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DOSTAVBA  PROLUKY NÁMĚSTÍ  
Již v roce 2002 byl nastolen úkol vyřešit

důstojné náměstí našeho města, jehož urba-
nistický kontext – vlastně i celého centra –
byl v minulých desetiletích zcela zničen. Klí-
čem k řešení náměstí je  dostavba proluky
jižní strany náměstí, nad jejíž architektonic-
ko–urbanistickou koncepcí zástavby pro-
běhne dne 8. 3. 2006 od 18.00 hodin v Kul-
turním domě Čelákovice veřejná diskuse.
Zeptali jsme se proto starosty města pana
Ing. Bohumila Klicpery na některé skuteč-
nosti, protože věříme, že většině z Vás není
budoucnost náměstí, jeho podoby, lhostejná…

Pane starosto, uvedete nás do problému? 
Dne 10. 11. 2004 schválilo Zastupitelstvo

města Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na
pozemky proluky mezi městem a společností
HARMONIE GROUP, a. s., s tím, že vlastní kupní
smlouva bude uzavřena do 30. 6. 2005, nejdříve
však do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci sta-
vebního povolení na dostavbu proluky, a s pod-
mínkami města uvedenými ve schváleném zámě-
ru města zveřejněném na úřední desce města od
5. 3. do 22. 3. 2004 i ve Zpravodaji. Stavebnímu
řízení musí samozřejmě předcházet územní říze-
ní. Obecně vzato se v územním řízení bude město
zásadně vyjadřovat k dodržení urbanistických
a architektonických hodnot v území a v dalším
stupni ve stavebním řízení si vymíní  schválení
projektové dokumentace pro stavební povolení.

Jak byla společnost HARMONIE GROUP
vybrána? 

Developer byl vybrán na základě poptávkové-
ho řízení provedeného realitními kancelářemi
STEPP INVEST a BONUS PRAHA. Je pravda,
že z 28 zájemců Harmonie jako jediná splnila
podmínky města.

Jaký byl start Harmonie  a vůbec přístup
k řešení dostavby proluky?

Zjednodušeně řečeno, zpočátku zvláštní. Asi
pod dojmem, který vyvolává současný tristní
stav našeho náměstí, developer předložil první
návrh, který nejenže zásadně nesplňoval stano-
vené regulační podmínky, ale byl bez měřítka,
detailu i atraktivity. Za město jsme ho velice
tvrdě odmítli. S dalšími 5 návrhy to dopadlo stej-
ně a ze strany Harmonie došlo k výměně  archi-
tektonické a projektové kanceláře.

Pomohlo to?
Tímto přetahováním jsme sice ztratili půl

roku, ale zároveň jsme se s Harmonií dohodli,
že nový architektonický ateliér připraví Koncept
architektonické a urbanistické studie ve smyslu
výchozího grafického podkladu. Odmítnutí 

variant vyvolalo u developera kategorický poža-
davek na město, abychom jasně a konkrétně,
nejlépe graficky, stanovili své podmínky.

A s jakým řešením noví architekti přišli?
V Konceptu představili pojetí budov A, B, C,

D, přičemž A jako dominantní výškovou budovu.
Návrh těchto objektů vyvolává ale zásadní
změnu směru, kterým se jižní strana náměstí
měla ve smyslu výchozí architektonické studie
celého náměstí od autora arch. Tichého ubírat.
Po analýze Konceptu pracovní skupinou archi-
tektů, Komisí pro rozvoj města a radními jsme
nakonec v srpnu 2005 připustili toto pojetí, za
podmínek, které byly ve Zpravodaji již zveřejněny.

S čím konkrétně tedy město souhlasilo?
V prvé řadě Zastupitelstvo schválilo posunutí

termínu uzavření kupní smlouvy dodatky budoucí
smlouvy z 30. 6. 2005 na 31. 5. 2006, za druhé –
Rada připustila architektonické a urbanistické
pojetí autorů, tedy dogmaticky jsme nelpěli na
splnění všech regulačních podmínek, mohli toto
řešení představit, opakuji představit, a samozřej-
mě ve variantách. Regulační podmínky vycháze-
ly ze studie náměstí, ve které byly situovány
objekty směrem do náměstí a v zadní části pro-
luky směrem ke škole parkoviště. Připustili jsme
zastavění zadní části proluky dalším objektem za
předpokladu realizace podzemních parkovacích
ploch v počtu 1 stání na 1 byt a nezavrhli jsme
představu architektů dominantního výškového
objektu, který má evokovat protiváhu radnice.

K čemu bude sloužit diskuse 8. 3. 2006
v Kulturním domě?

Termín diskuse je mezním termínem develope-
ra, aby splnil podmínky města a veřejnosti před-
stavil variantní návrhy řešení dostavby proluky.

Dále půjde o projednávání konceptu doku-
mentace k územnímu řízení včetně vizualizace,
ve kterém veškeré konstruktivní připomínky
občanů budou zapsány, aby je vyhodnotila pra-
covní skupina architektů a s Komisí pro rozvoj
města dala Radě města jasné doporučující sta-
novisko. Rada na základě tohoto stanoviska

Pokračování na str. 3

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
které se koná

dne 8. 3. 2006 od 17.00 hodin
v Kulturním domě v Čelákovicích

Program:
- Schválení zápisu minulého jednání 

a kontrola usnesení
- Uznání zásahové jednotce SDH 

Čelákovice 
- Dotační tituly
- Majetkoprávní záležitosti
- Přísedící u Okresního soudu
- Vyhlášky města
- Úprava rozpočtu města roku 2006 č. 1
- Kácení stromů
- 18.00 hodin – dostavba proluky

náměstí – veřejná diskuse
- Různé 

- petice k užívání zábavní pyrotechniky
- petice Dělnické domky

Mateřské školy Čelákovice
oznamují

Mateřská škola Přístavní a Ru-
munská přijímají žádosti rodičů
k zařazení dítěte do předškolního
vzdělávání pro rok 2006/2007 ve
dnech 18. - 21. dubna 2006 od 6.30
do 16.30 hod. v budovách mateř-
ských škol.

ROZHOVOR
NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Ve Zpravodaji najdete osmistránkovou přílohu, plně dodanou a hrazenou společností Harmonie
Group, a. s., na téma Polyfunkční dům Harmonie – zástavba proluky náměstí.
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Rada města jednala ...
Ke své další pravidelné schůzi se sešli 

členové Rady města v plném počtu dne 2. února
2006.

K projednání licenční smlouvy na provozová-
ní webových stránek města byl navíc přizván
správce stránek p. Chramosta a vedoucí odboru
školství, informací a kultury MěÚ pí Vávrová.
Svá odborná stanoviska k dostavbě proluky
náměstí přednesli radním pozvaní odborníci –
Ing. arch. Tichý, Ing. arch. Zumr, Ing. Kořínek
a pan Šíma. V podkladových materiálech obdr-
želi všichni radní kompletní dokumentaci k jed-
notlivým bodům programu, které byly postupně
(s konkrétními závěry a usneseními) projednány.
RM schválila 5 smluv a 3 dodatky ke stávajícím
smlouvám:
- Licenční smlouvu na provozování webových

stránek města,
- Smlouvu na realizaci rekonstrukce Mateřské

školy v ulici Přístavní s firmou WHC-Černý,
Moravský Krumlov včetně dodatku ke smlouvě,

- Smlouvu o dílo na úpravu vnitřní části okružní
křižovatky s firmou STRABAG Beroun,

- Smlouvu o nájmu nebytových prostor na novi-
nový stánek na náměstí do 30. 9. 2006,

- Smlouvu na pořízení leteckých snímků města
se společností JAS AIR, s. r. o.,

- Dodatek č. 2 ke smlouvě na změnu svozu
odpadů s firmou AVE CZ Praha,

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci v lokali-
tě Pod Přerovskou cestou II. mezi vlastníky
a městem.
Z další části jednání, věnované finančním

otázkám, vyplynuly tyto následující závěry:
RM souhlasila s dodatečnou úpravou rozpočtu
č. 6 za rok 2005 a s prvními rozpočtovými změ-
nami na rok 2006. Dále RM souhlasila s poskyt-
nutím finančního příspěvku 5 500,- Kč na mimo-
školní aktivity Základní škole (ZVŠ) v rámci
protidrogové prevence a vzala na vědomí orien-
tační rozčlenění humanitárního fondu s tím, že
se posílí jeho rezervní část o 10 000,- Kč.
RM doporučila Zastupitelstvu města ke
schválení:
- navržené dělení dotací občanským sdružením,

sportovním a městským subjektům pro rok
2006,

- Smlouvy o poskytnutí příspěvků na činnost
v oblasti protidrogové prevence občanskému
sdružení Semiramis Nymburk,

- návrh Smlouvy na bezúplatný převod budovy
SOŠ a SOU TOS ze státu na město.
Rada města posoudila a schválila záměr na

pronájem nebytových prostor v objektu Kulturní-
ho domu (restaurace), v objektu č. p. 109 (res-
taurace) a v objektu č. p. 231 (prodejna). Na
základě výsledků kontroly stavu kanalizační sítě
města, kterou provedla firma VaK Mladá Bole-
slav, uložila RM ředitelům základních škol zajistit
pravidelné čistění lapačů tuků u školních jídelen.
Současně vyzvala firmu Schejbal a manažerské
centrum (CMC), aby tyto lapače u svých vyva-
řoven do šesti měsíců vybudovali a následně je
udržovali v čistotě.

Rada města se rovněž zabývala nedostatkem
volných míst v mateřských školkách a schválila
zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školky
v Přístavní ulici v budově ZŠ J. A. Komenského
s kapacitou 50 nových míst od 1. 9. 2006 (po
odchodu stávajících dětí zpět do zrekonstruova-
né školky v Přístavní ulici) minimálně do roku
2008.

Na závěr jednání doporučila RM odstranit
staré informační skříňky v ulici Sokolovská.

Jednání RM komentoval
Mgr. František Bodlák, místostarosta

ZMĚNA AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Upozornění pro občany Sedlčánek

Od 26. února 2006 nebude autobusová
linka č. 412 (trasa: Mochov – nádraží Čeláko-
vice) zajíždět na náměstí v Sedlčánkách. Na
přání občanů je od 26. února 2006 zřízena
nová autobusová linka č. 427 z Mochova se
zajížděním do Sedlčánek a odtud na čeláko-
vické náměstí a k TOSu.

Jízdní řády jsou vyvěšeny, pro informaci uvá-
díme časy odjezdů:
Odjezd ze Sedlčánek do Čelákovic:
5:14, 7:04, 7:34, 9:14,
Odjezd z náměstí – Čelákovice do Sedlčánek:
13:46, 15:46, 16:46,

Mgr. František Bodlák, místostarosta

STAROSTA VYSVĚTLUJE … 
PRODEJ  BYTŮ

V Prokopě město nabídlo k prodeji 37 bytů se
samostatnými vchody č.p. 1305 až 1344, vcho-
dy č.p. 1318, 1333 a 1334 již byly v soukromém
vlastnictví. Do 2/2006 jsme prodali 16 bytů,
kupní smlouvy na další tři byty bude 8. 3. 2006
schvalovat Zastupitelstvo města. Tedy k prodeji
zbývá ještě 18 bytů. V dané lokalitě stále věcně
a bez sebemenšího nátlaku jednáme s nájemní-
ky o prodeji či přestěhování do uvolněného
městského bytu především v tomto sídlišti nebo
DPS, a zejména u starších spoluobčanů postu-
pujeme s maximální ohleduplností. Prodejem
uvedených bytů jsme získali v roce  2004 část-
ku 5.394.071,- Kč a v roce 2005 částku
6.433.092,- Kč, tedy celkově za 16 bytů
11.827.163,- Kč.

Na Stráni č.p. 1631 jsme nabídli 16 bytů
k prodeji, 15 bytů prodáno, na poslední byt je
předkládána do Zastupitelstva kupní smlouva.
Prodejem jsme k 28. 2. 2006 zatím získali
6.159.844,- Kč, čekáme na doplacení zbývají-
cích 978. 744,- Kč.

V Rumunské ulici č.p. 1462, 1463, 1464 jsme
nabídli k prodeji 36 bytů a k 28. 2. 2006 zbývá
prodat jediný byt č. 2 v čp. 1464. Celkem jsme
utržili za prodej 35 bytů č.p. 1462, 1463, 1464
částku  9.244.888,- Kč, z prodeje posledního
bytu získáme 361.000,- Kč.

V letošním roce se žádné nové prodeje bytů
nezahájí, ale řádně ukončíme převody bytů Na
Stráni a v Rumunské, takže rozpracované budou
pouze prodeje bytů V Prokopě. Celkově z prodeje
bytů utržíme 27,23 mil. Kč. Z těchto finančních
prostředků hradíme 5 mil. úvěr na objekt muzea,
splátky hypoték na novostavbu Prokopa Holého
i č.p. 109 v Sedláčkově ulici včetně vracení ne-
oprávněné části dotace, dále jsme vydali 2,93 mil.
na splátku odvodu dotace ZŠ J. A. Komenského,
2,75 mil. Kč za právní a poradenské služby nega-
tivních dotací, 1,45 mil. Kč za výměnu oken a dveří
č.p. 1440 a 1441 a v letošním roce jimi budeme
financovat rekonstrukci MŠ Přístavní za 7,72 mil.
Kč, výměnu oken a dveří č.p. 1442 a 1443 za 
1,45 mil. Kč i další obnovu bytového fondu.

ZBYLÉ DOTACE Z MINULÉHO
VOLEBNÍHO OBDOBÍ

V dotačním titulu na technickou infrastrukturu
OZ Třebízského II 25 RD je podmínka zkolaudo-
vání bytových jednotek (BJ) do 5. 1. 2008. K 31.
1. 2006 zkolaudováno 18 BJ, na 6 RD je vydá-
no stavební povolení a 1 RD je stále bez sta-
vebního povolení.

V dotačním titulu na technickou infrastrukturu
OZ Nedaniny 37 RD jsme obdrželi v 1/2006
Rozhodnutí Ministerstva financí (MF) ČR o pro-
minutí celé částky odvodu ve výši 2.960.000,-
Kč a z celkové částky penále 1.992.080,- nám

byla prominuta částka 1.959.115,- Kč včetně
dopočtu penále. Rozdíl ve výši 32.965,- Kč jsme
okamžitě uhradili do státního rozpočtu. Na
základě uvedeného rozhodnutí o prominutí
správce dotace jsem požádal poskytovatele
dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
ČR o prokazatelnou odpověď, zda můžeme
požádat o změnu parametru dotace, snížení
počtu BJ. Obratem jsem v 2/2006 obdržel klad-
nou odpověď. Zde je podmínka zkolaudování
bytových jednotek (BJ) do 28. 8. 2009. K 31. 1.
2006 je zkolaudováno 17 RD, na 10 RD je vydá-
no stavební povolení a zbývajících 10 RD je bez
stavebního povolení.

V podstatě se jedná o poslední dvě komplet-
ně nedořešené dotace z předcházejícího voleb-
ního období, kde se v termínu před určeným
datem dostavby BJ (vždy min. 1/4 roku předem)
musí ve smyslu vyhlášky MF ČR č. 40/2001 Sb.
požádat o změnu parametru – snížení počtu BJ.

Z pohledu občanů se může zdát, že vše probí-
há, jak na běžícím pásu – město požádá o pro-
minutí s nějakým zdůvodněním a FÚ či MF vyho-
ví. Bohužel, tak tomu není, a že město je v oblasti
dotací pod zostřeným dohledem, je nabíledni. Ke
kontrolám finančního úřadu přibyly nyní v únoru
2006 kontroly i z Finančního ředitelství.

OPRAVA OVÁLNÉHO OBJEZDU
Na základě usnesení Rady města č. 02/2006

ze dne 2. 2. 2006 jsem podepsal s firmou
STRABAG, a. s., smlouvu o dílo na úpravu vnitř-
ní části okružní křižovatky ulice Stankovského
v termínu od 27. 3. do 16. 4. 2006 a v ceně 243
tis. Kč bez DPH, přičemž z této ceny téměř
plných 200 tis. je za žulové obrubníky, které jsou
14x dražší než betonové. Úprava spočívá ve
výměně betonových obrub za žulové s opěrou,
malých žulových kostek za velké 15 x 17 cm
a vytvoření zpevnění žulovou dlažbou ve výse-
čích povrchu ostrůvku objezdu. V rámci této
úpravy se zvětší oblouky elipsy na užších stra-
nách a tím se zvětší pojízdné mezikruží na šířku
3 m.V uvedeném termínu bude plná dopravní uzá-
věra. Během těchto prací na základě naší rekla-
mace provede firma PSVS Praha, a. s., záruční
opravu přechodu pod touto okružní křižovatkou.

PLYNOFIKACE  V PROKOPĚ
V březnu 2006 firma VILA VOLMAN, k. s.,

zahajuje rehabilitaci stejnojmenného areálu,
která se bude dotýkat obyvatel sídliště V Proko-
pě. Firma zajistí na své náklady realizaci STL
plynovodu s napojením od plynovodu kotelny
podél hříště a 4 obytných bloků do Volmanovy
vily. Městu umožní napojení domů č.p. 1305 –
1314, č.p. 1315 – 1324, č.p. 1325 – 1334 a č.p.
1335 – 1344 a dále domů č.p. 1353 – 1358 na
tento budovaný plynovod. Za město zařizujeme
stavební povolení pro vyjmenované větve plyno-
vodů, abychom po nabytí právní moci tohoto
povolení seznámili vlastníky městem prodaných
bytů s možností napojení na plyn, resp.
s finanční spoluúčastí vlastníků bytů na této
investici, kterou by v případě dostatečného
zájmu zrealizovalo město.

Dále se bude prodlužovat vodovodní řad DN
150 od šachty u plotu, resp. brány areálu TOS
v bývalé silnici do Toušeně až ke garážím a zde
recipročně zase město umožní firmě VILA
VOLMAN napojení vodovodní přípojky z budo-
vaného řadu. Popsané skutečnosti jsou zakot-
veny ve smlouvě o spolupráci mezi citovanými
subjekty, kterou bude 8. 3. 2006 schvalovat
Zastupitelstvo města.

V rámci stavebních prací v areálu vily se veš-
kerá nákladní doprava bude odehrávat přes
areál TOS, v žádném případě nepůjde přes síd-
liště V Prokopě. Ing. Bohumil Klicpera
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Přivítáni do života byli v sobotu 28. ledna 2006 tito noví občánci města Čelákovic:

Barbora Tichá, Martin Doležel, Jonáš Janota, 
Anita a Kristýna Vopálkovi, Jan Fantík. Foto: Josef Kyncl

Tomáš Urban, Anna Štěpánková, Rudolf Váša,
Lucie Soukalová, Petra Soumarová, Barbora Svobodová,

SVOZ ODPADŮ v Sedlčánkách, Císařské Kuchyni a Záluží
Upozorňujeme občany Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží na změnu ve svozu odpadů

od dubna 2006.
O připravované změně dne svozu odpadů jste již byli předběžně informováni svými Osadními

výbory a bude Vám ještě připomínána místním rozhlasem a letáky distribuovanými v průběhu měsí-
ce března přímo svozovou firmou AVE CZ do vašich poštovních schránek. Od dubna tohoto roku
budou komunální odpady sváženy vždy v úterý každý lichý týden, nikoliv ve středu, jak bylo po léta
zvykem. Je tomu tak proto, že svozová firma AVE CZ, která sváží popelnice, požádala z provozních
důvodů město o tuto změnu svozového dne a Rada města ji schválila. Poslední svoz odpadů ve
středu tedy proběhne 29. 3. 2006 ve 13. týdnu a první svoz v úterý v novém režimu proběhne
11. 4. 2006 v 15. týdnu. Nadále pak bude pokračováno ve svozu odpadů vždy v úterý a vždy
v lichém týdnu.

Občanů  Čelákovic se tato změna netýká. Podnikatelský svoz ze živností zůstává rovněž
beze změn. Odbor životního prostředí MěÚ

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

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích  

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY
MěÚ v ČELÁKOVICÍCH

(zajišťování odborných agend na úseku
stavebního řádu)

Pracovní poměr na dobu URČITOU – po
dobu rodičovské dovolené.
Místo výkonu práce: MěÚ v Čelákovicích
Kvalifikační předpoklady:
• VŠ nebo ÚSO stavebního směru
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování
Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru
• znalost programu VITA
• znalost problematiky samosprávy a státní

správy
• zkoušky odborné způsobilosti při územním

rozhodování a při rozhodování na úseku sta-
vebního řádu

Nástup možný od 1. dubna 2006.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému
řízení bude:
• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č.

312/2002 Sb., zákon o úřednících územních
samosprávných celků

• strukturovaný životopis s kontaktní adresou
a telefonem

• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
nebo doklad o jeho vyžádání

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného
nařízení vlády (8. – 9. tř.)
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpo-
zději do 20. března 2006 na adresu MěÚ
nebo předejte do podatelny s uvedením
odesílatele. Na obálce v levém horním rohu
uveďte: „Výběrové řízení – zaměstnání“.
Kontakt + další informace: Ing. Boučková –
vedoucí odboru výstavby, tel.: 326 929 132.

Pokračování ze str. 1
buď návrh přijme a nechá developera připra-

vit územní dokumentaci, nebo nepřijme, a buď
dohodou s developerem nebo uplynutím termí-
nu účinnosti budoucí smlouvy nechá tuto zrušit.
Při pozitivním postupu musí nastat další veřejné
projednávání nad dokumentací pro stavební povo-
lení, samozřejmě před schválením kupní smlouvy
na pozemky proluky Zastupitelstvem města.

Jak jsou důležité finanční prostředky utr-
žené za pozemky proluky?

V optimálním případě bychom mohli získat za
tyto pozemky cca 13 mil. Kč, z kterých by se
výhradně financovala rekonstrukce náměstí.
Podobně jako v Sedlčánkách, kde peníze získa-
né ze stavebních parcel posloužily na rekon-
strukce komunikací, tak i získané prostředky
z pozemků proluky náměstí by se na náměstí
investovaly. Na druhou stranu představují
i dobrý manévrovací prostor města pro prosaze-
ní určitého veřejného zájmu, protože sledujeme
především kvalitní doplnění zástavby.

Proč město nevyhlásilo architektonickou
soutěž?

Architektonická soutěž představuje milionové
náklady města, odhaduji mezi 1 až 2 mil. Kč,
a domnívám se, že nám nikdo nezaručí, že
k vítěznému řešení nebo pojetí přepracovaného
z několika návrhů najdeme developera. Za sebe
jsem neměl odvahu vyslovit myšlenku ryze
architektonické soutěže právě z finančního hle-
diska, když se ozývalo tolik kritických hlasů, že
chceme řešit náměstí pomalu se zlatou kašnou,
zatímco jinde v ulicích nejsou hotové komunika-
ce a chodí se v blátě. Byl jsem příznivcem

výběru developera, který splní požadavky města.
Vraťme se k Harmonii, splnila požadavky

města, předložila variantní řešení?
Po mém lednovém jednání s prokuristou

firmy HARMONIE mi v únoru 2006 z jejich stra-
ny byla  předložena upravená urbanistická stu-
die se zmenšením hmoty zadního objektu „C“
s rozvržením do dvou objektů i s dostatečným
odstupem od sousedního objektu Bohuslavo-
vých. V rynku se počítá s využitím místní komu-
nikace - pojízdného chodníku až k Bohuslavo-
vým resp. i s možností prodloužení až do Sadů
17. listopadu, počet parkovacích míst u objektu
„C“ se zvýšil o dalších 12 stání. K upravené studii
byly předloženy nové pohledové verze objektu „C“
i další variantní pohledy předního objektu k ná-
městí „B“. Se všemi uvedenými podklady se obča-
né mohou seznámit v příloze tohoto Zpravodaje.

A závěrem, pane starosto?
Spíše zamyšlení. Umíme si odpovědět na

otázku, v jakém váhovém poměru by měl být
uplatněn názor laické čelákovické veřejnosti
k názoru odborníků převážně architektů? Zná
občan základní souvislosti dané problematiky?
Jaký názor bude mít mladá generace našich
občanů, bude mít zájem ho uplatnit při veřejném
projednávání? Naplní předkládaný návrh archi-
tektonického řešení dostavby proluky vizi naše-
ho náměstí na několik desetiletí dopředu? Neje-
nom na tyto otázky bychom  měli znát odpověď
po veřejném projednávání 8. 3. 2006 v Kultur-
ním domě, a proto bychom každý se svým sta-
noviskem měli pokud možno počkat až po před-
stavení tohoto návrhu řešení proluky.

Za rozhovor poděkoval VÁCLAV TICHÝ

DOSTAVBA PROLUKY NÁMĚSTÍ



Je město schopné trvat
na plnění podmínek?

V minulém čísle ZMČ měli všichni čtenáři
možnost seznámit se s regulačními podmínka-
mi, které byly podmínkou pro Harmonii. Byl
jsem od samého začátku u jednání v komisi roz-
voje města, která bez rozdílu politické přísluš-
nosti jednomyslně kritizovala přístup k požadav-
kům města a posléze donutila investora
k výměně projektanta. Pro zpracování nového
pojetí projektu se mluvilo dokonce o finanční
spoluúčasti města ve výši 100.000,- Kč. Opět
však vznikl projekt, který a nyní ještě ve větší
míře přinesl ekonomické výhody pro investora
a dohodnuté regulační podmínky si vůbec ani
nepřipouštěl. Starosta komentuje současný
vývoj slovy „… v úvodu developer překročil
výrazně zadané podmínky, které se snažil
uplatňovat v předchozích variantách, jež
jsme striktně zamítli. V této verzi také mírně
překračuje regulativy, ale řekli jsme, že jsme
ochotni je tolerovat, když splní podmínky
Rady...“ Jde opravdu jen o mírné překročení?
Kdo je to my? A jak je možné, že pan starosta
mluví o ochotě tolerovat změnu regulativů, když
tyto byly schváleny Zastupitelstvem a s ním se
ještě žádné změny a možnost tolerance nepro-
jednávaly. Nejvyšším orgánem města je Zastu-
pitelstvo a pan starosta by jeho rozhodnutí měl
brát jako závazné, jelikož za vytvoření regulač-
ních podmínek vycházejících ze studie náměstí
jsme museli zaplatit statisíce. Pokud Harmonie
nedodrží regulační podmínky, je celá studie
náměstí zbytečná, jelikož zástavba proluky
nastaví zcela jiné parametry než studie arch.
Tichého pro budoucí vývoj určila. Regulační
podmínky stanovily 3 nadzemní podlaží + pod-
kroví a v projektu je až 7 podlaží a má být zasta-
věno cca 3.500 m2 proti schváleným 1.300 m2.
Cílem regulativu bylo: střídmý a účelný koncept,
který zklidní rozbitý prostor s mnoha novotvary.
Zdá se někomu, že Harmonie přinesla střídmý
koncept, který zklidňuje rozbitý prostor. Někteří
jej nazývají odvážným!? Ne, já mám dojem, že
projekt říká, zbourejte zde všechno staré
a pojďte stavět po našem!!! Regulativy náměstí
mluví o podkroví a tedy jasně vylučují rovnou
střechu, která ještě nedávno byla v Čelákovi-
cích vyloučena pro všechny soukromé stavební-
ky. Po investorovi bylo požadováno předlo-
žení variant, požadavek naprosto ignoroval,
prý si je udělal sám pro sebe a tu nejlepší
nám předkládá. Není snad požadavky města
zavázán? Naprostá ignorance, a to jsme jen
na začátku, kdo ovlivní chování investora až
mu pozemek prodáme!!! Pokud přihlédnu
k výše uvedenému jednání a i k způsobu výbě-
ru Harmonie, kdy žádný z kolektivních orgánů
města neměl možnost vidět z 28 nabídek ani
jednu, začínám silně pochybovat o možnostech
města při dalším jednávání s Harmonií. Finanč-
ně silný investor zřejmě zmůže všechno a i pan
starosta pak pod dojmem investice za 120 mil.
Kč zapomíná, že nejvyšším orgánem samos-
právy je Zastupitelstvo, a na možné znehodno-
cení práce arch. Tichého. Nejlepší nabídka, kte-
rou prý byla Harmonie, od samého začátku
nesplňovala základní zadání dané usnesením
Zastupitelstva, a to prodej 6.483 m2. Následný
dodatek smlouvy na  koupi celého pozemku je
jen nedodržením pravidel rovné soutěže, neboť
zbývajících 27 zájemců nemohlo tušit, že 
naše podmínky nejsou zamýšleny vážně. Je
třeba začít znova a důsledně každý krok 
zveřejnit a neumožnit nikomu vydělat na
prodeji tohoto mimořádně hodnotného
pozemku. Máme ještě šanci našemu ná-

městí dát nejlepší řešení, a tím rozhodně
Harmonie není.

Miroslav Leypold Iglo,
zastupitel za Čelákovickou Změnu

Město trvá na splnění
podmínek!
(Reakce starosty na příspěvek zastupitele p. Igla)

Po půlročním procesu odmítání variant (pěti či
šesti) dostavby proluky, které předkládala
HARMONIE, podpořila dne 25. 5. 2005 komise
pro rozvoj města, jejímž členem, pane Iglo, jste,
návrh Rady města, aby v souvislosti se změnou
architektonického a projektového ateliéru se
nechal zpracovat „Koncept zástavby proluky
náměstí“. Rada města schválila svým usnese-
ním č. 07/2005 ze dne 4. 8. 2005 smlouvu o dílo
na zpracování Konceptu zástavby mezi městem
a ateliérem DOMY v ceně 100 tis. Kč včetně
DPH. Proč koncept po půl roce a zčásti hrazený
městem? Protože odmítáním variant ze strany
města vyvolalo jasnou odezvu HARMONIE – tak
ať město vlastně řekne, co tedy konkrétně chce!  

Na základě tohoto Konceptu, který řeší urba-
nismus celého prostoru proluky, se  dne 3. 8.
2005 pracovní skupina (architekti, předseda
komise rozvoje města) a následně i komise pro
rozvoj města (viz. zápis z komise 3. 8. 2005,
účastnil jste se, pane Iglo, i vy) vyslovila pro
pokračování řešení dostavby proluky dle předlo-
ženého Konceptu a Rada města dne 4. 8. 2005
to také svým usnesením č. 07/2005 odsouhla-
sila! Souhlasili jsme (my) s předloženou
koncepcí řešení s objekty A (výšková domi-
nanta), B, C, D, s umístěním rezidenčního par-
kování v suterénu včetně terasového parkování
k ulici J. A. Komenského a požadovali jsme
v následujícím stupni, tj. v dokumentaci pro
územní řízení, architektonické řešení ve va-
riantách včetně vizualizace tohoto projektu.

Kdo je to „my“ tolerující překročení regulí za
předpokladu dodržení výše uvedených podmí-
nek? Členové komise rozvoje města dle svého
zápisu z 3. 8. 2005 – Ing. Jiří Kořínek, p. Miro-
slav Leypold Iglo, p. Ladislav Čermák, Ing. arch.
Jiří Danda, Ing. Dana Teichmanová, Ing. arch.
Josef Zumr, Ing. Eva Boučková, zpracovatel stu-
die náměstí Ing. arch. Marek Tichý (osobně
jsem s ním o tom mluvil), radní dle zápisu Rady
města dne 4. 8. 2005 – Ing. Klicpera, Mgr. Bod-
lák, Mgr. Skalický, Ing. Tangl a Ing. Stuchlík.

Takže, pane Iglo, my jste i vy, tak proč ta
Vaše fabulace o neposlušném starostovi? 

Při výběru developera Rada města dne 6. 5.
2004 schválila svým usnesením 05/2004/11
zprostředkování prodeje pozemků proluky na
náměstí realitními kancelářemi STEPP INVEST
a BONUS PRAHA – bez exkluzivity.

Tedy kancelář STEPP INVEST měla naprosto
shodné podmínky jako RK BONUS, která předlo-
žila 28 nabídek, druhá kancelář žádnou.Z 28 nabí-
dek jen jedna splňovala požadavky města, to svěd-
čilo o zájmu. Rada města 2. 9. 2004 projednávala
výsledky výběrového řízení pod bodem 4/7 včetně
vyhodnocení za účasti zástupce RK BONUS,
který měl nabídky v originálu i fyzicky s sebou.
Tímto popírám Vaše tvrzení, pane Iglo, že žádný
z kolektivních orgánů neviděl nabídky developerů.

Nad návrhy o dostavbě proluky jednáme od
listopadu 2004 a až nyní je možné představit
návrh řešení, zamítnuté návrhy nemělo smysl
zveřejňovat, otevřeně zveřejňujeme veškeré
kroky i přiznáváme rozpory s developerem.
Veřejné projednávání 8. 3. 2006 je limitním mez-
níkem Harmonie, aby splnila podmínky města
s jejich současným zapracováním do variant-
ních návrhů. Ing. Bohumil Klicpera

DRUHÁ A POSLEDNÍ ODPOVĚĎ
V posledních týdnech se stal Zpravodaj

města Čelákovic a jeho redakční rada opakova-
ně terčem nevybíravých ataků v Polabském
týdeníku TOK kvůli údajnému nezveřejňování
kritických článků, konkrétně článků pana Igla.
Po naší krátké odpovědi, uveřejněné i v únoro-
vém čísle ZMČ, nabraly výpady ještě na větší
intenzitě. Opakujeme proto, že kritické příspěv-
ky mnoha autorů včetně p. Igla v ZMČ vycháze-
jí, jak se může každý čtenář přesvědčit. Další
polemiku na toto téma považujeme za zbytečné
mrhání energií i prostorem Zpravodaje, který je
zároveň omezen i svojí měsíční periodicitou.

Je třeba připomenout jednu podstatnou věc.
Stávající redakční radu jmenovala po komunál-
ních volbách na podzim 2002 Rada města 
Čelákovic na základě personálních návrhů 
politických stran a dalších místních subjektů.
Na jednáních redakční rady se o zařazení mate-
riálů do každého čísla kolektivně diskutuje, aniž
by se do toho vedení města z pozice vydavate-
le jakkoliv vměšovalo. Je však naivní, pokud 
se někdo domnívá, že redakční rada je povinna
nebo i technicky schopna zveřejnit vše, co 
jí kdo doručí.

REDAKČNÍ RADA ZMČ (red)

DOPISY4 BŘEZEN 2006

Dne 21. 2. 2006 oslavila
naše milá maminka paní
Hana VAJGLOVÁ krásné
životní jubileum - 70. naro-
zeniny. Do dalších let jí pře-
jeme hodně zdraví, štěstí
a pohody.

Dcery Hana a Milena
s rodinami

Dne 5. března 2006 oslaví pan Josef VESELÝ
75. narozeniny. Pevné zdraví, štěstí a Boží po-
žehnání do dalších let přejí dcery s rodinami.

Dne 2. února 2006, na
Hromnice, uplynulo 50 let
od smrti mého tatínka p.
Hynka RAŠÍNA.

Uchoval-li si ho ještě
někdo v paměti a vzpomí-
ná rád, ať vzpomíná se
mnou.

Marie Živná s rodinou

Děkuji všem, kteří se
svou účastí a květinami
snažili zmírnit mou bolest
nad ztrátou mé matky
Růženy PECKOVÉ, která
zemřela 7. 2. 2006.
František Pecka s rodinou

Dne 13. 3. 2006 vzpomí-
náme 1. výročí úmrtí paní
Zdenky MAŠKOVÉ.

S láskou
Jaroslav Mašek, manžel

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Dvě masarykovská výročí
Snad každé české město má ulici či náměstí pojmenované po prvním československém prezidento-

vi. Den jeho narození 7. března 1850 byl v dobách první republiky neoficiálním státním svátkem. My dnes
tzv. tatíčkovskému kultu již nepodléháme, nicméně v řadě rodin je vzpomínka na jednoho ze zakladate-
lů samostatného státu stále živá. A tak každoročně jsou na lánském hřbitově pokládány květiny nejvyš-
šími představiteli našeho státu a také každý rok železničáři vypravují do Lán zvláštní parní vlak s „masa-
rykovým“ salonním vozem. Tuto každoroční poctu si první československý prezident rozhodně zaslouží.

Poněkud ve stínu slávy je další, a to již smutné výročí. Dne 10. března 1948 zemřel za záhadných
okolností syn TGM a tehdejší ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Ať již šlo o vraždu nebo dohná-
ní k sebevraždě, toto výročí uvozuje více jak čtyři desetiletí totalitní komunistické vlády. Také Jan
Masaryk se zasloužil o osvobození Československa. Člen exilové vlády, věrný spolupracovník prezi-
denta Beneše a neúnavný komentátor zahraničního „londýnského vysílání“ do okupované vlasti.Také
Jan Masaryk si zaslouží naši vzpomínku, neboť i on patří mezi ty, kteří se zasloužili o náš stát.

Ing. Josef Šalda

Spolek přátel čelákovického muzea bilancuje
V červnu to už budou dva roky, co při Městském muzeu v Čelákovicích začal svoji činnost Spolek

přátel čelákovického muzea. Za cíl si předsevzal podporu a propagaci muzejních sbírek, výstav pořá-
daných městským muzeem, kulturních pořadů a dalších akcí pro rozšiřování znalostí o našem regionu.

Nyní, před valnou hromadou, hodnotí svou činnost za rok 2005 a má co předložit na kladné misky
vah. Podílel se organizačně i finančně na  sedmi koncertech s velmi kvalitními českými hudebníky.
Zajistil pořad Alfréda Strejčka Blues za Josefa Kainara, na který přijela i Jitka Molavcová, a pořad
Jiřího Černého o Karlu Krylovi. Přiblížil našim čtenářům spisovatele Michala Viewegha na zajímavé
besedě spojené s autogramiádou.

Zásluhou členů Spolku se uskutečnila výstava fotografií ze soutěže „24 hodin v Čelákovicích“
a propagace města a publikací o něm na zářijovém knižním veletrhu v Lysé nad Labem. Ve spolu-
práci s ředitelem muzea Jaroslavem Špačkem zajistil Spolek vydání Čelákovického kalendáře na rok
2006 s historickými fotografiemi.

Organizoval vlastivědné vycházky s výkladem ing. Stěničky do okolí Jindřišské věže v Praze,
z Lysé do Čelákovic naučnou stezkou a vycházku do zámeckého parku v Lysé nad Labem se zasvě-
ceným výkladem o sochách a hraběti Šporkovi prof. PhDr M. Kořínkové.

Těchto akcí se zúčastnilo celkem 484 zájemců o kulturní poznání i potěšení, což je dobré. Když si
ale uvědomíme, že Čelákovice mají s okolím přes deset tisíc obyvatel a že uvedené akce jsou jim
nabízeny za dobrovolné vstupné, je průměrná návštěvnost politováníhodná. Spolek tyto akce nedě-
lá jen pro své členy, ale pro všechny občany. Také je s podivem, že zájemců o dobré hudební pro-
dukce je jistě v Čelákovicích víc, stejně jako čtenářů, což se ale neodráží v návštěvnosti akcí.

Jistě i tímto problémem se bude zabývat nadcházející valná hromada Spolku přátel čelákovického
muzea. Věříme, že se bude rozšířovat počet členů, stejně jako zájemců o nabízené kulturní akce.
Vždyť pověstné „v hudbě je život Čechů“ by nemělo být jen prázdným heslem, stejně jako málo napl-
ňovaná hrdost o kulturnosti našeho národa. Nezbývá než doufat, že vše se již v tomto roce začne
lepšit. Za Spolek přátel čelákovického muzea v. d.

Poděkování hasičům
Vážený pane starosto!

Dne 24. ledna v ranních hodinách vznikl v městě Úvaly požár střechy bývalého cukrovaru, dnes
v majetku a využívání soukromých subjektů. Požár, který se kvůli vysoké škodě zapíše černým pís-
mem do statistik, byl svým charakterem i podmínkami naprosto nestandardní. Stavební nedokonče-
nost, spousta materiálu v okolí hořící budovy, zaparkovaná auta i vraky aut ztěžovaly zásah všem,
kteří se ho účastnili. Největším problémem však byl mráz -15°C, který po celou dobu sužoval lidi
i techniku. Kvůli němu museli hasiči pracovat s maximálním nasazením jak po fyzické, tak po psy-
chické stránce, a jejich výkon doprovázelo obrovské sebezapření.

Vážený pane starosto, tento krátký úvod jsem si dovolil jako rekapitulaci události, které se zúčast-
nila i Vaše zásahová jednotka. Velitel zásahu por. David Krejcárek mě požádal, abych Vám jako sta-
rostovi obce, jehož jednotka se na tomto komplikovaném zásahu podílela, vyslovil uznání a poděko-
val za přínos ke zvládnutí celého zásahu.

Ještě jednou Vám, vážený pane starosto, děkuji a Vaší jednotce projevuji maximální uznání.
pplk. Jan Bradna, ředitel územního odboru Kolín HZS Středočeského kraje

Soutěž pro šikovné seniory
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady vyhlašuje již sedmý ročník soutěže Šikovné ruce

našich seniorů – pro radost a potěšení, která je určena pro klienty terénních sociálních služeb, kluby
důchodců, domovy důchodců a i pro seniory žijící ve svých domácnostech, a to z celé České republiky.

Do soutěže mohou přihlásit ruční práce z různých druhů
materiálů s nejrůznějšími technikami (vyšívání, háčkování,
pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny, papíru, umělec-
ké fotografie, výrobky ze suchých květin a plodů …). Z nich
bude sestavena expozice pro výstavu Senior – Handicap:
aktivní život, která se uskuteční ve dnech 27. – 30. dubna
2006 na výstavišti v Lysé n. L.

Uzávěrka soutěže je 31. března. Nejlepší práce budou
vyhodnoceny a oceněny v sobotu 28. dubna na slavnost-
ním odpoledni s kulturním programem na výstavišti.

Podrobnější informace lze získat v Centru sociálních a zdra-
votních služeb Poděbrady, o. p. s., ve středisku Lysá nad
Labem, tel.: 325 551 353 nebo 607 713 539. - řeh -

POZVÁNKA
na koncert skupiny Waltra Bartoše, poslance
a stínového ministra školství za ODS, který se
uskuteční v Milovicích dne 24. března 2006 od
19.00 hod. v restauraci U Jelínků, náměstí 
30. června č.p. 505. Srdečně zve ODS

OSLAVA MDŽ
Městský výbor KSČM v Čelákovicích zve své

členy a příznivce na společenskou akci pořá-
danou u příležitosti Mezinárodního dne žen,
v sobotu dne 11. března 2006 od 14.00 hod.

Společenské odpoledne konáme tradičně ve
společenské místnosti Technických služeb
v Lipové ulici Za Dráhou.

Všem přítomným ženám poblahopřejeme
a skromně obdarujeme. K dobré náladě nám
tradičně bude hrát výborná kapela POHODA 
Jiljího Horáka z Mnichovic.

Přijďte prožít příjemné sobotní odpoledne se
svými blízkými a známými. Pozvěte i své další
známé i ty, kteří mezi námi ještě nebyli. Občer-
stvení bude zajištěno, vstupné se neplatí.
Vezměte s sebou dobrou náladu.

Jak se daří plnit volební program
MO ČSSD v Čelákovicích

Vážení přátelé a spoluobčané,
prožíváme poslední rok stávajícího volebního
období, a tak je na čase hodnotit uplynulé
tři roky. Je nasnadě zamyslet se nad tím, co
se podařilo splnit ze slibů daných našim voli-
čům, kteří nám dali svými hlasy v roce 2002
důvěru.

Můžeme s čistým svědomím prohlásit, že
mnohé z bodů našeho volebního programu byly
v rámci možností splněny téměř zcela, některé
zčásti a na plnění (či splnění) některých se
bohužel nedostalo.

Jen tak namátkou – za velmi úspěšně splně-
ný bod volebního programu považuji z našeho
pohledu „prověření možnosti zřízení zastávky
ČD v Jiřině“. A to i přes to, že mnozí občané to
tak nevidí. My jsme totiž svůj slib splnili v plné
míře – iniciace potřebná k „rozběhu“ této akce
vzešla pouze a jenom ze strany členů ČSSD, ba
co víc, jeden z členů Zastupitelstva města za
ČSSD vlastním úsilím sehnal projektanty ke
zpracování prvních dokumentů – „Studie prove-
ditelnosti“. Ti promptně zpracovali zmíněnou
studii a pak již vše záleželo na úřední mašinérii.
A pak na penězích. Zde opět díky zástupci
ČSSD v PS ČR paní Mgr. Čurdové byla uvolně-
na dotace ve výši cca 5 milionů pro rok 2004.
Pro realizaci projektu a přípravných prací stavby
zastávky. A opět nastupují úředníci, je to dost
nepružné a zdlouhavé, bohužel. Informace
o současném stavu získáte na MěÚ. Ale opět
zdůrazňuji – MO ČSSD svůj slib více než
splnila.

Další dobrá akce, která se zdařila již zcela
v rámci možností, bylo získání účelové dotace
na odstranění havarijního stavu Základní školy
Kamenka v Kostelní ulici. Peníze přišly na
město opět díky iniciativě členů MO ČSSD
(respektive zastupitelů za ČSSD, neboť jeden
ze zastupitelů není stranicky organizován), pře-
devším znovu díky paní poslankyni za ČSSD
v PS ČR paní Mgr. Čurdové. Přiděleno na zmí-
něnou akci bylo 6,7 miliónu Kč – suma pokryla
celou nejnutnější rekonstrukci ve škole. Nebýt
toho, v tomto zimním období by se ve škole
téměř určitě neučilo.

Za MO ČSSD  Čelákovice:
Bohuslav Hnízdo
a Libuše Červenková
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc BŘEZEN
pondělí 13. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za leden (mimo spotřební daň

z lihu)
středa 15. ➙ daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
pondělí 27. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za leden (pouze spotřební daň

z lihu)
- daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za únor
(pokud vznikl nárok)

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za únor
pátek 31. ➙ daň z příjmů
- přiznání k dani a daň za rok 2005

Regionální kancelář agentury pro podporu
podnikání a investic CzechInvest, Krajská
hospodářská komora Střední Čechy pořádá

Konzultační den
21. března od 17.00 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu v Říčanech
Program:
- Role agentury CzechInvest při podpoře

podnikání
- Jak postupovat při zpracování žádosti

o dotaci
- Programy podpory podnikání v roce 2006
- Novinky na programovací období 2007 až

2013
- Individuální konzultace
Vstup na pořádaný seminář je ZDARMA!

V případě Vašeho zájmu kontaktujte oblastní
kancelář Praha-východ na e-mailovou adresu:
veselaT@inmp.cz, tel.: 724 613 952 nebo
tel./fax: 326 377 708.

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753
Telefon: 326 991 766
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba od 2. 3. – 28. 6. 2006:
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                               18.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota   12.00 – 21.00

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

neděle 10.00 – 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

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, tel.: 326 995 361
Provozovatel: Město Čelákovice
Zodpovědná osoba: p. Milan Vobecký
Ceny vstupného:
jednorázové vstupné 70,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
permanentka na 10 vstupů 600,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

Provozní doba:
Pondělí 14.00 – 22.00 MUŽI
Úterý 14.00 – 20.00 ŽENY
Středa 14.00 – 22.00 MUŽI
Čtvrtek 14.00 – 22.00 ŽENY
Pátek 12.00 – 22.00 MUŽI
Sobota 12.00 – 20.00 ŽENY

SENÁTORSKÉ DNY
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

v Čelákovicích
datum konání: 20. 3., 15. 5., 19. 6.

místo konání: Městský úřad,
od 14.00 do 17.00 hod.

Schůzku je možné domluvit předem
u asistentky senátorky,

tel.: 257 073 105 nebo GSM: 731 573 992

Občanská poradna Nymburk
- poskytuje bezplatně, důvěrně, nestranně 

a nezávisle informace a rady převážně 
v oblastech ochrany spotřebitele, bydlení,

rodinných a mezilidských vztahů, 
pracovně-právních vztahů, občansko-právní
problematiky, sociální oblasti, lidských práv...

Konzultační hodiny
po 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
st 8.30 – 11.30
pá 8.30 – 13.00

Palackého 449, 288 02 Nymburk (3. patro)
telefonické poradenství 325 511 148

e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
http: www.obcanskeporadny.cz

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
ODBOR DOPRAVY

V závěru roku 2005 byla rozšířena služba
odboru dopravy – oddělení dopravně správních
agend ve Staré Boleslavi o možnost objednání
jednotlivých úkonů prostřednictvím Internetu.

Na adrese www.brandysko.cz ➲ Městský
úřad ➲ Informace odborů ➲ odbor dopravy ➲

on-line odbavování klientů (sjet na konec strán-
ky on-line registrace), kde je možno objednat se
až 3 měsíce předem v přesně stanovený den
a hodinu k vyřízení potřebných úkonů.

Na stránkách www.brandysko.cz jsou rovněž
zveřejněny formuláře vztahující se k jednotlivým
úkonům dopravně správních agend.

DROGOVÁ PROBLEMATIKA

www.os-semiramis.cz 
K-centrum Nymburk
centrum prevence drogových závislostí o.s.
Semiramis

Velké Valy 995, Nymburk 288 02
tel.: 325 514 424
K-centrum@os-semiramis.cz
po - čt: 10.00 - 17.00 
pá: 10.00 - 16.00

Terénní programy K-centra Nymburk
Vedoucí TP:
Lukáš Gilányi Dis. (tel.: 728 245 196)
streetwork@os-semiramis.cz

Primární prevence
Vedoucí Sekce p.p. o.s. SEMIRAMIS:
Miroslav Zavadil DiS. (tel.: 606 365 338)
sekcepp@os-semiramis.cz

ENTRUM C

Středočeská energetická, a. s., oznamuje 

přerušení dodávky elektřiny
v ulicích SUKOVA, V NEDANINÁCH,
MATĚJE ČERVENKY, DUKELSKÁ
Dne 3. března 2006 v čase od 8.00. do
14.00 hod.
v ulicích B. SMETANY, KRÁTKÁ,
NA ŠVIHOVĚ, PROKOPA HOLÉHO,
STANKOVSKÉHO od kruhového objez-
du po vrátnici TOSU, zdravotní středisko
Dne 10. března 2006 v čase od 8.30. do
11.30 hod.
Pro případné informace volejte na tel.:
326 902 898.

„Mladá paní, já jsem četl, že je dneska už na
všechno zboží záruka dva roky, a představte si,
že ti lumpové mi tam napsali jen šest měsíců.
A mně se teď v kanceláři ta kopírka rozbila a co
já mám dělat? Oni mi to nechtějí uznat. Ale já
jim to nedaruju!!!“ Hlas na druhé straně telefonu
byl stále silnější a mně dalo velkou práci dostat
se ke slovu. Když se mi to konečně podařilo,
zjišťovala jsem to nejdůležitější – byla kopírka
koupena za účelem podnikání, nebo ji pán
kupoval jako běžný spotřebitel? „To je snad
jedno, ne? Záruka je záruka.“ Tenhle telefonát
skončil tak, jak už to občas bývá, pokud naše
odpověď není dle představ druhé strany – pán
bez rozloučení rozčileně zavěsil. Protože
podobných nedorozumění stále přibývá, pojď-
me si na problém posvítit zblízka.

Podle občanského zákoníku je spotřebitelem
osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podni-
katelské činnosti. Takovou osobu pak zákon při
uzavírání smlouvy významně chrání. Uzavírá-li
např. spotřebitel kupní smlouvu s podnikatelem
(tedy kupuje zboží v kamenném obchodě, přes
Internet, v zásilkovém obchodě apod.), vztahu-
je se na tento prodej záruční doba 24 měsíců,
spotřebitel má právo na náhradu nákladů spoje-
ných s uplatněním reklamace, pokud se vada
opakuje, má právo odstoupit od smlouvy, apod.
Uzavírá-li však někdo smlouvu jako podnikatel,
řídí se tato smlouva obchodním zákoníkem, a ve
velké většině platí to, co si obě strany sjednaly.

Co to pro vás znamená v praxi? Pokud se
rozhodnete např. využít daňových výhod
a nakupujete na živnostenský list nebo pokud
nakupujete v obchodním řetězci Makro, nemů-
žete se dovolávat práv, která chrání spotřebite-
le. A tak se Vám může stát, že koupíte zboží
s půlroční záruční dobou, Vaše případná rekla-
mace nemusí být vyřízena ve lhůtě 30 dní, pro-
dávající může při reklamaci požadovat originál-
ní obal, atd. V neposlední řadě se na takto
uzavřenou smlouvu nevztahuje zákon o ochra-
ně spotřebitele, a proto se budete marně obra-
cet na Českou obchodní inspekci. Vždy proto
uvažte, zda výhody spojené s nákupem, při kte-
rém vystupujete jako podnikatel, vyváží slabší
právní ochranu uzavřené smlouvy.

Také zde však platí, že pokud si nejste jisti,
zda jste smlouvu uzavřeli jako spotřebitelé či
podnikatelé, nebo jaká máte práva, můžete se
obrátit na poradce SOS na internetových strán-
kách www.spotrebitele.info nebo na lince SOS
po telefonu na čísle 900 08 08 08 (linka s doto-
vaným tarifem 8 Kč/min).

Jana Luhanová,
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

SOS PORADNA
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Místní referendum – proluka náměstí
Přípravný výbor referenda: Michaela Kmječo-

vá, Petr Polnický, Tereza Petišková a Václav
Špaček vyzývá všechny obyvatele Čelákovic,
kterým není lhostejná podoba a využití objektu
v proluce náměstí, aby přidali svůj podpis na
archy za účelem vyhlášení místního referenda.
Podpisové archy jsou připravené na následují-
cích místech:
Prodejna květin u Khánských, Masarykova 36
Růžová cukrárna, Masarykova 32
Prodejna průmyslového zboží, Masarykova 27
Salon La Dragonesa, Kostelní 1/25
ADOP Sport, Sokolovská 8
TV PORT, Jiřinská 7
ordinace MUDr. M. Skalické, zdravotní stře-
disko, Stankovského 1643
a na dalších označených místech.

Nekrácený text prohlášení přípravného výbo-
ru naleznete v diskuzním fóru na webových
stránkách Čelákovic a na www.czela.net/forum
➞ klubovna ➞ politika ➞ náměstí a místní refe-
rendum (red)

MÁTE VY NEBO VAŠE DĚTI
PROBLÉMY SE SLUCHEM?

Svaz neslyšících – oblastní organizace
Praha-východ, se sídlem v Lázních Toušeni,
Vám může být nápomocna.

Přijďte nás navštívit na Obecní úřad Lázně
Toušeň – každé první pondělí v měsíci od 10 do
12 hodin, v roce 2006: 6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6.,
4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12.

Naše logopedka Vám bude k dispozici –
poradí, případně i pomůže.

Pokud nosíte sluchadlo a máte s ním technic-
ké potíže, zavoláme technika, který menší poru-
chy odstraní.

Potřebujete-li poradit stran zrakového posti-
žení, bude se Vám věnovat a může vám poradit
předseda oblasti.

Přijďte, neostýchejte se, rádi Vám podáme
pomocnou ruku.

Rádi Vám poskytneme bezplatnou pomoc.

Jednatelství Čelákovice tedy najdete na adre-
se Rybářská č. p. 1694 (v prostorách bývalé
oční ordinace MUDr. Myszkowské), kde se vám
bude věnovat paní Jaroslava Dalekorejová -
tel./fax: 326 993 355.
Úřední hodiny:
po + st 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
út zavřeno
čt 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
pá 8.00 – 13.00
Internetové stránky ZP METAL-ALIANCE:
www.zpma.cz, e-mail: info@zpma.cz D.V.

ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU
26. března 2006

ve 2.00 na 3.00 hod.

Železnice v ulicích Prahy
Praha je na prvním místě v počtu registrova-

ných vozidel, ale železniční síť je nevyužitá
a neatraktivní. Je však dobře plošně rozvinutá,
po dostavbě Nového spojení bude mít dostateč-
nou kapacitu ve všech směrech a má přímé
propojení s příměstskou zónou.

Do Prahy přijíždí v pracovní dny 80 tisíc osob,
z toho 70 % příměstskou dopravou, ze směru
Nymburk – Lysá n. L. 12 tisíc osob. U příměst-
ské dopravy lze pozorovat mírně rostoucí trend
v počtu cestujících. Přes 40 % cestujících pří-
městské dopravy (32 tis.) vystupuje a nastupuje
na Masarykově nádraží.

Pro zvýšení atraktivity železnice je nutné
zavést taktovou dopravu s přípoji na autobusy,
zakoupit lehké moderní soupravy, zajistit obslu-
hu nových obytných zón, vytvořit pražský želez-
niční okruh systémem S-Bahn a racionalizovat
nádraží. Nutností je plné dopravní a tarifní zapo-
jení železnice do integrovaného dopravního
systému v pražském metropolitním regionu,
zařídit trasy přímých linek a vést je přes cent-
rum města. Navrhované trasy linek S-Bahn
týkající se Čelákovic: Praha Masarykovo nádra-
ží – Kutná Hora město a Milovice-Strančice, obě
s intervalem 30/60 minut.

Od roku 2004 probíhá v Praze stavba Nové-
ho spojení a letos začne dlouho odkládaná
rekonstrukce pražského hlavního nádraží, která
bude dokončena za 3 – 4 roky. Projekty do dal-
ších desetiletí počítají s vybudováním systému
Tram-Train z Prahy přes Brandýs nad Labem do
Staré Boleslavi, s propojením Negrelliho viaduk-
tu s pražským hlavním nádražím a se spojením
centra Prahy s letištěm Praha Ruzyně s návaz-
ností do Kladna. Petr Studnička

DOPRAVA

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, která
má v rámci celé ČR 328 976 pojištěnců – z toho
4 731 registruje region jednatelství Čelákovice,
zprovoznila v našem městě nové prostory jed-
natelství. Slavnostní otevření se uskutečnilo 
16. ledna 2006 a přítomni byli hlavní představi-
telé města spolu se zástupci místních lékáren
a dalšími hosty.

Ing. Šárka Strolená, ředitelka divize Čechy,
promluvila v úvodu o službách a činnosti ZP 
M-A, jejímž cílem je i nadále služby nejen rozši-
řovat, ale i zkvalitňovat. Zároveň vyjádřila přání,
aby i nadále měla tato ZP přízeň zdravotnických
zařízení a klientů.

INFORMACE PRO POPLATNÍKY
podávající daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob

Finanční úřad Praha-východ informuje všech-
ny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2005
podávat  daňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, že v rámci služeb poskytovaných
veřejnosti budou pracovníci finančního
úřadu přítomni 15. 3. 2006 od 15.00 do 19.00
na Obecním (Městském) úřadě v Úvalech,
Čelákovicích a Odolene Vodě.

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvede-
ných termínech umožní daňovým poplatníkům,
aby si v klidu, bez front a v „domácím“ prostředí
mohli vyřídit své daňové záležitosti. V rámci
těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci
platně podat daňové přiznání, mohou získat
pomoc při vyplnění daňového přiznání do pří-
slušných formulářů a rovněž mohou obdržet
složenku pro zaplacení daně.

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v sou-
vislosti s podáváním daňových přiznání některé
nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení
dotázat  na informačních telefonních linkách FÚ
Praha-východ tel.: 225 332 237 nebo FŘ
v Praze tel.: 257 004 211.
Informační linky budou v provozu do 31. 3. 2006 
po, st 8.00 – 17.00 hod.
út, čt 8.00 – 15.30 hod.
pá 8.00 – 14.30 hod.

Finanční úřad Praha-východ

Finanční úřad Praha-východ (pobočka Praha)
adresa:
Thámova 291/27, Praha 8 - Karlín 186 00  

www stránky: cds.mfcr.cz 
kontakt:
Tel.: +420 225 332 111
Fax: +420 221 722 238
e-mail: podatelna@prv.pr.ds.mfcr.cz

úřední hodiny:
pondělí 8.00 – 17.00 
úterý 8.00 – 15.30 
středa 8.00 – 17.00 
čtvrtek 8.00 – 15.30 
pátek 8.00 – 14.30 



nebo k hmotné škodě zřejmě převyšující 50 000
korun. Nehoda musí být ohlášena i v případě, že
způsobená škoda je nižší než 50 000 a účastní-
ci se nedohodnou na míře účasti na vzniklé
škodě nebo byla-li hmotná škoda způsobena na
majetku třetí osoby.

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je
v první řadě povinen neprodleně zastavit vozid-
lo. Tato povinnost je zákonem stanovena hned
z několika příčin. Přítomnost účastníka na místě
dopravní nehody je nezbytná při následném
šetření příčin a okolností dopravní nehody poli-
cií. Z toho samého důvodu se řidič po nehodě
musí zdržet požití alkoholického nápoje a jiných
návykových látek a vůbec jakéhokoliv jednání,
které by ztížilo nebo znemožnilo řádné vyšetře-
ní dopravní nehody.

Jestliže při nehodě dojde ke zranění osob,
poskytne řidič zraněnému první pomoc a přivo-
lá zdravotnickou záchrannou službu. Sebemen-
ší časové prodlení může mít v takových přípa-
dech nenapravitelné následky. Nezodpovědné
a zbabělé jednání řidičů, kteří ujedou z místa
nehody, je považováno za nebezpečné a je
podle trestního zákona považováno za trestný
čin neposkytnutí pomoci. Sankce hrozící v pří-
padě spáchání takového činu rozhodně převy-
šuje újmu, která by hrozila řidiči například za
jízdu pod vlivem alkoholu nebo bez příslušného
řidičského oprávnění. Z tohoto hlediska se viní-
kovi rozhodně vyplatí zůstat na místě nehody,
i když by při ní došlo k ublížení na zdraví jiné
osobě.

Účastník nehody je rovněž povinen učinit
opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost pro-
vozu na pozemních komunikacích v místě
dopravní nehody a zabránit vzniku další škody.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová
tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ
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Platební karty
Pomocí platebních karet můžete vybírat hoto-

vost z peněžního bankomatu nebo bezhotovost-
ně platit na většině obchodních míst. Nemusíte
tak u sebe nosit vysoké finanční částky v hoto-
vosti, což v současné době představuje značné
riziko. Platební karty tedy představují možnost
pohodlného a bezpečného způsobu placení.
Používání platebních karet s sebou přináší řadu
výhod a jejich počet neustále stoupá. Stejně tak
však stoupá i počet případů jejich zneužití, kdy
se různí podvodníci snaží využít důvěřivosti
a neopatrnosti jejich držitelů.
Doporučení, která přispívají ke zvýšení bez-
pečnosti a omezují možnosti zneužití karty:
1) platební kartu nikomu nepůjčujte, PIN niko-

mu nesdělujte,
2) jestliže máte PIN někde poznačený, uscho-

vejte ho odděleně od karty,
3) při výběru z bankomatu zachovávejte

odstup a sami dbejte na to, aby nebyly
v blízkosti jiné osoby,

4) jakmile zjistíte, že jste kartu ztratili nebo že
vám ji někdo odcizil, bezodkladně ji zablo-
kujte,

5) při placení nespouštějte kartu z dohledu
a poté zkontrolujte, zda vám byla vrácena
v pořádku,

6) pravidelně kontrolujte peněžní transakce na
vašem účtu

7) při výběru hotovosti dávejte také pozor na
to, aby vám hbitý zloděj neodcizil přímo
bankovky vydávané z bankomatu.

8) před samotným vložením karty do otvoru
bankomatu si prohlédněte okolí; všímejte si,
zda bankomat či přístup k němu nevykazují
známky dodatečně instalovaných zařízení,
které nepatří do standardní výbavy přístroje
(v opačném případě použijte jiné zařízení),

9) při uzavírání smlouvy o vydání platební
karty stanovte rozumný limit pro hotovostní
výběr z bankomatu a pro bezhotovostní
platby. Když se pak k vaší kartě dostane
neoprávněná osoba, způsobená škoda
nebude tak velká,

10) proti škodám vzniklým ztrátou či odcizením
karty se můžete pojistit. Pojištění kryje jak
ztráty ze zneužití karty v době až do 72
hodin před nahlášením ztráty až do okamži-
ku převzetí odpovědnosti bankou, tak
i poplatky za blokaci a vydání nové karty,

11) v případě jakýchkoliv potíží s platební kar-
tou se ihned obraťte na banku,

12) pokud naleznete platební kartu, odevzdejte
ji na kterékoliv služebně Policie ČR, do
schránky důvěry nebo na pobočce jakékoliv
banky,

13) neoprávněné držení platební karty je pova-
žováno za trestný čin, za který lze uložit
i trest odnětí svobody v trvání až dvou let.

Dopravní nehody – řidiči, znáte své
povinnosti?

Dopravní nehoda se může stát každému. Ať
už řidič dopravní nehodu zaviní či nikoliv, zákon
o silničním provozu č. 361/2000 Sb. v §47 sta-
noví účastníkům dopravní nehody určité povin-
nosti.

Ne vždy je nutné, aby dopravní nehodu šetři-
la policie. Povinnost ohlásit událost policii je
však stanovena v případě, jestliže při dopravní
nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby

PO ČR INFORMUJE

Vazba v trestním řízení a možnosti
jejího nahrazení

Policie Adama zadržela v areálu bývalého
skladiště v obci Č., kde bylo náhodným chod-
cem nalezeno tělo mrtvého muže. Adam byl
zadržen policií nedaleko místa činu a po jeho
výslechu na policii byl dne 6. 1. 2006 obviněn
z trestného činu vraždy, protože dosud nashro-
mážděné důkazy nasvědčovaly tomu, že vraždu
spáchal on. Na návrh státního zástupce byl vzat
do vazby, protože zde byla obava z toho, že
uprchne, bude se skrývat, aby se vyhnul trest-
nímu stíhání, navíc neměl u sebe žádný doklad
totožnosti a hrozil mu vysoký trest, dále státní
zástupce spatřoval obavu, že obviněný Adam
bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stí-
hán. Soud rozhodující o vzetí Adama do vazby
dal státnímu zástupci za pravdu a Adam byl
eskortován po rozhodnutí soudu do vazební
věznice Praha-Ruzyně.

Podobný průběh jako v případě Adama má
mnoho trestních věcí, které jsou policií vyšetřo-
vány, když stíhají konkrétní osobu pro podezře-
ní ze spáchání trestné činnosti. Jelikož pachatel
může být pro orgány činné v trestním řízení
(policii, státního zástupce, soudy) nedosažitel-
ný, kdy se např. obviněný skrývá, zná náš práv-
ní řád pro tyto případy institut vazby. Vazba je
zajišťovacím institutem trestního práva, aby
osoba obviněného byla kdykoli k dispozici orgá-
nům činným v trestním řízení, pokud by zde exi-
stovaly skutečnosti, které by tomuto bránily.

ADVOKÁTNÍ PORADNA

Vazba nemá sankční povahu a nemá být ani
předvídáním odsuzujícího rozsudku o vině obvi-
něného, neboť toto by bylo v rozporu se zása-
dou presumpce neviny dle čl. 40 Listiny základ-
ních práv a svobod. Na obviněného ve vazbě je
nutné nahlížet v souladu se zásadou presump-
ce neviny jako na nevinného. Omezení občan-
ských práv a svobody má být provedeno pouze
v nezbytně nutné míře (tedy nesmí být podrobo-
ván např. neodůvodněným trestům, vazba
nemá trvat nepřiměřeně dlouho, apod.)  Vzetí
do vazby v rámci zdrženlivosti a přiměřenosti
povahy vazby má být pouze v případě, kdy jsou
zjištěny konkrétní skutečnosti odůvodňující
obavu z některých následků uvedených v para-
grafu 67 tr. řádu., kterými jsou:
1. obava, že obviněný uprchne nebo se bude

skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo tre-
stu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost
hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo
hrozí-li mu vysoký trest,

2. obava, že obviněný bude působit na dosud
nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné
nebo jinak mařit objasňování skutečností
závažných pro trestní stíhání, nebo

3. obava, že obviněný bude opakovat trestnou
činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin,
o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin,
který připravoval nebo kterým hrozil. Zároveň
dosud zjištěné skutečnosti musí nasvědčovat
tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno
trestní stíhání, byl spáchán, má všechny
znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody
k podezření, že tento trestný čin spáchal
obviněný, a s ohledem na osobu obviněného,
povahu a závažnost trestného činu, pro který
je stíhán, nelze v době rozhodování účelu
vazby dosáhnout jiným opatřením.
Do vazby lze vzít kteréhokoli obviněného,

kromě obviněného, který je stíhán pro úmyslný
trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě
léta, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalos-
ti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody,
jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta. To však
neplatí pro případ, jestliže obviněný už např.
uprchl, opakovaně se nedostavil na předvolání
k policii, apod.

Vazba může trvat podle závažnosti stíhané
trestné činnosti až čtyři roky, orgány činné
v trestním řízení jsou však povinny vyřizovat
vazební věci přednostně s největším urychlením
(např. po třech měsících trvání vazby rozhoduje
státní zástupce o dalším trvání vazby). Konečně
rozhodnutí o trvání vazby má vždy soud.

Pokud by Adam nechtěl být ve  vazbě, umož-
ňuje mu naše právo nahradit vazbu zárukou,
dohledem, slibem nebo peněžitou zárukou. Toto
však neplatí pro případ, kdy vazba byla uvalena
z důvodu obavy z ovlivňování svědků obvině-
ným.

Zájmové sdružení občanů anebo důvěryhod-
ná osoba schopná příznivě ovlivňovat chování
obviněného může nabídnout převzetí záruky za
další chování obviněného a za to, že se obvině-
ný na vyzvání dostaví k soudu, státnímu zástup-
ci nebo policejnímu orgánu a že vždy předem
oznámí vzdálení se z místa pobytu, a orgán roz-
hodující o vazbě považuje záruku vzhledem
k osobě obviněného a k povaze projednávaného
případu za dostatečnou a přijme ji, nebo soud
přijme ve stejném duchu slib obviněného nebo
nad ním vysloví dohled probačního úředníka.

Mgr. Jiří Petřík, advokátní koncipient 
AK Pejchal a spol. pracoviště Čelákovice
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K U LT U R N Í  AKCE
do 19. 3. Městské muzeum OBRAZY VLADIMÍRA SVOBODY

výstava

od soboty 25. 3. Městské muzeum MADE IN LABYRINT – VÝTVARNÁ DÍLNA
10.00 hod. do 16. 4. výstava prací vzniklých v roce 2005

Výstavy jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

sobota 4. 3. děkanství církve SHROMÁŽDĚNÍ SVĚTOVÉHO DNE MODLITEB
16.00 hod. římskokatolické Liturgii a svědectví o životě v Jihoafrické republice

připravily ženy z křesťanských církví. Program zpestří
promítání diapozitivů. Všichni – muži, ženy i děti –
jsou srdečně zváni.

čtvrtek 23. 3. Základní umělecká KONCERT ŽÁKŮ
18.00 hod. škola Jana Zacha

úterý 28. 3. Městské muzeum TRAXLEŘI - skifflová skupina
19.00 hod. Koncert. Vystoupí: Věra – housle, Petr – mandolína,

12strunná kytara, Jiří – kytara TRAXLEROVI. Za-
zpívají a zahrají: Dvorné písně trubadúrů a minesen-
grů, písně žáků darebáků, písně dvorů a krčem,
ohlasy evropských písní několika staletí v českém
společenském zpěvu…    VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

čtvrtek 6. 4. Městská knihovna S ILONOU FÜZÉKOVOU PO ALBÁNII TRABANTEM
17.00 hod. povídání s fotografiemi

neděle 9. 4. Husův sboru Církve JARNÍ KONCERT SOUBORU GESHEM 
17.00 hod. československé Vokální soubor a capella Geshem pod vedením

husitské Marka Šlechty zpívá černošské spirituály a zpěvy 
z Taizé

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 %

pátek 3. 3. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA ČELÁKOVICE  
20.00 hod.

sobota 4. 3. MATURITNÍ PLES SOŠ ČELÁKOVICE 
20.00 hod.

pátek 10. 3. MATURITNÍ PLES ISŠ BRANDÝS nad LABEM     
20.00 hod.

sobota 11. 3. TRADIČNÍ PLES SPORTOVCŮ A FITNESS  
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje nonstop Nový Dekameron a Evergreen kvartet.

Exhibiční vystoupení kulturisty J. Pecha, půlnoční dámský striptýz. Vystoupe-
ní tanečních skupin. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek v kanceláři KD
a Sport ADOP Čelákovice. Vstupné:130,- Kč

středa 15. 3. MUZIKÁLEM KŘÍŽEM KRÁŽEM  
19.30 hod. V hudebním pořadu vystupuje známá operní pěvkyně PAVLA BŘÍNKOVÁ,

klavírní doprovod J. Pazour. Vstupné: 140,- Kč

sobota 18. 3. PLES VODÁKŮ     
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají Dekameron a Druhej Dech. Předprodej vstupenek

v kanceláři KD a p. Hladký tel.: 606 361 105. Vstupné: 130,- Kč

čtvrtek 23. 3. KAMARÁDI NA HRADĚ      
9.00 hod. Pořad plný písniček a scének určený dětem MŠ a volně příchozím.

Vstupné: 30,- Kč

sobota 25. 3. MAŠKARNÍ BÁL aneb ZÁVĚR PLESOVÉ SEZONY      
20.00 hod. K tanci a poslech hrají nonstop Nový Dekameron a Evergreen kvartet. Pest-

rá výzdoba sálu, netradiční tombola. Předprodej vstupenek v kanceláři KD,
Inspirace-dárky: F. X. Procházky 29, Brandýs n. L. tel.: 326 905 009, Sport
ADOP a Papír-hračky Čelákovice. Vstupné: 140,- Kč

neděle 26. 3. DĚTSKÁ SHOW      
15.00 hod. Zábavný KARNEVAL pro děti plný humoru soutěží a kouzel. Účinkují Rudolf

a Zdena Pitrovi a Jan Plchout. Masky jsou vítány.
Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč

pátek 31. 3. TANEČNÍ BEATOVÁ ZÁBAVA  
21.00 hod. K tanci a poslechu hraje hudební skupina SAFFRON (www.saffron.cz). Před-

prodej vstupenek v kanceláři KD, Auto Panoko Brandýs n. L. Vstupné: 120,- Kč

PŘIPRAVUJEME:
24. dubna 2006 – koncert skupiny NEZMAŘI

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

Městské muzeum v Čelákovicích
a výtvarná dílna Labyrint
vás zvou na výstavu
prací vzniklých v roce 2005

made in

Vernisáž se koná 25. března 2006 od 10.00 hod. 
Výstavu můžete navštívit do 16. dubna 2006. 

Městská knihovna Čelákovice
vyhlašuje
5. ročník literární soutěže na téma

SETKÁNÍ
Soutěžní kategorie:
- poezie   
- próza (povídka, pohádka, divadelní hra…)
- publicistika (reportáž, fejeton, črta…)
Uzávěrka soutěže: 31. květen 2006
Pokyny soutěžícím:
- Zúčastnit se může každý, věk soutěžících není

limitován.
- Autoři příspěvků uvedou na  přiloženém listě

jméno, adresu, rok narození  a kontakt (telefon,
e-mail).

- S účastí v soutěži dává autor souhlas k pří-
padnému uveřejnění práce.

- Rozsah prací: nejvíce 10 stran.
- Soutěžní práce musí být původní, dosud

nezveřejněné.
Organizace soutěže:
- Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posílejte

do 31. května 2006 psané strojem, uložené na
záznamovém médiu, nebo e-mailem na adresu:
Městská knihovna Čelákovice, 250 88, Na
Hrádku 1092, 
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz

- Všechny práce posoudí odborná porota.
- Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční

5. října 2006 v rámci Týdne knihoven.
- Vítězné práce budou vystaveny v prostorách

knihovny.
Další informace k soutěži získáte na tel.:
326 991 515.

Do 19. března 2006 můžete navštívit v Měst-
ském muzeu v Čelákovicích výstavu symbolis-
tických obrazů pražského malíře Vladimíra
Svobody, jenž „kráčí od lyrického francouzské-
ho klasicismu přes vzrušenou krajinu anglickou
a skrze kolorit barbizonských mistrů míří k svě-
telné impresi“.
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KURZY
NA DUBEN
Tiffani – mísa na ovoce
Kdy: 1. 4. od 9.00–18.00 hod.
Cena: 1 800,- Kč
Keramika – nádoby na velikonoční dekorace
Kdy: 2. 4. od 14.00–18.00 hod.
Cena: 800,- Kč (včetně druhého výpalu)
Jarní smaltové variace
(Smalt, karomail)
Kdy: 8. 4. od 9.00–16.00 hod.
Cena: 850,- Kč
Pletení z pedigu – klec pro keramické ptáky
Kdy: 9. 4. od 14.00 hod.
Cena: 800,- Kč
Batika na hedvábí – šálka, šátek
Kdy: 23. 4. od 14.00–17.00 hod.
Cena: 800,- Kč
Skleněná mozaika – lampička na svíčku
Kdy: 29. 4. od 14.00–16.00 hod. (dokončení
spárováním 30. 4. od 15.00–16.00 hod.)
Cena: 600,- Kč
Informace a přihlášky na tel.: 777 992 214,
602 848 903 a na www.vd-labyrint.cz

Listina vydaná císařem Ferdinandem II. roku 1628 je charakteristická pro pobělohorskou
dobu. Habsburkové zakázali roku 1624 měšťanům i poddaným vyznávat jinou než katolickou
víru a roku 1628 se museli ze země vystěhovat šlechtici, kteří katolickou víru nepřijali. Kromě
obvyklých formulací potvrzujících platnost dosud přiznaných výsad městečka Čelákovic lis-
tina výslovně omezuje jejich platnost na měšťany katolického vyznání a zakazuje pobyt neka-
tolíků ve městě.

„My Ferdinand Druhý z Boží milosti wolený rzimský czysarž po wsseczky cziasy Rozmnožitel
Ržisse, a Uherský, Czieský, dalmatsky, charwatsky kral, Arczyknižie Rakauske, Margkrabie Moraws-
ke, Luczemburske a Slezske knižie a luziczsky Margkrabie, oznamugem timto listem wssem Žie
gsau Nas Oppatrný Purgkmistr a konssele, i Na mistie wssy Obcze Miesteczka Sselakowicz
k zamku a panstwi Nassemu Brandeyskemu Naleziegiczy, Poddany nassy wierný milý, ponižienie
prosili, Abychom gim wssech, a wsseliyakych Prywilegií, Swobod, Obdarowani, Milosti, a Praw, kte-
rež sobie od Przedesslich Wrchnosti gich A držiteluw Zamku Brandeyskeho Nadana magi, Od slaw-
ne A Swate Pamieti Czysarzuw Rzimskych, Jakožto kraluw Czieskych Potwrzena magi.
...

Naklonieni gsauce z dobrym Rozmyslem Nassym gistym Wiedomim a s Raddou Wiernych nas-
sich milych, Moczy kralowskau v Cziechach, nadepsana Prywilegia, Swobody, Obdarowani, Milosti
a Prawa, gsme take schwaliti obnowiti a potvwrditi raczily ... chticze tomu konecznie, a to Ustano-
wugicze aby se swrchu gmenowana Prywilegia, Swobody, Obdarowani, milosti a Prawa, Na samy
toliko miestany prw Oznameneho Miesteczka Sselakowicze katholiczkeho Rzimskeho Nabozienst-
wi wzstahowali. A ziadneho miestiana neb miesstienku genž by tehož Rzimskeho katholiczkeho
nabozienstwi wiczegi Netrpiely A gim bytu Neprzaly.
...

Dan na hradie nassem Pražskem we Cztwrtek po swatem Antoninu Oppatu Letha Panie Tisyczy-
ho ssestisteho dwaczateho Osmeho, a kralowstwi Nassich Rzimského dewateho, Uherskeho desa-
teho a Czieskeho gedenaczteho. Ferdinand“

vybral –mn–

Kniha památná
městečka Čelákovic

Informace o HIV / AIDS
získáte na 

bezplatné telefonní lince
národní prevence AIDS v ČR:

800 144 444
Vždy v pondělí až pátek v 13.00 – 18.00 hod.

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

Řekni, kde ti řemeslníci jsou…
co se s nimi mohlo stát? Nenapadá mě nic
vhodnějšího než začít parafrází známé písně
svoje krátké ohlédnutí za výstavou Řemesla
a sklo 2006, která se konala začátkem února
v Lysé nad Labem. Jako vystavovatelé jsme
doufali, že se setkáme s kolegy řemeslníky, pří-
padně výtvarníky, vyměníme si zkušenosti
a načerpáme novou inspiraci. Ono to bylo ale
úplně jinak. Po skutečných řemeslech jako by
se slehla zem. Železářství, domácí potřeby,
obuv a textil najdete dnes na každém tržišti
a nemusíte platit poměrně vysoké vstupné. Pro
langoše na přepáleném tuku také nemusíte jez-
dit až do Lysé.

Naše výtvarná dílna nabízela mnoho řemesl-
ných výrobků a také jsme předváděli výrobu
smaltových šperků. Tuto techniku si mohli
zájemci také na místě vyzkoušet. K našemu
nemilému překvapení nebyl zájem z řad
návštěvníků nijak veliký.

Připadalo nám to všechno nějaké zamrzlé.
Máme věřit tomu, že letošní tuhá zima, mrazy
a nepohoda odlákaly zájem vystavovatelů –
řemeslníků a chuť návštěvníků? Uvidíme v létě.
Jen aby nebylo zase moc vedro.

Jana Drnková a Mirka Šimonová,
výtvarná dílna Labyrint

Zajímavosti z knihovny
Záznamy o veřejném knihovnictví v Čelákovi-

cích sahají až do 19. století. Již v roce 1864
a posléze 1886 vznikaly v Čelákovicích první
spolkové knihovny, předchůdkyně veřejné kni-
hovny. Roku 1920 byla v Čelákovicích založena,
v souladu s prvním Knihovním zákonem z roku
1919, veřejná knihovna. Od té doby procházela,
tak jako celá naše společnost, mnohými změ-
nami. V dnešní době je veřejná knihovna,
a nejen ta v našem městě, nositelem a šiřitelem
vědění, informovanosti  i zábavy pro nejširší
okruh uživatelů.

Městskou knihovnu Čelákovice navštěvují jak
žáci základních škol, tak také studenti a učni
místních i okolních vzdělávacích zařízení. Žáci,
studenti a učni tvoří v knihovně 48 % zaregistro-
vaných čtenářů, lidí v produktivním věku je 37 %
a důchodců 15 %. Nejstaršímu čtenáři knihovny
je 86 let. Čtenářů ve věku nad 80 let má kni-
hovna 18. Z počtu čtenářů tvoří dívky a ženy 
66 %. A víte, z které čelákovické ulice je nejvíce
zaregistrovaných návštěvníků? No pochopitelně
z těch, kde žije nejvíce obyvatel pohromadě –
Rumunská (189), Stankovského (171), U Kap-
ličky (58), Spojovací (54). Počet uživatelů z Pro-
kopa (66) je ovlivněn samostatnou pobočkou
knihovny. Její uživatelé nejsou do čísla zahrnuti,
mnozí využívají služeb obou provozů a sumárně
by bylo číslo zkreslené. Ulice Dukelská a J. A.
Komenského po 34, ale také ulice ostatní, bez
panelových domů, se nenechají v počtu zahan-
bit! Masarykova 41, Na Požárech 39, Havlíčko-
va 28, Lipová a Družstevní po 26, B. Smetany
25. Snad ani není v Čelákovicích ulice bez čte-
náře knihovny! Vedle čtenářů s bydlištěm
v Čelákovicích navštěvují knihovnu také studen-
ti a pracující z okolních obcí i měst. Knihovna
půjčuje knihy a časopisy. K nejpůjčovanějším
titulům časopisů patří Týden, Květy, Reflex,
Vlasta a z dětských Kačer Donald. Nejžádaněj-
šími knihami letošního roku jsou krimi romány
Šifra mistra Leonarda, Andělé a démoni a Pavu-
čina lží - autor Dan Brown, ale také „ženský
román“ Michaels, Fern: Najít svou tvář a histo-
rický milostný román Becnel, Rexane: Krásná
dědička. Z naučných Švýcarsko. V dětském
oddělení vedou dobrodružné příběhy autora 
C. S. Lewise a z naučných knih návody na výro-
bu předmětů z papíru Hup do košíku a Miniatur-
ní figurky z papíru.

S rozvojem a vybavením knihovny počítačo-
vou technikou má knihovna možnost získávat
okamžité statistické údaje a přehledy ze všech
činností. Na závěr několik čísel z ledna 2006.
Nejvíce lidí navštívilo knihovnu v pondělí 9.
ledna – 194. Půjčeno bylo 921 knih a časopisů,
podobné množství literatury bylo i vráceno. Nej-
méně návštěvníků přišlo v pátek 27. ledna – 34.
V lednu bylo půjčeno celkem 7.344 knih a 1.576
časopisů. Čtenáři navštívili v prvním měsíci
nového roku knihovnu 2.146krát. A to mnozí 
uživatelé návštěvu knihovny odložili vzhledem
k nepřízni lednového  počasí. Na jaře bude jistě
lépe, udělejte si procházku a přijďte nahlédnout
do knihovny i Vy…  Naděžda Štěrbová
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PŘEDSTAVUJEME …
V rámci rehabilitace centra našeho města se

budou rekonstruovat komunikace, chodníky,
dešťová kanalizace, rozvody NN a veřejné
osvětlení Sedláčkovy ulice v úseku od spodní
části  náměstí ke křižovatce U Chrůmů s Masa-
rykovou ulicí včetně celé této křižovatky i roz-
jezdu do Kostelní ulice a úprav kolem sochy sv.
Jana, viz urbanistická studie atelieru TAK, s. r. o.

Záměrem města je vytvořit zklidňující komuni-
kaci s pěší zónou, na jižní straně doplněnou
zelení a mobiliářem, s omezením dopravy včet-
ně parkování.

Na základě veřejných zakázek zvlášť na
dešťovou kanalizaci a zvlášť na komunikaci
s chodníky proběhlo v únoru 2006 otevírání
obálek a Rada města dne 2. 3. 2006 vybrala pro
město ekonomicky nejvýhodnější nabídky zho-
tovitelů na kanalizaci i komunikaci. Z hlediska
zákona o zadávání veřejných zakázek nemohu
ještě sdělit vybrané zhotovitele, soutěžící
mohou totiž uplatnit námitky. Oproti předpoklá-
daným nákladům ve výši 5,5 mil. Kč uvedeným
v rozpočtu města na komunikaci a chodníky
půjde o 4 mil. Kč, ale u dešťové kanalizace se
z rozpočtu uvedených  2,1 mil. Kč náklady zvýší
na 2,8 mil. Kč.

ČEZ DISTRIBUCE požádala 22. 2. 2006
o stavební povolení na rekonstrukci kabelových
vedení NN sítě ulice Sedláčkovy a Kostelní
a provádí výběrové řízení na zhotovitele. Tyto
stavební práce společně s veřejným osvětlením
musíme skloubit s výstavbou chodníků. Takže
předpoklad zahájení prací je duben 2006, ale až
po zrušení dopravní uzávěry kruhového objezdu
z důvodu jeho opravy a úpravy včetně přecho-
du pro chodce! Nejprve se provede dešťová
kanalizace se zaústěním  do zatrubnění potoka
ve spodní části náměstí. Potrubí je dimenzováno
i pro budoucí napojení dešťových stok z ulice
Masarykova i zbývající Sedláčkovy ulice a Kollá-
rovy ulice. Pak musí následovat položení NN
kabelů v rámci rekonstrukce distribuční sítě
ČEZ – DISTRIBUCE (bývalé STE) i veřejného
osvětlení a zároveň se rozeběhnou stavební
práce na chodnících a silnici s dokončením nej-
později do 30. 6. 2006.

PROVEDENÍ
Podle výkopů na rozhraní Sedláčkovy

a náměstí bylo potvrzeno, že pod asfaltovým
kobercem je betonový podklad. Požadujeme
zachování tohoto podkladu, bude upravována
pouze pojízdná asfaltová vrstva. Problémem
však jsou minimální příčné sklony jak komuni-
kace, tak chodníků, protože nová vozovka je
vzhledem ke stávající osově posunutá a na jižní
straně, kde jsou navržena podélná stání, jsou
příčné sklony opět minimální. Převýšení obrub-
níků muselo být upraveno na 5 cm, u přechodů
pro pěší bude  2 cm. Pro zajištění minimálního
sklonu chodníku od domů musel být příčný stře-
chovitý sklon vozovky měněn podle potřeby od
1 do 5 % spádu.

Demoliční práce budou obsahovat odfrézová-
ní stávajícího asfaltového koberce, vybourání
obrubníků a demontáž chodníků. Síla frézování
se bude řídit sílou asfaltových vrstev  a projek-
tovanou výškou komunikace.

Nová komunikace je v šířce převážně 7,20 m,
u křižovatky s Masarykovou ulicí až 8 m, jedno-
směrné pruhy do ulice Kostelní jsou  4 m.
K ohraničení vozovky i podélného stání od
chodníku budou použity nové žulové obrubníky
20 x 20 cm v délce převážně 1 m, v obloucích
podle potřeby. K oddělení vozovky od parkova-
cích ploch bude sloužit betonový obrubník Best

– Linea v úrovni vozovky. Obrubníky budou kla-
deny do betonu s boční opěrou. Na křižovatce
U Chrůmů bude nově proveden oddělovací ost-
růvek, který zjednoduší odbočování do ulice
Sedláčkova nebo Masarykova. Bude olemován
žulovými obrubníky, převýšenými o 15 cm
a jeho plocha bude vydlážděna. Před lékárnou
při odbočení z Masarykovy do Sedláčkovy je
v oblouku rozšířena komunikace resp. vozovka
krajské silnice III/2454 na úkor chodníku, který
v těchto místech do ulice Masarykova je dosta-
tečně široký.

Vyústění Kostelní ulice do Sedláčkovy je
ponecháno rozdělené na dvě jednosměrné
ulice, které odděluje vyvýšená plocha  s úpra-
vou kolem sochy sv. Jana s převýšenou obru-
bou o 15 cm.

Na jižní straně ulice bude provedeno celkem
12 podélných stání s rozměry 6,50 (6,00)
x 2,20, postupně oddělených vjezdy k domům
a stromy.

V celém průběhu ulice zachovány oboustran-
né chodníky s minimální šířkou 1,5 m a sklo-
nem do ulice 1 %. Obojí bude přizpůsobeno stá-
vajícímu stavu zástavby a účelnosti
rekonstrukce. Chodník na severní straně ulice
prakticky zachovává svoji šířku, na jižní straně
je rozšířen místy až 5 m. Na této jižní straně jsou
vytvořeny zálivy pro parkování. Na severní stra-
ně na konci bývalé pošty a před cukrárnou a na
jižní straně před restaurací (bývalá Plzeňka)
jsou pro účely zásobování navrženy pruhy zesí-
lené konstrukce, umožňující částečné stání na
chodníku. Provedení chodníků je ze zámkové
dlažby 60 mm na 30 mm ložné vrstvě na 150
mm štěrkopísku. Vjezdy do objektů a zesílené
chodníky mají skladbu: 80 mm dlažba, 30 mm
ložná vrstva, 250 mm štěrkodrť. Vjezdy budou
provedeny v odlišné barvě dlažby. Oddělení
těchto pojízdných ploch bude obrubníkem typu
Linea v úrovni. Vjezdy budou sloužit zároveň
pro zásobování přilehlých obchodů. U přechodů
pro chodce bude silniční obrubník snížen na 2
cm a celá přilehlá plocha chodníku bude plynu-
le vytvarována. Šířka přechodů je 4 m.

DOPRAVA V KLIDU
Parkovací možnosti v této části ulice jsou

zcela minimální. Namísto nekontrolovatelného
stání podél obrubníků je navrženo 12 podélných
stání ve vyhrazených zálivech s parkovacím
automatem.

Pro potřeby zásobovacích vozidel jsou ve
třech místech zesíleny chodníky pro potřeby
částečného najetí na chodník a dále je možné
k těmto účelům ještě využít zesílené vjezdy.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Záměrem města je celou tuto část Sedláčko-

vy ulice zklidnit, a proto od křižovatky s Masa-
rykovou ulicí bude omezen vjezd nákladních
vozidel s výjimkou zásobovacích a zároveň

bude omezena rychlost na 30 km/h. Hlavní prů-
tah je označen značkou hlavní silnice, doplně-
nou tvarem křižovatky. Výjezd ze Sedláčkovy na
Masarykovu bude označen značkami přednosti
v jízdě a koncem omezení rychlosti. Na středo-
vém ostrůvku bude značka usměrňující objíždě-
ní zprava. Na křížení s Kostelní ulicí bude zákaz
odbočení vlevo i vpravo, u vjezdu doplněn
dáním přednosti. Při příjezdu od Masarykovy
bude vyznačena přednost v jízdě. Za vjezdem
do Kostelní bude upozornění na zúžení vozovky.
V Sedláčkově ulici, kde je možnost stání záso-
bovacích vozidel na chodníku, budou příslušné
značky s dodatkovou tabulkou a nápisem „jen
pro zásobování“. Stejné označení bude před
restaurací, kde je vyhrazena možnost pro sklád-
ku piva. U všech přechodů budou dopravní
značky přechodu.

Vodorovné značení se omezí na středovou
přerušovanou čáru, na průjezdu z Masarykovy
do Sedláčkovy po hlavní a oddělení Sedláčkovy
od Kostelní bude okraj vyznačen přerušovanou
čarou větší síly a rozjezdy u ostrůvku šikmými
pruhy.

NÁVAZNOSTI A REALIZACE
Vzhledem k záměru města na zklidňující

komunikaci s pouze 12 parkovacími místy
s omezenou dobou stání v této části Sedláčko-
vy ulice a 18 parkovacími stáními v ulici Kostel-
ní rušíme zákazy parkování na náměstí, během
stavby i před vlastní rekonstrukcí náměstí dovo-
líme parkovat na náměstí.

Cílovým řešením dopravy v klidu Sedláčkovy
ulice bude v rámci rekonstrukce náměstí vytvo-
řit pohotovostní parkoviště s omezenou dobou
stání (parkovací stání s parkovacími automaty)
v jeho spodní části u bývalé pošty a dále záchyt-
né bezplatné kapacitní parkoviště za CMC,
samozřejmě průjezdné od náměstí s výjezdem
ulicí Rybářskou.

Realizace kompletní rekonstrukce komunika-
ce, chodníků, dešťové kanalizace, rozvodů NN
ČEZ DISTRIBUCE a veřejného osvětlení Sed-
láčkovy ulice, části Kostelní ulice a dopravně
zatížené křižovatky U Chrůmů, byť bude rozlo-
žena do 3. etap či úseků (1. Sedláčkova od
náměstí ke Kostelní, 2. Sedláčkova od Kostelní
k Masarykově a 3. křižovatka U Chrůmů), nebu-
de vůbec jednoduchá. V současné době koordi-
nujeme přípravu stavebních prací a plánujeme
dopravní uzávěry.

Rekonstrukce Sedláčkovy ulice byla kladně
projednána dne 7. 12. 2005 v Komisi rozvoje
města a následně schválena Radou města.
Stejně tak zásobování bylo projednáno nad
konceptem prováděcího projektu ve dvou
schůzkách v dubnu a květnu 2005 s dotčenými
vlastníky či nájemci obchodů i pohostinských
zařízeních a vznesené připomínky projektant
zapracoval do dokumentace.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, 
oznamujeme Vám, že od 27. 3. do 16. 4. 2006 bude probíhat oprava okružní křižovatky
mezi ulicemi Stankovského a Sokolovská.
Z tohoto důvodu bude úplná uzavírka místních komunikací:
ulice „U Kapličky“ – na  křižovatku s ulicí Na Stráni,
ulice „Stankovského“ – od křižovatky s ulicí Sokolovskou směrem k TOSu.
ulice „Stankovského – Sokolovská“ – směrem od křižovatky s ulicí J. A. Komenského.
Objízdné trasy budou vyznačeny odpovídajícím dopravním značením.
Do stejného termínu je zároveň dočasně přemístěna autobusová zastávka „Rumunská“
linky 405 v ulici Sokolovská ve směru od Brandýsa nad Labem před křižovatku s ulicí
Rumunská. MěÚ Čelákovice
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Tísňové volání 112
Policie 158
Hasiči 150
Záchranná služba 155

POLICIE ČR
Obvodní oddělení Čelákovice,
Prokopa Holého 1664, Čelákovice
tel.: 326 991 239, 326 991 733

HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice,
Prokopa Holého 1664, Čelákovice
tel./fax: 326 991 555
e-mail: hasici@czela.net
Internet: http://sweb.cz/hasici-celakovice/

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA

Nevýjezdová pohotovost
Komenského náměstí 1910, Říčany
tel.: 323 601 991-2
ordinační hodiny:
po-pá 17.00 – 22.00
so-ne+svátky 7.00 – 22.00

Dispečink pro záchrannou službu Praha-
venkov
tel.: 257 710 489-491

Zubní pohotovost
Pohotovostní služba, Palackého 5, Praha 1
tel.: 224 216 032

NEMOCNICE 
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice
Středočeského kraje, Nemocnice s poliklini-
kou, Brázdimská 1000, Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav 250 01
tel. (ústředna): 326 902 781-4 
fax: 326 902 035 
e-mail: info@nemocnice.brandysnl.cz 
Internet: www.nemocnice.brandysnl.cz 

VETERINÁRNÍ KLINIKA

MVDr. Jan Mecera – Čelákovice-Záluží,
Haškova 16
tel.: 326 991 099, 775 993 046
tel. NON-STOP: 603 493 046 
ordinační hodiny:
po-so 9.00 – 12.00 14.00 – 20.00
ne 14.00 – 19.00

MVDr. Dominik Vlach – Brandýs nad Labem
Pražská 76
Internet: http://www.veterinabrandys.cz/
tel. NON-STOP: 326 903 189
e-mail: dvlach@centrum.cz

ordinační hodiny:
po-so 9.00 – 12.00 13.00 – 19.00
ne 13.00 – 19.00

VETERINÁRNÍ NEMOCNICE
Klučovská 1280, Český Brod 282 43
Internet: http://www.vetnem.cz/
e-mail: info@vetnem.cz
tel.: 321 622 460
fax: 321 622 002 
POZOR – MOŽNOST PLATBY KARTOU
Ordinační hodiny: po–pá 8.00 – 20.00
Pohotovost (s příplatkem):
po-pá 20.00 – 8.00 
so-ne+svátky 8.00 – 12.00 13.00 – 7.00
Operační dny pro malá zvířata:
po-pá 8.00 – 19.00

ELEKTŘINA
ČEZ, a. s.
Internet: www.cez.cz
e-mail: cez@cez.cz
ZÁKAZNICKÁ linka: 840 840 840 (24 hod.
denně)
PORUCHOVÁ linka: 840 850 860

Obchodní kancelář
Zalužanská 1289/III, Mladá Boleslav 293 36
Otevírací doba:
po, st 8.00 – 17.00
út, čt 8.00 – 12.00
pá 8.00 – 15.00

Obchodní kancelář smluvního partnera
K. UHLÍŘ, s. r. o., Zápská 1889, Brandýs n. L.
tel.: 326 903 214
Otevírací doba:
po, st 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
út, čt 8.00 – 12.00

PLYN
STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.
e-mail: info@rwe-stp.cz
Internet: www.rwe-stp.cz
ZÁKAZNICKÁ linka: 800 100 828 (8.00 – 16.00
hod.)
POHOTOVOST plyn: 1239

Zákaznická kancelář
Štefánikova 1251, Mladá Boleslav 293 36
tel.: 326 722 768
Otevírací doba:
po, st 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
út, čt 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

VODA A KANALIZACE
VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ
BOLESLAV, a. s.
Čechova 1151, Mladá Boleslav 293 22

PRIVÁTNÍ PRAXE LÉKAŘŮ:

gynekologie MUDr. Falusová 326 993 071
Stankovského 144
MUDr. Ježková 326 992 290
Sady 17. listopadu 1007

dětský lékař MUDr. Chumová 326 991 819
Stankovského 1643 (zdr. středisko)
MUDr. Kavanová 326 991 118
Krátká 914

oční lékař MUDr. Ryvolová 326 992 083
Masarykova 220

zubní lékař MUDr. Paděra 326 991 131
Křižíkova (Kovohutě) 
MUDr. Paděrová 326 992 979
Stankovského 144
MUDr. Sakařová 326 991 312
Masarykova 369

MUDr. Větrovcová 326 991 670
Stankovského 144

neurologie, rehabilitace MUDr. Viták 326 993 269
Stankovského 144

ušní, nosní, krční MUDr. Špičanová 326 992 978
Stankovského 1643 (zdr. středisko)

psychiatrie, fyzioterapie, MUDr. Füzék 326 997 700
psychoterapie Vašátkova 818

praktický lékař MUDr. Ježek 326 996 517
Sady 17. listopadu 1007
MUDr. Kadeřávková 326 992 070
Stankovského 1643 (zdr. středisko)
MUDr. Krejčová 326 993 932
Křižíkova 448
MUDr. Rusá 326 992 059
Stankovského 1643 (zdr. středisko)
MUDr. Skalická 326 991 025
Stankovského 1643 (zdr. středisko)

tel. ústředna: 326 376 111
fax: 326 721 502
e-mail: mail@vakmb.cz
Internet: www.vakmb.cz

Zákaznické centrum:
• Čelákovice, Na Požárech, 250 88 – rozvody
vody města Čelákovice, Úvaly a okolí
tel.: 326 991 914
• Mladá Boleslav 293 22, Čechova 1151

Obchodní oddělení – fakturace vodného a
stočného:
e-mail: vsmrckova@vakmb.cz
tel.: 326 376 141-144

Oddělení technicko-provozní činnosti –
vodovodní a kanalizační přípojky:
e-mail: tpc@vakmb.cz
tel.: 326 376 159, 326 376 170, 326 376 247

Skupinový vodovod Mladá Boleslav, rozvody
vody:
tel.: 326 376 115-6

Majetkoprávní oddělení:
tel.: 326 376 127, 326 376 133-4

Provoz 05: rozvody vody vodovodů měst
Čelákovice, Úvaly a okolí
Na Požárech 1882, Čelákovice
tel.: 326 991 914
e-mail: jjelinek@vakmb.cz

Centrální dispečink – nepřetržitý provoz
Čechova 1151, Mladá Boleslav 293 22
tel.: 326 721 507, 326 376 130, 326 376 160
mobil: 603 245 533
e-mail: mledvina@vakmb.cz

Centrální laboratoře pitných a odpadních vod
Mladá Boleslav, ČOV II – Podlázky
tel.: 326 376 205
e-mail: laborator@vakmb.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD
www.celakovice.cz

Radnice I, nám. 5. května 1
- starosta 326 929 101
- místostarosta 326 929 102
- tajemník 326 929 104
- podatelna 326 929 111
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví 326 929 120
- odbor školství, informací a kultury 326 929 108

Radnice II, Stankovského 1650
- matrika 326 929 147
- odbor finanční a plánovací 326 929 121
- odbor výstavby 326 929 132
- odbor životního prostředí 326 929 129
- odbor rozvoje města 326 929 138
- odbor hospodářský 326 929 115
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Program na BŘEZEN 2006
Najdete nás v zadní části Obecního domu - vchod z ulice Na Stráni 1650, tel.: 776 705 120

e-mail: mctucnak@quick.cz
(nabízíme možnost zasílání programu a dalších informací na Váš e-mail)

Otevírací doba: po 9.00 – 12.00 (příležitostné akce: divadlo, setkání, ...)
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka, od 9.15 hod. cvičeníčko pro nejmenší děti)
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. zpívání) 16.00 – 18.00

V pátek 31. 3. končí páteční odpolední provoz. Od dubna se uvidíme na zahradě MDDM.

Setkání dvojčat, vícerčat a jejich rodičů – každé 2. a 4. úterý v měsíci od 15.00 do 17.00 – tj.
14. 3. a 28. 3.
• pro malá dvojčata (vícerčata) s rodiči, velká dvojčata, rodiče dvojčat
• INFO: I. Turinská 326 993 504, 604 564 683, M. Žatečková 728 660 493
Kurz pro budoucí rodiče – každou středu od 14.30 do 16.30 s porodní asistentkou Věrou Novákovou
• 14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro maminky i tatínky
• hlaste se  prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat, INFO: I. Turinská 326 993

504, 604 564 683
Plavání pro těhotné v bazénu v Čelákovicích – každé pondělí od 12.00
• pořádá Rodinné centrum Myšák, cena 70 Kč za lekci, INFO: J. Zmeková 723 586 614
Plavání pro děti v bazénu v Čelákovicích – nové kurzy od dubna
• pořádá Rodinné centrum Myšák, věk dětí 6 měsíců – 6 let, přihlásit se můžete už nyní
• INFO: P. Janáčová 739 093 748 (Čelákovice), J. Zmeková 723 586 614 a D. Jančatová 607 842 881

(instruktorky plavání, s kterými je možné domluvit i lekce plavání pro miminka do 6 měsíců v domá-
cím prostředí)

Angličtina pro maminky – každý pátek od 8.30 do 9.30
• volně koncipovaný kurz – trochu čtení, trochu gramatiky, více konverzace, INFO: 326 994 072 nebo

přímo v MC
Schůzka maminek – pondělí 6. 3. od 10.00
• pozvání pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do tvorby programu v MC
Ochutnávka mlíčka, kašiček a kojenecké výživy – úterý 7. 3. od 10.00
Pohádka „O veselých kůzlátkách“ – úterý 7. 3. od 17.00
Nosíme miminka v šátcích a laktační poradna – úterý 14. 3. od 10.00
Křesťanské setkání – středa 15. 3. od 18.00
• téma: biblická žena Eva – žena, která byla špatným příkladem – „Jakým příkladem jsme my svému

okolí?“
Rozloučení se zimou – neděle 19. 3. sraz v 15.30 u MC
• společná vycházka a opékání buřtů (vezměte s sebou)
Windowcolors, malování pro děti – úterý 21. 3. od 16.00 do 18.00
Velikonoční dílna pro starší děti, vyrábíme košíčky – pátek 24. 3. od 15.00 do 17.30
Stavebnice Kinex – sobota 25. 3. od 10.00
• zveme všechny holky a kluky na stavění ze stavebnice Kinex – „tátové, dědové, stavěli jste dříve

z Merkuru? – přijďte se podívat na stavebnici dneška“
Pohádka „Pejsek a kočička“ – pondělí 27. 3. od 10.00
Velikonoční dílna pro maminky, vyrábíme tácy – pátek 31. 3. od 15.00 do 17.30
• tác z dřevěné desky a pediku
Komunikace rodičů s dětmi – čtvrtek 30. 3. od 18.00 do 20.00
• přednáška psycholožky PhDr. Ilony Špaňhelové s následnou diskusí
Velikonoční dílna pro maminky, bílé ozdoby na okna – úterý 4. 4. od 16.00 do 19.00
• s sebou malé ostré nůžtičky, řezací (ulamovací) nožík a pevnou podložku (např. kuchyňské prkénko)

Bilancujeme
Měli jsme otevřeno 287 půldní a celkem v MC

proběhlo 2079 návštěv (maminek s dětmi), prů-
měrně 7 až 8 maminek na půlden. Největší
návštěvnost byla v dubnu a v listopadu – 268
a 291 měsíčně. Největší návštěvnost bývá ve
středu, kdy dopoledne připravujeme výtvarnou
dílnu pro děti a odpoledne jsou kurzy pro budou-
cí rodiče nebo křesťanská setkání. Průměrně se
na výtvarné dílně schází 9 až 10 maminek a 7 až
8 maminek na předporodních kurzech.

Kromě denního programu v MC jsme se
scházeli na pravidelných akcích. Úplný výčet
našich akcí si můžete přečíst ve Výroční zprávě
za rok 2005.

V lednu jsme hráli méně známé hry (např.
Rummikub, Uno, Knex, Carcassonne) a vyhlási-
li jsme výtvarnou soutěž o nejlepšího sněhulá-
ka. Na únor jsme připravili večer rodinných kon-
stelací, zajímavý druh terapie, která vám může
pomoci řešit nejrůznější problémy. Sezení vedla
terapeutka Adéla Slívová.

Březen byl zaplněn přípravami na velikonoční
svátky.Vyráběli jsme kalíšky, pletli pomlázky, koší-
ky, zkoušeli jsme další výtvarné techniky. Rozlou-
čili jsme se se zimou a upekli jsme si „poslední
zimní buřtík“. Přivítali jsme MUDr. I. Chumovou
a MUDr. J. Čejkovou a povídali si o zdravé výživě
dětí. Duben máme spojený s tradičními „Velkými
závody pro malé děti“ a výrobou figurek čaroděj-
nic. Dále jsme v MC přivítali Idu Rozovou, před-
sedkyni výkonného výboru Občanského sdružení
spotřebitelů TEST a šéfredaktorkou časopisu D-
Test. Také jsme připravili další Rodinné konstela-
ce, tentokrát se týkaly práce a financí.

V květnu nás navštívila MUDr. L. Kavanová
a probírali jsme první pomoc dětem, dále nás
vodáci povozili na lodičkách. Také začala akce
ve spolupráci s řetězcem Tesco, kde jsme před-
stavili naše MC. Návštěvníci Tesca mohli pro-
střednictvím dárcovské SMS zaslat příspěvek
pro Síť mateřských center, pod jejíž záštitou se
akce konala. Červen byl ve znamení vody –
podnikli jsme vodácký výlet na Jizeru a čeláko-
vičtí vodáci nás povozili na lodičkách. Dále jsme
po šipkách šli za překvapením a naučili se, jak
se máme chovat k cizím psům.

V září jsme se jeli podívat za kocourem Mike-
šem do Hrusic. Říjen je měsíc podzimních „Vel-
kých závodů pro malé děti“ a velmi oblíbeného
bazárku. Nově jsme připravili výtvarnou dílnu na
téma podzimní inspirace a navštívila nás
maminka z Indie, která nás naučila péct placky
čapátí a vařit kardamomový čaj. S listopadem
máme spojenou drakiádu pro prťata a martinský
lampiónový průvod městem. Drakiáda se bohu-
žel kvůli nepřízni počasí nekonala. Zato průvodu
jsme si užili – přišlo odhadem 100 lidí. Pro naše
kojence a batolata jsme pozvali zástupkyni
jedné z renomovaných firem, aby nám poradila
při výběru jejich produktů (mlíček, kaší, jogurtů
nebo sušenek), také pro tuto věkovou kategorii
byla učena laktační poradna. Znovu jsme oprá-
šili promítačku a pustili si s dětmi němé pohád-
ky. Začali jsme také novou tradici: alespoň jed-
nou měsíčně zahrát dětem divadlo (tentokrát
O třech prasátkách). Pro větší děti jsme připra-
vili populární pletení z bužírek, scoubidou. Pro
„dospěláky“ byla určena přednáška Homeopa-
tie a autopatie pro každého.

V prosinci každý již očekává oblíbené vánoč-
ní dílny. Pro děti jsme pozvali také Mikuláše.
V týdnu před Štědrým dnem jsme pozvali
maminky a děti na vánoční setkání se spoustou
koled, pohádek, zpívání a vyprávění (cukroví
samozřejmě nechybělo).

Jana Krejčí
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KINO, DVD PŮJČOVNA, CAFÉ BAR 

HOGO FOGO
BŘEZEN

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

HUDBA, DIVADLO
pá 10. 3. Divadelní a jazzový večer 20.00
divadelní spolek Nebuď labuť: Námluvy (A. P.
Čechov) Tony Viktora, Pavel Kopecký, Vítek
Andršt - latino jazz

čt 16. 3. Lakomec 19.30  
Slavná satirická komedie o náruživé závislosti
na mamonu v podání divadla AHA.

čt 30. 3. Filmový a hudební večer
Walk the Line - film o Johnny Cashovi 19.00
PAJAZZ – jazzový večírek s hosty 21.00

ne 2. 4. Začarovaná pohádka 15.00
– divadlo pro děti

KINO
pá 3. 3. Finty Dicka a Jane 20.00
ne 12. 3. Jak se krotí krokodýli 15.00+18.00
pá 17. 3. Experti 19.30  
so 18. 3. Experti 19.30  
ne 19. 3. Letopisy Narnie: Lev, 15.00

čarodějnice a skříň
st 22. 3. Erasmus 2 20.00
čt 23. 3. Obchodník se smrtí 20.00
pá 24. 3. Důkaz 20.00
so 25. 3. Anděl páně 19.30  
ne 26. 3. Harry Potter a Ohnivý pohár 15.00
čt 30. 3. Walk the Line 20.00
pá 31. 3. Pýcha a předsudek 20.00
so 1. 4. Jak se krotí krokodýli

Výtvarné víkendové kurzy 

Pátky pro děti a mládež:
„KOŠÍKOVÁNÍ“ Z PEDIKU pro děti 
3. 3., 17. 3., 7. 4. v 14.00 – 17.30 hod.
S sebou: přezůvky, zahradnické nůžky na prou-
tí, košíkářskou jehlu.
Základní materiál je v ceně kurzu, ostatní mate-
riál lze zakoupit na kurzech.
Kurz vede: Alena  Borovičková 
Kde: v klubovně MDDM v ZŠ J. A. Komenského*
(*vchod od bazénu)

Soboty pro děti a mládež:
KERAMIKA I. 25. 3., 22. 4. v 10.00 – 12.30 hod.
KERAMIKA II. 25. 3., 22. 4. v 13.00 – 15.30 hod.
S sebou: přezůvky
Kurzy vede: Ing. Eva Zavadilová
Kde: v klubovně MDDM v ZŠ J. A. Komenského*

Soboty pro dospělé, mládež (děti nad 13 let
po dohodě):
PLETENÍ KOŠÍKŮ 4. 3., 18. 3. v 8.00 – 14.00 hod.
S sebou: přezůvky, ostré zahradnické nůžky na
proutí, nůž, košíkářskou jehlu.
Kurz vede: Alena  Borovičková 
Kde: v klubovně MDDM v ZŠ J. A. Komenského*

MĚSTSKÝ DŮM
DĚTÍ A MLÁDEŽE

Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

http://mddm.celakovice.cz

TKANÍ A ŠITÁ KRAJKA 
18. 3., 22. 4. v 14.00 – 16.30 hod.
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko, vidlič-
ku na stloukání materiálu, zbytky vlny.
Kurz vede: Vilma Nasková Kde: v MDDM

PATSCHWORK, MOLA 
18. 3., 22. 4. v 16.00 – 18.30 hod.
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko, kous-
ky látek.
Kurz vede: Vilma Nasková Kde: v MDDM

Neděle pro dospělé, mládež (děti nad 13 let
po dohodě)
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
26. 3. v 14.00 – 16.45 hod.
S sebou: přezůvky, štětce, hadřík na štětce,
vyšívací bubínek (rámeček) na vypnutí hedvábí
a psací potřeby. Základní materiál je v ceně
kurzu, ostatní materiál lze zakoupit na kurzech.
Kurz vede: Ing. Alena Zradičková
Kde: v klubovně MDDM v ZŠ J. A. Komenského*

BATIKOVÁNÍ A POTISKY TEXTILU 
23. 4. v 14.00 – 16.45 hod.
S sebou: přezůvky, 2 bílá trička, větší jehlu
a bílou režnou nit, nůžky, několik dřevěných
kolíčků a psací potřeby.
Základní materiál je v ceně kurzu, ostatní mate-
riál lze zakoupit na kurzech.
Kurz vede: Ing. Alena Zradičková
Kde: v klubovně MDDM v ZŠ J. A. Komenského*

DRÁTOVÁNÍ 
26. 3. a 23. 4. v 17.00 – 19.30 hod.
S sebou: přezůvky, nůžky nebo kleštičky, tenký
měděný nebo hliníkový drát a psací potřeby.
Základní materiál je v ceně kurzu, ostatní mate-
riál lze zakoupit na kurzech.
Kurz vede: Ing. Alena Zradičková
Kde: v klubovně MDDM v ZŠ J. A. Komenského*

PASPARTOVÁNÍ 
1. 4. v 10.00 – 18.00 hod.
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko, řezák,
vlastní obrázek, nebo výrobek, který chcete
zapaspartovat, kdo má sklo na obrázek.
Kurz vede: Vilma Nasková Kde: v MDDM

Pro příchozí – děti (děti do 6 let s doprovo-
dem), mládež, dospělé:
VELIKONOČNÍ NÁVODY – ODPOLEDNÍ
2. 4. v 14.00 – 17.00 hod.
Přijďte si vyrobit velikonoční výzdobu, vyzkoušíte
s námi: odlévání svíčky, vyřezávání z topolové
kůry, „ubrouskování“, batikování velikonočních
kraslic.
S sebou: přezůvky, na materiál 40,- až 80,- Kč
(dle počtu výrobků), 2 vyfouknutá vajíčka a kra-
bičku na výrobky.

LETNÍ TÁBORY – ještě je několik volných míst:
LT Ostrý u Blatné
1. 7. – 15. 7. 2006, pro děti od 6 do 14 let
Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách uprostřed
lesů v ohrazeném areálu na břehu rybníka
Ostrý, jídelna, kuchyň – v hlavní budově, stravo-
vání 5x denně. Program – výlety, pobyt v příro-
dě, koupání, hry, sportovní olympiáda, celotábo-
rová hra, táborové zájmové kluby, atd.
Fotografie z LT Ostrý 2005 najdete na
www.medvedito.wz.cz – v části „Letní tábory“.
Kontakt: Vaněk Jindřich 602 333 061, e-mail:
Miroslava.Vankova@seznam.cz

LT Tlučeň u Čestína
22. 7. – 5. 8. 2006, pro děti od 6 do 15 let
Ubytování ve stanech s podsadou, strava

5x denně, koupání v místě, cena 2 900,- Kč.
Celotáborová hra: Stopa Xapatanu aneb
Jumanji naruby. Kontakt: Petra Barešová – 
604 821 915.

LT Čestín u Kácova
22. 7. – 12. 8. 2006, pro děti od 6 do 14 let
Uprostřed lesů na soukromé louce. Ubytování
ve stanech s podsadou, jídelna ve srubu
a kuchyň, strava 5x denně, cena 3 550,- Kč.
Zaměření – turistika, poznávání přírody, hry,
soutěže. Celotáborová hra – podle příběhů  Har-
ryho Pottera. Turistický oddíl Medvědi má vlast-
ní internetové stránky www.medvedito.wz.cz,
zde naleznete řadu fotografií z minulých táborů
v Čestíně. Kontakt: Vaněk Jindřich 602 333 061,
e-mail: Miroslava.Vankova@seznam.cz

Kurzy plavání 
Městský bazén Čelákovice a MDDM Čelákovice
pořádají kurzy plavání. Účastnit se mohou děti
a mládež od 6 do 16 let. Kurzy jsou pro neplav-
ce i pro děti, které se chtějí v plavání zdokona-
lit. Podmínkou účasti je minimální výška 120 cm
a dobrý zdravotní stav (bez poruch uší a kož-
ních onemocnění).

Přihlášky a platby se přijímají:
MDDM Čelákovice, Havlíčkova 691
tel: 326 991 217, 326 995 959

Začátek kurzu:
Pátek 17. března 2006 15.30 – 16.30 hod.
Délka kurzu: 10 lekcí 
Cena kurzu: 470,- Kč
S sebou: plavky, ručník a mýdlo.

Sraz je vždy 10 minut před začátkem výuky
u vchodu do městského bazénu.
Dne 17. března 2006 sraz na úvodní hodinu
v 15.00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Za další dvě panenky pro UNICEF děkujeme
paní Martě Jarešové a jejímu vnukovi Jakubovi.
Pokud máte šikovné ruce a chcete s námi
pomoci, ozvěte se večer na tel. 326 992 678.

Helena Jandurová, MDDM Čelákovice

Foto: Letní tábor Čestín 2005 



Stoprocentní úspěch žáků ZUŠ v soutěžích
Soutěže Základních uměleckých škol musíme považovat za nezbytné a potřebné. Plní funkci širo-

kého fóra, na němž dochází ke konfrontaci pojetí uměleckého procesu jednotlivých škol i pedagogů.
Jsou jakousi školou, v níž se učí jeden od druhého.

Dávají nové impulsy, inspirují, stávají se podnětem pro ověřování nových možností, lákají rozvíjet
metodické postupy do nových poloh.

Účast na soutěžích nebo dokonce dosažení některého z vítězných stupňů znamená pro mladého
umělce potvrzení jeho kvalit a doporučení pro další uměleckou cestu. Stala se vlastně nepsanou
povinností pro každého, kdo se chce uplatnit ve vrcholové sféře interpretačního umění.

Letos žáci naší školy dosáhli v soutěžích v hodnocení uměleckých porot stoprocentní úspěšnosti
v umístění. Je to doklad toho, že forma studia na ZUŠ má charakter systematického a vytrvalého stu-
dia, což posiluje u žáků vlastnosti, které zájmové vzdělávání nemůže. ZUŠ je škola – tedy nikoliv
zájmová činnost, ani zájmové vzdělávání nebo dokonce volnočasové aktivity, jak si někteří předsta-
vují. (Postavení ZUŠ ve světle nového školského zákona).

ZUŠ Jana Zacha byla 8. 2. 2006 organizátorem Okresní přehlídky tanečních oborů a soutěže
v sólovém a komorním zpěvu dne 15. 2. 2006. Obě akce zahájil již tradičně místostarosta města Mgr.
František Bodlák, přivítal odbornou porotu a popřál všem účastníkům hodně úspěchů.

Odborná porota taneční přehlídky vybrala pro postup do dalšího kola soutěže dvě choreografie
Aleny Smržové.

Náročná práce pro porotu čekala v soutěži sólovém a komorním zpěvu, neboť bylo nutné ze šede-
sáti soutěžících z 5 ZUŠ našeho okresu vybrat nejlepší zpěváky pro oblastní kolo.

Naše účast byla v 6. kategoriích. Získali jsme 6 postupových míst (první místo s postupem).
Tři druhá a tři třetí místa. Není žádným tajemstvím, že naši žáci byli dobře připraveni po odborné

stránce a měli nastudovaný nový repertoár.
V pátek 10. 2. 2006 probíhala také okresní soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje v Říčanech.

I zde se projevila úspěšnost našich žáků. Výsledková listina přinesla první místa (2 zobcové flétny, 2
klarinety, příčná flétna, hoboj) tedy šest zúčastněných žáků k dalšímu postupu.

Nemalý podíl na úspěchu v hudebních soutěžích samozřejmě vedle učitelů, kteří žáky připravova-
li, mají i učitelky klavírního oddělení se skvěle provedenými klavírními doprovody 
(V. Kraf, D. Krubnerová a Z. Wagnerová).

Výsledky:
TANEČNÍ OBOR (choreografie A. Smržová,
studijní nahrávky P. Lhoták) - „Sluneční paprsky“
a „Uhni!“
PĚVECKÁ SOUTĚŽ
1. místo s postupem: L. Švestková, M. Kašič-
ková, M. Dvořák, M. Homola, T. Havelka,
Z. Zemanová (uč. PaedDr. A. Tichá, řed. B.
Hanžlík, M. Bílá), 2. místo: V. Hájková, Z. Šmej-
kalová, A. Kadlecová, 3. místo: T. Volfík,
N. Faltysová, J. Procházková
HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE
Zobcová flétna: L. Hyka, M. Kavková (B. Hej-
sek), příčná flétna: D. Tvrdá (P. Ježková),
hoboj: M. Čechová (B. Hejsek), klarinet:
O. Šturm, M. Havel (J. Bláha)

Děkuji všem, kteří se podíleli v soutěžích na
stoprocentním úspěchu naší školy a na repre-
zentaci našeho města.

Bohumír Hanžlík, ředitel školy
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Konečně zazvonilo… 
To je název školního časopisu naší školy.

Jeho vzkříšení proběhlo před 3 lety a pravidelně
jednou měsíčně zabezpečuje jeho distribuci
paní učitelka Jelínková. Je pravda, že někdy má
problém získat od žáků dost podkladů a článků,
ale vždycky se to nakonec podaří a díky nápa-
dům a námětům paní učitelek  i „redakční rady“
si můžete přečíst třeba…

Příběhy začínající od jednoho písmenka
Pavouček Pája
autor Lucie Bartošová, 7. A

Pavouček Pája přišel pozdě, protože potřebo-
val psací pero. Paní profesorka pavoučka přísně
pokárala. Pavouček paní profesorce povídal,
proč přišel pozdě. Paní profesorka poslala Páju
pro papír, pero, protože potřebovala poslat
Pávovým poručníkům poštu. Paní profesorka
poprosila Páju, předej poručníkům poštu. Potom
Pája pospíchal s poštou. Poručník přišel, praštil
Páju přes …. Pája pak pořád plakal.

…nebo 5 rad, jak potěšit a nepotěšit mamku
autor Tereza Bošková, 9. C
+ uklízet si pokojíček
+ uklízet umyté nádobí
+ utírat prach
+ po příchodu ze školy uklidit tašku
+ poslouchat maminku na slovo

– jíst na klávesnicích počítače
– být drzý
– neříkat dobrý den, když přijde návštěva
– dělat doma binec
– při jídle mlaskat.

Náš časopis se pravidelně účastní soutěže
školních časopisů. Zatím jsme se neumístili, ale
věříme, že až ještě více vylepšíme grafiku
a obsah našeho školního časopisu, někdy se
nám to jistě podaří.

Lyžařský výcvik očima žáka 9. ročníku
Jako žák 9. ročníku jsem měl, stejně jako

minulý rok, možnost se svým kamarádem
Michalem doplnit sedmé třídy a jet s nimi na
lyžařský kurz. Je to pro nás takový příjemný
odpočinek od školy – ani tentokrát nezklamal.
Počasí a sněhové podmínky byly výborné.

Hned při příjezdu na Bzenecko vysvitlo slu-
níčko, které vydrželo následující tři dny. Nic tedy
nebránilo tomu, abychom si začali užívat náš
třetí lyžařský kurz. Ale nemyslete si zase, že to
je úplná procházka růžovým sadem, obzvláště
pro učitele. Ti mají za úkol naučit nebo zdoko-
nalit lyžování 25 sedmáků, z nichž jsou někteří
poprvé na horách. Tudíž se ze začátku muselo
dohlížet na to, aby byli všichni oblečeni dle
počasí, aby si vzali na sjezdovku vše, co potře-
bují, aby více jedli, neboť by mohli při této větší
fyzické zátěži zkolabovat.

Jen si zkuste představit, jaké to je, většinu
žáků nazouvat do lyžařských bot a následně do
lyží. A nemusíte se bát, že by se to naučili tak
rychle, abyste už od toho měli pokoj! U někte-
rých žáků si to zopakujete ještě tak čtyřikrát.

Nesmíme ale zapomenout na skutečnost, že
se lyžařský kurz skládá nejen z lyžování sjezdo-
vého, ale taky běžeckého. To pak do lyží nazou-
váte všechny a stále, protože tohle se většina
nenaučí. Teprve teď je můžete učit lyžovat, to se
zase naopak naučí všichni. Není to tedy pro uči-
tele žádná dovolená, ale já  sám   za sebe můžu
říci, že to bylo fajn, škoda jen, že naposled!

Michal Šup, 9. C

Základní umělecká škola Jana Zacha
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Jarní svoz tříděného a nebezpečného
komunálního odpadu

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou od 18. března do 22. dubna 2006 pořádat
svoz tříděného a nebezpečného komunálního odpadu. Vytříděný nebo nebezpečný komunální
odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících
sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

18. 3. 2006
ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace
25. 3. 2006
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách
1. 4. 2006
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
8. 4. 2006
ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova
22. 4. 2006
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy vytříděného
a nebezpečného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil,
kompostovatelný odpad ze zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie, 
pesticidy, léky, baterie a akumulátory, elektronický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit do popelnice.
Zbytkový komunální odpad, který lze svým charakterem a rozměrem umístit do popelnice, má
obsluha sběrného místa právo odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze z technických důvodů
vybírat oleje, suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý rok
na sběrném dvoře „Na Špičce“ Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/ Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

Třídění odpadů je
ekologické i ekonomické

Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba
150 až 200 kilogramů odpadů. V celé republice
to za jediný rok představuje stěží představitelné
množství až 2 000 000 000 kilogramů, nebo-li 2
miliony tun odpadů všeho druhu. Jak uniknout
před odpadovou lavinou, která doslova visí nad
našimi hlavami? Recept je snadný – třídit a tím
odpad zredukovat na polovinu.

Z analýzy domovních odpadů plyne, že ve 200
kilogramech odpadů, které ročně vyprodukuje-
me, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg
skla, 5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových kartonů.
Všechny tyto suroviny lze znovu využít, je-li
odpad správně tříděn. A nadějnou zprávou je, že
množství vytříděného odpadu každý rok stoupá.

Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci, je
papír. Celulózové vlákno v něm obsažené je
možné využít až sedmkrát, v papírnách se při-
dává do směsi na výrobu nového papíru. Recyk-
lovaný papír se používá na výrobu novin, lepen-
kových krabic, toaletního papíru a podobně.
Ještě vděčnější surovinou je sklo, které lze pou-
žívat prakticky donekonečna. Z vytříděného
a rozdrceného skla se nejčastěji vyrábějí láhve
na minerálky a pivo. Velkého využití nalézají
plasty, které jsou zpracovávány různými techno-
logiemi podle druhu. PET lahve se po rozemletí
používají na výrobu koberců, netkaných textilií či
jako výplň do spacáků a zimních bund. Z pla-
stových sáčků a tašek se vyrábějí různé fólie
a pytle. Polystyren je zase vhodný k výrobě spe-
ciálních izolačních cihel. S recyklovanými směs-
nými plasty se setkáváme v podobě U-ramp,
stojanů na dopravní značky, parkových laviček
a odpadkových košů či protihlukových stěn
podél silnic. A u nápojových kartonů se celuló-
zová složka používá k výrobě papíru a zbylé
složky k ohřevu vody a výrobě páry.

Stále více měst je zapojeno v systému EKO-
KOM, který byl založen výrobci obalů a bale-
ných výrobků roku 1997. Princip systému je jed-
noduchý. Společnost EKO-KOM, a. s., vybírá
čtvrtletně od výrobců, dovozců a plničů obalů
poplatky za uvedení obalu na trh. Utržené pení-
ze systém přerozdělí ve formě odměn obcím,
a to přísně podle množství odpadu, které jejich
obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy každé
obci jednoznačně vyplácí. Z celorepublikových
průzkumů nicméně vyplývá, že zatímco sběrná
místa pro třídění odpadu jsou stále dostupnější,
skutečné využití občany zatím zaostává. Změnit
tento stav by měla tříletá propagační kampaň,
která letos vstoupila do druhé fáze.

Symbolem ekologického i ekonomického
nakládání s obaly se od roku 2000 stal takzva-
ný Zelený bod, dvě propletené zelené šipky
v kruhu. Tato značka na obalech výrobků spo-
třebiteli říká, že za recyklaci obalu byl uhrazen
finanční příspěvek autorizované obalové spo-
lečnosti EKO-KOM. Koupě výrobku se Zeleným
bodem proto znamená, že obal patří do kontej-
neru na tříděný odpad, aby jeho další cesta
vedla k novému využití a recyklaci.

Ingrid Kejkrtová

PET = značený též jako č.1: polyetylentereftalát – PET lahve, též některé druhy ostatních lahví –
mléko i drogerie.
HDPE = č. 2: polyetylén (lineární, s vysokou hustotou) – tzv. duté obaly – drogerie, kanystry, části
hraček atd.
PE, LDPE = č. 4: polyetylen (rozvětvený, s nízkou hustotou) – drogerie, fólie transparentní i barev-
né, igelit. tašky, smršťovací fólie, přepravky, zahradní nábytek, hračky – např. dětské boby atd.
PP = č. 5: polypropylen – potravinové misky, kelímky (např. od jogurtů), obalové fólie i drogerie atd.
PS = č. 6: polystyren, nápojové kartony – tetrapaky, krabice od mléka, džusů aj.
VHAZUJTE TENTO ODPAD DO KONTEJNERŮ NA PET LAHVE.
Plasty objemnějšího charakteru je možno umístit na sběrný dvůr TS.
Není vhodné ukládat do kontejnerů: PVC (polyvinylchlorid), různé výrobky z PVC, lina, části bazén-
ků – zakrývací fólie, dále pak výrobky z novoduru – trubky, též plastové fólie kombinované s textilem,
stavební obalové pásky, umělohmotné části aut, celofánové obaly, další výrobky kombinované s kovy
nebo sklem. Odbor životního prostředí MěÚ

Separujte i tyto druhy využitelných směsných plastů

VÝROBA NEBEZPEČNÝCH TOXICKÝCH LÁTEK V KOLÍNĚ
VEŘEJNÁ  DISKUSE na toto téma 9. března 2006 od 18.00 hodin v Zámecké, Kolín.
Hlavním tématem bude nedávná ekologická havárie na řece Labi a budoucnost výroby kyanidů
v Kolíně. Svoji přítomnost potvrdili představitelé Krajského úřadu, Draslovky, Městského úřadu
v Kolíně, Česká inspekce životního prostředí a ekologické Sdružení Arnika.
Přijďte se zeptat a vyjádřit své názory!                                                               Vstup zdarma
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PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
19. března 2006 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.

HOUBY
Muchomůrka šiškovitá (Amanita strobilifor-

mis) – tento pozdrav z jihu je pravidelně vysta-
vován na čelákovických výstavách hub. Vzácná
a chráněná muchomůrka se vyskytuje pravidel-
ně v jedné zahradě, kde fruktifikuje několikrát.
Loňského roku objevili mykologové další dvě
lokality. Tato houba bude mít pravděpodobně
mykorrhizu s lípou. To, že začíná růst povícero,
může být zapříčiněno větší čistotou ovzduší
(nejsou tak kyselé deště).Vždyť moji starší kama-
rádi mykologové tvrdí, že ještě v období války sbí-
rali na území Čelákovic muchomůrku císařskou.

Počasí v únoru se chovalo až moc zimně, tak
to také podle toho vypadalo s růstem hub. Zkrát-
ka v našem okolí nerostly. V březnu však při
oteplení se jejich růst obnoví (hlíva, penízovka
sametonohá). Mohou se vyskytnouti první břez-
novky, ale ty najdeme spíše ve smrčinách
v podhůří, a ne u nás. Tak si nějaký čas ještě
počkáme. Můžeme ale konzumovat houby
pěstované, z nichž zejména hlíva ústřičná by
neměla chybět v našem jídelníčku.

Když nebude mrznout 5 dní po sobě, stříkejte
proti kadeřavosti broskvoní (Kuprikol) a po čtr-
nácti dnech postřik opakujte.

Chraňte naše lesy.
Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

IIII NNNN ZZZZ EEEE RRRR CCCC EEEE
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 %).
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Základní škola a mateřská škola
Přerov nad Labem, okres Nymburk

přijme žáky:
do všech postupných ročníků 

základní školy a tříd mateřské školy
výhodou je především malý kolektiv žáků třídy

základní školy (do 15 žáků) s možností
individuálního přístupu; nabízíme řadu
kroužků, ambulantní nácviky SVPU,

každoroční poznávací pobyty v zahraničí…

Bližší informace na www.prerovnl.cz
Kontakty:

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy
tel.: 325 565 280, 736 603 404
e-mail: zs-prerov-nl@quick.cz

Zimní přechod Brd
Již tradičně se každoročně vrací

skauti na Brdy. Letošní 38. ročník zimního skaut-
ského přechodu Brd proběhl za třeskutých mrazů.
Účast byla hojná od vlčat a světlušek až po vou-
saté nestory českého skautingu. Mezi účastníky
se čile měnily pamětní kartičky a do Čelákovic
jsme jich přivezli stovky. Roverům to nestačilo
a začátkem února vyrazili na sněžné putování
třeskutou nocí - na noční přechod Brd. Došli!

Sněžná výprava do Měsíčního údolí
Čelákovičtí skauti vyrazili na víkend k řece

Blanici. Postavy obtěžkané batohy přivítal pří-
jemně vytopený srub s praskajícím dřevem
v krbu. Sobota přinesla déšť se sněhem. Tak si
skauti zkoušeli v dešti rozdělat oheň z toho co
v rozmočeném lese našli. Prozkoumali okolí
a dlouhý večer u plynové lampy naplnili hrami
a soutěžemi. Nedělní teplota padla hluboko pod
bod mrazu, tak někteří jektali zuby, když se po
ránu myli do půl těla pod pumpou…

Praha byla plná strašidel
Křivolaké pražské uličky se staly v polovině

ledna výbornou kulisou velké orientačně šifrovací
hry. Za odpoledního soumraku se vytrácely tří-
členné skupinky do Starého Města najít podle
spleti nesrozumitelných znaků 15 strašidel. Větši-
na soutěžících byla mimopražská a jejich bloudě-
ní městem, kde i „pražák“ zabloudí, bylo plné
dobrodružství. Splnit návrat v limitu 120 minut bylo
pro mnohé oříškem. Mezi stovkami soutěžících
z celé republiky se čelákovičtí skauti na 23. roční-
ku této soutěže neztratili a získali pěkné 12. místo.

Přišel a nepozdravil. Neměl totiž hlavu.
Rytíř u katovny si držel hlavu v ruce. Inu osud.

Vodní skauti ze střediska Retra totiž pozvali
brandýská strašidla, skauty i děti z okolí do
brandýských uliček. Šokovaná italská delegace
nevěřila svým očím, když před zámkem potkala
vodníka. Kousek dál se třásla zimou bílá paní,
u Labe ohrožovaly kolemjdoucí bludičky, pod
mostem se klátil oběšenec a u katovny přešla-
poval bezhlavý rytíř. Mezi tím se potulovaly
hordy dětí které se snažily za dané situace, co
nejúspěšněji přežít. Nebylo to snadné, protože
strašidla připravila záludné úkoly. Celé sobotní
odpoledne bylo skvělou ukázkou, že i uprostřed
města je možné připravit skvělou dobrodružnou
hru. Zabloudivší čelákovičtí skauti jim naopak
dokázali, že Brandýs není žádné jednoduché
město.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

adresa: Mochovská 116, Čelákovice
tel.: 326 992 682

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz
PROVOZNÍ DOBA

pondělí zavřeno
úterý 10.00 – 15.00 
středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 10.00 – 15.00 
pátek 12.00 – 18.00 
sobota 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 



TENIS

FOTBAL

Bronzový Union 
Mladší přípravka fotbalistů SK Union Čeláko-

vice po roce opět uspěla na domácím halovém
turnaji. Na akci pořádané Unionem a Městským
domem dětí a mládeže Čelákovice v hale Bios
ZŠ Kostelní dosáhli domácí na bronzový pohár.
Navzdory již bohužel tradičně nešťastnému
vstupu do turnaje, kdy v prvním zápase podleh-
li výběru Marily Příbram 0:2, se herní soustře-
dění po rázné domluvě asistujícího trenéra
Jakuba Kadeřábka zlepšilo a tým následně pře-
hrál vrstevníky z Prahy-Chuchle 3:0, z Prahy-
Háje B 4:0 a z Prahy-Háje A 6:1. Přestože má
Union hodně co vracet Slavoji Stará Boleslav,
ani tentokrát se rostoucí kvalitu hráčů nepodařilo
vyjádřit na ukazateli skóre a domácí Boleslavi
podlehli 1:3. V konečném pořadí se tedy Union
postavil na stupně vítězů za první Starou Bole-
slav a druhou Marilu Příbram. Roman Štěrba

Termín akce: 7. 4. - 15. 4. 2006
Název: Tenisový kemp Francie – Monaco
Popis akce: Tenisový kemp pro hráče všech
věkových a výkonnostních kategorií doplněný
o prohlídku města Monte Carla (centrum, Casino,
trať formule 1, Monte Carlo Beach) a fracouzské
Riviéry. Tenisový program obohacený o další
sportovní aktivity.
Pořadatel: Petr Mašek, člen TK Na Výsluní
Tel.: +420 607 834 166
e-mail: petrmasek1@seznam.cz
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FBK ČELÁKOVICE
FBK ČELÁKOVICE – FBK JIČÍN 6:3 (2:1, 2:2,
2:0)
Branky: Šturma 2, F. Holcman 2, Provazník, J.
Krejza.

Vyrovnané utkání, v němž jsme o svém vítěz-
ství rozhodli v závěru utkání.
FBK ČELÁKOVICE – ML. BOLESLAV 3:10
(1:2, 1:2, 1:6)
Branky: Šturma 2, J. Krejza.

Ač tomu skóre neodpovídá, první a druhou
třetinu jsme byli jasně lepší, ale neproměňování
šancí nás připravilo o lepší výsledek.

Muži Čelákovic jsou tak na třetím místě
v tabulce.

ORKA
Druhá liga florbalu vrcholí. Orce se bohužel

v posledních zápasech příliš nedařilo, a tak je
zatím těsně za první osmičkou postupující do
play-off.
ORKA – LITVÍNOV 4:6 (2:3, 2:3, 0:0)
Branky: Mikšovský 2, Urban, Jirovský.

Úvodní tlak korunoval dvěma brankami Mik-
šovský. Soupeř ale okamžitě snížil a přidal na
rychlosti a důrazu. Další brankou v půlce třetiny
a následně využitou přesilovkou pak stav otočil.

FLORBAL

UNION V PŘÍPRAVĚ
Fotbalisté Unionu vyběhli pod vedením

trenéra Bittengela k přípravě na jarní část
divize B v polovině ledna.

Hráčský kádr definitivně opustili Maruška,
který přestoupil do Dobrovic a Štumpf – tomu
skončilo hostování a další angažmá našel
v Ovčárech. Hostování rovněž skončilo branka-
ři Václavíkovi a někam (neznámo kam) se
zatoulal Lindenthal… Pochopitelně i do klubu
směřovali někteří hráči. Z Jesenice přestoupil
obránce Hrubý, na hostování přišel brankař
Šeda z Mladé Boleslavi a hostování prodloužili
Kozák i Fingerhut, kteří nastupovali v čeláko-
vických barvách již na podzim. K dnešnímu dni
ještě nejsou uzavřena jednání s dalšími dvěma
posilami.

Součástí přípravy našeho divizního mužstva
byla účast na zimním turnaji „Chance Cup“
v Horních Počernicích. Union sehrál ve své sku-
pině následující zápasy:

Již v prosinci porazil Spartu Krč 2:1 (branky
Dozorec, Dalekorej) a s Jabloncem „B“ prohrál
vysoko 1:6 (skóroval Petržílka).

Další zápasy byly na pořadu v lednu a únoru:
SK UNION – MARILA PŘÍBRAM B 2:2

Vedení Unionu zajistili Hájek a Homola, sou-
peř však v závěru srovnal.
BOHEMIANS – SK UNION  3:1

Třetiligový soupeř byl lepším mužstvem, za
Union snížil nepříznivé skóre Dalekorej.
SK UNION – XAVEROV 0:2 

Zkušený druholigový celek dokázal využít své
herní převahy.
SK PARDUBICE – SK UNION 6:2

Union překvapivě do půle vedl brankou Bláhy,
Východočeši otočili skóre utkání v první části
druhé půle. Druhou branku Čelákovic přidal
Dalekorej.

Union skončil ve své skupině na předposled-
ním 6. místě a v boji o konečné umístění narazil
na celek II. ligy Viktorii Žižkov a podlehl 0:1,
když o výsledku rozhodla dorážka Kropíka z 18.
minuty.

Union Čelákovice tedy obsadil v pořadí 12.
místo. Vítězem zimního turnaje se stala rezerva
pražské Sparty, která na penalty porazila Par-
dubice.

Fotbalisté Unionu sehrají ještě přípravné
zápasy s Brandýsem, Semicemi a třetiligovým
Hradcem Králové B.

Jarní část mistrovské divizní soutěže zvedne
svoji oponu o druhém březnovém víkendu.
Union zahajuje v sobotu 11. 3. od  14.30 hodin
doma na stadionu „U Hájku“ s Českým Bro-
dem. Tedy na úvod nás čeká derby s jedním
z adeptů postupu a takové utkání by si příznivci
dobrého fotbalu neměli nechat ujít!

Starší dorost pod vedením trenéra Pavla
Hájka hraje zimní turnaj na Motorletu a patří do
horní části tabulky tohoto turnaje. Své postave-
ní si dorostenci zajistili těmito výsledky:
Union – Meteor  3:3,   Stará Boleslav – Union
1:4,  Union – Krč  3:1,  Libuš – Union  4:0,
Union – Stodůlky  4:3,  Motorlet – Union  2:1,
Union – Střešovice 0:2

I mladší dorost působí na zimním turnaji Juni-
oru a vede si velmi dobře: Union – Junior  3:2,
Libuš – Union  2:3, H. Měcholupy – Union 1:5,
Union – Meteor „B“ 2:0,  Viktoria VIII – Union
0:8, Union – Junior „B“  2:1,  Dukla – Union  3:2.

Dorosty zahajují divizní soutěž 25. března
zápasem v Toužimi.

V letošním roce oslaví čelákovická kopa-
ná 85 let od svého založení. Připravuje se
několik akcí k tomuto jubileu – čtvrtý ročník
Letního turnaje o „Pohár starosty města“,
kvalifikační zápasy mládežnických reprezen-
tací, republikové finále dlouhodobé soutěže
krajských žákovských výběrů či květnový
turnaj přípravek. Rovněž připravujeme
ohlédnutí do historie, které – stejně jako
podrobnější informace o chystaných akcích
– zveřejníme na stránkách čelákovického
Zpravodaje. Milan Šikl

Ve druhé části  Litvínov zvýšil náskok. Orka si
nadále vypracovávala šance, ale znovu jí selha-
la koncovka. Nedokázali jsme několikrát trefit
ani odkrytou branku, a i když jsme soupeře
jasně přestříleli, branku se nám vsítit již nepo-
dařilo.
ORKA – KRÁLOVSKÉ VINOHRADY 7:6 (2:2,
2:3, 3:1)
Branky: Jirovský 2, Truneček 2, Kubíček 2,
Urban.

Orka měla více ze hry, i když skóre bylo
vyrovnané. Vítěznou branku vstřelil v poslední
minutě krásnou střelou Kubíček. Střela Šedy do
prázdné branky při závěrečné power-play hostů
přišla až po siréně, ale to již nic nezměnilo na
důležitém vítězství domácích.
PROSTĚJOV – ORKA 6:5 (2:1, 2:2, 2:2)
Branky: Mikšovský 2, Bartoň, Kubíček, Truneček.

Do zápasu hosté nastupovali s jasným cílem
vyhrát a uchovat si tak naději na play-off, což se
jim však nepodařilo.
ZNOJMO – ORKA 8:2 (2:1, 2:0, 4:1)
Branky: Jirovský, Pavlis.

Otěže zápasu drželi domácí a jasně hosty
přehrávali rychlostí a důrazem. Martin Bajer




