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NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

● Investice v Sedlčánkách
a Císařské Kuchyni

● v TOSu hořelo!
● Ocenění pro muzeum
● Přijede Sparta!

Investiční akce v přípravě
Řešení oblasti ulice Stankovského

Celá tato oblast je kompozičně neuspořáda-
ná, po vpádu panelové výstavby již neřešená.
Vytkli jsme si za cíl rehabilitovat celý tento pro-
stor, odstranit dopravní nepřehlednost, zejména
na křižovatce U Kapličky navrženým kruhovým
objezdem, zklidnit dopravu ze Stankovského
ulice směrem k náměstí a vytvořit prostory pro
dopravu v klidu. Ulice Stankovského by se měla
stát důstojnou vnitroměstskou obytnou komuni-
kací se zastávkami pro autobusy, parkovacími
stáními, lemovaná pěšími tahy a stromořadím.

Ulice Stankovského je významnou komunika-
cí vstupující do náměstí, z dopravního hlediska
je zatím součástí silniční sítě – silnice III/10162.
Město již v prosinci 2003 požádalo o vyřazení
tohoto úseku silnice (od křižovatky ulic Sedláč-
kova a Masarykova přes náměstí až po křižo-
vatku silnic na Brandýs n. L. a Mstětice) ze sil-
niční sítě kraje a po vydání souhlasného Roz-
hodnutí o změně v silniční síti Odborem dopra-
vy Krajského úřadu Středočeského kraje bude
dořešen i převod tohoto úseku komunikace ve
smyslu stavby do vlastnictví města (pozemky
pod komunikací město vlastní).

Projektant ing. Poláček zpracoval doku-
mentaci komunikací, parkovišť, chodníků
i stání pro komunální odpad této oblasti
v rozsahu pro stavební řízení podle zadá-
vací urbanistické studie ing. arch. Tichého,
která po veřejné diskusi 5. dubna 2004
od 18.00 hodin v sále Kulturního domu
Čelákovic s občany města bude doplněna
o jejich náměty a připomínky, aby byla
dopracována do stupně prováděcí doku-
mentace a mohly být na ni navázány pro-
jekty zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře.

Zejména u zeleně projekt počítá s nahraze-
ním 55 ks bříz na severní straně Stankovského
ulice za kvalitní stromovou výsadbu včetně ale-
jového uspořádání. Není mi příjemné psát
o kácení takového množství stromů, byť bříz –
alergenů, protože po vykácení v době vegetač-
ního klidu bude do nové výsadby stromů, na
podzim 2004 na místě nepříjemná prázdnota.
Záměr celé rekonstrukce vyvolá i náhradu stá-
vajícího horkovodu v topném kanálu za předizo-
lované potrubí ke všem obytným panelovým
domům na jižní straně Stankovského ulice.

V dubnovém Zpravodaji bude celá situace
oblasti zveřejněna s doplňujícím výkladem
i pozváním na setkání s občany nad řešením
této lokality.
Parkoviště u nádraží 

Město chce využít rušení 10. koleje (číslování
dle terminologie ČD, slepá kolej nejblíže k ulici
Masarykova) v úseku cca 60 m v areálu želez-
niční stanice k vybudování parkoviště osobních
aut.Výkresový návrh parkoviště předpokládá 19
šikmých stání s jednosměrným vjezdem smě-
rem od nádražní budovy a výjezdem do ulice
Masarykova. Město požádalo majetkový odbor
ČD o vyjádření k pronájmu či vytvoření věcného
břemene na tento pozemek pro vytvoření par-
koviště. Na základě kladného vyjádření ČD, by
město nechalo připravit prováděcí dokumentaci
tohoto parkoviště včetně celého prostoru před
nádražím.

V krajské fotografické soutěži „Co znamená vážit
si života“ v kategorii „Člověk, dobro a zlo“ zís-
kala 1. místo Tereza Jarolímová, žákyně 
4. třídy Gymnázia Čelákovice.

Ulice Václava Kálika
Stále se řeší odvodnění nejspodnější části

této ulice ve smyslu gravitačního odvedení
dešťové vody přes soukromý pozemek pí
Zemanové do parku U Hájku. Dešťové potrubí
ze spádových důvodů nelze vyústit na povrch
parku. Geologické složení jižní části parku je pro
vsaky dešťových vod nepříznivé, proto jsme roz-
šířili geologický průzkum na zbývající severní
část parku k ulici Jaselská. Domníváme se, že
by zde mohlo být písčité podloží pro navrhova-
né vsaky. Pokud se toto potvrdí, dopracuje se
územní dokumentace pro tuto dešťovou kanali-
zaci a uzavřela by se úplatná smlouva o věc-
ném břemeni s pí Zemanovou, pokud znovu
potvrdí předběžný souhlas. Dešťová kanalizace
by se v části pod soukromým pozemkem reali-
zovala řízeným protlakem. Realizace komunika-
ce však bude vázána na stavbu rodinných domů
soukromého investora ve smyslu areálového
bydlení v této ulici, který také čeká na řešení
odvodu povrchových vod.
Vodovodní přivaděč do Záluží

Projekční kancelář firmy MOOPEX připravuje
dokumentaci k územnímu řízení vodovodního
řadu pro napojení městské části Záluží profilu
DN 100 v celkové délce cca 1200 m. Technické
muzeum podstatně rozšiřuje své depozitáře
a pro napojení svých objektů na veřejný vodo-
vod buduje od Záluží s přechodem pod tratí ČD
vodovodní řad, který převede do majetku
města. Město svým provozovatelem VaK MB, 
a. s., určilo parametry tohoto cca 200 m úseku
vodovodu, který bude ve smyslu připravované
dokumentace pokračovat do ulice Masarykova
s napojením na páteřní řad vodovodního systé-
mu města. Tím se docílí zásobování pitnou
vodou obyvatel Záluží z Čelákovic a hlavně se
zavede  pitná voda do poslední lokality bez
veřejného vodovodu, a to do Cihelny. Stávající
přivaděč vody z obce Nehvizdy bude armaturně
uzavřen a bude využíván v případě poruchy
nebo havárie.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Městská knihovna Čelákovice
vyhlašuje

4. ročník literární soutěže na volné téma
Soutěžní kategorie:
poezie  
próza (povídka, pohádka, divadelní hra…)
publicistika (reportáž, fejeton, črta…)
Uzávěrka soutěže: 31. květen 2004  
Organizace soutěže:
- Zúčastnit se může každý, věk soutěžících není

limitován.
- Autoři příspěvků uvedou jméno, příjmení, byd-

liště a rok narození.
- Rozsah prací: nejvíce 10 stran.
- Na podzim roku 2004 uspořádá knihovna

v rámci Týdne knihoven slavnostní vyhodnoce-
ní soutěže.

- Vítězné práce budou vystaveny v prostorách
knihovny.

- Vybrané práce mohou být uveřejněny v tisku.
- Soutěžní příspěvky odevzdávejte do 31. květ-

na 2004 psané strojopisem, na disketě, nebo
e-mailem.

- Práce přineste nebo pošlete do Městské knihov-
ny Čelákovice, 250 88, Na Hrádku 1092, nebo
na e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz.

Veškeré informace k soutěži získáte na tel.
326 991 515.
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kalendáře město odstoupí od kupní smlouvy, tím
by pozemky přešly do majetku města, které
vrátí Strojírnám již uhrazenou část ceny. Dále
rada schválila  Smlouvu o nájmu a zajištění pro-
vozu, údržby a oprav plynárenského zařízení
a přípojek v průmyslové zóně č. 25/13/04 mezi
Městem Čelákovice a STP, a. s., za roční nájem-
né 830,- Kč.
Obytné zóny (OZ) 

Budoucí OZ V Rybníčkách představuje 52
rodinných domů a 88 BJ v obytném domě,
územní rozhodnutí je již vydáno a investoři –
zástupci vlastníků zajistí na své náklady výstav-
bu základní technické infrastruktury (ZTI), tj.
kanalizace splaškové a dešťové, vodovodu, ply-
novodu, elektrorozvodů a veřejného osvětlení,
místních komunikací a rozšíření břehu potoka
pro zadržení vody při  vzdutí vod potoka. Rada
řešila starostou předložený návrh Smlouvy
o převodu ZTI mezi Městem Čelákovice a inves-
tory - vlastníky pozemků zastoupenými v plné
moci p. J. Procházkou, p. Šimonem a ing. Pro-
cházkovou, kteří se zavazují prodat městu
pozemky pro místní komunikaci a dětské hřiště
v ceně 50,- Kč/m2, dále předat městu za sym-
bolickou hodnotu kanalizaci, vodovod, veřejné
osvětlení zhotovené dle prováděcí dokumenta-
ce odsouhlasené městem. Za místní komunika-
ce v této zóně, které město po vybudování od
investorů převezme, město uhradí investorům
příspěvek na obslužnou komunikaci od ulice 
J. Zeyera po silnici Brandýs – Mochov. Výše
příspěvku bude Radou navržena ke schválení
ZM na základě výkazu výměr.

V OZ Sedlčánky – jih 83 RD Rada hodnotila
nabídky firem na výstavbu ZTI a na základě
doporučení komise pro vyhodnocování nabídek
a s ohledem na těžkosti firmy ENVICON prová-
dějící kanalizaci,  schválila firmy, které se přímo
na akcích města Čelákovice osvědčily. Na
výstavbu kanalizace a vodovodu firmu ZEPRIS,
s. r. o., Praha 5,  v ceně  11.117.853,- Kč, která
realizovala ZTI loni v průmyslové zóně a kanali-
zaci v Prokopa Holého, a na plyn GASKO, spol.
s r. o., Kolín, – v ceně vč. přípojek 978.078,- Kč
a ta předloni vybudovala přímo v Sedlčánkách
a Císařské Kuchyni plynovod.

V OZ Pod Přerovskou cestou II. členové RM
schválili Mandátní smlouvu č. 110-8-04 mezi
Městem Čelákovice a ing. Linhartem – UPS na
výkon a zařízení investorsko-inženýrské činnos-
ti pro stavbu „Výstavba inž. sítí a komunikací pro
53 RD v lokalitě Pod Přerovskou cestou II.“,
zahájení prací duben 2004, ukončení prací –
kolaudační rozhodnutí prosinec 2005, cena za
dílo 418.000,- Kč bez DPH. K tomuto bodu jed-
nání pozvaní zástupci vlastníků pozemků, ing.
Kořínek a p. Iglo z firmy STEPP INVEST, infor-
movali RM o probíhajícím územním řízení v této
OZ a analyzovali náklady na výstavbu ZTI v OZ
PPC II  (v mil. Kč bez DPH) – kanalizace splaš-
ková 5,344 – kanalizace dešťová 2,939 – vodo-
vod 2,219 – plynovod 1,356 – elektrorozvody
2,150 – VO 0,980 – komunikace 6,755 – pilířky
0,757 – příprava území 0,270. K tomu za prová-
děcí projekty a inženýrskou činnost včetně DPH
nutno připočíst  1,1 mil. Kč, což v celkových
nákladech představuje 28,88 mil. Kč včetně 
22 % DPH. Město je připraveno se finančně
podílet ve výši 2,240 mil. na obslužnou komuni-
kaci ve smyslu rozdílu v ceně mezi 6 m asfalto-
vou vozovkou  a 3,5 m ze zámkové dlažby. Dále
lze odečíst z celkových nákladů ZTI příspěvek
STE 460 tis. Kč, STP 600 tis. Kč a podíl dešťo-
vé kanalizace pro OZ PPC I ve výši 600 tis. Kč,
takže město bude požadovat příspěvek od sta-
vebníků prostřednictvím vlastníků ve výši 24,4
mil. Kč a připraví příslušnou smlouvu na výstav-
bu ZTI v této zóně.

Komunikace Sedlčánky 
Rada města schválila Smlouvu o dílo mezi

Městem Čelákovice a ing. Kejvalem – konzul-
tační kancelář pro dopravní stavby z Kutné Hory
na zpracování projektové dokumentace (PD)
ulic Dělnické, Komenského, Smetanova, Fučí-
kova v rozsahu pro stavební řízení včetně výka-
zů výměr a rozpočtů za celkovou cenu
186.000,- Kč do 15. srpna 2004. PD ulice Huso-
va již zpracována v rámci obytné zóny. Starosta
informoval o plánu zajištění stavebního povolení
na jmenované komunikace do prosince 2004,
vypsání výběrového řízení s vyhodnocením
nabídek v lednu 2005 a v březnu 2005 se zahá-
jením stavebních prací. Financování stavby
bude z finančních prostředků získaných prode-
jem městských stavebních parcel v Sedlčán-
kách.
Dotační tituly 

V podkladových materiálech členové RM
obdrželi z Finančního úřadu Praha-východ,
Praha 8, Protokol o ústním jednání v daňovém
řízení – výstavba 13 nájemních bytů v ul. Sed-
láčkova č. p. 109 včetně Zprávy o provedené
kontrole. Předmětem kontroly byla oprávněnost
čerpání a použití dotace poskytnuté ze Státního
fondu rozvoje bydlení v roce 2002 dle Smlouvy
9255910814 uzavřené mezi Městem Čelákovi-
ce a SFŽP dne 8. 8. 2002. Závěrem zpráva kon-
statuje, co jsme očekávali, porušení rozpočtové
kázně v plné výši dotace, a to ode dne  podpisu
minulým vedením města, tj. 8. 8. 2002. Starosta
ve spolupráci s poradenskou firmou připraví
vyjádření města k této zprávě a zajistí připrave-
nost města požádat místně a věcně příslušného
správce daně pro případ uložení povinnosti
odvodu a uložení povinnosti uhradit penále
o prominutí odvodu a prominutí penále. Město
z vlastní iniciativy napravilo obratem po zjištění,
že převzalo k datu čerpání dotace (8. 8. 2002)
od budoucích nájemců finanční prostředky, tuto
skutečnost, a to ještě před zahájením daňového
řízení.
Kamerový dohlížecí systém 

Rada schválila Smlouvu o poskytování ser-
visních služeb ke smlouvě o dílo č.
55/432/294/2003 na „Kamerový dohlížecí
systém města Čelákovic“ mezi Městem Čeláko-
vice a GEPARD, s. r. o., Pardubice. Předmětem
smlouvy je poskytování servisu na dodávku
a montáž  šesti kamer a sdružovacího místa
a velínu, na dodanou technologii 36 měsíců, na
práce a instalační materiál 60 měsíců.
Bytová problematika 

RM s pozvanou Dozorčí radou Q-BYT připra-
vila návrh realizace prodeje bytů tak, že na ZM
25. 2. 2004 se veřejně projedná návrh prodeje
36 bytů v ulici Rumunská č. p. 1462 – 1464 a 16
bytů v ulici Na Stráni č. p. 1631 s realizací pro-
deje v letošním roce a na příští rok 2005 prodej
bytů V Prokopě č. p. 1425 – 1428. Zároveň se
připraví koncepce města s výhledem prodeje
bytů a obráceně, které městské  byty se nebu-
dou prodávat vůbec.

RM přidělila ubytování v DPS p. O. Levému ze
zdravotních a sociálních důvodů bez složení
částky 50 tis. Kč a p. Proškovi za podmínek sta-
novených usnesením ZM dne 26. 2. 2002. RM
přidělila byt 3 +1  v Milovicích v č.p. 606 pí
Adamcové.
Městská policie 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města
obnovit Městskou policii (MěP), zajišťuje p. mís-
tostarosta civilní zaměstnance, kteří budou
vykonávat dohled nad kamerovým systémem
ve velínu, který byl po dohodě s Policií ČR pře-
místěn do místnosti v přízemí hasičské zbrojnice.

Pokračování na str. 3

Z Rady města 5. 2. 2004
Zásobování vodou

Prvním bodem programu jednání byla poru-
cha vodovodu v ulici Rumunská. Pozvaný ing.
Jelínek, vedoucí provozu VaK, provedl rekapitu-
laci výpadku dodávky pitné vody v předposled-
ním lednovém víkendu. Ze šachty v ul. Rumun-
ská před křižovatkou do ulice Prokopa Holého
vytékala voda, později se zde ukázala porucha
– prasklý spoj dvoucoulové vodovodní přípojky
na uličním vodovodním potrubí. Z důvodu mrazu
se pracovníkům VaK nepodařilo vypnout vodu
v lokalitě sekčními armaturami a o půlnoci na
neděli byli nuceni odpojit od vody celé město
a tím i obec Mochov.

Poruchu v neděli v dopoledních hodinách
opravili a od 11 hod. napouštěli vodovodní síť
města, ale zde měli značné problémy se
zavzdušněním systému, který byl v požadova-
ném tlaku až v pondělí ve 13.00 hod. Většina
obyvatel měla vodu stále, ale patra panelových
domů a sídliště V Prokopě byla až do pondělí
bez vody. Předpoklad provozovatele byl, že
voda již v neděli odpoledne poteče. Zde veške-
rá zpoždění v zavodnění systému lze přičíst na
vrub nevyhovujícímu stavu vodojemu a nemož-
nosti přímého zásobování vodou z přivaděče
Káranského řadu přemostěním vodojemu.

Rada uložila provozovateli VaK Mladá Bole-
slav, a. s., předložit technická opatření včetně
hrubých nákladů s cílem eliminovat poruchy na
vodovodním systému, a pokud vzniknou, tak je
umět sekčně lokalizovat a neodpojovat celé
město, i když v některých případech to nelze
vyloučit. V praxi to znamená osazení nových
sekčních šoupat a výměnu nefunkčních, u stá-
vajícího vodojemu osazení redukčních ventilů
a položení potrubí pro jeho přemostění a tím se
zajistí přímé dodávky vody do systému při
odstavení vodojemu.

Ing. Jelínek upozornil na slabé místo systému
zásobování vodou, a to vodovodní přivaděč ze
Suché meze do armaturní komory budoucího
vodojemu II., kterým je nechráněné ocelové
potrubí DN 200 v 25letém  provozu, a v případě
poruchy není náhrada. Starosta uvedl, že sou-
částí územní dokumentace vodojemu II. je
i doplnění tohoto řadu v délce cca 1 km o druhé
litinové potrubí DN 200 a v plánu města se
s touto investicí počítá.

Rada jednala i o tom, že při havárii nebyli
obyvatelé města dostatečně  informováni
o výpadku vody. Provozovatel z popsaných
důvodů nebyl schopen uvést přesnou dobu
zavodnění systému po odstranění poruchy, ale
občanům musí být sdělen odborný odhad
odstranění výpadku s hodinou, kdy bude zpřes-
něn. Dispečink v Mladé Boleslavi s nepřetržitou
službou přijal přes 150 telefonů od obyvatel
města Čelákovic a dispečer problém vysvětlo-
val, ale dobu obnovení dodávky vody také nebyl
schopen poskytnout.

Rada požaduje po provozovateli VaK Mladá
Boleslav, a. s., navrhnout způsob oznamování
přerušení nebo omezení dodávek vody ve
městě při haváriích s tím, že i město bude při
takovém výpadku informovat své občany všemi
dostupnými prostředky, megafonem z hasičské-
ho vozu SDH, rozhlasem i výlepem.

Průmyslová zóna
V záležitosti Průmyslové zóny řešila Rada

města  závazek Strojíren Čelákovice, s. r. o.,
které navrhly splátkový kalendář uhrazení
svého cca 4 mil. Kč závazku vůči městu do 31.
8. 2004. Rada doporučila ZM ke schválení
dodatek č.1 ke kupní smlouvě, v případě nepo-
depsání tohoto dodatku či porušení splátkového
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Pokračování ze str. 2
Sídlo Městské policie by mohlo být v radnici II
(Obecní dům), za současného přemístění
některého odboru  do rekonstruovaných prostor
půdy radnice. Umístění policie i rekonstrukci
půdy radnice musí schválit ZM. Tajemnice MěÚ
připraví do červnového zasedání MZ novelizaci
vyhlášky o Městské policii.
Sportovní areál Na Nábřeží 

RM plně respektovala názor občanů ulic Na
Nábřeží a Na Stráni a neodsouhlasila záměr
projektu „Sportovního areálu Na Nábřeží“.
Občané písemnou formou odmítli navržený pro-
jekt z důvodu hluku, dopravy a zhoršení životní-
ho prostředí, zejména o sobotách a nedělích.
Prognóza rozpočtu a investičních akcí

Starosta seznámil radní se stavem účtů
i s plněním rozpočtu s důrazem na příjmovou
část, daně městu zatím nechodí, stejně tak
město ještě neprodalo jediný byt. Připravované
investiční akce, které se začnou na jaře 2004
realizovat, budou financovány z účelových zdro-
jů. Rekonstrukce Mateřské školy v ulici Přístav-
ní je závislá na prodeji bytů V Prokopě – část
těchto finančních prostředků se použije právě
na tuto rekonstrukci MŠ. Starosta k investičnímu
plánu rekonstrukcí komunikací doplňuje nutné
vodohospodářské akce a rekonstrukce tepelné-
ho hospodářství a připravuje hlavně finanční
prognózu města zaměřenou na splácení dluhů,
možné finanční dopady z dotací a účel použití
příjmů, pokud možno bez přerozdělování – pří-
jmy získanými z určité oblasti (VaK, teplo, byty,
ZTI …) hradit investice a rekonstrukce v těchto
oblastech.
Veřejná soutěž na provozovatele VaK

RM schválila výzvu na vyhlášení soutěže
o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na
zabezpečení provozu vodovodů a kanalizací
a pronájem vodárenského a kanalizačního
systému ve městě Čelákovice a její zveřejnění
v Obchodním věstníku.
Hotel Benda

Ing. Stuchlík předložil návrh na řešení kon-
kurzního řízení proti úpadci Františku Bendovi
přímým odkoupením hotelu a přilehlých garáží
městem za určitou cenu, který Rada schválila.
Pozemky pod stavbami hotelu i garáží jsou ve
vlastnictví města.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Investice v Sedlčánkách
a Císařské Kuchyni
Plynofikace

Plošná plynofikace byla ukončena v 9/2001
a až nyní jsme obdrželi protokol o definitivním
přiznání podpory ze SFŽP ČR. Navržená max.
výše dotace 2, 211 mil. Kč byla městu o 9,5 %
zkrácena na konečnou výši podpory 1,917 mil.
Kč. Postih 0,5 % za zpoždění termínu dokonče-
ní o 8 dní, 3 % za provedení pouze 73 % pro-
jektovaných přípojek a 6 % byl za nedodržení
počtu napojených objektů, protože pouze 63 %
odběratelů bylo napojeno.

Připomínám, že stále platí ekologická motiva-
ce občanů Sedlčánek a Císařské Kuchyně ve
smyslu slevy 10.000 Kč z příspěvku na plynofi-
kaci, který složili, když prokazatelně prokáží
změnu vytápění svého domu z tuhých paliv na
plyn. Tímto platí i možnost zrušení vinkulace
stavebního spoření na tento účel.
Kanalizace 

V současné době je pro mne kanalizace
noční můrou. Při nástupu do funkce starosty
11/2002 jsem převzal smlouvu o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR, ve které město mělo
dodržet zejména termín dokončení kanalizace

7/2003 a termín uvedení do trvalého provozu
10/2003. Dále jsem převzal mandátní smlouvu
o inženýrské činnosti mezi městem  a Energo-
investem, a. s., a uzavřenou smlouvu o dílo
mezi městem a firmou ENVICON, spol. s r.o.,
v celkové ceně 24,091 mil. Kč bez DPH a s ter-
mínem ukončení stavby 7/2003.

Úskalí jsem viděl v termínu uvedení do trvalé-
ho provozu, který počítá s napojením obyvatel.
Proto následoval okamžitý jasný tah na výběr
zhotovitele veřejných částí kanalizačních přípo-
jek se zásadním rozhodnutím ZM o hrazení
těchto částí městem ve smyslu motivace obča-
nů na připojení se na kanalizaci.

Další slabé místo bylo neřešení elektrických
přípojek přečerpávacích stanic, ale i to se přes
složité vyjednávání s STE obrátilo v náš pro-
spěch. Požadavek STE na rekonstrukce distri-
buční sítě vyvolaný přečerpávacími stanicemi
zůstal, ale díky těmto jednáním a stavu podpětí
v Sedlčánkách investici uhradí STE.

V současné době se upravuje prováděcí pro-
jekt a rekonstrukce sítě položením NN kabelů
od Družstevní ulice směrem k Labi, jak jsem již
popisoval, by se na jaře 2004 měla uskutečnit.
V 1/2003 se objevily první komplikace pokládky
potrubí v některých úsecích kanalizace pod
úrovní hladiny spodní vody, o všem jsem zejmé-
na vás, občany obou příměstských částí,  prav-
divě informoval ve Zpravodaji i na setkáních
s občany.

Z nutné změny projektu na řešení nového
uložení potrubí vznikly vícepráce na obetonová-
ní, stabilizaci dna i změnu pažení za 2,2 mil. Kč
a za město jsme uplatnily méněpráce vypuště-
ním obnovy povrchů místních komunikaci za 0,8
mil. Kč. Toto bylo zahrnuto v dodatku  č. 1 ke
smlouvě o dílo, kterým cena plnění vzrostla na
25,46 mil. Kč bez DPH. Naposledy po složitých
jednání se zhotovitelem i TDI v 8/2003 Rada
města schválila dodatek č. 2 o posunutí termínu
dokončení do 15. 9. 2003, když SFŽP ČR vyho-
věl žádosti města a prodloužil termín dokončení
kanalizace až na 11/2003 a termín uvedení do
trvalého provozu až na  5/2004. Vždy jsem sle-
doval cíl, aby občané měli minimálně 4 měsíce
na připojení svých domovních přípojek.

V 10/2003 se začaly provozovatelem VaK
města přejímat stoky kanalizace a kamerovými
zkouškami vyšly najevo závady zejména ve
spádu a převážně v úsecích s vysokou hladinou
spodní vody, které by bránily bezporuchovému
provozu kanalizace. V 11/2003 bylo firmě
ENVICON schváleno technické řešení oprav
včetně postupu naším provozovatelem vodovo-
dů a kanalizací.

Opět jsem byl nucen požádat SFŽP ČR
o posunutí termínů z důvodu nepřevzetí díla,
které nevyhovovalo příslušným normám, a opět
bylo městu fondem vyhověno na termín dokon-
čení stavby do 6/2004 a termín uvedení do trva-
lého provozu do 9/2004. Ve 12/2003 potvrdil
zhotovitel provádění oprav dle schváleného
řešení naším provozovatelem, ale termín prove-
dení oprav do 15. 3. 2004 určený městem
(schválený ZM) označil za těžko splnitelný
a v harmonogramu uvedl termín oprav v Sedl-
čánkách do 26. 3. 2004 a v Císařské Kuchyni do
15. 4. 2004. Město od termínu 15. 3. 2004 uplat-
ní třetí sankční postih za nedodržení termínu
odstranění závad.

Od 1/2004 firma ENVICON začala odstraňo-
vat závady na kanalizaci zejména ve spádu na
22 úsecích. Každý opravený úsek před obsy-
pem a zásypem kontroluje zástupce VaK Mladá
Boleslav a kvalita každé provedené opravy je
potvrzena kamerovou prohlídkou. Toto je nedíl-
nou součástí schváleného řešení oprav, které
stavební firma plní, proto ty určité prodlevy před

zasypáním opraveného úseku, které z pohledu
občana působí chaoticky. Každých 14 dní je
kontrolní den, na kterém se sleduje postup
odstranění závad. Do 26. 2. 2004 bylo zatím pře-
vzato 10 opravených úseků, pravdou je, že
odstranění závad v těch nejtěžších podmínkách
firmu čeká. Firmě zadržujeme cca 4 mil. Kč
a jenom penalizace za nedodržení termínu
dokončení činí k poslednímu únoru 2004 907
tis. Kč (7.500 Kč denně). V Císařské Kuchyni
čekají na opravu dva úseky v celkové délce cca
30 m, firma požádala o dopravní uzávěru Císař-
ské Kuchyně od 15. 3. do 30. 4. 2004, ale opra-
vy chtějí provést do 31. 3. 2004. Zde jsou proti-
spády na kanalizační stoce 100% zapříčiněny
nekvalitní prací provádějící firmy.

Veřejné části přípojek jsou vybudovány,
kromě dvou přípojek v Císařské Kuchyni a 4 pří-
pojek na stoce A21 v ulici Dělnická, ty se pro-
vedou  po opravě kmenové stoky.

Zadržovanými finančními prostředky a nabí-
hající penalizací tlačíme zhotovitele k provádění
oprav. Chceme, aby kanalizace byla v dubnu
2004 konečně opravená předána městu, zko-
laudována, zprovozněna, abychom vás, občany,
mohli požádat o napojení se na kanalizaci
a abyste na to měli dostatečný časový prostor,
od dubna do září 2004.

Přiznávám, že zpoždění o 3/4 roku výstavby
kanalizace jsem nepřepokládal ani v té pesi-
mistické variantě. Chápu složité hydrogeologic-
ké podmínky stavby, ale firma si s touto inves-
tiční akcí jednoznačně neporadila a není potře-
ba dalšího komentáře.
Komunikace 

Sekundárním jevem popsaného budování
kanalizace je katastrofální stav komunikací,
které jsou zničené výstavbou kanalizačních
stok. Ve shora uvedeném jsem již napsal, že
dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ve smyslu
méněprací (-850 tis. Kč) jsme firmě ENVICON
vypustili obnovu povrchů všech místních komu-
nikací, ne však bývalé okresní silnice v Císařské
Kuchyni. V listopadu i prosinci 2003 jsem byl
nucen zastavit nejen opravy ze živice na komu-
nikaci Družstevní, ale i ostatní dočasné opravy
vozovek betonovou drtí a čedičovým pískem
z důvodu provádění oprav na stokách. S ředite-
lem našich TS jsem byl domluven na opravách
vozovek, včetně živice – výrobna fungovala do
17. 12. 2003, ale opravy stok v námi požadova-
ných úsecích nebyly provedeny.

V komunikacích s opravenými stokami tech-
nické služby provizorně vozovky opravily
a budou dále opravovat – zejména na jaře po
výjezdu zemědělské techniky. Projektanti ing.
Kejval a ing. Ondrák již začali připravovat pro-
jekt komunikací s odvedením dešťových vod, ve
stádiu konceptu s ním budete seznámeni, kon-
trolních dní se bude účastnit osadní výbor. Do
15. 8. 2004 převezmeme prováděcí projekty,
abychom nejpozději do 12/2004 zajistili staveb-
ní povolení a opět nejpozději v únoru 2005
vybrali stavební firmu na provedení komunikací
Dělnická, nám. Míru, Komenského, Husova,
Jiráskova a ulic mezi nimi, tj. Fučíkova a Smeta-
nova. Realizaci vozovek plánujeme v termínu od
3/2005 do 9/2005.

Části ulic Fučíkova, Smetanova, Za Školou
od Dělnické na západ, které se v této první
etapě nebudou realizovat, necháme opravit
v dubnu 2004 dtto způsobem jako je střední
polní cesta – ředitel TS p. Turek již zajistil ceno-
vé nabídky od stavebních firem. Po dokončení
oprav na stokách a samozřejmě rozmrznutí
půdy – přepokládám koncem března, začátkem
dubna 2004, dokončí technické služby provizor-
ní opravy ulic Fučíkova, Smetanova, Dělnická,
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DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
● Město Čelákovice pořídilo návrh 1. změny územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, jejímž
zpracovatelem je ing. arch. Danda, A. D. O., Vyšehradská 49, Praha 2.

Návrh 1. ZÚPSÚ Čelákovice bude k veřejnému nahlédnutí, a to od 27. 3. 2004 do 27. 4. 2004,
na odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice (vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin,  v úterý
a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin, jinak dle dohody*). Ve lhůtě do 15 dnů od
posledního dne vystavení může každý uplatnit své připomínky formou písemného podání adresova-
ného na město Čelákovice.

● Město Čelákovice oznamuje zahájení projednávání návrhu zadání 2. změny územního plánu sídel-
ního útvaru Čelákovice. Veřejné jednání, spojené s výkladem zpracovatele ing. arch. Dandy se
uskuteční ve středu dne 31. března 2004 v 17 hodin, v zasedací místnosti Technických služeb
Čelákovice, vchod z ulice Lipové.

Návrh zadání 2. ZÚPSÚ Čelákovice je vystaven po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na odbo-
ru rozvoje města MěÚ Čelákovice, a to od 27. 2. 2004 do 29. 3. 2004 (* ). Do 15 dnů od posledního
dne vystavení může každý uplatnit své podněty podáním na adresu města Čelákovice uvedenou
v záhlaví. K podnětům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

● V době od 15. 3. 2004 – 30. 4. 2004 bude úplná uzavírka silnice III/2454 v úseku 2,7 - 3,3 km
v obci Císařská Kuchyně. Důvodem uzavírky je oprava kanalizační stoky. Navrhovaná trasa objížď-
ky povede před obec Přerov n. L. po silnici č. II/611, III/2457 a III/2724. Hromadné autobusové dopra-
vě, kterou zajišťuje ČSAP Nymburk, bude průjezd Císařskou Kuchyní umožněn.

● Především pro obyvatele Sedlčánek - od 1. 4. 2004 bude separační stání a kontejner přemís-
těn do areálu firmy ZEMOS. Během měsíce března upraví Technické služby plot a stanoviště v are-
álu ZEMOS. Původní stanoviště kontejneru v okolí č. p. 131 bude upraveno do původního stavu.

● ROPID oznamuje dopravní opatření (z důvodů nesjízdného stavu vozovky v otočce v Sedlčán-
kách). Od 29. 2. 2004 až do odvolání se přemisťuje zastávka „Čelákovice, Sedlčánky“ – na Míro-
vé náměstí ze stávající zastávky do prostoru otočky před kostelem v jižní části náměstí, cca 5 m před
křižovatku s ulicí Komenského. Od stejného data je zastávka trvale obsluhována vybranými spoji
linky PID č. 412.

POZVÁNKY
● Městská organizace KSČM v Čelákovicích zve spoluobčany na tradiční přátelské posezení
u příležitosti Mezinárodního dne žen v sobotu 6. března 2004 ve 14.00 hod. v jednacím sále Tech-
nických služeb Čelákovice. K tanci a pro dobrou náladu hraje hudební skupina POHODA  Jiljího
Horáka o drobné občerstvení bude postaráno.

● MěÚ Milovice a Občanské sdružení SEMIRAMIS pořádají veřejnou besedu o problematice
drog. Na Vaše dotazy budou odpovídat pracovníci K-centra Nymburk. Beseda se uskuteční dne 
10. března 2004 od 19.00 hod. v malém sále KD v Milovicích.

● Dne 16. března 2004 navštíví naše město předseda KDU-ČSL a předseda rozpočtového
výboru PČR Ing. Miroslav KALOUSEK. V odpoledních hodinách se setká s vedením města, před-
staví kandidátku na senátorku a prohlédne si naše město. V 17.00 hodin se v Městském muzeu
v Čelákovicích setká s občany. Na toto setkání Vás srdečně zve místní organizace KDU-ČSL.

Pokračování ze str. 3
Komenského. Ve finanční prognóze města na
investiční akce se počítá s 12 mil. Kč za prodej
stavebních pozemků v Sedlčánkách na obnovu
komunikací ve stávající zástavbě Sedlčánek. To
znamená, že v roce 2006 se na dalších komu-
nikacích vytypovaných vámi přes osadní výbor
proinvestuje zbytek finančních prostředků na
tento účel městem vyčleněných.
Výstavba inženýrských sítí pro 83 RD v OZ
Sedlčánky – jih   

Firmu ZEPRIS Praha, která v průběhu břez-
na 2004 nastoupí na výstavbu kanalizace
a vodovodu obytné zóny, jsme vybrali právě
s ohledem na popsané těžkosti s výstavbou
kanalizace. Firma si velmi dobře poradila
s výstavbou základní technické infrastruktury
průmyslové zóny v Čelákovicích, dílo odvedla
v předepsané kvalitě a termínu.Technický dozor
bude pro město zajišťovat ing. Linhart, který ve
spolupráci s městem, s Technickými službami
a osadním výborem stavební firmě určí přístu-
pové trasy do zóny, které budou zpevněny
a dopravně ošetřeny. Nedovedu si představit, že
uvedená stavební firma by naše předpoklady,
sankčně ošetřené v příslušné smlouvě o dílo,
nenaplnila.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 9. 3. 2004 oslaví význam-
né životní jubileum, 80 let,
moje teta,
paní Marie Mališková.
Dobré zdraví a pohodu do dal-
ších let přeje neteř Hanka.

14. února 2004
oslavili manželé
Božena Nohej-
lová a Miloslav
Nohejl 50 let
společného živo-
ta. Touto cestou

jim chceme po-děkovat za jejich lásku a za to,
že ve chvílích, kdy nebylo nejlíp se snažili ze
všech svých sil všem pomoci anebo alespoň
poradit. Do dalších let společného života hodně
štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti.

Kynclovi – Nohejlovi, Vavřičkovi, Šnajdrovi

Přivítáni do života byli v sobotu 31. ledna 2004 tito noví občánci města Čelákovic:
Ondřej Skalický, Jakub Filípek, Kateřina Coufalová,       

Patricie Češková, Michaela Rosenkrancová,
David Gregor, Pavel Janda, Matěj Kroužecký,            

Jana Chytráčková, Jakub Janoušek a Nela Nejmanová. 



Jan Masaryk – 10. březen 1948
Toho dne byl ministr zahraničních věcí Čes-

koslovenska a syn prvního československého
prezidenta nalezen mrtev pod okny svého bytu
v Černínském paláci, kde ministerstvo sídlí. Teh-
dejší oficiální zpráva označila jako příčinu smrti
sebevraždu, ale domněnky o tom, že byl Jan
Masaryk zavražděn, zaznívaly celá desetiletí.
Nedávno uzavřené vyšetřování označilo za pří-
činu smrti vraždu, a to s ohledem na odborný
posudek z oblasti mechaniky. Do Jana Masary-
ka dle tohoto posudku musel někdo strčit. Jen
viníka či viníky se nepodařilo označit.

Archivy v Rusku nejsou odtajněné a jen tak
hned nebudou a ústní sdělení jedné z agentek
někdejší NKVD mnoho nepovědělo. I když by
bylo jistě velice zajímavé vědět, jak to tenkrát ve
skutečnosti bylo, jisté je jedno – Jan Masaryk
byl jednou z prvních obětí komunistické totality
v naší zemi. A že se za komunistickou ideologií
skrývaly zejména imperiální zájmy Ruska, ten-
tokrát navlečené do levicové a na první pohled
sociálně spravedlivé ideologie, poznávali
postupně i někteří komunisté. Mnozí z nich na to
později doplatili i životem.

Někteří z těch, kteří se přidružují myšlence,
že si Jan Masaryk vzal život dobrovolně, jej při-
rovnávají k Janu Palachovi a k jeho snaze bur-
covat národ k ostražitosti. Buď jak buď, celé
dvacáté století bylo pro náš národ hektické
a mnohé z významných mužů a žen, skuteč-
ných vlastenců, jejich zásadový postoj stál
mnoho obětí a často i život. Osobnost Jana
Masaryka bychom si měli stále připomínat,
neboť patří do zástupu mužů a žen, kteří se
zasloužili o náš stát. Ing. Josef  Šalda

3x zmýlená
zaznamenaná na prosincovém veřejném
zasedání Zastupitelstva města Čelákovice.

Pan starosta předložil Zastupitelstvu ke
schválení stanovisko k řešení odvodu odpad-
ních povrchových vod z nové zástavby Pod Pře-
rovskou cestou do Jiřinského potoka s tím...
1) že zde nehrozí záplavy,
2) že odváděná voda je čistá,
3) na kritiku občana z Ježdíkovy ulice, že se

nikdo nestará o koryto potoka, pan starosta
uvedl, že vedou stále spory s vodohospodáři
o tuto záležitost.
Tak první zmýlená - záplavy hrozí. Taková

záplava byla v létě roku 1996, kdy se Jiřinský
potok v noci rozlil a tekl přes zahrady u vtoku do
Labe a zalil i náplavku. Upozorňuji na to, že v té
době byl tok potoka ještě napájen jen zbytkovou
vodou, ze zavlažování okolních polí a dešťovou
vodou, která se z velké části vsakovala do polí.

Druhá zmýlená - odváděná voda je čistá.
Bývala - pokud byl potok napájen melioračními
péry přes obrovské písečné filtry, jak všichni
stavebníci mohou potvrdit. Od doby, kdy je do
Jiřinského potoka svedena povrchová voda
zatím jen z malé části nové výstavby - z ulice
K Borku, po každém prudším dešti nejen že je
voda v potoce kalná, je přímo hustá a už nyní po
větším dešti zaznamenává zvýšení hladiny.

A do třetice - není třeba, aby pan starosta
věnoval drahocenný čas sporům o to, kdo se
má starat o čistotu potoka. Řeší to Zákon č.
254/2001 ze dne 28. 6. 2001 (tzv. vodní zákon).
Věděla jsem o jeho přijetí z tisku, teď jsem si jej
koupila. Je v něm mnoho ustanovení, úkolů
a povinností, v souvislosti s rozhodnutím o sve-
dení povrchové vody z nových výstaveb do
Jiřinského potoka, se kterými měli být zastupi-
telé alespoň v hrubých rysech seznámeni ještě

před hlasováním. Potom by si měli zastupitelé
možnost následně ověřovat, zda jsou jejich roz-
hodnutí, zvláště taková, která mají zásadní dlou-
hodobou a trvalou působnost, v souladu se
zákonem a také s dopadem na rozpočty města,
a plněním ustanovení Zákona č. 254/2001.

Na závěr bych chtěla říci, že byla v našem
městě Zastupitelstvy přijata a realizována
mnohá velice dobrá rozhodnutí. Z nejposledněj-
ších výstavba bazénu přínosná pro všechny
generace občanů našeho města (pravidelnou
návštěvu vřele doporučuji). Je jen škoda, že
velice málo občanů navštěvuje veřejná zasedá-
ní Zastupitelstva, snad i proto, že otázky, ke kte-
rým se mohou občané vyjadřovat, předkládá
vedení města většinou v pozdních, někdy až
nočních hodinách.

Přesto, nenechte se odradit, víc hlav víc ví,
a co když se příště bude rozhodovat právě o vás
a bez vás. Alena Bašusová

Ohlédnutí za třetím rokem
realizace Terénního programu

Terénní program pro uživatele drog, který
zajišťují pracovníci našeho kontaktního centra
(K-centra Nymburk), je v letošním roce v Čelá-
kovicích realizován již čtvrtým rokem. První dva
roky po zahájení programu (od 1. 4. 2001) byly
věnovány především mapování scény a kontak-
tování uživatelů návykových látek přímo v jejich
přirozeném prostředí. Ve třetím, tedy minulém
roce realizace, dospěl program do své nejpo-
kročilejší fáze a sloužil jako modelová ukázka
práce v malé městské aglomeraci při námi rea-
lizovaných stážích pro terénní pracovníky z níz-
koprahových zařízení Středočeského kraje.

Trendem v Terénním programu Čelákovic je
nadále se zvyšující počet nově nakontaktova-
ných klientů a vybraného použitého injekčního
materiálu. Díky novému informačnímu programu
a nově zavedenému bezplatnému testování na
infekční choroby bylo v roce 2003 zaznamená-
no v Čelákovicích 34 nových klientů.

Co se týče klientů-neuživatelů drog, v roce
2003 se na nás obrátilo celkem 35 rodičů
a rodinných příslušníků osob závislých na dro-
gách z Čelákovic, což je opět oproti předchozím
letům nárůst. Důvod nárůstu vidíme ve větší
známosti našeho Terénního programu v Čeláko-
vicích a také ve vzrůstající důvěře v námi posky-
tované poradenské anonymní služby.

Celkem bylo za rok 2003 v terénu vyměněno
5564 injekčních stříkaček a nalezeno 24 odho-
zených stříkaček, což jsou obrovská čísla
zejména při představě, že by se terénní pro-
gram nekonal a použité stříkačky by byly pone-
chány svému osudu.Takto byly všechny odborně
zlikvidovány ve spalovně Nemocnice Nymburk.

Pokud máte dotaz o kterém byste se rádi
dozvěděli více, budeme rádi když nás kontaktu-
jete na obvyklých telefonních číslech.

K-centrum Nymburk,
Velké Valy 995, Nymburk, 288 02,

tel.: 325 514 424
web: http://www.os-semiramis.cz/
email: k-centrum_nbk@quick.cz

Telefonní čísla terénních pracovníků:
606 936 212 - Pavel
606 365 338 - Mirek

Odpovědnost za vady při zhotovení věci na
zakázku

Eva si nechala v Adamově soukromém truhlářství
zhotovit vestavěnou skříň do nově zařízeného bytu.
Podle názoru Evy však Adam neodvedl práci podle
jejích představ a předmět smlouvy má vady. Jaká je
tedy odpovědnost Adama za vady na zhotovené věci? 

V takovéto situaci můžeme podle Občanského
zákoníku rozlišovat několik případů, a to odpovědnost
Adama za vady, které má věc při jejím převzetí Evou
jako objednatelem, odpovědnost za vady, které se
vyskytnou později v záruční době, odpovědnost za to,
že věc má vlastnosti, které si Eva v zakázce vymíni-
la, odpovědnost za vady zapříčiněné vadností mate-
riálu dodaného Evou a odpovědnost za vady díla,
jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů Evy
jako objednatele.

V posledních dvou jmenovaných případech nenese
Adam jako zhotovitel odpovědnost, pokud Evu jako
objednatele na vadnost materiálu či nevhodnost jejích
pokynů při zhotovení díla upozornil. Adam by se však
nemohl zbavit odpovědnosti poukazem na to, že vad-
nost byla způsobena vadou dílu, který mu byl ke zho-
tovení díla dodán jako vadný jiným subjektem.

Zákon stanoví minimální dobu trvání záruční doby
obecně na šest měsíců. Zvláštní předpisy nebo doho-
da účastníků smlouvy mohou stanovit záruční dobu
delší než šest měsíců. Při zhotovení stavby je záruční
doba tříletá. Podle prováděcího předpisu může být
záruční doba u některých částí staveb kratší tří let,
nejméně však 18 měsíců.

Uvedené hranice záručních dob mohou účastníci
smlouvy dohodou prodloužit, nemohou je však zkrátit.
Strany smlouvy však nemohou měnit počátek běhu
záruční doby, která běží ode dne převzetí věci nebo
převzal-li objednatel věc až po uplynutí dne, do které-
ho ji měl převzít - ode dne, kdy mu povinnost převzít
věc vznikla.

Vzájemná práva a povinnosti z odpovědnosti zho-
tovitele za vady věci zhotovené na zakázku záleží na
tom, zda jde o vadu odstranitelnou nebo neodstrani-
telnou:

Je-li vada na skříni odstranitelná, může Eva poža-
dovat, aby Adam bezplatně vadu odstranil. Eva tak
musí učinit bez zbytečného odkladu. Bezplatnost zna-
mená, že Adam není oprávněn domáhat se na Evě
náhrady jakýchkoliv nákladů, které musel na odstra-
nění vady vynaložit.

Kdyby vada byla neodstranitelná a bránila řádné-
mu užívání věci, pak by měla Eva právo na zrušení
smlouvy a tedy vrácení peněz. Stejné právo by měla
Eva, kdyby se odstranitelné vady vyskytly opakovaně
nebo ve větším počtu. Větší počet vad je podle judika-
tury soudů případ, kdy má věc v době uplatnění náro-
ku současně nejméně tři vady. O opětovné vyskytnutí
vad po opravě jde tehdy, kdy se vada projevuje ve
vlastnostech věci stejně jako již dříve uplatněná. Za
neodstranitelnou je vada považována nejen v případě,
kdy věc nelze opravit, ale i tehdy, kdy jinak opravitel-
ná vada nebyla odstraněna bez zbytečného odkladu.

Jde-li však o vadu neodstranitelnou, která nebrání
řádnému užívání věci, pak se může Eva domáhat
slevy z ceny díla, která má být přiměřená obvyklému
snížení z ceny u obdobné věci.

Předpoklady pro řádné užívání předmětu smlouvy
při zhotovení díla na zakázku jsou přísnější než u pro-
deje v obchodě, kde se vychází z průměrných potřeb
a požadavků objednatele. Při zhotovení díla na zakáz-
ku je třeba přihlížet k individuálním požadavkům
objednatele, aby mohl dílo užívat v souladu s účelem
a způsobem k tomu vymezeným ve smlouvě, tj. aby to
vyhovovalo jeho zvláštním potřebám a požadavkům.

Mgr. Jiří Petřík, advokátní koncipient 
Advokátní kanceláře Pejchal a spol. PRAHA 
pracoviště Čelákovice
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Městský bazén Čelákovice
Sady 17. listopadu 1753
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba (od 1. 3. 2004):
pondělí 18.00 – 21.30

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

útetý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 16.00 – 18.30

(18.30 – 19.45 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
so 12.00 – 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 ZP Metal-Aliance po předložení průkazu
pojištěnce

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

Od kdy? Březen  2004 

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

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

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

Kalendář plateb na měsíc březen
čtvrtek 11. - spotřební daň
- splatnost daně za leden
pondělí 15. - daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň 
čtvrtek 25. - spotřební daň
- daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

- daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za únor 
středa 31. - daň z příjmů
- přiznání k dani a daň za rok 2003 

V TOSu hořelo!
Dne 18. 2. 2004 došlo okolo 21.50 hod.

k požáru střechy výrobní haly v areálu TOSu
Čelákovice, a. s. Zásahu se účastnilo 20 požár-
ních jednotek z blízkého i vzdáleného okolí.
Požár byl lokalizován a požární akce ukončena
cca ve 2.30 hod. následujícího dne. Požárem
byla zasažena část střešní konstrukce budovy
expedice.

Škoda je omezena pouze na dřevěnou kon-
strukci střechy, strojní zařízení a vnitřek budovy
nebyl zasažen. Výše škody se odhaduje a může
dosahovat několika milionů korun. Příčina požá-
ru se vyšetřuje.

Byla zahájena likvidace pojistné události
s příslušnou pojišťovnou. Požár neměl vliv na
výrobu podniku, která pokračuje bez přerušení.

JUDr. Jarmila Veselá,
správkyně konkursní podstaty

Činnost zahájilo Informační místo pro
podnikatele provozované středočeskou
krajskou hospodářskou komorou se
sídlem v Čelákovicích, Rybářská 155
(přízemí).

Regionální informační místo pro podnikatele
Praha-východ nabízí pro členy i nečleny HK ČR
tyto služby:
• Všeobecný informační servis o regionu
• Česká legislativa pro podnikatele
• Poradenství organizační, ekonomické, finanční

a daňové vč.vedení účetnictví
• Informace o podporách malého a středního

podnikání na reg. a celostátní úrovni
• Informace o produktech CEI, CEBRE a dal-

ších 
• Zpracování projektů a poradenská činnost pro

oblast financování malého a středního podni-
kání

• Zpracování projektů poradenská a inženýrská
činnost v oblasti průmyslové a stavební výroby

• Podnikatelské prostředí v EU
• Navazování kontaktů  pro podnikatele ve spo-

lupracujících regionech zemí EU
• Čerpání finančních prostředků ze strukturál-

ních fondů EU
• Individuální konzultace k problematice EU 
Základní informační a poradenská činnost
zdarma. Tel./fax: 326 992 209, 326 993 774.
Pracovní doba: po, st, čt  8.00 – 16.00

Od 1. března 2004 ordinují níže uvedení 
lékaři na jiném místě, a to v prostorech původ-
ního zdravotního střediska (vedle Obecního
domu) v ulici Stankovského č. p. 144.

Nenajdete je tedy již na zdravotním středisku
v ulici Stankovského č. p. 1643.
Zubní: MUDr. Jarmila Paděrová,

tel.: 326 992 979
MUDr. Blanka Větrovcová,
tel.: 326 991 670
laborantka Dana Komárová,
tel.: 326 993 268

Neurologie: MUDr. Jaroslav Viták,
tel.: 326 993 269

Gynekologie: MUDr. Dana Falusová,
tel.: 326 993 071

ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU
28. března 2004

ve 2.00 na 3.00 hod.

SOS PORADNA

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI 150 
služebna Čelákovice 326 991 555 

POLICIE 158
služebna Čelákovice326 991 239, 326 991 733

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

lékařská služba Brandýs - dospělí*
(interna, chirurgie) 326 902 781-4 
lékařská služba Brandýs – děti* 326 902 781-4
* (sobota, neděle, svátky + po skončené ordinaci léka-
řů v Čelákovicích)

pohotovost pro okres Praha-východ – Říčany
323 602 611-2

převoz pacientů – PRAGOMEDIKA 1211 

STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ, a. s.
hlášení poruch 800 156 134
rozvodna Lázně Toušeň 326 991 722

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.
hlášení poruch 737 200 925

VODOVODY A KANALIZACE
nepřetržitý provoz 326 721 507 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČELÁKOVICE
starosta 326 929 101
místostarosta 326 929 102
tajemník 326 929 104
podatelna 326 929 111

Máte rádi Otu Pavla?
Já ho miluji, jeho krásné povídky o rybaření

jsou vždycky balzámem na špatnou náladu. Ale
jakou souvislost má právě Ota Pavel s naší
poradnou? Pokud si vzpomínáte, jeho tatínek se
živil prodáváním vysavačů. Byl podomní
obchodník a chlubil se tím, že dokázal prodat
vysavač i tam, kde ještě neměli zavedenou
elektřinu. Proto si myslím, že na tatínka Oty
Pavla by si spotřebitelé měli vzpomenout vždyc-
ky, když kupují něco u podomního obchodníka
nebo na reklamním zájezdu.

Vyvarovali by se takových úspěšných nákupů
jako je například léčitelský přístroj, který léčí vše
od chřipky až po rakovinu, za pouhých 27 tisíc
korun. Ovšem posléze se ukáže, že neléčí
vůbec nic a kardiaky může dokonce ohrozit na
životě. Podobnou zkušenost měli spotřebitelé
s léčivými lampami za 800 korun „akčně výhod-
né ceny“, na zájezdu, které si mohli koupit za
polovinu v elektroprodejně za rohem.

Pak – pokud to zjistí včas, ale i pokud se jim
výrobek pouze znelíbí – je možné od smlouvy
odstoupit bez udání důvodu. Spotřebitel má na
to sedm dní, aby o tom písemně informoval pro-
dejce. Problém je jediný: sedm dní se počítá tak,
že prodejce musí spotřebitelův dopis s oznáme-
ním o odstoupení od smlouvy obdržet do sedmi
dnů, čili nestačí ho sedmý den poslat.

Výjimky samozřejmě existují. Když spotřebi-
tel ještě neobdržel zboží, může odstoupit do
měsíce – od uzavření smlouvy. Taková situace
nastává v případech, kdy jste třeba na reklam-
ním zájezdu uzavřeli smlouvu na skvělý přístroj,
který za vás nejen vysaje koberec, ale i bude
fungovat jako čistička vzduchu, a vy jste po
návratu domů „vystřízlivěli“ a už ho nechcete.

Pokud prodejce spotřebitele o jeho právu na
odstoupení od smlouvy bez udání důvodu zapo-
mněl informovat (nejpozději při uzavření smlou-
vy a písemně!), má spotřebitel právo od ní
odstoupit do jednoho roku.

Ještě na jedno nebezpečí pro vaši kapsu
bych chtěla upozornit. Pokud si obchodníka
s úžasnými výrobky pozvete domů, pak budete
mít smůlu, od smlouvy už bezdůvodně odstou-
pit nemůžete. Pak by vám nezbývala jiná cesta
než reklamace, a to pouze v případě, pokud by
se na výrobku objevila vada. Proto pozor na
rodinné party, kde se předvádí různé kuchyňské
zboží.

Mgr. Ivana Picková,
Sdružení obrany spotřebitelů ČR,
Rytířská 10, 110 00 Praha 1,
Poradenská linka SOS po telefonu:
900 969 091 (dotovaná sazba 7 Kč/min)



Město Čelákovice Vás zve na
koncert

CESTA EVROPOU
časem a prostorem

české populární melodie 
od roku 1918 do současnosti

Komorní orchestr Jana Zacha 
se svými sólisty a zpěváky

řídí Bohumír Hanžlík

Kulturní dům Čelákovice
úterý 6. dubna 2004 v 19.30 hodin

vstupné 100,- Kč

Předprodej vstupenek v Kulturním domě 
a ZUŠ Jana Zacha

BŘEZEN 2004 7KULTURA

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. 3. MATURITNÍ PLES SOU MH – LYSÁ N. LABEM
20.00 hod.

sobota 6. 3. REPREZENTAČNÍ PLES OS SOJKA
20.00 hod. Předprodej vstupenek kancelář KD.

neděle 7. 3. ČELÁKOVICKÝ STŘEVÍČEK 2004
8.00 hod. Postupová soutěž ve sportovním tanci hlavní kategorie tříd D, C, B a junioři 1 D ve

standardních a latinskoamerických tancích. Vstupné: 50,- Kč

úterý 9. 3. SEXMISE
9.00 hod. Výchovný pořad určený ZŠ - beseda se sexuologem. Vstupné: 30,- Kč

čtvrtek 11. 3. KAMARÁDI ZKOUŠÍ POHÁDKY
9.00 hod. Pořad pro děti plný písniček a scének. Určený MŠ a volně příchozím.

Vstupné: 30,- Kč

19.30 hod. NEZMAŘI
Koncert. Vstupné: 140,- Kč

pátek 12. 3. PLES SOU A SOŠ ČELÁKOVICE
20.00 hod.

sobota 13. 3. TRADIČNÍ PLES SPORTOVCŮ A FITNESS
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje nonstop Dekameron a Ewergreen Kvartet.

Speciální vstup Travesti show, předtančení, ukázka sportovního aerobiku.
Předprodej vstupenek KD, Fitness Athleta a Sport – Adop. Vstupné: 109,- Kč

sobota 19. 3. PLES VODÁKŮ
20.00 hod.

úterý 23. 3. LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST
19.30 hod. Divadelní společnost HÁTA uvádí komedii M. CAMOLETTIHO. Hrají: M. Bočanová –

A. Gondíková, V. Beneš – M. Zounar, L. Molínová – M. Nohýnková, Z. Mahdal – Z. Pan-
tůček, L. Benešová – L. Zedníčková, I. Andrlová – O. Želenská. Vstupné: 160,- Kč

sobota 27. 3. V. MAŠKARNÍ PLES ANEB ZÁVĚR PLESOVÉ SEZÓNY
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají nonstop hudební skupiny Dekameron a Ewergreen Kvartet.

Půlnoční překvapení, soutěž o nejlepší masky. Zajímavá tombola.
Předprodej vstupenek KD, Sport - Adop, Inspirace a dárky Brandýs n. L.

Vstupné: 109,- Kč

neděle 28. 3. DĚTSKÁ KARNEVALOVÁ DISKOTÉKA
15.00 hod. Bohatý program, veselá tombola a soutěž o nejlepší masku. Určeno pro děti do 15 let.

Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč

sobota 14. POKRAČOVACÍ KURZ TANCE
a 19. 3. Taneční škola Zita Mladá Boleslav.
15.00 hod.

P Ř I P R AV U J E M E :
20. dubna 2004  VLADIMÍR HRON – ABECEDA HVĚZD

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

KD pronajme nebytové prostory cca 40 m2 jako kancelář a podobně.

Kontakt KD Čelákovice 326 991 172.

Z KRONIKY MĚSTA

V letošním roce bylo provedeno překlenutí
potoka přes náměstí. Zadání překlenutí se stalo
na základě ofertního řízení.

Dne 8. března 1934 o 5. hodině byly otevřeny
nabídky a zněly takto:
Ing. Karel Bíbr, stavitel .............. Kč 104.505,50
Václav Prýmek, stavitel ............. Kč 116.657,20
František Radvanovský, stavitel ..Kč 125.278,50

Městská rada dne 19. března zadala tuto
práci střednímu oferentu Václavu Prýmkovi.
Práce byla podniknuta za účelem zmírnění
nezaměstnanosti dělnictva v rámci povolené
půjčky práce v částce 288.508.- Kč.V téže schů-
zi městské rady bylo schváleno zřízení studny
v potoce pro sbor hasičský a svádění veškerých
povrchových vod do nového řečiště potoka.
Staré řečiště potoka bylo vysázeno stromy, a to
olšemi a břízkami, které zakoupil a porazil stat-
kář Josef Zedník ze Záluže. Překlenutí bylo
dokončeno v měsíci srpnu.

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH
si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy

OBRAZY – Václav Jelínek
Rudolf Hindrich

FOTOGRAFIE – Josef Koloc

Zahájení výstavy se koná v sobotu 13. března
v 10 hod. v Síni Jana Zacha. 

Na zahájení vystoupí žáci ZUŠ Jana Zacha 
v Čelákovicích, 

úvodem promluví Jana Pospíšilová,
ředitelka MDDM Úvaly.

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA DENNĚ
MIMO PONDĚLÍ DO 4. DUBNA 2004

Poznámka: Před 2. světovou válkou byly při
stěnách asi 120 metrů dlouhého klenutí potoka
osazeny lavičky a prostor sloužil jako protileta-
dlový kryt.

Foto: archiv Městského muzea

Tento mimořádný projekt Komorního
orchestru Jana Zacha je věnovaný České
hudbě 2004 jako nedílné součásti evropské
kultury.

Historie české populární hudby, to je i his-
torie jejích tvůrců - skladatelů, textařů a inter-
pretů. V čase a prostoru se nejčastěji objevují
autoři, kteří měli rozhodující stylotvorný
význam a po řadu let si udrželi osobitý, málo
proměnlivý výraz. Dramaturgie koncertu se
zaměřila například na osobnosti: O. Nedbala,
K. Hašlera, R. Frimla, J. Beneše, J. Ježka,
Šlitra-Suchého a další současné skladatele.

A protože ve své době přijala každá gene-
race svůj oblíbený styl a žánr, věříme, že i vy
si najdete v našem koncertu svého skladatele
či skladbu. Zveme Vás s námi na výlet do růz-
ných oblastí české populární hudby.

Ocenění pro muzeum
V souvislosti s pořádáním Mezinárodních

veletrhů cestovního ruchu v Brně proběhlo
vyhodnocení loňské soutěže „Pojďte s námi
do muzea“ vyhlášené Agenturou CzechTou-
rism. Na základě posouzení 92 přihlášených
muzeí udělila odborná porota Městskému
muzeu v Čelákovicích diplom - poděkování
za přínos v oblasti cestovního ruchu. Diplom
předal řediteli muzea v lednu 2004 ředitel Agen-
tury Ing. Daniel Gladiš za účasti ministra pro
místní rozvoj ČR Pavla Němce a dalších čet-
ných významných hostí na slavnostním večeru
v brněnském Internacionálu.
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MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE ČELÁKOVICE

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

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
www.mddm.celakovice.cz

AKCE V BŘEZNU 2004 
v klubovnách v ulici J. A. Komenského

Výtvarné kurzy pro mládež i dospělé 
(informace o platbách v MDDM)
6. 3. Košíky 

od 8.30 do 15.00 hod., vyučuje Bohumil
Ouzký
Tkaní a šitá krajka 
od 14.00 do 17.00 hod., vyučuje Vilma
Nasková

27. 3. Košíky 
od 8.30 do 15.00 hod., vyučuje Bohumil
Ouzký
Tkaní a šitá krajka 
od 14.00 do 17.00 hod., vyučuje Vilma
Nasková

3. 4. Malování na hedvábí 
od 14.00 do 16.45 hod., vyučuje Ing.
Alena Zradičková

Krása lidových řemesel - velikonoční
akce pro děti i dospělé 
7. 3. Velikonoční decoupage, tj. ubrousková-

ní, výroba svíček, velikonoční přání –
pasparta - vyučují Ing. Alena Zradičková,
Vilma Nasková a Hana Volfová
- od 14.00 do 17.00 hod.

4. 4. Velikonoční kraslice
zdobené voskem, slámou, vyřezávání
z topolové kůry, panenky ze šustí, od 14.00
do 17.00 hod., vyučují Ing. Alena Zradičko-
vá, Vilma Nasková, Jaroslav Strach.
(s sebou ostré nůžky, řezák 20,- až 80,-
Kč podle počtu výrobků)

Velikonoční prázdniny 
9. 4. od 10.00 do 12.00 hod. Pečení veliko-

nočních jidášů,
od 14.00 do 16.00 hod. „Veselý zajíček“ –
hrátky a soutěže

Na internetových stránkách
www.mddm.celakovice.cz/deca
naleznete již druhé vydání dětského časopi-
su „Čédéčko“, který je vydáván při MDDM

od začátku školního roku.

ZUŠ Jana Zacha
Hudební obor 

4. 3. Oblastní kolo soutěže ZUŠ v komorní
hře v Brandýse n. L. Soutěže se účastní
dva soubory ze ZUŠ Čelákovice.

18. 3. „Těšíme se na jaro“ - koncert žáků ZUŠ
na kterém vyslechnete skladby s jarní
tematikou. Začátek koncertu je v 18.00
hod. v sále ZUŠ.

Divadelní scéna 

10. 3. Obnovená premiéra divadelní hry „Zda-
leka ne tak ošklivá, jak se původně
zdálo“. Začátek představení v 19.00 hod.
ve  Vikadle Praha Vinohrady. (cca. 200
m od stanice metra Jiřího z Poděbrad,
směrem k Českému rozhlasu).

24. 3. Sebevraždy na jaře zakázány - začátek
představení v 19.00 hod. ve Vikadle
Praha Vinohrady.

Výtvarný obor 

Vás zve na velikonoční výstavu, aneb dejte
vejce malovaný s prodejní akcí dětských prací
s jarním motivem pro zpestření Velikonoc ve
Vašich domovech. Výstava proběhne 27. 3.
v areálu ZUŠ.

KOMORNÍ HRA
Základní umělecká škola Jana Zacha v Čelá-

kovicích se dne 16. 2. 2004 stala dějištěm
okresní soutěže ZUŠ v komorní hře smyčco-
vých a dechových nástrojů. Tuto soutěž vyhlási-
lo MŠMT ČR.

Zúčastněných 16 souborů ze ZUŠ z Brandý-
sa n. L., Čelákovic, Klecan a Říčan naplnily sou-
těžícími čtyři kategorie. Jejich výkony hodnotila
odborná porota složená z profesionálních
hudebníků. Pro oblastní kolo vybrala 11 komor-
ních souborů.

Celá soutěž předznamenala převahu výkonů
znamenitých a dobrých. Každá škola předvedla
svá tradiční specifická obsazení komorní hry.
Říčany a Brandýs n. L. ve smyčcových nástro-
jích a Čelákovice soubory dechových nástrojů -
zobcové flétny od pana učitele B. Hejska, saxo-
fony od pana učitele J. Bláhy a kvalitní klavírní
doprovod žáků paní učitelky V. Kraf. Ukázalo se,
že největší možnost postupu do dalšího kola
mají soubory, kde je vidět vynikající práce učite-
lů, odpovědný přístup žáků a maximální podpo-
ra rodičů.

Z naší školy postupuje do oblastního kola
Kvarteto, ve kterém hrají na zobcovou flétnu
žáci Lucie Svobodová, Kateřina Smolová
a Klára Hausteinová za klavírního doprovodu
Jany Drnkové, a dále Trio ve složení Káťa Kra-
fová – alt saxofon, Petr Kováčik – tenor saxofon
a Zdeněk Ulrich – klavír.

Pro ty, kteří se letos nedostali do dalšího kola,
byla soutěž alespoň motivací pro další práci.
A těm, kteří postoupili, přeji další pěkné úspě-
chy a radost z komorní hry.

Bohumír Hanžlík, ředitel ZUŠ

Jako předseda odborné poroty této soutěže
bych chtěl poděkovat vedení ZUŠ Jana Zacha
Čelákovice, a tím i všem pedagogům za pří-
kladnou organizaci a plynulý průběh celé velmi
kvalitní soutěže. Hudba ZUŠ se v tomto jubilej-
ním roce setkala s plným pochopením všech
zúčastněných a dala velkou příležitost i mladým
instrumentálním souborům spolupodílet se na
interpretaci hudební tvorby minulosti i součas-
nosti. Luboš Fait, předseda poroty

Už jste přemýšleli, kde vaše dítě stráví
letní prázdniny?

Klub českých turistů při TJ Radošovice      
pořádá 26. 7. –  8. 8. 2004

vlastivědnou expedici

„CHODSKO 2004“
pro děti ve věku 9 – 13 let

Ubytování a stravování je zajištěno na zámku
v Trhanově u Domažlic

Nabízíme vám toulání krásnou přírodou,
poznávání historických a jiných pamětihodností,

rekreační letní sporty, koupání,
a další činnosti pro poznání, zábavu a dobrodružství.

Účastnický poplatek 3.000,- Kč

Bližší informace podá Vladimír Duník,
Prokopa Holého 1442,  Čelákovice

tel.: 732 519 133

Proč je důležité omlouvat
nepřítomnost ve škole?

To, že škola neústupně požaduje po rodičích
dítěte včasnou omluvenku jeho nepřítomnosti,
není v žádném případě zbytečné. Je to naopak,
zvláště v současné době, velmi nutné opatření,
které má ochránit bezpečnost dětí.

Může nastat – a nastává –  tato situace: rodi-
če ráno odešlou jako obvykle své dítě do školy,
to z nejrůznějších důvodů do školy nedorazí,
paní učitelka si myslí, že onemocnělo, a bez
včasné omluvy trvá minimálně půl dne, než
začne někdo dítě hledat. V jiném případě včas-
ná omluvenka zabraňuje záškoláctví.

Bohužel, pokud dojde k tomu, že dítě místo
do školy zavítá jinam, prochází se hodiny po
městě nebo prostě nejde do školy, protože se
mu nechce, tedy prokazatelně by mělo mít neo-
mluvené hodiny, rodiče raději po zjištění pravdy
napíší omluvenku s tím, že dítě bylo nemocné.
To není správné a rodiče si šijí bič sami na sebe.

Vyzýváme tímto všechny rodiče, aby se nad
daným problémem zamysleli a zvykli si na to, že
je nutné včas omlouvat nepřítomnost dítěte ve
škole. Na formě omluvy už vůbec nezáleží (tele-
fon, e-mail, SMS, vzkaz po věrohodné osobě –
písemný i ústní). Věřte, že vzájemná dohoda,
ale i důvěra mezi školou a rodinou, je pro dítě
důležitá.

Vedení ZŠ v ulici J. A. Komenského

V nové výstavbě rodinných domků v Čelákovicích vznikla ulice pojmenovaná Kaplánkova.
Kaplánkovi, jejich tři generace, jsou navždy zapsáni do historie významných občanů našeho města.
František Kaplánek, narozen 29. 6. 1885, byl hudebníkem, spoluzakladatelem československých

vojenských hudeb a vojenské hudební školy v Praze Karlíně – nyní vojenské konzervatoře v Roudnici
nad Labem. Byl vynikajícím pozounistou, hudebním pedagogem. Zemřel v Čelákovicích 31. 3. 1966.

Jeho syn Emil Kaplánek se narodil 21. 10. 1927 v Praze a prožil převážnou část svého života ve
svých milovaných Čelákovicích. Ve 30. letech začala jeho hudební cesta životem hrou na klavír. Po
válce dokončil pražskou konzervatoř a hrával se svým otcem na pozoun v různých orchestrech.
V roce 1949 se stal učitelem hudební školy v Čelákovicích. Byl vynikajícím hudebníkem, svérázným
pedagogem s láskou ke svým žákům, kterým se srdcem na dlani předával svůj um a dělil se o svůj
talent. Na jeho klavírní koncerty a varhanní hru v místním katolickém kostele vzpomínají celé gene-
race zúčastněných. Zemřel 19. 3. 2000 v Plzni, kam si ho v době zhoršení nemoci odvezl syn Michal.

Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. se narodil 14. 7. 1962 v Praze. Absolvoval Gymnázium v Brandýse
nad Labem, nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Praze (v roce 1981 vykonával třítý-
denní praxi v naší městské knihovně), v roce 1989 dokončil studium teologické fakulty UK, působil
jako katolický duchovní v Plzni, kde založil Salesiánské středisko mládeže, v Linci absolvoval licen-
ciátní a doktorandské studium a nyní je vedoucím Katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. -mk-

OSOBNOSTI REGIONU
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M AT E Ř S K É
C E N T R U M

Č E L Á K O V I C E
Najdete nás v zadní části Obecního domu -
vchod z ulice Na Stráni.

Program na BŘEZEN
• Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek  9.00 – 12.00 hodin
(od cca. 10 hod. program pro děti: pondělí zpí-
váníčko, středa a čtvrtek výtvarná dílna)
pátek  9.30 – 11.30 hodin 
(klidnější den pro maminky s menšími dětmi)

• Každou středu od 14.30 do 16.30 hod. pro-
bíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porod-
ní asistentkou Věrou Novákovou (14.30 až
15.30 hod. cvičení pro budoucí maminky,
15.30 – 16.30 hod. povídání pro maminky
i tatínky). Bližší informace vám ráda podá
Ivana Turinská na tel.: 326 993 504. Hlaste se
prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl průběž-
ně pokračovat.

• Ještě máme volná místa v kroužku „Hrajeme
si a zpíváme anglicky“ pro nejmenší děti 
(4 až 6 let). Scházíme se každý čtvrtek od
půl čtvrté do půl páté. Podrobnosti a infor-
mace podá Jana Matoušková (tel.: 326 994 072).

• Ve středu 10. března v 9.30 hod. se koná pra-
covní schůzka všech, kdo mají chuť nějak při-
spět do dění v našem MC.

● Předvelikonoční čas možná
trochu jinak

Milí přátelé,
rády bychom Vás pozvaly na povídání a společ-
né přemýšlení o Velikonocích. Jsme věřící
maminky z různého církevního prostředí a chce-
me se s Vámi podělit o to, co pro nás zmrt-
výchvstání Krista znamená.
Máte-li chuť a čas, přijďte mezi nás ve středu
17. 3. od od 18.00 hodin do Mateřského cent-
ra v Čelákovicích. Věříme, že setkání bude
obohacením pro nás všechny.

Za scházející se maminky Rút a Pavlína

• Od dubna začínají v bazénu v Čelákovicích
nové kurzy plavání kojenců (od 6 měsíců),
batolat a předškoláků s rodinným centrem
Myšák. Přihlásit se můžete v našem MC nebo
u bazénu v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
Informační schůzka k novým kurzům je ve
čtvrtek 25. března od 8.00 do 10.00 hod. ve
vestibulu bazénu.

• V pátek 26. března se vydáme na procházku
začínajícím jarem. Sraz je v 15.00 hod. u MC.

• V úterý 30. března odpoledne od 16.00 do
19.00 hod. Vás zveme na První velikonoční
dílnu pro maminky.

• V úterý 6. dubna odpoledne od 16.00 do
19.00 hod. Vás zveme na Druhou velikonoč-
ní dílnu pro maminky.

• Na středu 7. dubna chystáme „Cestu za veli-
konočními vajíčky“. Sraz je v 15 hod. u MC.

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

Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky
v otevírací době MC - 776 705 120.

SEZNAMTE SE: ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Školní družina na naší základní škole pracuje ve 4 odpoledních a 2 ranních odděleních. Vychází-

me maximálně vstříc rodičům a upravujeme naši pracovní dobu dle jejich přání. Proto již druhý rok
pracuje školní družina do 17 hodin. I ranní oddělení jsme loni museli zřídit dvě, kapacita jednoho byla
nedostačující. Po dohodě mohou do ranní družiny docházet i dojíždějící děti, které normálně do dru-
žiny nechodí.

Náplň práce přizpůsobujeme novým možnostem a hledáme stále další. Novinkou je jistě plavání
v rámci odpolední družiny i dohoda s pražským divadlem Minor, které jsme již několikrát s dětmi
z družiny v odpoledních hodinách navštívili a nadále navštěvovat budeme. Tradičně velký zájem je
o počítačový kroužek, kroužek tvořivých rukou, méně již o kroužek německého jazyka. Vychovatelky
školní družiny se podílely i na uspořádání vánočních besídek pro rodiče a prarodiče společně s tříd-
ními učitelkami. Finanční prostředky pravidelně věnujeme na doplnění hraček, knih, výtvarných mate-
riálů a čtvrtek. Prostory školní družiny i jednotlivá oddělení jsou pěkně vesele vyzdobena a díky
vychovatelkám a dětem ožily i prostory před školní jídelnou.

Udržet pozornost dětí v odpoledních hodinách, po dopoledním učení, je velmi náročné, proto je
nutné aktivity střídat a nabídnout program, který děti skutečně zaujme. Nesmírně důležitá je samo-
zřejmě i vlastní aktivita dětí, hraní, chvíle hromadně neorganizované. Snad můžeme říci, že se nám
to daří. PaedDr. Alena Pechalová,

ZŠ J. A. Komenského

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA ČELÁKOVICE
Dne 23. ledna 2004 se v Lysé nad Labem konal maturitní ples Gymnázia Čelákovice, kde jsme

spolu s našimi třídními učitelkami Hanou Noskovou (8. A), Hanou Samochinovou (8. B) a Vladimírou
Sixtovou (IV. A) přijali status maturantů.

Ale nikdo neví, co tomu předcházelo. Už jen nástup, který jsme začali nacvičovat až po vánočních
prázdninách, mi naháněl hrůzu: Do plesu to rozhodně nemůžeme stihnout! Večer před plesem jsem
se dozvěděla, že šerpy nejsou sešité. Se spolužačkou jsme je narychlo společnými silami jednu po
druhé sešívaly. Druhý den ráno jsem ovšem ještě musela vyzvednout kytice. Těm, kteří si 23. leden
již nepamatují, bych chtěla připomenout, že rtuť teploměru klesala k –17 °C! Už ve dveřích květinář-
ství mě prodavač vítal slovy: „To jste odvážná, že jdete v takovým mrazu kupovat kytky!“ Alespoň tro-
chu jsem jeho i sebe uklidnila tím, že jsem přijela autem (až posléze jsem zjistila, že to taková výhra
nebyla, protože auto bylo během chvíle vymrzlé jako náš mrazák). Prodavač dodal, že když on se
v takovém počasí ženil, všechny kytky jim zčernaly a svatebčané zmodrali – pěkně děkuju! 

Po zahájení plesu všechno probíhalo relativně v klidu až do doby, kdy jsem měla jako jedna ze
zástupců maturantů společně s Ondrou Švecem (8. B) a Petrem Eliškou (8. A) promluvit veřejně před
všemi přítomnými. Ještě pod pódiem nám jeden ze „zasvěcených“ promlouval do duše, abychom ten
mikrofon doslova spolkli, protože jinak je špatně slyšet. Vzala jsem si slova onoho dobrodince sku-
tečně k srdci a jakmile přišla osudová chvíle, nespolkla jsem pouze mikrofon, ale v zápětí i zbytek
řeči, kterou jsem si celou cestu na výstaviště neustále dokola opakovala. Ohromena nepříjemným
zážitkem a uchlácholena sama sebou, že nic horšího se už opravdu stát nemůže, jsem v rychlosti
dodrmolila i zbytek proslovu a přála si, aby už to bylo za mnou. Všichni měli posléze obrovské nut-
kání se mnou onu nezáviděníhodnou situaci probrat a můj proslov nějak vtipně okomentovat.

Následovně jsme se všichni nechali vyfotografovat již s šerpou Maturant 2004 a s citátem na zadní
straně, který byl inspirován hodinou fyziky v prvním ročníku, kdy nám pan učitel Antonín Fic řekl: „Je
lepší jít kácet stromy, než učit vaši třídu.“ Ani to nešlo vystihnout lépe. Proto jsme byli zklamáni, když
jsme se dozvěděli, že právě pan Fic bude na plese ze zdravotních důvodů chybět. Po skončení šer-
pování se na nás sesypal očekávaný zlatý déšť. Mé nadšení se z přívalu drobných začalo vytrácet,
jakmile se mi někdo ve chvíli, kdy jsem se usilovně šklebila do fotoaparátu, umně strefil dvacetiko-
runou rovnou do čela – au! 

Před 23. lednem paní Samochinová při hodinách biologie náš nezájem a neúčast omlouvala tím, že
maturitním plesem si každý konečně uvědomí, že maturita je opravdu za dveřmi a všichni pro to koneč-
ně začnou něco dělat. Nebylo tomu tak. Ani maturitní ples s většinou naší třídy nehnul. Možná, že si
někdo říká, že by vůbec neškodilo, abychom si ho pro velký úspěch ještě jednou zopakovali, i když ...

P.S. prodavači květin: Kytky nezčernaly, kupodivu si udržely stejný tvar i barvu a my jsme je mohli
hrdě předat do správných rukou. Monika Zeinerová, IV. A, Gymnázium Čelákovice

PROJEKT POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST
V budově Gymnázia v učebně výpočetní techniky (č. dveří 309) se můžete zúčastnit níže uve-

dených březnových kurzů zaměřených na základní ovládání počítače. Vzhledem k připravovaným
novým kurzům budou dubnové kurzy vypsány v dubnovém ZMČ.
Kurzy na březen:
9. 3. Tabulky I. (práce s tab. kalkulátorem MS Excel)

16. 3. Poprvé u počítače
23. 3. Úvod do Internetu
30. 3. Internet pro pokročilé
Změny jsou možné a vždy  se je dozvíte na níže uvedených telefonních číslech.
• Kurzy probíhají v úterý a začínají ve 13.30 hod., trvají 2 hodiny. Každá lekce je tvořena jako

samostatný blok a každý typ lekce lze navštívit i vícekrát.
• Cena je 100,- Kč/2 hod. (Text a Tabulka 150,- Kč/2 hod.).
• Kurzy se uskuteční při minimálním počtu 5 osob, z toho důvodu je nutné se předem telefonicky při-

hlásit (popř. zjistit, zda je kurz naplněn a bude se konat).
• Telefonní číslo: 326 929 015 výpočetní technika Gymnázia (č. dveří 309)
• Pro skupinu zájemců lze domluvit i jiný termín s ohledem na obsazení učebny VT.
Těšíme se na všechny, kteří mají chuť zkusit něco nového a zájem učit se. Marcela Pohanová
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Systém zametání města
Zametání jednotlivých ulic a částí města je

uvedeno v seznamu ulic a je rozděleno podle
nároků na úklid, technické a kapacitní možnosti
s tím, že jsou některé vybrané ulice zametány
pravidelně, jednotlivé čtvrti města dvakrát
měsíčně, Sedlčánky a Záluží jednou měsíčně
a ostatní ulice podle potřeby. Ulice s nezpevně-
nými povrchy se nezametají.

Pro provoz metacího stroje City Cat 2000 je
vypracován fakultativní plán čištění jednotlivých
ulic v konkrétní dny a týdny. Plán vychází
z tabulkových možností stroje pro běžné mete-
ní. Stroj je v provozu každý den, pokud tomu
nebrání vyšší moc.

Pro jednotlivé směny je vedoucím provozu
upřesňován podle aktuální potřeby a míry zne-
čištění povrchů. Vedoucí provozu rovněž určí
případné náhradní termíny nebo jejich přesunu-
tí na jiné dny.

Podle potřeby a možností je zametání spoje-
no s mytím nebo stříkáním vozovky, případně
doplněno dalšími stroji a ručním předčištěním.

Podle potřeby jsou kropeny a zametány
chodníky ve správě TS Čelákovice.

Ulice
28. října sudé týdny 
Alej Jiřího Wolkera sudé týdny 
B. Němcové sudé týdny 
B. Smetany liché týdny 
Bezejmenná – Císařská Kuchyně
nezpevněná Bratří Čapků podle potřeby 
Cihelna podle potřeby 
Čelákovská - Císařská Kuchyně podle potřeby 

(III/2455) 
Čelakovského sudé týdny 
Čtvrtá - Záluží podle potřeby 
Dělnická sudé týdny 
Dělnická - Sedlčánky podle potřeby 
Dobrovského sudé týdny 
Druhá - Záluží podle potřeby 
Družstevní sudé týdny 
Družstevní - Sedlčánky podle potřeby 
Dukelská liché týdny 
Dvořákova sudé týdny 
Ferlesova nezpevněná 
Fučíkova - Sedlčánky nezpevněná 
Fügnerova liché týdny 
H. Kvapilové liché týdny 
Haškova - Záluží měsíčně 

(III/2456) 
Havlíčkova liché týdny 
Husova liché týdny 
Husova - Sedlčánky měsíčně (část) 
Hybešova liché týdny 
Chodská sudé týdny 
J. Nerudy sudé týdny 
J. Zacha sudé týdny 
J. Zeyera liché týdny 
J. A. Komenského liché týdny 
Jaselská sudé týdny 
Jiráskova liché týdny 
Jiráskova - Sedlčánky nezpevněná 
Jiřinská liché týdny 
Jiřinská - Sedlčánky měsíčně (část) 
Jungmannova sudé týdny 
K Bílému vrchu nezpevněná 
K Borku sudé týdny 
K. Brabce - Záluží měsíčně 
Kollárova liché týdny 
Komenského - Sedlčánky podle potřeby 
Kostelní liché týdny 
Kozovazská podle potřeby 
Krátká sudé týdny 
Křižíkova liché týdny 

Lidická podle potřeby 
(část) 

Lipová sudé týdny 
Matěje Červenky liché týdny 
Miroslava Maška podle potřeby 
Majakovského liché týdny 
Masarykova pravidelně

II/245,III/2454) 
Mírové náměstí - Sedlčánky měsíčně 
Mochovská sudé týdny 

(II/245) 
Mochovská – Císařská Kuchyně nezpevněná 
Mstětická - Záluží měsíčně (část) 
Na Hrádku pravidelně 
Na Nábřeží liché týdny 
Na Požárech sudé týdny 
Na Radosti - Záluží měsíčně 
Na Stráni liché týdny 
Na Švihově liché týdny 
Na Výsluní nezpevněná 
nám. 5. května denně

(III/10162) 
P. Bezruče liché týdny 
Prokopa Holého liché týdny 
Petra Jilemnického liché týdny 
Palackého liché týdny 
Pátá - Záluží podle potřeby 
Pavla Ježdíka nezpevněná 
Polská sudé týdny 
Pražská sudé týdny 
První - Záluží měsíčně 
Před Labem - Sedlčánky nezpevněná 
Příční liché týdny 
Přístavní sudé týdny

(část) 
Rooseveltova sudé týdny 

(III/2455) 
Rumunská liché týdny 
Ruská sudé týdny

(část) 
Rybářská pravidelně 
S. K. Neumanna liché týdny 
Sady l7. listopadu pravidelně 
Sedláčkova pravidelně

(III/2455) 
Smetanova - Sedlčánky sudé týdny 
Sokolovská pravidelně

(III/10162) 
Spojovací sudé týdny 
Stankovského pravidelně

(III/10162) 
strážní domek podle potřeby 
Sukova liché týdny 
Svatopluka Čecha liché týdny 
Táboritská nezpevněná 
Třebízského liché týdny 
Třetí - Záluží podle potřeby 
U Hájku sudé týdny 
U Hřiště sudé týdny 
U Hřiště - Záluží měsíčně 
U Jiřinského potoka nezpevněná 
U Kapličky liché týdny 
U Kovárny (+ parkoviště) liché týdny 
U Mostu nezpevněná 
U Podjezdu pravidelně

(II/245) 
U Potoka liché týdny 
U Přívozu sudé týdny 
U Přívozu - Sedlčánky nezpevněná 
U Studánky – Císařská Kuchyně nezpevněná 
U Učiliště liché týdny 
U Zdymadel podle potřeby 
V Nedaninách liché týdny 
V Prokopě liché týdny 
V Rybníčkách liché týdny 
V Zahradách - Záluží měsíčně 
V Zátiší liché týdny 
V Zátiší - Sedlčánky nezpevněná 

Václava Kálika nezpevněná 
Vančurova liché týdny 
Vašátkova liché týdny 
Ve Skále liché týdny 
Ve Vrbí nezpevněná 
Volmanova pravidelně 
Vořechovka - Záluží podle potřeby 
Zdeňka Austa podle potřeby 
Za Labem - Sedlčánky nezpevněná 
Za Školou - Sedlčánky nezpevněná 
Zahradní podle potřeby 
Zálužská - Záluží podle potřeby

(III/2455) 
Zárubova sudé týdny 
Žižkova sudé týdny

Osvětlovací kalendář
(časy zapnutí a vypnutí)
(opravený návrh podle rozhodnutí RM ze dne 
3. 2. 2000)
LEDEN 1. - 10. 16:00 - 8:00 

11. - 20. 16:15 - 7:45 
21. - 31. 16:30 - 7:45 

ÚNOR 1. - 10. 16:45 - 7:30 
11. - 20. 17:00 - 7:15 
21. - 28. 17:15 - 7:00 

BŘEZEN 1. - 10. 17:45 - 6:45 
11. - 20. 18:15 - 6:30 
21. - 31. 18:30 - 6:00 

DUBEN 1. - 15. 20:00 - 6:00 
16. - 30. 20:30 - 5:30 

KVĚTEN 1. - 15. 20:45 - 5:00 
16. - 31. 21:00 - 4:45 

ČERVEN 1. - 15. 21:15 - 4:45 
16. - 30. 21:30 - 4:30 

ČERVENEC 1. - 15. 21:15 - 4:45 
16. - 31. 21:00 - 5:00 

SRPEN 1. - 15. 20:45 - 5:15 
16. - 31. 21:30 - 5:30 

ZÁŘÍ 1. - 15. 19:45 - 5:45 
16. - 30. 19:15 - 6:15 

ŘÍJEN 1. - 10. 18:00 - 6:00 
11. - 20. 17:45 - 6:15 
21. - 31. 17:30 - 6:30 

LISTOPAD 1. - 10. 17:00 - 6:45 
11. - 20. 16:45 - 7:00 
21. - 30. 16:30 - 7:15 

PROSINEC 1. - 10. 16:15 - 7:30 
11. - 20. 16:00 - 7:45 
21. - 31. 16:00 - 8:00 

Pokud připadne uvedené datum v měsících
duben až září na sobotu nebo neděli, bude čas
změněn následující pondělí. V ostatním měsí-
cích bude čas měněn v pátek. Při změně letní-
ho a zimního času bude doba zapnutí a vypnutí
veřejného osvětlení nastavena podle skutečné-
ho data.

Údržba zelených ploch
28. října - zelené pásy podél komunikace,
novou výsadbu
Alej Jiřího Wolkera - zelené pásy podél komu-
nikace a chodníku, retenční příkop, parčík,
novou výsadbu.
B. Němcové - zelené pásy podél komunikace
Cihelna - zelené pásy podél komunikace
a porosty podél chodníku do Záluží
Čelakovského - zelené pásy podél komunikace
Dobrovského - zelené pásy podél komunikace
Družstevní - zelené pásy podél komunikace
a aleje jasanů
Dukelská - zelená plocha u trafostanice a sauny
Fügnerova - alej hlohů
H. Kvapilové - zelená plocha podél komunika-
ce a nová výsadba sakur

Pokračování na str. 11
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZŠ v ulici J. A. Komenského

třídy

ZŠ v ulici Kostelní

třídy

Sběr PET lahví podle tříd za 1. pololetí 2003/2004

ZŠ Kostelní      1. místo 2. B
2. místo 3. B
3. místo 1. B

ZŠ Komenského 1. místo 5. B
2. místo 2. A
3. místo 1. C

Zvláštní škola: zúčastnili se pouze 2 sběrači: Jaroslav Krátký 240 ks
a Matěj Sušánek 558 ks PET lahví.

Pokračování ze str. 10

Haškova - keřové nálety podél komunikace
Havlíčkova - zelený pás u MDDM
Husova - alej muků
Hybešova - zelené plochy mezi domy a okolo
parkoviště
Chodská - zelené pásy podél nové komunikace
J. Nerudy - zelené pásy podél komunikace
J. Zacha - zelené pásy podél komunikace
J. Zeyera - alej tureckých lísek a zelené plochy
v sídlišti
J. A. Komenského - zelené pásy podél komu-
nikace a parčík u školy, keřová a vzrostlá zeleň
Jaselská - zelené pásy podél komunikace
Jiřinská - plocha starého hřbitova a retenční
příkop
Jungmannova - zelené plocha podél komuni-
kace, nová výsadba dubů, parčík
K. Brabce - navazující plochy a keře k nadjezdu
Kollárova - keřovité porosty
Kostelní - globózní javory, plocha u sochy sv.
Jana
Křižíkova - nová výsadba lip, globózní javory
navazující plochy upravené černé skládky až
k řece Labi
Lipová - zelené pásy podél komunikace
Matěje Červenky - plochy u kostela a činžov-
ních domů

Majakovského - zelené pásy podél komunika-
ce, globózní javory, turecké lísky
Masarykova - zelený pás ke starému nádraží
podél kolejiště
Mírové náměstí - zelené plochy včetně pomní-
ku a kapličky
Mochovská - zelený pás podél komunikace
Mstětická - park Rudé armády
Na Hrádku - plocha okolo knihovny a muzea
včetně keřů a stromů, plocha okolo kostela
Na Nábřeží - přilehlá zelená plocha na severní
straně ulice
Na Požárech - zelené pásy podél komunikace
Na Stráni - zelené plochy mezi domy sídliště
Na Švihově - alej bříz
Nám. 5. května - plochy, keřové porosty
P. Bezruče - zelené plochy podél komunikace
Prokopa Holého - zelené plochy, plochy v oplo-
cení kolonie, policejní stanice, alej lip
Příční - zelené pásy podél komunikace
Rooseveltova - zelené pásy podél komunika-
ce, nová výsadba, plocha malého hájku, alej ke
hřbitovu
Rumunská - zelené plochy, keřová a vzrostlá
zeleň mezi domy
Rybářská - zelená plocha prostranství
S. K. Neumanna - zelený pás podél potoka
Sady 17. listopadu - zelené plochy, keře
a vzrostlá zeleň

Sokolovská - plochy podél komunikace a mezi
domy včetně vzrostlé zeleně
Spojovací - plochy podél komunikace a mezi
domy včetně vzrostlá zeleň
Stankovského - plochy podél komunikace
a okolo střediska včetně vrostlé zeleně, alej glo-
bózních javorů
Svatopluka Čecha - plochy okolo garáží, nová
výsadba sakur
Třebízského - zelené pásy podél komunikací
a alej lip
U Hájku - plochy podél komunikace a plocha
hájku včetně vzrostlé zeleně
U Hřiště - plochy podél nové komunikace
U Kapličky - aleje lip
U Kovárny - plochy přilehlé k parkovišti, za
CMC a okolo hřiště
U Mostu - okolo pomníku
U Podjezdu - svahy zářezu silnice II/245
U Potoka - zelená plocha podél komunikace
U Učiliště - přilehlé plochy okolo učiliště
a tělocvičny
V Nedaninách - část ploch uvnitř zástavby
V Prokopě - veškeré plochy, keřová a vzrostlá
zeleň včetně svahu silnice II/245 podél chodní-
ku a zastávky ČD
V Rybníčkách - alej lip a keřů podél potoka
Vořechovka - zelené plochy
Zdeňka Austa - navazující plocha k chatám

Houby
Březen – za kamna vlezem, říká jedna z pra-

nostik. Ne však houbaři. Ti, kromě již nám zná-
mých hlív a penízovek, hledají svoje první letoš-
ní úlovky. Co se dá najít?  

Při trošce štěstí první březnovku, nějaký
pařezník nebo destici. Ke konci měsíce se obje-
vují kačenky české a sporadicky nějaký ten
smrž.
Destice chřapáčová (Discina perlata)

Plodnice z vrchu připomínající bolcovitku be-
zovou, tj. jsou miskovité, rozličně zvlněné, tabá-
kově hnědé, hustě plstnaté. Šířka klobouku bývá
5–10 cm. Třeň je velmi kratičký, cca do 1 cm
a vyrůstají z něj kořínkovité části podhoubí.
Houba roste až do května na vlhkých místech

pod světlými křovinami, ale i na ztrouchnivělém
dřevu jehličin (smrků i borovic), více v podhůří.
Je jedlá a chutná.

I my chceme pomoci. Unionský hájek versus
Čelákovice 0:6. Zjišťujeme, že se zde v posled-
ní době více kácí než dosazuje. Členové myko-
logického kroužku nabízejí pomocnou ruku při
výsadbě nových stromů, nejen v hájku.

Připravujeme: besedu s ing. J. Baierem na
téma - „Jarní houby“.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

Foto: ing. Valehrach 

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 21. břez-
na 2004 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto
hodiny můžete využít i chovatelské a houbařské
poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.



Union před jarem
Trenér Miloš Beznoska svolal své svěřen-

ce po vánočně-novoroční přestávce k další
fázi zimní přípravy 19. ledna na Městský sta-
dion. Začátkem února se hráči přesunuli do
Karlových Varů na týdenní soustředění,
které mělo nesporně kvalitní náplň.

Zúčastnily se ho i dvě nové tváře – pětadva-
cetiletý záložník Ladislav Prošek, který přišel na
půlroční hostování z Bohemians, a stejně starý
stoper Roman Kolín, jež je hráčem Xaverova
Horní Počernice. Po týdnu doplnil kádr Unionu
jedenadvacetiletý záložník Bedřich Štumpf,
který na podzim hrál za Břevnov ČFL. Starono-
vým hráčem je jedenadvacetiletý obránce či
záložník Petr Homola, který se vrací do Čeláko-
vic z Xaverova. Naopak na odchodu jsou dva
zkušení fotbalisté – Jan Zelenka a Mario Kaišev,
o které má zájem Hořín, zachraňující se v I.
A třídě. Také Daniel Pašek by rád hrál v hlavním
městě, kde již působil na podzim. Jaro by chtěl
strávit v dresu divizního nováčka Lokomotivy
Vltavín Praha. Je pravděpodobné, že do startu
jarních odvet opustí širší kádr Unionu ještě dva
až tři hráči, kteří zamíří na hostování do okolních
klubů, zároveň není vyloučen ještě příchod
jedné posily.

Union odehrál zimní turnaj na umělé trávě
v Horních Měcholupech, kde se však nedařilo
tak jako v loňském ročníku.
UNION - SPARTA KRČ 0:1

Herně jsme sice měli navrch, vypracovali si
i víc šancí, ale z vítězství se radoval soupeř.
LOKOMOTIVA PRAHA - UNION 1:7

Nováček divize, který hraje skupinu C, nebyl
silným protivníkem. Naši fotbalisté o svém
výrazném vítězství rozhodli již do přestávky.
Branky: Kolín a P. Homola 2, Skuhravý, Smejkal
a Prošek.
UNION - KARLOVY VARY 3:3

Vyrovnané utkání s účastníkem ČFL, který
třikrát dotahoval naše vedení. Branky: P. Homo-
la, Maruška a Douděra.
Přátelsky:
XAVEROV B - UNION 0:5
Branky: P. Homola a Douděra 2, Kolín.

Premiéru komplikuje derby
První mistrovské utkání sehrají fotbalisté Uni-

onu Čelákovice v sobotu 13. března doma
s Roudnicí, kdy se však hraje i televizní derby
pražských „S“, takže zřejmě dojde k posunutí
výkopu tohoto divizního duelu. O týden později,
v sobotu 20. března, je na programu „polabské
derby“ Ovčáry - Union a o týden později, 
27. března od 15 hodin hostíme na stadionu
U Hájku nováčka FK Kryry.

Přijede Sparta!
Pořadatelům z SK Union se podařilo na

druhý ročník letního turnaje „O pohár sta-
rosty města Čelákovic“, který se uskuteční
v úterý 6. července 2004 na Městském stadi-
onu, zajistit skvělé obsazení.

Účast již potvrdily úřadující český mistr
a osmifinalista Ligy mistrů pražská Sparta,
vítěz Poháru ČMFS a účastník třetího kola
Poháru UEFA FK Teplice a kandidát postupu
do nejvyšší soutěže FK Mladá Boleslav.
Čtvrtým týmem budou pochopitelně fotba-
listé domácího divizního Unionu. Ve sváteč-
ní den dopoledne se odehrají dvě semifiná-
lová utkání, odpoledne pak turnaj vyvrcholí
zápasy o třetí místo a finálovým duelem. Fot-
baloví příznivci ze širokého okolí se tedy
mají začátkem prázdnin na co těšit! (tý)

Deset let po rekonstrukci stadionu U Hájku
Dnes si již málo fotbalových příznivců vzpomene na „kvalitu“ hrací plochy jiřinského hřiště U Hájku.

Na místě současného stadiónku se hrálo od roku 1934 a kvalita písčitohlinitého povrchu, který měl
po stranách pár travnatých drnů,  nebyla valná.

První pokus o zlepšení této situace se odehrál v roce 1986, ale příliš se uspěchal, takže po něko-
lika týdnech byl efekt téměř nulový. Radikální rozhodnutí padlo v roce 1991 a po posledním zápase
vjela na plochu těžká technika. Firma Sibera vytvořila podloží a zasela travní semeno. Již v létě se
plocha zazelenala, ale ještě bylo potřeba hodně úsilí, než na ni mohli vyběhnout fotbalisté. Rekon-
strukce si vyžádala náklady ve výši 400 tisíc korun a k tomu je nutné přičíst mnoho brigádnických
hodin členů klubu. Měnilo se prostředí i v bezprostřední blízkosti hrací plochy. Rozšířily se kabiny, na
střeše vznikla tribunka pro sto diváků, upravily se ochozy k stání.

Slavnostní otevření rekonstruovaného stadionu U Hájku se uskutečnilo 23. července 1994, kdy byl
soupeřem Unionu ligový tým Viktorie Žižkov, kterou tehdy trénoval Jiří Kotrba a její dres oblékali
například Karel Poborský, Michal Bílek, Jozef Majoroš, Petr Holota a další. Pražané vyhráli jasně 10:0
a více než 2500 diváků si odnášelo skvělý fotbalový zážitek.

V dalších letech se „U Hájku“ hrála dvě kvalifikace mistrovství Evropy žen a startovaly zde i mlá-
dežnické reprezentační výběry. Zabydlela se zde divizní soutěž a jednu sezónu sem chodili čeláko-
vičtí příznivci na ČFL. Byl i dějištěm překvapivého vyřazení příbramské Dukly z Poháru ČMFS a vloni
hostitelem prvního ročníku letního turnaje „O pohár starosty města Čelákovic“.

Na stadionu se připravují na svá utkání nejen dospělí, ale i mládežnická družstva Unionu. Během
let došlo k dalším úpravám okolí, vznikl nový stánek občerstvení a hlavně po rekonstrukci okolních
ulic vznikly kolem stadionu parkovací plochy. V současné době se chystá vybudování  zcela nových
střídaček.

Po deseti letech existence „nového“ stadionu si lze jen přát, aby si na něj našlo cestu co nejvíc fot-
balových příznivců, kteří by „U Hájku“ sledovali kvalitní hru modrobílého Unionu Čelákovice!

Milan Šikl
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FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE
Muži FBK Čelákovic dvěma výhrami v seve-

rozápadní divizi ještě neztratili možnost bojovat
o postupovou příčku, protože jejich největší kon-
kurenti o postupová místa vyšli překvapivě
bodově naprázdno.

Kooperativa Pardubice C - FBK Čelákovice
7:8 (1:2, 3:2, 3:4)
Branky: F. Holcman 6, T. Holcman, M. Krejza

Především střelecká potence našeho kapitá-
na nás přivedla k vítězství.

Ústí nad Orlicí - FBK Čelákovice 3:6 (0:3, 1:1,
2:2)
Branky: Krejza 2, Vichera 2, Šimek, F. Holc-
man.

O svém vítězství jsme rozhodli již v první 
třetině.

Čelákovičtí tak odehrají svá rozhodující
utkání o dvě postupová místa na domácí
palubovce v hale Bios ZŠ Kamenka. Sobota
6. 3. 2004 v 8.00 - SK FBC Kolín, ve 12.40 -
Kooperativa Pardubice B, v 15.00 - Havlíčkův
Brod. Tomáš Holcman 

ORKA 
Druhá liga se přehoupla do druhé poloviny

základní části. Na postupovou příčku nyní ztrá-
címe pět bodů, do konce ligy ale ještě zbývá
devět zápasů.

Orka - SK Bovys Jihlava 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Branky: Veselý 2, Kubíček, Bartoň, Čečák, Strnad.

Soupeř vedl už 3:0, pak jsme již začali nabí-
rat na obrátkách a jasně jsme ho přehrávali.

Orka - FbC JKS Lipník 13:3 (3:0, 6:1, 4:2)
Branky: Kubíček 3, Truneček 3, Bartoň 2,
Čečák 2, Veselý, Mikšovský, Kantulák.

V tomto zápase jsme měli jasnou převahu
a dařilo se nám i střelecky. Hosté dokázali
odpovědět jen příliš tvrdou a místy i zákeřnou
hrou.

USK Slávie Ústí n. L. - Orka 4:5 p (1:0, 2:3,
1:1, 0:1)
Branky: Kubíček, Šeda, Mikšovský, Veselý,
Bartoň.

První polovina zápasu se nám příliš nevyved-
la a prohrávali jsme již 3:0. V poslední třetině
jsme pak konečně vedli, domácí však ještě
dokázali vyrovnat. Vítězství nám zajistil gólem
v prodloužení Bartoň.

Orka - TJ JM Chodov B 3:4   
Branky: Čečák 2, Mikšovský.

Hosté přijeli posíleni o hráče ze svého A-
týmu, a nakonec byli o jednu branku šťastnější.

Orka - Tatran Střešovice B 4:3 p
Branky: Veselý 2, Čečák, Kubíček.
Vyrovnané utkání s šancemi na obou stra-

nách rozhodl v náš prospěch až v prodloužení
Kubíček.

SPORT

V hale U Učiliště se hrají vždy dvě utkání.
Dopolední utkání začíná v 10.00 hod., druhé
ve 14.00 hod.
2. liga muži – „A“ družstvo
sobota 20. 3. Hronov
KP muži – „B“ družstvo
sobota 13. 3. Benešov
sobota 27. 3. Mladá Boleslav

VOLEJBAL

Každý den posledního týdne před zápasem
s kralupskou rezervou přicházely k sluchu hráčů
ŠK Spartak Čelákovice nové a nové informace
z tábora soupeře. Někdy byly tyto zprávy alar-
mující a jindy zase vytvářely iluzi klidu.

Všemi se ale vinulo jasné poselství: čekáme
na vás a nedáme vám nic zadarmo.

A jak to dopadlo? Jako v této sezóně vždy
vítězně.

8. kolo:
Easy E. Kralupy D - ŠK Mělník 1885 C 2:3, Easy
E. Kralupy E - ŠK Sp. Čelakovice A 1:4, Sokol
Tišice B - Sokol Brandýs B 3.5:1.5.

Tabulka
1. ŠK Sp. Čelakovice A 8 0 0 29.5     16
2. Easy E. Kralupy D 5 1 2  27.0 11  
3. Sokol Tišice B 3 2 3  20.5 8
4. Easy E. Kralupy E 3 1 4   17.0  7
5. ŠK Mělník 1885 C 2 1 5   15.5 5
6. Sokol Brandýs B 0 1 7   10.5  1

ŠACHY

● FITNESS ATHLETA ČELÁKOVICE hledá
cvičitelku(-y) aerobiku pro již zaběhnutou klien-
telu, jako náhradu za cvičitelku, která skončila.
Dále hledáme cvičitele(-ku) jógy nebo powerjó-
gy pro rozšíření naší nabídky. Tel.: 608 157 004,
606 589 104.

● FITNESS ATHLETA ČELÁKOVICE oznamuje
obnovení hodin aerobiku na míčích (fitball), a to
od 18. března každý čtvrtek od 19.00 hod.
v prostorách fitness (J. A. Komenského 1586,
prostory bývalé školky). Předcvičuje Vlaďka
Barešová. Bližší informace na tel.: 606 589 104
(fitness) nebo 723 953 541 (Vlaďka Barešová).
VOLEJTE! OMEZENÁ KAPACITA! 

CVIČENÍ

FbK Ml. Boleslav - Orka 3:3 p (2:0, 1:2, 0:1,
0:0)
Branky: Bartoň, Mikšovský, Truneček.

Souboj s vedoucím celkem druhé ligy se nesl
ve vysokém tempu a nasazení. Domácí se
v první třetině ujali dvoubrankového vedení, díky
naší zlepšené hře a dvěma využitým přesilov-
kám se nám nakonec podařilo vyrovnat.

Junioři

ORKA - Chodov 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

ORKA - Future „B“ 1:9 (0:1, 1:3, 0:5) 
Branka: Šuvada.

Kam vyrazit v březnu?
7. 3. Vzpomínka na TGM 16 km
vlak Nové Strašecí - Lány
13. 3. Pochod Dr. R. Šumavského

okolo Prahy 14–27,5 km
vlak Praha - Uhřiněves
20. 3. Okolím Říčan 7–35 km
vlak Havlíčkův Brod
27. 3. Pochod Českým rájem,

putování za Rumcajsem 5–50 km
autobus Jičín
3. 4. Za povidlovým koláčem 7–50 km
vlak Benešov 

Výletů se spolu se členy KČT mohou zúčast-
nit 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,
326 992 814.

TURISTÉ

Jedenáct medailí
Česká liga Taekwon – Do ITF pokračovala v polovině února druhým kolem za účasti 103 závod-

níků z Čech a Slovenska. Čelákovickou školu reprezentovalo 11 borců, mezi nimi i dva nováčci – Pat-
rik Jurczek a Dan Kolenský.

V kategorii technických sestav obsadila Lucka Šulcová druhé místo, bronz přidali Tomášové Čvanča-
ra a Sekera, Robert Sušánek a Standa Sekera. Ve volném boji se předvedla ve velmi dobrém světle
Nikolka Sušánková a vybojovala též bronz. Stříbro pro Čelákovice získali Martin Podhorský, Lucka Šul-
cová a Robert Sušá-
nek. Další své republi-
kové zlato si veze
domů Tomáš Sekera.

Trenér Standa Se-
kera ve své juniorské
kategorii zvítězil a při-
dal bronz z kategorie
seniorů.

Standa Králík a Ja-
kub Šulc zůstali těsně
pod stupni vítězů,
shodně na čtvrtých
místech.

Ziskem jedenácti
medailí jsme potvrdili
svoji pověst jedné
z nejúspěšnějších škol
v ČR.

Čelákovický tým s tre-
nérem české repre-
zentace V. Machotou
(V. dan).

TAEKWON-DO
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NOHEJBAL

Nové hřiště i cíle
Čelákovický nohejbal, který má již několikale-

tou tradici rekreační i soutěžní, se v letošním
roce rozhodl k zásadním krokům. Především se
stal členem tělovýchovné jednoty Spartak Čelá-
kovice, která je ve městě největším sdružením
různých sportovních oddílů. Toto členství zaru-
čuje možnost vybudovat „svoje“ sportovní zaří-
zení, které je nezbytně nutné pro účast v kraj-
ských a republikových soutěžích. Z těchto důvo-
dů bude postaveno nohejbalové hřiště včetně
kompletního sociálního zařízení při vstupu do
fotbalového areálu z Rybářské ulice.

V Čelákovicích se hraje nohejbal na úrovni
krajského přeboru. Všichni hráči, kteří jsou
zařazeni do základního družstva, berou zimní
přípravu velmi vážně, což  dosvědčuje pravidel-
ná a tvrdá tréninková příprava ve sportovní hale
BIOS každou neděli odpoledne.Vedení mužstva
i hráči si kladou nejvyšší cíl - postup do 2. ligy již
v letošním roce. OK

TENIS
V sobotu 20. března v 10 hodin se uskuteč-

ní v klubovně TK Čelákovice členská schůze
tenisového klubu. Zveme všechny členy TK.

Ondrej Michelčík
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