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Volby za Zastupitelstva
Středočeského kraje

v pátek 5. 11. 2004
od 14.00 do 22.00 hod.

v sobotu 6. 11. 2004
od 8.00 do 14.00 hod.

Vite, pani…
Vite, pani, já ani nevim, kolik ty učitelé vlast-

ně berou?
No, pani, já četla, že průměr je patnáct až

sedumnáct tisíc.
No vidite, a co voni by chtěli. Ale pani, nemys-

lete si, voni se tam vyvalujou! Ty děti maj furt
prázdniny – to je jeden den svátek, ale voni jsou
doma tři dny. To už bylo za první republiky –
kantor byl chudej!!!

Tak to je část rozhovoru dvou starších žen –
zaznamenaná s co největší přesností. Možná
vyjadřuje mínění i dalších lidí. Je to smutné. Uči-
telské povolání je nedoceněné. V současné
době učí ve velké míře nekvalifikovaní (tj. neab-
solventi pedagogické fakulty, leckdy jen středo-
školáci) a lidé důchodového věku (nic proti nim,
ale převažovat by ve školství neměli). Mladí se
příliš nehrnou – nejspíš i proto, že onen „prů-
měrný plat“ je právě proto tak vysoký, že je
vysoký průměrný věk našich učitelů. Nemělo by
nám být jedno, kdo a jak učí naše děti. Neměli
bychom na učitelské povolání pohlížet jako na
něco méněcenného – vždyť děti stráví ve škole
většinu svého dětství! Myšlenka, že učitel by
měl učit především z nadšení a brát své povolá-
ní jako poslání je pěkná, leč nedostačující.
Podobně jsou na tom lékaři, vědci atd. Společ-
ností se plíživě šíří myšlenka, že vzdělání –
pokud nejste ekonom, bankéř nebo právník – je
něco, co vlastně nepotřebujeme. To je obrovský
omyl, jehož následky mohou být nedozírné.

Bylo by možná pěkné vědět, co si tak pani
myslí o chystaném zvýšení platů policistů na
„průměrných“ 30 tisíc Kč. Zejména v Čelákovi-
cích, kde je např. nedodržování pravidel silniční-
ho provozu na ne denním, ale hodinovém
pořádku, přičemž policistu na ulici nepotkáte…
Ale naši zákonodárci zřejmě mají pocit, že
nepotřebujeme učitele (vědce, lékaře…), ale
právě policisty. Což je přinejmenším smutné
a svědčí to minimálně o velké neprozíravosti.

Dle slov policejního prezidenta Koláře „… jde
zejména o kariérní řád, práci s lidským potenci-
álem…“ – jako kdyby o to samé v jiných profe-
sích nešlo. Z úst tohoto policejního ředitele rov-
něž zaznělo, že „učitelé nikdy nemohou být
adresáty platových položek, jako je pohotovost,
rizikový příplatek a tak dále…“ Jistě, ale o tyto
platové položky nejde, jde o to, že ostatní profe-
se, včetně učitelů, nedostávají za svou vysoce
odpovědnou práci adekvátní finanční ohodnoce-
ní.

Ale prý – podle zveřejněných informací –
poněkud zjednodušeně řečeno, budou policisté
za vyšší plat pracovat více. A možná, že je
konečně uvidíme i na čelákovických ulicích.Vite,
pani. ZT
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náměstí 5. května
15.00 – 19.00
baladické melodie, živý betlém,
stánky s vánočním zbožím, 
občerstvení a vše k navození
vánoční atmosféry 

17.00
Rozsvícení vánočního 
stromu za zvuku
koled 
zpívají děti ZŠ

9.00 - 15.00 Kamenka
Den otevřených dveří 
vystoupení žáků školy
v 10.00 a 13.00 hod. 
v Chanosu

10.00 Městské muzeum 
Čelákovický Betlém a zima
v obrazech Čeňka Jandy 
vernisáž vánoční výstavy

14.00 Základní umělecká
škola Jana Zacha
vernisáž výstavy 
keramického
betléma  

14.00 – 19.00 statek v Rybářské
Adventní zastavení

tradiční vánoční inspirace, dárky
pro potěšení i něco pro zahřátí

14.30 – 16.30 Obecní dům
Vánoční návody MDDM

15.00 a 16.00
nádvoří Městského muzea 

Krátké dny, dlouhá noc
od Martina do Vánoc 

jarmareční divadlo s tanci
a zpěvy v podání 

žáků Základní umělecké 
školy Jana Zacha
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Zastupitelstvo města Čelákovic
Zatím poslední zasedání Zastupitelstva se

konalo 15. září 2004. V úvodu, mimo program,
bylo popřáno starostovi města Ing. Bohumilu
Klicperovi k jeho životnímu jubileu a byl mu pře-
dám věcný dar.

Poté se zastupitelé téměř pět hodin věnovali
připravenému programu.

ZM schválilo řadu majetkoprávních záleži-
tostí jako:
• Dohody o příspěvku stavebníka na budování

technické infrastruktury v lokalitě Sedlčánky –
jih.

• Kupní smlouvy na budovy a pozemky V Pro-
kopě (prodej městských bytů).

• Znění Smlouvy o spolupráci č. 22/13/04 mezi
městem Čelákovice a Středočeskou plynáren-
skou, a. s., na investiční akci „Čelákovice –
plynofikace městské části Záluží“ ve variantě C).
K zajištění této investiční akce předložila STP,
a. s., návrh smlouvy s následným odkupem
a s variantami odkupování: a) v r. 2009 za
částku 1 000 000,- Kč  při dosažení odběru 45
RD, b) v r. 2010  za částku 1 300 000,- Kč při
dosažení odběru 60 RD, c) v r. 2011 za část-
ku 1 700 000,- Kč při dosažení odběru 70 RD.
Územní řízení ve stadiu před vydáním územ-
ního rozhodnutí a projektová kancelář
REPROGAS, s. r. o., Kolín již připravuje doku-
mentaci ke stavebnímu povolení.

• Znění darovací smlouvy mezi dárcem p. Ing. P.
Tykačem a obdarovaným městem Čelákovice
na pozemek p.č. 25/20 v k.ú. Záluží u Čeláko-
vic obci Čelákovice.

• Záměr města na bezúplatný převod vodovod-
ního řadu PEHD 110x10 délky 230 m vybudo-
vaným Národním technickým muzeem z vlast-
nictví ČR do majetku města Čelákovice.
Město za stávajícího stavu vodovodní sítě, kdy
příměstská část Záluží se 300 obyvateli je
zásobována ze sousední obce Nehvizdy, sou-
hlasilo s vybudováním Národním technickým
muzeem (NTM) vodohospodářského díla -
vodovodu z tlakového PE ∆ 110 x 10 mm
délky 230 m, napojeného na stávající veřejný
vodovod na území příměstské části  Záluží
u Čelákovic a položeného podél komunikace
Záluží – Čelákovice. Vybudovaný úsek vodo-
vodu byl dimenzován a proveden jako hlavní
řad ve smyslu platného generelu vodovodu
města s tím,  že bude nedílnou součástí vodo-
vodního přivaděče „Z“ dle generelu. Město nyní
zajišťuje investici přivaděče „Z“ v délce 1023 m,
který logicky naváže na úsek vodovodu délky
230 m vybudovaný NTM  a bude zásobovat 300
občanů Záluží pitnou vodou. Z uvedeného
vyplývá veřejný zájem bezúplatného převodu,
město  Čelákovice je výlučným vlastníkem celé
vodovodní a kanalizační sítě města.

• Smlouvy o úvěru mezi Městem Čelákovice
jako věřitelem a Městem Čelákovice jako dluž-
níkem.
1) smlouva o úvěru č. 200403 - obnova střechy
domu č. p. 1170 - 220 tis. Kč, 2) smlouva o úvěru
č. 200404 - obnova střechy domu č. p. 1172 -
220 tis. Kč, 3) smlouva o úvěru č. 200405 -
obnova střechy domu č. p. 1647 a 1648 - 420 tis.
Kč. Doba splatnost 3 roky, úrok 4% p.a. Všech-
ny úvěrové podmínky jsou dány vyhláškou
města E 33/97 o poskytování státních půjček na
opravy a modernizaci bytového fondu a o vy-
tvoření FRB města Čelákovic a jeho použití.

• apod.
Dále ZM schválilo:
• Poskytnutí příspěvku pro Městské muzeum na

výstavu „Krajky ze sbírek čelákovického
muzea“ ve výši 30 tis. Kč.

• Pokácení tří odumírajících javorů a proschlých
keřů dřišťálu na náměstí 5. května.

ZM souhlasilo:
• s přípravou smlouvy o budoucí kupní smlouvě

na prodej pozemků proluky náměstí cca 2000
m2 se společností Harmonie Group, a. s.,
a uložilo starostovi předložit její znění na příš-
tí zasedání ZM.
Město má uzavřeny mandátní smlouvy s rea-
litními kancelářemi RK BONUS Praha
a STEPP INVEST Praha na prodej pozemků
na náměstí dle ZM schváleného záměru
města.
RK BONUS předložila své výběrové řízení
včetně vyhodnocení, ve kterém navrhuje
městu optimální nabídku společnosti Harmo-
nie Group, a. s., z Berouna. Starosta, místos-
tarosta a Ing. arch.Tichý navštívili Beroun, aby
si prohlédli realizaci projektu bytového kom-
plexu Palouček II a potvrdili si schopnost firmy
zajistit projekt v Čelákovicích na náměstí. Stej-
ně tak po jednání starosty s místostarostou
Berouna ing. Havlem bylo potvrzeno vstřícné
a solidní jednání firmy Harmonie, kterou
město Beroun pověřuje dalším projektem
v objektu bývalých kasáren. Po jednání se
společností Harmonie v Radě města Čeláko-
vic společnost potvrdila splnění všech  podmí-
nek města. Do objektu na náměstí chce
zakomponovat podzemní garáže, počítá
s podloubím a pasážemi ve stylu č.p. 109. Na
jednání ZM se dostavili zástupci RK Bonus
a společnosti Harmonie Group. Představitelé
Harmonie Group seznámili zastupitele se
základní koncepcí, ve které se počítá v příze-
mí s obchodními  prostory typu lékárna apod.,
ve vyšší patrech např. ordinace lékařů, advo-
kátní kanceláře, a především nadstandardní
byty. Zároveň městu nabídli spolupodílet se na
okolních dokončovacích  úpravách.
Realitní kancelář STEPP INVEST dosud
potencionálního zájemce o pozemky městu
nedala.

• s hlavními body smlouvy o provozování infra-
struktury VaK ve znění:
– stávající smlouva bezpodmínečně zrušena
a nahrazena smlouvou novou, 
– stejně tak řádně ukončeny smlouvy a doho-
dy o výstavbě služebny VaK v Čelákovicích
– platnost smlouvy na 5 let, s možností pro-
dloužení o dalších 5 let za podmínky další
finanční výpomoci 3 mil. Kč na vodohospodář-
ské dílo, takže finanční záloha ve smyslu
nájemného – nejsou banka, VaK u města by
byla cca 5,2 mil. Kč (2,2 mil. Kč služebna), kte-
rou by 6. rokem město započalo splácet,
– pasáž ke snížení ztrát vody na úroveň ke 
20 % za podmínky aktivních investic města do
vodovodů,
– stať k budování vlastního zdroje vody v teo-
retické a po optimalizaci i reálné rovině,
– ujednání o mandátní smlouvě na vodohos-
podářské investice a priorita investic, rekon-
strukcí a oprav a strategii kalkulace ceny vod-
ného a stočného pro rok 2005, vycházející
z dodržení stávajících cen s garancí dle osob-
ního jednání a nájemným pro město v cca 8,2
mil. Kč,

• s oslovením stavebníků ve věci odložení splá-
tek z příspěvků na infrastrukturu v OZ Jiřina,
a to z důvodu nedostatku finančních prostřed-
ků města.

ZM uložilo:
• Finančnímu a Kontrolnímu výboru, aby pro-

vedli ve spolupráci s tajemnicí MěÚ přešetření
všech (čtyř) dotačních titulů od roku 1998 a se
závěry a zejména dopady na město seznámi-
ly zastupitele na listopadovém zasedání ZM.

• odboru životního prostředí MěÚ zajistit posud-
ky na nebezpečné stromy ve vytipovaných
oblastech dle podnětů občanů.

ZM udělilo:
• plnou moc jednateli společnosti ARIADNA, s.

r. o.,  JUDr. Jaroslavu Kobíkovi, aby společně
se starostou zastupoval město ve všech říze-
ních daňové kontroly na čerpání a využití dota-
ce - Základní škola J. A. Komenského – zatep-
lení a modernizace.

ZM vzalo na vědomí:
• informaci o projektu organizace dopravy v uli-

cích pod nádražím.
Návrh organizace dopravy a úpravy dopravní-
ho režimu včetně posouzení stávající organiza-
ce dopravy v části města Čelákovic byl zpraco-
ván v souladu se Smlouvou o dílo, uzavřenou
dne 14. května 2004 mezi Městem Čelákovice,
jako objednatelem, a společností CZECH Con-
sult, spol. s r. o., Praha, jako zhotovitelem.
Navrhované úpravy – zjednosměrnění ulic
Palackého a J. Zeyera – povedou k celkovému
zklidnění dopravy v uvedené oblasti, k zjedno-
dušení křižovatkových pohybů a ke zvýšení
nabídky pro dopravu v klidu (parkování) v sou-
ladu s normami a právními předpisy. Návrh též
slouží jako výchozí dokumentace pro rekon-
strukční práce v ulici Masarykova. Za firmu
CZECH Consult se na jednání ZM dostavili ing.
Strádal a ing. Medek, kteří projekt zpracovali.

• informaci o stavu přípravy „Závěrečného
vyhodnocení akce“ (ZVA) – kanalizace v Sedl-
čánkách.
Odbor finanční a plánovací MěÚ zpracovává
administrativní část, VaK, a. s., Mladá Bole-
slav protokol o likvidaci příslušných látek na
ČOV. Kladnou motivací občanů ze strany
města, a to zbudováním veřejných částí přípo-
jek, se starosta domnívá, že ukazatele ZVA
město nakonec splní.
S nenapojenými občany, kteří byli upozorněni
(nejprve odborem rozvoje města a poté odbo-
rem životního prostředí MěÚ), v počtu cca tři-
ceti, bylo za účasti předsedy osadního výboru
zahájeno stavebním úřadem správní řízení.

• zápisy z jednání kontrolního výboru.
• informaci o možných investičních akcích

v roce 2005 - o přípravě podkladů pro rozpo-
čet na rok 2005.

A)Akce financované z účelových prostředků:
1/ Dešťová kanalizace Sedlčánky cca 4,5 mil.

Kč z prodeje pozemků v OZ 
Rekonstrukce stávající stoky až do Výmoly +
nové úseky v ulicích Fučíkova a Smetanova.

2/ Komunikace v zástavbě Sedlčánek (Dělnic-
ká, nám. Míru, Komenského, Husova, Jirás-
kova, Fučíkova, Smetanova) cca 7,0 mil. Kč
z prodeje pozemků.
Specifikace komunikací dle dešťové kanaliza-
ce a radarového průzkumu. Dokumentace ke
stavebnímu povolení již předána, zajišťuje se
povolení.

3/ Komunikace v OZ Sedlčánky 83 RD cca 4,0
mil. Kč z příspěvků OZ
Realizace dle rozpracovanosti  hrubých sta-
veb RD, zejména společností NOVERA.

4/ Komunikace OZ PPC I (Jaselská, Lidická po
Žižkovu) cca 2,8 mil. Kč z příspěvku OZ PPC
I. Doplňuje se projekt na Lidickou od Jaselské
k ulici Žižkova.

5/ ZTI OZ PPC II cca 16,0 mil. Kč z příspěvků
stavebníků OZ PPC II. Realizace dle smlouvy
o spolupráci.

6/ Veřejné osvětlení v Sedlčánkách cca 1,5 mil.
Kč z prodeje pozemků v OZ 
Kabely VO při kabelech NN STE již položeny,
stožáry po rekonstrukci komunikací.

Pokračování na str. 3



Pokračování ze str. 2
7/ Rekonstrukce MŠ Přístavní cca 6,0 mil. Kč

z prodeje bytů
Opravuje se dokumentace pro stavební povo-
lení, zajistí se do 3/2005 stavební povolení.

8/ Rekonstrukce kotelny ZŠ Kostelní cca 4,8
mil. Kč z nájemného za tepelná zařízení,
které by celkem mohlo být 6,8 mil. Kč, zbýva-
jící 2 mil. použít na splátku úvěru za bazén.
Kancelář MOOPEX opravuje prováděcí doku-
mentaci, zajistí se stavební povolení, aby rea-
lizace proběhla přes prázdniny resp. 6 až
8/2005.

9/ Rekonstrukce vodovodu ulice Na Stráni cca
1,8 mil. Kč z nájemného VaK, které by mohlo
být celkově 8,2 mil. Kč. Prováděcí projekt rea-
lizuje VIS, akci by zajišťoval VaK, akce ke sní-
žení ztrát vody v síti.

10/ Rekonstrukce vodovodu ulice Na Nábřeží
cca 1,7 mil. Kč z nájemného VaK. Provádě-
cí projekt realizuje VIS, akci by zajišťoval
VaK, akce ke snížení ztrát vody v síti.
Z nájemného VaK 8,2 mil. Kč nutno použít 3
mil. na splátky úvěru bazénu, 3,5 mil. Kč na
havarijní vodovody, zbylých 1,7 mil. Kč lze
použít na vodovod Komenského (město
žádá o dotaci na eternit MZ ČR) nebo na
výměnu armatur v síti a obchvat vodojemu.

11/ Prostřednictvím TS rekonstrukce chodníku
ul. Zeyerova od potoka k ulici Masarykova
cca 0,9 mil. Kč z příjmu TS.

B)Akce financované z rozpočtu města:
Vzhledem ke shora uvedenému lze předpo-
kládat částku do 10 mil. Kč.

1/ Gazifikace Záluží cca 3,8 mil. Kč. V 3/2005
bude stavební povolení, od 4/2005 lze zahájit
podle stavu  finančních prostředků zahájit
práce.

2/ Komunikace OZ Jiřina Na Výsluní cca 2 mil.
Kč (ul. Ježdíka cca 1,8 mil. Kč). Zajišťuje se
odvodnění na obou koncích ulice, 2. nejsná-
ze připravitelná ulice v OZ Jiřina k realizaci
po ulici Ježdíka, realizace má logiku – spojni-
ce Dělnické a K Borku.

3/ Stankovského II – od Komenského po
náměstí cca 1,4 mil. Kč. Bezpodmínečná rea-
lizace z důvodu návaznosti na Stankovského
I, zajišťuje se stavební povolení.

4/ Chodníky po obou stranách Masarykova I –
od bývalého hotelu GRADO po Sedláčkovu,
cca 6 mil. Kč. Projektová dokumentace v pří-
pravě včetně zádlažby, lze realizovat po úse-
cích.

5/ Parkoviště z 10. koleje + chodníky Masaryko-
va II (od ulice Zeyrova k ulici Bezručova až ke
starému nádraží) cca 3,2 mil. Kč. Parkoviště
vázne na podmínkách nájemní smlouvy se
Správou dopravní cesty.

6/ Sedláčkova od malého podjezdu k náměstí.
Geodeticky zaměřena, připravuje se doku-
mentace, dle financi by v předstihu mohl být
realizován na podzim 2005 či jaře 2006 chod-
ník vedle bývalého starého hřbitova.

7/ ČD zastávka Jiřina. Náklady cca 18 mil. Kč,
DUR i DSP hotové letos, investiční záměr
podán na SFDI.

8/ Obchvat Čelákovic – přemostění na silnici č.
245. Investiční záměr Krajem předán na SFDI.

Projektová příprava:
1/ Náměstí. Zpracována DUR, podána žádost

o UR, aby v návaznosti na projektovou pří-
pravu proluky v 11/2004 byla zadána prová-
děcí dokumentace náměstí. Předpoklad reali-
zace od 4/2006 po dostavbě proluky
v nákladech cca 13 mil. Kč.

2/ Komunikace Stankovského III (od Kapličky
po Prokopa Holého). Geodeticky zaměřena,
prováděcí projekt 2005.

3/ Lávka přes Labe. Na základě studie zadána
firmě PONTEX DUR na zavěšenou lávku
v Nedaninách.

4/ Komunikace Přístavní včetně obchvatu Kovo-
hutí. Řeší se pozemkové výkupy od soukro-
mých vlastníků.

5/ Komunikace + odvodnění v lokalitě Císařská
Kuchyně. Příprava prováděcí dokumentace.

6/ Komunikace průmyslová zóna (PZ) včetně
kruhového objezdu na silnici. Místní komuni-
kace v PZ stavebně povolena, zadána DUR
na kruhový objezd včetně přístupu pěších.
Akce je směrována k dotačnímu titulu. Nákla-
dy cca 9,8 mil. Kč.

7/ Projekt na dostavbu kanalizací a ČOV pod-
pora z Fondu soudržnosti.
- Rozšíření a intenzifikace ČOV cca 19 mil.

Kč, analýza stavu – studie pro zadání doku-
mentace

- Kanalizace Ve Skále cca 1,3 mil. Kč
- Kanalizace rekonstrukce v Jiřině (ul. Dělnic-

ká, Polská, Táboritská, Pražská, Chodská)
cca 3,6 mil. Kč

Akce k ucelení lokality:
- Komunikace v OZ Nedaniny ulice Ke Stabe-

novce  cca 1,5 mil. Kč
- Komunikace Ferlesova, OZ Jiřina, problém

odvodnění 
- Komunikace K Borku – výhybna, OZ Jiřina,

problém odvodnění 
- Komunikace ulice Kálika včetně odvodnění

cca 3,0 mil. Kč, problém břemeno přes sou-
kromý pozemek

- Komunikace K Bílému vrchu cca 4,0 mil. Kč
- Slepá komunikace Rooseveltova – naproti

Družstevní
V závěru ZM zaznělo několik podnětů občanů.

Např. od pí Šaldové ohledně nového chodní-
ku, respektive vjezdů, v ulici Palackého. Obča-
nům vadí velké spáry mezi dlaždicemi. Starosta
vysvětlil, že vjezdy BEST KROSO u asfaltových
vozovek se ve městě standardně prováděly
v ulicích v Jiřině i Za Drahou již v předchozích
volebních obdobích a zde byly přirozeně použi-
ty také. Na základě současných připomínek pro-
blematiku chodníku projedná s projektantem
a budou hledat nové řešení pro další lokality.
Rada zároveň požádá komisi pro rozvoj města
o návrh řešení. D. V.

Jednání Rady města Čelákovic
dne 7. 10. 2004

V rámci kontroly usnesení starosta informoval
radní, že stavebních parcel v obytné zóně Sedl-
čánky jih 83 RD zbývá prodat z celkového počtu
83 jen pouhých 7, jsou již rezervované a kupují-
cí si zajišťují úvěry. Z městem investované infra-
struktury se kanalizace i vodovod již kolauduje,
nyní se dokončuje plyn. S STE, a. s., se podaři-
lo domluvit realizaci elektrorozvodů ještě
v tomto roce, firma K. Uhlíř, s. r. o., která zvítězi-
la v jejich výběrovém řízení, provede tuto inves-
tici do listopadu 2004 včetně veřejného osvětle-
ní, které je  investicí města.

Bezpečnostní problematika 
Pozvaná velitelka Obvodního oddělení Policie

ČR Čelákovice kpt. Černá spolu se svým
zástupcem por. Fedáčkem seznámila radní
s bezpečnostní situací ve městě a uvedla kon-
krétní případy trestné činnosti (podrobnosti
najdete v samostatném článku místostarosty).
V rámci diskuse o spolupráci mezi městem
a Policií starosta uvedl, že na odchyt psů byli
zaškolení hasiči našeho SDH – město pro
hrubé porušení smlouvy okamžitě tuto s pří-
slušnou firmou provádějící odchytovou službu
v začátku tohoto roku vypovědělo. Policie se
může v této věci od 10/2004 na SDH obracet,
jsou ve stejném objektu. Jak Policie tak město
jsou informováni o letité žádosti města Úval na
zřízení samostatného oddělení Policie ČR,
respektive jeho odloučením od oddělení v Čelá-
kovicích, vedení města žádost Úval podporuje.
Město navíc vyvine iniciativu přes poslaneckou
sněmovnu, aby po odluce byl počet policistů
v našem městě zachován. Starosta využil své
kompetence ze zákona o obcích a na jednání
Rady požádal Policii ČR o spolupráci na dodr-
žování dopravního značení a bezpečnosti chod-
ců (školáků) z důvodu rekonstrukce oblasti
Stankovského. Konkrétně mu šlo o zajištění
dozoru Policie nad přechodem pro pěší mezi uli-
cemi Stankovského a J. A. Komenského v době
školních dní od 7.30 do 8.00 hod., dále o prová-
dění kontrol dopravního značení (zejména záka-
zu stání a zastavení) na objížďkové trase ulice-
mi J. A. Komenského, V Zátiší, Vančurova.
Starosta chápe, že obyvatelům obytného domu
v ulici Komenského nemůže nabídnout parková-
ní jejich autíčkům v přímé blízkosti jejich bytů,
ale nelze připustit, aby se auta vyhýbala parkují-
cím  autům po chodníku se školáky! Parkoviště
v oblasti Stankovského se kolaudují jednotlivě,
jakmile je stavební firma předá - a ta je tlačena
k provádění a hlavně dokončování zejména par-
kovišť po částech – snažíme se minimalizovat
nepříjemné dopady na dopravu v klidu v této
oblasti. Necháváme parkovat na zelených plo-
chách, stejně se budou rekonstruovat, ale sta-
rosta opět požádal Policii, aby zejména v prosin-
ci 2004 a v lednu 2005 prováděla nekompromisní
kontrolní činnost zaměřenou především na nedo-
volené parkování. Do konce listopadu 2004 bude
oblast zhruba hotová, včetně výsadby stromů, na
jaře 2005 se dokončí doplněním mobiliáře
a výsadbou keřů a tolerance na parkování mimo
vyhrazené plochy, a bude jich dost, končí!  Kpt.
Černá souhlasí se spoluprací, ale neslibuje 100%
splnění z důvodu nepříznivého stavu policistů,
mají na starosti i oblast Úval a přednost má šet-
ření v trestné činnosti. Se starostou se dohodli,
že písemná žádost starosty bude adresována
i řediteli Okresní Policie ČR plk. JUDr. Štěpánko-
vi se žádostí o zapojení se dalších složek Policie,
a to hlídkové služby a dopravního inspektorátu.

Pokračování na str. 4
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P O Z VÁ N Í
NA VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

DO KONCE ROKU 2004
Dne 10. 11. 2004 od 18.00 hod.

v Kulturním domě 
Program:

Změna rozpočtu města pro rok 2004
Majetkoprávní záležitosti 

Dotační tituly
Vyhláška o místním poplatku za odpady

Dne 15. 12. 2004 od 17.00 hod.
v Kulturním domě

Program:
Rozpočet města na rok 2005
Investice města na rok 2005
Vodné a stočné na rok 2005

Smlouva na provozování VaK



Pokračování ze str. 3
Starosta dále informoval, že Městskou policii

hodlá město v druhé polovině roku 2005 zřídit,
především se zaměřením na nedovolené parko-
vání a vůbec dopravu a na ochranu městského
majetku, ale násilnou činnost, rušení nočního
klidu i bezpečnost občanů musí řešit Policie ČR.
S místostarostou jsou domluveni na konkrétních
krocích, které budou finančně podpořeny v roz-
počtu města 2005. Rekonstrukce Stankovského
ukázala v plné nahotě nutnost Městské policie
v našem desetitisícovém městě.

Další pozvaný, p. Pařízek, vedoucí operační-
ho střediska městského kamerového systému,
podal informace o činnosti střediska včetně
vyhodnocení. Tak jako v celostátním měřítku
i v našem městě v zorném poli kamer se 
nepáchá trestná činnost, kamery odklánějí
potenciální nenechavce do nemonitorovaných
míst. Město hodlá rozšiřovat systém o kameru
na objektu bývalého hotelu GRADO, která 
bude monitorovat prostor před nádražím i ulici
Masarykovu a část ulice  Palackého. Zmoderni-
zují se kamery na náměstí a v Rumunské, 
přemístí se z ohyzdných betonových sloupů 
na objekty.

Městské muzeum
Jednání o této problematice se zúčastnili

ředitel muzea p. Špaček, předseda Spolku přá-
tel muzea p. Polnický a vedoucí odboru ŠIK
(školství, informací a kultury) pí Vávrová. Ředitel
muzea informoval o splnění úkolu Rady, vybral
firmu Valehrach, která zavede řádné účetnictví
od počátku roku 2004. Dále informoval o výsta-
vě krajek, kterou navštívilo 2231 lidí, a jejíž část
bude v příštím roce zapůjčena do Paříže a do
Žatce.

Vedoucí odboru ŠIK pí Vávrová informovala
o přípravě nové zřizovací listiny Městského
muzea ve smyslu nového zákona č. 483/2004
Sb. Společně s panem místostarostou mgr.
Bodlákem zkonzultují jednotlivé oblasti úprav
listiny s ředitelem Oblastního muzea Středočes-
kého kraje PhDr. Krutinou a vedoucí odboru 
Kultury a památkové péče Středočeského 
kraje PhDr. Matouškovou a předloží Radě k při-
pomínkování a posléze Zastupitelstvu ke 
schválení.

Ředitel muzea dále informoval, že našel
vhodného kandidáta na zástupce ředitele, vyso-
koškolského studenta z regionu, kterého by
zaměstnával na částečný úvazek. Starosta ale
navrhl, aby po schválení zřizovací listiny muzea
se vypsalo výběrové řízení na zástupce
a nástupce ředitele muzea. Výběrové řízení se
provádí i na posledního úředníka na úřadě, ředi-
tel muzea má již nárok na důchod a město resp.
Rada by měla vybrat vyzrálou osobnost, která
by do budoucnosti plynule přebírala řízení
muzea. S touto situací si velice dobře poradil
ředitel ZUŠ p. Hanžlík, tak proč nepostupovat
stejně. V hodnotící komisi by samozřejmě byli p.
Špaček, p. Polnický, pí Vávrová, radní a nabídli
bychom účast PhDr. Matouškové, ve výběrovém
řízení bychom zvážili i možnost přidělení slu-
žebního bytu.

Bytová problematika
Místostarosta předložil zprávu komise pro

otvírání obálek na prodej volného domu č.p.
1535 V Prokopě. Ze 14 nabídek byla 1 nepřijata
(podána po termínu) a 1 vyřazena (nebyla uve-
dena výše ceny), nejvyšší nabídka byla za 1,7
mil. Kč, další dvě nabídky oscilovaly na 1,6 mil.
Kč. Rada schválila pořadí zájemců, vítězný
zájemce bude okamžitě osloven, v případě jeho
odmítnutí se postoupí na dalšího zájemce

v pořadí tak, aby prodej domu byl do konce roku
2004 uskutečněn. Na tomto příkladě se ukazuje
jednak výhodnost prodeje volných domů pro
město z finančního hlediska a jednak značný
zájem o získání těchto uvolněných domů. Obál-
ková metoda má samozřejmě své zápory pro
kupující, potenciální zájemce nemůže porovná-
vat svou nabídku s konkurenční jako při dražeb-
ním řízení.

Majetkoprávní záležitosti
Pražská správa nemovitostí, s. r. o., odkoupi-

la výrobně skladovací a administrativní areál
(bývalá ŠKODA Praha) za účelem tento spravo-
vat a rozvíjet. Požádala v rámci sjednocení
vlastnictví pozemků město o odkoupení pozem-
ků v majetku města v tomto areálu za cenu zna-
leckého posudku, tj. zastavěná plochy za 185
Kč/m2, ostatní plochy za 74 Kč/m2. Rada města
souhlasila s prodeje pozemků o celkové výmě-
ře 4481 m2, ale ve starostou navržené ceně 500
Kč/m2. Pro srovnání - v průmyslové zóně prodá-
vá město stejně hodnotné pozemky v ceně 575
Kč/m2 + příspěvek STE na zavedení potřebného
elektrického příkonu.

Starosta doplnil informace k předložené
budoucí smlouvě na koupi pozemků v proluce
náměstí společností HARMONIE GROUP, a. s.,
Beroun ve smyslu doplnění ustanoveních
města. Smlouvě se věnuje maximální pozornost
a byla poslána k posouzení a doplnění ve sta-
rostou uvedených konkrétních věcech JUDr.
Římalovi. Harmonie navrhuje milionové sankce
za nesplnění samozřejmých věcí, město se
nemusí bát na tyto sankce přistoupit, ale na
druhé straně stejně tvrdě doplní sankce města
v případě nezahájení stavby a její nedokončení
v roce 2006. Smlouva v čistopisu bude ještě
jednou předložena na příští listopadové Radě
a dána 10. 11. 2004 ke schválení Zastupitel-
stvu.

Rada schválila nájemní smlouvu se společ-
ností ATLANTE SERVIS Praha na pronájem
zastavěného pozemku města o výměře 1060 m2

ubytovnou v areálu TOS ve výši 3.000 Kč
měsíčně s účinností od  nabytí vlastnického
práva společnosti k objektu ubytovny.

Starosta předal radním sdělení našeho práv-
ního zástupce JUDr. Římala, kde konstatuje, že
Okresní soud Praha-východ vyhověl v plném
rozsahu žalobě města proti Strojírnám Čeláko-
vice a určil, že město je vlastníkem pozemků
3571/1,2 v průmyslové zóně. Pokud rozhodnutí
soudu nabude právní moci, Strojírny se neodvo-
lají, podaří se nám zlikvidovat pro město
naprosto nevýhodnou kupní smlouvu se Strojír-
nami na největší pozemky v této průmyslové
zóně, která byla připravena v kvapu před komu-
nálními volbami 2002 a tehdejším Zastupitel-
stvem volebního období 1998 – 2002 dne 12. 9.
2002 také schválena. Následným krokem bude
soutěž na pozemek p.č. 3571/1 o výměře 8.437
m2 přiléhající k silnici, o který mají zájem dis-
kontní prodejny a na za ním ležící pozemek p.č.
3571/2 o výměře 6.001 m2 k podnikatelskému
záměru. Město za oba pozemky bude požado-
vat nejnižší cenu 575 Kč/m2, původní cena
nekryjící náklady na vybudování sítí byla 450
Kč/m2. Důležitou podmínkou soutěže bude rea-
lizace výstavby s termínem dokončením v roce
2006, aby se využila městem vybudovaná infra-
struktura v této průmyslové zóně, která je zatím
nečinně uložena v zemi. Město sítě z podmínek
zmíněné smlouvy se Strojírnami totiž muselo do
30. 6. 2003 vybudovat a tento termín splnilo.
Prodejem pozemků za vyšší ceny se zmírní
dosavadní 3 milionový deficit v této zóně zhruba
na polovinu.

Investiční záměry města 
Parkoviště u nádraží z 10. koleje

Starosta k předložené smlouvě o nájmu mezi
městem a Českými drahami (ČD) na pronájem
části pozemku ČD pro vybudování parkoviště
uvedl, že připravená smlouva je přes všechna
jednání s pracovníky Správy dopravní cesty
zastupující ČD pro město nevýhodná a neošet-
řuje vůbec plánovanou téměř milionovou inves-
tici města na parkoviště. Starosta navrhuje
znovu požádat Generální ředitelství ČD odbor
majetkového podnikání o prodej části pozemků na
vybudování autobusového zálivu před nádražím
i parkoviště. Rada s tímto záměrem souhlasila.
Architektonické řešení ulic – hlavních tříd

Radní obdrželi smlouvu o dílo mezi městem
a atelierem TaK (Ing. arch. Tichý a Ing. Kolářo-
vá) na architektonické řešení ulic Masarykova
v rozsahu od starého nádraží až po křižovatku
s ulicí Sedláčkova, ulice Sedláčkova od malého
podjezdu až k náměstí, Stankovského od ovál-
ného objezdu k ulici Prokopa Holého a ulici Kos-
telní v celkové ceně 130 tis. Kč. Řešení bude
podkladem pro zpracování prováděcí dokumen-
tace Ing. Poláčkem. Rada uvedenou smlouvu
schválila.
Skupinový projekt na kanalizace a ČOV

Město na základě schváleného záměru se
připravuje pod městem Kolín požádat o podpo-
ru z Fondu soudržnosti Evropské unie na ochra-
nu životního prostředí konkrétně na čištění
odpadních vod. Problémem je vytvoření dobro-
volného svazku obcí, na který by se měla pří-
slušná infrastruktura převést, příjemcem podpo-
ry musí být vlastník. Radní obdrželi návrh
zakladatelské smlouvy včetně stanov a návrh
nájemní smlouvy na infrastrukturu mezi svaz-
kem a Čelákovicemi. Všechny návrhy budou
předmětem dalšího jednání Rady, starosta tyto
poslal k posouzení i provozovateli VaK MB
a předloží se Zastupitelstvu.
Dětské hřiště v Záluží

Rada schválila Smlouvu o dílo mezi městem
a firmou HAGS Praha, jejímž předmětem je
dodávka a instalace prvků dětského hřiště
v Záluží za cenu 328 tis. včetně DPH.
Změna č. 2 územního plánu

Rada s pozvanými členy komise ing. Kořín-
kem, ing. arch. Dandou a p. Šímou řešila námit-
ku správkyně konkurzní podstaty TOS Čelákovi-
ce ke změně č. 2 územního plánu, která se
výhradně týká areálu TOS. Dále byl pozván
i zástupce firmy Demoautoplast p. Zeman, který
předložil záměr firmy na odkoupení části areálu,
kde jsou nyní v pronájmu (plocha ohraničená
ulicemi Stankovského a Na Stráni, který chtějí
rozvíjet – rozšířit výrobní prostory a areál dostavět).

Rada souhlasila, aby plocha mezi ulicí Stan-
kovského a ulicí Na Stráni, byla ponechána bez
změny ve funkci dle původního schváleného
ÚP, tj. průmyslová výroba, za podmínek zajiště-
ní dopravní obslužnosti komunikací sever - jih
uvnitř stávajícího areálu mimo obytnou zástavbu.

Rada také souhlasila, aby plocha od osobní
vrátnice až k nákladové ohraničená ze západní
strany vnitřní komunikací areálu jih – sever (jed-
noduše plochy volné zeleně, kotelny uvnitř are-
álu přiléhající k ulici Prokopa Holého) byla změ-
něna na smíšené území obchodu a služeb, za
splnění regulačních podmínek, že plocha bude
zařazena do funkce obchodu a služeb a dělení
ploch bude organizováno tak, aby nemohl na
tomto území vzniknout velkoprodej charakteru
GLOBUS, INTERSPAR atd. Původně zde autor
změny č. 2 územního plánu navrhl funkci smí-
šeného městského typu, která by umožnila
i výstavbu bytů, ale město nemá záměr přes 
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komunikaci naproti slévárně či montáži povolovat bytové stavby. Proto tyto
změny, aby co nejvěrněji vystihovaly použití daného území vzhledem
k etablovaným firmám i budoucímu rozvoji města. V textové části změny
plánu budou zahrnuty další následující podmínky 1 až 4.
1. Rekonstrukce a dostavby na těchto plochách  budou prováděny s ohle-

dem na okolní městskou zástavbu a všechny návrhy budou od začátku
konzultovány s komisí rozvoje města.

2. Nákladní doprava bude vedena trasou navrženou ve 2. změně územní-
ho plánu tj. mimo bytovou zástavbu.

3. Doprava v klidu tj. parkování zaměstnanců bude řešena na vlastním
pozemku.

4. Prodeje pozemků a objektů na tomto pozemku budou organizovány tak,
aby umožnily spojení  ulice Stankovského s ulicí Na Stráni a zároveň
ponechány administrativní objekty v ulici Stankovského v původním
měřítku, kterému by odpovídaly případné další přístavby podél ulice
Stankovského.

Vjezdy v ulici Palackého
Upozornění pí Šaldové na cca 3 cm mezery v ekologické dlažbě na

vjezdy v této ulici nezapadlo. Adresováno bylo kolektivním orgánům
města, které se jím zabývaly. Starosta po projednání v těchto orgánech
požádal Komisi pro rozvoj města o doporučení resp. změnu materiálu na
vjezdy z dlaždic BEST KROSO u asfaltových vozovek v lokalitě RD. Rada
na základě doporučení komise schválila, že u vjezdů umístěných v pásech
zeleně je dlažba BEST KROSO vhodná jako součást vsakovacího systé-
mu, ale u průběžného chodníku by tento druh dlažby použit nebyl a vjez-
dy by byly z jednotného druhu dlažby jako u chodníku, rozdíl by byl
v tloušťce dlažby.

Různé
Rada vzala na vědomí Plán zimní údržby Technických služeb, neměla

k němu žádné připomínky.
Rada doporučila ke schválení Zastupitelstvu změnu vyhlášky o místních

poplatcích za odpady, ve které se zdražuje sazba poplatku za komunální
odpad na 420 Kč/rok/osoba s účinností od 1/2005 z důvodu prokazatelně
zvýšených nákladů za tyto služby. Stejně tak Rada s účinností od 8. 10.
2004 schválila zdražení pytle na odpad ze 4 Kč na 4,50 Kč za kus, jde
o změnu nákupní ceny od svozové firmy, která nechává vyrábět tyto pytle
z kvalitnějšího materiálu. Ing. Bohumil Klicpera, starosta

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

do Zastupitelstva Středočeského kraje
Volby se uskuteční

v pátek dne 5. listopadu  2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. listopadu  2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány
3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volební okrsky v našem městě 
ve volebním okrsku č. 1
- je volební místnost - sportovní kabiny UNION, ul. U Hřiště č. p. 961
Přístavní, Křižíkova, Dělnická, Polská, Žižkova, Jaselská, U Hřiště, Alej
Jiřího Wolkera, 28. října, Chodská, U Hájku,Táboritská, Lidická, Pražská,
U Mostu, Ruská, Zdeňka Austa, Miroslava Maška, Zahradní, U Přívozu
ve volebním okrsku č. 2
- je volební místnost - zasedací místnost Technických služeb Čelákovi-
ce, vchod z ul. Lipová č. p. 1429
Rooseveltova, Majakovského, Václava Kálika, Jungmannova, Lipová,
Příční, Na Požárech, Mochovská, Kozovazská, Čelakovského, B. Něm-
cové, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Družstevní,Třebízského, Dobrov-
ského, Zárubova, K Bílému vrchu, Krajní
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost - klubovna č. 6 v Kulturním domě v Sadech 17. listo-
padu č. p. 1380 - (místnost VLEVO vedle kanceláře KD)
J. Zeyera (mimo č. p. 1474 - 1475), S. K. Neumanna, 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 v ul. Kostelní č.
p. 457
Sedláčkova, Kostelní, V Nedaninách, Dukelská, Matěje Červenky,
Jiřinská, Sukova, Husova, Fügnerova, Ve Skále, Kollárova, Rybářská,
U Kovárny, Na Hrádku, U Zdymadel, Kaplánkova, Jaroslava Kruckého,
Miroslava Zachara, U Stabenovky
ve volebním okrsku č. 5
- je volební místnost - zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice v ul.
Prokopa Holého č. p. 1664
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)
Na Stráni, U Kapličky, Na Nábřeží
ve volebním okrsku č. 7
- je volební místnost - zasedací místnost v Q-BYTu, s. r. o., ul. J. Zeye-
ra č. p. 1697
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
Sídliště V Prokopě
ve volebním okrsku č. 9 
- je volební místnost - místnost ve Sportovním klubu Záluží,ul.První č.p.115
Záluží a Cihelna
ve volebním okrsku č. 10 
- je volební místnost - pobočka Městské knihovny v Sedlčánkách, Míro-
vé nám. č. p. 45
Sedlčánky a Císařská Kuchyně včetně ulic Na Výsluní, Ferlesova,
K Borku, Pavla Ježdíka
ve volebním okrsku č. 11
- je volební místnost - místnost bývalé družiny Základní školy v ul. J. A.
Komenského č. p. 414
Stankovského, J. A. Komenského, nám. 5. května, Sady 17. listopadu,
V Zátiší, Vančurova, Hybešova



Bezpečnost v našem městě
Jedním z hlavních témat říjnové schůze Rady města bylo projednání

bezpečnostní situace v Čelákovicích za období od ledna 2004. Na zase-
dání RM byla přizvána vedoucí oddělení Policie ČR v Čelákovicích kpt. B.
Černá, její zástupce por. Fedáček a vedoucí operačního střediska MKDS
p. J. Pařízek. Z podrobné zprávy, předložené vedením oddělení, uvádím
některé údaje:

Služební obvod čelákovického oddělení Policie ČR je největší na okre-
se Praha – východ. Zahrnuje 2 města (Čelákovice a Úvaly) a 21 obcí.
V Úvalech je policejní služebna, slouží na ní zatím policisté z Čelákovic.
V současné době probíhají intenzivní jednání o plném osamostatnění
oddělení v Úvalech včetně personálního zabezpečení. Naše město bude
nadále usilovat i o to, aby se zvýšil počet skutečně sloužících policistů
v Čelákovicích, neboť stávající obsazení se zdá Radě města nedosta-
tečné.

Při hodnocení trestné činnosti v celém obvodu i konkrétně v Čelákovi-
cích byl konstatován mírný nárůst asi o 5 % v porovnání s rokem 2003.
V samotných Čelákovicích byly prošetřovány  téměř dvě stovky trestných
činů, které můžeme podle množství seřadit sestupně do následujícího
pořadí:
a. vloupání do motorových vozidel,       
b. vloupání do sklepů a krádeže kol,
c. krádeže motorových vozidel,              
d. vloupání do bytů, rodinných domků, chat, zahradních domků,
e. krádeže prosté,                                     
f. loupeže a násilné trestné činy.

Na úseku přestupkového řízení bylo evidováno a řešeno téměř tři sta
přestupků převážně proti majetku a občanskému soužití.

V další části jednání byla Radou pozitivně hodnocena preventivní funk-
ce městského kamerového systému a činnost operačního střediska, které
je v provozu od dubna t.r. V oblastech, které jsou sledovány dozorovými
kamerami, kriminalita jednoznačně poklesla. Město bude kamerový
systém dále rozvíjet tak, aby bylo možné kontrolovat i další problémové
zóny (např. kolem nádraží, knihovny apod.). Činnost operačního střediska
se prohloubí a budou urychleně doplněna další nezbytná technická zaří-
zení.

Členy RM jsem rovněž seznámil s novým programem prevence krimi-
nality na místní úrovni, který připravuje na rok 2005 Ministerstvo vnitra ČR
pod názvem Partnerství. Hlavní důraz v tomto programu, jenž vychází
z analytické, signalizační a iniciativní role Policie ČR, je kladen na kon-
krétní zaměření projektů podle situace v dané lokalitě, zjištěné příslušný-
mi policejními orgány. Koncem roku by měly být i v našem městě instalo-
vány billboardy s bezpečnostní tématikou, které rovněž připravuje
oddělení prevence kriminality MV ČR.

Na závěr bezpečnostního bloku se radní zabývali průběžnou zprávou
o plnění terénního programu v rámci protidrogové prevence, který v našem
městě uskutečňuje K-Centrum Nymburk, o. s. Semiramis. V rámci tohoto
programu byl v tomto roce pokusně zaveden nový pilotní projekt distribu-
ce kondomů a provádění těhotenských testů. Nadále pokračuje snaha
o záměnu drog z opiátů (heroin/za stimulancia/pervitin). V souvislosti
s tímto trendem se snížil i počet vyměněných injekčních stříkaček z 5 564
v roce 2003 na „jen“ 1 480 kusů v 1. pololetí letošního roku. Poradenské
služby K-centra využívá část klientů popř. jejich rodičů, celkově v této
nabídce nastal značný pokles. Ve 2. pololetí se hodlají terénní pracovníci
věnovat především testování klientů na infekční choroby a monitorování
house a techno akcí v Čelákovicích a blízkém okolí.

Největším problémem, který zatěžuje životní prostředí a vadí i většině
našich občanů, je parkování osobních a nákladních vozidel v ulicích
města. Stávající parkoviště svou plochou neodpovídají současným potře-
bám.To je jeden z důvodů postupné rekonstrukce středu města, která nyní
probíhá. Řada řidičů si však počíná velmi bezohledně, parkují tak, že
téměř znemožňují průjezd ulicemi. Policie v Čelákovicích – vzhledem
k personálnímu stavu – není schopna radikálně zakročit, městskou policii
zatím nemáme (chybí nám vhodné prostory).

Apeluji proto na všechny řidiče, aby projevili trochu více ohleduplnosti
ke svým spoluobčanům, a parkovali tam, kde nebudou překážet ostatním.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE6 LISTOPAD 2004

Přivítáni do života byli v sobotu 25. září 2004
tito noví občánci města Čelákovic:

Matyáš Froněk, Magdalena Šestáková, Petr Karásek,
Jan Marek,                                   

Michaela Salačová, Daniel Kořínek, Šárka Manhartová,
Dominik Dítě,

Natálie Maturová, František Tichý, Natálie Levá, 
Karolína Sešínová a Natálie Šímová. 

Foto: Josef Kyncl



KALENDÁŘ PLATEB na měsíc listopad
úterý 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za září

čtvrtek 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za říjen 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za říjen

úterý 30. ➙ daň z nemovitostí
- poslední splátka daně (všichni poplatníci

s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

D Ů L E Ž I TÁ
U P O Z O R N Ě N Í
● Středočeská energetická, a. s.
oznamuje svým zákazníkům, že dnem 
25. října 2004 ukončila  svojí činnost 
Obchodní služebna Brandýs nad Labem.

Pro kontakt se zákazníky slouží zejména:
1) OBCHODNÍ CENTRUM DUHOVÉ ENERGIE,

Vinohradská 8/325, 120 21 Praha 2
2) OBCHODNÍ KANCELÁŘ MLADÁ BOLESLAV,

Zalužanská 1289/III, 293 05 Mladá Boleslav

Obchodní kanceláře jsou otevřeny denně od
8.00 do 15.00 hod., v po a st až do 17.00 hod.
Své záležitosti můžete vyřizovat i v jiné obchod-
ní kanceláři STE a nebo u některého ze smluv-
ních partnerů STE. O zahájení činnosti těchto
partnerů bude STE včas informovat.

Pro potřebné informace se můžete také
obrátit na ZÁKAZNICKÉ CENTRUM –
telefonní číslo 14 041, v pracovní dny
7.00 – 17.00 hod.
K dispozici je také fax: 222 032 800 a  e-mail:
zakaznicke.centrum@ste.cz         
Zákaznické centrum je připraveno vyřídit s Vámi
řadu záležitostí přímo telefonicky, bez nutnosti
návštěvy v některé Obchodní kanceláři.
Poruchy na rozvodné síti hlaste jako dříve na
bezplatný telefon: 800 156 134, kde je nepřetr-
žitá služba.
Současně Vás upozorňujeme, že při korespon-
denci s naší společností platí od 1. ledna 2004
jediná doručovací adresa: Středočeská energe-
tická, a. s., Vinohradská 325/8, 120 21  Praha 2

● Vážení občané, 
oznamujeme Vám, že do 5. listopadu 2004
probíhá výstavba nové okružní křižovatky
mezi ulicemi Stankovského a Sokolovská.

Z tohoto důvodu je úplná uzavírka místních
komunikací:
ulice „U Kapličky“ – na  křižovatku s ulicí Na
Stráni,
ulice „Stankovského“ – od křižovatky s ulicí
Sokolovskou směrem k TOSu.

Dále je uzavřena do 5. listopadu 2004 
silnice III/10162 „Stankovského – Sokolov-
ská“ – směrem od křižovatky s ulicí J. A.
Komenského.

Objízdné trasy jsou vyznačeny odpovídajícím
dopravním značením.

Do stejného termínu je zároveň dočasně
přemístěna autobusová zastávka „Rumun-
ská“ linky 405 v ulici Sokolovská ve směru
od Brandýsa nad Labem před křižovatku
s ulicí Rumunská. MěÚ Čelákovice

Před Vánoci rostou počty
okradených lidí aneb 
Pozor na kapsáře

Nastal čas nákupu vánočních dárků. Kapsá-
řům a zlodějům začaly zlaté časy, a nebude
tedy od věci připomenout několik rad, jak ochrá-
nit svoje kapsy, kabelky, zavazadla či mobilní
telefony. Pachatelé si ke své nekalé činnosti
vybírají místa, kde se soustřeďuje větší množ-
ství lidí, tj. prostředky městské hromadné dopra-
vy, obchodní domy, tržnice nebo menší obcho-
dy, kde se tvoří fronty. Využívají momentu, kdy
je nakupující zaujat vybíráním zboží a nevěnuje
náležitou pozornost své kabelce či nákupní
tašce. Kapsáři jsou ve svém počínání rychlí
a šikovní. Člověk ani nepostřehne, že byl právě
okraden. Většinou pracují ve skupinách a pro
svou strategii někdy také zneužívají děti.

Jak předejít tomu, abyste nebyli při nákupu
okradeni? Především neusnadňujte kapsářům
práci. Svým zavazadlům věnujte pozornost
a mějte je vždy uzavřená. Peněženku nenechá-
vejte navrchu v kabelce. Tu pak v žádném pří-
padě neodkládejte do nákupního košíku či vozí-
ku. Zloděj snadno vystihne okamžik, kdy žena
při vybírání nevnímá okolí, a taška je pryč.
Kabelky noste pověšené přes rameno a vždy
uzavřené, těsně u těla s rukou na zapínání. Zlo-
ději tím ztížíte jeho práci nebo ho od jeho neka-
lého úmyslu odradíte úplně.

Pánové by měli peněženky ukládat do vnitř-
ních kapes bund či kabátů, nikoli do zadních
kapes kalhot, odkud je zloděj snadno vytáhne.
To samé platí i o mobilních telefonech, o které je
mezi zloději velký zájem. Mobil je možné rovněž
skrýt do pevného pouzdra vpředu na opasek
tak, aby byl stále pod kontrolou. Doklady či jiné
cennosti je nevhodné ukládat do nekontrolova-
telných zadních kapes oblíbených batůžků.

V případě odcizení tašky či peněženky může-
te kromě financí zároveň přijít i o osobní dokla-
dy, kreditní karty, klíče od bytu, auta nebo i jiné
cennosti. Kreditní karty a peníze je proto dobré
nosit odděleně. Pokud by přece jen došlo
k tomu, že by byl člověk okraden, nepřijde ales-
poň o všechny věci. Když zjistíte krádež kreditní
karty, šekové knížky či sporožirové karty, infor-
mujte o tom co nejdříve pobočku banky. Nenos-
te s sebou zbytečně velkou finanční hotovost,
postačí nezbytná suma peněz.

Také rozměňování bankovek cizím lidem
v sobě skrývá nebezpečí. Zatímco se ochotně
soustředíte na počítání mincí, hbité prsty zlodě-
je vám dokáží ukrást z peněženky zbytek
peněz.

Metody podvodníků jsou stále rafinovanější,
buďte proto opatrní a ostražití. Případnou krá-
dež či pokus o ni neprodleně nahlaste policii.

Je přirozené, že každý okradený člověk pro-
žívá zlost a zklamání. Vyplatí se proto v předná-
nočním shonu věnovat sobě a svému okolí více
pozornosti. Odměnou Vám budou klidné a spo-
kojené Vánoce strávené v kruhu Vašich blíz-
kých.

npor. Mgr. Diana Bušková
tisková mluvčí OŘ PČR
a pracovník Preventivně informační skupiny
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● Našim seniorům
Sociální komise města Čelákovic pořádá

dne 8. 12. 2004 od 14.00 hod. v Kulturním
domě v Čelákovicích vánoční setkání pro
seniory našeho města.

Během odpoledne vystoupí  hudební skupina
„Radost a Veselinka“ s programem „Zpívejte si 
s námi“ pod řízením Jiřího Horáčka.

Zájemci se mohou hlásit na odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví MěÚ nejpozději do 
1. 12. 2004.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Sociální komise

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

Provozní doba:

pondělí 18.00 – 21.30
(17.00 – 18.00 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*) 

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 16.45 – 18.30

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

čtvrtek                               16.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 16.30 – 21.30
sobota   14.00 – 21.00

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

neděle 9.00 – 10.00 pouze senioři
10.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

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

- Lidé, kteří Vám nabízejí nějaké
výrobky, mohou být zloději!

- Pracovníci, kteří Vám přicházejí
odečíst elektřinu či plyn anebo
vyplatit důchod, jsou povinni pro-
kázat se Vám průkazem! Měli by
být ohlášeni předem! 

- Pokud někdo žádá o možnost si
od Vás zatelefonovat, nevpouštěj-
te ho do bytu a sami pro něj při-
volejte telefonem např. sanitku!

- Požádejte souseda o jeho tele-
fonní číslo. V případě potřeby
může být jeho pomoc nejrychlejší!

V případě výskytu podezřelých
osob okamžitě volejte policii na

linku 158

Myslíte si, že jste dobří?
Paní Margot Zankl, majitelka obchodu v cent-

ru Passau mne oslovila, zda bych mohl domlu-
vit prezentaci amaterských umělců z Čelákovic.
Nabídla výlohu svého obchodu k malé výstavě
prací a výrobků obyčejných lidí, kteří tvoří svá
díla srdcem, a nikoli pro své zisky. Využijeme-li
tuto příležitost a bude-li mít u pasovských
úspěch, mohl by to být začátek nových mož-
ností. Troufáte si?

Spojte se s námi. Ladislav Čermák
Kontakt: paní Čapková – 326 992 212 odpol.,

pan Čermák – 602 464 639

● Rada města schválila na svém zasedání dne
7. 10. 2004 novou vyšší částku - 4,50 Kč/kus -
za prodej pytlů na odvoz zbytkového komunální-
ho odpadu s logem svozové firmy s účinností od
8. 10. 2004.
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Vystoupení Veselinky v Kulturním domě 
Setkání s milými přáteli je vždycky radostná

událost. Takové setkání se uskutečnilo v neděli
10. 10. 2004 při vystoupení hudebního souboru
Veselinka a Radost a jejích posluchačů.

Veselinka na svém podzimním představení
hrála svým příznivcům nejen nový repertoár, ale
na četná přání opakovala i některé již dříve uve-
dené melodie. Celé vystoupení probíhalo ve
velmi příjemné a přátelské atmosféře.

Za náš soubor bych proto chtěla poděkovat
všem, kteří se ve velmi hojném počtu na náš
koncert dostavili, a zároveň je ubezpečit, že si
jejich přízně velmi vážíme a těšíme se na další
setkání s nimi na našem jarním programu v roce
2005. Mgr. Jana Vondráčková

Přijměte pozvání na slavnostní otevření
v sobotu 13. 11. 2004 od 14.00 do 17.00
hodin na statku v Rybářské ulici 154,
Čelákovice. Strávíte s námi odpoledne,
kde si můžete vyzkoušet vlastní tvoři-
vost, poslechnete netradiční hudbu
a ochutnáte víno z věstonických skle-
pů. Na setkání s Vámi se těší Mirka
Šimonová a Jana Drnková.

Splnit si svůj sen, po tom touží snad každý
člověk. Nám se v létě L.P. 2004 jeden velký sen
splnil. Založily jsme v Čelákovicích výtvarnou
dílnu. Jmenuje se Labyrint a najdete ji v krás-
ném prostoru na statku v Rybářské ulici č.p.
154.

Proč právě Labyrint? Tajemný symbol labyrin-
tu fascinuje svět už více než 3500 let. Od nej-
starších dob znázorňuje posvátný střed – omfa-
los – jednotlivých kultur od Kréty, přes Anglii,
Francii, Ameriku po Afriku a Indii. Labyrint vždy
nabízí cestu, kterou můžeme sledovat, chceme-
li očima nebo nohama, a která zároveň slouží
k procvičení mysli a těla. Cestu ke zdokonalení
a sebepoznání.

Přály bychom nám všem, abychom v Laby-
rintu nalezli uspokojení a realizaci, aby se stal
opravdovým kulturním středem. V našem Laby-
rintu k tomu přispěje nejen příjemné prostředí,
ale hlavně řada výtvarných technik, které se
můžete pod naším vedením naučit. Přejeme
všem úspěšné putování Labyrintem, od začá-
tečníků, přes pokročilé až k dokonalým…

Mirka Šimonová a Jana Drnková

PS: Děkujeme našim rodinám za pomoc
a podporu, bez které bychom byly jen dobro-
druhy v bludišti a ne poutníky v Labyrintu. Dík
patří také rodině Tichých za pochopení našeho
záměru a pronájem prostor na statku.

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

pátek 5. 11. AMATÉRSKÉ UMĚNÍ V ČELÁKOVICÍCH
9.00-18.00 hod. výstava dětských prací 

úterý 9. 11. O STATEČNÉM KULIHRÁŠKOVI – Divadlo BEZ OPONY
9.00. hod. Veselá pohádka s dobrým koncem je určena dětem MŠ a volně příchozím.

Vstupné: 30,- Kč

sobota 13. 11. KLUBOVÝ VEČER
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje DRUHEJ DECH. Vstupné: 50,- Kč

pátek 19. 11. KRYSAŘ – Divadelní společnost „Právě začínáme“ Horní Počernice      
19.30 hod. Poutavá jevištní báseň o lásce, moci, penězích a zradě na motivy Viktora

Dyka Vstupné: 50,- Kč

úterý 23. 11. VÁNOČNÍ KONCERT 2004 ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
19.30 hod. Hosty jsou: Markéta Horáčková, Helena Mochanová, Zuza, Jiří Štědroň, 

a Bohuš Matuš. Vstupné: 180,- Kč

pátek 26. 11. TANEČNÍ BIGBEATOVÁ ZÁBAVA
21.00 hod. STARÝ DEKAMERON s Láďou Weyrostkem a NOVÝ DEKAMERON

Jako host – M.B.A.Band (jižanský rock) Vstupné: 130,- Kč
Předprodej vstupenek: KD Čelákovice, Sport ADOP Čelákovice

sobota 6., 20. a 27. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
15.00 hod., sobota Taneční škola ZITA Mladá Boleslav
13. 11. 16.00 hod.

P Ř I P R AV U J E M E :
6. prosince 2004 - Divadlo Járy Cimrmana – AFRIKA

21. prosince 2004 - VÁNOČNÍ KONCERT Komorního orchestru Jana Zacha
30. prosince 2004 - SILVESTR NANEČISTO - nonstop hrají Druhej Dech a Fobos 

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 PŘEHLED
do neděle Městské muzeum AMATÉRSKÉ UMĚNÍ V ČELÁKOVICÍCH
21. 11. výstavní síň Reprezentativní výstava amatérských prací, přístupná

denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

sobota 6. 11. MDDM VÍKEND S JÓGOU
10.00-18.00 hod. klubovna v ulici Seminář zaměřený na cvičení Jógy s J. Waldhansem.

J. A. Komenského Cena kurzu: 570,- Kč

neděle 7. 11. Husův sbor POSELSTVÍ BIBLE V POHLEDU ČESKÉ REFORMACE
15.00 hod. Vystoupení uměleckého souboru Josefa Krčka Chaire z Prahy

s dobovou hudbou, nástroji a kostýmy. Průvodní slovo a reci-
tace – Alfred Strejček.

čtvrtek 11. 11. Městské muzeum 13 CEST PO MEXIKU
17.00 hod. síň Jana Zacha Přednáška Jaroslava Šnicera s barevnými diapositivy o přírodě,

rostlinách, kultuře, historii, lidech, zajímavostech a kaktusech.

čtvrtek 18. 11. Základní umělecká KONCERT ŽÁKŮ
18.00 hod. škola Jana Zacha

sobota 27. 11. VŠE VIZ TITULNÍ STRANA!

čtvrtek 2. 12. Základní umělecká MIKULÁŠ V ZUŠ
16.00 hod. škola Jana Zacha Pásmo pohádek, písní a her pro nejmenší.

neděle 5. 12. zahrada MDDM MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
17.30 hod. v Havlíčkově ul. Příjem nadílek od 15.30 do 17.00 hod.

Krátké dny a dlouhá noc
od Martina do Vánoc

Vánoce patří k nejkrásnějším obdobím
v roce. Vlastním vánočním svátkům a předvá-
nočnímu období zvanému advent předcháze-
la doba, na kterou se lidé nesmírně těšili.

Ukončení polních prací, stáčení prvního vína oslavovali vesničané zpěvem,
tancem a hodováním.

Přišel 11. listopad, svátek svatého Martina, a to znamenalo, že se blíží před-
vánoční čas – přichází zima.

Svatomartinské posvícení, bály a tancovačky o sv. Cecilii či Kateřině, svato-
ondřejovské předpovídání budoucnosti, hry o sv. Barboře, svátek svatého Miku-
láše, svatou Lucii, která nese světlo k Betlému.

Jarmarenčním divadlem s tanci, zpěvy a hudbou vám chceme připomenout
zvyky, obyčeje, radovánky a hrátky našich prapředků.
Dne 27. 11. 204 v 15 a v 16 hodin na nádvoří Městského muzea v Čelákovicích.

Bohumír Hanžlík, ředitel ZUŠ Jana Zacha
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SPOLEK PŘÁTEL
ČELÁKOVICKÉHO MUZEA

OSOBNOSTI REGIONU

V Čelákovicích je jedna z hlavních ulic pojme-
nována Stankovského. Herec a spisovatel
Josef Jiří Stankovský se narodil před 160 lety,
11. listopadu 1844 ve Vysoké u Příbrami. Ve
třech letech se s otcem na více než 20 let pře-
stěhoval do Čelákovic. V roce 1863 maturoval
na akademickém gymnáziu v Praze. Studoval
dva roky práva, ale studia nedokončil. Jeho
zájmy se ubíraly k divadlu a literatuře. O prázd-
ninách hrával v Čelákovicích loutkové divadlo
a později řídil ochotnické divadlo. Jako student
ze zámožné rodiny byl obklopen mladými vese-
lými lidičkami, s nimiž leckdy provedl kousek,
který pohněval usedlé a rozšafné pány měšťany
královského komorního města Čelákovic. Když
otec prodal v Čelákovicích hospodářství, odešel
s ním do Prahy. V roce 1869 byl úředníkem
v bance Slavii, ale úmysl věnovat se jen divadlu
a literatuře zvítězil.

Na počátku šedesátých let 19. století vychá-
zely jeho drobné práce v časopisech. Jako
23letému autorovi přijali jeho první dramatickou
práci, veselohru Literární nádeníci, v tehdejším
Prozatímním divadle. Povzbuzen tímto zdarem
psal povídky, romány, básně i další divadelní
hry. Za necelých 12 let napsal skoro 40 literár-
ních prací. Román Vlastencové z Boudy, dopsa-
ný a vydaný roku 1877, je naším prvním romá-
nem z dob českého obrození a prvním
pohledem do novověké historie českého divadla
před Jiráskovým F. L. Věkem. Historii divadla
věnoval také Kroniku divadla v Čechách. Ve své
době byl nejpilnějším českým spisovatelem, což
výslovně ocenil i Jan Neruda, který uznale hod-
notil literární dílo Stankovského. V roce 1872
koupil Stankovský letní divadlo Na Komotovce
v Praze, ale i jeho nepraktičnost zavinila úpa-
dek.

Se svými herci odešel na venkov, nedařilo se
mu a svou společnost musel rozpustit. Jeho
dědictví po otci se rozplynulo v dary vlastene-
ckým, kulturním a dobročinným účelům. Do
Prahy se vrátil nemocný, znavený a vyčerpaný.
Zemřel ve svých 35 letech 10. prosince 1879
v Praze, je pohřben na Olšanech.

K Čelákovicím se váže jeho román Vnučka
farářova. Děj je umístěn do pobělohorských
Čelákovic. Autor se nedržel zcela důsledně his-
torických pravd, mnohé události jsou smyšlené,
jako známá pověst o bezhlavém rytíři. Již při
prvním vydání vzbuzovala kniha u některých
čelákovických občanů zlou krev, neboť se jim
zdálo, že v osobách ze 17. století nacházejí
samy sebe, jen se jménem poněkud změně-
ným. Poslední vydání Vnučky farářovy je z roku
1924 a vydal ji čelákovický knihkupec Josef
Hampl. - mk -

Úspěšná výstava krajky
Po tři měsíce byla přístupná veřejnosti ve

výstavní síni čelákovického muzea a částečně
i v jeho vstupní místnosti úspěšná výstava kraj-
ky, která přilákala pozornost četných odborníků
i laické veřejnosti jak z celé naší republiky, tak
z mnoha zemí světa. Přes tři stovky sbírkových
předmětů – krajky z období od konce 16. do
počátku 20. století z kolekce soustředěné sbě-
ratelkou Boženou Koutníkovou, zhlédlo také
více než 700 zahraničních účastníků Světového
kongresu krajky (OIDFA) konaného v červenci
v Praze.

Jsme přesvědčeni, že výstava připravená
z unikátního fondu historické sbírky městského
muzea za finanční podpory MK ČR, SK, města

Jednou z návštěvnic, jež si se zájmem v dopro-
vodu svých přátel výstavu krajek prohlédla, byla
i v Anglii žijící čelákovická rodačka paní Věra
Gissingová – Diamantová, která koncem září
navštívila naše muzeum. Foto: Jaroslav Špaček

Čelákovic a četných sponzorů splnila své poslá-
ní a nezviditelnila pouze muzeum jako instituci
města, ale i město samotné. Bylo příjemné, že
návštěvníci si neodnášeli jen vytištěný materiál
– skládačku či plakát k výstavě, ale že mohli
obdržet i barevnou skládačku Čelákovice, čer-
stvě vydanou městem.

Množství pochvalných zápisů obdivovatelů
této neobyčejné krásy a zručnosti českých
rukou jsou v podpisových knihách muzea důka-
zem vysokého ohodnocení tohoto kulturního
bohatství. Za všechny citujeme „Je to oslava lid-
ské práce a krásy. Nádhera!… Nádherné krajky
v nádherném prostředí, naprosto unikátní sbírka
krušnohorských krajek!… Jsem šťastná, že
jsem viděla něco tak nádherného – tisíceré díky
za uspořádání!… Výstava je oslavou ženské
vytrvalosti a píle. Děkuji organizátorům za uspo-
řádání výstavy. Jedinečné!… Krajky pohladily
naše duše. Oči se nemohly vynadívat na tu
krásu. Člověku se nechce odejít … Hluboce se
skláním nad uměním našich předků. Děkuji pra-
covníkům muzea, že nám umožnili zhlédnout tu
jemnou krásu!…“.

Jedinečnost čelákovické sbírky krajek byla
popsána na stránkách našich odborných časo-
pisů a „Bulletinu OIDFA“ vydaného v Belgii
a částečně veřejnosti představena na obrazov-
kách ČT 1 a ve vysílání Českého rozhlasu.
Potěšeni jsme byli návštěvou paní radní Pierret-
te Ginane z předměstí Paříže Beauchamp a její
žádostí o zapůjčení podstatné části naší sbírky
krajek. K jejich vystavení ve Francii dojde počát-
kem prosince letošního roku, a tak prostřednic-
tvím našeho muzea a Města Čelákovic bude
toto české umělecké řemeslo prezentováno
v rámci představení České republiky jako nové-
ho člena Evropské unie.

Výstava nepřinesla jen poučení a příjemný
zážitek široké veřejnosti, ale i nové hodnoty pro
samotné muzeum, což dokládají stovky sbírko-
vých předmětů, kterými stávající sbírku krajek
čelákovického muzea obohatili dárci z různých
míst. A je slušností zde jmenovat Mgr. V. Zubá-
kovou z Litoměřic, J. Jiskrovou z Přerova n. L.,
J. Korseltovou z Liberce, K. Kidlesovou z Prahy
5, M. Matějovskou z Prahy 6, J. Radovou
z Prahy 9, JUDr. J. Červinku, M. Jarešovou, Mgr.
B. Kašparovou, A. Němečkovou, L. Skalíka a S.
Špačkovou z Čelákovic, kterým patří za nás
všechny dík.

V současné době je kolekce krajek ze sbírky
B. Koutníkové odborně zpracovávána pedagogy
Vyšší odborné textilní školy v Praze a vzhledem
ke značnému zájmu našich i zahraničních kraj-
kářek a odborníků chceme tuto sbírku za pomo-
ci grantu formou katalogu v příštím roce pre-
zentovat v české, anglické a německé mutaci.

Jaroslav Špaček, ředitel muzea

● vyhlašuje fotografickou
soutěž na téma: 24 hodin 
našeho města – jak žilo naše
město dne 17. prosince 2004
Den pro pořízení fotografií: 17. 12. 2004 od
00.00 do 24.00 hod.
Uzávěrka příjmu prací: 11. 1. 2005
Vyhlášení výsledků s vernisáží: 12. 2. 2005
Výstava: 12. 2. – 6. 3. 2005
Podrobné informace najdete v prosincovém
vydání Zpravodaje a na webových stránkách
Městského muzea, nebo přímo v muzeu.

● Vidět a být viděn
To není jen povinnost řidiče, ale také každé-

ho, kdo chce, aby jeho město a jeho činnost
vešla do povědomí.

Čelákovice byly viděny, dalo by se říci, díky
stánku na Knižním veletrhu počátkem září
v Lysé nad Labem. Nabízené publikace o Čelá-
kovicích vydané Městským muzeem, ale
i pohlednice Čelákovic, si tam našly své zájem-
ce a všem byla nabízena prohlídka čelákovické-
ho muzea a zvláště významná výstava krajek
z kolekce sběratelky paní Koutníkové.

Tento stánek s prezentací Čelákovic byl zajiš-
těn členy Spolku přátel čelákovického muzea
a připraven s vedením muzea. Zajímavé expo-
náty o minulosti knihtisku a knižních vazeb
vhodně doplňovaly nabízené publikace, a tak
byl stánek velmi kladně hodnocen.

Spolek přátel čelákovického muzea zahájil
svou činnost v červnu letošního roku a máte-li
i Vy chuť zapojit se do jeho aktivit, informujte se
v čelákovickém muzeu.

Petr Polnický, předseda spolku

Zima velká
Na paměť zde uvádím pro budoucí časy po

mně pozůstalým, kteří tuto po mně opravenou
knihu čísti budou, jaká dlouhá a tvrdá zima
v roce 1845 byla. Po neustálém deštivém a mo-
krém a studeném létě a podzimku v roce 1844,
jak jsem zpředu zaznamenal, nastaly hned dne
29. listopadu 1844 kruté a silné mrazy, takže ve
třech dnech řeka Labe zamrzla, takže se po ní
ve třech dnech přecházet mohlo, a to neustále
beze všeho sněhu až do 4. ledna 1845 trvala
pak od  4. až do 12. Mrazy ulevily, takže zem asi
na 1,25 coule rozmrzla, přitom ale led na Labi
pro jeho sílu pořád držel, že se po něm přechá-
zet mohlo, dne 13. ledna napadlo asi na 2 coule
sněhu a zima přibyla, dne 20. ledna napadlo na
6 coulů sněhu a mrazy se zase zmocnily
a mrzlo silně až do konce ledna. Při nastání
měsíce února se ještě zima zmocnila a sněhu
ještě přibylo a nastaly tak prudké mrazy, že až
na 18 a na 20 granů se počítaly a tak měsíc
únor dodržel. Celý měsíc březen nastal též
podobně únoru že silnými mrazy až do 15., od
16. března právě na květnou neděli zase při-
padlo asi na 7 coulů sněhu a mrazy drobet oble-
vily a nastaly každodenní chumelenice a sněhu
pořád připadávalo.

Math. Koštýř, rychtář
(coul = palec = 25 mm; gran = stupeň tepla podle
Reamúra nebo Celsia, 20 °R = 25 °C) 

Z KRONIKY
OBCE SEDLČÁNEK
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I proto jsme zakoupili první šatní skříňky pro
první čtyři třídy a v příštím školním roce chceme
školu dovybavit dalšími. Děti do 4. třídy včetně si
mohou sešity nechávat ve svém školním šano-
nu a tím ulehčit svým zádům. Mnozí rodiče to
dělají, mnohým ale nezbude čas - překontrolo-
vat denně školní brašnu, zda v ní nejsou zby-
tečnosti. Plánujeme vyhlásit na škole „Týden
úklidu v taškách“, dětem vyučující znovu zdů-
razní, které věci do tašek nepatří a které mohou
zůstat ve škole nebo doma. Nechceme dětem
každou chvíli kontrolovat školní tašku, ale chce-
me je přivést k tomu, aby si samy řekly: „To je
fajn, že moje taška už není tak těžká, už mě tolik
nebolí záda, já si to budu hlídat sám.“

Vedení školy

Plány do konce roku
V září jsme se opět sešli ve škole v Komen-

ského ulici, kde nás přivítaly na první pohled
patrné změny k lepšímu. Mimo jiné nové  šatní
skříňky pro 4 třídy, kvalitní a zdravotně vyhovu-
jící osvětlení ve většině tříd, pěkně obložená
školní jídelna.

Pro děti jsme zavedli několik nových kroužků
a zájmových útvarů, máme nepovinnou němči-
nu i angličtinu, výtvarný kroužek, sportovní
kroužky, zdravotní tělesnou výchovu, kroužek
roztleskávaček, dyslektické kroužky. Děti v ŠD
možná zaznamenaly pěkné nové hračky.

Koncem září proběhlo slavností předání
pamětních listů našim prvňáčkům. Organizace
se ujali nejen vyučující, ale i děti vyšších roční-
ků. Zástupci 9. tříd pak symbolicky předali prv-
ňáčkům klíč od školy, aby tak ukázali, že oni se
se školou pomalu loučí a těm nejmenším něco
nového začíná.

Paní učitelka Syslová zorganizovala pro děti
1. stupně divadelní představení, a tak hned
v sobotu 9. 10. vyrazily děti do Divadla Spejbla
a Hurvínka. Dozor zajistily naše učitelky. Zájem
o Hurvínka je mezi dětmi stále veliký, a proto
kdo zaváhal, už na něho lístky nezbyly. Na
dopravu do divadla přispívá škola z peněz za
školní akademii.

Na prosinec připravujeme Den otevřených
dveří. A v prosinci také zveme děti na Mikuláš-
skou cestu odvahy, která se uskuteční ve večer-
ních hodinách v prostorách školy a při které
budou muset děti projevit velkou dávku odvahy.
I proto, že Mikuláš s čertem a andělem znají
všechny hříchy jako jsou zapomenuté úkoly
a nepřinesené věci na tělocvik, takže každého
„hříšníka“, ale i toho, který má čistý štít, po
vyzpovídání odmění dárkem, jaký si zaslouží.
Přijít mohou nejen naše děti, ale pozveme i děti
z mateřské školy i s jejich rodiči. Pro starší děti
plánujeme návštěvu některého divadelního
představení, třeba v Národním divadle. Na
dopravu bychom opět přispěli z peněz získa-
ných za akademii.

Koncem října byla uzávěrka 3. ročníku naší
výtvarné soutěže Vyzdobte prostory před ředi-
telnou, takže na listopadové třídní schůzce
mohou rodiče obdivovat nové práce našich
malých umělců.

Učitelé nižších ročníků jistě uspořádají oblíbe-
né vánoční besídky. Žáci 6. třídy se zase rodi-
čům pochlubí svým divadelním uměním a před-
vedou i scénky v německém a anglickém
jazyce, který letos začali studovat jako nepovin-
ný předmět.

Namátkou jsme vybrali několik akcí, které do
konce kalendářního roku na naší škole proběh-
nou. Jistě jich bude mnohem víc a o těch nejza-
jímavějších vás budeme zase informovat.

Vedení školy 

ZŠ KOSTELNÍ

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

Desetkrát o Kamence
1. Ve třetím ročníku jsme otevřeli pro děti,

které uspěly v testu jazykových schopností,
jazykovou třídu (3 hod. anglického jazyka
týdně).

2. V rámci volitelných předmětů se nově učí
v 9. ročníku Základy administrativy (psaní
všemi deseti) a Technické kreslení.

3. Pěvecký sbor Kameňáček pod vedením
pana učitele Rennera přijal nové zpěváky
z řad žáků 1. tříd.

4. Všichni žáci Kamenky adoptovali 2 děti
z Afriky.

5. Školní družina pracuje v zájmových blocích
(plavání, počítače, tanečky, literární blok,
sportovní hry, angličtina hrou).

6. Páté třídy vyjely na podzimní ozdravný
pobyt do Lužických hor.

7. Počítačová pracovna je vybavena 20 kusy
nových počítačů s Internetem.

8. V těchto dnech probíhají v 9. ročníku „Profi-
testy“ pomáhající určit žákům jejich studijní
zaměření.

9. Po dobré zkušenosti z loňska jsme znovu
otevřeli pro žáky s dyslexií a jinými poru-
chami učení v 5. ročníku specializovanou
„malou“ třídu.

10. Rozsvícení vánočního stromku opět spojí-
me s Dnem otevřených dveří.

Vedení školy

Informace pro rodiče
Naše škola se nachází v blízkosti místa, které

si mládež vybrala ke kouřeni cigaret i marihua-
ny, pití alkoholu, aplikaci drog, jak je zřejmé
z odpadků, které zde zůstávají. Místo je málo
viditelné, neboť je zarostlé stromy a keři.

Škola vyvíjí dostatečné úsilí ve výchově zdra-
vého člověka, spousta času je věnována pre-
venci užívání návykových látek. Učitelé věnují
čas této prevenci v příslušných hodinách, stejně
tak odborníci v této oblasti v dlouhodobých
i jednorázových programech.

Bohužel i děti naší školy docházejí do tohoto
místa za účelem kouření, možná psaní úkolů,
možná... Dozor nás vyučujících končí před ško-
lou a s koncem vyučování. Byli bychom rádi,
kdyby si i rodiče uvědomili nebezpečí, kterému
jsou děti vystavovány, a zamyslili se nad tím,
proč jejich ratolest nespěchá domů po odpoled-
ním vyučování, ale hledá možnost komunikace
právě zde.

Mgr. Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitelky

Projekt „Humanisté“
Přímo z jejich středu (žákyně 9.A - Helena

Vaňková) vzešel nápad pomoci druhým. Ptáte
se, v čem účast našich žáků na projektu spočí-
vá?

V tomto případě se konkrétně jedná o adopci
na dálku. Děti si k adopci vybraly chlapce (8 let)
a dívku (3 roky) z Guineje. Většina žáků i učite-
lů školy přispěje každoročně malým obnosem 
(30 Kč) a díky tomu dostanou dvě děti ze vzdá-
leného černého kontinentu šanci dosáhnout
alespoň základního vzdělání a přežít v těžkých
životních podmínkách. Myslíme si, že nejlepším
výsledkem našeho výchovného snažení je člo-
věk, který je schopen vcítit se do problémů dru-
hých. A co víc, podat pomocnou ruku.

O obou guinejských dětech bude škola pravi-
delně dostávat informace, které se budou týkat
jejich prospěchu, životních úspěchů a není
vyloučeno ani osobní setkání. Prostředníkem
pro styk s organizátory projektu je Mgr. Eva Hro-
nová - třídní učitelka 9.A.Těšíme se společně na
naše nové kamarády, na naše adoptivní děti!

Mgr. Eva Hronová

Den otevřených dveří
proběhne dne 6. 12. 2004 takto:
8.00 - 12.00
- přijďte se podívat, jak se Vaše děti učí 
14.00 - 17.00
- prohlídka školy spojená s kulturním a sportov-

ním programem
14.00 - 15.00
- divadelní scénky a koncert ve školní jídelně 
15.00 - 17.00
- školní zápas ve florbalu 
.. a mnoho dalších milých překvapení
18.00 - 19.00
- mikulášská cesta tajemnou školou. Sraz

u vchodu do školní družiny. Vítány jsou
všechny děti od 3 do 11 let. Kdo se bojí,
může vzít na cestu i maminku!

Už jste si někdy potěžkali
školní tašku svých dětí? 

Snad každý rodič s námi bude souhlasit, že
zdraví našich dětí je nejpřednější. Vidíme to tak
i my, učitelé. Třídy na naší škole jsou pravidelně
větrané, většina je vybavena vyhovujícím osvět-
lením – novými zářivkami, dozory na chodbách
byly posíleny, abychom předcházeli možným
úrazům, od listopadu je možné zakoupit na
škole dotované mléko a mléčné výrobky, pře-
stávky v pěkné podzimní dny děti mohly trávit
v atriu, vyučujeme 2krát týdně zdravotní těles-
nou výchovu. Přesto denně na školních chod-
bách potkáváme řadu dětí, které si zbytečně ničí
a křiví záda nadměrně těžkými taškami. Někdy
se jistě stane, že dítě nevyndá z tašky ty věci,
které ve škole nepotřebuje. Někdy nosí zbyteč-
ně třeba 3 díly matematiky, když ve škole se učí
pouze z jednoho, čítanku i na český jazyk a set-
káváme se i s dětmi, které podle svých slov
„radši nosí všechny knížky, aspoň tak nic neza-
pomenou“. Nebo vyndávají ze školních tašek
věci, jako např. hračky, karty, různé míčky a kra-
bičky plné cenností, kovové předměty. Sečteno
a podtrženo - to všechno už je zátěž pro mladý,
vyvíjející se organismus nebezpečná.

POZOR,
M E Z ITŘ Í D N Í

SOUTĚ Ž!

VEČE R N Í B Ě H
16.  11.  2004

Třída s největším počtem závodníků
získá ČEPICE – KŠILTOVKY

s logem Večerního běhu.

Organizátoři běhu
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Eurotýden pro školy
Na hranicích - „An der Grenzbaude“, v rekre-

ačním centru v Sebnitz, položeném doslova pár
kroků od česko-německé hranice, prožili spo-
lečně se svými učiteli zajímavý týden studenti
Gymnázia v Čelákovicích. Zdaleka se nejedna-
lo pouze o rekreaci, ale především šlo o neob-
vyklý kurz německého jazyka.

Zaměstnanci centra KIEZ (Kinder- und Erho-
lungszentrum) připravili pro 25 studentů zajíma-
vý program. Dopolední přednášky byly spojené
s konverzací, odpolední výlety např. na hrad
Stolpen, do Aquaparku v Neustadtu, do Dráž-
ďan a Pirny zase souvisely s rozličnými úkoly.
Studenti museli najít správné odpovědi v testu
o Českosaském Švýcarsku, v Pirně nasbírat co
nejvíce razítek z obchodů, v Sebnitz absolvova-
li „Stadtrelay“, při kterém museli zjistit odpovědi
na řadu otázek vztahujících se k městu. Asi není
potřeba zdůrazňovat, že takovéto používání
němčiny v praxi přispělo nejen ke zdokonalení
znalostí studentů, ale rovněž posílilo i jejich
sebevědomí – zjistili, že jsou schopni se se
svými znalostmi němčiny domluvit a porozumět,
že němčina není jen gramatika a učení slovíček,
ale živý jazyk, díky němuž lze navázat mnoho
zajímavých kontaktů.

PROGRAM NA LISTOPAD
Otevírací doba: pondělí, středa, čtvrtek 9 – 12 (od 10 hod. program pro děti:

po – zpívání, st – výtvarka, čt – cvičení)
úterý 9 – 11 pro maminky a miminka

(od 9.15 cvičeníčko pro miminka (do 1,5 roku)
pátek 9.30 – 12

Najdete nás v zadní části Obecního domu - vchod z ulice Na Stráni.
• Každou středu od 14.30 do 16.30 probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asistentkou

Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro mamin-
ky i tatínky). Bližší informace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993 504. Hlaste se prosím
co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

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

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

• Opět u nás probíhá počítačový kurz pro maminky (zvláště ty, které se už brzy chystají na návrat
do zaměstnání). Kurzy se pokusíme dělat pro úplné začátečníky i pro ty, kteří si to jen potřebují oži-
vit. Hlavní náplní kurzu by měl být systém MS Windows a programový balík MS Office. Bližší infor-
mace Vám podá Pavla Mitková tel.: 606 952 116. Vaše dítě po tuto dobu pohlídá služba v herně.

• Ještě máme několik volných míst na angličtině pro maminky (začátečníci a středně pokročilí).
Podrobnosti a informace podá Jana Matoušková vždy v pátek dopoledne nebo tel.: 326 994 072.

• Jednou za měsíc v úterý odpoledne nás navštěvuje speciální pedagožka paní Eva Hrazděro-
vá, která vám pomůže s nápravou vad výslovnosti vašeho dítěte a při řešení různých problémů ve
škole (metody HYPO a DOV). Pokud si chcete domluvit individuální konzultaci, volejte na tel.:
326 993 504.

• Ve středu 3. listopadu od 18 hodin vás zveme do mateřského centra na křesťanské setkání
rodičů, na věku jejich dětí ani na příslušnosti (nepříslušnosti) k církvi nezáleží… 

• Chcete-li se i Vy aktivně zapojit do tvorby programu v MC, přijďte na schůzku maminek v pátek 
5. listopadu od 10 hodin. Své nápady a podněty můžete volat na tel.: 326 994 881 (Michaela
Kmječová).

• V předvečer svátku Sv. Martina pořádáme již tradiční Martinský lampiónový průvod městem.
Sejdeme se tedy ve středu 10. listopadu v 17.00 před mateřským centrem. Vítány jsou všechny
lampióny, světla a světýlka, samozřejmě nejlépe vlastní výroby. Pokud si chcete ten „svůj“ lampión
vlastnoručně vyrobit, můžete přijít (děti s rodiči) k nám do centra ve čtvrtek 4. listopadu 
v 17 hodin.

• V pondělí 15. listopadu od 17 hodin zveme všechny malé i větší děti na „Dědečkovy pohádky“
- promítání němých pohádek s povídáním.

• Tradiční a oblíbená „Party s AVONEM“ se tentokrát koná v pátek 26. listopadu od 10 do 12
hodin. Zkušená kosmetička vám poradí s péčí o pleť, dozvíte se, jaký jste barevný typ, jaké odstí-
ny používat při líčení a mnoho dalšího.

• Pomalu ale jistě se blíží advent, a tak ve čtvrtek 25. listopadu od 17 do 20 hodin otevíráme první
vánoční dílnu pro maminky s Evou Bartošovou. Přijďte si i vy vyzkoušet různé výtvarné techniky
(Windowcolor i jiné).

• Na středu 8. prosince od 17 hodin připravujeme besedu s dětským psychologem Dr. Chytrým
o VZTAZÍCH MEZI SOUROZENCI.

• Pokud chcete dostávat program MC a případné další informace e-mailem až domů, napište si o něj
na mctucnak@quick.cz
Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky v otevírací době MC na tel.: 776 705 120.

Mateřská centra oceněna
S veselou myslí a příjemným očekáváním vydaly se v pátek 11. října z našeho mateřského cent-

ra dvě zástupkyně, aby spolu se zástupci ostatních center, sdružených v Síti MC v ČR, převzaly cer-
tifikát „Společnost přátelská rodině“. Shromáždili jsme se v zasedacím sále Magistrátu hlavního
města Prahy, kde se nám dostalo poděkování za naši činnost od zakladatelky Sítě mateřských center
v ČR Rut Kolínské, pochval od americké delegace a také pozdravu od Václava Havla (přednesené-
ho senátorem M. Mejstříkem). Poté jsme na pozvání pražského primátora zaplnili jeho rezidenci, děti
se proháněly po pěticentimetrových kobercích a my všichni jsme obdivovali velkolepé prostory, kam
se sotva znovu podíváme. Konečně sám pan primátor Pavel Bém při slavnostním přípitku prohlásil,
že je to nejspíš nejpočetnější dětská návštěva v novodobé historii tohoto sídla….

Přes odlehčený tón příspěvku však udělení certifikátu vnímáme jako věc závažnou – je to pro nás
uznání a ocenění hodin obětavé práce, které mnozí z vás našemu čelákovickému Mateřskému cent-
ru během pěti let jeho existence věnovali.

Rut Kolínská, která se vloni stala držitelkou prestižního ocenění Žena Evropy 2003, řekla při slav-
nostním předávání v Kodani, že na pódiu by s ní v té chvíli měli stát všichni, kdo jsou činni v mateř-
ských centrech, protože je to ocenění
právě jejich práce. Totéž jistě platí i v
tomto případě. Takže, ještě jednou –
díky vám všem! A také, kdo máte chuť,
přijďte se podívat do mateřského cent-
ra – certifikát najdete na čestném
místě na stěně, ale i bez něj snadno
poznáte, že mateřské centrum je
místo rodině velmi přátelské…

Jana Matoušková

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

Čeští studenti (mimochodem byli první čes-
kou školou v tomto zařízení) byli ubytováni
v pěkných pokojích v jedné z dvou budov, do
kterých se vejde asi 400 dětí. Na dalších pat-
rech bydleli žáci německých škol, například
Gymnázia v Míšni, se kterými naši studenti
sehráli turnaj v kuželkách a setkávali se s nimi
i v dalších dnech.

K programu patřila i návštěva Gymnázia
v Sebnitz, kde se jim velmi líbilo, a už plánují
setkání s německými studenty v Čelákovicích.

Možná se mnozí domnívají, že návštěva
bývalého NDR není tak atraktivní jako například
výlet do Bavorska, ale nadšená reakce našich
studentů svědčí o opaku. Domnívám se, že
takovéto kontakty mezi Čechy a Němci v oblas-
tech těsně u hranic mohou velkou měrou při-
spět ke zlepšení vztahů mezi oběma národy
a doufám, že ač první, není tato akce poslední.

Dagmar Málková, Gymnázium Čelákovice



Ale ten kůň tu pořád je...
Eva B.

Některý rána jsou jako kafe druhák... I když do nich vysypeš
celou cukřenku, nic tě nezachrání. Mícháš jak o život tulipány za
plotem (tak divně cizí) se svoji oblíbenou písničkou naplno do
sluchátek, nohy se míjejí s odporem a bez pozdravu a neupad-
neš jen proto, že jsi se pověsila na cigaretu...
Některý rána si připadáš jak mrkev na struhadle...
Ukradli ti čas a prostor tě leká.
Jdeš špalírem všech svých skandujících průšvihů a svět je za neprůstřelným sklem.
(Doktoři tomu říkají deprese a píšou ti oválný bílý prášky – jeden stojí 15,50 ...)
Ten černej okřídlenej kůň, co jindy poletuje na hranici dohledu, ty dny řehtá obzvlášť hlasitě a smut-
ně, a ty máš víc než kdy jindy chuť pověsit všechny svý klíče na hřebík a letět, letět, ztřeštěně letět...
no prostě letět a potom shořet jako bolid v atmosféře. Zažít ten pocit.
(Když je to hodně zlý, myslíš na děti, říkáš...)
Některý rána chutnaj jak kafe druhák a zítřek, kdy bude líp, je nepředstavitelně daleko. Zamčená ve
skříni podmíněnejch reflexů přežíváš. I úsměv už ses naučila zpaměti, protože: „Co je komu do toho,
že je mi mizerně.“
Show must go on. Kafe nalívat natřikrát , v pondělí sýrovou omáčku a nemyslet na chameleona...
...vlastně na černýho okřídlenýho koně...
(... psychoterapie, geriavit, meduňka, suché koupele, masáže, solárium, ...)
Ale ten kůň tu pořád je. Ptáš se „Proč zrovna já?“, ale nikdy ti neodpoví. A proč máš hnědý vlasy,
zeptá se. Odpovíš: „Odbarvím si je,“ a on se ušklíbne: „To seš celá ty, zase se díváš jinou dírkou...“ 
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práce dětí 
poezie: 1. Tereza Janoušková, 2. Nela Černotová, 3. Adéla Řezníčková
próza: 1. Slávka Jaroměřská – Markéta Ďurišová – Veronika Ďurišová,

2. Karel Majer, 3. Kateřina Pavlů
čestné uznání: Michaela Kašičková, Klára Netíková

práce dospělých
poezie: 1. Eva B., 2. Vratislava Holčáková, 3. Jiří Karban 

čestné uznání: Ján Šedivý, Míla Zuckersteinová
próza: 1. Eva B., 2. Zdeňka Tlustá, 3. Václav Dragoun

čestné uznání: Lubomír Mikisek, Pavel Prokop
zvláštní uznání za dílo o regionu: Václav Dragoun

cena nakladatelství Argo: Jiří Špaček

Cesta
Tereza Janoušková

Jdu, nechápu, nevím, jak.
Jdu pod nebem bez oblak
Jdu a nemám ponětí,
bloudím celá staletí.

Cítím city, jak se ztrácí,
cítím ztráty, jak se vrací.
Cítím barvy z obrazu,
tohle všechno dokážu.

Vidím věci, jak mě míjí.
Vidím duše, jak se svíjí.
vidím vládu žádanou,
oči mé ji uhranou.

Myslím na proud skryté síly,
myslím na průsvitnou chvíli.
Myslím, že sem patřívá,
to, co mysl ukrývá.

Děkuji, mami
Michaela Kašičková

Děkuji, že jsi mi dala život, mami. Že jste mě
s tátou zplodili a že jsi mě devět měsíců nosila
pod srdcem a porodila. Děkuji.

Když jsem byla malé dítě, které neznalo nic
než pláč, Tvá útěcha vždy přišla včas a doká-
zala povzbudit. Krmila jsi mě a nikdy Ti nebylo
na obtíž se o mě postarat.

Oba, Ty i táta, jste se mnou chodili na výlety,
stavěli hrady z kostek pro princeznu a prince
a četli mi pohádky na dobrou noc.

A když později přišel školní čas, nikdy jsi
neodmítla prosbu o pomoc.

Snad jsi byla šťastná, že mi můžeš radit.
Na můj první školní den se Ti však nepodaři-

lo skrýt slzičky dojetí.
A čas šel dál… Přicházely první starosti ve

škole i jinde, někdy ne zrovna dost malé. Pokaž-
dé ses jimi zabývala, přijala je za své a pomá-
hala jsi je řešit. Děkuji.

Také vím, že se vždycky nechovám tak, jak by
sis představovala, a jsem na Tebe drzá. Možná
Tě mrzí, že mě někdy trápí nějaké starosti
a nepovím Ti o nich, řeším si je sama. Ty už mě
znáš a víš, kdy se necítím dobře. Cením si Tvé
touhy mi pomoci, ale někdy chci být prostě
o samotě.

To už také poznáš, na Tvou snahu pomoci
zareaguji otráveným obličejem a očima se podí-
vám kamsi do nebe. „No jo, ty máš ta svá telecí
léta,“ říká táta.

Ale věř mi, když se dostanu do nesnází, které
nedovedu vyřešit sama, svěřím se Ti, mami.

Já vím, už se strašně těšíš, až budeš moci
řešit moje vztahy a lásky. Asi doufáš, že Ti
o nich povím. Nó…Dóbře. Pořád se ptáš: „A co
ten a tenhle?“ Ale já to beru. Jsi přece máma, to
ony dělají. Jednou nebudu jiná.

Děkuji.

VYDAŘENÝ 4. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje literární soutěže každý druhý rok již od roku 1998. Letoš-

ní 4. ročník byl největší rozsahem došlých příspěvků, a to z celé republiky, dokonce i ze Slovenska.
Počet prací místních autorů tvořilo více než třetinu z celkového počtu 127 prací. Je vidět, že se
v Čelákovicích píše, a dobře, neboť z devatenácti ocenění míří k místním autorům celkem devět.
Práce posuzovala opět odborná porota. Děkujeme redaktorce Ludmile Hobzové, výtvarníkovi Liboru
Havlovi, redaktorovi Josefu Koukalovi, básníkovi Petru Kukalovi a spisovateli PhDr. Martinu Petiško-
vi. Oceňujeme, že je neodradilo množství prací, které je čekalo k přečtení a posouzení. Novinkou
letošního ročníku bylo i výběrové kolo, kam postoupili autoři, kteří zaujali jednotlivé porotce.

Slavnostní vyhodnocení literární soutěže proběhlo v sále Jana Zacha v Městském muzeu Čelákovi-
ce. Sváteční atmosféru podtrhlo vystoupení žáků Základní umělecké školy Jana Zacha. Po předání cen
oceněným autorům následovalo autorské čtení. Na závěr večera za porotu promluvil spisovatel Petiš-
ka a svými slovy povzbudil a inspiroval přítomné autory k další tvorbě. Knihy, jako ceny pro úspěšné
autory, věnovalo nakladatelství Argo a Fragment. Zástupkyně Arga, paní Marcela Doležalová, přijela
osobně předat zvláštní cenu svého nakladatelství.

Současně s přípravou letošní soutěže vydala knihovna Sborník oceněných prací tří minulých roč-
níků. Na slavnostním vyhodnocení byl prvně prezentován. Za jeho vydání děkujeme Městu Čeláko-
vice, firmě DemoAutoplast a grafickému výtvarníkovi Michalu Burdovi.

Večer ukončilo setkání porotců s autory v Městské knihovně, kde byly vystaveny oceněné práce
a zároveň předány Čestné listy autorům, kteří postoupili do výběrového kola.

Městská knihovna Čelákovice děkuje všem zúčastněným. Pro oceněné autory z předchozích roč-
níků literární soutěže jsou sborníky připraveny k vyzvednutí v knihovně. Úspěch soutěže nás zavazuje
k vyhlášení další v roce 2006 a již nyní se těšíme na došlé literární práce! 
Fotografie ze slavnostního vyhodnocení soutěže najdete na webových stránkách knihovny – fotogalerie.

S E Z N A M  O C E N Ě N Ý C H

Za minci z dlaně
druhý břeh
výstřely z koltu
za posměch
za zlato někdy
ani sůl
a kolik stojí
ze dvou půl?

Za chvíle lásky
hořký spěch
do kávy soli
za úspěch
za ticho úvěr
z křivých vět
a kolik stojí
sedm let?

Pak až nás sečtou
podělí
dech ztiší každý
ve svých zdech
papír nám cesty
rozdělí
Popela pachuť
po křídlech

Před rozvodem 
Eva B.
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štětkami jsou jen mírně upraveny, jména i místa
mohou být pozměněna.

Přeji Vám bohatý, příp. i kulturní zážitek z této
malé výstavy.“

Zde je ukázka jedné příhody se štětkou:
EXPONÁT č. 2

„Při natírání fasády školy na Vinohradech
nám štětka namočená do silikátové barvy
s krásným odstínem okru spadla z asi 18 m
výšky na luxusní automobil BMW člena diplo-
matického sboru nejmenované země z rovníko-
vé Afriky. Při té příležitosti jsme zjistili, že diplo-
mat, ačkoliv neuměl sestavit ani jednoduchou
větu česky, znal pozoruhodně široké spektrum
nadávek jak v češtině, tak i v několika dalších
jazycích. Na očištění svého auta (seškrábání
zbytků barvy z kapoty) nám zapůjčil několik
mezinárodních telefonních karet, které si poté
u nás zapoměl.

Za několik dnů jsme si v denním tisku přečet-
li, že ČSFR nebude stavět cukrovar v Africe,
zakázku získalo Rumunsko, což jistě byla asi
možná náhoda, která s tímto případem nemá
nic společného.“

Pokud se budete chtít seznámit s celou výsta-
vou, je to možné v Rybářské 157.

S přáním všeho dobrého Ladislav Čermák

15 let poté
Letos v listopadu uplyne již 15 let od zásadní

politické změny v našem státě, kdy skončila
totalitní vláda KSČ a občané mají možnost si
svobodně zvolit ty, o kterých se domnívají, že
budou věci veřejné spravovat nejlépe. A občané
toho využívají. Měli jsme vládu pravicovou, nyní
máme levicovou. Na radnicích se to také různě
střídá, stojíme před druhými volbami do krajů.
Už slyším, jak někteří říkají: k čemu je mi ta
demokracie, když se máme stále hůře, když se
všechno zdražuje. Myslí si většina, že se máme
stále hůře? Pravdou je, že některé „jistoty“ se
vytratily a že v některých místech naší země je
skutečně nouze najít slušně placenou práci.
Myslím si však, že „státní sociální polštář“
umožňuje prakticky všem, aby nestrádali 
a měli k dispozici ty nejzákladnější potřeby pro
život. Občas se vyskytne extrémní případ neza-
viněné sociální nouze a toho se s chutí ujmou
sdělovací prostředky a nakonec se řešení
najde.

Jinak se stačí rozhlédnout okolo sebe a vidí-
me, co se všechno za uplynulých 15 let změni-
lo v našem městě, ale nejen v něm k lepšímu.
Zejména pak se nám otevřely dveře do světa.
Na hranicích nejsou ostnaté dráty, neexistují
výjezdní doložky a devizové přísliby. Mladí lidé
jezdí na zkušenou do celého světa a to je moti-
vuje ke studiu jazyků. My starší se na ně dívá-
me se směsicí nostalgie a závisti. Anebo se
podívejme na nedávno v televizi opakovaný
pořad TELEAUTOMAT. Ukazuje nám průřez
několika desetiletími nazpátek. Jak jsme žili, čím
jsme byli baveni a jakou propagandou krmeni.
Nevidíte rozdílu?

LISTOPAD 1989 v našem životě znamená
mnoho a měli bychom si nabyté svobody a z ní
vyplývajících možností vážit a uvědomit si, že
svoboda znamená také určitou odpovědnost.
Zejména v tom nestarat se pouze o své bez-
prostřední blaho, ale zajímat se také o to, co se
ve společnosti děje, a pokud je to možné,
i aktivně vstupovat do politiky a tím také k roz-
hodování. Zápas o svobodu není nikdy definitiv-
ně vyhrán. O tom se lidská společnost mohla již
mnohokrát přesvědčit.

17. listopad se nedávno stal jedním ze stát-
ních svátků. Jistě přivítáme další den pracovní-
ho volna. To dle mého názoru je však málo.
Chce to zastavit se a zamyslet se nad tím, co je
pro svobodný život důležité.

Dne 10. prosince uplyne 15 let od chvíle, kdy
se v Čelákovicích sešla skupina občanů
a vytvořila místní Občanské fórum. Chtěli
bychom toto „kulaté“ výročí vzpomenout setká-
ním těch, kteří se tehdy jako první přestali bát
a aktivně se zajímat o věci veřejné.

Ing. Josef Šalda

KRONIKA S. U. M.
(pokračování z minulého čísla)

Ale jako vždy – když národu českému hrozila
záhuba, a to bylo nejednou, vždy už jeho géni-
us připravoval záchranu! Ať to byl Sámo, který
s věrnými Čechy odrazil krále Franků, nebo
Žižka, který opět počeštil znovu celé Čechy
a provedl odsun Němců pěšky a jako jediné
zavazadlo jim povolil boule od cepů a šrámy od
sudlic, nebo Jiří Poděbradský anebo konečně
Masaryk.

Tak i v roce 1940 malá skupina mužů, pro-
stých, nenáročných a skromných, trávící večery
mnohdy den u Najmana – krčmáře, nevzali na
vědomí, že Země české jsou starou součástkou
Německé říše.

Seděli denně a denně u svého dubového
stolu, sami a sami mezi sebou. Měli jen ten
jeden stůl, ale ten byl jejich. Měli jen jeden stůl
a bylo jich kolem něho třeba šedesát, ač mohli
jít ke stolům jiným. Ale nešli. Tam totiž seděli
páni z Herrenvolku. A tam je nikdo nedostal.
Zažili mnoho, ale vydrželi. A tyto stránky jsou
věrným kronikářským zápisem o jejich životě,
činech, zápasech, veselí i družbě na život a na
smrt tak, jak ono životem šli a dá-li Bůh, dlouhá
léta půjdou.

Ferenc Wojna

Zas jednou schůze – kus hrůzy –
chůzí ze schůze do schůzí.
Stále radíme se o tom,
co zas uděláme, až – potom!

Jen vypij, bratře, tři sta číší vína!
Strasť uteče ti jako žena líná.
A budeš svoboden.
Když v světě více smutku nežli číší,
co zbývá? Být věčně opojen.

Prcháme domů ze strachu?
Kdepak! Jsme machři, ale bez prachů!

Když držba světská se ti rozpadla,
tu o své bídě přestaň lkát –
jde o nic!
A zpět-li držba ta ti připadla,
svou radost potlač zas –
jde o nic!
Jdou radosti a strasti dokola,
jdi světem tak i ty –
jde o nic!

Čelákovice 15. 1. 1948
Věc: Poděkování za hračky
P. T. Spolek „Rytířů“ v Čelákovicích

Mateřská škola v Čelákovicích upřímně děku-
je za krásné hračky: kočárek, panny, auto,
vojáčky, míče, mosaiky a různé stavebnice,
které dostali od výše jmenovaného spolku jako
dar k Jéžíšku r. 1947. Zvláště pak oceňuje míst-
ní mateřská škola a váží si té pozornosti, že
právě na ty nejmenší bylo pamatováno. Tento
šlechetný dar splní jistě svůj účel nejlépe, neboť
děti mají ze všech dárků velikou radost.

Za mateřskou školu
Běla Benešová-Limbertová
Ved. Učitelka mat. školy v Čelákovicích

Zde by mohla končit kronika S. U. M., ale
né tak. Dlouhá léta ještě existovali čeláko-
vičtí „rytíři“ pro zábavu a užitek sobě
i ostatním.

Pro Zpravodaj zpracoval Josef Pýcha

Drahé štětky a já
Vážení spoluobčané,
dovolil jsem si ke 14. narozeninám své firmy

uspořádat malou výstavku s názvem „Drahé
štětky a já“. Jelikož jsem byl napaden již z něko-
lika stran, že forma i název výstavy byl zvolen
nevhodně, dovoluji si tímto vysvětlit, jak byla
výstava myšlena. Je mimochodem zajímavé, že
výstavu kritizovali lidé, kteří ji neviděli. Výstavou
jsem si totiž udělal především legraci sám ze
sebe, viz úryvek z úvodní řeči:

„Ačkoliv rozsahem nevelká, je tato výstava
nemalá způsobenou škodou. Je to průřez
některými průšvihy a nedopatřeními během 14
let mého podnikání. Zároveň je ukázkou mé
neutuchající snahy o zbohatnutí. Výsledky
můžete posoudit sami: podnikám stále a na
zbohatnutí stále trpělivě čekám.

Na výstavě se setkáte se štětkami, které se
zapsaly negativně do historie mého konání, ať
již v pracovním či jiném poměru. Příhody se

Dne 24. listopadu 2004 oslaví paní Marie
Fraňková, krásné 90. narozeniny. Vše nejlepší,
hodně zdraví a elánu jí z celého srdce přejí
synové Jiří, Jan a Zdeněk s rodinami.

Dne 28. listopadu 2004 oslaví krásné 
90. narozeniny pan Jaroslav Hübner. K tomuto
významnému jubileu přeje hodně zdravíčka
a životního elánu celá rodina.

Dne 28. listopadu 2004
oslaví naše maminka,
babička, prababička Vlasta
Krupková své 90. naro-
zeniny.

Hodně lásky a zdraví za
vše přejí děti, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 29. 11. 2004 uplyne rok od úmrtí pana
Karla Puldy. Prosím všechny, kdo jste ho měli
rádi, o tichou vzpomínku.

Za rodinu děkuje manželka Ivana

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli
22. září 2004 rozloučit s paní Miluší Pelikáno-
vou, a též za zaslané projevy soustrasti.
Manžel, dcera a syn s rodinami

Děkujeme všem přáte-
lům, známým a hasičům
za projevenou soustrast
a květinové dary na
posledním rozloučení
s panem Miloslavem 
Vildem.

Zarmoucená rodina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 25. září 2004 byl náš František při-

vítán jako občánek Čelákovic, společně s další-
mi holčičkami a chlapečky. Bylo to velmi milé
a příjemné. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se podílejí na přípravě tohoto obřadu,
dospělým, ale především dětem, jejichž básnič-
ky byly pohlazením pro duši.

Zdeňka a Miroslav Tichých
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UNION-NERATOVICE 3:3
Branky: Riesner 2, Světlý.
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKU
Starší
UNION-SEDLČANY 1:3
Branka: Navrátil.
JÍLOVÉ-UNION 7:0
PODĚBRADY-UNION 2:0
UNION-SP. KLADNO 1:1
Branka: Kraus.
Mladší
UNION-SEDLČANY 2:6
Branky: Lebeda, Ryšavý.
JÍLOVÉ-UNION 1:10
Branky: Budský 3, Kropáček a Cabrnoch 2,
Pouch, Hrubý, Lebeda.
PODĚBRADY-UNION 1:0
UNION-SP. KLADNO 2:3
Branky: Lebeda, Hrubý.
OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH
UNION B-RADONICE 1:1
Branka: Šipčiak.
SENOHRABY-UNION B 3:3
Branky: Vítů, Urban, Lánský.
UNION B-MIROŠOVICE 6:2
Branky: Dušička a Kočvara 2, Vítů, Ptáček.
KLAMENICE-UNION B 2:1
Branka: Černý.
PŘÍPRAVKY
Starší
ZELENEČ-UNION 1:5
UNION-BRANDÝS 3:2
ZÁPY-UNION 0:13
UNION-STARÁ BOLESLAV 7:0
Po podzimní části vede Union tabulku.
Mladší-minikopaná
ÚVALY-UNION 0:10
UNION-BRANDÝS 3:3
ZELENEČ-UNION 0:8
UNION-STARÁ BOLESLAV 5:1.
I v této soutěži patří po podzimu první příčka
Unionu.

LISTOPADOVÉ POZVÁNKY
Divize C
V sobotu 13. 11. od 14 hodin hostí Union na
stadionu „U Hájku“ divizního nováčka SK Skuteč.
Dorostenecká divize
V sobotu  6. 11. nastoupí od 10.15 hodin oba
týmy Unionu na Městském stadionu proti AFK
Chrudim.
Krajský přebor žáků
V neděli 14. 11. od 9.30 hodin sehrají žáci Uni-
onu dvojzápas s Vlašimí.
Okresní přebor dospělých
V neděli 14. 11. od 14 hodin hraje na Mětském
stadionu „béčko“ Unionu proti Sokolu Veltěž, ve
středu 17. 11. hostí ve stejný čas Sokol Klecany.

Milan Šikl

FOTBAL

FBK ČELÁKOVICE
Muži: Po čtyřech odehraných zápasech jsou

Čelakovičtí na čele tabulky Severozápadní divi-
ze II.
FBK ČELÁKOVICE - SOKOL PRAŽSKÉ PŘED-
MĚSTÍ 7:5 (1:1, 2:2, 4:2)

Branky: 2x T. Holcman, 2x Vichera, Krejza,
Provazník, F. Holcman

Celé utkání jsme soupeře přehrávali, ale pro-
měnování šancí bylo naší slabinou. O našem
vítězství se tak rozhodlo až v samotném závěru.
FBK ČELÁKOVICE - BENÁTKY N. J. 5:0 K

Za soupeře nastoupilo několik hráčů bez plat-
ných registračních průkazů, a tak byl zápas kon-
tumován v náš prospěch.

FLORBAL

Union: střídavě oblačno
Divize pokračuje rychlým tempem a přehoup-

la se již do druhé poloviny podzimní části.
V posledních zápasech skupiny C měl trenér
Beznoska problémy s velkou marodkou, ale
chyběli mu i dva hráči základní sestavy, kteří
pykali za zbytečná vyloučení.
UNION-LOKO PARDUBICE 5:2

Už v 5. minutě otevřel skóre Horkavý a do
přestávky ho ještě napodobili Douděra s Jakub-
cem, který proměnil penaltu. Branky padaly i po
přestávce, poprvé v dresu Unionu se trefil
Majer, pětibrankový účet pak uzavřel z další
penalty Maruška. Hosté dokázali dvakrát
nepříznivý výsledek zkorigovat.
DOBROVICE-UNION 3:0

Výsledek neodpovídal průběhu zápasu,
neboť Union byl domácím vyrovnaným soupe-
řem. V úvodu zápasu zahodil vyloženou šanci
Skuhravý, totéž se „povedlo“ v závěru utkání
Soukupovi. Naopak Dobrovice byly v koncovce
mnohem produktivnější.
UNION-JABLONEC B 1:1

Utkání s ligovou rezervou mělo dobrou úro-
veň. Naše oslabené mužstvo drželo se soupe-
řem krok, ale v prvním poločase promarnilo dvě
velké příležitosti. Severočeši se ujali vedení
v 89. minutě, ale v nastaveném čase Maruška
vyrovnal z penalty, nařízené za faul na Skuhra-
vého.
AS PARDUBICE B-UNION 1:4

Již ve 2. minutě skóroval Majer a ve 24. přidal
druhý gól Unionu Skuhravý. Domácí si ještě do
přestávky snížili, ale v závěru zápasu pojistili
Dalekorej s Maruškou cenný tříbodový zisk.

DOROSTENECKÁ DIVIZE
Čelákovičtí dorostenci nedosahují v nové

divizní sezóně takových úspěchů jako vloni.
Starší se pohybují kolem desátého místa
v tabulce a přibližně stejně jsou na tom i mladší.
Starší
AS PARDUBICE B-UNION 6:0
UNION-LETOHRAD 3:0
Branky: Helmich, Mišák, Trnavský.
ÚSTÍ N. O.-UNION 1:1
Branka: Čerych.
UNION-NERATOVICE 0:1
Mladší
AS PARDUBICE B-UNION 1:0
UNION-LETOHRAD 6:1
Branky: Světlý 2, Čerych, Reichert, Hakl, Mourek.
ÚSTÍ N. O.-UNION 0:1
Branka: Morávek.

FBK ČELÁKOVICE - FBC KUTNÁ HORA 2:2 
(0:1,1:1,1:0)

Branky: 2x F. Holcman
Celá první půlka zápasu byla opatrná, týmy

odmítly riskovat a hnát se za gólem za každou
cenu. Oba soupeři nashromáždili své úsilí do
pečlivého strážení svého obranného území,
a tak zápas skončil spravedlivou remízou.
Dobře zachytal brankář Vála.
FBK ČELÁKOVICE - SOKOL PRAŽSKÉ
PŘEDMĚSTÍ 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Branky: 5x F. Holcman, 2x Šturma, Rous,
Ších.

Podruhé v krátké době jsme s florbalisty
z Hradce Králové změřili své síly, ale tentokrát
jsme drama, tak jako v prvním měření sil, nedo-
pustili. Pěti brankami se prosadil F. Holcman.

Tabulka po 4. kolech:
1. FBK Čelákovice 4 3 1 0 23:7 7
2. FBC Kutná Hora 4 3 1 0 16:9 7
3. FBC Heřman. Městec 4 3 0 1 18:11 6
4. SOK. Pardubice 4 2 1 1 30:22 5
5. FBC Kolín 4 2 0 2 26:8 4
6. Kooperativa Pardubice 4 2 0 2 21:15 4
7. FBC Přelouč 2 1 1 0 17:11 3
8. Mladá Boleslav 2 1 0 1 7:7 2
9. SK Přibyslav 4 1 0 3 14:25 2

10. FBK Rachota 4 0 0 4 5:25 0
11. TJ S. Praž. Předměstí 4 0 0 4 6:43 0

1. LIGA DOROSTENCŮ
V nejvyší soutěži se v prvních dvou zápasech

našim příliš nevedlo.
FBK ČELÁKOVICE - TATRAN STŘEŠOVICE
0:7 (0:2, 0:4, 0:2)
FBK ČELÁKOVICE - MAJÁK KLADNO 1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
PRAŽSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ

Vstup do nové sezóny se našim žákům vyda-
řil – zaznamenali jsme dvě vítězství a prozatim-
ní druhé místo v tabulce.
FBK ČELÁKOVICE - SOKOL KOBYLISY 7:0
(3:0, 2:0, 2:0)
FBK ČELÁKOVICE - TATRAN STŘEŠOVICE
5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

ORKA
V září jsme vstoupili do nového ročníku druhé

ligy. Ze čtyř zápasů jsme vyhráli dvakrát
a v tabulce máme šest bodů.
ASK Orka - Vsetín 2:7

První zápas v nové sezóně se nám vůbec
nevyvedl. Po velmi špatném výkonu jsme
s nováčkem druhé ligy zaslouženě prohráli.
ASK Orka - SK Jihlava 6:3

Druhý zápas byl již zcela jiný. Proti dobře hra-
jícím hostům se nám dařilo a po výborném
výkonu jsme získali první vítězství.
Sokol Pardubice - ASK Orka 5:4

Vyrovnané utkání rozhodly naše individuální
chyby, po kterých domácí snadno skórovali. Na
každý soupeřův gól jsme dokázali odpovědět,
pátá branka v naší síti již ale zápas rozhodla.
FBC Pardubice - ASK Orka 0:4

Díky dobré obraně a zlepšené hře jsme
zaslouženě vyhráli a náš brankář si připsal
první nulu sezóny.

V osmifinále poháru ČFbU nás čekal florba-
lový svátek – utkání s mistrem ČR Tatranem
Střešovice.
ASK Orka - Tatran Střešovice 3:7

Před solidní diváckou kulisou jsme s vysoce
favorizovaným soupeřem sehráli velmi dobré
utkání. Hosté měli většinu času míček na svých
holích, branky však většinou vstřelili po našich
chybách. Z občasných nebezpečných protiúto-
ků jsme nakonec vytěžili tři branky a uhráli tak
s mistrem velmi solidní výsledek.

Jiří Dalekorej (vpravo) se vrátil na letošní sezó-
nu zpátky do Unionu.
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V hale U Učiliště se hrají vždy dvě utkání.
Dopolední utkání začíná v 10.00 hod., druhé ve
14.00 hod. Pokud hraje „A“ i „B“ družstvo doma,
začínají utkání „A“ družstva v 11.00 hod.
a v 15.00 hod. a „B“ družstva v 9.00 hod.
a 13.00 hod.
2. LIGA MUŽI
sobota 13. 11. Čelákovice - Hnátnice
sobota 27. 11. Čelákovice - Havlíčkův Brod
KP MUŽI
sobota 6. 11. Čelákovice - Všechlapy
sobota 20. 11. Čelákovice - Dobřichovice „B“
sobota 4. 12. Čelákovice - Mělník

VOLEJBAL

Kam vyrazit v listopadu?  
6. 11. Sparťanský maratón 14–50 km
vlak Praha
20. 11. Drahaňským údolím 7–50 km
vlak Praha - Bohnice
27. 11. Tajný výlet
Výletů se spolu se členy KČT mohou zúčastnit
i obyvatelé Čelákovic a okolí, které mezi sebe
srdečně zveme. Podrobnější informace, týden
před konáním výletu, najdete ve vývěsní skřínce
na sokolovně nebo na tel.: 326 991 471.

TURISTIKA

V Brandýse nad Labem se konalo I. kolo
nového ročníku ligy ČNUT  Taekwon – Do ITF.
Čelákovickou školu, která obhajovala celkové
druhé místo z loňského ročníku, reprezentovalo
11 závodníků.

TAEKWON-DO

V technických sestavách jsme získali bronz
zásluhou Standy Králíka a tři stříbra od Roberta
Sušánka, Pepy Kýhose a Standy Sekery. Zlatou
medaili si odvezli Lukáš Zajíček, Tomáš Sekera
a nováček týmu a největší překvapení tohoto
kola Hanka Svatoňová.

V disciplíně Matsugi (volný boj) – získali
bronz Robert Sušánek a Standa Králík, stříbro
Lukáš Zajíček a Standa Sekera. Zlato vybojova-
li Lucka Šulcová a Tomáš Sekera. Tomáš se zis-
kem dvou zlatých medailí stal nejúspěšnějším
žákem kola.

Naše škola tak navázala na své loňské velmi
dobré umístění a potvrdila své postavení na
špici žebříčku škol ČNUT.

Zacvičte si s mistryní světa!
Body Fit Studio pořádá v sobotu 27. 11.

2004 seminář s trojnásobnou mistryní světa
ve sportovním aerobiku a fitness Klárou
Jandovou. Prožijete strhující dvě hodiny aero-
biku, posilování a uvolnění. Uvidíte ukázky spor-
tovního aerobiku a na závěr budou slosovány
všechny vstupenky o milé dárky. Občerstvení
zajištěno. Přijďte a nebudete litovat! Počet míst
omezen, pro další informace volejte 723 953 541 -
pí Barešová.

Nominace na ME 
V neděli 17. listopadu 2004 proběhl v hale

pražského Sportovního centra UK Hostivař
nominační závod juniorů a seniorů Phar Servi-
ce Aerobic Cup 2004 ve sportovním aerobiku,
v němž se rozhodovalo, kdo bude Česko repre-
zentovat na listopadovém mistrovství Evropy.
V kategorii žen v juniorské kategorii s přehle-
dem zvítězila Denisa Barešová z Body Fit Studia
Čelákovice a tím si zajistila účast na ME, které
proběhne v nizozemském Rotterdamu. V. B.

AEROBIK

ATLETIKA

XXX. VEČERNÍ BĚH MĚSTEM
ČELÁKOVICE – Memoriál R. Vichery

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice
pořadatel  jubilejního 30. ročníku běhu
srdečně zve občany města  na  tento závod.

Koná se 16. a 17. listopadu 2004.
V úterý 16. listopadu budou startovat dět-

ské a mládežnické kategorie. Start kategorie
do 6 let je ve 13.30 hodin před ZŠ v ulici J. A.
Komenského. Ostatní kategorie následují (6 let,
7 let, 8 let, 9 let, 10 let a 11 let – vždy dohro-
mady chlapci i děvčata, mladší žákyně a žáci,
starší žákyně a žáci, dorostenci a dorostenky).

17. listopadu 2004  bude startovat katego-
rie juniorů a juniorek v 16.20 hod. a hlavní
kategorie mužů do 39 let v 18.00 hodin.

Ženy vyběhnou v 17.00 hodin. Všechny
veteránské kategorie se postaví na start
v 17.20 hodin.

Organizace běhů je velmi náročná a vyžadu-
je vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumě-
ní veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu
děkují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní
uspořádat tento závod.

Veškeré informace o tomto běhu získáte
v MDDM Čelákovice – tel.: 326 991 217 
pí Bukačová.

Velká cena Čelákovic v hodinovce
Na tartanové dráze v Houštce se uskutečnil

XXXXII. ročník „Velké ceny Čelákovic v hodi-
novce“. Jejím vítězem se stal Michal Michálek
ze Sokola Mělník, který uběhl 17 373 metrů,
druhý skončil Jan Strangmüller (Author Praha)
16 950 metrů a třetí Luboš Dušek (Liga 100
Praha) 16 680 metrů. Nejlepší ze závodníků
Spartaku Čelákovice Roman Michalec obsadil
v absolutním pořadí třináctou příčku (15 233
metrů) a v hlavní kategorii A do 40 let mu patři-
lo sedmé místo. Jaroslav Ryneš
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PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
21. listopadu 2004 od 8.00 do 11.00 hod.
Pozor, v tyto hodiny, můžete využít i chova-
telské a houbařské poradny. Areál děkanství
v Kostelní ulici 455.

… a přibyl další zápis do historie. Skončila
čtyřicátá výstava hub v Čelákovicích. Přes obtíž-
né podmínky, dlouho trvající sucho v celém
Polabí se podařilo shromáždit 187 druhů vyš-
ších hub, z nichž některé houbař vidí jedenkrát
za život a některý vůbec ne. Z dlouhého sezna-
mu uvádím alespoň některé: Bedlovnice zlatá,
Čirůvka bílá, Holubinka olšinná, Podloubník
sinný, Pohárovka obecná, Hadovka Valtická,
Hvězdova Pouzarova, Škárka obecná atd.
Odbornou veřejností byla výstava hodnocena
velmi vysoko. Záštitu nad ní měli ing. A. Šveco-
vá a ing. J. Baier z vedení ČMS. Vedoucí výsta-
vy ing. Kadeřávek. Návštěvníci mohli shlédnout
také ukázky ze sbírek brouků p. Tomáše Janů,
krásných křemínků p. Jeníka Strnada a bonsají
ing. J. Váchy. Pořadatelé děkují členům MK 
P. Bajerovi, M. Kadeřávkovi, A. Chvojkovi 
a L. Záklasníkovi za pomoc při shromažďování
hub a přátelům ing. Valehrachovi, p. R. Scheu-
chovi, Lexovi, Vocáskovi a pí Špalkové za inici-
ativu při zabezpečování výstavy. A ještě jeden
poznatek. Bylo hezky, tak návštěvníků z ciziny
(dost na kolech – až z Mladé Boleslavi) se pre-
zentovalo více. Je patrné, že výstava si našla
své místo mezi zájemci o houby v širokém okolí,
což je dobře.

Slíbil jsem povídání o šťavnatkách. Ale
protože v polovině října jsem byl doslova
zavalen vzorky hub, které tvořil jeden druh,
a to byla BEDLA ODŘENÁ - LEPOTA
EXCORIATA, povíme si něco o ní.

Klobouk má polokulovitý, pak sklenutý až plo-
chý, bílé barvy, na vystouplém středu někdy
okrově hnědý. V mládí hladký, ve stáří droboun-
ce šupinkatý. Lupeny má husté, čistě bílé. Třeň
snadno vylomitelný, rourovitě dutý, bílý –
pomačkáním hnědnoucí. Na bázi se konicky
rozšiřuje. Prsten má chabý dvojitým okrajem –
po třeni posunovatelný! Roste mimo les - na
lukách, strništích, brambořištích, parcích. Je
jedlá. Možná záměna s jedlou Bedlou zardělou,
která má lupeny do slabě růžova, ale prsten
chabý, neposunovatelný a brzy mizivý. Voní
silně po ovoci.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

CO KRÁŠLÍ A CO HYZDÍ
Jsem na mateřské dovolené s dvouletým

synem, a protože máme ještě psa, chodíme
každý den na procházku k Labi. A tam vězí můj
problém. Jedná se mi o alej podél slepého
ramene, co vede k vodákům. Hned na začátku
cesty (z obou stran) je značka zákaz vjezdu, ale
bohužel, tuto značku nikdo nerespektuje.

Už několikrát se mi stalo, že jsem své zvěda-
vé a pobíhají dítě jen tak tak popadla do náruče,
jak rychle se řítilo auto.

Nejedná se jen o mladé, kteří si zkoušejí své
řidičské schopnosti, ale i o důchodce, kteří si
zkrácejí cestu na svou zahrádku.

Jezdí tam kdekdo. Někdo s pochopením
počká, až jim s dítětem a se psem uvolníme
cestu, a někdo se ještě rozčiluje.

Před časem tam jedné paní někdo na motor-
ce přejel pejska. Musí se stát větší neštěstí, aby
se konečně něco podniklo? Proč se třeba za
posledním domem nezabudují pevné zátarasy?

Byla bych velmi ráda, kdyby mi někdo kom-
petentní mohl odpovědět.

A ještě jedna věc. V aleji jsou poměrně nové
lavičky. Proč nemůže být u každé odpadkový
koš? Ty poházené odpadky kolem zrovna
k posezení nelákají. Předem děkuji za odpověď.

Jitka Horálková

Budeme čekat na tragédii?
Redakce se s obsahem dopisu ztotožňuje.

Dopravní situace v Čelákovicích je zhoršována
především bezohledností mnoha řidičů, kteří
zneužívají prakticky nulové kontroly. Běžně
ignorují zákaz zastavení a stání (na náměstí
před bankomatem, v ulici Stankovského před
trafikou, v době stavby v ulici J. A. Komenské-
ho), a dokonce zákaz vjezdu (před domem čp.
1627 Na Stráni, projíždějí zakázaný úsek stavby
v ulici Stankovského). Neprůjezdnou se stává
ulice Palackého, kde stojí auta po obou stra-
nách. Je otázkou času, kdy dojde k nehodě
v jednosměrné ulici Na Hrádku, jíž běžně projíž-
dějí v protisměru automobily i cyklisté. Budeme
čekat na tragédii, nebo zesílíme kontrolu hned?
Pokud tyto úkoly nezvládne Policie České
republiky, není to výzva pro Městskou policii? 

JAK TO VIDÍM JÁ
Pomalu  se rýsuje nová podoba ulice Stan-

kovského mezi náměstím a tzv. kapličkou.
Nedávno mi jedna paní řekla, že se jí líbí, jak
tam nebudou žádné pravé úhly, že ty oblouky
vypadají malebněji. S tím lze jistě souhlasit.
Horší však je to, kudy budou chodit občané na
severní straně ulice. Mezi popelnicemi a parko-
vištěm. Ještě donedávna vedl chodník podél
obytných domů a byl od silnice oddělen zele-
ným pásem a živým plotem. Boxy na odpadové
nádoby byly umístěny až u silnice a popeláři
měli snadnou manipulaci. Nyní tyto boxy jsou
jednak blíže k obytným domům a hned vedle
chodníku kudy budou chodit lidé. A vypadají
jako pohraniční pevnůstky – tzv. řopíky. Dovedu
si představit, jak v létě z jedné strany bude
zapáchat odpad a z druhé strany výfukové
plyny. Celá akce byla uskutečněna ve spěchu,
diskuse o řešení byla formální a podle toho to
také vypadá. Těch 17 mil. Kč, které tato úprava
Stankovského ulice bude stát by stálo za trochu
více přemýšlení a vyslechnutí názorů.

Ing. Josef Šalda

Dětská drakiáda
Nastal nám podzim, což je čas větrů a draků.

Proto byla pro děti 16. 10. 2004 na hřišti J. A.
Komenského uskutečněna drakiáda pořádaná
ČSSD. Děti měly příležitost soutěžit o krásné
ceny, které jim byly předány kandidáty na hejt-
mana Středočeského kraje Ing. Karlem
Machovcem a na zastupitele Středočeského
kraje Ing. Kamilem Plavcem. I přes nepříznivé
počasí přišlo spousty nadšenců, kteří se pokou-
šeli uspět v disciplínách jako je „Dračí let, nej-
lepší akrobat a nejoriginálnější jméno pro
draka“. Děti se opravdu snažily a i přes to
nevlídné počasí to byl krásný den. Nezbývá nám
nic jiného než doufat, že příští drakiáda proběh-
ne za lepšího počasí.

Za ČSSD Libuše Červenková,
Květoslav Hladík a Aneta Marková

Foto: Ing. Valehrach




