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● „Bezpečně do školy“

● Budeme za vodu platit víc?

NÁMĚSTÍ–
ticho před stavební bouří?

Volební období se pomalu láme do své
druhé poloviny. To je vhodný čas na rozho-
vor se starostou města Ing. BOHUMILEM
KLICPEROU na téma, jak postupuje řešení
centra města Čelákovic včetně prostoru
náměstí.

Hlavním volebním mottem Vašeho voleb-
ního hnutí PRO Č bylo dát městu důstojné
náměstí. Jaký je  aktuální stav? 

„Na vlastním náměstí se stavebně zatím nic
neděje a chápu, že si někteří občané mohou
myslet něco o volebním trháku, že příprava
rekonstrukce náměstí spí. Opak je ale pravdou.
Ing. arch. Marek Tichý již zpracoval dokumenta-
ci k územnímu řízení náměstí, čekáme na vyjá-
dření posledních orgánů k této dokumentaci,
abychom  nejpozději do konce září 2004 podali
žádost o územní rozhodnutí. Očekávám, že do
konce tohoto roku budeme mít územní rozhod-
nutí, na základě kterého se do dubna 2005
zpracuje prováděcí dokumentace rekonstrukce
náměstí.“

A co záměr města na prodej pozemků
v proluce náměstí? 

„Dostavba proluky je základním kompozičním
kamenem náměstí. Město má již uzavřeny man-
dátní smlouvy s realitními kancelářemi RK
BONUS Praha a STEPP INVEST Praha na pro-
dej pozemků na náměstí podle Zastupitelstvem
schváleného záměru města. RK BONUS před-
ložila již 15. září 2004 Zastupitelstvu města
výsledek výběrového řízení včetně vyhodnoce-
ní, ve kterém navrhuje městu nejoptimálnější
nabídku společnosti Harmonie Group Beroun.
Společnost potvrdila splnění všech podmínek
záměru města, tj. koupi pozemku o výměře cca
2.000 m2 v ceně v 2.200 Kč/m2 na výstavbu
polyfunkčního objektu v přízemí a prvním patře
s komerčními prostory, ve zbývajících dvou nad-
zemních podlažích nadstandardní byty. Navíc
chce zakomponovat do budoucího objektu pod-
zemní garáže, počítá s podloubím a pasážemi
ve stylu č.p. 109 a s tím, že se bude podílet na
výstavbě nejbližšího okolí domu.“   

Neříkejte, že vše šlo takhle hladce jako po
másle!

„Při jednání s představiteli města Beroun
jsme si ověřili věrohodnost i zkušenost této spo-
lečnosti. Předpokládám, že by Zastupitelstvo
města na svém jednání 15. 9. 2004 mohlo potvr-
dit záměr společnosti Harmonie Group a uložit
přípravu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
pozemek, kterou bychom nechali zpracovat
a důkladně prověřit renomovaným právníkem,
např. JUDr. Římalem. Stejně tak následná pro-
jektová dokumentace objektu bude jistě několi-
kráte připomínkována v komisi rozvoje města
a až poté bude Radou města vydáno patřičné

kladné vyjádření za město ke stavebnímu povo-
lení. Pokud by opravdu šlo vše jak po másle, tak
čistě teoreticky je možné, aby společnost získa-
la do  dubna 2005 stavební povolení, aby nej-
později do června 2006 mohla zrealizovat
objekt, přičemž město by od března 2006 zahá-
jilo stavební práce na náměstí.“

Můžete odtajnit finanční stránku celé
akce? Kolik bude stát a kde na to město
vezme?

„Náklady rehabilitace prostoru náměstí před-
pokládám o něco nižší než u probíhající rekon-
strukce Stankovského v etapách I. i II. Rekon-
strukce Stankovského I., II. od oválného
objezdu v ulici Sokolovská – U Kapličky až
k náměstí bude celkově stát zhruba 17 milionů
korun (do této sumy patří chodníky, komunika-
ce, parkoviště, veřejné osvětlení, zeleň a mobi-
liář, přestavba kamer), vlastní náměstí pak
odhaduji do 12 milionů korun.“

Jak bude konkrétně vypadat financování?
„Financování bude probíhat stejným způso-

bem jako u Stankovského. V roce 2005 bude
stavět investor objekt v proluce, převede nám
na účet náměstí 4,4 milionu korun za pozemek.
Město v tomto roce musí našetřit zhruba 5 mili-
onů korun, aby v létě 2006 zahájilo vlastní sta-
vební práce s dokončením terénních úprav
a výsadby zeleně  na jaře 2007! Nebudeme
dělat jenom náměstí a už vůbec ne se zlatou
kašnou!“

Máte již promyšlenou celkovou kompozici
středu města, odkud, kam a kdy?

„Plán projekční přípravy a následných staveb-
ních prací ve středu města by měl být realizován
následovně. K probíhající rekonstrukci Stankov-

ského I., tj. od Kapličky k ulici J. A. Komenské-
ho, resp. k objektu bývalého a nyní i současné-
ho zdravotního střediska (zkráceně č.p. 144) se
přidává Stankovského II., tj. poměrně krátký
úsek od ulice J. A. Komenského až k náměstí.
V tomto úseku se komunikace změní v oblouko-
vou, ve vnitřním oblouku u prodejny Albert, kde
se rozšíří chodník před opěrnou zdí prodejny až
o tři metry, bude zastávka autobusu. Na druhé
straně před Obecním domem („Korálem“) se do
celkové kompozice prostoru přidá podloubí
Obecního domu. Opěrné zdi s betonovými tru-
hlíky zmizí a vytvoří se přímé trasy chodníků
i přístupu do tohoto objektu z jižní strany. Sou-
časně se středem města se budou řešit i místní
komunikace ve staré zástavbě a v nových zónách.
Na rok 2005 budu například navrhovat k rekon-
strukci v obytné zóně Jiřina ulici Na Výsluní.“

Není vedení města příliš zahleděné pouze
do centra? Opravdu zůstanou peníze i na
další investice?  

„Zastupitelstvu města budu navrhovat reali-
zovat v roce 2005 chodníky po obou stranách
hlavní ulice Masarykova, v I. etapě od bývalého
hotelu Grádo po ulici Sedláčkovu a v II. etapě po
výjezd z města na Záluží a Brandýs n. L. včetně
parkoviště z 10. koleje u nádraží a odvodnění.
Prováděcí dokumentace včetně kladení dlažby
se již kreslí, jediným zpožďovacím elementem
jsou České dráhy – u parkoviště se totiž krko-
lomně domlouváme se Správou dopravní cesty
na znění nájemní smlouvy. Ulice Sedláčkova od
malého podjezdu až k náměstí je již geodeticky
zaměřena a zadána do projekční přípravy. Rea-
lizaci sice předpokládáme až v roce 2007, ale
chodník od malého podjezdu by se měl řešit
okamžitě po zpracování dokumentace na pod-
zim 2005 nebo na jaře 2006. Zbývá nám ještě
ulice Kostelní po ulici Husova a na druhou jižní
stranu Sady 17. listopadu až přes potok do ulice
Vašátkova. Zde je předpoklad dokončení
v letech 2008 až 2009.“

Hovořil PhDr. Václav Tichý

Foto: D. V.

ROZHOVOR
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
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Úvod veřejného zasedání dne 16. června
2004 byl slavnostní, a tak byla místa pro
veřejnost téměř všechna obsazená. Předsta-
vitelé města jednak přivítali „čerstvou“ mist-
ryni světa ve sportovním aerobiku Denisu
Barešovou (16 let) a vicemistryně ve spor-
tovním aerobiku týmů kategorie 11–13 let
Annu Pačesovou, Ivu Poláchovou a Janu
Poláchovou, ale také účastníka Mistrovství
Evropy v Taekwon-Do ve Finsku Stanislava
Sekeru.

Starosta spolu s místostarostou předali
všem jmenovaným věcné dary a poděkovali
za reprezentaci našeho města a republiky ve
světě.

Součástí slavnostního aktu bylo zároveň
ocenění minulého a současného kronikáře
města u příležitosti jejich životních jubileí.

Doc. PhDr. Jaroslavu Kašparovi, CSc. (75
let) a Ing. Luboši Chourovi (80 let) bylo ústy
starosty a místostarosty poděkováno za
vzorné vedení kroniky města a zároveň jim
byly předány věcné dary.

ZM schválilo:
• sponzorský příspěvek Denise Barešové, Anně

Pačesové, Ivě Poláchové a Janě Poláchové za
úspěšnou reprezentaci města na Mistrovství
světa ve sportovním aerobiku 2004, v celkové
výši 10.000 Kč na 1 závodnici;

• návrh na uzavření smlouvy na zabezpečování
provozu vodovodu a kanalizací a na pronájem
vodárenského a kanalizačního systému
v následujících letech od společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.;

• dohody o příspěvku stavebníka na budování
technické infrastruktury v lokalitě Sedlčánky –
jih ve výši 340.000,- Kč a další řadu kupních
smluv a dohod;

• záměr města na zapojení se do skupinového
projektu „Kolínsko, Českobrodsko, Kostelecko,
Velký Osek a Pečecko“ pro financování
z Fondu soudržnosti dílčími projekty:

- Pro dosažení souladu ČOV s nařízením vlády
č. 61/2003 Sb. po překročení zatížení nad
10.000 EO se technologie ČOV doplní zaříze-
ním pro dávkování flokulantu řídícím systémem
a výměnou provzdušňovacího systému v cca
nákladech 7,8 mil. Kč.
- Výstavba splaškové kanalizace pro dostavbu
56 RD v lokalitě Pod Přerovskou cestou II. v cca
nákladech 5,5 mil. Kč.
- Výstavba splaškové kanalizace pro dostavbu
60 RD a 3 bytové domy v lokalitě V Rybníčkách
v cca nákladech 6,7 mil. Kč.
- Obnova dožitých splaškových kanalizačních
stok v Jiřině (ulice Dělnická, Polská, Táboritská,
Pražská, Chodská) v cca nákladech 3,6 mil. Kč 
- Výstavba splaškové kanalizace ve stávající
zástavbě Ve Skále v cca nákladech 1,3 mil. Kč.

• uvolnit částku 39.033,70 Kč k úhradě koneč-
ného vyúčtování stavby dětského areálu
Duhového hřiště v lokalitě Jiřina;

• bez výhrad celoroční hospodaření a závěreč-
ný účet města za rok 2003;

• aby proběhla změna ve vedení účetnictví
v Městském muzeu - formou smluvního vzta-
hu s fyzickou nebo právnickou osobou;

• Obecně závaznou vyhlášku č. E 2/2004 města
Čelákovic, kterou se vydává Požární řád
města Čelákovic, s účinností od 1. 8. 2004.
K nahlédnutí na hospodářském odboru MěÚ
a na www.celakovice.cz;

• Obecně závaznou vyhlášku č. E 1/2004 města
Čelákovic, kterou se zřizuje Městská policie
v Čelákovicích, s účinností od 1. 8. 2004.

Touto vyhláškou se ruší platnost vyhlášky
E 09/92 města Čelákovic včetně Statutu Měst-
ské police.

ZM souhlasilo:
• se smlouvou o spolupráci na Projektu „Kolín-

sko, Českobrodsko, Kostelecko, Velký Osek
a Pečecko“ pro financování z Fondu soudrž-
nosti;

• se zvýšením příspěvku města na obslužnou
komunikaci v lokalitě „Pod Přerovskou cestou
II.“ v případě obdržení dotačních prostředků
na splaškovou kanalizaci této zóny;

• s navrženými úpravami rozpočtu, které vychá-
zely převážně z vyhodnocení plnění rozpočtu
za období leden až duben 2004;

1/ Úprava příjmů rozpočtu – Z hlediska příjmů je
nejvýznamnější položkou dar na realizaci dět-
ského hřiště ve výši 1.800 tis. Kč pro rok 2004.
Další významnou položkou je dotace na tzv.
informační gramotnost učitelů, která je prostřed-
nictvím výdajové části rozpočtu převáděna for-
mou navýšení příspěvku školám a MDDM. Další
dotace je určena na rozšíření MKDS.

Úprava výdajů rozpočtu - Zohlednění z větší
části skutečného stavu. 80 tis. Kč určených na
značení ulic se pouze přesunuje z paragrafu
2212 do paragraf 2219. Položky u sportovních
zařízení jsou navýšeny. Rovněž je tomu u odvo-
zu komunálních odpadů. Významnou položkou
je splátka odvodu dotace na čp. 109 dle splát-
kového kalendáře FÚ Praha-východ.

Téměř všechny uvedené úpravy rozpočtu
mají vliv na jeho příjmovou i výdajovou část.
Dochází k jejich navýšení a současně ke sníže-
ní rezervy o 3.675,9 tis. Kč.
2/ MŠ v ulici Rumunská navýšení příspěvku na
provoz o 75 tis. Kč na osazení regulačních ven-
tilů ÚT.

U ZŠ v ulici Kostelní proběhl přesun ve výši
429.637 Kč z investičních prostředků na pro-
vozní - opravy a renovace sociálního zařízení
ve staré budově ZŠ.

ZM prohlásilo:
že na akce, které jsou zařazeny do záměru pro-
jektu pro Fond soudržnosti, nemá požádáno
o podporu z jiných zdrojů.

ZM se zavázalo:
že z rozpočtu města uhradí 10 % z celkových
nákladů předkládaných projektů pro Fond sou-
držnosti, a to ve výši cca 2,5 mil. Kč.

ZM neschválilo:
• znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice

jako prodávajícím a manželi Zerzánkovými
jako kupujícími na pozemek st.p.č. –284 –
zastavěná plocha, o výměře 26 m2 a pozemek
p.č. 451/23 – ostatní plocha , o výměře 265
m2, obojí v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice,
za celkovou cenu 72.750,- Kč;

• znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice
jako prodávajícím a manželi Horáčkovými jako
kupujícími na nemovitosti: budovu č.p. 1342 na
pozemku st.p.č. -1410, pozemek st.p.č. –1410
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63
m2, a pozemek p.č. 1413/9 – ostatní plocha,
o výměře 68 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, za celkovou cenu 551.929,- Kč,
spolu se související Dohodou o užívání spo-
lečně přístupných prostor a společných zaří-
zení;

ZM uložilo:
vedení Městského muzea v Čelákovicích rozdě-
lení účetní jednotky na dvě střediska s účinnos-
tí zpětně od 1. 1. 2004 a zároveň zpracovat
výhled rozvoje muzea na období následujících 
3 až 5 let. D. V.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC
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Rada města jednala...
Dne 5. srpna se sešli členové Rady města na

svém osmém pravidelném zasedání. K projed-
nání měli připraveno 43 různých problémů
z oblasti majetkoprávní, investiční, kulturní
a bytové. Na závěr bylo ke každému z jednotli-
vých bodů přijato konkrétní usnesení. Kromě
schváleného programu si radní pozvali k vážné
debatě skupinu odborníků, architektů a projek-
tantů z firmy Harmonie na téma: Vybudování
víceúčelového objektu v proluce horní části
náměstí.

Z jednání RM vyplynuly následující závěry:
Rada města uložila:
- firmě Bonus, s. r. o., Praha, aby předložila

další zajímavé nabídky na developerské firmy,
které by dokázaly úspěšně řešit stavební
záměr města v proluce náměstí. (Bonus pro-
zatím vybral pouze firmu Harmonie). Stejné
zadání - prostřednictvím p. starosty - dostala
i firma Stepp Invest, s. r. o., Čelákovice.

- řediteli Q-Bytu p. Benešovi připravit podklado-
vé materiály na domy čp.1462-1464 a čp.1631
tak, aby podle nich mohl ing. Mikula vypraco-
vat prohlášení vlastníka budovy a mohl být
zahájen prodej jednotlivých bytů nájemníkům.

- na základě rozhodnutí RM o možnosti konání
svateb i v Městském muzeu bylo uloženo
tajemnici MěÚ, vedoucí oddělení matriky a ředi-
teli Městského muzea zabezpečit veškeré
potřebné náležitosti k zajištění těchto obřadů ve
výše uvedených prostorách od 1. 9. 2004.

- odboru životního prostředí MěÚ zajistit odstra-
nění (popř. přesazení) nevhodně umístěných
stromů v ulici Husova před domem čp.1562.

Rada města souhlasila:
- s uveřejněním znaku města v odborné publi-

kaci „Knihovny Středočeského kraje“, kterou
připravuje k vydání knihovna Kladno.

- s finanční podporou kulturní akce pro mládež
Funky-Jazzový festival Čelákovice ve výši 
5 000 Kč.

- s provedením opravy havarijního stavu kanali-
zace v ZŠ v ulici J. A. Komenského (v sektoru
sociální zařízení školní jídelny) firmou Kučera
Čelákovice za 172 120 Kč.

- s tím, aby prohlášení vlastníka budov čp.1462-
1464 a čp.1631 (všechny v majetku města)
vypracoval ing. Mikula v nabídkové konečné
ceně 42 000 Kč.

- s přeceněním nákladů na zámkovou dlažbu
v rekonstruované ulici Stankovského podle její
barvy a typu do výše 1,5 milionu Kč.

- s kupní smlouvou na prodej pozemků v lokali-
tě Topolníky manželům Zerzánkovým a pí Svo-
bodové za 250 Kč/m2 navýšenou o inflační
koeficient od roku 1999.

- s bezúplatným převodem vodovodního řadu
PHD v délce 230 m ve veřejném zájmu na
město Čelákovice.

- s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem a fir-
mou Elektroprojekt Blansko na 1. etapu gene-
rální opravy veřejného osvětlení, na vypraco-
vání pasportu osvětlení a na získání dotace
z fondu MPO ČR-ČEA na tuto opravu.

- se změnou umístění rodinných domků, budova-
ných v obytné zóně Sedlčánky-jih firmou Novera.

- s nabídkou firmy ACON-Technik, a. s., Orlová
na opravu aerace v nádržích naší čističky
v ceně 35 000 Kč (bez DPH) a s nabídkou
firmy K. Uhlíř, s. r. o., Čelákovice na vybudová-
ní cihlových pilířků v obytné zóně Sedlčánky-
jih za 1 230 980 Kč (bez DPH).
Na základě odborného posouzení komisí pro

rozvoj města souhlasí RM i s dostavbou kruho-
vé pracovny v čp. 665 manželů Drnkových,
s přístavbou verandy v čp. 263 p. ing. Kučery

a s výstavbou skladových prostor na pozemku
p.č. 277/3 v Záluží.

Rada rovněž doporučila k realizaci 2. vari-
antu stavby rodinného domku pí ing. Hlavsové
v Sedlčánkách. S žádnými námitkami se neset-
kala ani předložená dokumentace pro územní
rozhodnutí pro výstavbu výrobní haly a provozní
budovy v Záluží firmou ALUTEC.

Po prostudování geometrického plánu, který
předložila správkyně konkurzní podstaty, nemě-
li radní výhrady k plánovanému dělení pozem-
ků p.č.1464/1a 4 v areálu TOS Čelákovice. Dále
se radní zabývali návrhem ing. Boubelíka z firmy
MOOPEX na rekonstrukci vytápění areálu ZŠ
Kamenka. Po delší debatě byla ze tří předlože-
ných variant řešení upřednostněna ta, která
počítá s kompletní rekonstrukcí stávající kotelny
a se zachováním centrálního vytápění celé
školy. Náklady na generální opravu topení by
měly dosáhnout přibližně 2,5 mil Kč.
Rada města nesouhlasila:
- s odprodejem části pozemku p.č. 1043 na

výstavbu garáže a doporučuje žadatelce
garáž postavit na vlastním pozemku.

- s předloženým návrhem stavby rodinného
domku na p.č. 494/70 a 71 a požaduje dodržet
pravidla daná územním rozhodnutím.
V následujícím bloku Rada města projedna-

la a schválila tyto smlouvy:
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene na uložení inženýrských sítí a vybu-
dování obslužné komunikace na pozemcích
p.č. 500/96 a 97.

- mandátní smlouvu na prodej proluky na náměs-
tí s firmou Stepp Invest, s. r. o., Čelákovice.

- smlouvu o dílo na dokumentaci ke stavebnímu
povolení a k územnímu řízení na stavbu želez-
niční zastávky v Jiřině s ing. J. Ježkem, Praha 10.

- smlouvu o dílo mezi městem a firmou Pražské
silniční a vodohospodářské stavby, Praha 10,
na rekonstrukci ulice Stankovského od křižovat-
ky s ulicí Sokolovskou k ulici J. A. Komenského.

- smlouvu o dílo s firmou Reprogas Kolín na
projektovou a inženýrskou přípravu plynofika-
ce Záluží v ceně 98 714 Kč (bez DPH).

- smlouvu o dílo na projekt výstavby okružní kři-
žovatky silnice II/245 (na Brandýs) a ulice
Sokolovská s firmou Atelier, s. r. o., Praha 4.

- dodatek ke smlouvě o dílo s firmou LŠL - Stav-
by Čáslav na navýšení nákladů při rekonstruk-
ci obrubníků na severní straně ulice Palackého.

- dodatek ke smlouvě o dílo s ing. J. Kejvalem
na doplnění a změny v projektové dokumenta-
ci na rekonstrukci místních komunikací v Sedl-
čánkách.

- nabídku firmy EKOPROGRES Hranice, a. s.,
na opravu měrného žlabu a sběrné jímky
v čističce odpadních vod (na základě doporu-
čení firmy VaK Mladá Boleslav).

- ukončení smlouvy o dílo s firmou G-SERVIS
Praha na hydrogeologickou studii.
Závěrem RM schválila cílovou odměnu ředi-

teli Technických služeb za dodržení termínů
všech prací na rekonstrukci ulice Ruská. Na
základě výsledků ankety občanů, kterou prove-
dl odbor životního prostředí MěÚ, bylo schvále-
no vysázení aleje habrů v ulici Husova firmou
H+Š+U v ceně 4 000 Kč za jeden strom.

Radní se zabývali rovněž bytovou problemati-
kou a přidělili ubytování:
- panu J. Lelkovi z Čelákovic v CMC,
- manželům Brožkovým z Vyšehořovic v DPS

za podmínky složení částky 50 000.- Kč na
zlepšení vybavení tohoto zařízení.
Na RM se obrátili manželé Záklasníkovi, kteří

vyjádřili svůj nesouhlas s dalšími stavebními
úpravami ve výrobně masa a uzenin manželů
Přibylových, jenž přímo sousedí s jejich rodin-

ným domkem. Rada města zaujala k tomuto
problému následující stanovisko:

Navrhovaná přístavba výrobny masa a uze-
nin nepatří do obytné zástavby a není v souladu
se schválenou územně plánovací dokumentací
města. RM doporučuje manželům Záklasníko-
vým, aby řešili svůj nesouhlas s přístavbou pro-
vozovny Přibylových ve správním řízení.

Rada města doporučuje ke schválení
Zastupitelstvu města:
- smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břeme-

no kabelového vedení v ulici Sokolovská
s STE, a. s., Praha.

- nový typ smlouvy na poskytnutí nenávratného
příspěvku ve výši 204 000 Kč od stavebníků
v obytné zóně Sedlčánky-jih na vybudování
technické infrastruktury.

- smlouvu o spolupráci mezi městem a STP, 
a. s., Praha na plynofikaci Záluží s možností
odkoupení plynovodu v roce 2010 za cenu 1,3
mil Kč při odběru šedesáti rodinnými domky.

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

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

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích

VYHLAŠUJE  VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ
na pracovní pozici
REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MěÚ 
v ČELÁKOVICÍCH
(zajištění výkonu samosprávy, státní správy
a činností odboru)

Místo výkonu práce:
• Městský úřad v Čelákovicích

Kvalifikační předpoklady:
• středoškolské vzdělání, odborné vzdělání

sociálního směru
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah

k PC
• vysoká spolehlivost, flexibilita a psychická

odolnost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v obdobné činnosti
• znalost problematiky samosprávy a státní

správy
• řidičský průkaz
• zkoušky odborné způsobilosti

Nástup možný od 1. prosince 2004.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému říze-
ní bude:
• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č.

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

• strukturovaný životopis s kontaktní adresou
a telefonem

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

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání

Platová třída:
dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády
(7. tř)

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpo-
zději do 15. října 2004.

Kontakt + další informace:
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Věra Křivdová, tel.: 326 929 120
Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na funkci zrušit.
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V Záluží 
Územní řízení stavby nových STL plynovodů

včetně přípojek probíhá, stavebnímu úřadu
doplníme pouze břemennou smlouvu s Národ-
ním technickým muzeem, kterou ještě musí
schválit 15. 9. 2004 Zastupitelstvo města. S pro-
jektovou kanceláři REPROGAS, spol. s r. o.,
město již uzavřelo smlouvu na projektovou
a inženýrskou přípravu pro stavební řízení a pro-
váděcí dokumentaci v ceně 117 tis. včetně
DPH, aby stavební povolení bylo vydáno nejpo-
zději 15. 3. 2005. V prosinci 2004 vypíšeme ve
spolupráci se Středočeskou plynárenskou, a. s.,
veřejnou soutěž na zhotovitele plynovodů
v odhadovaných nákladech cca 4 mil. Kč, aby
na jaře 2005 mohly být zahájeny stavební práce.

Předpokládám schůzku s občany koncem
letošního roku, abychom se domluvili na
stejném způsobu realizace zejména plyno-
vých přípojek jako tomu bylo v Sedlčánkách.
Město by od občanů vybralo částku 8 až 10
tis. Kč za každou přípojku, za kterou by pro-
vedlo veřejnou část přípojky a dodalo skříň-
ku s hlavním uzávěrem plynu (HUP). Zaseká-
ní nebo vyzdění pilířku pro skříňku by si
občané do určeného termínu zajistili sami,
stejně tak vnitřní část plynového vedení od
HUP ke kotli.

V rámci projektové přípravy na vodovodní při-
vaděč a kanalizaci (zajišťuje firma MOOPEX)
probíhají komplikovaná jednání se soukromými
vlastníky těmito stavbami dotčených pozemků
zejména v oblasti cihelen, prostoru mezi tratěmi
pražskou a brandýskou, tedy mezi zástavbou
Čelákovic a Záluží.

V Prokopě
U autobusových zastávek po obou stranách

provedou Pražské silniční a vodohospodářské
stavby, a. s., přístupové chodníky se zálivy pro
autobusy v ceně 328 tis. Kč včetně DPH v ter-
mínu do listopadu 2004, zejména severní chod-
ník od železniční a autobusové zastávky naváže
přímo na přechod pro chodce. K proskleným
zastávkám přibudou nové označníky, Krajský
úřad nám schválil nový název V Prokopě místo
původního TOS – zadní vrátnice (stejně tak
místo názvu zastávky Sídliště je již Rumunská).

Firma Elektromontáže K. Uhlíř, s. r. o., dokon-
čí přívodní vedení pro výstražné blikače doprav-
ní značky přechodu pro chodce s vybudováním
nového pilířku pro elektroměrové zařízení
u východní zdi poslední řady garáží, aby
výstražná světla blikala nepřetržitě i přes den.
Dosud prozatímně napojena na blokované
vedení veřejného osvětlení, blikají pouze v noci.

Na cyklistickou stezku do Toušeně jsme
konečně podali žádost o územní řízení, správ-
kyně konkursní podstaty úpadce TOS Čelákovi-
ce, a. s., městu vydala po ročním vyjednávání
souhlasné stanovisko k 9 zbytkovým pozem-
kům mimo areál TOS v oblasti před bývalou
samoobsluhou a bytovými domy SBD s násled-
ným odkoupením do majetku města v ceně zna-
leckých posudků.

V sídlišti se postupně upravují odstavná sta-
noviště pro kontejnery na komunální i separova-
ný odpad, důvodem je změna typu nádob na
separovaný odpad, zvýšení jejich počtu i jejich
umístění resp. soustředění do míst bližšího pří-
stupu občany, tj. i k nádobám na komunální
odpad. Stanoviště budují naše Technické služby
ze zámkové dlažby s obrubami ze tří stran pře-
výšenými cca 7 cm nad terénem a s estetickým
zalícováním (zapuštěním) do linií živého plotu
nebo objektů. Tam, kde keře chybí, budou dosa-

zeny. Tímto způsobem by do konce roku
2006 měla být vyřešena veškerá stání pro
kontejnery na komunální i separovaný
odpad v celém městě, jde především o síd-
lištní zástavby. Zodpovídá vedoucí odboru
ŽP a ředitel TS. Kontejnery budou tímto uspo-
řádány na svých místech a nikoliv rozháraně
odloženy, jak je svážecí firmy ponechají. Stejně
tak se zamýšlíme nad náhradou obludných kon-
tejnerů na PET lahve, musíme vyřešit a zajistit
vhodnou svážecí techniku pro standardní typ
kontejnerů na 1100 l.

V Sedlčánkách a Císařské Kuchyni
V budované obytné zóně pro 83 RD firma

ZEPRIS Praha předala splaškovou i dešťovou
kanalizaci a vodovod v celkové hodnotě 11,1
mil. Kč bez DPH.V srpnu nastoupila firma Elekt-
romontáže K. Uhlíř, s. r. o., na výstavbu 49 pilíř-
ků v nákladech 1,2 mil. Kč bez DPH a firma
GASKO Kolín, s. r. o., na vybudování plynovodů
v ceně 0,98 mil. Kč bez DPH, termín úplného
dokončení je 30. 9. 2004.

V rámci obnovy komunikací v Sedlčánkách
projektant ing. Kejval předal dokumentaci komu-
nikací ke stavebnímu povolení a odbor rozvoje
města zařizuje příslušná vyjádření dotčených
subjektů ke stavebnímu povolení.

Problémem je odvodnění komunikací, které
jsme zadali k řešení projektantovi ing. Dejmkovi
z firmy MOOPEX. Je nutná rekonstrukce nejen
meliorační stoky z 30. let, jejíž potrubí je
v mnoha místech narušené, ale i nové řešení
odvodnění ulic Fučíkova i Smetanova. Ještě
v letošním roce chceme provést rekonstrukci
stoky v úseku od propustku komunikace na Pře-
rov před Císařskou Kuchyní až k ulici Fučíkova
výměnou potrubí betonového potrubí DN 500 za
potrubí PVC se zvýšenou tuhostí DN 400. Na
jaře 2005 bychom pokračovali výměnou zbýva-
jícího úseku až do Výmoly se současnou rekon-
strukcí dešťových kanalizací z ulic Fučíkova,
Smetanova a Komenského. Rekonstruovaná
meliorační stoka bude páteřní dešťovou kanali-
zací v těsném provedení (trubní materiál bude
spojován pryžovým těsněním), která odvede
dešťovou vodu z komunikací, ale musí odvádět
i zde se vyskytující podpovrchovou vodu. Aby
byl nahrazen drenážní účinek stávající stoky
z betonových trub bez těsnění spojů, bude
podél nové stoky v místech s vysokou hladinou
podzemní vody položeno flexibilní drenážní
potrubí DN 150, na konci opatřené plastovými
drenážními šachticemi pro umožnění proplachu.
Drenážní potrubí bude do stoky zaústěno
v revizních šachtách. Celková rekonstrukce
odvodnění si vyžádá cca 3,5 mil. náklady, které
bohužel půjdou na úkor komunikací.

Projekt komunikací je zveřejněn na úřední
desce v Sedlčánkách, bližší informace na odboru
rozvoje města MěÚ, stejně tak bude koncem roku
2004 zveřejněn projekt odvodnění komunikací.

V listopadu 2004 bude město vypisovat sou-
těž na zhotovení komunikací a zároveň budete
informováni v jakém rozsahu bude rekonstrukce
místních komunikací probíhat.

Čistírna odpadních vod (ČOV)
Městská ČOV v současné době není v plné

kondici, její stav se po tragické události 19. 5.
2004 způsobené nátokem jedovatých látek
pomalu zlepšuje. Nedostatečnou koncentraci
rozpuštěného kyslíku v aktivačním systému
umocňovala i letní horka, nejenom v blízkosti
ČOV byl nepříjemný zápach. Město okamžitě
uvolnilo 367 tis. Kč, aby provozovatel zajistil

výměnu aerace v nádržích ČOV, což se projeví
v lepší využitelnosti kyslíku a následně ve zlep-
šení kvality odtoku.

Na ČOV provádí firma EKOPROGRES Hrani-
ce, a. s., v ceně 433 tis. Kč bez DPH opravu
měrného žlabu a sběrné jímky. Firmu potvrdila
Rada města na základě doporučení provozova-
tele VaK Mladá Boleslav, který zajistil poptávko-
vé řízení a realizaci opravy městu garantuje.

Vodovod v ulici Mochovská 
Rekonstrukce vodovodního potrubí provádě-

ná firmou ZEPRIS Praha v ceně 1,7 mil. Kč bez
DPH bezvýkopovou technologií mohla díky
administrativním prodlevám při zajišťování povo-
lení na výkopové práce v krajské komunikaci
začít až v 7/2004 a ukončení prací dle smlouvy
do 13. 8. 2004 se o jeden den zpozdilo. Firma
měla problémy při roztlačování stávajícího vodo-
vodu s opravovanými úseky potrubí cípanty,
nožová hlavice neprořízla nerezové objímky
opravených úseků, zastavila se a muselo dojít
k otevřenému výkopu. Investice byla nutná -
vodovod v této ulici již byl provozován se
sníženým provozním tlakem vody právě
z důvodu častých závad ve smyslu podél-
ných trhlin PE potrubí a přispěje ke snižová-
ní ztrát vody v městské síti.

Obyvatelé v této ulici byli napojeni na pro-
vizorní vodovodní potrubí, přesto všem
občanům ulice Mochovská děkuji za pocho-
pení, protože přes měsíc byli omezeni ve
vjezdech ke svým domům. Do konce srpna
2004 firma vyčistila staveniště, zadláždila
komunikace a chodníky, silnice s asfaltovým
povrchem vyštěrkovala – tyto budou po zimě
v termínu do 30. 4. 2005 znovu zhutněny a pota-
ženy finálním povrchem. Vše ve smyslu smlou-
vy zajistí prováděcí firma, kvalitu a způsob pro-
vedení zkontroluje ředitel TS a město uvolní
zadržovaných 10 % z celkové ceny díla.

Vodovod v ulici Rybářská
Velmi nenápadně se realizuje rozšíření vodo-

vodu v této ulici. Provozovatel VaK Mladá Bole-
slav, který kompletně garantuje městu tuto rea-
lizaci, vyměnil zatím sekční uzavírací armatury,
aby se bezproblémově dala příslušná část
vodovodu odpojit a průběhem výstavby nebyla
omezována dodávka pitné vody okolní zástav-
bě. Z hlediska položených sítí se výkopové
práce musejí provádět ručním způsobem, které
včetně položení vodovodu zajistí firma Suchý
Nehvizdy v ceně 250 tis. Kč včetně DPH. Půjde
o prodloužení vodovodního řadu pouze k mostu
přes potok k ulici Na Hrádku. Provozovatel ve
spolupráci s odborem rozvoje města MěÚ vyzve
občany, aby si zajistili stavební povolení přípojek
a nabídne firmu zajišťující vodovod pro město
i úplatné zhotovení přípojky těmto občanům.

Ulice Palackého 
Firma LŠL – STAVBY, s. r. o., ukončuje rekon-

strukci chodníků a vjezdů na jižní straně
a pouze rekonstrukci vjezdů na straně severní,
vše v ceně 1,033 mil. Kč včetně DPH. Záměr
města byl sice chodník na této severní stra-
ně zrušit a vytvořit zelený pás s alejí stromů,
ale respektovali jsme požadavky občanů na
zachování chodníku na této straně ulice,
který bude ponechán z betonových dlaždic
a zarovnán k vytvořeným vjezdům. Pokud by
občané přehodnotili své stanovisko, jsme
připraveni vytvořit zeleň, úspora peněz za
obnovu chodníku by byla značná.

Pokračování na str. 5

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE 2004



ZÁŘÍ 2004 5ZPRÁVY Z RADNICE,  INZERCE

Rekonstrukci topných kanálů i vodovodu pro-
vedla firma MOOPEX v ceně 4,236 mil. Kč včet-
ně DPH se splněním uzlového termínu na 14
denní odstávku teplé vody. Firmě se nepodařilo
dodržet dle smlouvy termín celkového dokonče-
ní stavby do 16. 8. 2004 a požádali o prodlou-
žení termínu do 28. 8. 2004. Hlavním důvodem
bylo, že zasypané výkopy, nad kterými budou
rekonstruovány komunikace, parkoviště a chod-
níky nesplňovaly hodnoty únosnosti pláně.Vrá-
cený vykopaný materiál složený především
z v 70. letech navezeného zásypu ze sléváren-
ských písků, škváry, smíšený s hlínou a hutněný
za suchého stavu nemohl požadovaným hodno-
tám vyhovět. Proto bylo nutno provést opětovné
vytěžení podloží do mocnosti 1,2 m a nové
zasypání hutnitelným materiálem. S prací firmy
MOOPEX jsem byl spokojen, firma splnila
odstávku teplé vody i překop komunikace
v Rumunské ulici v souladu se smlouvou
(plnění těchto požadavků města bylo v uza-
vřené smlouvě pod značnou finanční sank-
cí), ani nezpozdila v žádném případě práce
firmy provádějící rekonstrukci komunikací.

Celkovou rekonstrukci komunikací a chod-
níků na základě veřejné soutěže provádí
firma Pražské silniční a vodohospodářské
stavby (PSVS), a. s., v ceně 11,984 mil. Kč
včetně DPH s termínem dokončení a předá-
ní 5. 11. 2004. Cena dle podmínek soutěže
byla požadována na standardní zámkovou
dlažbu v přírodním a barevném provedení ve
smyslu prováděcího projektu, ale až vybra-
nému zhotoviteli jsme předložili detailní
výkresy kladení dlažby od arch. Tichého,
které vždy jiným typem dlažby i barevností
řeší hlavní chodníky s cyklotrasou, vedlejší
chodníky a parkovací stání. Tímto architek-
tonickostavebním řešením dlažby dojde
k celkovému navýšení díla o 0,9 mil. Kč
a doplněním o stanoviště pro kontejnery
o dalších 0,4 mil. Kč včetně DPH.

D. V.

Za vysvětlení asi stojí budovaná část cyk-
lotrasy s hlavním chodníkem (rozlišení
chodníku a cyklotrasy jen barvou dlažby,
provoz je myšlen ve smyslu cyklotrasy
a chodníku jako v Sadech 17. listopadu), jež
bude součástí cyklostezky ze sídliště V Pro-
kopě a povede po severní straně průchozí
komunikace TOSem, před zdravotním stře-
diskem bude rozbočení jednak k Labi a Tou-
šeňskokáranské lávce a jednak bezpečným
objezdem budovaného oválného objezdu až
k č.p. 144 (objekt bývalého nyní i současné-
ho zdravotního střediska), kde se opět trasa
rozdělí do ulic Na Stráni a Rybářské nebo

rovně na náměstí. Jsme město Polabí a cyk-
listika patří i do středu města.

Realizace výstavby, ač se Vám to nemusí
zdát, probíhá po etapách – severní strana
ulice Stankovského, pak jižní strana a poté
oválný objezd při současné dopravní uzávě-
ře ulice Stankovského. Důvodem třínedělní-
ho skluzu stavby je nedodání požadované
zámkové dlažby od výrobce, a to vyvolává
pocit nekoordinace, protože jde právě
o dlažbu hlavního chodníku s cyklotrasou.
Chtěli jsme mít první etapu, tj. celou severní
stranu hotovou, a pak spustit etapu druhou,
tedy jižní stranu. Na jižní stranu jsme po
zaválcování podloží chodníků, aby se po
nich dalo chodit, firmě povolili stavební
práce z důvodu revize dešťové kanalizace
budované za éry továrníka Volmana. Překva-
pil nás poměrně dobrý stav betonového
potrubí, které je sice přerušeno v ulici J. A.
Komenského – obnovíme, aby dešťová stoka
sváděla dešťové vody přes náměstí až do
potoka, stejně tak je nutná rekonstrukce cih-
lových šachet za betonové.

Po dokončení chodníků na severní straně
začne firma Elektromontáže K. Uhlíř prová-
dět kompletní výměnu veřejného osvětlení
včetně kabelů, celkové náklady rekonstruk-
ce veřejného osvětlení v celé oblasti budou
činit 1,65 mil. Kč bez DPH. Po veřejném
osvětlení budou následovat terénní úpravy
a v říjnu 2004 výsadba vzrostlých stromů.
Stejným způsobem proběhnou i zbývající
dvě etapy – vše chceme stihnou do konce
listopadu 2004.

Na základě podnětu občana ze Stankov-
ského ulice provedla Česká inspekce život-
ního prostředí 27. 8. 2004 kontrolu kácení
stromů a konstatovala jejich pokácení v sou-
vislosti s rekonstrukcí komunikace a chod-
níků na základě rozhodnutí odboru ŽP MěÚ
a dle doporučení odborného posudku ing.
Žáčka a nezjistila žádné pochybení ze strany
města.

Výsadba zeleně
V říjnu letošního roku začne výsadba stromů

a keřů v lokalitě 7 obytných domů v ulici Proko-
pa Holého, dále výsadba lip v ulici Ruská i aleje
habrů v ulici Husova. V oblasti ulice Stankov-
ského se také od letošního října zahájí výsadba
stromů dle zpracovaného projektu zeleně
a městského mobiliáře, v celé lokalitě bude
vysazena cca stovka stromů.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Prodej bytového domu 
v Čelákovicích
Město Čelákovice nabízí k prodeji
volný řadový rodinný dům v Čelá-
kovicích, V Prokopě  č. p. 1335.
Dům se nachází v klidné lokalitě na pokraji
města směrem na Lázně Toušeň. Je vybudo-
ván jako jednopatrový bez další nástavby.
V přízemí je umístěna kuchyň, pokoj, koupelna
a WC. V 1. patře jsou dvě ložnice a komora.
K domu, který je podsklepený, patří ještě před-
zahrádka o ploše 73 m2.
Odhadní cena podle znaleckého posudku činí
812 220,- Kč včetně stavebního pozemku
a předzahrádky.
Prodej nemovitosti bude proveden tzv.
„obálkovou metodou“. Uzávěrka přihlášek je
30. září 2004 ve 12.00 hod. v podatelně MěÚ
Čelákovice.
Vážným zájemců zašleme na požádání
podrobné podmínky prodeje a další infor-
mace o nabízené nemovitosti.
Je možné je získat rovněž na webové adrese:
www.qbyt.celakovice.cz
Kontaktní spojení:
ředitel Q-BYTu Čelákovice p. Beneš – tel.:
326 991 735, 603 534 592,
místostarosta MěÚ Čelákovice Mgr. František
Bodlák – tel.: 326 929 102, 603 827 775.

I N V E S T I Č N Í  A K C E  M Ě S T A
V R O C E  2 0 0 4  

Pokračování ze str. 4 Oblast ulice Stankovského

D. V.



OSOBNOSTI REGIONU

V září před padesáti lety se z Plzeňska do
Čelákovic s rodinou přestěhoval historik
PhDr. JAROSLAV VRCHOTKA, CSc., odbor-
ník mezinárodního významu v oblasti dějin
knihy, knižní kultury, dějin knihovnictví, dějin
knihtisku, prvotisků, inkunábulí.

Narodil se 30. 8. 1926 v Lázních Kynžvart.
Již v roce 1947, při studiu Filozofické fakulty
Karlovy univerzity, začal pracovat v Národním
muzeu v Praze. Od roku 1949 pracoval až do
odchodu do důchodu v Knihovně Národního
muzea, od roku 1971 jako její ředitel. Celý svůj
život zasvětil práci s knihou a Národnímu muzeu
s vědomím toho, co muzejní knihovna znamená
v českém kulturním životě. Je autorem řady stu-
dií v odborných časopisech, sbornících a ročen-
kách u nás i v zahraničí. Zpracoval řadu katalo-
gů a průvodců k výstavám.

Nemalé úsilí věnoval stálé expozici Knihovny
NM v Muzeu knihy ve Žďáru nad Sázavou. Ve
vědecké práci, vedle jiných úseků knižní kultury,
se věnuje, za spolupráce s jinými světovými
sbírkami, studiu prvotisků. V roce 2001 byl za
jeho vedení vydán Katalog prvotisků KNM
v Praze a zámeckých a hradních knihoven
v České republice. Je autorem knih z dějin
Národního muzea, Knihovny NM, v roce 1980
byla vydána  publikace Poklady starého hvěz-
dářství. Působil také jako externí učitel na
Střední knihovnické škole a externí člen katedry
knihovnictví a vědeckých informací FF UK
Praha a člen rigorózní komise. Byl předsedou
a dlouholetým členem Sekce vzácných a cen-
ných knih a dokumentů Mezinárodní federace
knihovnických asociací - IFLA. Zde byl také zakla-
datelem a předsedou Pracovní skupiny pro
muzea knihy. Je členem Pracovní skupiny pro
dějiny tisku při Gutenbergově Univerzitě v Mohu-
či  a Gutenbergovy společnosti - Mezinárodního
sdružení pro dějiny a současnost tiskařského
umění. Při svých pracovních pobytech v zahranič-
ních ústavech navázal úzké styky s významnými
světovými knihovnami, katedrami knihovnictví
a muzei knihy. Vždy usiloval o propagaci našeho
knižního umění také v zahraničí, postavil na nové
základy domácí i mezinárodní výměnu publikací.

Po přesídlení do Čelákovic stál v roce 1954
u zrodu nově ustaveného muzejního kroužku na
podporu znovuobnovení činnosti muzea v Čelá-
kovicích.

Dr. Vrchotka je významnou osobností žijící
v našem městě. O své znalosti historie a jejích
osobností se již mnohokrát podělil s účastníky
besed také v našem městě, např. v Městské kni-
hovně Čelákovice: „Jedním z nejzajímavějších
a nejuspokojivějším badatelským oborem je kni-
hověda, věnující se knižní kultuře minulosti i pří-
tomnosti. Umožňuje mi pronikat do tajemných
osudů knih a přináší nejen cenné poznatky
a znalosti, ale i hluboké estetické zážitky. Vdě-
čím osudu, že mohu již více než půlstoletí přijí-
mat tyto dary života.“ - mk -

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 18. a 25. 9. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
15.30 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

P Ř I P R AV U J E M E :
10. října 2004 

Koncert pěveckého souboru RADOST a hudby VESELINKA 
18. října 2004

Koncert YVETY SIMONOVÉ a JOSEFA ZÍMY 
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

KULTURA6 ZÁŘÍ 2004

MĚSTSKÉ MUZEUM
sobota 25. 9. Výstava: Marie Luisa Hlobilová – HUDBA V OBRAZECH
10.00 hod. Zahájení ve výstavní síni muzea. Výstava potrvá do 17. října 2004

čtvrtek 29. 9. Přednáška: Šebastián Sulc + Kamil Větrovec  
19.00 hod. KŘÍŽEM KRÁŽEM ZEMÍ MAURŮ (Putování Novým Zélandem)

Přednáška s diapozitivy v Síni Jana Zacha

Ekumenická pobožnost 
Je celosvětovým zvykem, že se každou třetí

neděli v září scházejí křesťané k společným
modlitbám za jednotu. Takovéto ekumenické
shromáždění bude v Čelákovicích v neděli 
19. září v 15.30 hod. ve sboru Církve bratrské
ve Vašátkově ulici. Uvědomujeme si, že roz-
štěpení věřících je v rozporu s tím, co křesťan-
ství hlásá. Není snadné budovat vztahy důvěry
a spolupráce, ale společnými akcemi se o to
chceme snažit.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

ČELÁKOVICE

4. – 8. října 2004

Úterý 5. října v 18 hodin
Kyrgyzstan očima

vysokohorského turisty
beseda s Ilonou Fűzékovou

Čtvrtek 7. října v 17 hodin
Slavnostní vyhodnocení 4. ročníku

literární soutěže
ve slavnostním sále Jana Zacha

v Městském muzeu v Čelákovicích

Pátek 29. října 2004:
8.30 – 11.30  13.00 – 20.00 hod.

Sobota 30. října 2004:
8.30 -  9.30   11.00 – 13.00 hod.

Dny otevřených dveří s výstavou
prací čtenářů

Církev českoskovenská husitská v Čelákovicích
pořádá

BENEFIČNÍ KONCERT
VARHANNÍ HUDBY

A SBOROVÉHO ZPĚVU
Koncert se koná v Husově sboru

v den české státnosti

v úterý 28. září 2004 v 17.00 hod.

Ve sborovém přednesu vystoupí Pěvecký sbor
SUDOP z Prahy a uvede skladby z díla:
J. S. Bacha, A. Michny z Otradovic, C. Francka,
J. Haydna a W. A. Mozarta. Řídí sbormistryně
Dagmar Kohoutová. V programu varhanní
hudby zazní skladby z díla J. S. Bacha

a F. Mendelsona-Bartoldyho.
Skladby přednese Irena Štěpánová.

Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z darů bude použit na plánovanou

dostavbu Husova sboru.

Srdečně zve Rada starších CČSH
v Čelákovicích

Svatováclavské slavnosti ve Staré Boleslavi
Státní svátek 28. září - Den české státnosti nám má připomínat začátky a základy naší spo-

lečné české minulosti, která je spjata s životem i mučednickou smrtí knížete Václava, kterou
podstoupil ve Staré Boleslavi 28. září 929 (nebo 935). Snažíme se obnovit velký význam kul-
turní i náboženský Staré Boleslavi, a proto tam bude opět národní svatováclavská pouť
s tímto programem:

27. 9. basilika sv. Václava
- slavnostní koncert ve 20.00 hod.

28. 9. basilika sv. Václava
- mše sv. v kryptě v 7.00 hod.
- latinská mše sv. v 8.00 hod.
- Mariánské náměstí - poutní mše sv., které předsedá 

kardinál Miloslav VLK - v 10.00 hod.

basilika Panny Marie
- duchovní program ve 14.00 hod.
- koncert hudby hradní stráže Pražského hradu v 17.00 hod.

Slavnosti pořádají: Město Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Arcibiskupství pražské,
Česká biskupská konference. Pouť se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.
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ZAČÍNÁ AKCE „BEZPEČNĚ DO ŠKOLY“
Se začátkem nového školního roku odstartovala ve Středočeském kraji celoregionální akce

„Bezpečně do školy“.
Hejtman Ing. Petr Bendl oslovil všechny základní školy v kraji a jejich žáky s prosbou o vytipování

nebezpečných míst na cestě do školy. „Jsem přesvědčen, že nejlépe vědí o problematických místech
samotní žáci, jejich rodiče a samozřejmě učitelé,“ vysvětlil hejtman Petr Bendl. Smyslem akce je
zmapovat místa, kde hrozí zvýšené riziko dopravních nehod, a pro co největší počet takových míst
najít vhodné dopravní řešení. „Kraj samozřejmě nemůže slíbit, že vyřeší všechny problémy na silni-
cích. Chceme ale přispět k tomu, aby byly cesty pro děti bezpečnější,“ uvedl hejman. V některých pří-
padech se může riziko snížit umístěním dopravní značky, výraznějším označením přechodu pro
chodce či jinou podobnou změnou. „Kde nebude přímo v možnostech kraje situaci změnit, tam se
budeme na příslušných místech přimlouvat za co nejrychlejší řešení,“ doplnil.

O shromáždění jednotlivých podnětů požádal kraj jednotlivé základní školy. Letáky s dopisem hejt-
mana, základními údaji o nehodovosti a dopravními informacemi pro děti, by měly být ve školách roz-
dány v prvních dnech nového školního roku. Žáci, jejich rodiče i učitelé mohou své připomínky posí-
lat do 30. září 2004 také individuálně na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu bezpecnedoskoly@kr-stredocesky.cz 

K vyhodnocení všech připomínek dojde v následujících dnech a ještě v letošním roce by měla být
podle hejtmana Ing. Petra Bendla realizována první opatření. Informace o průběhu akce budou zve-
řejňovány na internetových stránkách www.kr-stredocesky.cz

Martin Kupka, tiskový mluvčí Středočeského kraje

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
● Církve římskokatolická, bratrská a československá husitská, tak jako i v minulých letech, budou
vyučovat náboženství ve svých církevních budovách. Je třeba, aby rodiče své děti k vyučování při-
hlásili u duchovních začátkem školního roku.
● Výuku evangelického náboženství je připraven v Čelákovicích obnovit sbor Českobratrské církve
evangelické v Lysé n. L. Jejím těžiskem je seznamování s motivujícími biblickými texty. Výuka má sta-
tut nepovinného předmětu a je otevřená všem zájemcům. V případě dostatečného počtu přihláše-
ných bude probíhat na ZŠ – Kamenka v Kostelní ulici. Doba konání bude stanovena podle dohody.
Telefonická domluva je možná s vyučujícím, farářem Mgr. Emanuelem Vejnarem na čísle: 325 551 024.

ANGLICKÝ KLUB
Je Ti 5 – 10 let? Chceš se naučit anglicky? Tak přijď 20. září 2004 v 16.30 hodin a pak každých

14 dní ve stejnou dobu do modlitebny Církve bratrské ve Vašátkově ulici („nad potokem“, cca 150
m za ZUŠ). Čekají Tě dvě hodiny angličtiny s lektorkou z USA, naučíš se spoustu písniček a her,
a navíc se dozvíš něco víc o Bibli a o Bohu. V průběhu roku se s námi také můžeš podívat na něko-
lik krásných míst a příští léto Tě čeká báječný tábor s výukou angličtiny! 

Bližší informace Petr a Jana Luhanovi, tel.: 731 172 641 a 731 172 650, luhanovi@quick.cz 

INFORMACE PRO RODIČE  
Školní rok 2004/2005 
Školní vyučování začalo ve středu 1. září 2004
a bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 
31. ledna 2005. Období vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června
2005.

Podzimní prázdniny
připadnou na středu 27. a pátek  29. října 2004.

Vánoční prázdniny
budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2004
a skončí v neděli 2. ledna 2005. Vyučování
začne v pondělí 3. ledna 2005.

Jednodenní pololetní prádniny
připadnou na pátek 4. února 2005.

Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne budou probíhat na okre-
se Praha-východ od 14. do 20. února 2005.

Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 24. a pátek 25. března
2005.

Hlavní prázdniny
budou trvat od pátku 1. července do středy 
31. srpna 2005.

Školní rok 2005/2006 začne ve čtvrtek 1. září
2005.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
Již třetí rok jsme se spolu s dětmi vydali do

nádherné roubené chaty v Dubičné, v kraji mezi
Českou Lípou a Litoměřicemi. Tentokrát mohly
v průběhu týdne děti putovat spolu s Izraelity
z Egypta do Jericha. Stavěli jsme pyramidy,
vařili na ohni polévku s nekvašeným chlebem,
hledali jsme manu a nakonec jsme také získali
kořist z Jericha, představovaného nádherným
opuštěným kostelem v Konojedech, kam děti
samy po značkách došly. Za brány Jericha už
musely děti vstupovat po jednom a my dospělí
jsme v té chvíli obdivovali jejich odvahu
a odhodlání, s jakou se podle lana pustily mezi
zdmi opuštěného kostela až ke kýžené kořisti,
ukryté ve staré truhle.

Kromě toho se děti mohly celý týden pod
dohledem amerických lektorek učit, jak se ang-
licky představit, jak počítat i pojmenovávat
barvy. A pokud si chtěli se svými učitelkami na
výletě popovídat, nezbývalo jim, než se naučit
i něco navíc. Doufejme, že si alespoň něco
z toho zapamatují do příštího roku, kdy se snad
do Dubičné všichni znovu podíváme.

Věříme, že si děti kromě vlastnoručně vyro-
bených kšiltovek, triček, rámečků na fotku
a záložek do knížky přivezly také hodně zážitků
a nových přátelství. Chtěli bychom proto touto
cestou poděkovat dětem, rodičům, všem vedou-
cím, oběma kuchařkám, oběma americkým lek-
torkám i všem ostatním, díky kterým se letošní
tábor mohl uskutečnit.

Jana a Petr Luhanovi,
Církve bratrská Čelákovice

Program na ZÁŘÍ – otevřeno od 13. září 2004
Otevírací doba v září: pondělí a středa 9.00 – 12.00 hod.

Od října bude otevírací doba jako obvykle rozšířena a zahájeny kroužky pro děti.
Najdete nás v zadní části Obecního domu - vchod z ulice Na Stráni.

• Ve středu od 14.30 do 16.30 bude opět probíhat Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asi-
stentkou Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 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 začít (až se sejde cca 5 – 6
maminek).
• Jako obvykle začíná řada z nás v září

pracovat a nastává každoroční problém
se zajištěním služeb a kroužků v MC.
Prosíme proto všechny (maminky, tatín-
ky, babičky…), kdo mají čas a chuť pra-
videlně nebo občas pracovat v mateř-
ském centru, aby nás kontaktovali.
Otevírací doba, program a všechno, co
se v MC děje je jen a jen dílem maminek
malých dětí. Své nápady můžete uplat-
nit a realizovat i Vy! 

• Pokud chcete dostávat program MC
a případné další informace e-mailem až
domů, napište si o něj na mctuc-
nak@quick.cz

• Kontaktovat nás můžete rovněž telefo-
nicky v otevírací době MC na tel.:
776 705 120.

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

Foto z 1. běhu „Indiánského tábora“ v Miličíně, který
pořádalo MC ve spolupráci s MDDM. Na dvou bězích se
vystřídalo více než 40 dětí ve věku od 4 měsíců do 12
let. Ivana Turinská



KALEIDOSKOP INFORMACÍ8 ZÁŘÍ 2004

Městský bazén Čelákovice
Sady 17. listopadu 1753
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač

(+420 605 317 954)
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen
IČO: 240 117

Provozní doba (od 1. 9. 2004):

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

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

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

čtvrtek                               16.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 16.30 – 21.30
sobota   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  po předložení průkazu pojištěnce, nástup
do bazénu se toleruje pouze s 10minutovým zpožděním

Městská sauna
Provozovatel: Město Čelákovice
Zodpovědná osoba: p. Milan Vobecký

Nová sezóna začala ve středu 1. září 2004.
Od tohoto dne jsou upraveny na základě roz-
hodnutí Rady města ceny vstupného:
jednorázové vstupné 70,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
permanentka na 10 vstupů 600,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

V září je otevřeno dle starého otvíracího řádu
(středa-sobota).
Od 4. 10. 2004 bude opět platit rozšířená 
provozní doba (pondělí-sobota).

Pondělí dopoledne vyhrazeno pro školy
14.00 – 20.00 hod. MUŽI

Úterý dopoledne vyhrazeno pro školy
14.00 – 20.00 hod. ŽENY

Středa 14.00 – 22.00 hod. MUŽI
Čtvrtek 14.00 – 22.00 hod. ŽENY
Pátek 12.00 – 22.00 hod. MUŽI
Sobota 12.00 – 20.00 hod. ŽENY

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc září
pondělí 27. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za srpen 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

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

čtvrtek 30. ➙ daň z nemovitostí
- splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňo-

vou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou
samostatně hospodařících rolníků) 

POZOR ZMĚNA!
S účinností od 1. 9. 2004 se pro lepší orienta-

ci cestujících mění názvy dvou autobusových
zastávek, a to

1/ Čelákovice, TOS zadní vrátnice
na „Čelákovice, V Prokopě“ 

2/ Čelákovice, Sídliště
na „Čelákovice, Rumunská“.

Ceník:

1h + 15 min. 2h + 15 min. 3h + 15 min.
Ranní plavání 6.15 - 7.30 hod. 25,-
Děti  0-15 let + důchodci 30,- 55,- 75,-
ZTP + studenti (po předložení průkazu) 30,- 55,- 75,-
dospělí 40,- 70,- 95,-

Překročení času do 30 min. do 60 min. do 90 min.
příplatek 20,- 40,- 60,-

Rodinné vstupné 1h + 15 min. 2h + 15 min. 3h + 15 min.
2 dospělí + 1 dítě do 15 let 90,- 170,- 225,-
1 dospělí + 2 děti do 15 let 85,- 160,- 210,-
2 dospělí + 2 děti do 15 let 115,- 220,- 285,-
1 dospělí + 3 děti do 15 let 110,- 210,- 270,-
2 dospělí + 3 děti do 15 let 140,- 260,- 340,-

Permanentky - 10 vstupů - doba platnosti 10 týdnů  - doba návštěvy 60 + 15 min.
děti do 15 let + důchodci 260,-
ZTP + studenti (po předložení průkazu) 260,-
dospělí 350,-

Permanentky -  20 vstupů - doba platnosti  15 týdnů  - doba návštěvy  60 + 15 min.
dospělí 630,- 

Vratná záloha na 1 klíč 50,- 

Pronájem bazénu 1 hodina 1200,- 
Pronájem malé tělocvičny 150,- 

Zavedení žákovského jízdného v železniční
a autobusové dopravě

Usnesením Vlády ČR bylo rozhodnuto o kompenzaci rušené sociální dávky „příspěvek na
dopravu“ znovuzavedením zlevněného žákovského jízdného, a to od 1. září 2004.

Výše jízdného je stanovena v následující výši:
- maximálně 37,5 % plného jízdného pro žáky ve věku do 15 let
- maximálně 75 % plného jízdného pro žáky a studenty ve věku od 15 let do 26 let
Nárok na toto zlevněné jízdné se prokazuje „žákovským průkazem“, který je podmínkou pro

zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu i předplatní časové jízdenky. Při kontrole se průkaz předklá-
dá současně s jízdenkou, u předplatného se ke kontrole předkládá žákovský průkaz, průkazka PID
(žákovská nebo studentská) a příslušný kupon.

Tiskopis žákovského průkazu zakoupíte za 1,- Kč* u dopravců.
Žákovský průkaz obsahuje:
a) jméno, příjmení, datum narození a aktuální fotografii (vel. 3,5 x 4,5 cm) žáka 
b) název a místo školy
c) místo bydliště žáka
d) platnost (školní/akademický rok), s tím, že pro žáky do 15 let bude na 4 školní roky (mimo měsí-

ce červenec a srpen, platnost bude vždy ročně prodlužována), nad 15 let pouze na 1 školní rok.
Platnost průkazu potvrzuje příslušná škola s tím, že zároveň upřesní dny školního vyučování,

a to pomocí symbolu „kladívka“ (tzn. označení pro provoz v pracovních dnech na jízdních řádech).
Zaměstnanec školy, který průkaz potvrzuje, jej opatří razítkem školy a podpisem. Zároveň zodpoví-
dá za pravdivost údajů. Takto potvrzený průkaz předloží žák spolu s fotografií v informačních kance-
lářích jednotlivých dopravců včetně Českých drah.

Po vyplnění údajů a potvrzení školou bude průkaz dopravcem potvrzen za 40,- Kč*.

*Ceny jsou doporučené, a tak se mohou u jednotlivých dopravců lišit.

Seznam dopravců PID:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., – pracoviště Centrální dispečink MHD, Na Bojišti 5, Praha 2
a ve vybraných předprodejních místech ve stanicích metra – Černý Most, Roztoky, Skalka a Zličín
Bosák, spol. s r. o., – Příbramská 779, Dobříš
Connex Praha, s. r. o., – provozovna U Seřadiště 9, ÚAN Florenc
ČSAD Kladno, a. s., – autobusové nádraží, Vrbeckého ulice, Kladno
ČSAD Polkost, spol. s r. o., – provozovna náměstí Smiřických 16, Kostelec nad Černými lesy
ČSAD Střední Čechy, spol. s r. o., – autobusové stanoviště Stará Boleslav; Mělník; nebo informační
kancelář Přemyslova ulice 20 Kralupy n. Vl.
ČSAP, s. r. o. – CK Polabí, Na Příkopě 61, Nymburk
OAD Kolín, s. r. o., – provozovna Polepská 4 Kolín, nebo Liblice 171 Český Brod
Probo Trans Beroun, spol. s r. o. – (areál Dynastavu) informační kancelář Plzeňská 27 Beroun;
nám. B. Němcové Hořovice; provozovna Nádražní 4 Praha-západ
České dráhy, a. s. – všechny osobní pokladny

Průkazy vydané různými dopravci se navzájem uznávají.
V městské dopravě Praha se žákovské jízdné nezavádí. Pro děti, žáky a studenty platí jízdné dle 
tarifu PID.

Platné znění všech dokumentů nejdete na www.ropid.cz nebo na vybraných
pracovištích dopravců.
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neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemo-
ci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový
zájem, který by jako potomek projevovat měl,
byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu
odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
trvale vede nezřízený život.

Adam by mohl zrušit platnou závěť sepsáním
poslední vůle pozdější, pokud vedle ní nemůže
obstát, mohl by ji odvolat nebo zničit listinu, na
níž byla napsána. Mgr. Jiří Petřík,

advokátní koncipient, 
AK Pejchal a spol. Praha,
pracoviště Čelákovice 

Pozor, jde o peníze!
Nechali jsme si udělat snubní prstýnky. Na

objednávce byla napsána předpokládaná cena
8 000 Kč, ale když jsme si je přišli vyzvednout,
chtěla po nás prodavačka 15 000 Kč s odůvod-
něním, že jsou hezčí. Když jsme jí řekli, že jsme
ochotni zaplatit maximálně 10 000 Kč, odmítla
nám prstýnky vydat. Jsme povinni zaplatit
novou cenu?

Nejste, i když chápu, že to je složité. Ale
výběr prstýnků i klenotníků je velký, zkuste to
jinde, pokud je čas. Podle § 634 občanského
zákoníku je zhotovitel povinen upozornit objed-
natele písemně na to, že bude třeba cenu, urče-
nou odhadem, podstatně překročit. Za podstat-
né překročení ceny se považuje její zvýšení
o více než 10 – 20 %. Protože vás klenotník na
takovéto zvýšení neupozornil, nejste skutečně
povinni rozdíl v ceně zaplatit.

Nastane-li podobný případ, tedy cena zakáz-
ky se určuje odhadem, protože je velmi těžké
sjednat pevnou částku, může objednatel od
smlouvy odstoupit, ovšem zhotovitel má právo
na náhradu částky za provedenou práci a vznik-
lé náklady podle původně stanovené ceny, ale
jen tehdy, měl-li objednatel z plnění smlouvy
majetkový prospěch. Jedná se o takové případy,
kdy například stavební firma postavila část
domu. Klenotník může prstýnky prodat někomu
jinému, vy nic platit nemusíte.

Jiná situace nastává, pokud se cena sjedná-
vá podle rozpočtu. Taková cena je závazná
a úplná, a pokud je nutné účtovat další práce či
náklady, je to možné pouze tehdy, schválí-li je
objednatel písemně nebo si je písemně objed-
ná. Například firma bude v bytě předělávat elek-
třinu a vám předá přesně stanovený rozpočet.
Vy si ale vzpomenete, že chcete mít ještě jedno
světlo nad oblíbeným křeslem. Buď si to píse-
mně objednáte a dostanete nový rozpočet, pří-
padně vám firma předá předělaný původní roz-
počet.

A ještě malou poznámku na závěr. Obvykle
se platí cena díla až po jeho skončení. Pokud se
však dílo provádí po částech, nebo se jedná
o dílo velmi nákladné, je zhotovitel oprávněn
požadovat přiměřené zálohy.

Vzhledem ke změnám sazby DPH byla opět
změněna sazba naší SOS linky po telefonu
zpátky na 6 Kč/minutu.

Mgr. Ivana Picková,
Sdružení obrany spotřebitelů ČR

PRÁVNÍ PORADNA
Závěť
Kdo se může stát dědicem? 

Odpověď je velmi jednoduchá - právní řád
České republiky dědickou způsobilost přiznává
každému subjektu, jenž má právní subjektivitu.
Dědicem tedy může být nejen osoba fyzická,
ale i právnická (právnickou osobou je i stát).
K tomu, aby se fyzická osoba stala dědicem,
nemusí být způsobilá k právním úkonům, tedy
může být např. stižena duševní poruchou. Dědi-
cem může být i počaté dítě, avšak pouze za
předpokladu, že se narodí živé (tzv. nasciturus).
Podstatný rozdíl mezi dědicem fyzickou osobou
a právnickou osobou spočívá v tom, že fyzická
osoba může být dědicem ze zákona i ze závěti.
Zatímco právnická osoba je způsobilá být dědi-
cem jen na základě závěti. Výjimkou je stát,
který jako právnická osoba může nabýt dědictví
jednak z titulu závěti, jednak jako tzv. odúmrť,
pokud dědictví nenabude žádný dědic.
A jak by měl Adam závěť sepsat? Jaké jsou
formální náležitosti závěti?

Osoba pořizující závěť má jednak možnost
tuto napsat vlastní rukou, nebo ji může zřídit
v jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve
formě notářského zápisu. Závěť musí mít tedy
v každém případě písemnou formu, jinak by
byla neplatná. V každé závěti musí být uveden
den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je
neplatná a nebude se k ní vůbec v dědickém
řízení přihlížet. Stejně tak by byla neplatná závěť
sepsaná více zůstaviteli v jedné listině.

Vlastnoruční závět musí být vlastní rukou
napsána a podepsána, jinak je neplatná. Závěť,
kterou nenapsal zůstavitel vlastní rukou, musí
vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky
současně přítomnými výslovně projevit, že listi-
na obsahuje jeho poslední vůli a svědci se musí
na závěť vlastnoručně podepsat.

Pokud by Adam nemohl číst nebo psát, musel
by poslední vůli projevit před třemi současně
přítomnými svědky v listině, která musí být pře-
čtena a přítomnými svědky podepsána. V listině
by muselo být uvedeno, že Adam nemůže číst
nebo psát, kdo listinu napsal a kdo závěť nahlas
přečetl a jakým způsobem Adam potvrdil, že lis-
tina obsahuje jeho pravou vůli.

Další možností je, že zůstavitel projeví svoji
poslední vůli do notářského zápisu. Závěť for-
mou notářského zápisu je obligatorní pořizují-li
závěť nezletilí, kteří dovršili 15. rok.
Kdo může být svědkem závěti? 

Svědky mohou být pouze osoby, které jsou
způsobilé k právním úkonům. Svědky nemohou
být osoby nevidomé, neslyšící, němé, nebo ty,
které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle
činí, a osoby, které mají podle závěti dědit. V pří-
padě, že by byla později závěť někým v dědic-
kém řízení zpochybněna, pak by tito měli
dosvědčit, za jakých okolností k sepsání závěti
došlo a zda tato skutečně vyjadřuje vůli zůstavitele.

Podstatou závěti je, že v ní zůstavitel ustano-
ví dědice, popřípadě určí jejich podíly nebo věci
a práva, která jim mají připadnout. Nejsou-li
podíly více dědiců v závěti určeny, platí, že podí-
ly jsou stejné. K jakýmkoli podmínkám připoje-
ným k závěti se nepřihlíží.

Zůstavitel však nemůže disponovat svým
majetkem v závěti zcela bez omezení. Nezleti-
lým potomkům se musí dostat v případě smrti
zůstavitele alespoň tolik, kolik činí jejich dědický
podíl ze zákona, a zletilým potomkům alespoň
tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického
podílu ze zákona. Zůstavitel však může vydědit
potomka, jestliže v rozporu s dobrými mravy

SOS PORADNA

Vážení členové Městské rady
a Zastupitelstva Čelákovic!

Od počátku července jsem pozorovala, jak
v naší Palackého ulici je budován nový chodník.
Podle mého názoru má však chodník jeden
vážný nedostatek a tím jsou vjezdy k jednotli-
vým domům.

Jsou provedeny tak, že je na nich síť 3 cm
širokých spár vysypanách jemnou štěrkovou
drtí. Jsem přesvědčena, že tato dlažba není
vhodná pro chůzi postižených lidí s berlemi, ani
pro dámskou obuv s podpatky, ani pro chůzi
malých dětí. Prý je to proto, aby na vjezdech
byla zátěžová dlažba, aby ji nepoškodily náklad-
ní automobily při vjíždění do vrat. Svým laickým
pohledem usuzuji, že na dvorky v naší ulici
nákladní automobily prakticky nezajíždějí. Uhlí
se při plné plynofikaci již nevozí a pokud ano,
bylo vyklápěno na chodníku. Tudíž budovat
takové vjezdy bylo naprosto zbytečné.

Při rozhovoru s jedním pracovníkem dodava-
telské firmy mi bylo řečeno, že takto si to „město“
zadalo, a že to tak určil jakýsi architekt. On sám
že by to tak určitě nenechal dělat, že v jiných
městech dělají dlažbu na chodnících stejnou
a jen vjezdy barevně odliší. Stačí se např. podí-
vat v sousední Lysé n. L. Tam je takovým způso-
bem udělána dlažba na chodnících ulice vedou-
cí od nádraží k náměstí, ale i jinde. Nemusíme
chodit tak daleko. Za Dráhou např. v ulici Druž-
stevní jsou vjezdy udělány ze stejné dlažby jako
vozovka a nevadí to. A i do svého podnikatelské-
ho areálu naproti nádraží si pan Uhlíř nechal
udělat vjezd ze stejné dlažby jako na chodníku
a tam nákladní automobily zajíždějí často.

Domnívám se proto, že u dalších chodníků
(např. u toho v ulici Palackého na severní stra-
ně) by měla být dlažba provedena již výše
naznačeným způsobem a stávající nevyhovující
vjezdy by měly být předlážděny.

Byla bych ráda, kdyby jste moje připomínky
vzali v úvahu. Kritiku na provedení chodníku
totiž mělo již více procházejících občanů. Proto
je předkládám i veřejnosti. Libuše Šaldová

Přečtěte si také
V denním tisku si velice často můžete přečíst

protichůdné komentáře a názory na naše dějiny.
Takřka nepřetržitá diskuse se vede okolo osoby
druhého československého prezidenta Edvarda
Beneše.

Zajímavý pohled na Edvarda Beneše a na
dobu mezi roky 1938 - 1948 je obsažen ve tří-
dílných „Politických vzpomínkách“ Ladislava
Feierabenda. Tento muž byl v době 1. republiky
členem agrární strany, v roce 1938 jej E. Beneš
jmenoval členem vlády. Nějakou dobu byl
dokonce členem protektorátní vlády. Spolupra-
coval totiž s protinacistickým odbojem. V Londý-
ně se stal členem Benešovy exilové vlády a byl
jím až do jara 1945, kdy ji na protest proti poli-
tické linii vlády (která se příliš orientovala na
Sovětský svaz) opustil. Po Únoru 1948 opět
emigroval a svůj život dožil v exilu.

V obsáhlých „Politických vzpomínkách“ se
čtenář dozví především o řadě zákulisních jed-
náních a hodně o úvahách Edvarda Beneše, jak
postupovat, aby zajistil pro obnovenou republi-
ku co největší stabilitu a bezpečnostní záruky
od spojenců. Ladislav Feierabend v řadě věcí
s E. Benešem nesouhlasil, nicméně v jeho
knize nezaznívají příliš obvinění nebo výčitky,
ale snaží se pochopit uvažování prezidenta,
jehož vliv byl nemalý a odpovědnost velká. Toto
velice zajímavé dílo je k zapůjčení v naší Měst-
ské knihovně. Ing. Josef Šalda

Poznámka redakce
Od příštího čísla, tj. 10/2004, bude
Zpravodaj vycházet jako tradičně, již
začátkem každého měsíce.
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Proč máme platit za vodu více?
Nedávno proběhlo v Čelákovicích výběrové

řízení na provozovatele vodovodů a kanalizace.
Bylo vyhlášeno z toho důvodu, že se nepodaři-
lo se současným provozovatelem – VaK Mladá
Boleslav (MB) – vyjednat výhodnější finanční
podmínky. Naše cena vodného a stočného patří
v kraji mezi ty vyšší, zároveň jsme stoprocentně
závislí na vodě z Káraného.

Odborná výběrová komise, jíž jsem se také
účastnil, vybrala po důkladném nastudování tří
nabídek společnost Stavokomplet. Tato společ-
nost dle mého názoru měla jednak důkladně
zpracovaný plán do budoucnosti ve smyslu
vybudování Polabského vodárenského systé-
mu, ve kterém by Čelákovice spolu s Brandý-
sem a Lysou tvořily hlavní osu. Tento systém by
byl soběstačný a nezávislý na cizích zdrojích.
Zároveň byla společnost Stavokomplet levnější
než druhá v pořadí, tj.VaK MB, celkem o 873 tis.
Kč ročně. Za 5 let (na tuto dobu se podepisuje
smlouva) by to tedy byla úspora téměř 4,4 mil
Kč! V minulém Zpravodaji bylo psáno, že VaK
MB uvedl do nabídky nejnižší cenu vodného
a stočného. To je sice pravda, ale pro město
nebyla tato položka v rozpočtu jedinou důleži-
tou. Dalšími dvěmi zásadními položkami byly
nájemné a opravy hmotného majetku. Firma,
která u nás působí řadu let a tudíž situaci doko-
nale zná (máme přes 30 % ztráty vody, řada
součástí je nefunkční apod.), počítá na opravy
s 300 tis. ročně! Společnost Stavokomplet na
tyto opravy vyčlenila 2,3 mil Kč na rok. Již zmi-
ňované nájemné bylo také vyšší u firmy Stavo-
komplet než u VaK MB. Pokud všechny tyto
položky započítáme, ve výsledku je Stavokom-
plet levnější o 1,83 Kč na 1 m3 vody, což při naší
průměrné roční spotřebě činí právě oněch 873
tis. Kč za rok. To jsou základní a nevyvratitelná
fakta, daná písemně.

Rada města a potažmo i Zastupitelstvo při
svém jednání rozhodlo, že nebude akceptovat
závěry odborné komise, tj. vítěznou firmu Sta-
vokomplet a vybralo společnost druhou v pořa-
dí, firmu VaK MB. Jediným odůvodněním bylo to,
že s touto firmou byla v minulých letech spoko-
jenost. Přitom toto výběrové řízení stálo město
bezmála 300 tis. Kč!

Na základě výše uvedeného se tedy ptám:
- Jak mohla být s dosavadní firmou spokoje-

nost, když ani přes řadu jednání nebyla z její
strany vůle zlepšit finanční podmínky pro
město, resp. pro občany? 

- Jak mohla být s dosavadní firmou spokoje-
nost, když se za řadu let nepodařilo snížit
podíl ztrát vody při relativně vysoké ceně vod-
ného a stočného?

- Jak je možné, že VaK MB v rámci výběrového
řízení snížil celkově cenu vodného a stočného
o více než 5 Kč za 1 m3? To jsme mu celá léta
platili více, než bylo nutné? Projevilo se to
někde na investicích ve městě, nebo to skon-
čilo v kapse firmy?

- Jak je možné, že město, ač přes svou napja-
tou finanční situaci, vybere na 5 let firmu, která
je při stejné kvalitě dodávaných služeb o 873
tis. ročně dražší? Toto zaplatí všichni občané?
Může město takto mrhat penězi?

- Jak je možné, že erudovaná firma při dokona-
lé znalosti místního prostředí vyčlení na opra-
vy systému pouze 300 tis. ročně, když je
známo, že investice do zastaralého systému
se odhadují v řádu mnoha desítek milionů
Kč?

- Proč město nemyslí do budoucnosti a nezač-
ne, dokud to ještě lze (možnost dotací), vytvá-
řet své vlastní vodní zdroje?

Na výše uvedené otázky odpovědět neumím
a z mého pohledu se zdá, že rozhodnutí zastu-
pitelů bylo rozhodnutím politickým, zastřené
možnými spekulacemi. Nabízí se tedy zeptat:
Proč město vůbec vyhlásilo toto výběrové říze-
ní, které rozhodně nestálo málo a se kterým
byla spousta práce?

Mgr. Marek Skalický,
radní a předseda výběrové komise
na provozovatele VaK

Za vodu více platit nebudeme
Zastupitelstvo města dne 16. 6. 2004 vybralo

jako nejvhodnější návrh ze soutěže na provozo-
vatele vodovodů a kanalizací v našem městě
firmu VaK Mladá Boleslav, a. s., (z 18 přítom-
ných zastupitelů hlasovalo 13 pro, 4 proti, 1 se
zdržel, 3 omluveni), a to na základě doporučení
Rady města, rozdílně od pořadí, resp. bodového
ohodnocení výběrové komise.

V pevné nabídce VaK Mladá Boleslav byla
cena vodného 21,53 Kč bez DPH, stočného
15,13 Kč bez DPH při zaplacení nájemného
městu ve výši 5,73 mil. Kč, v nabídce firmy 
Stavokomplet byly obě položky vyšší, vodné
24,95 Kč bez DPH a stočné 17,22 Kč bez DPH
při nájemném městu 6,2 mil. Kč. Pro zajíma-
vost – letos je vodné 24,95 Kč bez DPH
a stočné 17,22 Kč bez DPH při nájemném 
6,2 mil. Kč.

Firma VaK Mladá Boleslav navíc podala zají-
mavou variantu kalkulace s návrhem maximál-
ního nájemného pro město ve výši 8,229 mil. Kč
při stávající ceně vodného a stočného a nabídla
finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč na vodo-
hospodářské investiční akce.

Firma Stavokomplet navíc v položce oprav
hmotného majetku své navržené kalkulace
uvedla částku 1,3 mil. Kč nad rámec běžné
údržby s tím, že si je město může převést do
nájemného, a dále nabídla spolufinancovat
vodohospodářskou infrastrukturu města včetně
jejího rozvoje ve výši 2,5 mil. Kč.

Pokud vyjdu ze shora uvedených kalkula-
cí a nabídek, tj. vezmu pro oba uchazeče
stejnou cenu vodného 24,95 Kč bez DPH
a stočného 17,22 Kč, pak nájemné u VaK MB
je 8,2 mil. Kč, u Stavokompletu 6,2 mil. Kč +
možných 1,3 mil. Kč z oprav. Nabídky finanč-
ních prostředků městu od obou firem jsou -
VaK MB 3 mil. Kč a STAVOKOMPLET 2,5 mil.
Kč, bez bližších prováděcích podmínek.
Takže rozdíl 0,7 mil. Kč v nájemném a 0,5 mil.
Kč v příslibu finančních prostředků ve 
prospěch VaK Mladá Boleslav může být 
teoreticky eliminován v položce oprav, kde
VaK MB udává 420 tis. Kč a Stavokomplet
1.024 tis. Kč. Důležitější ale je, co se za 
tyto prostředky provede. Nezvratitelná fakta,
že Stavokomplet po přepočtu nabídek 
mgr. Skalickým dal výhodnější nabídku
o 873 tis. Kč/rok, jsem bohužel nenašel.
Z předložených počtů vychází pravý opak.
Tvrdím, že město nedalo přednost dražší
nabídce.

V hodnocení výběrové komise byl rozdíl mezi
oběma firmami velmi malý, 7,5 bodu – tento roz-
díl teoreticky mohl vytvořit již jeden člen komise
nadneseným obodováním jen jednoho vážnější-
ho kritéria. I k tomu radní přihlédli, posoudili
nabídky, aby Rada města doporučila Zastupitel-
stvu jako nejoptimálnější nabídku společnosti
VaK Mladá Boleslav, a. s.

Náklady na výběrové řízení cca 300 tis. Kč se
dle mého soudu městu již vyplatily a dále vypla-
tí. Společnost VaK Mladá Boleslav již v cenové
kalkulaci na letošní rok navrhla zvýšení nájem-

DOPISY

ného ze 4,83 mil. Kč na 6,2 mil. Kč, kterou
město schválilo a ve vlastní soutěži navrhla va-
rianty buď snížení ceny vodného a stočného 
o 5 Kč/m3 nebo při zachování stávajících cen
vodného i stočného zvýšení nájemného pro
město na 8,2 mil. Kč. Na základě výběrového
řízení se změní smlouva o provozování, kde se
např. zakotví požadavky města na mandátní
zastoupení provozovatele na investičních
akcích, podmínku 3 mil. Kč finanční výpomoci
na strategickou vodohospodářskou investici
(druhé potrubí hlavního vodovodního přivaděče
pro město), poradenství a pomoc při zajišťování
dotací a půjček z fondů ČR a EU, stanoví se cíle
na dosažení 20 % úrovně ztrát vody, rozšíří se
předmět zvláštního ujednání mezi provozovate-
lem a městem na úhradu nákladů některých
činností a další.

Se ztrátami vody nad 30 % jsem nikdy nebyl
spokojen a prezentoval jsem to i na stránkách
Zpravodaje, ale zdůrazňoval jsem nutnou sou-
činnost vlastníka (města) masivně investovat do
vodohospodářské infrastruktury a ta v přede-
šlých volebních obdobích nebyla, a nyní se přeci
jenom rozeběhla – rekonstrukce vodovodu
Mochovská, Stankovského, výměna armatur
vodovodu v Rybářské je toho příkladem. Na
příští rok se připravuje rekonstrukce havarijních
vodovodů v ulicích Na Stráni, Na Nábřeží, vodo-
vodu z azbestocementových rour v ulici J. A.
Komenského, obchvat vodojemu i výměny dal-
ších armatur, které chce město financovat právě
z nájemného za vodovody a kanalizace, ale
pozor - z tohoto nájemného splácíme i 5 mil. Kč
ročně úvěr bazénu.

Vize Polabského vodárenského systému
s osou Brandýs – Čelákovice – Lysá není špat-
ná, je dlouhodobá a nákladná. Město Čelákovi-
ce na ni zatím bohužel připraveno není a jen tak
nebude, nemáme vlastní zdroj ani kapacitní
vodojem. I městu Brandýs n. L. - Stará Boleslav
kryje vlastní zdroj spotřebu ze 60 %.

Řešení vlastního vodního zdroje jsme přeci
zahájili zadáním hydrogeologické studie již na
jaře tohoto roku, ale od smlouvy s příslušnou 
firmou jsme na základě rozhodnutí Rady 
města ze dne 5. 8. 2004 odstoupili dohodou
z důvodu pasivity nebo nezájmu firmy. A na této
Radě jsem také jasně řekl, že od řádného zjiš-
tění možností vlastního zdroje pitné vody neu-
stoupíme, a navrhl využít nabídky technické
pomoci provozovatele VaK Mladá Boleslav na
budování vlastního zdroje, aby nám příslušné
kroky zajišťoval jako mandatář, tj. stejným způ-
sobem, jako řešíme výstavbu vodojemu II.
a budeme řešit veškeré vodohospodářské 
akce, a to je další hmatatelný výsledek veřejné
soutěže.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Dne 8. srpna se dožila 90 let naše milá
maminka, babička a prababička paní Marie
Podhorská. Vše nejlepší přejí synové s rodi-
nami.

Dne 5. září oslavila paní Ludmila Vajglová,
krásné 70. narozeniny. Vše nejlepší hodně zdra-
ví a životního elánu jí z celého srdce přejí syno-
vé Vlastimil a Jaroslav s rodinami a rodina
Douděrova.

Děkujeme všem přátelům a známým za pro-
jevení soustrasti k úmrtí našeho syna Petra.

Rodina Seidlova

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Mladší
KLADNO B-UNION 5:2
Branky: Lebeda 2.
UNION-STARÁ BOLESLAV 0:1
BEROUN-UNION 0:4
Branky: Hrubý 2, Cabrnoch, Pouch.
KRALUPY-UNION 0:4
Branky: Budský 2, Hrubý, P. Mourek.

ZÁŘIJOVÝ PROGRAM:
V neděli 26. září 2004 od 9.30 hodin nastoupí
mladší a starší žáci na stadionu „U Hájku“
proti Tatranu Sedlčany.

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH
KLECANY-UNION B 0:1
Branka: Kočvara.
UNION B-VYŠEHOŘOVICE 1:0
Branka: Kadeřábek.
MĚŠICE-UNION B 0:0

ZÁŘIJOVÝ PROGRAM:
V neděli 26. září 2004 od 16.30 hodin 
čeká „béčko“ Unionu na Městském stadionu
Slávia Radonice. Roman Kovář
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FOTBAL

Mistrovský nohejbal ve všech kategoriích měl
dva měsíce prázdnin. Neznamená to však, že
by se přestal hrát. Naopak každý týden se koná
nějaký veřejný turnaj, na kterém se mohou utkat
hráči z nižších soutěží s extraligovými, nebo
třeba i s reprezentanty.

Čelákovičtí nohejbalisté, kteří hrají o titul mist-
ra Středočeského kraje, a tím i o možnost
postupu do 2. ligy si zatím po odehraných deví-
ti zápasech udržují vedoucí postavení. Závěr
soutěže bude ještě velmi zajímavý, Čelákovice
a Plazy mají o jedno utkání méně než ostatní.
Důvodem byla vždy bouřka, déšť a tím nezpů-
sobilé hřiště na Grádě.

Dalším úspěchem čelákovických hráčů Marti-
na Spilky, Radka Šafra, které doplnil česko-
brodský Jan Sýkora, bylo vítězství na Mistrov-
ství republiky trojic juniorů. Bylo to sice za AVIA
Čakovice, ale vyškoleni jsou v Čelákovicích. OK

NOHEJBAL

V sobotu 31. 7. 2004 se konaly první Čelá-
kovické skateboardové závody. Závod se jel
v „skoro skateparku“ u Spartaku. Objevily se tu
i špičky českého skateboardingu Petr Horvát,
Eda Alina, Kuba Osten, Oskar Vajner, Honza
Sekira a další. Ti se závodů z pochopitelných
důvodů nezúčastnili, přijeli, aby pomohli jako
porotci a „spíkři“.

Závody jeli převážně místní jezdci, ale i asi 6
jezdců, kteří pravidelně závodí na Českém
poháru (někteří dokonce i na Mystic World
Cupu).

K radosti místních všechny disciplíny (best-
trick, streetstyle, S.K.A.T.E.) vyhrál Martin
Rinda z Čelákovic. Martin byl také mezi třemi
nejlépe umístěnými nesponzorovanými jezdci,
a tak vyhrál ještě navíc skateboardovou desku.

Akce se dá považovat za vydařenou už jen
proto, že do takového „mikroskateparku“ vůbec
někdo přijel podpořit místní skateboarding.

Na závěr bychom chtěli poděkovat firmě 
Leones za přistup k elektřině a firmám Cuckoo,
Aeon, Local a X-skates za věcné ceny a další
podporu.

Další informace najdete na:
http://sk8celakovice.chytrak.cz
Jan Kunc

SKATEBOARD

Nový sport v Čelákovicích
V červnu jsme založili RC Klub při TJ

Spartak Čelákovice. Budujeme novou závodní
dráhu v areálu stadiónu (bývalá ledová plocha).

Srdečně vás zveme mezi nás, přijďte se nau-
čit jezdit s v.c. modely aut a motocykly a třeba
i pomoci s výstavbou areálu. Zabýváme se
automodelářstvím v měřítku 1:10, 1:18, 1:24  -
elektro i na spalovací motor. Případné dotazy
vám zodpoví Pavel Holub, předseda RC Klubu,
tel.: 603 219 590.

Od září se budeme pravidelně scházet kaž-
dou středu v 17.00 hod. na závodišti.

Pavel Holub

AUTOMODELÁŘSTVÍ

Na východě se nedaří
Fotbalisté Unionu Čelákovice mají v dosa-

vadním průběhu nového ročníku divize C
rozdílnou bilanci. Doma ve dvou zápasech
zvítězili, přivezli i cenné tři body ze severu
Čech, ale na východě se jim naopak nedaří…

ČESKÝ DUB-UNION 0:1
Na hřišti tohoto soupeře v minulosti čelákovičtí
fotbalisté jen málokdy bodovali. Vítězství jim v
premiéře nové sezóny zajistil útočník Douděra.

UNION-ČESKÝ BROD 1:0
Sousedské derby dvou tradičních rivalů mělo
podle očekávání dobrou diváckou kulisu. O dal-
ších třech bodech Unionu opět rozhodl gólem
už na konci úvodní čvrthodiny Douděra.

ÚSTÍ N. O.-UNION 2:0
Zápas definitivně zlomila 73. minuta, v níž byli
vyloučeni hostující brankář Foferka a stoper Lin-
denthal. Domácí pak dvojnásobnou přesilovku
těsně před koncem využili k pojištění svého nej-
těsnějšího vedení.

UNION-TÝNIŠTĚ N. O. 2:1
Po prvním poločase, kdy se trefili Douděra a
Skuhravý, se zdálo, že zápas bude pouze otáz-
kou skóre. Jenže po vlastním gólu Lindenthala
hosté ožili a domácí s vypětím sil výhru udrželi.

CHOCEŇ-UNION 1:0
Čelákovičtí fotbalisté promarnili několik vylože-
ných šancí, takže o osudu utkání rozhodl asi-
stent Moník, na jehož pokyn nařídil hlavní roz-
hodčí v 75. minutě penaltu, i když předtím
ukazoval na trestný kop dva metry za šestnáct-
kou… Vedení Unionu si na pomezního sudího,
který dva týdny předtím mj. inicioval vyloučení
Lindenthala, oficiálně stěžovalo u Řídící komise
pro Čechy ČMFS.

ZÁŘIJOVÝ DIVIZNÍ PROGRAM
V sobotu 25. září od 16.30 hodin hostí Union
na stadionu U Hájku tým Loko Pardubice.

DIVIZE DOROSTU
Starší
ČESKÝ DUB-UNION 0:0
UNION-VARNSDORF 4:3
Branky: Bareš 2, Palička, Hradecký.
KOLÍN-UNION 2:3
Branky: Bareš, Hájek, Hradecký.
UNION-ČÁSLAV 0:1

Mladší
ČESKÝ DUB-UNION 4:0
UNION-VARNSDORF 4:2
Branky: Reichert 2, Válek, Morávek.
KOLÍN-UNION 7:2
Branky: Světlý, Morávek.
UNION-ČÁSLAV 1:2
Branka: Riessner.

ZÁŘIJOVÝ PROGRAM:
V sobotu 18. září 2004 od 10.15 hodin hostí
oba naše dorostenecké týmy na stadionu 
„U Hájku“ RMSK Cidlina.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ
Starší
KLADNO B-UNION 4:0
UNION-STARÁ BOLESLAV 1:2
Branka: Navrátil.
BEROUN-UNION 1:1
Branka: Burda.
KRALUPY-UNION 3:0

Antukové soutěže žen Na Nábřeží
sobota 18. 9. Čelákovice - Benátky n. Jiz.
sobota 2. 10. Čelákovice - Nymburk

Druhá liga a krajský přebor mužů se hrají
v halách, a proto obě naše družstva trénují na
palubovce již od září. Obě družstva mají ambice
své soutěže vyhrát.
V hale U Učiliště se hrají vždy dvě utkání.
Dopolední utkání začíná v 10.00 hod., druhé ve
14.00 hod.
2. liga muži
sobota 2. 10. Čelákovice - Dřevčice

VOLEJBAL

Body Fit Studio Vlaďky Barešové  
opět zahajuje hodiny aerobiku pro děti
i dospělé. Dětský aerobik je určen pro děti od 
5 - 14 let a informační schůzka proběhne v pon-
dělí 20. 9. 2004 v 16.30 hod. v ZŠ J. A. Komen-
ského v malé tělocvičně. Cvičení pro dospělé již
probíhá. Podrobný rozvrh najdete ve vitrínce
u sokolovny!
Těší se na Vás Vlaďka, Verča, Lucka a Míla
Tel.: 723 953 541, 724 051 035.

FITNESS
Kam vyrazit v září?  
18. 9. Romantické okolí Prahy –

Toulky z Radotína 15–55 km
vlak Radotín - nádraží
25. 9. Novopacké pochody 15–50 km
vlak Nová Paka
2. 10. Českobrodská padesátka 15–50 km
vlak Český Brod
Výletů se spolu se členy KČT mohou zúčastnit 
i obyvatelé Čelákovic a okolí, které mezi sebe
srdečně zveme. Podrobnější informace, týden
před konáním výletu, najdete ve vývěsní skřínce
na sokolovně nebo na tel.: 326 991 471.

TURISTIKA
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Podzimní svoz tříděného a nebezpečného
komunálního odpadu

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou od 25. září do 23. října 2004 pořádat svoz
tříděného a nebezpečného komunálního odpadu. Vytříděný nebo nebezpečný komunální
odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících
sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

25. září 2004
ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

2. října 2004
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

9. října 2004
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

16. října 2004
ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

23. října 2004
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

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

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice

Vás zve na

OKRESNÍ
VÝSTAVU ZVÍŘAT
Otevřeno od pátku do neděle

17. - 19. září 2004
od 8 do 18 hodin,

v neděli do 16 hodin
v chovatelském areálu

na děkanství, ulice Kostelní 455

Vystaveni budou:
králíci, okrasná a užitková hrabavá

a vodní drůbež, holubi, exotické
a okrasné ptactvo, akvarijní ryby a vodní

živočichové, terarijní zvířata,
drobní savci a laboratorní zvířata,
ukázkové expozice dalších zvířat

Na výstavě lze též koupit nebo prodat
zvířata, chovatelské potřeby, zajištěn

je též prodej květin a rostlin.

VSTUPNÉ:
školy 3,- Kč, děti 6,- Kč, dospělí 25,- Kč

Srdečně Vás zveme k účasti 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

U nás běžné, jinde vzácné…
Hřib modračka (Boletus pulverulentus) –

klobouk zprvu vyklenutý, později až plochý,
mírně lepkavý šedoolivově hnědý, rourky sírově
žluté, třeň válcovitý, na bázi do špičky. Dužnina
žlutá, po dotyku silně modrající, po čase se
odbarvuje. Roste v listnatých lesích, nejvíce pod
duby a lípami.

Lupenoporka červenožlutá (Phylloporus
rhodoxanthus) – klobouk plochý, nepravidelný,
jemně plstnatý, červenavě až purpurově hnědý.
Lupeny široké, řídké, často vidlené, zlato až oli-
vově žluté. Třeň červenohnědě mírně vločnatý,
od sbíhajících lupenů někdy rýhovaný. Dužnina
žlutá, na řezu nemění barvu. Tvoří přechod
mezi hřibovitými a lupenatými houbami. Poměr-
ně vzácná.

? ? ? SOUTĚŽ ? ? ?
PĚT KOL A PĚT OTÁZEK

Poslední pátá otázka soutěže o ceny!
Odpovědi na všechny otázky zašlete

najednou do konce září 2004 na adresu
Zpravodaje (viz tiráž). Tři z Vás budou po
vylosování odměněni.

5. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 
KTERÉ HOUBIČCE ŘÍKAJÍ „JIHOČEŠI BEZ-
PRÁCE“? HŘIBU STRAKOŠOVI NEBO
HŘIBU BOROVÉMU?

Co krášlí a co hyzdí
Kdo zajede do Jiřiny, jistě bude obdivovat

úpravu ulice Ruská. Vydlážděná ulice, částečně
i s žulovými kostkami okolo kapličky, nové veřej-
né osvětlení a připravené záhony pro trávník
musí oku lahodit. Lze jenom doufat, že oku
budou lahodit i po roce a že i tehdy bude trávník
posekán a takřka parková úprava bude udržo-
vána.

Poněkud nevábně to vypadalo v létě okolo
Městského bazénu. Loni na podzim zde byla
rovněž provedena parková úprava, vysázeny
keříky, avšak letos v létě, kdy parkem prochází
množství návštěvníků, vedle krčících se keříků
bujel plevel a některé byly od dětí podupány. Již
loni na podzim jsem si kladl otázku, zda by
nebylo lepší, kdyby byl vyset jednoduchý tráv-
ník. Ten se udržuje podstatně jednodušeji. Sly-
šel jsem, že  údržba takovýchto „parkových
ploch“ bude zadána odborné firmě, neboť tech-
nické služby ji tzv. nestíhají a jedná se o sezón-
ní práci pro kterou je drahé držet v pracovním
poměru zaměstnance. Stejný problém ale bude
mít odborná firma a pak si myslím, že „dohoda
o vedlejším pracovním poměru“ s někým kdo
bydlí poblíž by mohla tento problém vyřešit.
Napříště bych však doporučil ke zvážení budo-
vat veřrjnou zeleň jednoduchou k údržbě. Také
v tomto parku zmizela jedna z laviček. Nejdříve
jsem si myslel, že je v TS na opravě. Byla však
ukradena. To si zase někdo „pomohl“.

Ing. Josef Šalda

Obě houbičky jsou jedlé, ale při jejich sběru
nechte vždy pár plodnic „na semeno“.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice 
Foto: M. Mucha

HOUBY

MK Čelákovice Vás zve
na tradiční výstavu hub

(letos již po čtyřicáté).
Výstava se uskuteční

ve dnech 1. – 3. října 2004
na děkanství, 

v areálu Svazu chovatelů.
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13. ročník MEMORIÁLU 
JARMILA PAŘÍZKA

Myslivecké sdružení Čelákovice 31. 7. 2004
již tradičně po třinácté uspořádalo soutěž lovec-
kých psů, která je známa jako kynologický troj-
boj Memoriál Jarmila Pařízka.

K historii této soutěže se váže osoba Jarmila
Pařízka, čelákovického rodáka, který byl cvičite-
lem loveckých psů a všestranným rozhodčím.
Soutěž pojímal jako přípravu psů pro jejich mys-
livecké a společenské využití. Tato soutěž se
stala oblíbenou nejen na okrese Praha-východ,
ale i v okolí. Vždyť v minulých letech se na před-
ních místech umístila jména známých vůdců
Pavla Sedlmajera staršího, samozřejmě Jarmila
Pařízka, Františka Horela, MVDr. Václava Lísky
a z těch méně známých Zdeňka Prášila, Anto-
nína Duška a loňského vítěze Ládi Švarce.

Letošní ročník se tradičně uskutečnil v zaří-
zení mysliveckého sdružení Čelákovice zvané-
ho Cucovna za účasti devatenácti startujících
psů za krásného slunného počasí. Psi byli na
soutěž výborně připraveni, o čemž svědčí ta
skutečnost, že 12 psů dosáhlo plného počtu
bodů a o pořadí rozhodl dosažený čas. Po
sečtení bodů a časů se na prvém místě umístil
pes maďarský krátkosrstý ohař Don od Mochov-
ské Výmoly, kterého vedl Pavel Sedlmajer mlad-
ší, na druhém místě skončila fena maďarského
krátkosrstého ohaře Dora od Mochovské Výmo-
ly, vedená Bohuslavem Strnadem, třetí se umís-
til Jaroslav Broukal s fenou Cedrou od Hubků
(německý krátkosrstý ohař).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  INZERCE

Po slavnostním vyhodnocení, které provedl
předseda kynologické komise mysliveckého sdru-
žení Čelákovice pan Ivan Drbohlav a po rozdání
hodnotných cen, věnovaných sponzory, poděkoval
za uspořádání zdařilé soutěže Pavel Sedlmajer.

Za uspořádání této akce poděkoval i syn Jar-
mila Pařízka.

Po slavnostním závěru následovalo posezení,
které pořadatelé pro účastníky připravili, samo-
zřejmě s pečeným selátkem, což je rovněž tra-
dice, kterou zavedl Jarmil Pařízek. Nezbývá,
než se těšit na příští ročník této soutěže.

JUDr. Jan Barták

Pohár MVDr. MICHÁLKA
V honitbě HS Čelákovice, kterou užívá MS

Čelákovice, se ve dnech 14. a 15. srpna 2004
uskutečnil II. ročník soutěže o Putovní pohár
MVDr. Jiřího Michálka.

Tento Putovní pohár je soutěží Klubu cho-
vatelů hrubosrstých a maďarských ohařů
ČR.

Soutěž se skládá ze dvou částí, a to zkoušek
z polní práce na úrovni podzimních zkoušek
ohařů a vodní práce na úrovni speciálních zkou-
šek z vodní práce ohařů.

Účastníci soutěže měli sraz 13. 8. 2004
v 17.00 hod. ve společenském zařízení MS
Čelákovice, které se nalézá mezi obcemi
Mochov a Čelákovice.

V sobotu 14. 8. 2004 proběhlo v  historickém
centru Čelákovic, v parku před čelákovickou
tvrzí a katolickým kostelem slavnostní zahájení
za hojné účasti občanů.

Úvodní slovo měl předseda MS Čelákovice
a ředitel soutěže pan František Jarolím, který
připomněl tradici kynologie v Čelákovicích, kdy
jeden z prvních maďarských krátkosrstých
ohařů v Čechách ARGO-LESAN ŠELLE se stal
v roce 1962 všestranným vítězem ČSSR, a to
na XXIII. ročníku Memoriálu Karla Podhajského
a byl veden dnes občanem Čelákovic panem
Milošem Hegrem, v té době občanem Mochova.

Poté vystoupil starosta města Čelákovic Ing.
Bohumil Klicpera, který přítomné velice výstižně
seznámil s Čelákovicemi. Mimo jiné řekl, že je
pro město poctou podílet se na akcích tohoto
významu. Ing. Klicpera zdůraznil, že tato akce
byla zařazena do kulturních akcí čelákovického
léta 2004, a popřál účastníkům zdar v soutěži.

K vyhodnocení soutěže, které se uskutečnilo
po dvoudenním zápolení, nastoupilo všech 18
psů, přičemž v 1. ceně obstálo 10 psů, v 2. ceně
obstáli 3 psi. Neobstálo 5 psů.

Vítězem soutěže se stal maďarský krátko-
srstý ohař Vismyei-Vadász Piszke s vůdcem
Tapaszto Sándorem z Maďarska. Na druhém
místě se umístil německý ohař drátosrstý AMÍR
z Damovských revírů (vůdce František Bajer),
na třetím místě se umístil německý ohař dráto-
srstý BEN z Vlčích hor (vůdce Martin Blažek).

JUDr. Jan Barták




