
NÁVRAT DO EVROPY
Blížící se 1. květen 2004 bude zlomovým dnem našich novodobých dějin. Česká republika se 

oficiálně a doufejme, že i definitivně vrátí do společenství vyspělých evropských států, z něhož bylo
tehdejší Československo po Únoru 1948 násilně vytrženo a připoutáno jako jeden z poslušných
východoevropských satelitů k Stalinovu sovětskému impériu.

Ve čtyřicetiletém socialistickém experimentu ztratila prosperující mladá republika ze středu Evro-
py své dosavadní pevné pozice, a proto se dnes z uctivé vzdálenosti a s tichou českou závistí dívá-
me, kam dokázaly dojít srovnatelné země, jako jsou Rakousko či Portugalsko.

I když vstupujeme do Evropské unie s tímto hmatatelným ekonomickým handicapem, který budou
bohužel postupně smazávat ještě další generace, každá jiná cesta než integrace do zavedených
evropských struktur by byla další slepou uličkou.

Plnohodnotné začleňování České republiky, jejích krajů, okresů, měst a obcí zpátky do Evropy bude
dlouhodobým procesem, který se hlavně v začátcích neobejde bez dočasných restriktivních opatření
a především nepříjemných aklimatizačních problémů.Ty však by měly na druhé straně bohatou měrou
vyvažovat evropské zkušenosti z realizace důležitých projektů ve všech sférách života včetně jejich
finančního zajištění z nejrůznějších podpůrných fondů.

Také pro město Čelákovice se od května
otevře nová kapitola, jejíž úvodní nesmělé řádky
byly v minulých letech již napsány. Na mnohem
výraznějším evropském rukopisu Čelákovic by
se však kromě radnice mělo podílet co nejširší
celoměstské spektrum zájmových organizací
a spolků, které se nechtějí uzavřít jen samy do
sebe nebo nevidí horizont své činnosti pouze
v české kotlině.
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NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

● Jak jste spokojeni s poštou

v našem městě?

● Rekonstrukce ulice

Stankovského

● Jak ven z bludného kruhu?

Proč se kácely stromy?
Jednou z nejdiskutovanějších záležitostí,

které se v Čelákovicích v posledních týd-
nech přetřásají, je výrazné kácení stromů
v několika městských lokalitách. Podrobněj-
ší a zasvěcené informace nám poskytla
vedoucí odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu ZUZANA MUTÍNSKÁ.

Proč došlo k tak velkému kácení stromů?
„Dřeviny byly doporučeny ke smýcení z důvo-

dů fyziologického stáří, napadení houbovými
chorobami, hnilobnými procesy či škůdci, popř.
z důvodu rekonstrukce zeleně či investiční
výstavby. Posudky soudních znalců jsou na
odboru životního prostředí k dispozici. Pochopi-
telně, že nová alejová výsadba svou výškou či
velikostí několik let nemůže nahradit původní
dřevinu, avšak zkuste si nyní projít Dukelskou či
Fügnerovou ulicí, kde nové výsadby již vzrost-
lých stromů proběhly loni. Lidé, kteří zde žijí,
jsou s výsadbou spokojeni, sami se dokonce
podíleli na výběru vhodné dřeviny.“ 

Pokračování na str. 14

ROZHOVOR
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
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• řadu majetkoprávních záležitostí – smluv,
týkajících se obytné zóny Sedlčánky - jih

• odstoupení města Čelákovic od kupní smlouvy
mezi městem Čelákovice a Strojírnami Čelá-
kovice, s. r. o., ze dne 3. 10. 2002, na pozem-
ky p.č. 3571/1, p.č. 3571/2 a p.č. 3571/9
v budované průmyslové zóně města.
Dále Zastupitelstvo:

• souhlasilo s realizací navržených komplex-
ních preventivních programů prevence krimi-
nality v roce 2004, a to v rámci stanovených
finančních limitů městského rozpočtu,

• pověřilo místostarostu Mgr. Františka Bodlá-
ka řízením Městské policie,

• nesouhlasilo s podnětem od jednoho z obča-
nů, odvážet komunální odpad pro všechny
občany města, dle vzoru některých jiných
měst, zdarma. D. V.

RADA MĚSTA
JEDNALA...

Třetí zasedání RM tohoto roku se uskutečni-
lo dne 4. března od 15 hod. a projednalo se cel-
kem 37 bodů připraveného programu. Z jednání
Rady města vyplynuly následující závěry:

Rada města souhlasila:
- s pronájmem pozemku na městském hřbitově

firmě Schrogel Pardubice, která zde instaluje
prodejní automat na svíčky, za nájemné 1 500,-
Kč ročně,

- s prodloužením nájemní smlouvy firmy PEVA
na provozování městské tržnice na dobu dal-
ších tří let,

- s prodejem zastavěné části pozemku o výmě-
ře 200 m2 Stavebnímu bytovému družstvu
Čelákovice v ceně znaleckého posudku,

- s připojením objektu p. J. Vocáska na měst-
skou kanalizaci.
Dále RM vyslovila souhlas:

- s poskytnutím finanční odměny řediteli Kultur-
ního domu Čelákovice při příležitosti jeho
životního jubilea,

- s poskytnutím příspěvku 2 500,- Kč ZŠ J. A.
Komenského na realizaci protidrogového pro-
gramu,

- s dodatkem č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi
ZP Metal-Aliance a městskou saunou.

Rada se rovněž zabývala umísťováním žada-
telů do našeho DPS a souhlasí s tím, aby
nájemník DPS, který složí smluvní částku 
50 000,- Kč na účet města, získal nájemní
smlouvu na dobu neurčitou a aby bylo umožně-
no žadatelům o bydlení v DPS tuto částku
i splácet po dobu tří až pěti let (podle individuál-
ních finančních možností nájemníka).

Radní odsouhlasili návrh místostarosty na
rozdělení finančních dotací sportovním oddílům
a občanským sdružením pro rok 2004. Součas-
ně předložili několik konkrétních námětů na
zpětnou kontrolu i na další upřesnění dotační
politiky v roce 2005. RM doporučuje Zastupitel-
stvu města tento návrh schválit.

V další části jednání diskutovali členové RM
se zástupci občanského sdružení CZELA.NET,
které se zabývá vytvořením internetové sítě
v našem městě. Radní souhlasili s tím, že
k položení potřebných spojovacích kabelů
budou využity topné kanály v oblasti Stankov-
ského ulice, které se budou nyní rekonstruovat,
popř. stávající funkční topné kanály. Byla odmít-
nuta varianta vedení „vzdušnou cestou“.

RM rovněž projednala doplňující návrh mgr.
Skalického na zřízení kulturní - popř. kulturně

informativní komise při Radě města. S tímto
návrhem RM souhlasí a vyzývá všechny sub-
jekty města k návrhům svých zástupců (pí Váv-
rové, vedoucí odboru školství, kultury a informa-
cí MěÚ, tel.: 326 929 108).

Naopak RM nesouhlasila s návrhem firmy
IRC TRADE, s. r. o., na finanční vyrovnání za
projektovou dokumentaci k Průmyslové zóně
Čelákovice - jih.

Rada města se dále věnovala posuzování
předložených návrhů různých smluv a schválila:
- Smlouvu o dílo mezi městem a ing. M. Muží-

kem na konzultační činnost při projednávání 
1. a 2. změny územního plánu Čelákovic.

- Nájemní smlouvu mezi městem a firmou
ZEMOS-Agro Sedlčánky jako pronajímatelem
na pronájem pozemku na separační místo za
3 000,- Kč ročně na dobu neurčitou.

- Dodatek nájemní smlouvy s p. Sixtou na
pozemky v Sedlčánkách na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

- Příkazní smlouvu o poskytování právních slu-
žeb městu p. JUDr. J. Římalem.

Pro další rozhodnutí vzali radní v úvahu
doporučení výběrové komise a schválili nabídku
firmy STRABAG, a. s., Beroun na výstavbu
místních komunikací v obytné zóně Nedaniny,
v ul. Na Požárech a rekonstrukci ulice Ruská.
Na závěr této části schůze RM ještě schválila
dotaci Svazu chovatelů v Záluží ve výši 5 000,-
Kč na podporu jejich činnosti a opakovaně
schválila stanovisko města k projektu Rehabili-
tace Volmanovy vily z 24. 9. 2003.

Ve smyslu Zásad pronajímání městských
bytů (čl.XI) přidělila RM byt 2+1 Miroslavě
a Petře Parkanovým. Jejich původní byt v čp.
109 byl v rámci rekonstrukce celého objektu
zbourán a obě dívky žijí po úmrtí matky v dětském
domově. Vzhledem k jejich věku pobyt v DD
končí a město má povinnost se o ně postarat.

Rada města  vzala na vědomí výsledky hos-
podaření firmy VaK Mladá Boleslav za rok 2003
v lokalitě provozovny Čelákovice. Zároveň uloži-
la vedoucímu Městského bazénu a sauny, aby
připravili úpravu vstupného do těchto zařízení
od 1. 9. 2004.

Po projednání všech výše uvedených záležitos-
tí se členové RM zabývali několika problémy,
k nimž - prozatím - nepřijali žádné usnesení. Sta-
rosta předložil Radě zprávu Finančního úřadu
o provedené kontrole čerpání státní dotace při
rekonstrukci domu čp. 109. Závěry této zprávy jsou
prozatím pro město nepříznivé. Radní se seznámi-
li s dopisem ing. K. Majera (vedoucího odboru
finančního a plánovacího MěÚ), v němž objasnil
čerpání finančních prostředků města a státu při
modernizaci budovy ZŠ J. A. Komenského a při
výstavbě plaveckého bazénu. I tato rozsáhlá akce
je předmětem kontroly ze strany Finančního úřadu.

Místostarosta předal radním žádost ředitele
Městského muzea p. Špačka na uvolnění finan-
cí ve výši přibližně 90 000,- Kč k zajištění výsta-
vy „Krajky ze sbírek MěM Čelákovice“. Výstava
by se měla uskutečnit od června do září 2004
a byla by doplňkem Světového kongresu krajky,
který proběhne v červenci v Praze. Pan ředitel
předal rovněž žádost o navýšení celoročního
rozpočtu MěM o částku přesahující 200 000,-
Kč na financování provozních nákladů. Obě
žádosti se setkaly s negativním posouzením
většiny členů RM a budou projednávány na jed-
nání Zastupitelstva města v dubnu po provede-
ní auditu hospodaření MěM za uplynulý rok.

Komentář z jednání Rady města zpracoval 
Mgr. František Bodlák, místostarosta

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo města Čelákovic na svém
zasedání dne 25. února 2004 schválilo:
• souborné stanovisko obsahující pokyny pro

zpracování návrhu 1. změny územního plánu
sídelního útvaru města Čelákovic,

• návrh rozhodnutí o podaných námitkách vlast-
níků pozemků a staveb, jejichž práva jsou
dotčena konceptem řešení 1. změny územní-
ho plánu sídelního útvaru města Čelákovic,

• pořízení 2. změny územního plánu sídelního
útvaru města Čelákovic, jejímž důvodem je
změna využití vyčleněných nezastavěných -
průmyslem nevyužívaných ploch, v prostoru
TOS Čelákovice z funkčního využití „prů-
myslová výroba“ na plochy „smíšené zóny
městského typu“,

• záměr města na zapojení se aglomerace
Čelákovice do skupinového projektu, pod
městem Nymburk, pro financování z fondu
soudržnosti, a to s odkanalizováním obytných
zón V Rybníčkách a Pod Přerovskou cestou II.
Případně se stávajícími řady města (střed –
odlehčovací nádrž),

• záměr města na prodej pozemků na náměstí
p.č. -676, -679, 680, 686/1 resp. jejich částí
potřebných pro investiční záměr, v k.ú. a obci
Čelákovice na náměstí v Čelákovicích o celko-
vé výměře 6.483 m2 za min. cenu 2.200,-
Kč/m2 pro investora, který splní stanovené
regulační podmínky města,
Starosta zdůraznil, že město hledá investora,
který by chtěl v proluce náměstí (mezi restau-
rací U Bohuslavů a obchodem Albert) vystavit
objekty podle regulačních podmínek zpraco-
vané studie, přičemž pouze zastavěná plocha
pozemků cca 4.000 m2 se může tomuto inves-
torovi prodat. Město, pak na straně druhé, by
se stalo partnerem – spoluinvestorem s vkla-
dem pozemku. Spoluvlastnictví nemovitostí
městu velmi dobře vychází např. s Českou
poštou i s Policií ČR. Dle zastupitelů by objekt
měl doplnit náměstí tak, aby se z něho stala
důstojná vizitka města. Osloveny tedy budou
realitní kanceláře, které budou shánět zájem-
ce. Poté budou Zastupitelstvo i veřejnost infor-
mováni.

• předložený dílčí projekt Programu prevence
kriminality na místní úrovni roku 2004 (3.
etapa rozšíření městského kamerového dohlí-
žecího systému) a žádost o státní účelovou
dotaci na tento projekt ve výši 1 117 387,- Kč,

• plán prodeje městských bytů do roku 2006,
dle Radě města předloženého plánu, a to -
v roce 2004 prodej 36 bytů v ulici Rumunská
čp. 1462-1464 a 16 bytů v ulici Na Stráni čp.
1631. V roce 2005 prodej pouze v sídlišti
V Prokopě - 24 bytů čp. 1425-1428, 24 bytů
v čp. 1353-1358, 18 bytů v čp. 1359-1421 a 12
bytů v čp. 1422-1424. V roce 2006 pak 5 bytů
v ulici Prokopa Holého čp. 1169, 1171, 1203
a 48 bytů v uici Rumunská čp.1455-1456.

• konkrétní postup prodeje městských bytů
v roce 2004 včetně navržených cen,

• pokácení stromů a provedení navržených
náhradních výsadeb dle předloženého sezna-
mu zpracovaného odborem životního prostře-
dí MěÚ, jehož základem byly odborné po-
sudky,
Tomuto je věnován „Rozhovor na aktuální
téma“, který začíná na straně 1. a pokračuje
na straně 14. tohoto čísla Zpravodaje.
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ZÁMĚR MĚSTA NA PRODEJ
POZEMKŮ NA NÁMĚSTÍ
p.č. - 676, - 679, 680, 686/1 resp. jejich částí
potřebných pro investiční záměr v k.ú. Čelákovi-
ce a obci Čelákovice na náměstí města Čeláko-
vic o celkové výměře 6 483 m2 za min. cenu 
2 200,- Kč/m2 pro investora, který dále splní
regulační podmínky města:
1) regulační čára je vedena v pokračování stá-

vajících objektů.
2) výška objektů - 3 nadzemní podlaží, z nichž

poslední podlaží bude ustupující + střecha
uvažovaná jako obytné podkroví.

3) členění podél náměstí - délka proluky pro
výstavbu, a tedy i fronta nových objektů má
celkovou délku cca 63 m, je důležité členění
fasád do úseků a uplatnění odpovídajícího
měřítka. Lze členit frontu na 3 úseky s dél-
kami 28, 20 a 15 m s přerušením nejdelšího
úseku v parteru, kde je navržen pěší tah pro-
tažený z ulice J. A. Komenského, resp.
odstavného parkoviště na jihu formou
obchodní pasáže s komerčními aktivitami
obrácenými do dvora i do náměstí.

4) celková zastavěná plocha: 1 300 m2

celková obestavěná plocha: 4 280 m2

1. NP - parter: 1 180 m2

2. NP - 1 300 m2

3. NP - ustupující: 1 200 m2

4. NP - podkroví: 3 500 m2

(cca 80% z celkové obestavěné plochy) 
5) požadavky na architektonické zpracování -

střídmý a účelný koncept, který zklidní rozbi-
tý prostor s mnoha novotvary.

6) stavební program - vlastní náplň objektu
bude předmětem obchodního záměru. Nový
objekt bude dotvářet významným způsobem
prostor náměstí a volba aktivit, především
v parteru, bude přispívat k oživení náměstí
a podtržení jeho významu v rámci města.

Informace podá: starosta města Ing. Bohu-
mil Klicpera - 326 929 101.

Přivítáni do života byli v sobotu 28. února 2004 tito noví občánci města Čelákovic:
Kašpar Vic Matoušek, Matěj Kryštof, Adéla Černá,

Vojtěch Žižka, Jaroslav Drahokoupil,
Šimon Vlach, Lukáš Zamrazil, Kristýna Poučková,

Jan Fišera, Eliška Štrajtová a Robert Latýn.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC,
které se koná 21. dubna 2004

od 18.00 hod. v Kulturním domě
Program: změna rozpočtu města, 

majetkoprávní záležitosti, dotační tituly

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 Čelákovic (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.

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

● Především pro obyvatele Sedlčánek - od 1. 4. 2004 je separační stání a kontejner přemístěn
do areálu firmy ZEMOS.

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

● Veřejná diskuse s občany o urbanistické studii rehabilitace ulice Stankovského, kterou
Vám přinášíme jako přílohu Zpravodaje, se uskuteční 5. dubna 2004 od 18.00 hodin v sále Kul-
turního domu Čelákovic. Náměty a připomínky občanů budou zapracovány do následného
projektu.

● Pro rybáře - dne 1. 4. 2004 nabývá účinnosti zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství. Ustanovením 
§ 20 odst. 2) tohoto zákona rybářské lístky vydává a odebírá obecní úřad s rozšířenou působností.
V praxi to znamená, že od 1. 4. 2004 vydává rybářské lístky pro občany Čelákovic MěÚ Bran-
dýs n. L. – Stará Boleslav, odbor životního prostředí - DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ Praha 1,
náměstí Republiky 3 (1. patro, vchod A, č. dveří 127).
Úřední hodiny: pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod., ostatní dny po tel. dohodě na čísle 221 621 403.

● Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu lze podat u pří-
slušného úřadu do 27. května 2004 do 16.00 hodin.

● ODBOR DOPRAVY - ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND oznamuje, že končí dnem
25. března 2004 svoji činnost na adrese: Biskupská 7, Praha 1 a zahajuje dnem 5. dubna 2004
svoji činnost na adrese: Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav, 250 02
Úkony na tomto pracovišti:

• evidence řidičů (ŘP národní, ŘP mezinárodní, průkazy profesní způsobilosti řidiče)
• evidence vozidel (přihlašování, odhlášení z registru, změny  apod.)
• schvalování přestaveb a dovozů vozidel
• přestupkové řízení
• agendy autoškolství

Úřední dny: po + st 8.00 - 12.00, 12.30 – 17.00 hod. út + čt 8.00 - 12.00, 12.30 – 15.00 hod.
Na pracovišti Biskupská 7, Praha 1, 4. patro bude zajištěna možnost podání žádostí a zpracování evi-
denčních úkonů (nevyžadujících podklady ze spisového materiálu) na úseku evidence vozidel a řidič-
ských průkazů ve dnech: po a st 8.00 - 12.00  12.30 – 17.00 hod.

● DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY vyplácejí od 1. dubna 2004 ÚŘADY PRÁCE 
kontaktní adresa: Úřad práce Praha-východ, pracoviště státní sociální podpory, nám. Republiky 3,
110 00 PRAHA 1
kontaktní místo pro Čelákovice: Úřad práce Praha-východ, kontaktní místo státní sociální podpory,
Wolkerova 503, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: 326 904 440, 326 905 702, 326 907 520, e-mail:
ssp.brandys@worldonline.cz, úřední hodiny: po a st 8.00 - 17.00 hod.



● 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

● Regionální informační místo pro podnika-
tele Praha-východ, se sídlem v Čelákovicích,
Rybářská 155 (přízemí), nabízí tyto služby:
• Všeobecný informační servis o regionu 
• Česká legislativa pro podnikatele
• Poradenství – obecné, právní, ekonomické

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

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

Provozní doba:
pondělí 18.00 – 21.30

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

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

V pondělí 12. 4. 2004 bude Městský bazén
otevřen pro veřejnost od 15.00 – 21.30 hod.
(17.00 – 18.00 klienti ZP M-A).

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 

Městský a televizní
informační kanál v novém

V průběhu března došlo ve vysílání městské-
ho infokanálu k několika podstatným změnám.

Změnil se název kanálu z INFO na SAT plus.
Změnilo se také vysílací schéma. Provozovatel
SAT plus určil pro městské vysílání v Čelákovi-
cích a Lysé nad Labem tyto časy:

08.00 – 08.30
09.15 – 09.45
12.00 – 12.30
13.15 – 13.45
18.00 – 18.30
19.30 – 20.00
22.30 – 23.00

Jednání se SAT plus nadále pokračují,
a proto nevylučujeme, že získáme pro místní
vysílání ještě další vysílací prostor. Do konce
března by mělo být vysílání naplněno již zcela,
a tak budete moci sledovat nejen místní zprávy,
ale také „Dětskou televizi“, informace o nových
knihách v pořadu „3 minuty s“, pravidelné pořa-
dy UPC „UPC Uvádí“, „UPC Informuje“. Pro
počítačové začátečníky připravil SAT plus ve
spolupráci s časopisem Počítač pro každého
pravidelné desetiminutové pořady plné užiteč-
ných rad a informací „Počítač pro každého“.
Více zatím nebudeme prozrazovat. Těšíme se
na Vaše ohlasy.

manola video, s. r. o.
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Sběrný a separační dvůr komunálního
odpadu města Čelákovic
„Na Špičce“ - Mochovská 116, Čelákovice
provozovatel - Technické služby Čelákovice

PROVOZNÍ DOBA
úterý + čtvrtek 9.00 - 15.00 
středa + pátek 15.00 - 18.00 
sobota 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 18. dubna
2004 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto hodi-
ny, můžete využít i chovatelské a houbařské
poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

Zápis do mateřských škol 
v ulici Rumunská a Přístavní 
bude probíhat v týdnu od 13. do 16. dubna
2004.

Kalendář plateb na měsíc duben
pátek 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za únor
čtvrtek 15. ➙ daň silniční
- záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 26. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen

● V březnu byla v Čelákovicích otevřena nová
specializovaná prodejna VÝPOČETNÍ, DIGI-
TÁLNÍ A MOBILNÍ TECHNIKY.

Nabízejí zde: počítačové sestavy na přání
zákazníka např. od firmy HP, dále notebooky,
počítačové komponenty, tonery, inkousty, pásky
do tiskáren, digitální fotoaparáty, kamery
a mobilní telefony vše s příslušenstvím
a v neposlední řadě software Microsoft, Adobe,
Corel, Grisoft, Symantec.

Jako doplňkové zboží zde můžete zakoupit
gelové svíčky. Dále můžete využít zakázkové
výroby reklamních a dárkových přívěsků a těží-
tek, a to technologií zalévání 3D předmětů, foto-
grafií, apod. do čiré pryskyřice.

Od dubna se nabídka rozšíří o Internet pro
veřejnost a prodej počítačových her. Přibude
i další doplňkový prodej, a to červená a bílá vína
zn. MUCHA.

Prodejnu najdete na adrese Kostelní čp.15
a jejím odpovědným vedoucím je Martin Chra-
mosta.

Kontakty: 326 993 587, GSM: 608 823 220, 
e-mail: chramosta@machra.cz a webové strán-
ky: http://www.machra.cz
Provozní doba:
pondělí + středa 13.00 – 20.00 hod.
úterý + pátek 13.30 – 20.00 hod.
čtvrtek  15.45 – 20.00 hod.
sobota    8.00 – 11.30 hod.
neděle    8.30 – 11.00 hod.

● Ve stejném měsíci byla znovu otevřena pro-
dejna PAVUČINA v Kolárově ulici čp. 90. Po cca
čtvrtroční odmlce pokračuje v prodeji dětského
seconhandového oblečení a stáčené drogérie,
ale nyní také majitelka rozšířila nabídku o prodej
nového, v městě chybějícího, kojeneckého
zboží. Namátkou uvedu vaničky, dudlíky, lahvič-
ky, jednorázové plenkové kalhotky a kojeneckou
kosmetiku.

Další změnou je prodej hraček anebo můžete
využít nabídky výrobků z peří – jejich prodej, šití,
čištění či přešívání.
Provozní doba:
po – pá 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
so 8.30 – 11.00 hod.
Kontakt: 604 654 165. D. V.

(integrování s dalšími organizacemi a institu-
cemi na podporu MSP)

• Informace o podporách malého a středního
podnikání na regionální i celostátní úrovni

• 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
• Nabídka vzdělávacích kurzů
Základní informační a poradenská činnost zdarma
Tel./fax: 326 993 774   
e-mail:inmp.pv@seznam.cz
Provozní doba: po, st, čt 8.00 – 16.00 hod.
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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 %

sobota 3. MICHAL JE PAJDULÁK
10.30 hod. Dětské představení s aktivní účastí dětí, hra se samolepicí páskou, velká zábava,

dáreček pro každého. Vstupné: 110,- Kč

úterý 6. CESTA EVROPOU časem a prostorem
19.30 hod. České populární melodie od roku 1918 do současnosti. Hraje Komorní orchestr Jana

Zacha se svými sólisty a zpěváky pod taktovou Bohumíra Hanžlíka.
Vstupné: 100,- Kč

sobota 10. TANCOVÁNÍ POD VAJÍČKEM
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje střídavě hudební skupina FOBOS a DRUHEJ DECH.

Vstupné: 100,- Kč

sobota 17. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JUNIORŮ V KULTURISTICE 
FITNESS A BODYFITNESS

10.00 hod. Semifinále
15.00 hod. Finále                

úterý 20. ABECEDA  HVĚZD
19.30 hod. Ojedinělý celovečerní pořad s Vladimírem Hronem, který se vám představí jako imi-

tátor, moderátor, bavič a zpěvák. Vstupné: 160,- Kč

čtvrtek 22. APRÍLOVÁ ŠKOLA EVY HRUŠKOVÉ A JANA PŘEUČILA
9.00 hod. Výchovný pořad pro děti ZŠ. Vstupné: 30,- Kč

pátek 23. TANEČNÍ ZÁBAVA
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Dekameron. Vstupné: 99,- Kč

úterý 27. MALOVANÉ PÍSNIČKY
9.30 hod. Pásmo písniček, básniček a kraťounkých pohádek a vyprávění ve verších je určeno

především našim nejmenším divákům z MŠ a volně příchozím.
Účinkují P. Mikeska a T. Kostková. Vstupné: 30,- Kč

P Ř I P R AV U J E M E :
13. května 2004 – koncert WALDEMARA MATUŠKY s KTO
27. května 2004 - divadelní představení „A DO PYŽAM!“

K. Brožová, K. Hrachovcová a J. Langmajer
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

Městská rada ve schůzi konané dne 
11. dubna (1918), se jednomyslně usnesla
podati protest městské rady proti nemístnému
nařčení českého národa a urážky jeho mi-
nistrem zahraničních záležitostí hraběti Černí-
novi.

Protestní schůze, pořádané dne 13. dubna
v Praze v „Obecním domě“ zúčastnili se za
Čelákovice starosta pan Jindřich Čurda a měst-
ský radní pan Stanislav Čihák.

Dne 13. dubna 1918 se opět shromáždili
zástupci všech vrstev národa v pražském
„Obecním domě“, kde přísahali, že vytrvají
v zápase za národní samostatnost, pokud
nezvítězí. Přísahu tu předčítal Alois Jirásek
v přítomnosti bratří Jihoslovanů. Za město Čelá-
kovice byl přítomen starosta města pan Jindřich
Čurda.

6. dubna 1934 se v Praze narodil František
Petiška, bratr spisovatele Eduarda Petišky.
Jako pseudonym převzal po matce její dívčí
jméno Vinant.

Byl lékařem, básníkem, spisovatelem a publi-
cistou, členem Divadla Járy Cimrmana.

V roce 1953 maturoval na Gymnáziu v Bran-
dýse nad Labem a v roce 1960 zakončil studia
na Lékařské fakultě UK. Ještě za studií začal
pracovat jako odborný asistent katedry hygieny
práce a chorob z povolání, které jej posléze
dovedly až k vlastní internistické praxi v terénu.
Jako lékař působil v Praze, v Milevsku, v Ber-
narticích a v roce 1969 se s rodinou vrátil do
Čelákovic. Závěrem svého života pracoval jako
obvodní lékař v Brandýse nad Labem.

František Vinant se již od studentských let
věnoval literární tvorbě.

První verše časopisecky uveřejnil již v roce
1958. Publikoval např. v časopisech Květen,
Plamen, Host do domu, Tvář, Mladý svět, Lite-
rární noviny, Kmen.

Čs. televize vysílala v roce 1992 dramatizaci
jeho povídky Osvětová přednáška v Suché Vrbi-
ci a Český rozhlas, stanice Vltava v roce 1995
dramatizaci povídky Mlhou tam a zpět s názvem
Přes řeku. Soubor povídek pod stejnojmenným
názvem vydalo Středočeské nakladatelství
a knihkupectví v Praze v roce 1986 v edici Peře-
je. Zájem o divadlo (již jako gymnazista ochotni-
čil) ho přivedl počátkem 70. let do Divadla Járy
Cimrmana, kde vystupoval jako herec v několi-
ka inscenacích.

MUDr. František Petiška zemřel v Čelákovi-
cích 14. prosince 1980. -mk-  

OSOBNOSTI REGIONU

KULTURNÍ AKCE
do neděle 4. 4. Městské muzeum VÝSTAVA OBRAZŮ VÁCLAVA JELÍNKA A RUDOLFA

HINDRICHA A FOTOGRAFIÍ JOSEFA KOLOCE

10. 4. - 2. 5. Městské muzeum VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK ROMANA BRÜCKNERA

sobota 17. 4. restaurace U Strnadů - Sedlčánky
14.00 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL

neděle 2. 5. Kulturní dům ZPÍVEJTE SI S NÁMI
14.00 hod. program HS Radost a Veselinky pod vedením Jiřího Horáčka

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY
V ČELÁKOVICÍCH
8. 4. Zelený čtvrtek
17.00 hod. Církev československá husitská
18.30 hod. církev římskokatolická
9. 4. Velký pátek
17.00 hod. Církev československá husitská 
18.30 hod. Církev bratrská
18.30 hod. církev římskokatolická 
10. 4. Bílá sobota
19.45 hod. církev římskokatolická
11. 4. Neděle velikonoční
8.00 a 
18.30 hod. církev římskokatolická
9.00 hod. Církev československá husitská
9.30 hod. Církev bratrská
14.00 hod.* Českobratrská církev evangelická
(*v modlitebně Církve bratrské ve Vašátkově ulici)
12. 4. Pondělí velikonoční
8.00 hod. církev římskokatolická 
9.00 hod. Církev československá husitská

V sobotu 13. března byla zahájena výstava tří
jirenských výtvarníků. Svá díla ve výstavní síni
čelákovického muzea vystavují malíři Václav Jelí-
nek a Rudolf Hindrich a fotografie Josef Koloc. Po
úvodních slovech ředitelky MDDM v Úvalech
Jany Pospíšilové a příjemném hudebním dopro-
vodu, o který se postarali členové Komorního
souboru Jana Zacha pod vedením Bohumíra
Hanžlíka, se více než padesát přítomných hostí
mělo možnost potěšit pohledy na známá zákoutí
z našeho okolí i z dalekých krajů a zajímavými
fotografickými záběry přírodních živlů a dalších
motivů. Jaroslav Špaček

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Roman Brückner
OBRAZY -  PLASTIKY
Zahájení se koná v sobotu dne 10. dubna 2004

v 10 hodin v Síni Jana Zacha  

Úvodem vystoupí žáci ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích
a  promluví výtvarník Jindřich Persan, člen Krajské unie

výtvarných umělců Karlovy Vary 

Výstava otevřena mimo pondělí
9 –12 a 13.30 – 17 hodin do 2. května 2004




