže komise.

Rada města prověřila, zda jsou do Smlouvy
o převodu základní technické infrastruktury
mezi městem a vlastníky pozemků v lokalitě
V Rybníčkách zapracovány veškeré změny,
schválené usnesením Zastupitelstva města č.
17 ze dne 30. 3. 2005.

V oblasti hospodaření s byty Rada města
přidělila:
- ubytování v CMC Čelákovice tříčlenné rodině

paní M. S.
- městský nájemní byt 2+1 č.p.1441, ul. Proko-

pa Holého manželům Š. za podmínky, že vrátí
stávající městský byt č.p. 1462, určený k pro-
deji v rámci prodeje celého bytového domu.
Tento byt bude prodán soutěží - tzv. „obálko-
vou metodou“.
Zvýšenou pozornost věnovali radní proble-

matice veřejné zakázky na odstranění havarijní-
ho stavu vytápění ZŠ Kostelní – Kamenka. RM
zrušila původní veřejnou zakázku na rekon-
strukci plynové kotelny v uvedeném objektu
školy z důvodu úpravy kvalifikačních požadavků
na prováděné práce. Vyhlásila novou veřejnou
zakázku na tuto akci a změnila i dílčí kritéria pro
hodnocení nabídek jednotlivých přihlášených
firem ve prospěch výše celkové ceny za dílo.

Na závěr jednání uložila Rada města tajem-
nici MěÚ do příští schůze RM provést revizi
pozemků podle nájemní smlouvy mezi městem
a SK Unionem jako nájemcem a Radu informo-
vat o zjištění. Rada rovněž požaduje prošetřit
možnost podání občanskoprávní žaloby na Ing.
M. K., který svým jednáním způsobil městu
škodu.

Do příští schůze RM dostali všichni radní
domácí úkol – pečlivě si prostudovat a popř. upra-
vit a doplnit pracovní verzi zápisu do městské kro-
niky za rok 2004, který by byl následně schválen.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

Informace o placení odpadů v roce 2005
Vážení občané, na přelomu měsíců května a června Vám budou distribuovány složenky

s předpisem na úhradu poplatku za komunální odpad.Tento poplatek je splatný do 30. 6. 2005.
Chceme Vám touto formou podat základní informace o poplatku.
1) Poplatek platí každý, kdo má na území města trvalý pobyt, tj. je evidován v matrice  MěÚ Čelákovice.
2) Složenka je vytvořena jako předpis, tj. částka, kterou je nutné zaplatit. Pro zjednodušení je vytvo-

řen předpis za celou rodinu.
3) Do předpisu jsou zohledněny změny, které byly zaznamenány v matrice do 30. 4. 2005. Pokud se

změna (např. trvalého pobytu) do této doby neprojevila v evidenci matriky nebo nastala později
není možné ji zapracovat do předpisu. V tomto případě je nutné se po obdržení složenky domlu-
vit přímo s paní Tvrdou na odboru FaP (tel.: 326 929 123).

4) Složenku dostanou všichni občané, bez ohledu na to, zda již poplatek za komunální odpad uhra-
dili či nikoli. Pokud máte poplatek již zaplacen, proveďte kontrolu, zda Vámi již zaplacená částka
odpovídá předpisu na složence. Pokud tomu tak není, opět kontaktujte odbor FaP. Jestliže je vše
v pořádku, je pro Vás složenka pouze informativní.

5) Distribuce složenek nebude provedena během jednoho dne, ale asi během týdne v částech
města, které budou odpovídat volebním obvodům.

6) Úhradu můžete provést přímo prostřednictvím složenky na poště, v hotovosti v pokladně MěÚ
(složenku je třeba mít s sebou) nebo příkazem k úhradě, uvádějte údaje předepsané na složen-
ce – variabilní a specifický symbol. Bez toho se Vaše platba stane neidentifikovatelná.

odbor finanční a plánovací MěÚ Čelákovice

Město Čelákovice vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení pracovního místa 
VELITEL Městské policie v Čelákovicích

Jedná se o pracovní poměr, velitel MP bude
zaměstnancem města.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. září 2005

Požadovaná kritéria:
- uchazeč je občanem České republiky,
- bezúhonnost a spolehlivost podle zákona 

č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
- tělesná a duševní způsobilost k výkonu povo-

lání strážníka MP podle téhož zákona,
- věk nejméně 21 let,
- negativní osvědčení dle § 8 zákona 

č. 451/1991 Sb.,
- úplné středoškolské vzdělání ukončené matu-

ritou,
- základní znalost práce na PC,
- řidičský průkaz skupiny B,
- komunikativní schopnosti, předpoklady pro

práci s kolektivem,
- dílčí zkušenost s řízením menšího pracovního

kolektivu,

K přihlášce do výběrového řízení uchazeč před-
loží:
- vlastní životopis (včetně dosavadní profesní

dráhy),
- výpis z trestního rejstříku, který nesmí být star-

ší 3 měsíců,
- čestné prohlášení uchazeče o tom, že mu

nebyla v posledních pěti letech uložena sank-
ce za přestupek nebo jiný správní delikt, který
by byl v rozporu s posláním strážníka MP.

Přihlášku do výběrového řízení je nutné
zaslat v termínu do 20. května 2005 
k rukám místostarosty města Mgr. Františka
Bodláka na adresu:
Městský úřad v Čelákovicích
nám. 5. května č. p. 1
250 88  Čelákovice

Obálku označte nápisem:
Výběrové řízení na velitele Městské policie.

Obyvatelům Záluží! 
Dne 27. 4. 2005 byl ukončen zimní týdenní

svoz odpadů. První letní svoz (1 x za 14 dní)
se uskuteční 11. 5. 2005. Další zimní svoz
bude v Záluží zahájen 12. 10. 2005.

odbor životního prostředí MěÚ
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POZOR, POZOR!
začíná se v čelákovických obchodech rozmáhat
nový virus, a to „virus antikočarkius“. Jeho
prvním projevem jsou zbrusu nové samolepky
s přeškrtnutým obrázkem kočárku, které mají
naznačovat, že do určitých obchodů nesmí
kočárek, tj. maminka s kočárkem – o jaké
obchody se jedná, to jistě víte sami… Je mnoho
provozoven, které byly už dávno postaveny tak
nešťastně, že se do nich s kočárkem ani nedo-
staneme - nejčastější překážkou jsou schody.
Na opačném pólu stojí „uživatelsky přátelské“
podniky, jakými je lékárna ve zdravotním stře-
disku, řecká Taverna, podniky v pasáži U Dia-
mantů, knihkupectví či Galerie U Radnice
(pokud jsem na někoho zapomněla, promiňte,
prosím…), neb jejich majitelé či provozovatelé
jsou jednak sami přátelští a jednak si spočítali, že
maminky s dětmi jsou docela slušnou kupní silou.

Ty samolepky a ten zákaz mi vadí. Osobně mi
vadí i to, že jako maminka s kočárkem jsem
postavena na úroveň psa, který dle další samo-
lepky též do obchodu nesmí. Co s tím? Mě
napadlo jediné – prostě do těch obchodů nebu-
du chodit. Chleba i jiné potraviny se dají koupit
i jinde, že ano? A doufám, že do boje s virem se
pustí i ostatní maminky, že se nám jej podaří
vymýtit a že se z něj naopak nestane epidemie!

Zdeňka Tichá

Slalom v Čelákovických uličkách
aneb komplexní řešení dopravy

Když jsem otevřel březnové číslo Zpravodaje
města Čelákovic a můj zrak spočinul na titulku
Doprava ve Středočeském kraji a okolí Čeláko-
vic, nemohl jsem si nepoložit otázku, jak je to
vlastně s dopravou přímo v Čelákovicích.

Odpověď možná zastupitele nepotěší, ale
komplexní dopravní řešení v našem městě
naprosto chybí. Zcela jistě může někdo namít-
nout, že dopravní změny se dějí, což je pravda,
ale já mluvím o generálním a komplexním řeše-
ní. Naposledy si vzpomínám na změnu dopravní
obsluhy v lokalitě u nádraží a ul. Rumunské, kde
„automobilový slalom v jednosměrkách zcela
jistě přispěje k lepšímu životnímu stylu občanů
žijících v této lokalitě a rozhodně je to krok k bez-
pečnosti dětí hrajících si v okolí domů“.

Podobně „profesionálním“ způsobem se roz-
hodli zastupitelé řešit dopravní situaci v lokalitě
Za Drahou. V návaznosti na nově vznikající
zástavbu rodinných domů v Jiřině, Sedlčán-
kách, Pod Přerovskou cestou a Třebízského II
a III si někteří zastupitelé uvědomili a celkem
logicky, že je třeba tyto lokality dopravně obs-
loužit. Rázem je tu geniální myšlenka a samo-
spásná ulice Karla Otty je na světě. Že místy
povede mezi již stojícími domy, jejichž hranice
pozemků jsou jen 8 m vzdálené a jejichž  maji-
telé v době nákupu pozemků byli ujišťováni, že
tady bude jen 4 m široká komunikace ze zám-
kové dlažby sloužící výhradně majitelům přileh-
lých domů, nikdo neřeší. Máme přece změnu
územního plánu. Námitky „pražských naplave-
nin“ (z nichž paradoxně více než 90 % má
s Prahou společné pouze místo pracovního
výkonu) umlčíme právě změnou územního
plánu a nebožtíci, kterým povede v těsné blíz-
kosti místa jejich „klidného odpočinku“ rušná
komunikace, soustřeďující dopravu minimálně
z výše zmiňovaných lokalit, se už bránit nemohou.

Vážení zastupitelé, není na čase oprášit myš-
lenku vašich předchůdců a konečně vyřešit
dopravu v Čelákovicích komplexně, nebo bude-
te dál záplatovat a oddalovat systémové řešení?

Jiří Vilím

KLUBU DŮCHODCŮ JE 15 LET
V letošním roce je tomu 15 let, kdy se skupi-

na důchodců ze závodu TOS Čelákovice roz-
hodla založit vlastní organizaci důchodců. Nápl-
ní práce je organizace výletů, besed apod.
vlastními silami.

Na ustavující schůzi v Kulturním domě se
postupně přihlásilo 450 členů. Do čela organi-
zace byl zvolen Ing. Augustin Zavadil a šesti-
členný výbor. Cílem organizace bylo, aby žádný
důchodce nezůstal sám. Organizace pracovala
v rámci odborového hnutí jako dílenský výbor č.
14, který i před rokem 1989 byl pod tímto číslem
veden v TOSu Čelákovice. Spojovala nás zku-
šenost z dlouhodobého zaměstnání v TOSu,
v osobním životě i v práci v jiných organizacích.
Činnost v začátcích byla velmi pestrá. Mimo
zájezdy a besedy na různá témata vznikla myš-
lenka na pravidelná měsíční setkání, v tak zva-
ných kavárničkách. Konaly se na různých mís-
tech v našem městě. Po zkušenostech bylo
v roce 1993 rozhodnuto tyto kavárničky konat
v jídelně Základní školy v Kostelní ulici zvané
Kamenka. Díky pochopení dřívější ředitelky paní
Mgr. Jany Ulejové i současné ředitelky paní Mgr.
Jaroslavy Burkertové konáme kavárničky
dodnes. Oběma ženám patří náš dík.

Jak plynul čas, původní nadšení částečně
opadlo. Zmenšila se naše členská základna
úmrtím i odchodem některých členů. Noví
důchodci se hlásí pouze v malém počtu.
Z původního výboru zůstalo minimum členů.
K práci ve výboru se přihlásili důchodci z jiných
podniků, hlavně naše ženy, které také ve výbo-
ru převládají. Některé v TOSu vůbec nepraco-
valy, pouze jejich manželé. Těm rovněž patří 
náš dík.

V posledních letech jsme ztratili vazbu na
odborové hnutí, ale ponecháváme si v názvu
„bývalí zaměstnanci TOSu Čelákovice“. V sou-
časné době pracujeme díky podpoře města,
jeho sociální komise. Jak již bylo zmíněno,
konáme osmkrát v roce kavárnu v Kamence.
Dubnová byla slavnostní, a to ke Dni matek.
Naše ženy obdarováváme květinami. Náplní
kaváren jsou různá připomenutí významných
událostí, výročí osobností apod. Nechybí ani
veselé příhody ze života. V Praze navštěvujeme
výstavy ve volných dnech bez vstupného.
Mimořádným zážitkem jsou předvánoční výsta-
vy betlémů. Navštívili jsme mnoho významných
míst v Praze. Nejméně 2x ročně uskutečňujeme
zájezdy za krásami naší vlasti, jako např. Kro-
měříž, Slavkov, Mikulov, Jindřichův Hradec,
Šumava, Krkonoše, západočeské lázně. Zají-
mavé jsou i zájezdy do našeho okolí – Nymburk,
Jabkenice, Benátky n. J., Hlavenec apod. Aspoň
3x do roka zajíždíme do divadla v Mladé 
Boleslavi.

Závěrem naší zprávy o činnosti připomí-
náme, že rádi mezi sebe přijmeme i důchod-
ce, kteří nepracovali v TOSu Čelákovice.
Vždy poslední čtvrtek v měsíci, mimo letní
měsíce, Vás zveme k návštěvě kavárny
v Kamence. Začátek je ve 14.30 hodin. Tam
se dozvíte o všech našich akcích. Mnohé
informace můžete také získat ve vývěsce
u tržnice. Výbor Klubu důchodců

Cestování po České republice
CzechTourism (Česká centrála cestovního

ruchu) je státní marketingová agentura, která se
zabývá podporou příjezdového a domácího
cestovního ruchu v České republice. Činnost
centrály spadá pod Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR. Agentura má své sídlo v Praze, na Vino-
hradské třídě 46, 120 46  Praha 2.

V roce 2004 vydala agentura CzechTourism
katalog, který by měl podpořit Čechy v cestová-
ní po České republice. Prospekt nese název
Kudy z nudy? – Tudy! ...aneb katalog aktivit
v České republice. Katalog je určen jak široké
veřejnosti, tak podnikatelům v oblasti turismu. Ti
mohou bezplatně zveřejňovat své nabídky
z oblasti cestovního ruchu v elektronické verzi,
kterou lze najít na internetové adrese
www.kudyznudy.cz.

Aby zájem o cestování po republice stoupl,
součástí akce Kudy z nudy? je i zábavná hra
Sedmiboj. Cílem je, aby každý hráč navštívil 7
míst v Česku a poté automaticky získává odmě-
nu. Tato místa musí být vybrána z katalogu a po
jejich navštívení si je nechá turista potvrdit razít-
kem na příslušný formulář, který je součástí
katalogu. Sedmiboj je hra trvající od 13. 1. do
13. 12. 2005. Katalog Kudy z nudy? je možné
získat v pražském sídle agentury, na výstavách
spojených s cestováním, na webových strán-
kách www.kudyznudy.cz nebo na tel. č. 221 580
411 nebo 221 580 611.

Pro dovolenou v Česku bylo vyjmenováno 10
hlavních důvodů:
• cenově je letní dovolená v ČR zatím nejvýhod-

nější,
• každou sezonu přibývají nové penziony, res-

taurace, jsou zpřístupňována další zajímavá
místa,

• v posledních letech se zlepšují i v domácí
turistice služby,

• ČR je země s jedním z největších množství
historických památek na světě,

• každoročně vznikají golfová hřiště, různá
sportoviště, prodlužují se cyklostezky, budují
se aquaparky,

• v poslední době se prosazuje trend pronají-
mání chalup a chaloupek,

• nebudete-li navštěvovat známá a slavná
místa, můžete si být jisti, že nebudete součás-
tí masového turistického ruchu, mnohá místa
nabízejí opravdový klid,

• za posledních 15 let se výrazně zlepšilo život-
ní prostředí, zejména kvalita vody v řekách,

• v ČR nemusíte mít strach z jazykové bariéry,
která odpadá, navíc se ve městech dozvíte
kvalitní informace v informačních střediscích,

• zcela ideální je dovolená v ČR, pokud se roz-
hodnete pořádat krátké výlety, země je poměr-
ně malá a návštěva i několika míst během jedi-
ného dne nemusí být větší problém.
Pokud jste se rozhodli pro výlety či dovolenou

v ČR, tak se můžete nechat inspirovat v již zmí-
něném katalogu Kudy z nudy? Ten je rozdělen
do 5 částí podle etap lidského života:
• Sportovní rodina
• Zvídavá rodina
• Mladí a aktivní
• Starší a pokročilí
• Oficiální turistická informační centra

Kudy z nudy znamená - více aktivity, více
zábavy, více zážitků, více pohody, více sportu!
CzechTourism si přeje, aby si Češi všimli, že
Česká republika je zajímavou turistickou desti-
nací.

Mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem vede
naučná stezka údolím Labe, která byla otevřena
3. 6. 2000. Již pět let budou moci trasu dlouhou
21 km s 23 zastaveními využívat  turisté a cyk-
loturisté. Zrovna tuto trasu v katalogu zatím
nenajdete, takže ani katalog nemá vyčerpávají-
cí informace. Jedná se o námět, jak uniknout
všedním dnům a jak najít nové zážitky. Jeho
aktualizace a doplňování probíhá v elektronické
verzi průběžně.

Petr Studnička
Asociace průvodců ČR
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NOVÁ OČNÍ ORDINACE
v Čelákovicích  

Na základě výběrového řízení Krajského
úřadu Středočeského kraje, ze dne 17. 2. 2005
byla vybrána, jako jediný poskytovatel zdravotní
péče v oboru oftalmologie pro oblast Čelákovi-
ce a okolí, MUDr. Elena RYVOLOVÁ.

Nová oční ambulance bude sídlit v nově
zrekonstruovaném bytovém domě v Masary-
kově ul. 220, přímo u nádraží (bývalý hotel
Grado), v přízemí s bezbariérovým vstupem.

Provoz oční ambulance bude zahájen nejpo-
zději počátkem června 2005, oční ordinace
bude zajišťovat odborné lékařské vyšetření
a ošetření v plném rozsahu požadované péče
pro pacienty všech zdravotních pojišťoven.

MUDr. Elena Ryvolová přebírá veškeré paci-
enty z předchozí ambulance a jejich zdravotní
dokumentaci obdrží přímo od Krajského úřadu,
kde je v současné době uložena, takže pacien-
ti o ni nemusí nikde žádat, automaticky ji budou
mít v nové oční ordinaci.

Ordinační hodiny budou zveřejněny, včetně
telefonického spojení v příštím Zpravodaji.

Poslanecký den v Čelákovicích
V pondělí 4. dubna 2005 navštívila naše

město poslankyně PS PČR za ČSSD paní Mgr.
Anna Čurdová.

Pracovní návštěva byla zahájena na radnici
u starosty města. Jednání byli přítomni i někteří
členové MO ČSSD. Při více než hodinovém set-
kání byly řešeny problémy města, především
v oblasti zadluženosti a získávání dotací.

Starosta města poděkoval paní Čurdové za
její aktivity v PS, díky kterým obdrželo město
Čelákovice účelové dotace na realizaci stavby
železniční zastávky Jiřina a opravu havarijního
stavu kotelny ZŠ Kamenka – zmíněné dotace
jsou již přiděleny ve výši přes 12 mil. Kč a další
dotace na dokončení stavby zastávky Jiřina ve
výši 10 mil. Kč směřuje v této době k městu
Čelákovice.

Při této příležitosti připomněla paní poslanky-
ně, že by bylo vhodné, aby byla informována
o ostatních akcích města, při řešení kterých by
mohla být z titulu své funkce nápomocna.

Další částí poslaneckého dne v Čelákovicích
byla návštěva ZŠ Kamenka. Zde paní poslanky-
ně projednávala s paní ředitelkou Burkertovou

Přivítáni do života byli v sobotu 2. dubna 2005  tito noví občánci města Čelákovic:

Alžběta Holovská, Eliška Kvapilová, Erik Boháč,
Adéla Zemanová, Ester Soulková,

Dominik Markus, Daniel Schick, Martin Lukášek, 
Radek Janeba, Adam Socha a Jakub Vitoušek.            

Foto: Josef Kyncl

problematiku nového školského zákona
a následně pak technické problémy školy –
havarijní stav kotelny, generální opravu a pře-
stavbu „nové“ budovy, především ve vztahu
k financování plánovaných akcí.

I zde zaznělo poděkování paní poslankyni
jménem školy za zajištění dotace ve výši 6,7
mil. Kč na opravu havarijního stavu školní kotelny.

Bohuslav Hnízdo a Libuše Červenková,
MO ČSSD Čelákovice

Poslanec Tluchoř cestuje
po regionu

Poslanec Petr Tluchoř, který v Parlamentu
ČR zastupuje voliče středních Čech, uskutečnil
v pondělí 11. dubna 2005 další návštěvu 
regionu.

Zakončení cesty bylo v Čelákovicích. Občané
měli možnost setkat se se svým poslancem na
radnici v zasedacím sále. Několik zájemců při-
šlo podiskutovat o politické situaci, práci poslan-
ce i dalších tématech nebo si nechat poradit
s osobními problémy.

Petr Tluchoř využil poslaneckého dne v Čelá-
kovicích také k rozhovoru s vedením města
o stávajících problémech a plánech do budouc-
nosti. Nejpalčivějšími tématy jsou především
situace kolem vyúčtování staveb vybudovaných
v minulých letech ze státních dotací, debata
ohledně využití místního zdravotnického středis-
ka nebo plán stavby obchvatu města. Poslanec
Tluchoř měl také příležitost navštívit zdejší
muzeum a pohovořit s ředitelem Jaroslavem
Špačkem o významu čelákovického muzea a na
téma archeologických nalezišť v regionu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

● 12. května oslaví své 90. narozeniny naše
milá maminka paní Žofie Patřínová. Za její
lásku a starostlivost jí děkují dcery Naďa
a Dáša s rodinami.

● Dne 5. května 2005 oslaví naše maminka,
babička a prababička, paní Věra Ferešová,
krásné 80. narozeniny. Blahopřejeme a hodně
zdraví, štěstí a pohody přejí dcery s rodinami.

● Dne 12. 4. 2005 jsme se v Husově sboru
v Čelákovicích naposledy rozloučili s panem
Františkem Neuwirthem. Děkuji všem přáte-
lům, známým a hasičskému sboru TOS Čeláko-
vice, za květinové dary a projevy soustrasti.

Za celou rodinu Eva Mayerová

PODĚKOVÁNÍ
● Velice děkuji p. primáři Vernerovi a jeho
kolektivu z brandýské nemocnice, za jejich
vysoce kvalitní přístup při mé operaci a k rychlé-
mu propuštění z nemocnice. Karel Sekera

● Dne 21. března 2005 jsem se dožil 80 let.
Děkuji touto cestou za květinové a za velmi

hodnotné dary k tomuto výročí.
Děkuji: HS „Radost a Veselinka“ za chvíle

prožité s hudbou Jiřího Horáčka; řediteli
a ženám KD Čelákovice za věcný dar; za
pohoštění v „Řecké restauraci“; za pohoštění
v restauraci Unionka a za přípravu; za posezení
nejmilejších rodin, Trafinových, Vartových za pří-
tomnosti vnoučat a pravnoučat; za pohoštění
U Schejbalů na Růžku; za přání města Čeláko-
vic; za přání sousedů a dalších přátel.

Přeji též všem hodně zdraví a pohody.
Oslavenec Břetislav Hynek

Foto: D.V.

Foto: D.V.
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Městský bazén Čelákovice
Sady 17. listopadu 1753
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba od 1. 5. do 26. 6. 2005:
pondělí 18.00 – 21.30

(17.00 – 18.00 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*) 

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*, 
20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

čtvrtek                               17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.30 – 21.30
sobota   16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*)

neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua
aerobic) 

* zdarma pro klienty  po předložení průkazu pojištěnce, nástup
do bazénu se toleruje pouze s 10minutovým zpožděním

Reklama v Městském bazénu
Město Čelákovice nabízí k pronajmutí reklamní
plochu i s tabulí v interiéru Městského bazénu.

Cena? Při rozměru  tabule
900 mm x 600 mm 5.000 Kč/rok
900 mm x 1200 mm 10.000 Kč/rok
900 mm x 1800 mm 15.000 Kč/rok

Způsob provedení reklamy?  
Výměnné desky FOREX v pevných Al profilech
reklama - lepená folie 

Ve věci pronájmu tabule jednejte s odbo-
rem školství, informací a kultury Městského
úřadu v Čelákovicích, náměstí 5. května 1.
Tel.: 326 929 109
e-mail: kultura@celakovice.cz 

Městská sauna
Pondělí dopoledne vyhrazeno pro školy

14.00 – 20.00 hod. MUŽI
Úterý dopoledne vyhrazeno pro školy

14.00 – 20.00 hod. ŽENY
Středa 14.00 – 22.00 hod. MUŽI
Čtvrtek 14.00 – 22.00 hod. ŽENY
Pátek 12.00 – 22.00 hod. MUŽI
Sobota 12.00 – 20.00 hod. ŽENY

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc květen
úterý 10. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za březen
středa 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za duben 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů a zelené
nafty za duben (pokud vznikl nárok)

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za duben
úterý 31. ➙ daň z nemovitostí
- splatnost celé daně (poplatníci s daňovou

povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1.splátky daně (poplatníci s daňovou

povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou
poplatníků samostatně provozujících zeměděl-
skou výrobu a chov ryb - dále jen „samostatně
hospodařící rolníci“)

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
7. ročník Lyského Montmatre
kdy: 18. 6. 2005 od 13.00 hod.
kde: Žižkova ulička a její okolí v lyském pod-

zámčí
večer: kino HOGO-FOGO a koncert Jana Spá-

leného s jeho ASPM

SENÁTORSKÉ DNY 
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

16. 5. a 20. 6. 2005
místo konání: Městský úřad v Čelákovicích

od 14.00 do 17.00 hod.
Schůzku je možné domluvit předem u asistentky
senátorky na tel.: 257 073 105 nebo 604 260 188.

Chceš se také přidat?

Ž-klub pro 40 až X-leté aktivní ženy
Ti nabízí možnost se sejít, popovídat, podnikat
společné kulturní či sportovní akce se svými
vrstevnicemi.
Bližší informace: 736 458 386

326 996 410
IvanaVaverova@seznam.cz

Daruj krev!
V ordinaci MUDr. Ježkové
mezi 7.00 - 9.00 hod.
každé poslední úterý
v měsíci.

MěÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav

ODBOR DOPRAVY - ODDĚLENÍ
DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav 250 02
sekretariát tel.: 326 909 311
fax: 326 909 355

Úkony na tomto pracovišti:

• evidence řidičů (ŘP národní, ŘP mezinárod-
ní, průkazy profesní způsobilosti řidiče)
tel.: 326 909 316-318, 326 909 366

• evidence vozidel (přihlašování, odhlášení
z registru, změny  apod.)
tel.: 326 909 306-309, 326 909 333

• schvalování přestaveb a dovozů vozidel
• přestupkové řízení, tel.: 326 909 302-303
• agendy autoškolství, tel.: 329 909 304

Úřední dny:
po   8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
út   8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
st   8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
čt   8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - VEŠKERÉ FORMULÁŘE
OBDRŽÍTE A DOTAZY VÁM ZODPOVÍ ZDE!

Na pracovišti Biskupská 7, Praha 1, 4. patro
bude zajištěna možnost podání žádostí a zpra-
cování evidenčních úkonů (nevyžadujících pod-
klady ze spisového materiálu) na úseku eviden-
ce vozidel a řidičských průkazů ve dnech:
po a st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.

● 6. dubna 2005 byla otevřena v budově „staré
pošty“ – Sedláčkova ulice č. p. 1369, prodejna
potravin VEČERKA.

Nakoupíte zde mimo základní sortiment
potravin také ovoce, zeleninu, nápoje, cigarety a
něco z drogerie. Odpovědný vedoucí zde je Tran
Quoc Hoan.
Provozní doba:
po – so 7.00 – 21.00 hod.
ne                   7.00 – 20.00 hod.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

● Nová nabídka Vás čeká ve vinárně NICOL,
nám. 5. května 13. Od poloviny dubna zde 
upravili provozní dobu, a to denně od 11.00 do
23.00 hod. V době od 11.00 do 15.00 hod. máte
možnost poobědvat a vybrat si z nabídky cca 
10 hotových jídel. Platit můžete i různými stra-
venkami. Tel.: 326 991 203.

Víte co a kdo je Kulturní
občanské sdružení při ZUŠ
Jana Zacha Čelákovice?

Na počátku jeho vzniku stála myšlenka vytvo-
řit jakousi servisní organizaci, protože vzhledem
k vyvíjející se legislativě nemůže ZUŠ sama
pořádat některé akce v rámci svého plánu čin-
nosti, proto je nutno, aby byly pořádány pod
právní subjektivitou občanského sdružení.
Občanské sdružení se tak  vlastně stává pořa-
datelem (organizátorem) tradičních akcí ZUŠ.

Je třeba zmínit, že to byl nápad, který měl
svůj původ v ZUŠ. Dá se říci, že organizovanou
podporu dětí ze strany rodičů iniciovalo vedení
ZUŠ, neboť se již dlouhá léta snaží o to nejlep-
ší pro děti a vytvoření občanského sdružení pro
podporu ZUŠ je jednou z cest.

Kulturní občanské sdružení při ZUŠ v Čelá-
kovicích bylo zaregistrováno dne 10. 9. 2003,
jeho činnost řídí zatím tříčlenný výbor a v sou-
časné době má 88 přihlášených členů.
Co se podařilo uskutečnit v loňském roce?
- V březnu děti vyrobily drobné předměty

z keramiky a textilií, které byly prezentovány
na jarních akcích v prostorách před ZUŠ.

- V dubnu byly pro veřejnost uskutečněny dva
kurzy na výrobu šperků ze smaltu.

- V květnu proběhlo nově pod právní subjektivi-
tou OS, taneční vystoupení žáků všech roční-
ků tanečního oboru v Kulturním domě v Čelá-
kovicích pod názvem Báječný den.

- Aktéři se na tuto velkou akci mohli s našim při-
činěním připravit na tanečním semináři
v Jizerských horách.

- V červnu jsme v rámci MDD uskutečnili dva
zájezdy pro děti do Prahy pod názvem Praž-
ské pověsti, strašidla a domovní znamení.

- Koncem roku jsme za velkého přispění Města
Čelákovic, ředitele ZUŠ pana Bohumíra Hanž-
líka a hlavního sponzora firmy Durabo měli
možnost vydat Kalendář města Čelákovic
s krásnými kresbami žáků ZUŠ, za což výše
zmiňovaným moc děkujeme.

- V prosinci jsme pomohli uspořádat zájezd pro
děti do Prahy na koncert swingového orchest-
ru Magnum swing orchestr.
Přesvědčili jsme vás aspoň trošičku v souvis-

losti s výše uvedenými informacemi o tom, že
má naše práce nějaký význam? Chtěli byste se
k nám, byť na chvíli přidat, směřovat k nám Vaše
dobré nápady na příští činnost a probudili jsme
ve Vás alespoň nepatrný zájem? Pokud tomu
tak je, chceme vám nabídnout 

POZVÁNÍ
na valnou hromadu občanského sdružení,
která se uskuteční v pondělí 16. května 2005
v 18.00 hod. v budově ZUŠ Jana Zacha
v Čelákovicích.

Srdečně zveme všechny členy našeho
občanského sdružení, ale i rodiče dětí, které
navštěvují, nebo se teprve chystají navštěvovat
ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích. Členství
v občanském sdružení vnímáme jako způsob
sponzoringu a tudíž jako občanskou slušnost.

Věříme, že zde vzniká jakási platforma pro
jakoukoliv činnost, kterou s Vaší pomocí může-
me v následujícím období rozvíjet.



žloutenkou, řekl mu doktor, že pacient, který byl
na oddělení se žloutenkou před ním, byl HIV
pozitivní a nabídl Láďovi provedení testu.

Láďa do té doby o problematice HIV a AIDS
nic nevěděl. Jeho první zkušenost s touto
nemocí byla, když mu lékař před ostatními paci-
enty na šestilůžkovém pokoji oznámil, že je
pozitivní a že musí být přemístěn na samotku.
Tam ho taky zavřeli - s televizí, aby mu nebylo
smutno.

„Ty pocity tenkrát, to se nedá popsat, ale
nikdo na světě si nezaslouží tím projít. Je to
hrozné, každé ráno se probudit a dívat se na
sebe do zrcadla a vědět, že umřete. Všichni
musíme umřít, já vím, ale já to mám prostě
daný.“

To, co bylo pro Láďu nejdůležitější, když se
vyrovnával se svou nemocí, byli jeho přátelé.
Každé objetí od nich mu dalo najevo, že se ho
neštítí a že není sám. Jen to ho drželo nad
vodou.

S rodinou se Láďa nestýká. Pro ně je jen „ten
aidsák“ a ostuda rodiny. Neměl to štěstí na rodi-
če, kteří se o své děti zajímají.

Přesto je pár věcí pozitivních, které mu
nemoc přinesla. Po čtrnácti dnech, kdy se pral
s abstinenčními příznaky, zbavil své tělo závis-
losti na pervitinu. Aby se nevystavoval riziku, že
„do toho spadne znovu“, musel se vzdát starých
známostí a starého způsobu života.

Poté mu byla nabídnuta práce v Domě světla.
Je jediným člověkem, který tu pořádá besedy,
ale já myslím, že svou práci zvládá perfektně.
V Domě světla je celkem 14 lidí. Kromě besed
tento dům pořádá i akce, při nichž se celý den
prodávají červené stužky – symboly solidárnosti
s nakaženými. Taky sem může kdokoliv přijít
a nechat si provést bezplatný anonymní test
krve. Jistota je jistota. Nikdy nevíte, jaký život
vedl váš partner dříve.

Láďa partnera nemá. Měl roční známost, ale
nevyšlo to. Nechybí mu ani tak sex jako ten
pocit, když se probudíte vedle toho, kdo vás má
rád. Mrzí ho, že na něj doma nikdo nečeká. Jeho
partnerem je teď jeho práce.

Je to už 4 roky, co Láďa o své nemoci ví. Má
teď nové přátele, nový smysl života. Napadá
mě, kde by byl Láďa teď, kdyby se nenakazil?
Třeba ho jeho nemoc tak trochu zachránila.

On teď může zachraňovat ostatní přinejmen-
ším tak, že jim dostatečně barvitě vylíčí, co jim
vlastně hrozí a jak jednoduché je se nakazit.
Vážně je to jednoduché.

Lenka Svobodová,
septima A, Gymnázium Čelákovice

Pojedete na Maltu?
Pokud jste celou loňskou dovolenou strávili stejně

jako naše rodina na „maltě“, tedy na maltě s malým
„m“, se zednickou lžící v ruce, jistě jste u kávy občas
snili o modré obloze, sluníčku a šplouchání mořských
vln. Možná jste měli dokonce možnost snít se skle-
ničkou šampaňského v ruce a s pohledem na krásné
hostesky na některé z předváděcích akcí, nabízejí-
cích tzv. timesharing, slovy zákona „pronájem budovy
nebo části budovy na určitý časový úsek“. Abychom
předešli případnému rozčarování, pojďme se na
timesharing podívat zblízka.

Důležité je uvědomit si, že se nejedná o zájezd, pro-
vozovatel zpravidla nezajišťuje dopravu ani stravu.
Spotřebitel má obvykle nárok na ubytování v apart-
mánu po dobu několika let na určitou dobu (např. 14
dní) v roce. Jestliže se rozhodnete na předváděcí
akci využít nabídku a podepsat smlouvu, doporučuje-
me Vám pečlivě uvážit, zda byste podobnou dovole-
nou nepořídili levněji s některou cestovní kanceláří.
Před podpisem smlouvy máte právo si vše rozmyslet,
nenechte se rozptylovat krásnými fotografiemi ani
působivým záznamem na videu. Myslete na to, že
zájmem hostesek na předváděcí akci není Váš pro-
spěch, ale zisk firmy. Někteří spotřebitelé v porad-
nách Sdružení obrany spotřebitelů ČR vyprávěli
o „ochotných“ hosteskách, které dovezly svého klien-
ta domů pro peníze nebo s ním dokonce vyčkaly
u přepážky v bance, aby si platbu náhodou neroz-
myslel. Dbejte na to, aby vše, co Vám bylo slíbeno
(např. výlet zdarma, večeře, popis apartmánu, vzdá-
lenost od moře apod.), bylo zaneseno ve smlouvě.

Pokud přes veškerou opatrnost podepíšete smlou-
vu a poté si vše rozmyslíte, máte v určitých případech
ze zákona právo od smlouvy odstoupit. Jestliže se pre-
zentace uskutečnila mimo prostory obvyklé k podniká-
ní (např. v hotelu, v restauraci), máte právo odstoupit
do 7 dní od uzavření smlouvy. Je-li smlouva uzavřena
na dobu delší než tři roky, můžete od ní odstoupit do
15 dní. Obě lhůty se mohou prodlužovat, pokud posky-
tovatel nesplnil některou povinnost danou zákonem.

Co říci na závěr? Také v tomto případě platí, že
Váš podpis je jedna z nejcennějších věcí, které máte.
Četné zkušenosti z poraden SOS ukazují, že jediným
podpisem lze mnohé získat, ale také mnohé ztratit.
Jestliže si nejste jisti a chcete se poradit o svých 
právech, můžete se obrátit na poradce SOS na inter-
netových stránkách www.spotrebitele.info nebo na
lince SOS po telefonu na čísle 900 08 08 08 (linka
s dotovaným tarifem 8 Kč/min).

Jana Luhanová,
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
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K-centrum je nejlepší!
V lednu 2005 byl tým pracovníků K-centra

Nymburk Krajským úřadem Středočeského
kraje, Odborem sociálních věcí nominován do
finále soutěže Cena kvality v sociální péči
v kategorii Nejlepší tým.

Tuto celostátní soutěž vyhlásila redakce
časopisu Sociální péče ve spolupráci s MPSV
a Radou ČR pro jakost. Vyhlášení výsledků pro-
běhlo dne 8. 4. 2005 v Poslanecké sněmovně
ČR, předávání cen potom tentýž večer v Top
Hotelu Praha. Tým pracovníku K-centra Nym-
burk zvítězil v kategorii Cena pro nejlepší tým
v sociální péči.

Bližší informace o teto soutěži získáte na
www.ikaria.cz

K-centrum Nymburk
www.os-semiramis.cz
poštovní adresa:
K-centrum Nymburk,
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

e-mail: info@os-semiramis.cz
- internetová e-mailová poradna o. s. Semiramis,
určená primárně pro klienty, rodiče a další 
jednotlivce, kteří hledají pomoc, radu nebo
podobnou informaci

telefonní čísla:
325 514 424 - pevná linka do K-centra Nym-
burk (kontaktní telefon, poradenská linka)
723 245 196 - Lukáš Gilányi, DiS, vedoucí
Terénního programu 

V Čelákovicích působí terénní pracovníci:
Lukáš Gilányi, DiS, 723 245 196

Miroslav Zavadil, DiS, 606 365 338

ENTRUMC

HIV pozitivní???
Láďa je černý, teplý a HIV pozitivní. Nejhorší

kombinace, jak on sám říká. Pracuje v Domě
světla - jediné organizaci v Praze zaměřené na
problematiku HIV a AIDS. Pořádá besedy, při
kterých lidi seznamuje s možnostmi nákazy
a prevence před ní. Vysvětlí jim základní termí-
ny a vlastně vše, co by všichni o této nemoci
měli vědět. Svou chybu už zpátky vzít nemůže,
ale může pomoci ostatním, aby se vyhnuli
chybě své.

22. 3. 2005 jsem s ostatními studenty Gymná-
zia Čelákovice Dům světla navštívila a zúčastni-
la se besedy s Láďou. V první části nás Láďa
seznámil s nemocí, s jejími příznaky a cestami
přenosu. Nikoho z nás zpočátku nenapadlo, že
mluví o své nemoci. Ve chvíli, kdy řekl, že mluví
ze své zkušenosti, nastalo hrobové ticho.

Láďa byl upřímný. Otevřeně nám odpověděl
na každou otázku. Přiznal se, že dříve dost
experimentoval s drogami, hlavně s pervitinem
a nakazil se jehlou. Když skončil v nemocnici se

Projekt „Národní program počítačové gramotnosti pro rok 2005“
Počítačové kurzy pro veřejnost na Gymnáziu

Gymnázium J. A. Komenského 414, Čelákovice od 1. dubna 2005 opět poskytuje počítačové
kurzy pro veřejnost. Tyto kurzy jsou realizovány v rámci projektu Ministerstva informatiky zastou-
pené firmou Computer Help Praha. Gymnázium jako místní středisko zajišťuje konkrétní realizaci
počítačových kurzů.

Pro letošní rok jsou vyhlášeny 3 dvouhodinové kurzy – lekce, ve kterých si zájemci osvojí základ-
ní počítačové pojmy a naučí základním dovednostem ovládání počítače.

Jedná se o lekce: 1. Jak na počítač, 2. Texty v počítači, 3. Internet a e-mail.
Jedna dvouhodinová lekce stojí 100,- Kč a v ceně je příručka a CD (pro účastníka všech 3

lekcí). Pro letošní rok je novinkou vydávání certifikátu pro každého, kdo se zúčastní všech 3 lekcí.
Na Gymnáziu kurzy vede zkušená učitelka informatiky paní Jana Salačová. V současné době

jsou kurzy většinou ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. a v pátek od 14.30 do 16.30 hod.
Vzhledem k prozatím nízkému počtu zájemců jsou kurzy vedeny téměř individuálně podle potřeb

zájemce.
Přihlašovat se na počítačové kurzy pro veřejnost můžete prostřednictvím tel.: 326 929 015 

Gymnázium VT, 326 929 011 Gymnázium sekretariát.
Bližší informace o projektu NPPG na webových stránkách: www.gymnacel.cz, www.computerhelp.cz

nebo na zelené lince 800 800 028.
Těšíme se na váš zájem a návštěvu! Ing. Marcela Pohanová

SOS
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lému pobytu. Navrhovatel je v takovém  případě
povinen existenci důvodů rozhodných pro zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu (tj. zánik uží-
vacího práva a skutečnost, že občan, u něhož
se rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu,
objekt) ohlašovně prokázat. Zánik   užívacího
práva se bude v případech, kdy bylo založeno
písemně (tj. písemnou smlouvou, např. nájem-
ní), dokazovat zpravidla listinou, na jejímž 
základě došlo k ukončení užívacího práva 
(např. u nájemní smlouvy uzavřené na dobu
určitou to bude touto nájemní smlouvou, v níž je
uveden termín skončení nájmu). Bylo-li užívací
právo založeno ústní dohodou, bude se 
muset ohlašovna jako s důkazem spokojit s pro-
hlášením vlastníka objektu nebo oprávněné
osoby.

Údaj o místu trvalého pobytu má významné
společenské funkce. Jednou z nich je nesporně
identifikační údaj občana, adresa, kam je mu
doručována pošta, podle trvalého pobytu se řídí
místní příslušnost soudu, je-li stranou žalova-
nou. Údaj o místu trvalého pobytu je rozhodný
v případě volby matričního úřadu pro uzavření
manželství. V souvislosti se zlepšující se vyma-
hatelností práva v České republice vyvstává
význam údaje o místu trvalého pobytu v přípa-
dě, kdy je na občana prohlášen výkon rozhod-
nutí. Poté vykonavatel soudního rozhodnutí se
bude zejména orientovat na adresu, kterou má
dlužník v evidenci obyvatel vedenou jako údaj
o místu trvalého pobytu. Exekutor v takovémto
případě může zabavit pro účely výkonu rozhod-
nutí a uspokojení věřitele veškeré věci movité,
které se v daném objektu nacházejí, ačkoli
nemusí nutně být ve vlastnictví dlužníka. Je poté
na skutečném vlastníkovi, aby v soudním řízení
prokázal, že zabavené věci nejsou ve vlastnictví
dlužníka, který má v objektu „veden pouze“ údaj
o místu trvalého pobytu.

Mgr. Jiří Petřík, advokátní koncipient
Advokátní kanceláře Pejchal a spol.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Adam je majitelem bytové jednotky v Čeláko-

vicích, který na základě nájemní smlouvy užíva-
la kamarádka Eva. Eva měla v Adamově bytě
hlášen tzv. údaj o místu trvalého pobytu. Jaké
důsledky má údaj o místu trvalého pobytu pro
praktický život?

Nejprve bychom si měli říci, co se rozumí tzv.
údajem o místu trvalého pobytu. V běžném živo-
tě jej označujeme termínem trvalý pobyt. Rozu-
míme jím adresu pobytu občana v České repub-
lice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde
má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Každý
občan však může mít jen jedno místo trvalého
pobytu, a to v objektu označeném číslem popis-
ným nebo evidenčním, popřípadě orientačním
číslem, jenž je určen pro bydlení, ubytování
nebo individuální rekreaci. Není pravdivá obec-
ně rozšířená domněnka, že tento údaj o místu
trvalého pobytu zakládá vlastnické právo
k danému objektu (občan se nestává z důvodu
přihlášení se k trvalému pobytu vlastníkem bytu,
apod.). Naopak chce-li občan změnit údaj
o místu trvalého pobytu do jiného objektu, musí
doložit vlastnické právo k domu nebo bytu, nebo
oprávněnost užívání bytu, anebo úředně ověře-
né svolení takové osoby s ohlášením místa trva-
lého pobytu do takového objektu. Evidenci
údaje o místu trvalého pobytu vedou obecní
úřady, úřady městských částí nebo městských
obvodů a ve vojenských újezdech újezdní úřady
(nazýváme je obecně ohlašovny).

A jakým způsobem lze místo trvalého pobytu
získat? Místem trvalého pobytu občana v době
jeho narození se stává místo trvalého pobytu
matky. V případě, že nelze místo trvalého poby-
tu určit, platí, že je jím tzv. ohlašovna (viz výše).
Trvalý pobyt na určité adrese končí nejčastěji
ohlášením jeho změny, smrtí občana nebo zru-
šením údaje o místu trvalého pobytu. Pokud by
totiž Eva získala trvalý pobyt v bytě Adama na
základě pozměněných, neplatných nebo padě-
laných dokladů nebo nepravdivých skutečností,
nebo zanikl-li by Adamův byt, ohlašovna by roz-
hodla o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Dále ohlašovna rozhodne o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu v případě, kdy zaniklo
užívací právo občana k objektu, která je vedena
jako adresa trvalého pobytu občana v evidenci
obyvatel a neužívá-li občan objekt. V tomto pří-
padě musí být splněny všechny podmínky záro-
veň  a vlastník objektu nebo tzv. oprávněná
osoba musí podat návrh na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu. Oprávněnou osobou
rozumíme osobu starší 18 let, způsobilou
k právním úkonům, která je oprávněna užívat
předmětný objekt, anebo je provozovatelem
ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trva-

PRÁVNÍ PORADNA

GYMNÁZIUM

Environmentální konference
Dne 30. března pořádalo čelákovické Gym-

názium Environmentální konferenci zaměřenou
na regionální problematiku, za jejíž konání si
zaslouží dík především profesorka této školy
Mgr. Hana Samochinová, která přišla s tímto
nápadem, a posléze se jí podařilo získat před-
nášející i zájem studentů. Tématem konference,
jak již sám název napovídá, bylo životní prostře-
dí. V třech zhruba hodinových přednáškách
jsme se dozvěděli o činnosti České inspekce
životního prostředí, o jedovém zatížení i o vodo-
hospodářství na Labi.

Jako první vystoupil Ing. Václav Beroušek
z oblastního inspektorátu České inspekce život-
ního prostředí. Nejprve nás seznámil s vlastní
činností inspekce, s jejími pravomocemi a nako-
nec i s některými konkrétními případy včetně
sousedských roztržek, kde jeden soused na
truc pokácí strom druhému. Překvapilo nás, že
i takové situace musí inspekce řešit.

Poté následovala přednáška RNDr. Jindřicha
Petrlíka ze sdružení Arnika, který přednášel
o tom, zda je možné žít v budoucnosti „bez
jedů“. Jeho přednáška působila díky přesvědči-
vým argumentům, přesným statistikám i alar-
mujícím číslům tak, že pochybuji, že někoho 
ze sálu po přednášce napadlo vyhodil PET
láhev do koše a ne do kontejneru na tříděný
odpad.

Jako poslední vystoupil Ing. Václav Jirásek,
organizační ředitel státního podniku Povodí

Na úvod nás pan poslanec prostřednictvím
powerpointové prezentace seznámil s hlavními
svobodami a možnostmi, které jsme získali se
vstupem do EU. Nutno podotknout, že pan Faj-
mon nás rozhodně nenudil, jeho styl přednáše-
ní se nepodobal nudnému výkladu, i v průběhu
prezentace se nás snažil postupně aktivně
zapojovat, což pomohlo rozproudit následnou
diskuzi. Padaly dotazy na výrok pana preziden-
ta Václava Klause, kde přirovnává EU k RVHP.
Proti tomuto srovnání se pan Fajmon tvrdě
postavil a operoval s argumenty ne historickými
či morálními, ale právními. Poukazoval na roz-
dílnost legislativy EU a RVHP. Přesvědčil nás,
ale …mnohem víc by nás asi byla zajímala
reakce poslanců jiných států na tento výrok.

Další dotazy se týkaly například rozdílů
a vztahu mezi evropskou a českou ústavou,
možnostmi vycestování za prací či studiem do
členských států či uznávání  vysokoškolské kva-
lifikace získané v České republice na půdě EU.
Největší diskuze se však rozhořela kvůli nut-
nosti důchodové reformy. Jak řekl pan Fajmon,
do voleb je daleko, takže se k tomuto palčivému
problému, který politikům bere voliče, může
zatím s klidem vyjádřit. Vysvětlil nám demogra-
fickou situaci v České republice i s prognózou.
Že naše populace stárne, jsme samozřejmě
pochopili, dokonce jsme pochopili i nutnost
řešení. Ale projevilo se churchillovské – kdo
není levičák v 18, nemá srdce, kdo jím zůstává
ve 40, nemá rozum – relativně rozhodně jsme
se tedy postavili proti pozdějším odchodům do
důchodu, ustálení hranice na 65 letech se větši-
ně z nás zdálo dostačující a další zvyšování
věku odchodu do důchodu jsme neschvalovali.

Najít nějaké řešení tohoto problému se našim
politikům nedaří již několik let. Je proto jasné, že
ani za naši dvouhodinovou besedu se žádné
nové řešení nenašlo. Přesto byla beseda
s panem Hynkem Fajmonem velice přínosná
a zajímavá. Kateřina Hradcová, septima A

Foto: Mirko Nosek

Labe, který svou přednášku začal nejprve vše-
obecnými problémy životního prostředí, jako je
skleníkový efekt, a postupně přešel k důvodům
povodní a také k opatřením, která se na Labi
dělají, aby důsledky povodní byly co nejmenší.
Nutno podotknout, že díky jeho přednášce jsme
se dozvěděli o řece, která protéká naším měs-
tem, věci, které jsme skutečně ani netušili.

Jediným kazem celého dne byla malá účast
studentů okolních škol, pozvání našeho gymná-
zia přijali jen čtyři brandýští studenti se svým
profesorem a několik zájemců.

Kateřina Hradcová, septima A

Poslanec Evropského parlamentu
Hynek Fajmon na Gymnáziu

31. března se zájemci z tříd vyššího gymná-
zia sešli v aule k besedě s europoslancem za
ODS Hynkem Fajmonem.



MAJÁLES 
Studenti Gymnázia Čelákovice pořádají

v pátek 6. května tradiční majáles.Ve 13 hod.
se vydá průvod městem a slavnost bude
pokračovat koncertem na nádvoří Na Statku.
Zveme všechny své příznivce i zvědavé
kolemjdoucí!

Müllerova vila
Müllerova vila ve Střešovicích od Adolfa

Loose, vila Tugendhat v Brně od Miese van der
Rohe, či Volmanova vila v Čelákovicích od Karla
Janů a Jiřího Štursy jsou díla velkých architektů
postavená ve třicátých letech 20. století. Ačkoliv
tyto vily lze zařadit mezi velmi významné stavby
českého funkcionalismu, dnešní společnost při-
stupuje ke každé z nich poněkud rozdílně. Mül-
lerova vila je spravována Památkovým ústavem
města Prahy. Vila Tugendhat je pod ochranou
UNESCO; lze si představit jak je s těmito stav-
bami nakládáno. A o stavu třetí zmíněné vily se
můžeme, jako rodáci hrdí na tak slavnou památ-
ku ve svém městě, přesvědčit krásnou procház-
kou sami.

Nedávno nám byla na gymnáziu nabídnuta
možnost navštívit Müllerovu vilu v Praze. Byla
jsem velmi ráda, protože jsem se do vily chtěla
už delší dobu podívat. Zajímavá by byla ovšem
i tato nabídka: „Kdo se chce zúčastnit prohlídky
nově zrekonstruované Volmanovy vily s odbor-
ným výkladem?“. Nyní ale zpět do reálného
světa.

Müllerova vila v Praze je vrcholným dílem
vídeňského architekta moravského původu
Adolfa Loose. Loos byl průkopníkem puristické
architektury meziválečné avantgardy 20. a 30.
let 20. století. Jeho celoživotní tvorba směřovala
k jednomu cíli: sloužit modernímu životu a člo-
věku. Byl odpůrcem formalismu, ornamentu
a secese. Zakázku na výstavbu vily si u Loose
objednal mezi jinými i stavitel Dr. František Mül-
ler roku 1928. Loos dostal příležitost realizovat
svou koncepci obytného prostoru, kterou nazý-
val „Raumplan“ (revoluční pojetí interiéru s cha-
rakteristickým kaskádovým uspořádáním jedno-
tlivých prostor; jedná se zde o cílené odstranění
horizontálního dělení jednotlivých pater). Přes
překážky, které výstavbě vily kladla prvorepubli-
ková komise stavebního úřadu, se vilu podařilo
dokončit. Rodina Müllerových si poklidného
života ve svém novém domově moc neužila. Za
německé okupace si sice mohli Müllerovi vilu
ponechat, ale v roce 1948 byla stavba pochopi-
telně zestátněna. V roce 1989 restituována
a o dva roky později ji zakoupil Magistrát 
hlavního města Prahy a zahájil rekonstrukční
práce.

Prohlídka samotné vily začala výkladem,
který jsem již přiblížila. Za vstupní halou a krát-
kým schodištěm, které bylo navržené tak, aby
vyvolávalo pocit stísněnosti, jsme byli ohromeni
prostornou obývací místností – reprezentativním
salónem obloženým zeleně žilkovaným mramo-
rem cipollino. Prohlídka pokračovala v jídelně
zhotovené z mahagonu. Dámský pokoj, knihov-
na, ložnice a další pokoje obývané rodinou jsou
spojeny v rámci „Raumplanu“ různými schodiš-
ti, aniž bylo soukromí rušeno pohybem služeb-
nictva po domě. Pomocí výtahu a schodiště byl
tedy oddělen prostor sloužící k chodu domác-
nosti. Měli jsme možnost nahlédnout do kuchy-
ně, žehlírny, sušírny prádla, kotelny a garáže.
K výbavě domu patřila i fotokomora, splachova-
cí záchody, telefony, zvonky k přivolání služeb-
nictva a další vymoženosti doby.

Návštěva Müllerovy vily ve mně znovu vzbu-
dila naději, že existují lidé, kteří dokáží ocenit
a chránit kvalitní architekturu. Stavební úřad
tehdy nechtěl Dr. Františku Müllerovi povolit
stavbu vily, protože byla na tehdejší dobu znač-
ně nekonvenční a nehodila se do původní
zástavby. Nechápu počínání dnešních úředníků
schvalujících konečnou podobu staveb, kteří
povolují vše. A tak jak houby po dešti rostou na
čelákovickém předměstí vily s ozdobnými prvky
rádoby napodobujícími pseudobaroko, podivu-
hodné typové domky s apsidami a další kuriozi-
ty. A to vše zasazené do urbanistického řešení,
kterému nemohu přijít na kloub; možná mi
zůstane navždy skryt jeho pravý smysl.

Marta Janoušková, sexta A
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Ještě dva měsíce …
Do konce školního roku nám zbývají pouhé

dva měsíce. Kolik akcí jsme ale stihli v březnu
a dubnu a ještě stihneme v květnu a červnu!

Velikonoce, které nás letos „navštívily“ o pár
týdnů dříve než loni, jsme si i ve škole připo-
mněli nejen návštěvou velikonočních návodů
v MDDM, ale i 2. ročníkem soutěže, kterou orga-
nizuje paní učitelka Špitálská – „O nejkrásnější
velikonoční vajíčko“. Vajec se sešlo skutečně
požehnaně a vybrat a ocenit 5 nejhezčích byla
pěkná dřina.

S paní Drnkovou a Šimonovou jsme se
dohodli na keramické dílně pro všechny děti 
1. stupně, takže 14 dnů v dubnu putovaly zástu-
py dětí do a z Labyrintu, aby si užily své „Koč-
kování“, jak byla celá akce pojmenovaná.
Odměnou byly krásné keramické kočičky, které
se v květnu dočkají své výstavy v prostorách
výtvarné dílny Labyrint, na což vás všechny
srdečně zveme. U příležitosti této výstavy vám
ukážeme i výsledky naší školní práce i malé
překvapení, takže se je opravdu na co těšit.

Atrium naší školy poprvé využijeme k pořá-
dání hudebního představení.

Navštívil nás kouzelník a my už jsme zase
o něco šikovnější.

23. května k nám přijedou sokolníci a na míst-
ním stadionu nám předvedou ukázky práce
s dravými ptáky a svůj ekologický projekt.

V červnu zavítá do Kulturního domu Pavel
Novák, jeho představení patří k těm oblíbeným
žáky 1. i 2. stupně, a jsme zvědaví, čím nás zau-
jme tentokrát.

K Mezinárodnímu dnu dětí máme objednáno
jako dárek filmové představení ve Village Cine-
mas na Černém Mostě, požádali jsme o sou-
běžné promítání několika filmů, aby si každý
mohl vybrat ten film, který ještě neviděl. Na
dopravu chceme všem dětem přispět z finanč-
ních prostředků SRPŠ.

Čtvrťáci navštívili kurs dopravní výchovy
a o nebezpečích, která na děti mohou číhat na
silnicích, bude promítnut film i ostatním dětem 
1. stupně.

Žáci 2. stupně v rámci protidrogové prevence
pokračují v besedách pořádaných sdružením
SEMIRAMIS, které pracuje pod hlavičkou 
K-centra Nymburk.

To, že jezdíme do divadla, je pro nás už
samozřejmostí. Namátkou jmenujme Komedii
s čertem, Lišku Bystroušku nebo Kdyby prase
mělo křídla … v Divadle V Dlouhé či pravidelné
návštěvy školní družiny v divadle MINOR.

Druhá polovina května a červen bude potom
patřit nejen školním výletům, ale 6. B a 5. A se
chystají na školu v přírodě.

Současně se všemi těmito akcemi se i naši
vyučující připravují na vytváření rámcového
vzdělávacího programu, přepracováváme a roz-
šiřujeme řád školy, jak nám to ukládá nový škol-
ský zákon, studujeme množství nových vyhlá-
šek, zákonů a dokumentů.

PaedDr. Alena Pechalová, ředitelka

PÁŤÁCI POZOR!
Nepřihlásili jste se na gymnázium? Chcete

ale v budoucnu studovat na střední škole?
Pak je tady pro vás tato nabídka:

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO otvírá pro vás
STUDIJNÍ  ŠESTKU.

Stejně jako v letošním školním roce chceme
i vám ve šk. roce 2005/2006 umožnit tuto formu
výuky. Více na www.zs.celakovice.cz 

Poprvé jsme učili!
Ano, vzhledem k tomu, že máme úžasnou

češtinářku, nám bylo nabídnuto nahlédnout do
školy jiným pohledem, pohledem učitele.

Asi před čtrnácti dny se nás paní učitelka
Jelínková zeptala, jestli bychom nechtěli učit
nižší ročníky. Skoro všichni s jásotem zakřičeli
„ano“!

Nabídla nám vlastivědu a český jazyk. Pak už
jsme se jen rozdělili do skupinek po dvou nebo
třech a byla nám přidělena třída.

Já jsem byl ve skupince s Adélou Řezníčko-
vou a Tomášem Ziembou, dostali jsme třídu 5.
B a ČJ, konkrétně zájmena.

Zprvu jsme si mysleli, že to bude hračka,
ale…

Měli jsme před sebou 45 minut, ale připrave-
ni jsme byli tak na čtvrt hodiny a doufali jsme, že
to nějak vyplyne.

Naštěstí v této hodině byla i jejich paní učitel-
ka, které bych chtěl touto cestou poděkovat za
to, že nám byla oporou, když jsme nevěděli, co
dál, neznali jsme ani, které učivo už probrali,
a byla nám nápomocna vždy, když jsme potře-
bovali.

Jediná věc, která nám scházela, byla jména
žáčků, tohle nám ušlo, ale přesto si myslím, že
jsme to s pomocí paní učitelky celkem zvládli.

Už máme slíbenou další hodinu v téže třídě,
tak doufám, že už se vše povede na sto pro-
cent.

Těším se. Michal Šup, 8.C

Sponzoři škole
Děkujeme touto cestou všem lidem, kteří

jakýmkoliv způsobem sponzorují naši školu.
Ať už je to dlouhodobé zapůjčení televizoru,

pračky vzduchu, výzdoba chodeb, drobné opra-
vy, darování počítače a skeneru,  papírů, igelito-
vých tašek či cukrovinek. Věřte, že za každý
takový dar jsme vděční a umíme ho ocenit.

Pedagogové

TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích již

počtvrté pořádá tábor pro děti od 5 do 10 let
s výukou anglického jazyka. Tábor se uskuteční
9. – 16. 7. 2005 v Dubičné (mezi Českou Lípou
a Litoměřicemi). Ubytování v jednoduchých
podmínkách (v roubené chatě na postelích ve
spacáku). Stravování zajištěno vlastními
kuchařkami. Angličtina bude vyučována rodilý-
mi mluvčími hravou formou (hry, písničky, sou-
těže), překlad pro začátečníky je zajištěn.
Cena 1000,- Kč.

Podrobnější informace Petr a Jana Luhanovi,
GSM: 731 172 650, e-mail: luhanovi@quick.cz

ZŠ J. A. Komenského



Další velký hudební úspěch školy
V letošním ročníku soutěže ZUŠ ve hře na

kytaru obsadilo trio Klára Hausteinová, Lenka
Svatoňová a Dominik Prekschl první místo
také v krajském kole, které se konalo 7. 4. 2005
v Kutné Hoře. Navázali tak na úspěchy našich
klavíristů a akordeonistů. Žákům i panu učiteli 
J. Šturmovi patří srdečná gratulace a také podě-
kování za přípravu a reprezentaci naší školy
a města Čelákovice.

Jan Bláha, zástupce ředitele ZUŠ

Druhá jazyková třída
V letošním školním roce jsme začali v jedné

z třetích tříd vyučovat anglický jazyk podle
osnov pro třídy s rozšířenou výukou jazyků.

Potvrdilo se nám, že děti v tomto věku jsou
velmi vnímavé a učí se rychle prostřednictvím
hravých metod. Za osm měsíců se naučily
spousty slovíček a jsou schopny sestavovat
i věty.

Proto jsme se rozhodli nabídnout výuku ang-
ličtiny letošním druhákům, kteří mají  o angličti-
nu zájem a zvládnou  test určený k prověření
jejich jazykového citu. Děti, které tento cit nema-
jí, by měly se zvýšenými nároky na učení v této
třídě potíže.

Testy se budou psát 10. června 2005
v 9.00 hod. v budově Chanosu Základní
školy Kostelní Čelákovice.

K testu se bez přihlášení mohou dostavit
i rodiče s dětmi z jiných škol.

Další informace Vám rádi poskytneme na
tel.: 326 990 233.

Vedení školy
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ZUŠ JANA ZACHA

přijímá nové žáky pro
školní rok 2005 – 2006
HUDEBNÍ OBOR:

Přípravná hudební výchova –
určeno pro děti, které v září 2005
nastoupí do 1. třídy ZŠ. Pro šk. rok
2005 – 2006 rovněž přijímáme star-
ší žáky na tyto hud. nástroje: klari-

net, saxofon, trubka, hoboj, příčná flétna, kyta-
ra, housle, viola, violoncello, pěvecká hlasová
výchova. Po letošním úspěšném působení škol-
ního pěveckého sboru přijímáme také zájemce
o tento předmět. Možnost zapůjčení některých
nástrojů. Počet přijatých žáků je omezen
počtem volných míst na jednotlivé nástroje. Při-
jímací zkoušky pro všechny hudební obory se
konají v úterý 10. 5. a 24. 5. 2005 vždy v 17.30
– 19.00 hodin v budově ZUŠ.

VÝTVARNÝ OBOR:
Přípravná výtvarná výchova –
určeno pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ.
I. stupeň základního studia –
navazuje na přípravnou výtvarnou
výchovu a je určen pro žáky 3. - 9.

tříd ZŠ. Přijímací zkoušky do VO se konají ve
čtvrtek 12. 5. a 19. 5. 2005 vždy v 15.00 –
19.00 hodin ve výtvarném ateliéru ZUŠ.
Keramika – určeno pro žáky od 9 let. Náplň
hodin – práce z volné ruky (modelování, tvorba
z plátu), točení na hrnčířském kruhu, výuka růz-
ných způsobů dekorace, návrhy, studijní kresba
a malba keramiky. Přijímací zkoušky pro obor
keramika se konají ve středu 11. 5. 2005
v 18.30 – 20.00 hodin a v pondělí 16. 5. 2005
v 17.15 – 19.15 hodin ve výtvarném ateliéru
ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR:
Přípravná taneční výchova –
určena pro chlapce i dívky od šesti
let. Do I. stupně základního studia

přijímáme žáky ve věku od 7 do 10 let. Přijíma-
cí zkoušky do TO se konají ve čtvrtek 12. 5.
v 17.00 hodin, ve středu 18. 5. v 18.00 hodin
a v úterý 24. 5. 2005 v 17.00 a v 18.00 hodin
v tanečním sále ZUŠ.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
Oddělení dramatické a slovesné -
divadelní scéna
Přípravné studium – určeno pro
sedmileté žáky.

Základní studium I. stupeň - navazuje na pří-
pravné studium, určeno pro žáky od osmi let.
Přijímací zkoušky do LDO se konají v úterý  24.
5. 2005 a v pondělí 30. 5. 2005 vždy v 15.00 –
18.00 hodin v budově ZUŠ.

STUDIO:
Určeno pro předškolní děti, které
nejpozději v srpnu 2005 dovrší pět
let. Výuka probíhá 2x týdně v dopo-

ledních hodinách, střídavě v rámci hudebního
a výtvarného oboru. Přijímací zkoušky se kona-
jí ve čtvrtek 12. 5. a 19. 5. 2005 vždy v 17.00 –
19.00 hodin v budově ZUŠ..

Na Vaše dotazy rádi odpovíme, podrobnější
informace a přihlášky v kanceláři ZUŠ, Vašátko-
va 343, 250 88 Čelákovice, tel./fax: 326 991 260,
e-mail: zus@celakovice.cz nebo na
www.zus.celakovice.cz

Jan Bláha, zástupce ředitele ZUŠ

PROGRAM NA KVĚTEN 2005
Otevírací doba:
po 9.00 – 12.00 (od 10 hod. zpíváníčko)
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka, od 9.15 hod. cvičeníčko pro nejmenší)
st 9.00 – 12.00 (od 10 hod. výtvarná dílna)
čt 9.00 – 12.00 (od 10 hod. cvičeníčko pro děti od 1,5 roku)
pá 9.30 – 12.00 (od 10 hod. výtvarná dílna)

• Za příznivého počasí se budeme scházet také na zahradě MDDM (k dispozici jsou zde houpačky,
klouzačka, pískoviště i stoleček a lavičky k posezení).

• Každou středu od 14.30 do 16.30 probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asistentkou
Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro mamin-
ky i tatínky). Bližší informace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993 504 nebo 604 564 683.
Hlaste se prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

• Každý sudý čtvrtek dopoledne bude v MC laktační poradkyně Ivana Krebsová, na kterou se
můžete obrátit se svými dotazy týkajícími se kojení.

• Vždy druhé úterý v měsíci dopoledne od 10 hod. (v rámci dne pro maminky a miminka) se
můžete dozvědět víc o tom, jak nosit miminka v šátcích. Maminky, které šátky již delší dobu pou-
žívají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti.

• Každý pátek se pravidelně scházíme s angličtinou pro maminky (možno i s dětmi). Je to volně
koncipovaný kurz otevřený každému, kdo má chuť si trochu provětrat své jazykové znalosti
a dovednosti. Trochu čtení, trochu gramatiky, více konverzace. Bližší informace na tel.: 326 994 072
nebo přímo v MC, každý pátek mezi 8.30 a 9.30 hod. Po domluvě si můžete vyzkoušet jednu hodi-
nu a uvidíte.

• V pátek 6. května od 10 hod. se koná pracovní schůzka všech, kdo mají chuť nějak přispět do
dění v našem MC.

• Květnové křesťanské setkání rodičů se koná ve středu 11. května od 18 hod.

• Ve čtvrtek 12. května od 17 hod. vás srdečně zveme na povídání s dětskou lékařkou MUDr.
Lenkou Kavanovou o první pomoci.

• Ve středu 25. května se vypravíme za vodáky. Těšíme se, že nás povozí na lodičkách. Pokud
chcete, přijďte také. Sraz u vodácké loděnice v 16 hod.

• Naše MC je členem Sítě MC v ČR a jako takové se účastní mnoha programů a akcí koordinova-
ných Sítí. Například jde o Projekt TESCO, jehož cílem je seznámení širší veřejnosti s existencí MC
spojený s veřejnou sbírkou. Dobrovolnice (nejen) z našeho MC připravují doprovodné akce. První
v „našem“ regionu bude výtvarná dílna v hypermarketu Tesco v Letňanech v sobotu 7. května.

• Jiným z programů, které se nám prostřednictvím Sítě nabízejí, jsou kurzy určené pro maminky
s dětmi a rodiče, kteří se vracejí po rodičovské dovolené zpět do práce. Jde o kurzy počítačové,
výuku jazyků a kurzy pro zlepšení občanské a tržní gramotnosti. Všechny jmenované kurzy jsou
z větší části dotované z fondů EU. Bližší informace můžete získat v našem MC.

• Pokud chcete od příštího měsíce dostávat program MC e-mailem až domů, napište si o něj na
mctucnak@quick.cz

• Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky v otevírací době MC na tel.: 776 705 120.

M A T E Ř S K É  C E N T R U M
Č E L Á K O V I C E

Najdete  nás v zadní  část i  Obecního domu – vchod z ul ice Na Stráni

Dík na Kamenku
Moje dcera Aneta přestoupila ze dne na den

na čelákovickou Kamenku.
Neshody a trápení v minulé škole a citové

strádání z odchodu jednoho z rodičů z ní uděla-
ly uzlíček neštěstí.

Na Kamence má nové kamarády, přístup školy
je perfektní, proto chválím a moc děkuji za to, že se
můžu na své dítě dívat s radostí a že je z ní úplně
jiný a šťastný človíček. Miroslava Pokorná 

ZŠ Kostelní



Medvědi na výpravě
Poslední březnové dny jsme bydleli na

zámečku v Čestíně. Hráli jsme spoustu her, bar-
vili vajíčka, pletli pomlázky, navštívili místo letní-
ho tábora – majitel vedlejšího lesa zrovna kácel
u potoka stromy a tahal je k silnici přes naši
louku, takže všude bylo bahno. Alespoň nám
také protáhl ucpanou rouru pro potok pod silni-
cí, takže se potok vrátil do svého koryta. Od jar-
ního tání totiž tekl všude kolem.

Miroslava Vaňková
I. kategorie – mini (v družstvu jsou všichni mlad-
ší než 12 let)
II. kategorie – junioři (v družstvu jsou všichni
mladší než 15 let)
III. kategorie – senioři (v družstvu je někdo po
patnáctých narozeninách)
Přihlášky osobně nebo e-mailem na adrese:
Jindrich_Vanek@seznam.cz. Tel.: 602 333 061,
241 440 396.

PLETENÍ KOŠÍKŮ
Pro dospělé, mládež (od 15 let)
Sobota 28. 5. 2005 v 8.30 – 15.00 hod.
Místo konání: Klubovna „Čajovna“ v Lipové ulici,
v budově Technických služeb.
Kurzy vede odborný lektor Bohumil Ouzký.
Zúčastnit se mohou začátečníci i pokročilí, nau-
číte se základy pletení pedikem a různé nové
techniky. Pro pokročilé jsou přichystány nové
zajímavé vzory a pletení z dalších nových mate-
riálů (např. pletení s proužky pedikového bandu).
CENA bez materiálu: za  kurz 250,- Kč (materi-
ál zakoupíte u lektora, ve výši 120,- Kč za 1
výrobek), studenti – po předložení potvrzení
o studiu mají slevu (+30,- Kč registrační popla-
tek – 1x na školní rok) 
S sebou: přezůvky, ostré zahradnické nůžky na
proutí, nůž.
Ostatní nářadí lze zakoupit u lektora.

TKANÍ A ŠITÁ KRAJKA
Pro dospělé, mládež a děti od 12 let.
Sobota 14. 5. 2005 v 14.00 – 18.30 hod.
Místo konání: MDDM Havlíčkova 691
Kurzy vede odborná lektorka Vilma Nasková.
CENA za kurz: za sobotu 250,- Kč
(+30,- Kč registrační poplatek-1x na školní rok) 
studenti – po předložení potvrzení o studiu mají
slevu 

NAVRHOVÁNÍ PALIČKOVANÝCH KRAJEK
NA POČÍTAČI
Pro dospělé a mládež (od 15 let) 
Pro omezený počet zájemců - nutné přihlásit se
a zaplatit kurz do 20. května (v případě neúčasti
lze za sebe poslat náhradníka)
Dvoudenní kurz vede lektorka Ing. Iva Vanžuro-
vá a Ing. Zápalka.
Termín kurzu: 4. 6. a 5. 6. 2005
Sobota 9.00 – 16.30 hod., neděle 9.00 – 16.30
hod.
Místo konání: MDDM Havlíčkova 691
S sebou: přezutí, kdo mám možnost – vlastní
počítač notebook.
Cena za dvoudenní kurz: 1100,- Kč
(obsahuje i cenu originálních skript a výuku
v oficiálním výukovém programu).

PRÁZDNINOVÝ VÝLET pro školní děti
Pátek 1. 7. 2005
Odjezd vlakem z Čelákovic do Nymburka,
pěšky do Poděbrad a zpět vlakem do Čelákovic.
(za vydatného deště – náhradní program ve
výtvarné dílně)
Sraz v 9.15 na nádraží ČD
Pravděpodobný návrat v 17.17 hod.
Nutno předem přihlásit do 15. 6. 2005 
Informace: Helena Jandurová 
Telefon: 326 991 217, večer 326 992 678

POMÁHEJTE S NÁMI
UŠIJEŠ PANENKU – ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ!
29. a 30. srpna 2005 
Ve výtvarné dílně MDDM Čelákovice (ZŠ J. A.
Komenského, vchod od hřiště)
Vždy od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.
S sebou: svačinu, chuť do práce, vše ostatní je
připraveno.
Další otázky zodpoví večer na tel.: 326 992 678
- Helena Jandurová.

LETNÍ KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ
Neděle 28. 8. – úterý 30. 8. 2005
Pro dospělé, mládež (od 15 let)
Na zahradě MDDM Čelákovice – Havlíčkova
ulice
Kurzy vede odborný lektor Bohumil Ouzký.
Zúčastnit se mohou začátečníci i pokročilí, nau-
číte se základy pletení pedikem a různé nové
techniky. Pro pokročilé jsou přichystány nové
zajímavé vzory a pletení z dalších nových mate-
riálů (např. pletení s proužky pedikového
bandu).
CENA bez materiálu: za 1 kurz 250,- Kč za 3
kurzy 690,- Kč (+30,- Kč registrační poplatek -
1x na školní rok, materiál zakoupíte u lektora, ve
výši 120,- Kč za 1 výrobek, studenti – po před-
ložení potvrzení o studiu mají slevu)
S sebou: přezůvky, ostré zahradnické nůžky na
proutí, nůž.
Ostatní nářadí lze zakoupit u lektora.
Přihlášky již nyní na tel.: 326 991 217.

Zástupci MDDM V České televizi!
28. 3. 2005 na Velikonoční pondělí jsme se

zúčastnili přímého přenosu v České televizi
pořadu „Hledá se kuře“.

Byli jsme pozváni NROS – Pomozte dětem –
nám již známé žluté kuře, abychom předali šek
na 10 690,- Kč. Tyto peníze byly vybrány na
dvou akcích – Den dětí 1. 6. 2004 KOCOURKOV
a 28. 10. 2004 koncert JINEJ PŘÍSTUP.

Děkujeme všem, kteří se sbírek zúčastnili
a přispěli na dobrou věc. Další sbírka se chystá
na Den dětí 1. 6. 2005. Naďa Pokorná
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Dopravní soutěž pro mateřské školy
Ve dnech 11. 4., 12. 4., 14. 4. 2005 se usku-

tečnila dopravní soutěž mateřských škol. Sou-
těže se zúčastnilo 71 předškolních dětí. Vítězové
budou soutěžit v červnu na městském kole
dopravní soutěže. Naďa Pokorná

POZOR! Informace o změnách termínů spor-
tovních soutěží najdete na webových strán-
kách MDDM.

Akce v květnu a červnu:
VÝTVARNÉ  STŘEDY PRO ŠKOLNÍ DĚTI
MDDM výtvarná dílna v ZŠ J. A. Komenského
vždy v 16.00 – 17.30 hod.
Cena za den 50,- Kč, s sebou přezůvky.
Pouze pro předem přihlášené děti!
Ukončení přihlášek vždy v pondělí před termínem.

11. 5. 2005
ŠPERKY Z KŮŽE, MALOVÁNÍ NA
PORCELÁN, DRÁTOVÁNÍ - staré drátenické
řemeslo

8. 6. 2005
VÝROBA DEKORATIVNÍCH KVĚTINÁČŮ

15. 6. 2005
MALOVÁNÍ NA TEXTIL - originální letní tričko
(s sebou vlastní jednobarevné tričko nejlépe
bílé, vyprané a vyžehlené)

RINGO 2005 
TŘÍČLENNÁ SMÍŠENÁ DRUŽSTVA

Turistický oddíl Medvědi pořádá v sobotu 
7. května 2005 na zahradě MDDM Čelákovice
v Havlíčkově ulici 6. ročník turnaje ve hře
RINGO.

Zveme k účasti všechny naše spřátelené
oddíly i jednotlivce.
Prezentace: do 9.30 hod. na zahradě MDDM
Zahájení turnaje: v 10.30 hod.
Startovné: 20,- Kč na osobu

Sraz a registrace účastníků do 9.30 hod.,
v 10 hod. proběhne ukázková hra s výkladem
pravidel, turnaj začne v 10.30 hod. dopoledne.
Hraje se podle pravidel rekreačního ringa. Při
zahájení turnaje bude podle počtu účastníků
upřesněn hrací systém a předpokládaný čas
ukončení soutěží (předpokládáme cca 17.00
hod.).

Soutěží: smíšená tříčlenná družstva (mini-
málně jedna dívka či kluk).
Jednotlivec může být registrován pouze v jed-
nom týmu.

M Ě S T S K Ý  D Ů M
D Ě T Í  A  M L Á D E Ž E

Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959,

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://mddm.celakovice.cz

FERDA MRAVENEC
Středa 1. 6. 2005 – oslava Dne dětí

v MDDM Čelákovice 

Zahrada v Havlíčkově ulici.

Dopolední program pro školy
od 9.00 do 11.45 hod.

Odpolední program pro příchozí
od 14.00 do 17.00 hod.

Vstup dobrovolný! 

Sbírková akce
POMOZTE DĚTEM – ŽLUTÉ KUŘE
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IDEOVÁ, PROVOZNĚ-DISPOZIČNÍ,
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE 
A DOSTAVBY ZŠ V ULICI KOSTELNÍ

Návrh dostavby se skládá ze dvou objektů, tj. tělocvičny a úseku učeben.
Tělocvična má rozměry 12 x 24 m a navazuje na stávající šatny a umývár-

ny pro cvičící. K nové tělocvičně náleží také nářaďovna.
Úsek učeben obsahuje mimo kmenových učeben a kabinetů pro učitele

několik odborných pracoven. Jsou to:
- Univerzální dílna na zpracování kovu a dřeva s přípravnou, skladem

a šatnou – umývárnou pro žáky.
- Odborná pracovna fyziky s kabinetem a přípravnou.
- Odborná pracovna přírodopisu s kabinetem, přípravnou a místností

pro sbírky.
- Pracovna výtvarné výchovy s kabinetem a skladem.
- Cvičný byt (pracovna vaření).

Dále jsou v objektu navrženy prostory pro čtyři oddělení školní družiny
a studijní centrum pro žáky II. stupně, tj. knihovna, studovna – čítárna a AV
klubovna.V podkroví (2. patře) je rovněž navržen byt 3 + kk pro školníka, jako
náhrada za původní byt v objektu („sálek“) určeném k demolici.

Nový objekt je řešen bezbariérově a je propojen se stávajícími školními
budovami vnitřními komunikacemi, bez nutnosti přechodu venkovním pro-
storem. V návaznosti na něj je navržena venkovní dlážděná přestávková plo-
cha pro žáky, doplněná zelení a květinovou výzdobou.

Ve výhledu je uvažováno s demolicí již dožitého učebnového pavilonu
CHANOS, na jehož místě je navrženo školní sportoviště pro žáky, s použitím
umělého povrchu na některých plochách.

Předpokládané investiční náklady na dostavbu školy, včetně demolic, přeložek
inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch, bez tělovýchovných ploch,
činí odhadem 63 milionů korun.

Ing. Arch. Václav Filsak,
autor studie

tělocvična, byt řídícího učitele, pokoj pro svo
desetitisíce žáků a na jejich vzdělání se pod
základní školy. V sousedství budovy byla v
přizpůsobená budova. Ta byla slavnostně o



HISTORIE KAMENKY
4. září 1888 byl slavnostně položen základní kámen patrové budovy obecné školy. Stavební
práce byly ukončeny roku 1889. Ve školní budově bylo 5 školních světnic sborovna, 

vobodného učitele a byt školníka. V roce 1894 byla založena i školní zahrada. Lavicemi Kamenky prošly během uplynulých let
odílelo více než 200 učitelů. V roce 1987 byla provedena přístavba nového pavilonu CHANOS a tím získala škola statut úplné

ve stejném roce dokončena stavba tělocvičny BIOS. V roce 1991 začala vedle staré Kamenky vyrůstat nová, slohově 
otevřena 21. ledna 1994. čerpáno z webových stránek ZŠ – www.kamenka.celakovice.cz
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Doprava v Čelákovicích je palčivým pro-
blémem města, a není to jenom doprava
v klidu, tj. parkování, ale do této problemati-
ky patří i rekonstrukce místních komunikací
a rehabilitace vnitřního městského prostoru.

Komplexní řešení dopravy v našem městě je
obsaženo v územním plánu v kapitole doprava,
ze kterého vycházejí další podrobnější stupně
dokumentací pro rekonstrukce a výstavbu
nových komunikací, obsahující již v prvních
stupních těchto projektů návrhy na regulace
dopravy.
Přeložka II/245 – obchvat Čelákovic

Rada Středočeského kraje svým usnesením
39 - 6/2005/RK ze dne 16. 3. 2005 dle přílohy č.
2 schválila v sekci neinvestičních akcí v položce
č. 47 částku 9,5 mil. Kč na projektovou přípravu
Obchvatu na silnici II/245 Čelákovice. Jde
o pokračování přeložky silnice II/245 mimo
město Čelákovice v jeho jihovýchodní části, při-
čemž předchozí část obchvatu od města Bran-
dýs n. L. byla dokončena v roce 1967. Poloha
přeložky je stabilizovaná, v územně plánovací
dokumentaci města Čelákovice je fixovaná
a v její trase je stavební uzávěra. Pokračování
přeložky naváže na vybudovanou část, přejde
mostním objektem trať ČD Praha – Lysá n. L.
a kolem průmyslového areálu ŠKODA projde
dosud nezastavěnou částí s vyústěním na ulici
Mochovská přibližně v místě za čerpací stanicí
PHM. Předpokládané investiční náklady jsou
cca 100 mil. Kč, vlastní přemostění je odhado-
váno na 47 mil. Kč. Realizací přeložky by se
kvalitativně zlepšila část této silnice vedoucí
v současné době městskou zástavbou (ulice
Masarykova, Mochovská) s kolizním bodem –
viaduktem, který šířkově i výškově limituje
dopravu. Ze zmíněných ulic by ubyla tranzitní
nákladní doprava a bylo by územně dotvořeno
město v oblasti mezi tratí ČD, přeložkou a ulicí
Mochovská průmyslovou i občanskou zástav-
bou s připojením místních sběrných komunikací
na tuto přeložku.
Kruhový objezd II/245

V souvislosti s prodejem městského krajního
pozemku p.č. 3571/1 v komerční zóně (přes sil-
nici naproti čerpací stanici pohonných hmot)
firmě PRO-SIN, spol. s r. o., která bude zajišťo-
vat výstavbu diskontní prodejny PLUS společ-
nosti PLUS-DISCONT, město připravuje výstav-
bu kruhového objezdu ze stávající křižovatky
silnice II/245 na Mstětice. Příprava projektu je
v územním řízení, zpracovává se dokumentace
pro stavební povolení, aby současně s výstav-
bou prodejny byl vybudován i kruhový objezd
včetně přístupového chodníku z města a bez-
pečného přechodu pro chodce.
Masarykova s navazujícími ulicemi 

Při projektové přípravě dopravního řešení
celé ulice Masarykova od nádraží včetně zde
navrhovaného parkoviště (zrušením části kusé
koleje) až po křižovatku s ulicí Sedláčkova
s rekonstrukcí chodníků, parkovacích zálivů
resp. míst pro zásobování prodejen a provozo-
ven, vycházíme z plánovaného zklidnění provo-
zu s cílem rehabilitovat tuto ulici na další, vedle
ulic Stankovského a Sedláčkova, vnitroměst-
skou obytnou komunikaci. Záměr vytvořit pro-
story pro dopravu v klidu, zásobování, mobiliář
i zeleň zejména na západní straně ulice Masa-
rykova má přímou vazbu na program dopravy
vedlejších ulic. Proto jsme v předstihu v dubnu
2004 zadali studii dopravy ulic pod ulicí Masa-
rykova včetně ulice Rumunská. Nechali jsme
ověřit stávající jednosměrné provozy ulic Vašát-
kova, Jiráskova, Jilemnického a Havlíčkova, kde
zpracovatelé dopravní studie po vyjádření doprav-
ních orgánů tento stav doporučili ponechat.

Důvodem byla především bezpečnost dopra-
vy posuzována z pohledu výjezdu na hlavní ulici
Masarykovu, kde budou na zmíněné západní
straně komunikace fixovány parkovací zálivy.
Z ulice Vašátkova je výjezd jednoznačně nebez-
pečný, těsně před křižovatkou, proto jedno-
směrnost dolů směrem k ulici Havlíčkova.
Z ulice Jiráskova je výjezd do svahu a výhledu
brání parkující auta i zásobovací vozy na Masa-
rykově ulici v úseku od ulice Jiráskova až po
Vašátkovu, a zde město potvrzuje parkovací
zálivy a místa pro zásobování. S preferováním
bezpečnosti jsme se shodli se zpracovateli stu-
die i dopravními orgány a jednosměrný provoz
směrem do ulice Havlíčkova ponechali. Nevýho-
dou tohoto řešení je výjezd z ulice Havlíčkova
až Palackého na ulici Masarykovu, a tedy naje-
tí si o pár stovek metrů více. Přihlédli jsme
i k psychologickému hledisku, že řidič při jízdě
z domova objede blok domů, ale při návratu je
tendence přímé cesty domů. Problém parkování
aut v ulicích J. Zeyera a Palackého byl řešen
jednosměrným provozem těchto ulic s řízeným
parkováním vždy po jedné straně ulice. Pro par-
kování aut připravujeme parkoviště u nádraží
o cca 24 stání, více se bohužel na pozemek
nevejde. České dráhy jsme požádali v říjnu
2004 o výkup tohoto pozemku, když předchozí
jednání od srpna 2003 o dlouhodobém proná-
jmu se zakotvením stavby parkoviště v přísluš-
né smlouvě byla neúspěšná, město nepostaví
za 3/4 mil. Kč parkoviště na základě nájemní
smlouvy s půlroční výpovědní lhůtou. Příslušné
organizace a odbory ČD od listopadu 2004 při-
pravují technickou složku k rozhodnutí statutár-
ních orgánů ČD o prodeji pozemků městu.

Stankovského
Rekonstrukční práce pokračují druhou eta-

pou, která dotvoří tuto páteřní vnitroměstskou
komunikaci od náměstí ke kruhovému objezdu.
Odstavná parkoviště zatím pojmou parkovací
automobily, ale prostory pro parkování nelze
dále rozšířit. Ke zklidnění a omezení dopravy
zejména nákladní se osadí dopravní značení
regulující nákladní dopravu z ulice Sokolská do
areálu TOS, resp. na jeho vnitřní průjezdnou
komunikaci.
Rumunská

Největší problém parkování z pohledu města
je právě v ulici Rumunská, průjezdná jen v jed-
nom jízdním pruhu. Projektantovi bylo předlože-
no zadání na projektové řešení této ulice od
Prokopa Holého až k ulicím Palackého i Sadům
17. listopadu s důrazem na posílení parkovacích
zálivů, které vyvolají úpravu tras chodníků i na
vytvoření kontejnerových stáních pro komunální
i separovaný odpad. Předpokládám, že nejpozděj-
ší seznámení občanů této oblasti s konceptem
prováděcího projektu by proběhlo v září 2005.
V Prokopě

V roce 2006 se připraví projekt komunikace
Stankovského III od  kruhového objezdu přes
areál TOS až do sídliště V Prokopě. Součástí
projektu bude i dopravní řešení uvnitř průmyslo-

vého areálu. Stejně tak nevyhovující parkování
v sídlišti (nejsou prostory) můžeme řešit pomo-
cí volných ploch v areálu – jsme připraveni jed-
nat o převodu účelové vnitřní  komunikace
podél západního plotu areálu na veřejnou
a podél ní směrem k sídlišti vybudovat parkova-
cí plochy a zeleň.
Sedláčkova, Kostelní

Návrhy ulic jsou v projektové přípravě v roz-
sahu – Sedláčkova ulice od malého podjezdu
až k náměstí, Kostelní ulice od Sedláčkovy
k ulici Husova. Projektovým záměrem je zklid-
nění těchto ulic, v křižovatce s ulicí Masarykova
bude Sedláčkova ulice uvozena slzičkovým ost-
růvkem zdůrazňující městskou zónu, vytvořením
parkovacích zálivů po jižní straně této ulice
a naproti na straně severní vytvořit místa pro
zásobování. Samozřejmě zde jsou problémy
s prostorem – nelze vytvořit najednou místa pro
zásobování, pro předzahrádky i parkování.
Proto postupně zvu podnikatele, prodejce nej-
dříve ze severní strany Sedláčkovy ulice (pak
z jižní a nakonec z ulice Masarykovy) na radni-
ci ke schůzce s projektanty, abychom se domlu-
vili na kompromisech při dopravním řešení
zejména při zásobování.
Jiřina s novou východní zástavbou RD

V rámci výstavby základní technické infra-
struktury (ZTI) druhé etapy obytné zóny Pod
Přerovskou cestou (OZ PPC II) připravujeme
i realizaci 6 m asfaltové sběrné komunikace
z ulice Polská na silnici III/2454, předpokládaný
termín ukončení stavby komunikace bez finální-
ho povrchu je jaro 2006.
Za Dráhou - Třebízského

Ve změně č. 1 územní plánu, jejíž poslední
fázi jsme jako zastupitelé volebního období
2002 – 2006 formálně schvalovali a v které jsme
nemohli provést změny – musela být schválena
jako celek, je naznačena sběrná 6m asfaltová
komunikace v ulici K. Otty spojující ulici Mochov-
skou, nebo-li silnici II/245 a silnici III/2454 na
Přerov. Pro přehodnocení tohoto návrhu byla
zadána studie dopravy v této části města (Sedl-
čánky, Jiřina, Za Dráhou) s cílem nalézt variant-
ní řešení dopravy ze Sedlčánek, Jiřiny přede-
vším na Prahu či Poděbrady bez zatížení ulic Za
Dráhou – Třebízského, K Bílému vrchu, K. Otty
tímto provozem. Dalšími úkoly studie je zaústě-
ní 6m asfaltové komunikace Jungmannova za
obytnou zástavbu na sběrnou či výpadovou sil-
nici z Čelákovic a dopravní zatížení ulice Záru-
bova především s ohledem na dopravní provoz
firmy FERMATA. Zpracovaná dopravní studie
s posouzením od dopravních orgánů bude nut-
ným podkladem změny č. 3 ÚPSÚ města Čelá-
kovic, bude projednána v komisi pro rozvoj
města, následně v Radě města, poté bude dis-
kutována na setkání s občany v Kulturním
domě, aby mohla být veřejně schválena Zastu-
pitelstvem města.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Foto: Mirko Nosek

Budování komunikací v Sedlčánkách.
Foto: Mirko Nosek
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Foto: Mirko Nosek

Architektonické řešení:
Ing. Arch. Marek Tichý



„V úterý 8. května 1945:
Pražský rozhlas hlásí, že celá německá bran-

ná moc bezpodmínečně kapitulovala všem spo-
jencům. Konec válčení má nastat nejdéle do 24.
hod. dnešního dne. Frank žádá, aby byly odkli-
zeny barikády a Němcům byl povolen volný
odjezd z Prahy. Po tolika zklamáních těchto dnů
ze strany německé, nelze tomu vyhověti, nevěří
se jim. Proto se v bojích pokračuje a Praha volá
o pomoc.

Naše výprava se sbírkou pro pražské raněné
se vydala pod značkou Červeného kříže na
cestu do Prahy, ač bylo na cestách ještě nebez-
pečno. Němečtí vojáci je prohlíželi, nevezou-li
zbraně. V Počernicích se musila výprava zara-
zit. Bylať silnice ostřelováním ohrožena, neboť
se v Praze rozpoutal boj. Balíky nechali naši
v Počernicích, kdež jim slíbili je ve vhodné chví-
li dopravit do Prahy. Naši se vrátili do Čelákovic.
Pomoc Praze vypravená z Volmanovy továrny,
jíž se účastnili i místní hasiči, dojela jen do Hlou-
bětína, dál se též nedostala. Jen některému jed-
notlivci se podařilo vniknout do Prahy.

K tomu připojil organizační nařízení. Vojen-
ským velitelem města ovšem zůstal major Kře-
nek. Zařízení to působilo jakési nelibé napětí, ale
pohnutá doba a vyšší cíle, k nimž revol. činnost
směřovala, nedaly vzniknout rozmíškám, ač m.
Rubeš vydával denní posádkové rozkazy a chví-
lemi se zdálo, že skupina ve Volmance se snaží
příliš samostatně vystupovat.

Na žádost m. Rubeše bylo včera hlášeno
místním rozhlasem varování, aby se místní
občanstvo nepokoušelo rabovati vlakové sou-
pravy stojící v okolí Čelákovic a aby odevzdalo
nalezené zbraně. Večer konečně hlásil pražský
rozhlas, že německé vojsko kapitulovalo
i v našich zemích.

Ve středu dne 9. května 1945:
Okresní národní výbor – ONV – ohlašuje veli-

kými plakáty, že se vláda našich věcí opět vrací
do našich rukou. Od Brandýsa projíždějí
německé vojenské oddíly. Místní rozhlas ozna-
muje, aby nebyli vojíni zadržováni. Je ustanove-
no, že odevzdají zbraně až na hranici. Nutno
dostát úmluvě. Vojáci však sami tu a tam odha-
zují zbraně a náboje. Naše hlídky stáhly sem
zbraně ze Zelenče, Mstětic a Toušeně, kteréž
zbraně byly tam Němcům již dříve pobrány. Jimi
a kulomety byl tu vyzbrojen značný počet party-
zánů.

Jednotlivě procházejícím oddílům hlásí místní
rozhlas německy, aby se přihlašovali u čsl.
posádek. Budou seskupeni a odtransportováni.
Bylo započato s uvolňováním trati.

Německé oddíly, které tudy prošly míříce
k Česk. Brodu se zase vracejí, ježto doslechly,
že se blíží v tu stranu Rusové. Nastal zmatek
v prchajícím vojsku.

Byl ohlášen bombardovací útok na Mělník
a Nymburk. V Mochově prý došlo k bojům
s Němci. Odtamtud sem přivedli německé zajat-
ce. Němci zas bombardují Prahu.

Národní výbor tu zasedá po celé dny až do
noci. Místní němci jsou zatýkáni a zavíráni. MNV
dal zatknouti 18 osob německé národnosti
a odvést je do Brandýsa, kdež byly zajištěny
u soudu. Rovněž bylo usneseno zajistit osoby,
jež se provinily nepřátelským chováním k čes-
kému obyvatelstvu. V nejbližším okolí se potulu-
jí SSmani. Dochází k přestřelkám. SSmani
nejsou nikterak šetřeni.

Večer přijelo auto se 40 politickými vězni
z Terezína. Někteří z nich byli na kost vyhublí.
Občané jim snášeli, co mohli. Po krátkém odpo-
činku jeli zas dále. Byli to většinou Moravané.

vojín, když na výzvu hlídky, aby se vzdal, se dal
na útěk. Rovněž na ostrůvku bylo zastřeleno
několik SSmanů.

Do města přijel průvod německých uprchlíků
ze Slezska. Protože však právě došla zpráva, že
projedou tudy první ruské vojenské oddíly, byli
němečtí uprchlíci se svými povozy zataženi hlu-
boko do Rybářské ulice.

Za chvíli přijely dva tanky s ruskými vojíny
před radnici, byvše zdrženi před tím vítáním
u Volmanovy továrny. Před radnicí je očekával
MNV, jehož předseda V. Grafnetter je přivítal
česky, major Křenek a Rubeš rusky, sestra uči-
telka J. Dvořáková jim podala po staroslovansku
chléb se solí.
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Záznamy z Městské kroniky kronikáře E. Vlasáka

V Čelákovicích bylo toho dne pokračováno
v odzbrojování procházejících tudy německých
vojínů. Bylo patrno, že nastal v německé armá-
dě zmatek a rozklad. Projížděly tudy mnohé
a silné něm. jednotky se stovkami pancéřů míří-
ce na Brandýs a po chvíli se zase vracely, ježto
železničáři v Toušeni pod vedením přednosty
Klimenta zatarasili odstavenými vozy přejezd
přes silnici a znemožnili tak únik německé
armády přes Brandýs a tím i vpád jich do Prahy.
Tyto chaotické přesuny různých tankových jed-
notek, hledajících pak únikové cesty přes Černý
Kostelec, Říčany, Benešov, aby se daly zajmout
americké armádě, čemuž bylo zabráněno včas-
ným povstáním v Čelákovicích a v okolí, byly
úkazy plného zhroucení německé armády.

Téhož dne odpol. se konal pohřeb prvních
našich padlých, kteří hned prvního revolučního
dne ztratili život: Zdeňka Austa a Miroslava
Maška. Z budovy měšť. školy, kdež byla jejich
těla vystavena v rakvích, obklopených množ-
stvím věnců, vyšel průvod o 16. hod. na nový
hřbitov, kde byli oba mladí hrdinové uloženi do
čestného hrobu za veliké účasti občanstva. Při
církevních obřadech promluvili katol. děkan 
P. Svoboda a československý farář P. Komada.
Za MNV se rozloučil s padlými kronikář.

Večer obdržel MNV z Volmanovy továrny
„Posádkový rozkaz č. 1“, vydaný majorem Rube-
šem, v němž m.j. praví: „S ohledem na stávající
situaci ustanovil jsem se posádkovým velitelem
města Čelákovic. Příčinou zřízení posádkového
velitelství v Čel. je zachování pořádku a kázně,
jakož i bezpodmínečná nutná ochrana státního
majetku ČSR.“ 

Ve čtvrtek dne 10. května 1945:
V 8 hod. ráno projížděl tudy transport raně-

ných Němců a zajatců. O půl 10. hod. byl
u sedlčanského přívozu zastřelen německý

Tři vedoucí důstojníci vstoupili do radnice,
kdež byli pohoštěni. Jeden z nich promluvil stoje
na okně I. patra radničního k lidu na náměstí.
Sliboval rusky, že Rusové očistí naši zemi od
Němců. Temperamentní řečník byl nadšeně
lidem vyslechnut. Důstojníci se podepsali do
městské kroniky…

Když Rusové odjeli, byla německá výprava
nejprve zbavena části nákladu, kteréž zabave-
né věci byly uloženy jako majetek státu.“

Z městské kroniky vybral mn
Fotografie z archivu Městského muzea 

První tank v Čelákovicích – 10. 5. 1945.
Před radnicí 10. 5. 1945.

Uvítání vojáků ruské armády na radnici 
10. května 1945.



Vzpomínka na jednu z mnoha
válečných obětí - učitele
Jaroslava Kruckého

V letošním roce při vzpomínce 60. výročí osvobození
naší vlasti nemůžeme také nevzpomenout jednoho z čelá-
kovických učitelů, narozeného před 105 lety a ve věku 
44 let odsouzeného na smrt.

Učitel Jaroslav Krucký, člověk kritický, ale přístupný kaž-
dému osvědčenému pokroku, skvělý a příslušnými orgány
vysoce odborně a morálně hodnocený školský pracovník,
člověk     s vřelým sociálně cítícím srdcem a vzácný vycho-
vatel. Jak on to uměl s dětmi, to není každému dáno! Jak
uměl působit na cit dětí, na jejich vůli a snahy při utváření
charakteru! Byl to každým coulem správný „chlap“ v tom
nejušlechtilejším výkladu tohoto slova. Byl to člověk, přítel,
učitel, na kterého se nezapomíná a nezapomene. Tato
a další slova napsal v Praze 10. dubna 1946 okr. školní
inspektor Lad. Maršálek ke vzpomínkovému večeru na J.
Kruckého. Obdobně znějí dopisy a slova uznání dalších,
jako Dr. K. J. Beneše, Dr. Horákové, J. Honera, okr. škol.
inspektora v Kutné Hoře, ale i několika jeho spolutrpitelů,

za které Dr. M. Kohák písemně vyjádřil jeho ryzí charakter, odvahu a pomoc při předávání zpráv za
společného pobytu s ním ve věznicích a kteří na rozdíl od něho utrpení války přečkali.

Jaroslav Krucký pocházel z učitelské rodiny, z Olešky u Kostelce nad Černými Lesy, kde jeho otec
Jan působil jako řídící učitel a kde se také 13. dubna 1900 narodil. Po ukončení studií působil na řadě
venkovských škol. Víme, že v roce 1920 začal učit na obecné škole v Mukařově u Říčan, v letech
1924 - 1927 působil v Kostelci nad Č. Lesy, kde se v roce 1924 stal členem Sokola. Zastával řadu
funkcí a předně se věnoval práci s dorostem a s dětmi. Od roku 1927 do počátku ledna 1939 učil
v Citově na Mělnicku a také na tomto okrese zastával funkci předsedy učitelské organizace „Budeč“.
Když tehdejší pomnichovská vláda nařídila odstranit ze škol obrazy prvních dvou našich presidentů,
se souhlasem učitelů podal protest proti tomuto nařízení. Za to byl při disciplinárním řízení zbaven na
osm měsíců místa. Potom po měsíčním působení v Čisté u Rakovníka mu bylo umožněno nastoupit
30. září 1939 do vytoužených Čelákovic, kde se stal učitelem na obecné škole v Kostelní ul. Po pří-
chodu do Čelákovic se hned začlenil a začal pracovat v místní jednotě Sokola, v pěveckém spolku
J. K. Tyl, v místní organizaci sociální demokracie a významně se od roku 1940 podílel po boku 
B. Vokála na založení Městské hudební školy.

Jak se dovídáme z jiných pramenů, v říjnu 1940 byl vybrán starostou Zemského ústředního spol-
ku jednot učitelských Josefem Peškem, aby zde zahájil odbojovou činnost. Tomuto podzemnímu
hnutí také dal své síly a schopnosti plně k dispozici. Josef Pešek byl členem „Petičního výboru Věrni
zůstaneme!“ (PVVZ). Tato skupina, zvaná též „Odboráři“, čítala několik členů. V ní Krucký pracoval
s Gernerem (krycí jméno Jana Maryšky, po válce sekčního šéfa min. školství a osvěty). Jako odbo-
rář podléhal přímo JUDr. Karlu Bondymu, který byl členem „Ústředního vedení odboje doma“ (ÚVOD)
a byl úspěšnou spojkou mezi ÚVOD a Sokolem.

Krucký vyhledával styk s lidmi, kteří měli možnost podávat zprávy důležité hlavně po vojenské
stránce, které byly předávány do Anglie. V jeho domě v Družstevní ulici a podle možností i na jiných
místech se scházeli jim vybraní spolupracovníci, vázáni přísahou na život a na smrt odkazu Masa-
rykovu „Věrni zůstaneme", pracovat podle svých možností na obnově svobodné a demokratické
republiky. U něho doma na zatajeném radiovém přijímači bylo posloucháno naše zahraniční vysílání
rozhlasu z Londýna. Zprávy z ciziny byly zaznamenávány a týdně na cyklostylu s pomocí městské-
ho úředníka Jos. Špačka přímo na radnici a později v obecné škole rozmnožovány a po nocích šíře-
ny mezi obyvatele.

Naopak různé zprávy a pokyny pro činnost dostával prostřednictvím pošty „poste restante“ pod
značkou „Jaro 42“. Gestapu se podařilo proniknout do některých sítí domácího odboje, a tak v prů-
běhu roku 1941 začalo i postupné zatýkání vedení ÚVOD. Došlo také na zdejší poštu, kam 27. 10.
1941 přišlo gestapo vyšetřovat, kdo uvedenou poštu přebírá. Poštovní úřednictvo se zachovalo čest-
ně, nevědělo, nedívali se apod. Gestapo vypátralo stopu a v Praze ještě v prosinci zatklo J. Peška
(Stárka), dne 18. března 1942 korespondentku z Volmanovy továrny Janu Pařízkovou a 2. 11. 1942
ve škole během vyučování i Jaroslava Kruckého. Nejdříve byl vězněn v Praze na Pankráci, odkud se
mu podařilo zaslat rodině několik zpráv. V jednom z motáků napsal své ženě „Čím více přemýšlím
o příštích dnech, tím více jsem přesvědčen, že jsem nemohl státi jinde. Nemohl jsem přece státi stra-
nou a čekati, až jiní napnou síly a svoboda nám spadne do klína. A svoboda se v bolestech rodí,
a krví se platí …“. Z Pankráce byl převezen do vězení v Gollnově u Štětína a v prosinci 1944 z Goll-
nova do Drážďan. Tam byl společně 13. 12. 1944 s J. Maryškou a J. Pařízkovu pro válečnou špionáž
a pro přípravu k velezradě Lidovým soudem odsouzen k smrti. Po bombardování Drážďan byl 17. 2.
1945 deportován přes Míšeň do Lipska, kde ve věznici v ulici Admirála Moldke ještě v dubnu 1945
měl možnost se vidět s některými svými spolubojovníky. Poslední informace o J. Kruckém je z dopi-
su Jar. Eisnera z 11. 4. 1946, kde píše, že „Jednoho dne kmitl se Jaroslav kolem okénka cely, to
odcházel z věznice do Halle, kde skončil svůj hrdinný život“.

Jaroslav Krucký byl snad prvním v republice, kdo zahájil odboj již koncem roku 1938 a na kterého
navázaly desítky a stovky dalších odbojářů. Přes mnohá utrpení zůstal věrný přísaze a své vlasti.
Několik dní před koncem války, kterého se již ale nedočkal, poslal z cely smrti svým dětem posled-
ní vzkaz:

„Chci Vás tímto dopisem, i když je nutno dívati se skutečnosti přímo a bez sebe menšího zachvě-
ní do tváře, potěšit. Rozsudek přišel, jaký jsem musel očekávat. Smrt. O tom, že Váš taťka jde rovně,
vzpřímen, klidně, vyrovnán, ale také pokorně a kajícně oddán do vůle Páně, nepochybujte nikdy.“

Jaroslav Špaček, ředitel Městského muzea v Čelákovicích
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2. světová válka v literatuře
V Městské knihovně Čelákovice se stále pře-

svědčujeme, že historie a osud naší země není
lidem lhostejný. Výpůjčky knih, ať již beletrie,
nebo naučné literatury z oblasti dějin, a to nejen
českých, tvoří vysoké procento z celkového
počtu. Velký a stálý zájem je také o knihy o 2.
světové válce. V současnosti je na knižním trhu
nepřeberné množství titulů, ať již od našich či
cizích autorů.

U příležitosti 60. výročí konce 2. světové války
připravila čelákovická knihovna bibliografii –
soupis knih a článků, které lze v jejích knihov-
ních fondech najít a zapůjčit. Bibliografie uvádí
1523 titulů, které jsou rozděleny na naučnou
(604 tit.) a krásnou literaturu (726), knihy pro
děti a mládež (52) a časopisecké články (141),
které jsou součástí kartotéky bibliograficko-
informační služby. Materiály o 2. světové válce
jsou řazeny abecedně podle autorů a názvů,
signatury označují knihy o našem regionu
i knihy umístěné v příručních knihovnách, které
jsou přístupné ke studiu v knihovně.

Zveme všechny občany, kteří se zajímají
o události kolem 2. světové války, k návštěvě
naší Městské knihovny. Zde je možné nahléd-
nout do zmíněné doporučující bibliografie nebo
přímo ve volném výběru na regály s knihami
o 2. světové válce. Je to memento, přejme si,
aby naše novodobé dějiny nedaly již nikdy pod-
nět ke knižnímu zpracování  podobných témat.

Pro školní mládež je připravena beseda nad
knihou Věry Gissingové Perličky dětství. Nabíd-
ka všech besed pro školy je vystavena na
www.celakovice-město.cz/knihovna/akce

Naděžda Štěrbová,
ředitelka Městské knihovny Čelákovice  

OSOBNOSTI REGIONU

Zdeněk Aust a Miroslav Mašek
Naše země se stala jednou z prvních obětí

nacistické zlovůle a prožila 6 válečných let jako
okupovaná a tvrdě znásilněná oběť. Konec
války se také podstatnou měrou odehrával na
území našeho státu. Spojenecká vojska se
střetla, po zlomení nacistické vojenské mašiné-
rie, také na území tehdejšího Československa.
Roztříštěné jednotky německého Wehrmachtu
se na ústupu před sovětskou armádou snažily
dostat do amerického zajetí, stejně jako obrov-
ské davy německých civilistů z dřívějších
německých oblastí, hlavně z východního Pruska
a Slezska. Na našem území došlo k povstání,
které provázely prudké střety se zbytkem nacis-
tických vojsk.

Střední Čechy, a tedy i naše město, ležící na
důležitém železničním i silničním spoji, byly
silně zasaženy boji. 5. květen 1945 přinesl čelá-
kovickým smutnou bilanci. Náš strážní oddíl byl
pověřen střežit za mostem železniční vagóny.
Hlídka se měla sejít u mostu v místech, kde
stála dřevěná strážní bouda německých vojáků,
hlídajících most. Po mostě se nečekaně přiblíži-
li dva esesáci a bez varování zahájili střelbu.
Byli zde zabiti 24letý Zdeněk Aust a 23letý
Miroslav Mašek. 8. května 1945 doprovodili
občané Čelákovic smutečním průvodem oběti
květnových dnů v našem městě.
(Čerpáno z knihy E. Vlasák: Polabské město
Čelákovice.)

Ani v dnešní době nezapomínáme. V Jiřině,
poblíže železničního mostu, najdete pomníček
k uctění památky Zdeňka Austa a Miroslava
Maška. Jejich jména nesou také čelákovické
ulice. Městská knihovna
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KINO HOGO FOGO
PROGRAM KVĚTEN

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
Kontakt: www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

ne. 1. 5. Slonisko a Medvídek Pú 15.00
– pro děti

st. 4. 5. Utopie – Nejvíc lidí žije v Číně 19.30
– komedie

pá. 6. 5. Hra na schovávanou 19.30
– drama/horor

so 7. 5. Šup sem, šup tam – komedie 19.30
so. 7. 5. Mikr’s Crack, Mizantrop 21.00

– KONCERT
ne. 8. 5. Roboti - pro děti 15.00
čt. 12. 5. Million Dollar Baby 19.30

– drama oceněné 4 Oscary
pá. 13. 5. Million Dollar Baby 19.30
so. 14. 5. KAREL PLÍHAL – KONCERT 19.00
ne. 15. 5. Hrdinové z říše Gaja - pro děti 15.00
čt. 19. 5. Skřítek - komedie ČR 19.30
pá. 20. 5. Krev zmizelého – drama ČR 19.30
so. 21. 5. Příběhy obyčejného šílenství 19.30

– komedie ČR
ne. 22. 5. Z devatera pohádek - pro děti 15.00
čt. 26. 5. Pád třetí říše - drama 19.30
pá. 27. 5. Klan létajících dýk – drama 19.30
so. 28. 5. Román pro ženy – komedie ČR 19.30
so. 28. 5. Crawling Kings Poshooks

– koncert blues 21.00
ne. 29. 5. Román pro ženy – komedie ČR 18.00

PŘIPRAVUJEME na červen:
JAN SPÁLENÝ a ASPM – koncert 

KURZY 
Akvarel
Datum: 5 začátečnických střed akvarelu,
1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6. v 17.00-19.00 hod.
Cena: 150,- Kč/1hodinu

Veselé letní smaltové šperky
Datum: 4. 6. 2005 v 9.00-16.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Tiffany-vitráže (začátečníci)
Datum: 18. 6. v 14.00-19.00 hod.
Cena: 850,- Kč

Keramická zahradní svítilna
Datum: 25. 6. v 9.00-12.00 hod.
Cena: 450,- Kč
dodělávka: 26. 6. v 9.00-11.00 hod.
Cena: 150,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA ČERVENEC
Týdenní kurz výtvarných dovedností pro děti
Datum: 11. 7. Keramika, 12. 7. Textilní techniky, 
13. 7. Ruční papír, 14. 7. Smalt a mozaika, 
15. 7. Ubrousková technika a dokončování
výrobků,
denně v 9.00-17.00 hod.
Cena: 4000,- Kč/týden, 850,- Kč/den 

Více informací na www.vd-labyrint.cz, tel.:
777 992 214, 602 848 903.

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelá-
kovice Vás srdečně zve na připravované
akce (viz kulturní kalendář) a zároveň na 
divadelní představení žáků LDO - Revue
z Osvobozeného divadla V + W + J, které se
uskuteční v neděli 8. 5. 2005 ve Vikadle Praha 
a v úterý 10. 5. 2005 v sokolovně v Toušeni.
Začátek představení je v 19.30 hodin.

Město Čelákovice Vás zve na

Jarní koncert
populárních melodií
Je neuvěřitelné, že od rozjásaného května, kdy
spojenecká vojska osvobodila naši zem, již
uplynulo 60 let. Rádi se s Vámi podělíme o pěk-
nou řádku melodií, které snad svým specific-
kým způsobem dopomohly k vítěznému konci
druhé světové války a dávaly naději, že

brzy bude zase lépe...

Koncert nejen válečných, ale i dalších
populárních melodií moderuje Miloš Frýba. 

Hraje Komorní orchestr Jana Zacha
pod vedením Bohumíra Hanžlíka.

Kulturní dům - 3. května 2005
v 19.30 hodin

Návštěvníci koncertu mohou shlédnout
výstavu dobových fotografií z archivu 

Městského muzea „Květen 1945“.

Generální sponzor:

Zamyšlení nad výročím
V těchto dnech vzpomínáme konce 2. světo-

vé války, která velmi změnila politickou mapu
Evropy a na dlouhá desetiletí poznamenala
životy generací naší vlasti i okolních států.
V roce 1991 jsem napsal do květnového ZMČ
článek s názvem „Vítězství s příchutí pelyňku“.
Tehdy se začínaly otevírat archivy a tisknout
knihy psané v době komunistické totality tzv. do
šuplíků. Dnes, s odstupem dalších 14 let, si
jenom potvrzuji, že pro tehdejší text jsem dal
výstižný nadpis. Dnes také můžeme být alespoň
spokojeni, že historická pravda se dostává do
vědomí našeho národa a že  hrdinům zahraniční-
ho odboje se dostalo alespoň morálního ocenění.

Bohužel mnohým nikdo už nevrátí léta zma-
řená v uranových dolech nebo různé šikany
v zaměstnání, které postihovaly většinou i další
rodinné příslušníky. V uplynulých letech vyšla
řada knih, mnohé příběhy byly zpracovány fil-
mově a v televizi můžeme zhlédnout řadu doku-
mentů. Mnozí z nás se v té záplavě nestačí ori-
entovat a snadno přebírají různé krajní pohledy.
Události 2. světové války, jejich kořenů a násled-
ků budou vyžadovat ještě řadu analýz a diskusí.
Měli bychom však znát skutečnou pravdu o tom,
jak se „RODILA“ tzv. Svobodova armáda
v Buzuluku, jaká byla úloha Vlasovců při Praž-
ském povstání v květnu roku 1945, jak „dopad-
li“ letci bojující několik let proti nacistům na
západní frontě poté, co se vlády v roce 1948
zmocnili komunisté apod. Říká se totiž a platí to,
že národ, který nezná pořádně svoji historii

a nepoučil se z ní, je často nucen ji prožít znova.
A to by jistě nikdo z nás nechtěl.

V letošním roce si výročí konce 2. světové
války připomeneme poněkud ve větším rozsa-
hu. Tentokrát i v Praze bude 8. května vojenská
přehlídka – pojatá jako historická – a budou
uskutečněny i modelové vojenské akce. Tradič-
ně budou oslavy v Plzni – zejména v sobotu 
7. května. Pokud se těchto akcí zúčastníme,
neberme je jako zajímavou atrakci, ale pokus-
me se přemýšlet trochu hlouběji o dějinách
našeho státu v uplynulém století.

Ing. Josef Šalda

MÁJOVÉ DNY V ČELÁKOVICÍCH
V minulých letech, i přes pozvánky na Zastu-

pitelstvu města, ve Zpravodaji, na webových
stránkách města a na městských vývěskách,
jsem zaznamenal nízkou účast a nezájem
občanů o květnové pietní akty vzdávající čest
padlým hrdinům II. světové války.

Stydím se za spoluobčany, za to, že jsem
jejich zastupitelem, ale především za všechny
ostatní kolegy v Zastupitelstvu města.

Vždyť mnohá ze jmen, vytesaných do pod-
stavce památníku, představovala v té hrozné
době naše příbuzné, známé, kamarády.

Zároveň jsem se zastyděl, když jsem na regi-
onálních kanálech zhlédl ukázky z pietních aktů
v našem městě a městech okolních, ve kterých
se na rozdíl od Čelákovic sešlo několik desítek
občanů, zástupců veřejných, zájmových i poli-
tických organizací, kteří společně s představite-
li svého města důstojně uctili památky padlých
hrdinů a svých spoluobčanů.

Dovolím si Vám, vážení spoluobčané, položit
několik otázek. Jaký je rozdíl mezi občany Čelá-
kovic, Lysé n. L., Brandýsa n. L. či Toušeně?
Proč se někde daří organizovat společně celo-
společenské, nejen politické akce pro širokou
veřejnost? Není to náhodou v lidech?

Vladimír Duník, zastupitel za KSČM

KSČM v Čelákovicích
v květnu připravuje:
7. května

Autobusový zájezd do Slivice u Příbrami na
pietní shromáždění u památníku posledních
výstřelů 2. světové války. Možnost návštěvy
Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příb-
rami nebo Hornického muzea v Březových
horách, případně prohlídky chrámového kom-
plexu na Svaté Hoře. Kromě toho bude možnost
navštívit slavnostní koncert tanečních a pěvec-
kých souborů Ruské federace v Divadle Příbram.

Odjezd autobusu z Čelákovic v cca 8.00 hod.,
návrat asi v 17.00 hod.

Informace a přihlášky poskytne p. Vladimír
Duník, tel.: 732 519 133, nebo p. Julius  Masár,
tel.: 603 214 367.
8. května  

Pietní akt u pomníku Rudé armády v Sedl-
čánkách. Sraz účastníků před bývalou školou
v 18.00 hod.
9. května 

Pietní akt u pomníku Rudé armády v parku
v Záluží. Začátek v 18.00 hod.
26. května 

Veřejná beseda s poslancem Poslanecké
Sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Stanislavem
Grospičem a MUDr. Josefem A. Tichým, léka-
řem Institutu civilizačních onemocnění na  téma:
Současná situace v českém zdravotnictví
a předpoklad jeho budoucího vývoje.

Beseda se bude konat v jednacím sále Tech-
nických služeb v Čelákovicích od 18.00 hod.

ZVEME OBČANY
ČELÁKOVIC

na pietní akt k 60. výročí
ukončení II. světové války

v naší republice, 
který se koná dne 6. května 2005
v 10.30 hod. na náměstí 5. května
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do neděle 15. 5. Městské muzeum FOTOGRAFIE Heleny Dvorné, KERAMIKA Jany Kabelkové,
výstavní síň PLASTIKY Nika Ivaniny 

výstava, přístupná denně mimo pondělí
9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

do neděle 19. 6. Městské muzeum KRAJKY – Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ MUZEA 
vstupní místnost výstava, přístupná denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.30

až 17.00 hod.

pátek 6. 5. nám. 5. května PIETNÍ AKT k 60. výročí  
10.30 hod. ukončení II. světové války v naší republice

neděle 8. 5. Husův sbor Církve 60. VÝROČÍ SKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
16.00 hod. československé Slavnostní shromáždění církví i veřejnosti města Čelákovic.

husitské Úvodní projev přednese pan místostarosta Mgr. František
Bodlák.
Poté bude následovat varhanní koncert v podání Ireny 
Štepánové. Spoluúčinkuje sbor Resonance pod vede-
ním M. Pospíšilové. Zazní díla J. S. Bacha, C. Francka, 
A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Krčka, Z. Lukáše, F. Couperina, 
L. Maierhoffera, C. Orffa.

čtvrtek 12. 5. Městská knihovna PAMĚTNÍCI VZPOMÍNAJÍ
17.00 hod. na události 2. větové války. Beseda v rámci  cyklu Seznamte

se se svým městem.

od soboty 14. 5. Ve Vrbí č.p. 157 REPLIKY HISTORICKÉHO SKLA A OBRAZY J. A. PACÁKA
do 29. 5. + KERAMIKA V. DYNTARA 
15.00 – 21.00 hod. Na výstavu, která bude slavnostně otevřena
v so a ne od 14. 5. ve 14.00 hod., zve pořadatel Ladislav Čermák.
10.00 – 21.00 hod.

úterý 17. 5. ZUŠ KONCERT ŠKOLNÍHO ORCHESTRU
18.00 hod. Jana Zacha 

středa 18. 5. ZUŠ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ PHV
18.00 hod. Jana Zacha 

středa 18. 5. Městské muzeum BLUES ZA JOSEFA KAINARA
19.00 hod. Sólový pořad s kytarou Alfréda Strejčka

středa 25. 5. ZUŠ KONCERT ŽÁKŮ
18.00 hod. Jana Zacha 

od soboty 28. 5. Městské muzeum MALÝ SALÓN 2005
do 19. 6. výstavní síň výstava projektů výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha, pří-

stupná denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.
Slavnostní vernisáž v sobotu 28. 5. v 10.00 hod.

čtvrtek 2. 6. ZUŠ ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ
18.00 hod. Jana Zacha 

Pozvánka na výstavu
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha

v Čelákovicích „Malý salón“ má v tomto městě
již každoroční tradici. Letos vám zde budou
představeny výtvarné projekty tematicky zamě-
řené jednak na dějiny umění, jež jsou určeny
zvláště starším žákům, a jednak na poznávání
světa kolem nás, jemuž se věnují mladší žáci.

Projekt orientovaný na dějiny umění je kon-
krétně zaměřen na období pravěku a středově-
ku. Cílem těchto projektů je nejenom osvojit si
různé výtvarné techniky a dovednosti v rámci
různých disciplín výtvarné tvorby, ale zároveň
se též seznámit s daným historickým obdobím.
Taktéž v projektu určenému mladším žákům je
cílem výuky nejen podporování talentů a rozví-
jení výtvarných dovedností, ale i obohacení zna-
lostí žáků o světě v němž žijeme.

Kromě již zmíněných projektů zde můžete
zhlédnout  též kopie realizované staršími žáky
dle děl starých mistrů.

I N Z E R C E
Inzeráty doručte redakci do 15. dne v měsíci.
Cena za 1 cm2 je 20,- Kč, jakékoliv zvýraznění
+ 10 %.Celá strana - 20 %, polovina strany - 10 %.
Zvýhodněná opakovaná inzerce:
čtvrtletí (1x 100 %; 2x - 20 %), pololetí (1x 100 %;
5x - 30 %), rok (1x 100 %; 11x - 40 %).

K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

úterý 3. 5. JARNÍ KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ  
19.30 hod. Hraje: Komorní orchestr Jana Zacha pod taktovkou B. Hanžlíka. Pořadem

provází M. Frýba. Vstupné: 140,- Kč nebo 120,- Kč

sobota 7. 5. ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA  
12.00 hod. 1. ročník nepostupové amatérské taneční soutěže, pořádané MDDM Čeláko-

vice. Vstupné: 40,- Kč

úterý 10. 5. DUHOVÉ BUBLINY A JINÉ KLAUNIÁDY 
9.00 hod. Pořad, ve kterém účinkují Katia Jiránková a Václav Strasser, je určen dětem MŠ

a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

středa 11. 5. NAPŘÍČ KONTINENTY  
Představení tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha. Pořádá Kulturní občanské
sdružení při ZUŠ Jana Zacha.

9.00 a 10.30 Dopolední představení pro ZŠ. Vstupné: 30,- Kč
19.30 hod. Večerní představení pro veřejnost. Vstupné: 50,- Kč

neděle 22. 5. ZPÍVEJTE SI S NÁMI  
14.00 hod. Koncert hudebního souboru RADOST a VESELINKA, který řídí Jiří Horáček.

Vstupné: dobrovolné

pondělí 23. 5. HVĚZDY Z TELE TELE - NOVÁ SHOW Č. 2   
19.30 hod. Zábavný pořad. Provázejí M. Suchánek a R. Genzer.

Vstupné: 200,- Kč nebo 160,- Kč

P Ř I P R AV U J E M E : K U LT U R N Í  L É TO
ČERVEN 2005 – Zahajujeme posezení při hudbě v zahradní restauraci

Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého představení.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: pondělí, úterý, středa, čtvrtek 14.00–16.00 hod.

Telefon: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172, e-mail: jirina.kd@seznam.cz

V sobotu 23. dubna byla otevřena v Městském
muzeu výstava s názvem – FOTOGRAFIE 
Heleny Dvorné, KERAMIKA Jany Kabelkové,
PLASTIKY Nika Ivaniny. Paní E. Gissingová-
Diamantová téhož dne v podvečer navštívila
tuto výjimečnou výstavu se svými přáteli 
pí M. Macháčkovou a p. J. Strakou a se svojí
dcerou a vnučkami. Foto: Jaroslav Špaček
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Květen je pro houbaře takový zvláštní měsíc.
Jarní houby končí nebo teprve začínají. Tak
můžeme najít májovky, špičky, smrže, ale i první
hřibovité, první májové hříbky, eventuálně kozá-
ky. Čím více se rozšiřuje nabízený sortiment, tím
více musíme býti ostražitější.

Vzpomínka na jaro 2004. Foto: ing. Valehrach.

V tuto dobu můžeme vedle špiček najít i tro-
chu podobnou, ale jedovatou, zvonovku jarní
(Nolanea verna). Houba má klobouk cca do 6
cm široký, olivově hnědý, za sucha šedohnědý,
hedvábitě lesklý, v mládí s vyniklým hrbolem,
později rozprostřený. Lupeny řídké, u třené
vykrojené, špinavé, později růžové. Třeň je
šedohnědý s podélnou rýhou, dutý, křehký,
zatímco špička travní má třeň velice pružný.
Houba roste hojně v trávě v sadech, parcích,
v travnatých okrajích lesů.

PS: Ještě je k dostání sadba hlívy ústřič-
né, informace na sálku a areálu děkanství,
Kostelní ulice.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

PŘIPRAVUJEME: BESEDU s Ing. J. Baierem
– konec května.

HOUBY

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
15. května 2005 od 8.00 do 11.00 hod.
Pozor, v tyto hodiny, můžete využít i chova-
telské a houbařské poradny. Areál děkanství
v Kostelní ulici 455.

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice
pořádá

v chovatelském areálu
na děkanství, ulice Kostelní 455

OBLASTNÍ
VÝSTAVU ZVÍŘAT
Otevřeno od pátku do neděle

27. - 29. května 2005
od 8 do 18 hodin,

v neděli do 16 hodin
okrasné a exotické ptactvo, králíci, drobní

savci a laboratorní zvířata, okrasní, 
užitkoví a poštovní holubi, okrasná 
a užitková hrabavá a vodní drůbež, 

obojživelníci, plazi, akvarijní ryby a vodní 
živočichové, chov medvídků mývalů

P RO D E J  -  KO U P Ě  -  V Ý M Ě N A
PRODEJ NOSNÝCH KUŘIC

Soutěž chovatelů o poháry a čestné ceny

VSTUPNÉ:
školy 3,- Kč, děti 6,- Kč, dospělí 25,- Kč

Srdečně Vás zveme k účasti 

Spolek přátel čelákovického muzea 
Tel.: 325 531 069, GSM: 723 778 885, e-mail:
cmm@volny.cz
Pořádá procházku z Lysé nad Labem do
Čelákovic v sobotu 14. 5. 2005 s návštěvou
zámeckého parku. Odjezd vlakem z Čelákovic
v 10.28 hodin. Petr Polnický, předseda

FLORBAL

FOTBAL
Unionu se daří

Dlouhá zima a promáčené terény odložily
úvodní zápasy všech fotbalových soutěží včetně
divizí. Čelákovický Union tak naskočil do jarních
odvet až ve třetím kole.
UNION-ÚSTÍ n. O. 1:0

Domácí tým měl jasnou převahu a vypracoval
si celou řadu šancí. Zisk tří bodů zajistila přesná
střela Skuhravého již v sedmé minutě utkání.
UNION-ČESKÝ DUB 6:0

Zachraňující se hosté drželi v dohrávce 16.
kola s Unionem krok jen půl hodiny, kdy otevřel
skóre Skuhravý. Po přestávce to bylo již na sta-
dionu „U Hájku“ jako na střelnici. Další branky
přidali opět Skuhravý, dvakrát se trefili i Doudě-
ra s Mičkalem.
TÝNIŠTĚ n. O.-UNION 2:1

Velmi nešťastná prohra hostů, kteří v prvním
poločase zahodili tři vyložené šance! Po pře-
stávce vedl Union gólem Lindenthala, ale
v závěru bojovnější domácí strhli vítězství na
svoji stranu.
UNION-CHOCEŇ 4:2

V kvalitním utkání nebyla o branky nouze a to
ještě Dozorec neproměnil penaltu. Union poslal
do vedení právě Dozorec, hosté sice srovnali, ale
potom se dvěma vydařenými hlavičkami blýskl
Horkavý. Gólový účet zápasu uzavřel Skuhravý.
DVŮR KRÁLOVÉ-UNION 0:1

Před tisícovkou (!) diváků rozhodl o vítězství
hostů po přestávce Dozorec. Ambiciózní domá-
cí nováček, který si stále dělá zálusk na postup
do ČFL, se do žádné šance nedostal.
ČESKÝ BROD-UNION 2:2

Na nekvalitním trávníku se domácí ujali vede-
ní, které po přestávce zvýšili na 2:0. Během pěti
minut však Union brankami Horkavého a Dozor-
ce stihl v dohrávaném derby vyrovnat.
UNION-KÁCOV 2:2

Ambiciózní nováček zaskočil zkušenější
domácí dvěma brankami v první půli. Branky
Lindenthala ze 35. a 74. minuty stačily jen na
vyrovnání, a tak soupeř překvapivě odvážel bod.

DOROSTENECKÁ DIVIZE
Starší
CHRUDIM-UNION 2:1
Branka: Hradecký.
UNION-ČESKÝ DUB 0:1
VARNSDORF-UNION 0:1
Branka: Havlát.
UNION-KOLÍN 5:4
Branky: Bareš 3, Havlát a Hradecký.
ČÁSLAV-UNION 0:2
Branky: Hradecký.

Mladší
CHRUDIM-UNION 1:2
Branky: Hakl a Reichert.
UNION-ČESKÝ DUB 5:2
Branky: Mourek, M. Veselý, Havlát, Válek
a Světlý.
VARNSDORF-UNION 0:6
Branky: Rozumný 2, P. Veselý, Rambousek,
Reichert a Moravec.
UNION-KOLÍN 3:4
Branky: P. Veselý, Reichert a Mišák.
ČÁSLAV-UNION 1:0

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ
Starší
UNION-KLADNO B 1:4
Branka: Zahradník.
ST. BOLESLAV-UNION 3:1
Branka: Navrátil.
UNION-KRALUPY 3:2
Branky: Navrátil, Zahradník a Lebeda.

FBK Čelákovice
Muži:
MLADÁ BOLESLAV-FBK ČELÁKOVICE 5:4
(1:2, 1:1, 3:1)
Branky: Šturma 2, Holcman 2.
FBK ČELÁKOVICE-PŘIBYSLAV 7:6 (1:4, 4:1,
2:1)
Branky: F. Holcman 6, Šturma.
FBK ČELÁKOVICE-SOKOL PARDUBICE 5:9
(0:0, 2:0, 3:9)
Branky: Ších 2, Vojtěch, F. Holcman, Šturma.
KONEČNÁ TABULKA:
1. KUTNÁ HORA 18 2 0 124:47 36
2. KOLÍN 14 1 5 145:61 29
3. RACHOTA 11 2 7 100:91 24
4. ML BOLESLAV 10 3 7 113:95 23
5. PŘELOUČ 8 4 8 106:93 20
6. S. PARDUBICE 8 4 8 110:108 20
7. ČELÁKOVICE 8 4 8 90:89 20
8. HEŘ. MĚSTEC 8 2 10 77:86 18
9. PARDUBICE 7 2 11 73:87 16

10. PŘIBYSLAV 5 2 3 95:131 12
11. PRAŽ. PŘEDMĚSTÍ 0 0 20 27:165 0

Dorost:
FBK ČELÁKOVICE-WILDCATS PRAHA 6:4
(2:2, 1:0, 3:2)
SPARTA PRAHA-FBK ČELÁKOVICE 5:4 (1:1,
2:1, 2:2)

POZVÁNKA:
Na 9. ročník májového turnaje ve florbale.
Dne 14. 5. 2005 hala BIOS - ZŠ Kostelní.

BENEŠOV-UNION 2:0
UNION-RAKOVNÍK 3:0
Branky: Navrátil, Kejmar a Kraus.

Mladší
UNION-KLADNO B 1:2
Branka: Pouch.
ST. BOLESLAV-UNION 3:0
UNION-KRALUPY 3:0
Branky: Doležal, Hrubý a Souček.
BENEŠOV-UNION 2:1
UNION-RAKOVNÍK 2:0
Branky: Doležal a Badžo.

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH
VYŠEHOŘOVICE-UNION B 2:0
UNION B-MĚŠICE 1:0
Branka: Kočvara.
V. POPOVICE-UNION B 1:1
Branka: Urban.
UNION B-BRÁZDIM 2:1
Branky: Kadlec a Válek.

KVĚTNOVÝ PROGRAM  „U HÁJKU“
Divize
sobota   7. 5. v 17.00 hod. Union-Dobrovice
sobota 21. 5. v 17.00 hod. Union-Pardubice B
sobota 28. 5. v 17.00 hod. Union-US Praha
Dorost
sobota 14. 5. v 10.15 hod. Union-Pardubice B
sobota 28. 5. v 10.15 hod. Union-Ústí n. O.
Žáci
neděle   8. 5. v 9.30 hod. Union-Jílové
neděle 15. 5. v 9.30 hod. Union-Poděbrady
neděle 29. 5. v 9.30 hod. Union-Příbram B

Milan Šikl




