
ZZ PP RR AA VV OO DD AA JJ   MM ĚĚ SS TT AA
ČČEELLÁÁKKOOVVIICC MĚSÍČNÍK   ŘÍJEN 2006    ZDARMA

www.celakovice.cz

� Připravené investice

� Proluka po referendu

� Volební kampaň

� Union na špici přeboru

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC

SE USKUTEČNÍ

v pátek dne 20. října 2006 ve 14.00 – 22.00 hod.

a v sobotu dne 21. října 2006 v 8.00 – 14.00 hod.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České

republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), popřípadě stát-
ní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (evidovaný trvalý
pobyt v obci Čelákovice). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SE USKUTEČNÍ

v pátek dne 20. října 2006 ve 14.00 – 22.00 hod.

a v sobotu dne 21. října 2006 v 8.00 – 14.00 hod.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České

republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Poznámka: V případě, že žádný z kandidátů v senátních volbách nezíská počet hlasů potřebný ke
zvolení podle § 75 Zákona č. 247/1995 Sb., bude se konat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky pravděpodobně dne 27. a 28. října 2006. Voliči budou informováni prostřednictvím

úřední desky.

Další informace pro voliče:

Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Předáváme čistý stůl!
V podzimních komunálních volbách 2002 

zvítězilo sdružení nezávislých kandidátů 

PRO-Č (PRO ČELÁKOVICE), které vzniklo na

podzim 2001 jako otevřená společnost

čelákovických občanů s cílem aktivně se

podílet na rozvoji a správě našeho města.

Lídrem tohoto sdružení byl bývalý tajemník

MěÚ a současný starosta města Ing.

BOHUMIL KLICPERA, kterého jsme požáda-

li o bilanční rozhovor.

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM

VOLEBNÍM OBDOBÍM 2002 až 2006
Přešel jste prakticky přes chodbu radnice

z kanceláře do kanceláře. Vzpomenete si

ještě na své první kroky ve funkci starosty? 

„Samozřejmě, na převzetí rozpracované
dotační investiční akce splaškové kanalizace
v Sedlčánkách, kde se okamžitě muselo roz-
hodnout o realizaci veřejných částí přípojek na
náklady města, na dokončení bazénu, na
odvrácení hrozby finančních ztrát plynoucích
z uzavřených pro město nevýhodných smluv
z předcházejícího volebního období týkající se
průmyslové zóny. Bleskový rozjezd této zóny
s jejím pro město celkovým kladným finančním
výsledkem je určitým zadostiučiněním z prožité-
ho stresu správného rozhodnutí ve prospěch
města s vyloučením jakékoliv chyby.“

Jak vůbec hodnotíte volební období 2002

až 2006? 

„Jako hodně komplikované, zejména v oblas-
ti financí. Jsem rád, že za toto volební období se
nám podařilo vyřešit všechny nepříjemné dotač-
ní záležitosti předcházejících volebních období,
tj. od roku 1998, odvrátit hrozbu finanční likvida-
ce města. Vždyť výměry finančního úřadu na
vrácení, včetně sankcí, dosahovaly celkové
výše zhruba 160 milionů korun! To je roční roz-
počet města! Jsem rád, že předáváme v těchto
věcech čistý stůl. V oblasti investiční ho považu-
ji za poměrně úspěšné, i když nás při rozhodo-
vání provázela nejistota, zda nebudeme muset
vracet zmíněné dotace. Rekonstrukci ulic i pod-
zemních sítí – vodovodů, kanalizací i topných
kanálů každý občan vidí. Kladně hodnotím
odvahu modernizovat ulice středu města –
Stankovského, Sedláčkova, Rumunská a záro-
veň jsme nezapomněli na rozvoj jeho okrajo-
vých částí. Plynofikace Záluží, výstavba komu-
nikací v polovině městské čtvrti Sedlčánky
a Císařská Kuchyně jsou toho důkazem.“

Občané jsou každodenními kontrolory

těchto akcí jak co do splnění termínu, tak

kvality odvedené práce. V Sedláčkově

a Rumunské ulici to však očividně drhlo!

„To je pravda. V obou ulicích komise města
pro otvírání nabídek doporučila Radě města
firmu Stavby silnic a železnic. V uzavřených
smlouvách o dílo jsou stanoveny penalizace za
nedodržení termínu a kvalitu díla. V případě
rekonstrukce komunikace Rumunská budeme
uplatňovat penalizaci za nedodržení termínu ve
výši minimálně 800 tisíc korun! A to jsme uzna-
li zpoždění několika dní podle stavebního
deníku za přeložení optického kabelu Telecomu,
za sanaci komor bývalých rozvodů teplovodu
atd. To je bohužel náš jediný nástroj, který ale
město nesmlouvavě vůči zhotoviteli uplatní! Náš
požadavek zakotvený ve smlouvě zněl jasně:
kvalitní dohotovení komunikace i chodníků do
konce srpna 2006. V Rumunské mne mrzelo
i nedodržení dílčích termínů, zejména nedoko-
nčení jižní strany chodníku do 4. září 2006, aby
se maminky s dětmi bezproblémově dostaly do
mateřské školy. Ani toto zhotovitel nesplnil…“

pokračování na str. 2

O Z N Á M E N Í  M Ě S TA
28. října 1918 vznikla

Československá republika.
U příležitosti vzniku samostatného

státu budou 27. 10. v 11.00 hod.

položeny věnce u pomníku

padlých na náměstí 5. května.

ROZHOVOR
NA AKTUÁLNÍ TÉMA

REFERENDUM

Referendum z iniciativy

přípravného výboru
Přípravný výbor pro vyhlášení místního refe-

renda zastoupený zmocněncem Václavem Špa-
čkem podal ke Krajskému soudu v Praze návrh
na určení, že návrh na konání místního referen-
da podaný tímto přípravným výborem nemá
nedostatky. Krajský soud dne 5. 9. 2006 vydal
usnesení, kterým návrh přípravného výboru
odmítá, a to z důvodu opožděného podání návr-
hu dle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. (150/2002 Sb.),
neboť zmeškání lhůty k podání návrhu nelze
prominout.

Referendum vyhlášené městem 
Dne 9. 9. 2006 proběhlo ve městě Čelákovice

referendum vyhlášené Zastupitelstvem města
dne 21. 6. 2006. Referendum se konalo k otáz-
ce „Odmítáte realizaci Polyfunkčního domu Har-
monie v proluce na jižní straně náměstí?“

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je
třeba dle § 48 odst. 1 zákona o místním refe-
rendu (22/2004 Sb.) účasti alespoň poloviny
oprávněných osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob. Účast v referendu byla
17,98 %, referendum je tedy ze zákona
neplatné.

Mgr. Ivana Kašpárková, tajemnice MěÚ

Redakce: Usnesení Krajského soudu a po-
drobné výsledky referenda naleznete na webo-
vých stránkách města.
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ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Vyučování bude v prvním pololetí ukonče-

no ve středu 31. ledna 2007. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

v pátek 29. června 2007. Podzimní prázdniny

připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října

2006. Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 

2. ledna 2007. Vyučování začne ve středu 

3. ledna 2007. Jednodenní pololetní prázdni-

ny připadnou na pátek 2. února 2007. Jarní

prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
Čelákovice stanoveny takto: 26. 2. – 4. 3. 2007.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 

5. dubna a pátek 6. dubna 2007. Hlavní

prázdniny budou trvat od pondělí 2. července

2007 do pátku 31. srpna 2007.

Období školního vyučování ve školním roce

2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB
ve volebním okrsku č. 1 

- je volební místnost – místnost Mateřské školy, ul. Přístavní, č. p. 333

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Přístavní, Křižíkova, Dělnická, Polská, Žižko-
va, Jaselská, U Hřiště, Alej Jiřího Wolkera, 28. října, Chodská, U Hájku, Táboritská, Lidická, Pra-
žská, U Mostu, Ruská, Zdeňka Austa, Miroslava Maška, Zahradní, U Přívozu, Květinová, Jil-
mová, V Lukách, Lísková, Trnková, Šípková, Pod Přerovskou cestou

ve volebním okrsku č. 2 

- je volební místnost – zasedací místnost Technických služeb Čelákovice (vchod z ul. Lipo-

vá) č. p. 1429

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Rooseveltova, Majakovského, Václava Káli-
ka, Jungmannova, Lipová, Příční, Na Požárech, Mochovská, Kozovazská, Čelakovského, 
B. Němcové, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Družstevní, Třebízského, Dobrovského, Zárubova,
K Bílému vrchu, Krajní, Karla Otty

ve volebním okrsku č. 3 

- je volební místnost – klubovna č. 6 v Kulturním domě v Sadech 17. listopadu č. p. 1380 –

(místnost VLEVO vedle kanceláře KD)

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: J. Zeyera (mimo č. p. 1474 – 1475), S. K. Neu-
manna, Svatopluka Čecha, H. Kvapilové, Havlíčkova, Jiráskova, Petra Jilemnického, Palackého, 
P. Bezruče, Bratří Čapků, Masarykova, Vašátkova, V Rybníčkách, U Potoka, U Podjezdu

ve volebním okrsku č. 4 

- je volební místnost – učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní č. p. 457

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Sedláčkova, Kostelní, V Nedaninách,
Dukelská, Matěje Červenky, Jiřinská, Sukova, Husova, Fügnerova, Ve Skále, Kollárova, Rybářs-
ká, U Kovárny, Na Hrádku, U Zdymadel, Kaplánkova, Jaroslava Kruckého, Miroslava Zachara,
U Stabenovky, Ve Vrbí

ve volebním okrsku č. 5 

- je volební místnost – zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice, ul. Prokopa Holého č. p. 1664

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Prokopa Holého, U Učiliště, Sokolovská,
Na Švihově, B. Smetany, Krátká, Rumunská č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488

ve volebním okrsku č. 6 

- je volební místnost – klubovna č. 2 v Kulturním domě v Sadech 17. listopadu č. p. 1380

(místnost VPRAVO v místě bývalé kanceláře dávek státní sociální podpory)

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Na Stráni, U Kapličky, Na Nábřeží
ve volebním okrsku č. 7 

- je volební místnost – zasedací místnost Q-BYT, s. r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697 

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Rumunská (mimo č. p. 1446 – 1448 a č. p.
1486 – 1488), J. Zeyera č. p. 1474 –1475, Spojovací, Volmanova

ve volebním okrsku č. 8 

- je volební místnost – pobočka Městské knihovny V Prokopě č. p. 1349

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: sídliště V Prokopě
ve volebním okrsku č. 9 

- je volební místnost – místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První č. p. 115

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Záluží a Cihelna
ve volebním okrsku č. 10 

- je volební místnost – pobočka Městské knihovny v Sedlčánkách, Mírové nám. č. p. 45

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Sedlčánky a Císařská Kuchyně, včetně ulic Na
Výsluní, Ferlesova, K Borku, Pavla Ježdíka – celá ulice včetně č. p. 1756, a včetně nových ulic Matěje
Koštíře, Josefa Klicpery, Františka Chvátliny, Mokrých, Pod Mlejnkem, Na Paloučku, U Mlýnské strouhy

ve volebním okrsku č. 11 

- je volební místnost – místnost družiny Základní školy, ul. J. A. Komenského č. p. 414

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Stankovského, J. A. Komenského, nám.
5. května, Sady 17. listopadu, V Zátiší, Vančurova, Hybešova

Předáváme čistý stůl!
Pokračování ze str. 1

Náměstí a jeho budoucí podoba se staly

v poslední době jablkem sváru. Vidíte světlo

na konci tunelu?

„Po dvouletém vývoji jsme představili výraz-
nou architekturu dostavby proluky náměstí ate-
liéru DOMY, tj. Polyfukční dům soukromého
investora – společnosti HARMONIE GROUP
veřejnosti a vyhlásili místní referendum pro
ověření názoru občanů na jeho případnou reali-
zaci. Referendum bylo neplatné z důvodu
nezájmu občanů a nemá cenu spekulovat, proč
nebo cokoliv občanům vyčítat. Zastávám názor,
že by bylo vhodné nechat ještě zpracovat od
alespoň dvou renomovaných architektů další
architektonické výrazy proluky náměstí. Sou-
časné náměstí rozhodně nemůžeme považovat
za dobře zurbanizované území, právě naopak,
a proto není vůbec jednoduché toto území a na
základě městem požadovaných regulačních
podmínek řešit. Architektonickou soutěž podle
podmínek komory, však stále považuji za poten-
cionální přehlídku výstředních architektonických
prací, v režii pouze architektů jednak v roli poro-
ty a jednak v roli soutěžících. A pro naše, jak již
jsem řekl, špatně urbanizované náměstí, ji vidím
jako nevhodnou variantu.“  

V celé republice se mluví o populační

vlně, také do Čelákovic se stěhují mladé

rodiny. Nezaskočí je nedostatečná kapacita

mateřských škol pro předškolní děti? 

„Zrealizovali jsme kompletní rekonstrukci
Mateřské školy Přístavní včetně vybavení, která
nám kapacitu dětí nezvýšila, ale nadstandardně
zlepšila jejich podmínky. Vypomohli jsme si
zřízením dvou tříd v bývalé družině Základní
školy J. A. Komenského, jedná se o dočasné
řešení do roku 2008. Připravili jsme systémové
řešení ve smyslu plné rehabilitace objektu
bývalé 5. MŠ v ulici J. A. Komenského, který byl
pro tyto účely postaven. Projektově je tato akce
připravena, první dvě třídy již byly zrekonstruo-
vány a zbývající prostory je možné stavebně
zvládnout v průběhu roku 2007. Modernizaci
včetně zateplení si zaslouží i Mateřská škola
v Rumunské. Takže vše je připraveno na to, aby
v roce 2008 byly uspokojeny všechny čeláko-
vické děti předškolního věku a mohly být umi-
sťovány do velmi příjemných prostor tří mateř-
ských školek v ulicích Rumunská, J. A.
Komenského a Přístavní.“   

A co pokračující privatizace městských

bytů? 

„Privatizaci městských bytů ze tří vchodů čp.
1462, 1463 a 1464 panelového domu v ulici
Rumunská a z jednoho vchodu čp. 1631 ulice
Na Stráni hodnotím velmi úspěšně. Všechny
byty byly prodány nájemníkům a z takto získa-
ných prostředků jsme financovali rekonstrukci
Mateřské školy Přístavní i kompletní výměnu
oken a dveří domů čp. 1440, 1441 a 1442, 1443
v ulici Prokopa Holého. Stejně tak jsem spoko-
jen s vlídnou a nenásilnou privatizací městských
bytů v sídlišti V Prokopě čp. 1305 až 1344.
Osobně se přikláním k další privatizaci pro
město nepotřebných bytů v tomto nastarto-
vaném režimu, tedy vycházet z ceny znalecké-
ho posudku bytu i z prokazatelného průzkumu
zájmu stávajících nájemníků, s nimiž je nutné při
společných setkáních vést dialog. Jinak není
možné znát a respektovat jejich názory.“.

Dva týdny před komunálními volbami Vám

nemohu položit jinou závěrečnou otázku.

Chcete pokračovat? 

„Ano, kandiduji za sdružení nezávislých kan-
didátů PRO-Č. Pravidelně po celé čtyři roky

jsme se měsíčně scházeli nad problémy města,
přeli se o nejlepší řešení a nepřestali sledovat
potřeby našich občanů. Domnívám se, že máme
stabilizovaný tým, což je patrné z naší kandidátky,
který umí řešit problémy města. Chceme pokračo-
vat! Samozřejmě, pokud dostaneme od občanů
v nadcházejících komunálních volbách dobré
vysvědčení a mandát na další čtyři roky.“ 

Za rozhovor poděkoval Václav Tichý

Vdovské důchody
Vdovy, kterým vznikl nárok na vdovský

důchod před 1. 1. 1996 a kterým byla výše
vdovského důchodu omezena, nebo kterým 
v důsledku souběhu s jiným důchodem není
vdovský důchod vyplácen, si mohou do 31. 10.

2006 požádat Českou správu sociálního zabez-
pečení o zvýšení vdovského důchodu.

Žádosti o zvýšení vdovského důchodu jsou 
k dispozici na odboru SvaZ MěÚ Čelákovice.
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Železniční zastávka ČELÁKOVICE – JIŘINA 

Dne 5. 9. 2006 předala Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) zhoto-
viteli, společnosti Viamont DSP, a. s., Ústí nad
Labem, za účasti zástupců města staveniště
zastávky. Město Čelákovice má uzavřenu se
SŽDC Smlouvu o poskytnutí finanční dotace
města na zřízení zastávky v konečné výši 4 mil.
Kč, ve které je řádně ošetřeno, že tyto prostřed-
ky budou výlučně použity na zastávku a nejzaz-
ší termín uvedení zastávky do zkušebního pro-
vozu je stanoven na 30. 9. 2007. Město obdrželo
Smlouvu o dílo mezi objednatelem SŽDC a zho-
tovitelem Viamont DSP a poskytlo SŽDC první
část svého příspěvku ve výši 2 mil. Kč. Zbývající
2 mil. Kč město převede na účet SŽDC po pro-
kazatelném provedení fakturace zhotovitele
investorovi (SŽDC) v minimální výši 10 mil. Kč.
V uzavřené smlouvě o dílo mezi SŽDC a spole-
čností Viamont DSP se zhotovitel Viamont DSP
zavazuje zřídit zastávku v ceně 19.950 tis. Kč
bez DPH a zahájit zkušební provoz do 10. 12.
2006!

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe 

Na lávku v Nedaninách pod Kovohutěmi dis-
ponuje město územním rozhodnutím, na zákla-
dě kterého byly vykoupeny všechny dotčené
pozemky od soukromých vlastníků. V současné
době je připraveno výběrové řízení na doku-
mentaci pro stavební povolení a na základě
vydaného stavebního povolení požádáme
o finanční dotaci. Náklady na tuto variantu jsou
odhadovány z územní dokumentace ve výši cca
25 až 27 mil. Kč.

V souladu s Memorandem o spolupráci a na
základě modernizace železniční infrastruktury
Praha – Čelákovice – Lysá n. L. – Milovice –
Mladá Boleslav s možným prodloužením do
Liberce by přicházela v úvahu i varianta lávky
pro chodce a cyklisty zakomponovaná v kom-
pletní přestavbě železničního mostu přes Labe.
Zrealizovaná zastávka JIŘINA by mohla sloužit
i chatařům na káranské straně Labe. Z tech-
nické zprávy společnosti SUDOP PRAHA
vyplývá, že v traťovém úseku Čelákovice – Lysá
nad Labem mezi km 28,815 a km 28,975 by měl
stávající ocelový příhradový most s nízkou pod-
plavnou výškou (5,10 m) být kompletně pře-
stavěn s konstrukcí jen o 2 polích a podplavnou
výškou 7,00 m nad max. plavební hladinou dle
požadavku společnosti Vodní cesty, a. s. Nový
most je navržen vlevo od stávajícího, aby bylo
možné při výstavbě mostu zachovat provoz
alespoň po jedné koleji. Zde bych se velice přim-
louval za pokračování spolupráce města s Čes-
kými drahami, kde v rámci výstavby nového
železničního mostu přes Labe by se zrealizova-
la i lávka, samozřejmě s finanční účastí města.

Cyklistická stezka Čelákovice – Lázně Toušeň

Rada města svým usnesením č. 09/2006 ze
dne 11. 9. 2006 schválila na základě doporuče-
ní komise pro hodnocení nabídek jako pro
město nejvýhodnější nabídku firmy Strabag, a. s.,

Beroun v celkové ceně 1 886 256 Kč bez DPH.
Jedná se o čelákovickou a toušeňskou část
stezky, obě obce budou hradit náklady výstavby
stezky na svém katastru.

Stezka sice obchází vlastníka pozemku
č. 591/1, který zasahuje i pod silnici a před a za
tímto pozemkem ústí na silnici, protože vlastník
nepovolil stezku na svém pozemku. Tento vlast-
ník se však odvolal proti vydanému rozhodnutí
o povolení této stavby, jež sice nevede na jeho
pozemku, ale údajně vybízí cyklisty k pokračo-
vání přes jeho pozemek, takže stavba bude
moci být teoreticky zahájena v listopadu 2006,
samozřejmě z důvodu klimatických podmínek
bude lepší její realizace brzy zjara 2007.

Rekonstrukce komunikace Ferlesova

Rada města svým usnesením č. 09/2006 ze
dne 11. 9. 2006 schválila na základě doporuče-
ní komise pro hodnocení nabídek jako pro
město nejvýhodnější nabídku firmy SWIETEL-
SKY stavební, s. r. o., v ceně 1 881 906 Kč bez
DPH a bez vjezdů k jednotlivým rodinným
domům (RD). Na ty byla stanovena jednotková
cena za m2 a budou realizovány u RD, jejichž
vrata/vrátka splňují podmínky města – řádné
sloupky k odvození šíře vjezdu a práh k odvo-
zení výšky, resp. spádu od RD na městskou
komunikaci. V návrhu smlouvy o dílo je doba
plnění stanovena na 30 kalendářních dní, která
se bude odvíjet od příslušných lhůt veřejné
zakázky. Zahájení stavebních prací předpo-
kládáme v říjnu 2006.

Kanalizace dešťová v Sedlčánkách

Na dešťovou kanalizaci Sedlčánek – sever,
zahrnující oblast od ulice Družstevní po Labe,
bylo vydáno stavební povolení. V současné
době je připravena veřejná zakázka na zhotovi-
tele, aby během zimních měsíců mohla být rea-
lizována. V podmínkách soutěže je brán zřetel
na nepříznivé klimatické podmínky, o které se
doba výstavby prodlouží, i na etapizaci stavby.
Zjara 2007 by se následně mohly provést v této
oblasti rekonstrukce místních komunikací.

Kanalizace splašková pro chaty v Sedlčánkách

Chataři složili Zastupitelstvem požadovanou
částku 330 tis. Kč ve smyslu nevratného příspěv-
ku a i zde je připravena veřejná zakázka, kterou
by zhotovitel prováděl v zimních měsících s ohle-
dem na výstavbu dešťové kanalizace.

Autobusová zastávka Záluží

Na rekonstrukci křižovatky ulic Zálužské
a Haškovy včetně vytvoření hran busových
zastávek a čekárny v odhadovaných nákladech
cca 950 tis. Kč probíhá územní řízení. Po nabytí
právní moci územního rozhodnutí zajistí odbor
rozvoje města stavební povolení, aby na jaře
2007 stavba mohla být zahájena.

Topné kanály a plynofikace V Prokopě

Město disponuje projektovou dokumentací na
rekonstrukci teplovodních rozvodů od kotelny

po celém sídlišti, jejíž realizace je naplánována
po etapách v letech 2007 a 2008.

Město využilo skutečnosti, že firma CZ TECH,
s. r. o., nechala zpracovat projekt středotlakého
plynovodu do areálu Volmanovy vily, který hodlá
v říjnu 2006 realizovat, a navázalo na tento plyno-
vod jednotlivými přípojkami zejména pro 4 bloky
domů čp. 1305 – 1344. Tyto vchody se nájem-
níkům prodávají a město stojí před rozhodnutím,
zda realizovat rekonstrukci teplovodního potrubí
pro tyto domy v odhadovaných nákladech cca
3 mil. Kč, nebo se souhlasem těchto nájemníků
s příspěvkem města v max. výši 10 tis. Kč na ply-
novou skříňku s uzávěrem sem zavést plyn
v odhadovaných nákladech jen 750 tis. Kč. Tato
řešení jsou připravena na jaro 2007 k veřejné dis-
kusi občanů bydlících v těchto domech i domech
SBD. Zároveň jsou připravena i variantní řešení
pro domy čp. 1531 až 1534 bloku „A“ SBD. Veřej-
ná diskuse se přepokládá po částech, a to vždy
s občany jednotlivých bloků.

Kotelna „K 90“ v našem sídlišti pracuje v sou-
časné době s plným využitím svého výkonu.
V případě, že by vlastníci domů čp. 1305 až
1344 požadovali napojení přímo na plyn, tedy
by došlo ke snížení odběru o uvažovaných cca
20 %, lze úpravou režimu kotelny (řazením
kotlů, úpravou průtoků, atd.) zajistit, aby nedo-
šlo ke snížení účinnosti výroby tepla. Příznivým
efektem bude nižší zatížení čerpadel a ostatního
zařízení, čímž se prodlouží jejich životnost. Vyt-
voří se i určitá rezerva ve výkonu kotelny, jež
umožní pružnější regulaci výkonu. Vliv fixních
nákladů na cenu tepla (převážně odpisy zaříze-
ní) bude omezen nastávající postupnou obno-
vou zařízení kotelny, které bude účetně v roce
2007 odepsáno. Chci tímto vysvětlením ubezpe-
čit občany našeho sídliště V Prokopě, i přes
všechna „zasvěcená“ tvrzení, která se ke mně
dostala, že ke zvýšení ceny tepla vlivem snížení
množství tepla vyráběného v kotelně „K 90“
nedojde! 

Samozřejmě, že cenu vyráběného tepla
budou ovlivňovat další okolnosti, především
nárůst ceny energií, zejména plynu.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

První placené parkoviště s parkovacím

automatem v Čelákovicích

Místo: Sedláčkova ulice (od domu U Diamantů 
k restauraci Krušárna) 
V časech:
po – pá 6.00 – 18.00 hod., so 6.00 – 12.00 hod.
Ceny: 5,- Kč/1/2 hod., 10,- Kč/1 hod., každá
započatá hodina +10,- Kč.
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Korupce, nebo střet zájmů?
(prohlášení skupiny zastupitelů města

Čelákovic k dostavbě náměstí)

S blížícím se termínem referenda o dostavbě
náměstí v Čelákovicích se v celostátním i regio-
nálním tisku objevovala obvinění a prohlášení
o údajných nezákonných postupech, o pohrdání
vůlí voličů, o nehospodárném nakládání
s majetkem města a korupci v řadách zastupi-
telů města Čelákovic ve prospěch firmy Harmo-
nie Group, a. s.

Zdrojem těchto informací je skupinka obyvatel
soustředěná kolem zastupitele pana Miroslava
Leypold Igla.

My, níže podepsaní zastupitelé města, tato tvr-
zení důrazně odmítáme. Na internetových strán-
kách města Čelákovic (www.celakovice.cz) je
uveden podrobný přehled vývoje jednání
o dostavbě proluky na náměstí od roku 2002
a přehled rozhodnutí kolektivních orgánů města
včetně přehledu hlasování jednotlivých zastupite-
lů v průběhu více jak dvouletého období.

Z těchto materiálů považujeme za nutné upo-
zornit na tyto body:
• Rada města dne 6. 5. 2004 schválila svým usne-

sením č. 05/2004 zprostředkování prodeje
pozemků proluky na náměstí realitními kance-
lářemi Stepp Invest a BONUS PRAHA – bez
exkluzivity.

• Rada města dne 2. 9. 2004 projednala výsledky
výběrového řízení uspořádaného realitní kance-
láří BONUS PRAHA a doporučila Zastupitelstvu
města jako optimální nabídku na prodej pozem-
ků v proluce na náměstí firmu Harmonie Group,
a. s. Firma Stepp Invest nepředložila žádný
návrh na prodej. Na Zastupitelstvu města byla
pak odsouhlasena smlouva o smlouvě budoucí
na prodej pozemků firmě Harmonie Group, a. s.

• Po odmítnutí několika návrhů (cca 6) projekčního
ateliéru architektury a designu K2 z Hradce
Králového se dohodla Rada města s firmou Har-
monie Group, a. s., na změně projekční kanceláře,
která nejprve zpracuje „Koncept zástavby proluky
náměstí“. Náklady na koncept ve výši 100 tis. Kč
včetně DPH rozhodnutím Rady uhradí město,
zbývající část nákladů firma Harmonie Group, a. s.

• Architektonický ateliér Domy navrhl Radě města
komplexnější zástavbu proluky na náměstí
včetně podzemního parkování, která by byla
možná jen při změně regulačních podmínek.
O tomto bylo Zastupitelstvo informováno v rámci
bodu kontrola usnesení. Pan zastupitel Iglo
navrhl, že v souvislosti se změnou regulačních
podmínek by mělo být vypsáno nové výběrové
řízení na pozemky proluky.

• Ještě před zveřejněním I. varianty studie ve Zpra-
vodaji Čelákovic se objevily plakáty s výzvou
k podpisování archů o vypsání referenda
k zástavbě proluky (záměr byl v té době znám
pouze členům Rady města a komise výstavby
jejímiž členy jsou dva zaměstnanci firmy Stepp
Invest).

• Zastupitelstvu města byl předložen, na základě
doporučení architektů města a Rady města,
návrh na změnu regulačních podmínek. Změnu
regulačních podmínek Zastupitelstvo odsouhla-
silo těsnou většinou. V předvečer zasedání
Zastupitelstva (11. 4. 2006) byl všem zastupite-
lům doručen dopis s vyhrůžkou, že pokud budou
hlasovat pro přijetí změny regulačních podmínek,
bude na ně podána žaloba. Dopis byl rozesílán

z e-mailové adresy: Iglo@steppinvest.cz a pode-
psán panem zastupitelem Iglem.

Zastupitelé:
Adámek Ludvík, Bodlák František, Bukačová

Eva, Klicpera Bohumil, Bukač Miloš, Stuchlík

Pavel, Tichá Zdeňka, Rikl Aleš, Šíma Pavel,

Rýdlo Luboš, Pýcha Josef, Kadeřávková Hana.

Dopis starosty a místostarosty,

za město Čelákovice organizaci

Transparency International –

Česká republika, o. p. s.

Vážený pane předsedo správní rady,
obracíme se na Vás touto cestou v souvislosti
s výroky právníka zastupující Vaši společnost
zveřejněnými v článku Mladé fronty DNES ze
dne 2. 9. 2006, jenž popisuje besedu v Měst-
ském muzeu organizovanou dne 31. 8. 2006 p.
Leypold-Iglem z komunálního politického hnutí
Čelákovická změna.

V předmětném článku se uvádí, že postup
radnice označil Petr Prchal z nevládní organiza-
ce Transparency International jako nerespekto-
vání zákona a zvůli a dále uvedl: „Nevíme, čím
jsou motivováni představitelé města, ale určitě
to není dodržování zákona. Obec nenakládá se
svým majetkem hospodárně.“

S tímto tvrzením zásadně nesouhlasíme,
neboť ani představitelé města ani město jako
takové žádný zákon neporušilo a není pravda
ani to, že by město nakládalo se svým majet-
kem nehospodárně. Navíc toto tvrzení je uvádě-
no v souvislosti s předmětem Vaší činnosti –
odhalováním a omezováním korupce. Žádáme
Vás o vysvětlení, jaký zákon byl představiteli
města a městem porušen a v čem. Udivuje nás,
že taková prestižní organizace,  jako je Vaše,
dělá závěry na základě nepodložených tvrzení,
aniž by měla snahu ověřit si je na základě 
oficiálních dokumentů a dalších objektivních
skutečností. Na besedu, kde výše uvedená
slova zazněla, nebyl nikdo za Město 
Čelákovice pozván, ani nebyl pořadateli kontak-
tován.

Z kontextu uveřejněného článku vyplývá, že
vyjádření právníka Transparency International
se týkalo postupu města ve věci zastavění pro-
luky náměstí. Pro Vaši informaci uvádíme násle-
dující genezi dostavby proluky náměstí:

Urbanistickou studií zóny – Náměstí Čeláko-
vice – z května 2002 zpracovatele Ing. arch.
Tichého byla navržena rehabilitace prostoru
náměstí jako středu města a byly stanoveny
výchozí principy regulace a řešení klíčových
prostor. Tento záměr byl představen veřejnosti
ve Zpravodaji města v březnu 2003 a ve veřejné
diskusi s občany v Kulturním domě a na
odborném workshopu architektů v dubnu 2003.
Na základě tohoto projednání byly do studie
zapracovány další připomínky a podněty a vari-
anta II. urbanistické studie byla kolektivními
orgány potvrzena jako výchozí podklad pro
zadání dokumentace pro územní řízení náměstí
a dostavby proluky. Rozhodnutí o umístění stav-
by bylo vydáno a nabylo právní moci dne 1. 1.
2005. V únoru 2004 Zastupitelstvo města sch-
válilo záměr na prodej pozemků na náměstí pro
investora, který splní regulační podmínky
města. Záměr byl vyvěšen dle zákona v březnu

2004 a po dobu vyvěšení záměru mohli zájem-
ci podat své nabídky. Město dále nabízelo uve-
dené pozemky standardním způsobem, jednak
příslušným odborem Městského úřadu, který se
snažil prostřednictvím inzerce v tisku a na Inter-
netu oslovit potenciální zájemce a jednak pro-
střednictvím realitní kanceláře. Rada města 6. 5.
2004 schválila zprostředkování prodeje pozem-
ků proluky realitními kancelářemi Stepp Invest
(spolupracovníkem kanceláře je p. Leypold-Iglo,
organizátor zmíněné besedy) a BONUS
PRAHA a následně s nimi město uzavřelo man-
dátní smlouvy bez exkluzivity. Společnost Stepp
Invest nesehnala žádného zájemce, společnost
BONUS po provedeném interním výběrovém
řízení doporučila městu prodej společnosti
HARMONIE GROUP, která jako jediná přistou-
pila na dané regulační podmínky a požadavky
(včetně ceny).

O záměru prodeje ZM rozhodlo 15. 11. 2004,
kdy schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní
s firmou HARMONIE GROUP, a. s. V této
smlouvě ujednaná cena je cenou obvyklou
v daném místě a čase, vzhledem k prodeji
obdobných pozemků v centru města jiným sub-
jektům. V době projednávání této ceny na ZM
(při schvalování záměru v únoru 2004) nebyla
cena žádným ze zastupitelů rozporována. Další
zvýhodnění pro město je dáno usnesením
Zastupitelstva a bude obsaženo v kupní
smlouvě (např. podmínka investice developera
v min. nákladech 15 mil. na komunikace, chod-
níky, zeleň i druhé podzemní parkovací podlaží
pro veřejnost).

Všechna výše uvedená tvrzení lze doložit
písemnými důkazy a usneseními Zastupitelstva
města a Rady města, do kterých lze nahléd-
nout, většina z nich je zveřejněna i na interne-
tových stránkách města Čelákovic. Město
odmítá nařčení z nerespektování zákona
a zvůle. Jestliže Váš zaměstnanec veřejně pro-
hlásil, že představitelé města nedodržují zákon
a obec nenakládá se svým majetkem hospo-
dárně, a toto tvrzení nemůže doložit, žádáme
o dementování jeho tvrzení a o omluvu. Nařčení
z korupce pociťujeme jako hrubou urážku
a snahu využít a zmedializovat toto smyšlené
obvinění v předvolební kampani (smlouva
o budoucí smlouvě s fy HARMONIE GROUP, 
a. s., byla schválena 10. 11. 2004, a to jedno-
myslně všemi 16 přítomnými členy Zastupitel-
stva, včetně p. Leypold-Igla, který prodej uve-
dené firmě začal napadat až v únoru 2006
a v dubnu 2006 se snažil ovlivnit zastupitele
města při hlasování takovým způsobem, že
Zastupitelstvo rozhodlo o podání trestního
oznámení na jeho osobu pro trestný čin
vydírání). Na nesmyslnost tvrzeného korupčního
jednání v uvedeném případě mimo jiné ukazuje
i skutečnost, že smlouva o smlouvě budoucí
kupní obsahuje vyvazovací podmínky ohledně
započetí i ukončení stavby v letošním roce,
které nebudou splněny (nebylo ještě vydáno ani
územní rozhodnutí, natož stavební povolení),
a proto není vůbec jisté, zda se investorem
firma HARMONIE GROUP, a. s., nakonec stane
či nikoli – záleží opět na jednání a rozhodnutí
Zastupitelstva města. V dané fázi vývoje vztahů
města Čelákovic ke společnosti HARMONIE
GROUP, a. s., nejde ještě o rozhodování 
o prodeji pozemků, resp. o uzavírání kupní
smlouvy.

Referendum o dostavbě proluky náměstí v Čelákovicích vyvolalo zájem regionálního

i celostátního tisku. Na kritiku postupu a obvinění města z nezákonných postupů 

reagovalo vedení města a skupina zastupitelů takto:



Odpověď organizace Transparency

International – Česká republika, o. p. s.

na dopis starosty a místostarosty 

za město Čelákovice
Vážený pane starosto a místostarosto,
Děkujeme za Váš dopis z 5. září 2006, ve

kterém nás informujete o svém pohledu na
záměr prodeje pozemku na hlavním čeláko-
vickém náměstí a vyjadřujete svůj nesouhlas
s výroky kolegy Mgr. Petra Prchala zveřejně-
nými v MF Dnes dne 2. září 2006.

Vyjádření Mgr. Prchala cele odráží názor
Transparency International – Česká republika,
o. p. s. (dále jen „TIC“) na postup města Čeláko-
vic při realizaci záměru prodeje pozemku na
hlavním náměstí. Tento názor jsme si utvořili na
základě kvalifikované analýzy dokumentů, které
nám byly předloženy naším klientem – obča-
nem města Čelákovic. Vedle toho nás k tomuto
klientovi váže povinnost mlčenlivosti, nevidíme
proto důvod ani pro dementování tohoto
vyjádření, ani pro omluvu.

TIC nebyla organizátorem diskuse, kde médii
zveřejněné výroky měly údajně zaznít, nemohla
tedy ani ovlivnit výběr diskutujících. Výtku, že na
veřejnou debatu nebyl pozván zástupce města,
směřujte proto pořadatelům. Stranou nadto
ponecháváme otázku, zda média přinesla
korektní reprodukci shora uvedeného vyjádřen.

S přátelským pozdravem
MUDr. Milan Kudyn,

předseda správní rady TIC a
Mgr. Michal Stička, M. A.,

vedoucí právního střediska TIC

PROLUKA  PO REFERENDU
Místního referenda dne 9. 9. 2006 s otázkou:

„Odmítáte realizaci Polyfunkčního domu Har-
monie v proluce na jižní straně náměstí?“ se
zúčastnilo necelých 18 % oprávněných osob.
Referendum je tedy neplatné. Dle mého názoru
nemá cenu spekulovat o dílčích výsledcích
neplatného referenda ani o nízké účasti občanů.
Skutečné náklady referenda byly oproti odhado-
vaným 350 tis. Kč ve výši 184 tis. Kč.

Z právního hlediska je vztah města Čelákovic
a společnosti HARMONIIE GROUP, a. s., v sou-
časné době upraven Smlouvou o smlouvě
budoucí (dále Smlouva), která byla uzavřena
dne 15. 11. 2004, ve znění Dodatků č. 1 až 4.
Podstatné pro současnou situaci je ujednání čl.
III. Smlouvy o závazku smluvních stran, že nej-
později do 30. 9. 2006  uzavřou kupní smlouvu
o prodeji pozemku, a závazek společnosti
HARMONIE GROUP, a. s., podle čl. IV. odst. 2
písm. c) Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2006

dokončit stavbu a požádat o kolaudaci stavby
na pozemku.

Za naprosto nevhodné považuji zavazovat
kolektivní orgány města, které vzejdou z nad-
cházejících komunálních voleb, zásadním, a
hlavně nezvratným rozhodnutím. Proto musí být
pro obě strany přijatelné pouhé prodloužení ter-
mínu pro uzavření kupní smlouvy o prodeji
pozemku do 31. 12. 2006. Znamená to, že
nebude překročen dosavadní nejzazší termín
dokončení stavby, zakotvený ve stávající
budoucí smlouvě, a nové kolektivní orgány
města mohou do konce roku 2006 připravit
novou Smlouvu o smlouvě budoucí nebo zvolit
jiné řešení.

Společnost HARMONIE GROUP, a. s., již
předložila dokumentaci k územnímu řízení.
Z hlediska technického řešení proluky považuji
za elementární slušnost, aby se k této doku-
mentaci město vyjádřilo. Zastupitelstvo by dle
mého názoru mělo konstatovat, že předložená
verze Dokumentace k územnímu řízení Polyfun-
kčního domu Harmonie splňuje regulační pod-
mínky města, kromě bodu 2. podlažnosti objek-
tů, kde podmínce 2. 2, tj. zeštíhlení výškového
dominantního objektu, nebylo dostatečně
vyhověno. Zastupitelstvo musí trvat na ustupu-
jících podlažích 6. a 7. v 1/3 hmoty dle regula-
čních podmínek a požadovat větší členění
východní fasády výškového objektu. Tyto úpravy
se mohou zohlednit v dalších stupních doku-
mentace. Dále by Zastupitelstvo mělo potvrdit
snahu ateliéru DOMY i investora dodržet regu-
lační podmínky a vyzdvihnout vybudování
dalšího podzemního parkování pro potřeby
města, což znamená značný přínos pro město.

V současné době se připravuje 4. změna
územního plánu sídelního útvaru města Čeláko-
vic, kde se mají změnit regulativy, především
podlažnost zástavby v rozsahu rozvojové plo-
chy náměstí. Změna proběhne ve zjednodu-
šeném řízení, ve dvou krocích, a každý bude
schvalovat Zastupitelstvo, a to ve složení, které
vzejde z nadcházejících komunálních voleb.
Jedná se minimálně o půlroční období, které dle
mého soudu lze využít pro hledání dalšího
architektonického výrazu i urbanistického pojetí
dostavby proluky dle schválených regulačních
podmínek. Dovoluji si doporučit – již novému
Zastupitelstvu – využít časové prodlevy na
pořízení 4. změny ÚPSÚ zadáním konceptu
architektonického výrazu dostavby proluky tvůr-
ci náměstí p. Ing. arch. Tichému, popřípadě
dalšímu architektovi, pro porovnání se stáva-
jícím výrazným architektonickým a urbanistic-
kým řešením ateliéru DOMY s cílem vyjasnit si
konečnou podobu stavby.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

28. říjen – symbol

samostatného státu
Letošní 28. říjen připadá na sobotu, a tak na

první pohled ani nepoznáme, že se jedná o stát-
ní svátek. Většinou se v tuto dobu rozjíždíme po
hřbitovech, abychom uctili památku svých před-
ků. Jen malá hrstka se shromáždí u pomníku
padlých v první světové válce, který je prakticky
v každé obci, a připomene si 28. říjen, den, kdy
byla proklamována v Praze na Václavském
náměstí samostatná republika.

Jména na pomnících, které jsou v naší obci,
nepatří většinou těm, kteří bojovali za samostat-
ný stát v čs. legiích, ale prostě těm, kteří v té
velké, vskutku světové válce padli. Byla to válka
mezi státy monarchistickými na straně jedné
a demokratickými na straně druhé. A monar-
chistický princip vlády byl poražen a demokra-
tické principy vládnutí se opět o kousíček posu-
nuly kupředu. Těch uplynulých téměř 90 let od
28. 10. 1918 nebylo snadných. Zachvátila nás
hnědá a posléze rudá diktatura a svět je nepo-
kojný i dnes. Je třeba si uvědomit, že zápas
o svobodu, nezávislost a lidskou důstojnost
není vybojován nikdy provždy. V každé genera-
ci se najde skupina těch, kteří chtějí uchopit
moc jen pro sebe a nemít nad sebou žádnou
kontrolu. Dnes, jak se zdá, největší nebezpečí
hrozí ze strany „půlměsíce“ a nebezpečí má
barvu zelenou – tím nemyslím pochopitelně
naše ekologické aktivisty. Proto považuji za
potřebné zajímat se o naši národní, ale i světo-
vou historii, abychom se dokázali v dění okolo
nás orientovat a dokázali včas rozpoznat faleš
všelikých falešných proroků. A vážit si těch, kteří
naši samostatnost vybojovali a v různých
dalších zápasech o její obnovu usilovali.

Ing. Josef Šalda

POZVÁNKA
Místní sdružení ODS Čelákovice zve občany

města ke vzpomínkovému shromáždění u příle-
žitosti státního svátku. Uskuteční se 28. října
2006  od 10.00 hod. na náměstí před pomníkem
padlých.
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„Pro kouzlo vzpomínek už potřeba je žít...“ 
Dne 1. 10. 2006 oslaví

své 85. narozeniny paní
Marie BROŽOVÁ z Císa-
řské Kuchyně. Milá mamin-
ko, přejeme Ti hodně 
sluníčka, zdraví, štěstí 
a pohody.

Synové s rodinami

Děkujeme všem přáte-
lům a známým za projeve-
nou soustrast a květinové
dary při posledním rozlou-
čení s panem Františkem

HÁJKEM.

Rodina

Děkujeme všem přáte-
lům a známým za slova
útěchy a květinové dary při
posledním rozloučení s
mým manželem p. Jiřím

PÁSKEM.

Věra Pásková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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všemi, kterým jde o spokojenost občanů, dobrý
vzhled města a svými činy to dokazují. Na druhé
straně chceme nadále aktivně vystupovat proti
různým lobbistům, kterým jde především
o jejich vlastní prospěch. Naši kandidáti i čle-
nové jsou připraveni aktivně pracovat ve výbo-
rech a komisích samosprávy města, rovněž tak
v různých neformálních občanských iniciativách.

Závěrem chceme vyzvat všechny spoluobča-
ny, aby se ke komunálním volbám dostavili
a zřetelně dali najevo svoji vůli. Pokud si vybe-
rete naši stranu nebo jednotlivé kandidáty, sli-
bujeme, že Vaši důvěru nezklameme.

3 – ODS

Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly jako voda v Labi a Vámi

zvolení zastupitelé se opět pokoušejí získat Vaší
přízeň. Toto období se dá přirovnat ke sportu,
kdy různé týmy lidí – hráčů, vedených lídry –
trenéry začínají soupeřit o to, kdo bude mít více
diváků – voličů. Některé týmy budou prezento-
vat svůj program – halu a některé hráče. Jak
jistě souhlasíte, jedno bez druhého nejde, a tak
jsem rád, že Vám mohu představit tým, kterému
se podařilo v obou oblastech výborně sehrát.

ODS, jak jistě víte, pracuje na různých úrov-
ních (soutěžích). Naše místní sdružení se může
opřít o tým Středočeského kraje v čele s Petrem
Bendlem a také Petra Tluchoře, v červnu zvo-
leného poslance PSP ČR, kterého jste mohli
v Čelákovicích několikrát potkat.V říjnu nás také
čekají volby do třetiny Senátu. Kandidát ODS
Karel Šebek je starostou v obci na Benešovsku
a zná potřeby našeho kraje jako celku i aktuální
problémy měst a obcí. Věříme, že takto spolu-
pracující týmy dokáží pro město vytvořit solidní
zázemí a zlepšit život nám všem.

Místní sdružení ODS v Čelákovicích prošlo za
poslední rok několika změnami. Došlo ke
změně ve vedení MS ODS a přibylo členů, kteří
se chtějí aktivně zapojit do věcí veřejných
a podílet se na vytváření spokojeného života
v Čelákovicích.

Našimi prioritami v následujícím období
budou:
1) školství (nechceme aby naše děti byly
odmítány při přijetí do MŠ) 
2) aktivní zapojení se do čerpání strukturálních
fondů Evropské unie 
3) vhodná a všem sloužící dopravní infrastruktura 
4) bezpečnost a prevence kriminality
5) průhledné a solidní fungování města

Náš tým je složen převážně z členů ODS
a na prvních místech jsou lidé, kteří mají chuť
a vůli pro město pracovat. Lídrem kandidátky je
Ing. Josef Šalda, člen a místopředseda MS
ODS a bývalý starosta města. Na druhém místě
je Josef Pátek, člen a předseda MS ODS. Na
třetím místě Ing. Milan Moravec, člen ODS.

V jedné věci se však místní politika přece jen
liší od sportu. Když začne sezona (volební
období) stávají se ze soupeřů partneři. Partneři,
kteří musí tahat za jeden provaz a dokázat
divákům, že zvolili správně. Na tuto spolupráci
jsme připraveni. Jsem přesvědčen, že tým,
který se nám podařilo sestavit pro následující
čtyři roky, je kvalitní a svůj program dokáže
uhájit. Volte, proto, prosím kandidáty ODS.
V průběhu měsíce října se chceme s Vámi,
občany města, setkat na různých diskusích
a setkáních, kde budete moci osobně poznat
a ptát se našich kandidátů do komunálních
a senátních voleb. Josef Pátek, předseda MS
S ODS spokojený život v Čelákovicích!

www.odspv.cz

1 – STRANA ZELENÝCH

Budeme prosazovat pravicovou politiku zalo-
ženou na demokratických principech správy
našeho města se zřetelem na životní prostředí
a kvalitu života. Podle našeho názoru nebyl roz-
voj Čelákovic za posledních 15 let patřičně
rychlý, a to zejména z důvodu nedostatečného
využívání dotačních titulů a grantů vypsaných
ČR a EU. Náš volební program je střízlivý a bez
zbytečných megalomanských projektů, na které
nejsou v městské pokladně prostředky.
Nicméně zajistíme plynulý rozvoj a prosperitu
města, která nebude založena jen na státním
rozpočtu. Chceme vybudovat byrokraticky malé,
ale ekonomicky silné město se zachováním
principu trvale udržitelného rozvoje, kam nebu-
dou lidé jezdit jen přespávat.
Přehled základních deseti bodů našeho pro-

gramu:

1. Městská politika a hospodaření města

• aktivní zapojení občanů do rozhodovacích pro-
cesů (referendum, veřejné soutěže, zvukové
záznamy ze zasedání ZM) • účast města v dota-
čních titulech ČR i EU (zdroj financí pro rozvoj
města a jeho potřeby) • grantové přerozdělování
volných finančních prostředků (přidělení peněz
na projekty zájmovým skupinám i jednotlivcům)
• privatizace služeb pro město (jsou služby,
které umí soukromí podnikatelé lépe)
2. Kvalita života

• pořádek ve městě, více zelených ploch (zpří-
stupnění parků dětem, více zeleně v okrajových
částech města, čistota) • rekonstrukce ČOV,
zlepšení stavu vodohospodářské sítě (snížení
ztrát pitné vody, soulad s legislativou) • podpora
dětí a mládeže, sportoviště pro veřejnost
(rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ J.
A. Komenského, více dětských hřišť)
3. Dopravní situace a dopravní obslužnost

• obchvat města, snížení počtu automobilů
v centru Čelákovic (důraz pěší zóny v centru
města) • lávka přes Labe, přímý kontakt s příro-
dou v okolí Labe (zpřístupnění přírody na
druhém břehu řeky Labe) • přípojka na dálnici,
rychlejší spojení do Prahy
4. Bezpečnost ve městě

• dobudování funkční Městské policie (strážníci
musí sloužit lidem 24 hodin denně) • protidrogo-
vá politika, snížení kriminality (motivace
a dostatek volby mimoškolních aktivit) • pult
centrální ochrany (připojení zabezpečovacích
zařízení domů a bytů do jednoho místa) 
5. Hospodaření s bytovým fondem

• pokračování a zrychlení privatizace městských
bytů (nájemníci lépe vědí, co jejich byt potřebu-
je) • sociální byty a startovací byty pro mladé
rodiny (malometrážní byty pro start do života) •
holobyty pro neplatiče (proč bychom měli všich-
ni doplácet na neplatiče)
6. Školství

• zřízení nové mateřské školky (mateřská školka
pro naše nové spoluobčany) • rekonstrukce
budov ZŠ (základní školy musí splňovat vysoké
nároky na moderní vzdělávání) • podpora ma-
teřského centra (nutnost kvalitnějších prostorů
se zahradou)
7. Kultura

• větší podpora Městského muzea (vrátit kulturní
život do historické dominanty města) • podpora
turisticky atraktivních míst ve městě a okolí (rea-
lizace kulturních akcí, informační centrum) • revi-
talizace obou břehů Labe (cyklistická stezka,
dráha pro kolečkové brusle, procházky pro pěší)
8. Zdravotnictví

• zachování zdravotnického střediska (naše
město nutně potřebuje místo se základní zdra-
votní péčí) • podpora soukromých lékařů (vytvo-

říme podmínky pro dostatečný počet lékařů ve
městě, zejména pro mladé)
9. Evropská integrita

• začlenění města do evropských struktur
(nechceme být jen město vedle Prahy) • rozvoj
kontaktů s partnerskými městy • využití pro-
středků ze strukturálních fondů 
10. Efektivita Městského úřadu

• vstřícný přístup k veřejnosti (občané se nesmí
bát chodit na úřad, úředníci jsou tu pro nás) •
rychlé a operativní řešení problémů (bezod-
kladné řešení vašich problémů)
Za STRANU ZELENÝCH, Mgr. Miloš Špringr,

lídr kandidátky
DEJTE NÁM ZELENOU, VOLTE č. 1!

2 – KDU ČSL

Vážení spoluobčané
Místní organizace KDU–ČSL chce usilovat

o Vaši přízeň i v letošních volbách do Zastupitel-
stva města Čelákovic. KDU–ČSL není třeba
zvlášť představovat neboť v Čelákovicích působí
(s výjimkou let 1948 až 1968) od vzniku samo-
statného Československa v roce 1918. Jsme
stranou konzervativní, která prosazuje principy
sociálně-tržního hospodářství a trvale udržitelné-
ho rozvoje. Že jsme stranou živou a funkční jsme
znovu dokázali při nedávných událostech kolem
sestavování vlády, kdy krok vedení strany nad
rámec programu a předvolebních slibů strany byl
během tří dnů náležitě korigován.

Kandidátní listina je sestavena z našich
členů, a spoluobčanů, kterým nejsou proti mysli
konzervativní a světonázorová východiska naší
strany. Na naší kandidátce najdete jména těch,
kteří v uplynulých volebních obdobích v Zastupi-
telstvu již pracovali. Jsou to lidé, kteří mají
s řízením věcí veřejných již určité zkušenosti
a chtějí v práci pro město pokračovat. Dále pak
kandidují ti, kteří sice zkušenosti s komunální
problematikou nemají, ale není jim lhostejné
dění v našem městě. Řada z nich se však podílí
na činnostech různých organizací, občanských
aktivit a církví. Jsou mezi nimi iniciátoři různých
společenských, ale také humanitárních akcí.

Následující volební období, zejména jeho
počátek, nebude jednoduchý. Z důvodů celo-
společenské situace lze tušit problémy, se 
schválením rozpočtu v Parlamentu ČR. To se
následně projeví i v hospodaření města podle
pravidel tzv. rozpočtového provizoria. S podrob-
nými představami našich kandidátů o prioritách
tohoto volebního období budeme informovat
naše spoluobčany prostřednictvím volebního
letáku, ve kterém bude jak volební program, tak
i seznam našich kandidátů. Tento materiál ob-
držíte do schránek. Žádáme vás, abyste mu
věnovali pozornost.

Zde chceme uvést jen několik priorit, které
chceme podporovat:

V oblasti investiční chceme podporovat do-
končení revitalizace páteře města. Dále pak
budeme usilovat o proporcionální rozvoj všech
částí města včetně přidružených obcí (Záluží).

Podporovat budeme všechna opatření, která
povedou ke zvýšení bezpečnosti, omezení kri-
minality a šíření drog.

Chceme se zasadit o navýšení kapacit mateř-
ských škol a zajištění předškolního vzdělávání
všem zájemcům v místě bydliště. Budeme nadále
podporovat aktivity Mateřského centra a Měst-
ského domu dětí a mládeže. Budeme usilovat
o získání prostředků na zásadní opravu ZŠ v Kos-
telní ulici.

Chceme působit na to, aby naše město bylo
společenstvím aktivních, ochotných a oběta-
vých občanů. Jsme připraveni spolupracovat se



pořadové číslo 5, které již od pradávna symbo-
lizuje pět P. Pět P má každá správná hospo-
dyňka. Pět P má i naše Sdružení:

1. P – Program. Program, který Vám před-
kládáme, navazuje na úspěšně započaté dílo
Sdružení z minulých let. Oblasti, které jsme pre-
ferovali v minulém volebním období, zůstávají
našimi prioritami i nadále:
1. zlepšení kvality života a občanské spokoje-

nosti obyvatel,
2. řešení otázky bytového fondu města,
3. zajištění větší bezpečnosti občanů,
4. rozumná investiční činnost ve prospěch

občanů Čelákovic.
Tuto naši společnou vizi již plníme a chceme

v její realizaci i nadále pokračovat. Chceme, aby
naše město zůstalo městem zeleně, bezpečí

a pohody.

2. P – Peníze. „Peníze z Bruselu do Čeláko-
vic!“ je nosným heslem, se kterým jdeme do
voleb. Garantujeme, že k rozpočtovým prostřed-
kům obce se budeme v maximální míře snažit
přidat významné částky v řádech desítek mili-

onů korun z evropských, mimounijních i národ-
ních fondů. Tak budeme schopni lépe realizovat
společensky prospěšné aktivity.

Pro získání těchto význačných částek využi-
jeme schopností, zkušeností a možností našich
kandidátů.

3. P – Práce pro naše občany. Jsme přesvěd-
čeni, že díky podpoře nových aktivit v našem
městě jsme schopni vytvořit nová pracovní

místa pro Vás, občany našeho města.
4. P – Parita. Jsme stranou, která umožňuje

rovné příležitosti pro obě pohlaví. Žádný z jiných
kandidujících subjektů nemá mezi kandidáty –
i na čelních místech – tolik zástupkyň něžného

pohlaví. Stavíme, a to nejen slovy, na osvěd-
čené spolupráci mužů i žen. Jsme schopni
a umíme skloubit i využít jak odvahu, rozhod-
nost, kategoričnost a kreativnost mužů, tak
i intuici, rozvážnost, intelekt i taktnost žen.

5. P – Poctivost. Zaručujeme, že naši
poslanci v městském Zastupitelstvu budou
aktivně a permanentně pracovat. Jejich rozhod-
nutí budou vždy ovlivněna zájmy Vás, občanů,

i smysluplnou koncepcí rozvoje města. Poctivě
a zodpovědně budou využívat mandátů, které
od Vás ve volbách dostanou.

Více se o našich kandidátech, programových
cílech a způsobech jejich dosažení, můžete
dozvědět i na našich internetových stránkách
www.celakovice.snked.cz. Zde se můžete
zapojit i do diskusního fóra.

My jsme tu pro Vás, ptejte se, poznávejte nás
a rozhodněte se správně! Všichni naši kandidáti
skutečně mají všech pět pohromadě a díky
tomu víme, jak na to.

Eva Bukačová

Ing. Vilibald Knob

Ing. Jiří Drahovzal

PhDr. Ingrid Špringrová PhD.

Mgr. František Bodlák

Ladislava Barešová

Milan Tichý

Miloslav Dvořák

Mgr. Michal Urban

Jana Bartošová

Jiří Hanžlík

MUDr. Jarmila Paděrová

Jaroslav Žižka

Mgr. Jitka Uhrová

Naděžda Pokorná

Luboš Černý

Jaroslav Pittner

Tomáš Kohoutek

PhDr. Zdeněk Klingora

Ing. Marie Pospíchalová

Pavel Holub
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4 – PRO-Č (sdružení nezávislých

kandidátů „Pro Čelákovice“)

V uplynulém volebním období – v době spo-
lupůsobení našich zástupců v samosprávě
města – došlo k mnoha proměnám města, které
se dotýkají každého z nás. Těmi „nejviditelněj-
šími“ jsou např. odkoupení budovy Městského
muzea od restituentky, zřízení Městské policie,
rehabilitace ulic nejen v centru města – Stan-
kovského, Sedláčkova, Rumunská, ale i v Sedl-
čánkách, Ruské, J. Zeyera včetně výstavby
komunikací v nových obytných zónách Nedani-
ny, Pod Přerovskou cestou, Jiřina. Povedla se
rekonstrukce Mateřské školky Přístavní, byla
zrekonstruována kotelna ZŠ Kostelní a postavi-
la se nová dětská hřiště splňující platné normy.
Zrealizovali jsme plynofikaci Záluží a projektově
začali připravovat do této části města kanalizaci.

V započatých věcech chceme pokračovat,
víme, že ne všechny jsou dořešeny. Tématem
číslo jedna je pro nás rekonstrukce komunikací
nejen ve středu města, ale i ve stávající
zástavbě, a dále jejich výstavba v nových obyt-
ných zónách. Konkrétně jsme připraveni řešit
rekonstrukci ulic Masarykova, Kostelní, Na
Stráni, Rybářská, Na Hrádku, Sedláčkova,
výstavbu nových komunikací K Bílému vrchu,
v obytné zóně Pod Přerovskou cestou, ve stáva-
jící i nové zástavbě Sedlčánek. Za strategicky

významné považujeme nejpozději na přelo-

mu let 2007/2008 dosáhnout integrace sídli-

ště V Prokopě s městem spojovací komuni-

kací Stankovského přes areál TOS.

Nadále chceme řešit náměstí – moderní cent-
rum města sloužící k setkávání. Vzhledem
k dosavadním jednáním a na základě nezájmu
občanů v referendu k připravovanému řešení
proluky, jsme připraveni představit další urba-
nistické výrazy náměstí, resp. proluky, a předlo-
žit je občanům k veřejné diskusi.

Chceme pokračovat v rekonstrukci Mateřské
školky v ulici J. A. Komenského a dosáhnout
jejího plného využití pro předškoláky, a tím plně
zabezpečit umístění všech čelákovických dětí
předškolního věku do mateřských školek.

Za pomoci dotačních titulů chceme nastarto-
vat realizaci lávky přes Labe pro pěší a cyklisty
pod Kovohutěmi a zajistit intenzifikaci a čištění
odpadních vod v naší čistírně odpadních vod,
a to podle přísnějších požadavků pro kategorii
ČOV nad 10.000 ekvivalentních obyvatel
v nákladech cca 44 mil. Kč.

Maximálně podpoříme investiční akci Středo-
českého kraje „Obchvat silnice II/245“ pokračo-
vání přeložky silnice z Brandýsa n. L. mimo
město přemostěním tratě ČD a jejím vyústěním
za městem na stávající silnici na Mochov.

Za velmi důležitou považujeme otevřenou komu-
nikaci s těmi, kdo s námi spolupracují přímo, tedy
s úředníky Městského úřadu i s ostatními zastupite-
li, ale hlavně s Vámi, občany města. Věříme ve Váš
zdravý úsudek a spoléháme na Vaši spolupráci.

Uplynulé čtyři roky jsme skutečně pracovali
jako tým pro to, aby Čelákovice byly krásnější,
modernější a útulnější a my, jejich obyvatelé, aby-
chom byli spokojenější. Neslibujeme nemožné,
klademe si „jen“ reálné, splnitelné cíle. Ani ty však
nejsou malé. V tomto svém úsilí CHCEME
POKRAČOVAT další 4 roky. Volte proto číslo 4!

Kandidáti PRO-Č PRO ČELÁKOVICE

www.proc.ce lakovice .cz

5 – SNK Evropští demokraté

„Jen společně s Vámi dokážeme posunout
život v Čelákovicích o další velký krok vpřed.“ 

Je přímo osudové, že naše Sdružení má

6 – ČSSD

Vážení spoluobčané, milí přátelé
Tak se nám opět přiblížila doba, kdy vy – voliči

města Čelákovic – můžete ovlivnit chod a prospe-
ritu města svou účastí v komunálních volbách.

Protože komunální „politika“ je především
politika pro vás. Vy ve volbách rozhodnete
svými hlasy, jakým směrem se vedení města
bude ubírat.

Spojení komunální politiky s politikou „vyso-
kou“ – parlamentní se jeví po zkušenostech
z minulých dvou volebních období jako velmi
vhodné, a to zejména z hlediska přínosu finan-
čních prostředků pro vlastní město. V takovémto
propojení však velmi záleží na dobré komunika-
ci mezi zastupiteli města a poslanci v Parla-
mentu. Troufám si tvrdit, že díky iniciativě zastu-
pitelů za ČSSD v Čelákovicích a poslankyně za
tutéž stranu v PČR získalo město Čelákovice
takovou výši finančních prostředků, jakou neza-
jistil nikdo jiný ze zastupitelů města. Zde mám
na mysli zastupitele za politické strany – ti 
mají též v Parlamentu „své poslance“ 
a – nic.

Pokud jde o příliv prostředků pro město pro-
střednictvím různých sdružení a formací, tak
zde je obecně situace známa – ti nemají v Par-
lamentu zastoupení – tak také nic.

Tolik stručně na úvod.
V těchto dnech již možná dostáváte, nebo

jste dostali do svých poštovních schránek naší
vizi nejbližší budoucnosti Čelákovic. Tato vize je
zpracována do „Volebního programu pro komu-
nální volby 2006“. Kdo si tento volební program
přečte celý (a já jsem přesvědčen, že všichni
příjemci), dozví se více informací, pro které není
v tomto článku prostor.

Jednotlivé body naší programové nabídky by
se daly shrnout do několika málo skupin:
- zaměstnanost v samotných Čelákovicích

(průmyslová zóna, rozvojové programy, pod-
pora turistiky)

- bezpečnost v Čelákovicích (Městská policie,
kamerový systém, dopravní situace, psi jako
alternativní ochrana majetku, havarijní plány)

- školství, tělovýchova, péče o seniory

(rozšíření kapacit mateřských škol, rekon-
strukce ZŠ Kamenka, městská sportoviště,
pečovatelský dům)

- kvalita životního prostředí (pokračování
v budování bezprašných komunikací, zaměře-
ní na městskou zeleň, odpadní vody).
V rámci možností města pak chceme řešit

a vyřešit letitý problém s prostory pro ordinace
lékařů s možností rozšíření služeb odborných
lékařů.

Nabídek pro zkvalitnění života v Čelákovicích
je jistě mnohem a mnohem víc, než obsahuje
tento článeček a samotný náš volební program.
Jistě zajímavé nabídky přijdou od ostatních
uchazečů o vaší přízeň.

V této souvislosti připomínám jeden ze slibů
před minulými volbami (ostatně tuším, že to sli-
boval každý kandidát do ZM): transparentnost,

otevřenost v komunikaci s občany. Opět tvr-
dím, že zastupitelé tento slib neporušili, a do

příštího období slib otevřené komunikace

s občany dáváme opět a s ještě větším důra-

zem.

A až půjdete všichni volit, popřemýšlejte, jak
která strana či sdružení v současném Zastupi-
telstvu svá předsevzetí daná vám před čtyřmi
lety plnila a plní a i podle toho se rozhodněte…

Bohuslav Hnízdo,

předseda MO ČSSD Čelákovice



Věřím, že potřebu změny přístupu cítíme všichni,
a doufám, že se v Zastupitelstvu díky rozhodnutí
voličů objeví lidé, kteří mají širší rozhled, zkuše-
nosti s moderním vedením týmů a vnímají potře-
by současného života moderního města. Spolu-
práce s takovými lidmi, kteří jsou navíc otevřeni
hledání nejlepšího řešení a diskuzi nechápou
jako osobní ohrožení, je prospěšná pro všechny
zúčastněné.“

S jakými konkrétními cíli jde Čelákovická

změna do voleb?

„Náš program je na tento omezený prostor
příliš obsáhlý. Při jeho zpracování jsme
vycházeli z přání a potřeb občanů města, ale ke
spolupráci jsme přizvali i odborníky. Čerpáme
také z osvědčených zkušeností jiných měst.
Celý materiál naleznete na internetových strán-
kách www.celakovickazmena.cz. Před volba-
mi dostanou voliči náš program do svých
poštovních schránek. Nesporná však jsou
následující východiska:
• Úřad je zde pro občany, a ne občané pro

úřad 

• Hospodaření města a výběrová řízení musí

být průhledná 

• Aktivity občanů (sport, sdružení, spolky,

živnostníci, církve apod.) jsou tím, co

město skutečně oživuje a zaslouží si pod-

poru

• Život ve městě musí být bezpečný pro

všechny

• Město je vizitkou svých obyvatel a je třeba

o jeho vzhled dbát

• Je nutné respektovat názory obyvatel

(např. jednoznačně odmítneme stavbu

domu Harmonie na náměstí a s podporou

právníků budeme usilovat o zrušení roz-

hodnutí, která v této kauze znevýhodňují

město).“
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7 – KSČM

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

Vážení spoluobčané, vážení čelákovičtí voliči,
nabízíme Vám tyto naše kandidáty a zkráce-

ný program k posouzení a k podpoření v leto-
šních komunálních volbách.

V oblasti sociálních služeb budeme podpo-
rovat a požadovat • zavedení úlev pro staré
občany, matky s malými dětmi a samoživitelky •
zajištění ubytování občanům na dobu nezbyt-
nou v krizových situacích • dostupnost sociál-
ních služeb občanům a poradenskou činnost.
V oblasti bydlení budeme požadovat bydlení
za únosné ceny pro všechny a prosazovat •
zmrazení nájemného v městských obecních
bytech (zvyš. nájemného jen podle míry inflace)
• výstavbu nových bytů, zejména rekonstrukce
starších objektů, úpravy na startovací byty pro
mladé manžele a pro starší, kterým menší byty
postačují. V oblasti bezpečnosti občanů

a ochrany jejich majetku budeme prosazovat •
doplnění obnovené jednotky Městské policie na
optimální počet strážníků a zavedení systému
řízení tak, aby bylo na ulici strážníky vidět •
vyřešit v co nejkratším čase nebezpečnou kři-
žovatku u tzv. starého nádraží ve směru měst-
ská část Záluží, resp. Brandýs n. L. • více pozor-
nosti věnovat potřebám Sboru dobrovolných
hasičů ve městě, jejich oprávněným požadav-
kům na doplnění techniky potřebné k výkonu
ochrany životů a majetků občanů nejen Čeláko-
vic • realizaci turistické trasy a cyklotrasy na
levém břehu Labe. V oblasti dostupnosti

a kvality zdravotní péče budeme hájit a prosa-
zovat • kvalitní zdravotnictví dostupné pro
všechny občany a včasnou pomoc potřebným •
rozšiřování zdravotní sítě a obnovení lékárenské
pohotovostní služby. V oblasti dopravní obslu-

žnosti budeme sledovat a podporovat • zkvalit-
ňování dopravního spojení ČD na Prahu, Nym-
burk (postupné nasazování nových souprav)
a Brandýs n. L. (odstranění prodeje jízdenek
u strojvedoucího a zavedení prodeje automati-
zovaného) • realizaci železniční zastávky
v Jiřině a její propojení na uvažovanou budoucí
lávku přes Labe, a tak umožnit zpřístupnění
turisticky zajímavé části našeho regionu • pro-
sazení autobusového spojení mezi městem
a městskou částí Sedlčánky • opravu chodníku
do sídliště V Prokopě včetně přejezdu přes těle-
so nepoužívané vlečky do areálu TOS. V oblas-

ti rozvoje města budeme podporovat • nastar-
tování projektu vybudování kanalizačního
systému v městské části Záluží • a sledovat
včasnost zahájení a plánovaný průběh výstavby
zastávky ČD v Jiřině • projekt přemostění želez-
niční tratě silničním průtahem od Brandýsa
směrem k silnici na Mochov za účelem odklonu
těžké dopravy z centra města • a sledovat co
nejrychlejší realizaci rekonstrukce a dostavby
ZŠ Kamenka • urychlenou realizaci parkoviště
u stanice ČD včetně osazení moderními uzamy-
katelnými stojany na jízdní kola. V oblasti život-

ního prostředí ve městě budeme podporovat •
usilování o udržení a vylepšení dosavadních
dobrých výsledků v oblasti likvidace odpadu
všeho druhu, častější doplňování kontejnerů
a hlavně včasné odvozy • oprávněné požadav-
ky občanů na úklid veřejných prostranství nejen
v centru města, ale i v okrajových částech a pro-
sazovat • důsledně lepší, častější a odborné
úpravy a údržbu zelených ploch na okrajových,
resp. odlehlých částech města • realizaci turis-
tické trasy a cyklotrasy na levém břehu Labe •
budování odpočinkových míst a tras pro děti
a starší občany s možností usazení laviček, dět-
ských koutů, apod. K tomu využít zejména levý

břeh Labe. V oblasti místního školství a kul-

tury budeme podporovat • vrácení důležitosti
a vážnosti Městskému muzeu, která mu náleží •
vytváření podmínek pro cenové zpřístupnění
kulturních akcí ve městě pro děti a důchodce. •
vytváření podmínek pro pořadatelství akcí
mimoškolní výchovy • hledání dalších dotačních
zdrojů pro kulturní i sportovní vyžití mládeže.
V oblasti řešení nezaměstnanosti navrhujeme •
vytvoření institutu veřejně prospěšné práce po
dohodě města s Úřadem práce podle § 5 záko-
na ČNR 9/1991 o zaměstnanosti a působnosti
orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, atd.,
k vytváření pracovních míst.

Plné znění volebního programu KSČM

obdržíte samostatně poštou v těchto dnech.

8 – Čelákovická změna

Co přináší kandidátka č. 8, Čelákovická

změna, vysvětluje v rozhovoru pan Václav

Špaček, který stojí v jejím čele.

Kdo jsou kandidáti Čelákovické změny?

„V Čelákovicích jsem potkal schopné a sluš-
né lidi, kteří jsou připraveni spolupracovat
a přispět k životu a rozvoji města. Mezi nimi jsou
aktivní členové spolků, sdružení a zájmových
i sportovních organizacích, stejně jako odborníci
různých profesí. Viděl jsem také, jak jejich úsilí
často naráží na nesmyslné bariéry. Někteří
z nich se objeví i na kandidátce. Mimo jiné např.
předseda Spolku přátel čelákovického muzea
pan Polnický, zastupitel pan Iglo, bývalý staros-
ta ing. Špaček, předseda komise pro rozvoj
města ing. Kořínek, ředitelka MŠ paní Vlčková,
Dr. Petišková, ing. Turinský, pí Forejtová, pan
Čermák a další. Své místo na kandidátce mají
i mladší a méně známí obyvatelé města. Právě
ti jsou zpravidla nositeli nových myšlenek, pří-
stupů a nápadů.“

Lidé Vás znají spíše ve spojitosti s televiz-

ním vysíláním „port“ nebo jako mluvčího

výboru pro referendum. Vedete oddíl skautů

a jste členem klubu Rotary International.

Proč jste se navíc ještě rozhodl kandidovat

v komunálních volbách?

„Zažil jsem bezmocnost občanů proti úřední
a zastupitelské moci, která ohýbá zákony
a hovoří jménem anonymního lidu – jen aby
obhájila vlastní zájmy. Viděl jsem, jak pracují
mnozí současní zastupitelé. Nebyla to příjemná
zkušenost. Podobnou mají i mnozí další a je
tedy na místě usilovat o změnu takové situace.
Je to pro mne výzva, kterou jsem přijal, a roz-
hodl se spojit své síly společně s lidmi, kteří vidí
věci podobně jako já a chtějí usilovat o změnu.“ 

Mluvíte o změně, kandidátka má název

Čelákovická změna. O jakou změnu tedy usi-

lujete?

„Město je živý organismus. Pokud se nevyvíjí,
chřadne a odumírá. Je nejvyšší čas opustit
mnohé dosavadní zaběhané stereotypy, které ve
městě stále ještě fungují a jsou jeho brzdou a rizi-
kem. Je třeba reagovat na současné nové trendy
v řízení a životě měst. Musíme se zabývat strate-
gickým a komunitním plánováním, dlouhodobými
výhledy a úlohou desetitisícového města v bez-
prostřední blízkosti Prahy. K tomu je nezbytná
otevřenost a komunikace mezi vedením města
a občany, sdruženími a spolky. Je iluzí předpo-
kládat, že na jakékoliv radnici bude sedět rada
moudrých, kteří vše rozhodnou nejlépe. Navíc je
před námi již jen několik let, kdy můžeme ve pro-
spěch města čerpat peníze z fondů EU.To všech-
no jsou dnes v našem městě neřešené oblasti.
Věřím, že ve své době přinesli současní předsta-
vitelé města svůj díl práce pro jeho prospěch, ale
tyto výzvy současnosti je zřejmě již přesahují.

Ing. Eva Tylová
kandidátka na senátorku 

za Stranu zelených

„Navrhnu takovou změnu zákona o rozpoč-
tovém určení daní, která odstraní diskrimina-
ci malých a středních obcí a nasměruje na
jejich rozvoj daleko více prostředků“, říká
Eva Tylová.

„V Čelákovicích nyní chybí Mateřské škol-
ky. Až děti dorostou, budou potřebovat další
učebny. Je nezbytné, aby v městském roz-
počtu bylo dostatek prostředků na jejich
výstavbu.“

Eva Tylová se narodila v okrese Praha-
východ a pro jeho občany chce pracovat
i v Senátu.

Působila jako náměstkyně ministra život-
ního prostředí a řídila Českou inspekci život-
ního prostředí.

Evě Tylové je 46 let, je vdaná, má dva
syny a dva kocoury. V Adopci na dálku adop-
tovala holčičku Sonii Lopez z Indie.

Kontakt: 776 157 156

eva.tylova@zeleni.cz www.evatylova.cz
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc říjen
pondělí 2. – daň z nemovitostí

- splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňo-
vou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou
samostatně hospodařících rolníků)

úterý 10. – spotřební daň

- splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň
z lihu)

pondělí 16. – daň silniční

- záloha na daň za 3. čtvrtletí
středa 25. – spotřební daň

- splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň
z lihu)

- daňové přiznání za září (pouze spotřební daň
z lihu)

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-
ní spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za září
(pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí

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

Provozní doba:
pondělí 17.00 – 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 – 20.00

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal–Aliance*,

20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

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

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

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

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

KONEC LETNÍHO ČASU
23. října 2006 ve 3.00 na 2.00 hod.

SENÁTORSKÝÝ DEN
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

v Čelákovicích

datum konání: 16. 10. 2006

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

Městský úřad Brandýs nad Labem –

Stará Boleslav

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB!
ON-LINE REGISTRACE

Na adrese www.brandysko.cz – Městský úřad  –
Informace odborů – odbor dopravy – on-line
odbavování klientů (POZOR – sjet dolů na konec
– stránky on-line registrace), 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.

Na základě ON-LINE registrace budete zave-
deni do systému a na Vámi zvolené agendě ve
zvolený čas budete přednostně odbaveni.

Vyberte si z nabídnutých agend (vybrat si
však můžete pouze z aktivních agend – ta, která
poté, co na ní najedete kurzorem, změní barvu):

• Evidence motorových vozidel

• Evidence řidičů, řidičské průkazy

• Dovozy, přestavby, stavby vozidel

• Autoškoly, přezkušování řidičů

• Cestovní doklady VÝDEJ – PASY

• Cestovní doklady PODÁNÍ – PASY

• Zrušit objednání

ODBOR DOPRAVY

pracoviště: Mariánské náměstí 28, Stará

Boleslav 250 02

Evidence řidičů – tel: 326 909 366, přepážkové

pracoviště tel.: 326 909 319,

Evidence motorových vozidel – tel.: 326 909 333

Úřední hodiny:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00

ODBOR DOPRAVY

pracoviště: Biskupská 7, Praha 1 – 110 01

Evidence motorových vozidel – tel.: 222 330 250

Evidence řidičů – tel.: 222 330 251

ROZŠÍŘENÍ úředních hodin:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

pracoviště: Mariánské náměstí 28, Stará

Boleslav 250 02

Cestovní doklady – tel.: 326 909 355-6, 361

Úřední hodiny:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

Sbírka oblečení
Sbírka obnošeného oblečení se koná 
23. – 24. 10. 2006 od 15.00 do 19.00 hod.,

v hospodářské budově v areálu fary v Kostelní
ulici. Farní charita Čelákovice

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská č.p. 1373, tel.: 326 995 361
Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

Počínaje novou saunovací sezonou byly zvýšeny
ceny vstupného:
jednorázové vstupné 80,- Kč
permanentka na 10 vstupu 700,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

Od 16. 10. 2006 bude rozšířena otevírací doba 
o pondělí a úterý:
pondělí 15.00 – 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

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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NEZAPOMEŇTE

TŘÍDIT ODPAD

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 

!!
Podzimní svoz tříděného a nebezpečného

komunálního odpadu
Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou do 14. října 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.

7. října 2006

ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mládeže, parčík mezi ulicemi 

Majakovského a Jungmannova

14. října 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 nebez-

pečného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompostovatelný

odpad ze zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumu-

látory, 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.
Karel Turek, ředitel TS Čelákovice HOUBY

V minulém měsíci jsme potkávali dosti často
zástupy lidí vracejících se z lesa s plnými košíky
hub. Okolní lesy vydaly své bohatství. Rostly
převážně houby hřibovité, hřib hnědý a hřib žlu-
tomasý. U toho druhého (lidově zvaného babka)
si při sběru dávejte pozor. Bývá dosti často
napaden jinými parazitickými houbami (bílý
plísňový povlak), které nám mohou způsobit
nepříjemné gastro problémy. Na svých toulkách
se setkávám s touto skutečností – nacházím
uřezané plodnice hub ponechané na stanovišti.
Většinou jsou to slizáci. Jedná se o houby
příbuzné hřibovitým. V okolních borových lesích
roste hlavně slizák lepkavý a růžový. Oba dva
jsou jedlé a dobré, zejména v octovém nálevu.
(V něm slizák lepkavý změní barvu do fialova.)
Slizák lepkavý – Gomphidus rutilus

Klobouk do 10 cm široký, žlutohnědý až do
oranžova, v mládí na středu s výrazným hrbol-
kem, který je za vlhka mírně lepkavý. Lupeny
v mládí žlutooranžové, později černající,
sbíhavé. Třeň oranžově žlutohnědý, dole zúžený
s mizivým prstenem. Při zasychání dužnina
i pokožka třeně mírně růžovějí.

Slizák růžový je menší, červánkově růžový,
povlečený slizovitou vrstvou. Lupeny má bělavé,
ve stáří šedé až dočerna. Dužnina bílá, ve třeni
narůžovělá.

Obdobně velmi hojná je v této době čirůvka

zemní – Tricholoma terreum.

Houba má výraznou vazbu na borovici čer-
nou. Klobouk má porfyrově šedý, šupinkami
posetý, nezprohýbaný. Lupeny bílé, na ostří
zoubkaté, později zašedlé. Třeň bělošedý, vál-
covitý. Dužnina šedá, v třeni bílá, křehká. Voní
po syrových bramborách. Je jedlá do směsi
i naložená v octě. (viz. foto)

Při sběru buďte pozorní a sbírejte jen houby,
které dobře znáte. Chraňte naše lesy!

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

Zdymadlo Čelákovice
se nachází v říčním km 34,950. Jez a plaveb-

ní komora byly postaveny v roce 1938 jako

součást úpravy Labe v říčním úseku 31,690 -

36,690. Stavbou byly zrušeny 2 jezy na Labi

- na pravém břehu u mlýna pod železničním

mostem a na levém břehu u mlýna provozo-

vaného nadále náhonem zřízeným v délce

530 m ve starém řečišti. O informace o aktu-

álním stavu čelákovických zdymadel jsem

požádal tiskového mluvčího Povodí Labe,

s. p., Ing. VÁCLAVA JIRÁSKA.

Uvažuje Povodí Labe, s. p., o uzavření zdy-

madel v Čelákovicích pro veřejnost?

„Povodí Labe uvažuje o případném uzavření
jezové lávky pro veřejnost v souvislosti s připra-
vovanou rekonstrukcí jezových věží a přecho-
dové lávky. Podmínkou pro případné uzavření
lávky je výstavba nové veřejné lávky v nadjezí
čelákovického zdymadla. Důvodem je i technic-
ká náročnost řešení přechodu přes plavební
komoru (podjezná výška).“

Podporujete výstavbu přístaviště pro lodě

v katastrálním území Čelákovice?

„Obecná podpora rekreační plavby na celém
středním Labi existuje. Není nám, v současné
době, znám žádný konkrétní návrh na přístavi-
ště ani překladiště v Čelákovicích. Jakmile se
objeví a bude v souladu s platnými zákony
a předpisy, bude podpořen.“

Jaký postoj má Váš podnik k provozování

osobní lodní dopravy po Labi, umožňujete

výstavbu přístavišť?

„Osobní lodní doprava je námi považována za
velmi vhodný doplněk turismu, rekreace
a případně i dopravy, zejména ve větších
městech ležících na vodním toku. Výstavba
potřebného zázemí pro provozování osobní
dopravy má z naší strany plnou podporu, pokud
není v rozporu se zákony o provozu vodních
toků (údržba, opravy, protipovodňová opatření
apod.) Současně musí splňovat bezpečnostní
předpisy vyplývající z řádu plavební bezpečnos-
ti a příslušné vyhlášky o vnitrozemské plavbě.“

Plánuje se v nejbližší době rekonstrukce

čelákovických zdymadel, či je jejich stav

bezproblémový?

„Rekonstrukce zdymadla Čelákovice probíhá.
V loňském roce byla provedena výměna jezo-
vých těles, v roce 2006 a 2007 by měla proběh-
nout rekonstrukce plavební komory. V návaz-
nosti na výstavbu veřejné lávky v nadjezí bude
realizována rekonstrukce jezových věží a pře-
chodové lávky.“ Petr Studnička

Informace o stavbě „Zřízení žel.

zastávky Čelákovice – Jiřina“
Smlouva na realizaci stavby byla uzavřena

s vítězným uchazečem veřejné zakázky na rea-
lizaci stavby dne 28. 8. 2006. Vítězným uchaze-
čem je firma Viamont DSP, a. s.

Dne 5. 9. 2006 bylo předáno staveniště a od
11. 9. probíhají přípravné stavební práce.
Postupně se budou budovat základy pro nové
trakční stožáry a gabionové zdi pro podchycení
nových nástupišť. Naplno se stavební práce,
které vyžadují výluky vlakové dopravy (vlaková
doprava bude v průběhu výstavby vedena vždy
alespoň po jedné koleji), rozběhnou ve 3. deká-
dě měsíce října s tím, že od zavedení nového
jízdního řádu 10. prosince 2006 bude nová
zastávka plně v provozu.

K technickým parametrům nové zastávky.
Nová nástupiště budou dlouhá každé 200 m
s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem
kolejnice. Přístup bude bezbariérový. Nástupiště
budou vybavena novým osvětlením, přístřešky
pro cestující, označovači jízdenek pro pražskou
integrovanou dopravu a digitálními informačními
tabulemi o odjezdech vlaků.

Náklady na novou zastávku se pohybují okolo
20 mil. Kč, na nichž se částkou 4 mil. Kč podílí
i město Čelákovice. Zbývající část finančních
prostředků bude hrazena ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Investorem stavby je
Správa železniční dopravní cesty, státní organi-
zace zastoupená svou výkonnou jednotkou Sta-
vební správou Praha.
Ing. Tomáš Mátl, Správa železniční dopravní
cesty, s. o., Stavební správa Praha

SEPARUJTE TAKÉ TYTO PLASTY V KONTEJNERECH NA PET!



KULTURA12 ŘÍJEN 2006

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 %

neděle 15. 10. VELKÁ LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA 

15.00 hod. Pohádka v podání DS TYL. Pořad je určen dětem. Vstupné: 30,- Kč

pondělí 16. 10. KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU

19.30 hod. Francouzská komedie Marca Camolettiho v podání Divadelní společ-
nosti HÁTA. Manželská dvojice, která se nudí, se rozhodne zpestřit si
život nevěrou... Režie: V. Beneš, hrají: I. Andrlová / L. Zedníčková, 
V. Beneš / M.Vašinka, M. Dvorská / L. Molínová, L. Benešová / O. Želen-
ská, Z. Pantůček / P. Pospíchal, A. Gondíková / V. Jeníková, P. Gelnar /
M. Sobotka. Vstupné: 180,- Kč

pátek 20. 10. SAFRON 

21.00 hod. Taneční rocková zábava. Předprodej vstupenek v kanceláři KD a pro-
dejně Sport-ADOP. Vstupné: 120,- Kč

pátek 27. 10. JINEJ PŘÍSTUP 

20.00 hod. Přehlídka alternativních kapel

sobota 7., 14., 21. a 28. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 

15.30 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:
neděle 12. 11. 2006 – MICHAL NESVADBA - představení pro děti

středa 29. 11. 2006 – vánoční koncert EVY PILAROVÉ

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

KULTURNÍ KALENDÁŘ
do 15.10. výstavní síň JAK SE PEČOU CHLEBOVKY

Městského muzea výstava Věry Mičanové – keramické objekty, Dany 
Lindenthalové – výtvarná tvorba a Lucie Papírníkové 
– užitá keramika

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

čtvrtek 19. 10. sál KONCERT ŽÁKŮ

18.00 hod. ZUŠ Jana Zacha

úterý 31.10. síň Jana Zacha KONCERT ADAMUSOVA TRIA s hostem, nejlepším

19.00 hod. Městského muzea jazzovým klavíristou, EMILEM VIKLICKÝM

Kulturní komise obce Zápy
pořádá 5. ročník festivalu

ŘEMDICH - ŘemeslnickoDivadelníChvilky
v sobotu 14. října 2006 ve stodole

na zápské Stránce
LIDOVÉ KROJE ČECH, MORAVY

A SLEZSKA

Výstava krojovaných panenek z dílny
F. H. Garlíkové 

VÝSTAVA ODĚVŮ NAŠICH PŘEDKŮ

PROGRAM:
13.00 hodin

Zahájení ŘEMDICHu a vernisáž výstavy za
účasti autorky lidových krojů paní F. H. Garlíkové

14.00 hodin

Módní přehlídka textilních originálů Ateliéru
Abatyka

15.00 hodin

SYNDIBÁD v podání Divadla Studna z Hosína
Čtvero různých příběhů, čtvero různých prove-
dení – na chůdách, v koturnách, s loutkovými
herci i herci živými.

16.30 hodin

Vystoupení dětského folklorního souboru
ŠÁTEČEK při ZŠ Semice pod vedením ing. Vác-
lava Horčičky

Mezi jednotlivými programy v průběhu odpoled-
ne zazní písně skupiny Ondřeje Ládka a Jupí
Tralala z Prahy (folk s prvky jazzu a hip-hopu)

Řemesla a tradiční lidové výrobky:

keramika, panenky ze šustí, perníčky paní Dvo-
řákové z Křenku, vitráže, repliky hliněných
zvířátek a mnoho dalších

„Nahej“ Jinej přístup
Jinej přístup je hudební festival, který se

v Čelákovicích koná každý podzim. Stejně tak
tomu bude i letos, a to 27. října v 18.00 hodin.
Je zvykem vás informovat o tom, co vás čeká,
jaká hudební i jiná překvapení jsme pro vás při-
pravili. Tentokrát však musíme využít stránek
Zpravodaje k tomu abychom jasně a s koneč-
nou platností prohlásili: „Na Jiném přístupu

nemá nikdo vystupovat nahý.“ Organizátoři
akce byli již několikrát dotazováni, jestli je prav-
da, že „každej, kdo bude hrát na Přístupu, bude
nahej“ nebo že „tam má bejt někdo nahej a jest-
li to budou ty urostlý chlapi z ochranky?“ Proto
nyní oficiálně prohlašujeme:

Nikdo nahý nebude.
Posuďte sami, jak by to vypadalo. Na festiva-

lu bude hrát například rocková kapela Medvěd

009, kterou jste mohli slyšet například na led-
novém Screamfestu.Tam byli zcela oděni a není
důvod předpokládat, že tomu tentokrát bude
jinak.

Další vystupující kapelou bude Autopilote.

Patrně nejznámějším členem je bubeník Pavel

Fajt, bývalý spoluhráč houslistky Ivy Bittové,
který dále hrál například v kapelách Dunaj nebo
Pluto. Spolu s ním na Přístupu vystoupí Ondřej

Smeykal a Ishimo „Yumi“ Yumiko, členka svě-
toznámé japonské avandgardní skupiny Papaya
Paranoia.

Z místní scény, tento rok bychom ji klidně
mohli nazvat čelákovicko-brandýskou, vystoupí
tři kapely. Po devíti letech si v čelákovicích
zahraje crossoverová Basslake. Dále vystoupí
punkrocková RapeACT – mediálně nejprofláklejší
kapela evropských dějin – už věštkyně ve sta-
rověkých Delfách prorokovala její světlou a záři-
vou budoucnost. Hudební zařazení kapely Duo-

betic Humunkulus není jednoduché, proto se
o něj ani nebudu pokoušet a její projev prozatím
označím jako „machine-masomlejn-mazec“ –
návod k použití: protřepat, promazat a pustit.
Jen tak mimochodem, všichni jmenovaní

budou oblečeni, neformálně, možná nenor-

málně, ale přece.

Překvapením má být jako vždy nový projekt
Pavla Kopeckého – tentokrát se bude jednat
o pantomimicko-hudební kreaci nazvanou
Úsměvná pantomima o jalovici. I přes extrava-
gantní a provokativní charakter projektů Kope-
čákovy skupiny nebude nikdo vystupovat nahý.
Pavel Kopecký to slíbil. Dvakrát.

Novinkou tohoto ročníku bude doprovodný
program – fireshow a hra na africké bubny. Akci
bude moderovat Lukáš „Šakal“ Janata, jehož
loňské pěvecké vystoupení s kapelou
Mikr‘s Crack se nedá zapomenout. Zbývá snad
jen dodat, že na festivalu již tradičně proběh-

ne sbírka na konto Pomozte dětem.

Pokud vás některá z kapel zaujala a pokud se
chcete přesvědčit, že všechny zprávy o nahotě
účinkujících jsou pouhé fámy, přijďte se podívat
a buďte prosím dostatečně oblečeni – v říjnu už
bývá chladněji. Organizátoři JP

Divadelní soubor při T. J. Lázně Toušeň
si vás dovoluje pozvat

na divadelní představení:

Velký Fuk

v neděli 15. října 2006 / 15.00 hod.

Sokolovna  – Lázně Toušeň
(vstupné dobrovolné)

Divadlo pro nejmenší – o zlobivém
komínovém krtkovi

Galerie „U Radnice“ uspořádala v září výstavu
tří grácií: Evy Malkovské – obrazy, Betty Cooper
– fotografie a Niny Klestilové – batika. Slavnost-
ní vernisáž 6. září přilákala řadu obdivovatelů
umění. Foto: D.V.
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10. celostátní

Týden knihoven 

2. – 7. října 2006

na téma

Cesta do knihovny 

SETKÁVÁNÍ v Městské knihovně Čelákovice

čtvrtek 5. října 
Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku lite-
rární soutěže na téma SETKÁNÍ – v 17.00 hodin
v Síni Jana Zacha v Městském muzeu, v Měst-
ské knihovně následuje výstava oceněných
prací, setkání porotců s výherci soutěže a pre-
zentace předchozích ročníků soutěže

Pátek 6. října      8.30 – 20.00 hod.
Sobota 7. října    8.30 – 11.30 hod.
Den otevřených dveří s výstavou prací amatér-
ských tvůrců:
Řemesla – setkání starých a nových technik.

Prezentace výstav Amatérské umění v Čeláko-
vicích z předchozích let

Sobota 7. října 2006 od 9.00 hod.
Setkání nad fotografiemi starých Čelákovic 

Daruj krev!
V ordinaci MUDr. Ježkové

mezi 7.00 – 9.00 hod.

každé poslední úterý

v měsíci.

MATEŘSKÉ CENTRUM ČELÁKOVICE
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

út 9.00 – 12.00 od 10 hod cvičeníčko pro děti do cca 18 měsíců
st 9.00 – 12.00 od 10 hod výtvarná dílna
čt 9.00 – 12.00 od 10 hod cvičeníčko pro děti od cca 18 měsíců
pá 9.30 – 12.00 od 10 hod zpíváníčko

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Setkání dvojčat, vícerčat a jejich rodičů, pouze 4. úterý v měsíci (24. 10.) v 15.00 – 17.00 hod.

- pro malá dvojčata (vícerčata) s rodiči, velká dvojčata, rodiče dvojčat
- bližší informace Monika Žatečková tel.: 728 660 493
Kurz pro budoucí rodiče, bude ve středu v 14.30 – 16.30 hod.

- vede porodní asistentka Věra Nováková, 14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30
povídání pro maminky i tatínky, bližší informace Ivana Turinská tel.: 326 993 504, 604 564 683, hlas-
te se prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl brzy začít.
Angličtina pro nejmenší – aneb zpíváme si a hrajeme anglicky

- pro děti od 3 do 6 let, přihlášky a informace Jana Matoušková tel.: 326 994 072

DALŠÍ AKCE TENTO MĚSÍC:

Schůzka maminek – úterý 3. 10. od 10 hod. – pozvání pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit
do tvorby programu v MC
Setkání s paní Veronikou Šnytrovou – Newkir – pondělí 9. 10. od 10 hod. – zakladatelkou tzv.
Montessori House – anglické Montessori školky v Praze
Velké závody pro malé děti – úterý 10. 10. od 16 hod. – závody pro děti na odstrkovadlech, tříkol-
kách, koloběžkách, kolech a kolečkových bruslích, prezentace a průběžný start od 16.00 hod. před
Kulturním domem v Čelákovicích
Křesťanské setkání – středa 11. 10. v 18 hod. – hostem setkání bude pí Eva Tošovská, která bude
vyprávět o svém životě… Manželství, tři děti, těžká doba komunismu, hledání bydlení… a jak v tom
všem figuroval Bůh
Drakiáda – sobota 14. 10. od 15.00 hod. – vezměte svého draka a přijďte na louku ke Kovohutím!
Pastelka – pondělí 16. 10. od 10.00 hod. – přednáška o pomůckách, s kterými se bude Vašim
dětem lépe psát, malovat a kreslit
Nosíme miminka v šátcích a laktační poradna – úterý 17. 10. od 10 hod. – maminky, které šátky
již delší dobu používají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti, s laktační
poradkyní si můžete popovídat o kojení
Podzimní výtvarná dílna – čtvrtek 19. 10. v 15.30 hod. – pro maminky s dětmi, výroba podzimní
dekorace a velkých papírových dýní, které si můžete dát za okno, případně použít jako lampion
Bazárek – pátek a sobota 20. a 21. 10. – přijímat budeme dětské oblečení od kojenců až pro před-
školáky, oblečení pro budoucí maminky, potřeby pro kojence a batolata. Objemnější věci, např. kočár-
ky, jen po předchozí dohodě, informace: Slávka Tomášková 602 942 155 
Pohádka „O Perníkové chaloupce“ – pondělí 23. 10. od 10 hod.

Povídání o zvířátkách – ŽELVA – pondělí 30. 10. od 10 hod.

Prostřednictvím Sítě MC ČR nabízíme maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené a rodičům,
kteří se vracejí do práce, vzdělávací semináře na podporu zvýšení dovedností v oblasti informačních
technologií. Tyto počítačové kurzy budou probíhat ve třech stupních (počítače pro začátečníky, mírně
pokročilé a počítače v podnikání). Kurzy jsou hrazeny z fondů EU. Hlídání dětí zajištěno. Bližší infor-
mace a přihlášky: Monika Žatečková 728 660 493.

Polabský knižní veletrh 2006. Provoz stánku
SVK Kladno pomáhaly zajistit pracovnice
čelákovické knihovny.

KURZY ŘÍJEN:

Keramika - večerní kurz pro dospělé

Kdy: 12. 10. a 19.10. od 19.30 – 22.00 hod.
Cena: 800,- Kč

Ruční papír - výroba

(využití: fotoalbum, vánoční i jiná přání, jmenovka)
Kdy: 7. 10. od 14.00 – 18.00 hod.
Cena: 400,- Kč

Ruční papír - zpracování

Kdy: 14. 10. od 15.00 – 17.00 hod.
Cena: 250,- Kč

Ubrousková technika na dárkové předměty

Kdy: 21. 10. od 15.00 – 17.00 hod.
Cena: 300,- Kč bez polotovaru na dekupáž

KURZY LISTOPAD:

Malování na skleněné šperky

Kdy: 5. 11. od 14.00 – 18.00 hod.
Cena: 350,- Kč (vhodné jako dárečky)

Keramika - keramická plastika ANDĚL

Kdy: 7. 11 a 9. 11. od 19.30 – 21.30 hod.
Dokončení: 23. 11. od 19.30 – 21.00 hod.
Cena: 1.000,- Kč (do ceny jsou zahrnuty 2
výpaly, glazování)

Tiffany - skleněné vánoční ozdoby

Kdy: 11. 11. od 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 600,- Kč

Pedig - pletení vánočních zvonků

Kdy: 26. 11. od 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 400,- Kč (vč. materiálu)

ADVENTNÍ VĚNCE

Kdy: 29. 11. a 30. 11. od 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 500,- Kč (včetně dobrého punče)

Informace a přihlášky na tel.: 777 992 214, 602 848 903 a na www.vd-labyrint.cz

V recepci hotelu CMC je nově otevřeno turis-
tické informační centrum.
Provozní doba: denně 7.00 – 19.00 hod.

Nabízí zde:

• veřejný přístup na Internet 
• zdarma propagační materiály o turistických

zajímavostech 
• prodej turistických map a upomínkových

předmětů
• informace o turistických cílech, možnostech

ubytování a stravování 

Kontakt:

Hotel CMC, nám. 5. května 2, Čelákovice, 
tel: 326 999 111, fax: 326 999 726, 
e-mail: recepce@cmc.cz, http://www.hotel.cmc.cz

Turistické

informační

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

http://mddm.celakovice.cz

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

VÝTVARNÁ ŘEMESLA – kurzy 1. pololetí 2006
/2007 otevíráme jen při 5 a více přihlášených.
Informace týden před zahájením na telefonu
v MDDM. Přihlášky: osobně, telefonicky nebo e-
mailem.

Tkaní a šitá krajka – pro dospělé, mládež
a děti od 9 let
Sobota 7. 10., 14. 10., 4. 11., 9. 12. 2006 a 13.
1. 2007 ve 14.00 – 16.30 hod.
Kurzy vede odborná lektorka Vilma Nasková.
Kurzovné za 5 lekcí: dospělí 450,- Kč, děti 300,-
Kč, studenti po předložení potvrzení o studiu
380,- Kč. Materiál lze zakoupit u lektora.
S sebou: nůžky, silnější vlnu, kdo má – tkací
jehlu, pravítko, tužku, vidličku nebo hřeben na
stloukání tkaniny a přezůvky.

Patchwork a Mola – pro dospělé, mládež a děti
od 9 let
Sobota 7. 10., 14. 10., 4. 11., 9. 12. 2006 a 13.
1. 2007 v 16.30 – 19.00 hod.
Kurzy vede odborná lektorka Vilma Nasková.
Kurzovné za 5 lekcí: dospělí 450,- Kč, děti 300,-
Kč, studenti po předložení potvrzení o studiu
380,- Kč. Materiál lze zakoupit u lektora.
S sebou: nůžky, pravítko, tužku, látky, jehlu, nitě
a přezůvky.

Košíkování z pedigu – kurzy pro děti od 8 let
Pátek 13. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. 2006 a 12.
1. 2007 ve 14.00 – 17.30 hod.
Kurzy vede Alena Borovičková. Kurzovné za 5
lekcí: 400,- Kč (doprovod dospělí 600,- Kč, stu-
denti, po předložení potvrzení o studiu 500,-
Kč). Materiál lze zakoupit u lektora (v hodnotě
80,- až 120,- Kč). S sebou: přezůvky, zahrad-
nické nůžky na proutí, košíkářskou jehlu, zástě-
ru, látku nebo ručník.

Košíkování z pedigu – kurzy pro děti od 8 let
Sobota 14. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12. 2006
a 13. 1. 2007 ve 14.30 – 18.00 hod. Kurzy vede
Alena Borovičková. Kurzovné za 5 lekcí: 400,-
Kč (doprovod dospělí 600,- Kč, studenti, po
předložení potvrzení o studiu 500,- Kč). Materiál
lze zakoupit u lektora (v hodnotě 80,- až 120,-
Kč). S sebou: přezůvky, zahradnické nůžky na
proutí, košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo
ručník.

Pletení košíků – pro mládež a dospělé
Sobota 14. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12. 2006
a 13. 1. 2007 v 8.30 – 14.00 hod. Kurzy vede
Alena Borovičková. Kurzovné za 5 lekcí: dospě-
lí 900,- Kč, studenti po předložení potvrzení
o studiu 750,- Kč. Materiál lze zakoupit u lekto-
ra (v hodnotě 80,- až 120,- Kč). S sebou: pře-
zůvky, zahradnické nůžky na proutí, košíkářskou
jehlu, zástěru, látku nebo ručník.

Dopravní kroužek – pro děti 1. – 5. tříd
(výlety na kolech, hry s dopravní tematikou apod.)
Vedoucí: Naďa Pokorná 
Schůzky: pondělí 15.30 – 17.00 hod. v MDDM
Havlíčkova (od 2. 10. 2006)

Paličkování – pro děti a mládež
Vedoucí: Alice Cyrínová
Schůzky: úterý 16.00 – 17.45 a 18.00 – 20.00
hod. v MDDM Havlíčkova (od 3. 10. 2006)

Hraboši – pro děti od 4. třídy
(historický kroužek a vyřezávání)
Vedoucí: Jaroslav Strach
Schůzky: středa 15.00 – 17.30 hod. v MDDM
Havlíčkova (od 4. 10. 2006)

Z LETNÍCH TÁBORŮ

Kouzelný les – LT Miličín
Každý den děti plnily úkol od víly nebo prin-

cezny, pokud byl správně splněn, oddíl si mohl
orazítkovat plakát vyrobeného kouzelného lesa.
Vyhrál ten oddíl, který měl nejvíce pohádkových
razítek.

Např.: v pohádce O Šípkové Růžence muse-
ly děti vymyslet příběh, dobový tanec, vyrobit
model růžového království a připravit hostinu na
růžovou slavnost. Na hostinu musely použít
vybrané potraviny. Nedovedete si představit, co
vše dokáže dětská fantazie!

Nechyběla sportovní olympiáda, turnaje
v ping-pongu, fotbale, vybíjené. Ze všech her
a soutěží se snad nejvíc líbil úkol, kdy měli
přinést nebo přivést živého tvora. Nejstarší
chlapci si od místní starousedlice vypůjčili dvě
slepice, které samozřejmě po skončení hry
vrátili.

Kromě krásného počasí nás provázela letním
táborem i viroza, ze 41 dětí postupně zvracelo
17. Situace se zvládla jen díky profesionalitě
všech vedoucích a ostatních provozních 
zaměstnanců.

Děkuji tímto všem, kteří mi pomohli tábor
udržet tak, že nebylo nutné ho zrušit a děti
poslat domů.

Naďa Pokorná, hlavní vedoucí

Těšíme se na školu
21. –  25. 8. 2006 – Týden „skoro jako“ ve škole

pořádala Helena Jandurová pro děti od 7 do 15
let. Na programu bylo: Pohádkové pondělí,
Rozkvetlé úterý, Sluníčková středa, čtvrtek plný
zvířátek a čarodějný pátek.

Vesmírná expedice
Děti představovaly průzkumníky. V prvním

týdnu plnily úkoly podle odborností. V dalších
dnech na výcvik navázalo řešení zpráv a po té
plnění úkolů od mimozemské civilizace.

Pro uvolnění byla celotáborová hra doplněna
koupáním, soutěžemi v přírodě, sportováním
a výtvarnou činností (opět jsme batikovali 
trička a nově odlévali svíčky). Nechyběla ani
noční hra. Vzhledem k vysokým teplotám 
jsme museli zrušit plánovaný výlet do Tábora
a Vlašimi.

Konec tábora a vyhodnocení hry mělo tradič-
ní průběh. Děti si mohly vybrat odměny podle
počtu získaných bodů. Poslední den se rozděli-
ly o poklad, který jim zanechali obyvatelé pla-
nety Plynomálie.

Hana Volfová, hlavní vedoucí

Sportování v Bulharsku
Na LT jsme putovali autobusem s velkým

přívěsem, aby uvezl všechny naše sportovní
potřeby. Účastníky byly děti od 10 do 17 let. Jeli
jsme přes Maďarsko, Srbsko, na Sofii a dále na
Burgas, do cíle naší cesty Lozence – kempu
Oazis. Zde trávíme 14 dní.

Cílem tábora je rekreace dětí se zaměřením
na sport. Hlavní náplní tábora je sportovní čin-
nost, pro kterou zde máme dobré podmínky.
Moře nám nabízí vhodné prostředí především
pro soutěže v plavání, a to nejen pro jednotliv-
ce, ale i pro družstva, pro závody na lehátkách,
šlapátkách, kdo nejdále doplave pod vodou.
Když jsou vlny, tak provádíme přetah lanem
mezi jednotlivými družstvy v mělčině. Je to
velká legrace, protože když přijde velká vlna,
tak zmaří veškeré předchozí úsilí celého družst-
va, ale i soupeřů. Vše je zakomponováno do
etapové hry a bodováno. Hrajeme florbal (pouze
střelba na bránu), vybíjenou, přehazovanou, fot-
bálek a zkoušíme hrát volejbal (s tak malými
dětmi je to hodně úsměvné, protože některé
z nich si tuto hru zkouší poprvé), házíme na
basketbalový koš. Následuje ringo (to má
úspěch) a kroket, který je pro děti přitažlivý.
Také střílíme ze vzduchovek (řada dětí se set-
kává se vzduchovkou poprvé). Dále hrajeme
stolní tenis, běháme v písku, provádíme člun-
kové štafety, jejichž vyvrcholením je tzv. „lavina“.
Tato disciplína pro svou obtížnost je hodnocena
dvojnásobně.

To je jen částečný výčet soutěží družstev
a jednotlivců. Současně s těmito soutěžemi 
probíhá tzv. „Míčový dvanáctiboj“. Od 10. místa
jsou soutěžící odměňovaní malými finančními
částkami, které stoupají směrem k vítězné 
dvojici.

Tento typ tábora s různými obměnami
pořádáme již dlouhou řadu let. Někteří táborníci,
dnes již dospělí, jezdí do těchto míst na rodinné
rekreace a nezapomenou nás navštívit
a pozdravit.

Eva Bukačová



Škola v novém kabátě
Doba prázdnin je dobou odpočinku pro žáky

i pedagogy, škola ale žije svým životem i v čer-
venci a srpnu, aby v září mohla přivítat své oby-
vatele zase o něco krásnější a lépe vybavená.

V průběhu letošních prázdnin byl dokončen
nový areál školní družiny vybudovaný na
chodbě D, jelikož školní družina musela uvolnit
své stávající prostory Mateřské škole Přístavní.
V přízemí na chodbě D tak přestavbou vznikl
moderně vybavený komplex, který společně
s atriem a novým dětským hřištěm nabízí velko-
rysé možnosti pro 150 žáků školní družiny.

Pyšní jsme na druhou počítačovou pracovnu,
zcela nově zařízenou. Dalšími PC jsme vybavili
pracovnu přírodopisu i školní knihovnu, kde
mohou počítače sloužit např. při práci dyslek-
tického kroužku. Děti tedy mají k dispozici 40
počítačů, průběžně instalujeme moderní výu-
kové programy, které zpestřují a doplňují klasic-
kou výuku.

Plynule pokračujeme v zařizování školy šat-
ními skříňkami, dnes jsou uspokojeni všichni
žáci od 5. do 9. ročníků. V tomto trendu chceme
pokračovat i v příštích letech.

V neposlední řadě zmíním zařízení šesti tříd
1. stupně novým nábytkem, jelikož dosavadní
nábytek – leckdy starý 20 a více let – již hrozil
vážnými úrazy.

Dárek jsme si dali i my, pedagogové, a to
moderní sborovnu, která se konečně stala
důstojným místem nejen pro konání pravidel-
ných porad, ale i reprezentativní místností pro
schůzky s rodiči, se zástupci města a s jinými
návštěvami.

V příštím roce plánujeme vybudovat praco-
vnu humanitních předmětů, ve stadiu plánování
je i nová netradiční pracovna výtvarné výchovy.

Nové tváře v naší škole
V letošním školním roce pracuje v naší škole

několik nových pedagogů, které bychom Vám
rádi touto cestou představili.

Mgr. Petra Imlaufová, kvalifikovaná učitelka
2. stupně, obor matematika – fyzika, zabezpe-
čuje výuku fyziky ve všech ročnících 2. stupně,
v jedné třídě matematiku a základy administra-
tivy v 8. ročnících.

Mgr. Michal Luňáček posílil pedagogický
sbor 1. stupně. Je učitelem s aprobací tělesná
výchova a působí na naší škole jako třídní učitel
5. A – třídy se sportovním zaměřením. Jeho kva-
lifikace jsme využili i v jiných třídách 1. stupně
k výuce tělesné výchovy. Pan učitel Luňáček
vede několik sportovních kroužků.

Miloslav Rychetský, mladý začínající učitel
s kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ a rozšířenou
hudební výchovou je třídním učitelem třídy 5. B.
Zároveň zabezpečuje výuku všech hudebních
výchov na 2. stupni, vede kroužek hry na flétnu
a zpěvu i počítačový kroužek.

Jelena Bekrič – kanadská lektorka, která
vyučuje na 1. i 2. stupni konverzaci v anglickém
jazyce, vždy jednu hodinu týdně. Anglický jazyk
jsme posílili o hodinu týdně ve všech ročnících
2. stupně a v 5. ročníku, protože věříme, že
tento předmět budou v budoucnu potřebovat
všechny děti.

Průměrný věk všech 4 výše jmenovaných
učitelů je 28 let, jsme rádi, že můžeme dávat
šanci i mladým učitelům a držíme jim pěsti, aby
se jim mezi našimi dětmi na naší škole líbilo.

Pestrou nabídku aktivit má i školní družina.
Podrobný přehled kroužků naleznete na našich
internetových stránkách, na kterých vás prů-
běžně seznamujeme s děním v jednotlivých
třídách i s aktivitami školy. Vedení

www.zs.celakovice.cz
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Národní program počítačové

gramotnosti
Na Gymnáziu Čelákovice pokračují počíta-

čové kurzy pro veřejnost – i pro naprosté
začátečníky. Jedná se o tři dvouhodinové kurzy,
které probíhají vždy v pátek od 14.00 do 16.30
hod.
• Jak na počítač – ovládání počítače pomocí

myši a klávesnice, základní pojmy, spouštění
programu apod.

• Texty v PC – základy textového editoru MS
Word, napsání a úpravy textu.

• Internet a e-mail – práce s Internetem, zalo-
žení vlastní e-mailové schránky, používání
elektronické pošty.
Cena kurzu je dotovaná, účastníci hradí

pouze 100,- Kč za kurz a v ceně je zahrnuta
příručka a výukové CD. Po absolvování všech 
3 dvouhodinových kurzů je vydáván certifikát

o absolvování kurzu.

Zájemci se mohou přihlásit na bezplatné
lince 800 800 028 (po – pá 8.00 – 17.00 hod.)
nebo přímo na tel. gymnázia 326 929 011.

6. 10. Jak na počítač

13. 10. Texty v PC

20. 10. Internet a e-mail

3. 11. Jak na počítač

10. 11. Texty v PC

24. 11. Internet a e-mail

Pro velký zájem otvíráme další cyklus školení
v úterý odpoledne:

7. 11. Jak na počítač

14. 11. Texty v PC

21. 11. Internet a e-mail

Němčina a čeština ruku v ruce
V lednu jsme podali u Národní agentury Soc-

rates – Comenius žádost o poskytnutí grantu na
jazykový projekt financovaný Evropskou unií.
O prázdninách jsme se dozvěděli, že nám byl
grant poskytnut jako jedné z 37 škol v České
republice.

Celý podzim v minulém školním roce jsme
hledali partnerskou školu v Německu. Prostřed-
nictvím organizace Tandem se podařilo najít
Gymnázium v Remchingenu. Společně jsme se
shodli na tématu a názvu projektu „Němčina
a čeština ruku v ruce“.

Tohoto projektu se zúčastní 25 českých a 25
německých žáků. Jsou v e-mailovém kontaktu,
plánují různé sportovní, kulturní a zábavné akti-
vity a těší se na vzájemné návštěvy. Německé
přátele přivítáme 29. října. Budou bydlet dva
týdny v rodinách u našich žáků. Na jaře pojede-
me my na dva týdny do Remchingenu.

Cílem projektu je hledání společných cest,
zvyšování vzájemné tolerance a rozvíjení společ-
ných plánů do budoucna. Ve spolupráci
s německou školou je zde ještě navíc zvláštní
aspekt nepříliš dobrých česko-německých vzta-
hů v nedávné minulosti. Proto chceme v našem
projektu hledat to společné v naší historii, pře-
devším jazykové ekvivalence. K tomu by měly
sloužit následující aktivity: společné vnímání
kultury (návštěvy divadla a koncertů), společné
vytváření kultury (pantomimické etudy na téma
přísloví), společné vystoupení zaměřené na
německé a české písně, umělecká tvorba (plas-
tiky k tématu divadlo, ilustrace ke slovníku pří-
sloví, videonahrávky scének a jejich zpraco-
vání). Hlavním tématem bude jazykový výzkum
– hledání společných ekvivalentů v obou jazy-
cích, především v příslovích. Cílovým produktem
by měl být trojjazyčný česko-německo-anglický
slovníček. Skupiny žáků budou spolupracovat
na dokumentaci a prezentaci. Pro tyto aktivity
budou vytvořeny česko-německé skupiny, při-
čemž každá skupina bude zodpovědná za urči-
tou činnost. Vznikli tak například „učitelé tance“,
„učitelé českého jazyka“ nebo „střihači a doku-
mentaristé“. Témata, kterých se projekt dotýká,
jsou historické dědictví, divadlo, hudba, tanec, cizí
jazyky, informatika a komunikační technologie.

Při výměnných pobytech navštíví žáci v obou
zemích divadelní představení. V Praze to bude
Státní opera a balet. K aktivitám také náleží pří-
prava výstavy výtvarných děl a fotografií na
Gymnáziu v Čelákovicích a v kulturní hale
v Remchingenu. Výsledky a zkušenosti budou
prezentovány na webových stránkách obou
škol.

Chtěli bychom také navázat kontakty se
zastupiteli měst formou spolupráce škol v Rem-
chingenu, Čelákovicích a jedné italské školy. Ta
se nachází ve městě, které má už 20 let kon-
takty s městem Remchingen.

Od samého začátku je využívána počítačová
technika pro komunikaci. Videonahrávky budou
zpracovány pomocí příslušného softwaru. Bude
provedena prezentace v Powerpointu. Naši žáci
připraví také minikurz češtiny. V Remchingenu
bude vyučovat češtinu učitelka češtiny z Karls-
ruhe. Výuka němčiny v Čelákovicích probíhá
v rámci vyučování jako druhý cizí jazyk.

koordinátor projektu Ing. Dagmar Málková,

třídní učitelka kvinty Mgr. Helena Macháčková

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

tel.: 326 929 011, fax: 326 994 887   
e-mail: info@gymnacel.cz  

www.gymnacel.cz

ZŠ J. A. Komenského

Gymnázium Čelákovice otvírá stře-

deční kurzy přípravy k přijímacím

pohovorům na střední školy pod

vedením zkušených pedagogů.

(Pro žáky 5. a 9. roč. ZŠ). Zahájení

18. 10. 2006. Kontakt: 326 929 011,

nebo e-mail: nmi@seznam.cz
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VODÁCI

RACEK
Ač je to nelogické, v uplynulých teplých

měsících jsme vyrazili jen na týden vodácké turis-
tiky a na pětidenní vodácké soustředění. Vodác-
kou turistikou myslím sjíždění vesměs poklidné
řeky, tekoucí krásnou krajinou, nejlépe za hezké-
ho počasí, kterého se v našem případě nedo-
stávalo.

Nejinak tomu bylo na již zmiňovaném sous-
tředění. To se konalo na slalomovém kanálu
v českém Vrbném u Českých Budějovic. Patři-
čnou pozornost jsme při tréninku věnovali
fyzické, teoretické a zejména praktické přípravě.
V jistém směru jsme se zaměřili i na výdrž.
Symbolem letošního ročníku se bezpochyby
stal „Lahváč“ – deblkanoe, který nyní odpočívá
na zahradě svého majitele a čeká na opravu.
Přese všechny nepříjemnosti byl tento zájezd
ohodnocen výbornou.

Prověrkou naší přípravy budou takzvané pod-
zimní vody, kterých je víc než dost.

Pavlína Janáková

FOTBAL

UNION NA ŠPICI PŘEBORU
Po výhře v závěru srpna v Sedlčanech měli

fotbalisté Unionu výhodu dvou utkání na domácí
půdě a to s nováčkem soutěže Dynamem Nela-
hozeves a po týdnu hostili Rakovník, který
stejně jako Union sestoupil z divizní skupiny.
SK UNION - D. NELAHOZEVES 4:0 (4:0)

Domácí hráči rozhodli o zisku bodů již v první
polovině utkání. Skóre otevřel přesnou střelou
Dozorec a stejný hráč v 15. minutě proměnil
pokutový kop na 2:0! Další branku přidal po
samostatné akci Jelínek a v závěru poločasu
zvýšil krásnou střelou Skuhravý. Po přestávce
pokračovala převaha domácích, ale zůstalo jen
při nevyužitých šancích.
SK UNION - SK RAKOVNÍK 2:0 (0:0)

Oba soupeři měli před utkáním stejně bodů
a byli na čele tabulky. Na trávníku Městského
stadionu viděli diváci vyrovnaný první poločas
a po jedné šanci na každé straně. Ve druhé
části zápasu se více prosazovali domácí, a to
potvrdili v 76. minutě brankou Dozorce a po
rohu přidal Jelínek druhou branku v 83. minutě.

JAK SI VEDE DOROST UNIONU V DIVIZI

Starší dorost otevřel novou sezonu zápa-
sem v Karlových Varech a přivezl odtud plný
počet bodů za výhru. Branky si rozdělili Čerych,
Zoch a Světlý. Méně úspěšní byli naši hráči
v prvním domácím zápase, kdy podlehli celku
MFK Ústí n. L.1:6 – branku dal Morávek. Neda-
řilo se ani za týden v Blšanech, které uštědřily
Unionu téměř debakl v podobě prohry 6:1 –
jedinou branku dal Reichert. Celek podruhé
zajížděl k soupeři, tentokrát do Roudnice, a zde
vybojoval bod za remízu 4:4, když prohrával 4:1.
Branky: Čerych 2, Zoch a Petr Veselý.

Zatím je dorost na 11. místě v průběžné tabulce.
Mladší dorost je na stejném místě a dosáhl

tyto výsledky:
Karlovy Vary - Union 3:3, branky: Kejmar 2,
Píša, Union - Ústí n. L. 0:8, Blšany - Union 2:1,
skóroval Jurič, Roudnice - Union 3:2, branky:
Jurič, Zahradník.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ:

Starší: Union - Kosmonosy 1:0, branka: Uher,
AFK Kolín - Union 1:3, branky: Badžo 2, Hlava-
tý, Union - Nymburk 1:0, branka: Uher, Union -
Jílové 3:0, branky: Šuráň, Uher, Pouch, Union -
Rakovník 0:0. Starší žáci jsou v průběžné tabul-
ce na 3. místě.
Mladší: Union - Kosmonosy 0:4, AFK Kolín -
Union 3:3, branky: Pánek, Vacek, Novotný.
Union - Nymburk 0:4, Union - Jílové 1:7, branka:
Poběrežský, Union - Rakovník 1:4, branka:
Pánek. Mladší žáci jsou zatím na 15. místě.

PŘÍPRAVKY: Union - Veltěž 24:0, Zeleneč -
Union 0:17

MINIKOPANÁ: Union - Babice 5:1, Kunice -
Union 0:1

POZVÁNKA NA MĚSÍC ŘÍJEN:

„A“ mužstvo: sobota 7. 10. od 16.00 hod.

„polabské derby“ UNION - SEMICE, sobota 21.

10. od 15.30 hod. UNION - FC JESENICE

a sobota 4. 11. od 14.00 hod. druhé „polabské
derby“ UNION - BRANDÝS, vše na stadionu
„U Hájku“
Dorosty: v sobotu 14. 10. od 10.15 hod.

UNION - DĚČÍN, v sobotu 28. 10. od 10.15

hod. UNION - KLADNO „B“ Milan Šikl

VYHRÁLI VIETNAMCI Z TACHOVA
6. ročník celostátního turnaje vietnamské

komunity v kopané, který se konal 22. a 29.
srpna v Čelákovicích, opět jako loni vyhráli Viet-
namci z Tachova, když ve finále porazili mužst-
vo z Prahy 10 těsně 1:0. Získali vítězný pohár
velvyslanectví VSR v ČR i „Pohár přátelství
Česko-vietnamské společnosti“.
Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské
společnosti
http://www.cvs-praha.cz 

Přípravky Unionu zahájily
Malí fotbalisté ročníku narození 1996 a 1997

z Čelákovic a přilehlých obcí hrající za fotbalovou
starší přípravku místního klubu Union 
úspěšně zahájili okresní přebor v minikopané. Pod
vedením trenérů Radka Skuhravého, kapitána
A mužstva, a Stanislava Koloveckého porazili Velt-
ěž 25:0 a ze Záp přivezli body za výhru 17:0.
V rámci přípravy se v září s výsledkem 9:4 úsp-
ěšně přátelsky utkali i se soupeřem z Neratovic.

Také nejmenší fotbalisté ročníků narození
1998 až 2000 úspěšně vstoupili do série mist-
rovských zápasů okresního přeboru v miniko-
pané. Pod vedením trenérů Jaroslava Černého
a Milana Prela porazili doma Babice 9:1 a po
drtivé převaze v Kunicích přivezli body za těs-
nou výhru 1:0. V rámci přípravy se v září
s výsledkem 11:3 úspěšně přátelsky utkali i se
soupeřem z Libiše.

Roman Šrěrba
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NOHEJBAL

XXXXIV. ročníku „Velké ceny Čelákovic

v běhu hodinovém“

Změna termínu této tradiční akce na konec
prázdnin přilákala na stadion v Houšťce 41
běžců různého pohlaví, věku a výkonnosti.

Závod odstartoval Ludva Liška, bývalý vyni-
kající běžec na střední tratě a několikanásobný
československý reprezentant.

Bylo dosaženo kvalitních výkonů. Michal
Michálek, vítěz již osmi ročníků tohoto závodu
zaběhl svěj nejlepší výkon na tomto stadionu.
Lucie Pelantová atakovala 15 km, což je na
ženu velice hodnotný výkon, a mezi jejími sou-
peřkami je nutno vyzdvihnout výkon zejména
Karmen Beshirové, osmileté dívenky startující
za Loko Beroun, která uběhla 13 888 m
a skončila v polovině startovního pole. Kateřinu
Juřicovou a Barboru Královou běhání také evi-
dentně baví. Nestárnoucí Josef Hlušička v 68
letech atakoval hranici 14 km. Jaroslav Ryneš

ATLETIKA

JACHTING

JACHTING – SPORT NEZNÁMÝ?
Proč takový titulek? Chtěl bych jen v krátkos-

ti čtenáře seznámit s tímto méně známým spor-
tem. Nejbližší voda pro jachting se nalézá až
v Poděbradech. Závodníci bydlící v Čelákovicích
jsou členy sportovního sdružení, známého už
i ve světě pod názvem Jachting Toušeň, kde je
registrováno i několik špičkových jachtařů
z Prahy, kteří tak dělají dobrou reklamu našemu
kraji.

Za zmínku jistě stojí, že v Čelákovicích žijí tři
generace jachtařů. Nejstarší generaci zastupuje
Zdeněk Parůžek, ročník 1927. V roce 1974
začal stavět kajutovou plachetnici pro pětičlen-
nou posádku, schopnou pro plavbu po všech
vnitrozemských vodách i na moři. V roce 1977
byla loď dostavěna a slavnostně spuštěna na
vodu a později naložena na nákladní vagon
a převezena do Stralsundu, přístavu v bývalé
NDR. Zde se posádka ve složení kapitán
Zdeněk Parůžek senior, kormidelník Zdeněk
Parůžek junior, navigátor Přemysl Drábek nalo-
dila a vyplula na první plavbu po Baltském moři.
S plachetnicí kotvili ve 26 přístavech Německa,
Polska a Švédska a upluli 895 Mm, tj. 1657 km.

Generaci střední zastupuje Zdeněk Parůžek,
ročník 1959. Závodně začal jachting provozovat
v roce 1974. Společně se Zdeňkem Poloprut-
ským si postavili dvouposádkovou plachetnici
třídy FIREBALL a s ní se zúčastnili mnoha závo-
dů na vnitrostátních vodách i v pěti evropských
státech a na moři. Kromě mnoha dosažených
významných cen je třeba zdůraznit, že v roce
1983 na Lipně získali titul Mistra ČSSR. Letos
se umístili v posádce s Vladimírem Myslíkem na
6. místě v mezinárodním mistrovství ČR.

Nejmladší generací jsou dva úspěšní jachtaři,
Zdeněk Parůžek (ročník 1989) a Jiří Parůžek
(ročník 1992). Zpočátku kluci jezdili spolu od
roku 2000 na plachetnici CADET. Protože jsou
oba vyššího vzrůstu, musela se brzy posádka
rozdělit. Starší dostal přidělenou loď od asocia-
ce lodní třídy, a tak mladší Jirka zdědil loď po
starším bráchovi a výsledky se dostavily. V le-
tošním roce byly obě posádky nominovány na
Mistrovství světa na Balatonu.

FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE 
Před novou sezonou sehrálo mužstvo mužů

několik přátelských utkání s těmito výsledky.
FBK Čelákovice - FBC Uhřiněves 5:5

FBK Čelákovice - FC VLCI 4:2

FBK Čelákovice - BB Lysá nad L. 1:3

ORKA
Florbalový klub Orka vchází do nové sezony

06/07 s devíti družstvy, od prvoligového A-týmu
mužů až po elévy. Po letní přípravě před nad-
cházející účastí v první lize florbalu Orka zaháji-
la novou sezonu zápasy poháru ČFbU.

V prvním kole jsme s přehledem přehráli
všechny soupeře a postoupili tak do dalších
bojů z prvního místa.
Orka - Sokol Vršovice II 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)

Branky: Pavlis, Bajer, Urban, Šíma, Mikšovský 
Karlovy Vary - Orka 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: Urban, Bartoň, Šíma, Mikšovský 
Orka - Hořovice 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Branky: Bartoň 2, Suchomel 2, Kantulák 
FbC Barracudes Slaný - Orka 0:9 (0:3, 0:2, 0:4)

Branky: Kantulák 3, Urban, Veselý, Ždímal, Pav-
lis, Krejčí, Novotný

Druhé kolo bylo s účastí extraligových Pardu-
bic. I tentokráte jsme naplnili papírové předpo-
klady, postoupili jsme z druhého místa mezi nej-
lepších 32 týmů. O další postup se tak utkáme
s extraligovým SSK Future.
Tábor - Orka 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)

Branky: Bartoň 2, Urban, Novotný, Novák
Orka - Sokol Pardubice 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky: Bartoň
Orka - Lhokamo Praha 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky: Novák 2, Urban, Suchomel, Kantulák
Přelouč - Orka 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branka: Novák

WITTE Automotive Dorostenecká liga

CLIMAX Vsetín - Spartak Čelákovice 5:1

Dorostenecká liga pokračovala utkáními play-off.
Zajížděli jsme na horkou půdu do Vsetína. Již

na MR dorostu bylo patrné, že nás nečeká
snadný zápas, a průběh tomu opravdu na-
svědčoval.

Na jediný bod se zmohla trojka Janík, Vokáč,
Urban, ostatní ve složení Kolenský, Flekač, Zla-
tohlávek a Pánek J. již nezískali ani bod.
Spartak Čelákovice - Climax Vsetín 5:2, stav

série 1:1

Čelákovičtí dorostenci přivítali na svém kurtu
v odvetném utkání play-off mužstvo Vsetína. Po
prohraném prvním zápase na hřišti soupeře 1:5
tentokrát zabojovali a po excelentním výkonu
vyhráli 5:2. Začátek zápasu se opravdu vydařil,
vyhráli jsme obě úvodní dvojky a trojku. Pak při-
šla chvíle soupeře, když v třísetových zápasech
vyhrál druhou trojku a vloženku. Poté následo-
val vítězný singl a trojka. V zápasech nebyla
nouze o třísetové výměny a mnohdy rozhodoval
jeden míč o celkovém vítězství.
Climax Vsetín - Spartak Čelákovice 5:3 stav

série 2:1

Čelákovičtí dorostenci zajížděli k rozhodu-
jícímu utkání play-off do Vsetína. Nezopakovali
výkon z minulého zápasu a podlehli svému sou-
peři 3:5. Hostům nevyšel začátek, a než se roz-
koukali, tak prohrávali 3:0, obě úvodní dvojky
a trojku, v další trojce sice vyhráli, ale
v následné vložence neuspěli, a po třísetové
bitvě se radovali domácí, když poslední set
vyhráli 10:9. Druhý a třetí bod Čelákovic přidal
Kolenský v singlu a ve trojce Janík, Vokáč,
Urban. Stav zápasu v tuto chvíli byl 4:3 pro
domácí. Následovala další trojka, ale v rozhodu-
jící fázi druhého setu za stavu 9:9 Kolenský neu-
spěl s kraťasem, což se odrazilo i do třetího
setu, ten prohráli hosté 3:10, a tím se rozloučili
s letošní play-off.

„Rozdíl mezi námi a Vsetínem byl v jistotě
úderů, soupeř si více věřil, bylo na něm vidět, že
určitě trénuje několikrát týdně a na rozhodující
zápas se lépe připravil,“ řekl po utkání trenér
hostů František Krčál.
„A“ mužstvo - krajský přebor 

A mužstvo nastupuje po letní přestávce do
dalších bojů o první příčku.
Spartak Čelákovice - Hlavenec 6:1

Po nevydařené první dvojce, ve které nastou-
pil Klesal a Novák, Čelákovice sice prohrávaly
0:1, ale již druhá dvojka – Kolenský, Doucek –
srovnala v třísetové bitvě stav na 1:1. Pak již
mužstvo neztratilo ani set a dotáhlo zápas do
vítězného konce.
Milín - Spartak Čelákovice 1:6

12. kolo KP svedlo k vzájemnému zápasu
týmy z protilehlých konců tabulky. Favoritem
bylo jednoznačně mužstvo z Čelákovic. To se
také projevilo v hladkém vítězství, když hosté
prohráli jen singl, ve kterém nastoupil při
neúčasti Kolenského Klesal. Dobrý výkon
odvedla nově vytvořená dvojka Soukal, Flekač.
Spartak Čelákovice - Plazy 6:4

Ve 13. kole KP na sebe narazily první a druhý
tým tabulky. Tento magnet kola byl v popředí
zájmu nohejbalové veřejnosti, protože vítěz si
zajistil postup do baráže o II. ligu. To se poved-
lo mužstvu z Čelákovic. Ti začali výhrami ve
dvojkách a v první trojce, pak přišla šňůra hostů,
kteří postupně vyhráli druhou trojku, vloženku,
singla a další trojku. Konec však patřil čeláko-
vickým, když zvítězili v druhé trojce a obou

posledních dvojkách. Po zásluze si připsali oba
body a pojistili si postupové první místo.

Petr Flekač

Utkání Čelákovice - Plazy.




