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Lidstvo si odpradávna uvědomovalo svou závislost na přírodních silách
a cyklech. Proto je také uctívalo, slavilo a zbožtilo. Zvláště plodnost a úroda
byly pokládány za věci nejpotřebnější a tyto síly byly nejvíce slaveny
v pohanských náboženstvích. Později společnost začíná slavit i události
a osoby, které při nich hrály důležitou roli. V době starozákonní byl tako-
vým nejvýznamnějším svátkem pesach – Velikonoce, kdy při obětování
prvotin úrody v jarním měsíci nisan se vzpomínalo také na největší událost
židovských dějin, vysvobození z egyptského otroctví.

Křesťanství slaví přibližně v téže době ne první úrodu, ta v mnohých
zemích na rozdíl od Izraele je v jiném období, také ne na velkou noc, v níž
byli vysvobozeni Izraelité z hospodářského a politického ujařmení, ale vel-
kou noc (ze soboty na neděli), kdy Kristus byl vzkříšen a svou předchozí

obětí a smrtí na kříži, přinesl mravní a duchovní spásu všemu lidstvu. Toto
vítězství nad hříchem, zlem a smrtí vypovídá o hodnotě jeho života i utr-
pení. Vysvobození z hříchu a smrti potřebuje každý člověk. Věřící křesťan
ví, kde ho má hledat a komu za ně má být vděčný.

Protože se Velikonoce slaví první neděli po prvním jarním úplňku, připo-
mínají si křesťané v lidových zvycích i mnoho věcí a obyčejů, které se právě
na jaře dějí. Všechny nějak ukazují k novému životu. U nás je asi nejobvyk-
lejší vajíčko, ozdobené a vybarvené, z něhož se vyklube kuřátko. Pro 
člověka, který nezná, nebo nevěří v Krista, zůstává naplnění Velikonoc jen to,
co jsem připomněl na začátku: přírodní cykly a síly, ke kterým se někteří
stoupenci starých kultů přírodních, vracejí a je pěstují. Není to však málo?

Richard Scheuch

Jaro a Velikonoce
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ZM zvolilo, formou tajného hlasování, místo-
starostou města nového člena Zastupitelstva
p. Petra Bařinu (ČSSD).

ZM schválilo:

• dotace občanským sdružením, sportovním
a jiným městským subjektům  pro rok 2007 ve
výši (uvedeno v tis. Kč): ČSCH – 15, MK – 10,
SDH – 10, Junák – 40, Mateřské centrum –
20, Sojka – spolek mladých – 10, Spolek
přátel MěM – 20, Výtvarná dílna Labyrint – 15,
Klub přátel Jana Zacha – 20, Sdružení Sedl-
čánky – C. Kuchyně – 15, OV Záluží – 10, TJ
Spartak – 183, SK UNION – 252, Tenisový
klub – 73, VSC – 108, ORKA – florbal – 72,
Florbalový klub – 46, Florbalový klub – crazy
frogs – 32, 1. ČKPV – 111, SK Záluží – 20,
Sokol Sedlčánky – 3 a z rezervy fondu Spor-
tovní aerobik Vlaďky Barešové – 20,

• žádost  pro MMR o změnu parametru u dota-
ce ev. č. 3174203221 – TI 25 b. j. Čelákovice,
Třebízského II z hodnoty 25 b.j. (bytových jed-
notek) na 21 b. j. a s vrácením poměrné části
dotace 320 000,- Kč za 4 nezkolaudované
bytové jednotky,

• přijetí revolvingového úvěru ve výši 5 mil. Kč
od Komerční banky, a. s.

Potřeba přijetí úvěru tohoto typu vznikla na
základě opakující se situace v závěru roku, kdy
dochází k časovému nesouladu rozpočtových
příjmů, zejména daňových, s rozpočtovými
výdaji města. V tomto období dochází ke
zvýšené potřebě úhrad faktur za dodávky pro-
vozního či investičního charakteru. Přijetím
tohoto úvěru se zajistí potřebné disponibilní
množství prostředků na plynulé plnění závazků
vůči dodavatelům města.
• Dokumentaci pro územní řízení „Polyfunkční

dům – Harmonie Čelákovice“ ve 4podlažní
verzi,

• Smlouvu o spolupráci pro výstavbu „Cyklis-
tické stezky Čelákovice – Lázně Toušeň“ mezi
Městem Čelákovice a Městysem Lázně Tou-
šeň doplněnou v čl. II., bod 5 – „s poměrným
příspěvkem na tuto činnost“,

• a vydalo v souladu s ustanovením zákona na
ochranu zvířat proti týrání „Obecně závaznou
vyhlášku E 1/2007 města Čelákovic o ve-
řejném pořádku a čistotě ve městě“ s účin-
ností od 1. 4. 2007,

• záměr na bezúplatný převod pozemku
č. 1591/54 o výměře 716 m2, v k.ú. Káraný
z vlastnictví ČR do majetku Města Čelákovice
pro výstavbu lávky přes Labe,

• kupní smlouvu na nákup speciálního požár-
ního automobilu RZA 1 OPEL CAMPO 3.1 D
mezi fi. Josef VRASPÍR – AZ servis, Žďár nad
Sázavou, jako prodávajícím a Městem Čeláko-
vice jako kupujícím,

• navrhované kácení dřevin, a to 1) V Prokopě
nad parkovištěm silnice II/245 – 4 ex tama-
ryšku, 4 ex plané růže, 2 ex cypřišů, 1 ex
pámelníku, 2) v lokalitě Sedlčánky (Pod Mlejn-
kem) – 1 ex trnovníku akátu, 3 ex břízy bělo-
koré, 1 ex ořešáku, 1 ex plané slivoně, 3)
v parku ulice U Hájku v Jiřině – 2 ex akátu, 4)
v ulici Stankovského a v areálu TOSu (podle
předloženého výkresu dendrologického průz-
kumu – kácení vypracovaného firmou JENA
ve 2/2007, zakázka 72) – všech 53 ex dřevin,
5) v kamenném břehu odvodňovací strouhy
v Sedlčánkách (v rámci výstavby dešťové
kanalizace Sedlčánky – sever) – 4 ex olše.
Nesouhlasilo s kácením 1 ex jírovce maďálu
v ulici Na Požárech před č.p. 1215, který je

v dobrém zdravotním stavu a je součástí ulič-
ního stromořadí s dlouhodobou perspektivou
existence.

• předloženou úpravu č. 1 rozpočtu 2007,
• dodatek úprav rozpočtu 2007 č. 1 v kapitolách

„příjmy“: nájemné z městských bytů ve výši
413 tis. Kč – zapracování příspěvku na poříze-
ní dlouhodobého majetku – nákup auta pro
SDH 230 tis. Kč – na základě sdělení Krajské-
ho úřadu se snižuje dotace ze státního roz-
počtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
pro rok 2007 o 278 tis., tj. na 6 674 487 Kč
a „výdaje“: neinvestiční dotace pro občanská
sdružení, spravované odborem SVaZ se 
zvyšuje o 20 tis. Kč – nákup auta OPEL
CAMPO pro SDH pro výjezdy k dopravním
nehodám ve výši 500 tis. Kč – vratka části
dotace určené na budování TI v lokalitě Třebíz-
ského II 320 tis. Kč.

• 500 tis. Kč na opravu odlehčovací nádrže
kanalizace v Rybářské ulici.

• řadu majetkoprávních záležitostí.
ZM souhlasilo:

• s předloženou úpravou č. 6 rozpočtu města
pro rok 2006,

• se sloučením dosud projednávaných návrhů
zadání změn ÚPnSÚ č. 3. a 4. do 3. změny
územního plánu. Zároveň souhlasilo

s rozšířením 3. změny územního plánu
o návrh na pořízení změny v prostoru hřiště
u parkoviště za CMC a pověřilo výkonem čin-
ností pořizovatele 2. a 3. změny ÚPnSÚ Města
Čelákovic Úřad územního plánovaní MěÚ
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Pro
spolupráci s pořizovatelem určilo zastupitele
p. Pavla Šímu. Protinávrh zastupitele Václava
Špačka o nesloučení 3. a 4. změny nebyl 

schválen.

Město Čelákovice má schválený územní plán
sídelního útvaru od roku 1993. Následně byla
dne 15. 12. 2004 schválena 1. změna ÚPnSÚ
města,  2., 3. a 4. změna ÚPnSÚ jsou v různém
stadiu rozpracovanosti. Zastupitelstvo
v loňském roce schválilo pořízení zadání 3. a 4.
změny ÚPnSÚ města Čelákovic a bylo schvále-
no zadání 2. změny. Zpracovatelem těchto
změn je ARCHDAN – projektová kancelář 
J. Danda, Praha 2. Návrh zadání 3. a 4. změny
a sloučený koncept s návrhem 2. změny
ÚPnSÚ nebyl z časových důvodů v loňském
roce schválen a od 1. 1. 2007 je v platnosti nový
stavební zákon č. 183/2006 Sb. Dle tohoto
zákona se změny územních plánů, u kterých
bylo přede dnem nabytí účinnosti zákona
zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona
upraví, projednají a vydají. Z tohoto důvodu
a pro zjednodušení procesu projednávání na-
vrhl arch. Danda sloučit výše uvedené změny č. 3.
a 4. územního plánu do jedné, a to 3. změny.
Dále navrhl v případě schválení pořízení změny
ve funkčním využití plochy nyní určené jako izo-
lační zeleň přibližně v prostoru hřiště u parkovi-
ště za CMC pro umožnění výstavby bytového
domu s polyfunkčním využitím, i tuto změnu
sloučit do změny č. 3.
Dosud projednání změn ÚPnSÚ zajišťoval odbor
rozvoje města MěÚ v Čelákovicích. Podle usta-
novení zákona je pořizovatelem obecní úřad,
který v souladu s tímto zákonem a zvláštními
právními předpisy vykonává územně plánovací
činnost úředníkem, splňujícím kvalifikační poža-
davky pro výkon územně plánovací činnosti. Tato
podmínka na MěÚ Čelákovice splněna není,
a proto je možné zajistit tuto činnost na základě
smlouvy nebo pověřit vykonáváním činností poři-
zovatele příslušný úřad územního plánování.

ZM požaduje, aby hospodářský odbor Měst-
ského úřadu v Čelákovicích zajistil znalecký
posudek na pozemky (prostranství u nákladní
vrátnice TOSu vedle kruhových garáží) – p.č.
1333/43, 1333/45, 1333/69, 1334/1, 1339/6
a podstatné části p.č. 1339/1.
ZM neschválilo návrh zastupitele Václava 
Špačka o navýšení příspěvku na podporu
občanským sdružením, sportovním a jiným
městským subjektům pro rok 2007 o 200 tis. Kč.
ZM stanovilo na dobu od 1. 3. 2007 do 31. 5.
2007 počet dlouhodobě uvolněných členů
Zastupitelstva na tři. Zároveň na tuto dobu urči-
lo funkci uvolněného radního města, a to pana
Mgr. Františka Bodláka. Pověřilo jej vedle mís-
tostarosty plněním úkolů v oblasti školství a hos-
podaření s byty a nebytovými prostorami, bez
práva za město podepisovat. Pověření místosta-
rosty ze dne 20. 12. 2006 tímto není nijak dotčeno.
ZM uložilo vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ
v Čelákovicích, aby vyzvedla podklady (memo-
randum) od VALUE ADDED, a. s., pro zpraco-
vání nabídky na koupi zdravotnických zařízení
dle soutěže Středočeského kraje, aby město
vědělo, zda se zdravotní středisko v Čelákovi-
cích dá odkoupit samostatně, nebo ne.
ZM si vyhradilo právo schválit dokumentaci pro
stavební povolení Polyfunkční dům – Harmonie
Čelákovice ve 4podlažní verzi, stejně tak jaké-
koliv odchylky a úpravy od schválené dokumen-
tace. D.V.

SVATBY V ČERVENCI 2007
Oznamujeme občanům, že pokud bude

zvýšený zájem o svatební obřady v exponova-
ných datech letošního roku – t.j. 7. 7. 2007 nebo
27. 7. 2007 apod., vyjde matrika zdejšího Měst-
ského úřadu vstříc snoubencům – prodlouže-

ním oddávajícího času až do pozdních odpo-
ledních nebo večerních hodin.

Dále opětovně upozorňujeme na novinku 
v letošním roce – svatební obřady na nádvoří

Městského muzea v Čelákovicích. Svatby se
nekonají ve vnitřních prostorách muzea! 
V případě nepřízně počasí bude obřad přesunut
do obřadní síně Městského úřadu.

Oddělení matriky MěÚ

Ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic
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Co řešíme ve městě?
Zdravotní středisko

Oblastní nemocnice Kolín, a. s. nemocnice
Středočeského kraje vyhlásila v souladu
s obchodním zákoníkem soutěž na prodej/pro-
nájem části podniku zdravotnického zařízení –
NsP Brandýs n. Labem, jehož součástí je Zdra-
votní středisko v Čelákovicích. Organizací sou-
těže byla zadavatelem pověřena společnost
VALUE ADDED, a. s., konečný termín pro před-
ložení nabídek byl zadavatelem prodloužen do
15. března 2007.

Rada města svým usnesením č. 3/2007 ze
dne 8. 3. 2007 prohlásila, že po důkladném pro-
studování Zadávací dokumentace nelze na
základě vyhlášených podmínek soutěže podat
samostatnou nabídku města na koupi pouze
objektu Zdravotního střediska v Čelákovicích
a k dané problematice se Rada vrátí na základě
dalšího vývoje situace. Na rozdíl od samosprávy
Středočeského kraje a vedení Oblastní nemoc-
nice Kolín zastáváme totiž názor, že objekt
Zdravotního střediska by mělo vlastnit město
a tato budova po nutné rekonstrukci by měla
sloužit pro poskytování základní lékařské péče
našim občanům praktickými, dětskými a odbor-
nými lékaři.

Pozemky u nákladové vrátnice TOS

Město je vlastníkem pozemků u nákladové
vrátnice TOS, a to p.č. 1339/1, 1339/6, 1333/43,
1333/69 o výměře cca 3.340 m2. Pozemek p.č.
1333/69 získalo město v roce 1998 bezúplat-
ným převodem od státu za podmínky, že pokud
město tento pozemek do 10 let (konkrétně do
24. 6. 2008) prodá, musí odvést 50 % kupní
ceny za tento pozemek do státního rozpočtu.

Ve funkčním období pana starosty ing. Šaldy
byly uzavřeny tyto smlouvy: dne 5. 3. 2001
smlouva o smlouvě budoucí kupní a dne 3. 4.
2001 dodatek č. 1 k této smlouvě mezi městem
a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích se
záměrem postavit zde parkovací dům pro auta.
Smlouva s příslušným dodatkem deklarovala
vůli Města prodat a Družstva koupit pouze
pozemky zastavěné budovou parkovacího
domu ve výměře cca 1800 m2 v ceně 300,-
Kč/m2. Z budoucí smlouvy ale nevyplývají vyva-
zující podmínky, tj. smluvní strany nevymezily
lhůtu, do které uzavřou vlastní kupní smlouvu,
popřípadě od ní odstoupí. Jinými slovy budoucí
smlouva stále platí – obě strany Město i Družst-
vo jsou touto smlouvou vázány.

Družstvo v roce 2001 nechalo zpracovat pro-
jektovou dokumentaci a zajistilo stavební povo-
lení. Z prostředků členů družstva koupilo Druž-
stvo od společnosti TOS, a. s., v likvidaci
zbývající pozemek p.č. 1339/5 o výměře 853 m2,
který leží uprostřed celé plochy. Z veřejné sou-
těže vybralo sice dodavatele stavby, ale zájem-
ci o parkovací místa nebyli ochotni investovat do
koupě parkovacího boxu mimo svoje bydliště,
a proto Družstvo ze záměru odstoupilo.

Protože Družstvo již investovalo finanční pro-
středky svých členů, snažilo se aktivně ve spo-
lupráci s Městem Čelákovice zajistit pro tuto
lokalitu zájemce, který bude připraven uvedené
pozemky zastavět dle podmínek územního
plánu města. Během uplynulých 4 let přivedli
zástupci Družstva několik zájemců, jejichž
záměry s podmínkami na koupi pozemků jsme
za Město odmítli. Za sebe musím přiznat, že
developerům se záměry na další diskontní pro-
dejnu v této jižní oblasti města jsem navrhoval
výstavbu této prodejny na východním kraji
města, kde vznikly nové obytné zóny a prodejna
tohoto typu zde není. Neprojevili žádný zájem.

Nyní Družstvo nabízí investora, jehož zámě-
rem je výstavba obchodního centra jiného sorti-
mentu, než jsou diskontní prodejny. Předběžně
jsme dojednali cenu 900,- Kč/m2 za všechny
pozemky včetně parkovacích ploch a se sou-
časným poskytnutím příspěvku Městu ve výši
500 tis. Kč na výstavbu kruhové křižovatky
II/245. Ze znaleckého posudku Ing. Mikuly
č. 3196/2007 vyplynula jednotková cena po-
zemků pro diskontní prodejnu ve výši 349,- Kč
a z ocenění pozemku podle stavu ke dni 1. 3.
2007 byla zjištěna jednotková cena pozemku
jiné dopravní plochy – parkoviště ve výši 177,- Kč.

Záměr zástavby této lokality obchodním cent-
rem odsouhlasila na základě doporučení sta-
vební komise Rada města svým usnesením
č. 1/2007 ze dne 4. 1. 2007. Na veřejném zase-
dání Zastupitelstva města dne 22. 2. 2007 byly
předloženy veškeré nabývací tituly na pozemky,
uzavřené budoucí kupní smlouvy, právní ana-
lýzy i transparentní návrh investora na realizaci
projektu prostřednictvím Družstva vlastníků
garáží v Čelákovicích, a to tak, že vstoupí do
Družstva a dosavadní členové odstoupí.

Obchodní centrum s jiným sortimentem, než
jsou diskontní prodejny, je logický posun v roz-
voji a možnost uvolnit tuto lokalitu pro výběr
a potřeby občanů, kteří v lokalitě bydlí a budou
nově bydlet, a zároveň obdržet reálný tržní
výnos za prodej celých pozemků, a ne jenom
zastavěného prostoru.

S údivem jsem si přečetl zmatečný článek
pana Kapala v týdeníku TOK ze dne 28. 2. 2007,
fabulující z pouhého Záměru města na zve-
řejnění prodeje pozemků projednávaného
Zastupitelstvem dne 22. 2. 2007 již vlastní pro-
dej tohoto pozemku a bezdůvodně napadající
současného zastupitele města pana ing. Rikla,
který je členem Družstva od roku 2000 a teprve
od konce roku 2002 zastupitelem města a který
se v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva
řádně vyloučil z projednání tohoto bodu programu.

Pro zajímavost – Město se snaží ve srovna-
telné lokalitě Průmyslové zóny směrem na
Mstětice prodat od roku 2003 pozemek p.č.
3571/2 o výměře 6.001 m2 (jižně za pozemkem,
kde se nyní staví PLUS DISKONT) v minimální
ceně 600,- Kč/m2 a s min. příspěvkem městu
300 tis. Kč na příjezdovou komunikaci dosud
bezúspěšně.

Zastupitelstvo na svém jednání dne 22. 3.
2007 schválilo Záměr Města Čelákovic na pro-
dej pozemků p.č. 1333/43, 1333/45, 1333/69,
1334/1, 1339/6 a podstatné části p.č. 1339/1
v ceně 900,- Kč/m2 a za podmínky příspěvku
500 tis. Kč městu na výstavbu kruhové křižovat-
ky II/245.

Rekonstrukce komunikace Rumunská

v úseku Sokolovská – Prokopa Holého

Příprava rekonstrukce komunikace probíhá
v předem plánovaných krocích. Dne 19. 3. 2007
proběhlo otevření obálek na zhotovitele výměny
teplovodního potrubí v této lokalitě a komise
doporučila Radě města jako ekonomicky nej-
výhodnější pro město nabídku firmy ITES Sto-
chov v ceně cca 3,1 mil. Kč bez DPH.

Vodovodní řady LT 150 a LT 125 jsou umístě-
ny převážně v chodnících a zelených pásech
a zůstanou zachovány beze změny. V květnu
2007 se pouze osadí nové uzavírací armatury
přípojek i vodovodních větví a ověří se stav
přípojek k domům čp. 1486, 1487 a 1488. Pokud
bude zjištěn nevyhovující stav potrubí, přistoupí
náš provozovatel VaK Mladá Boleslav, a. s.,
k jeho výměně za PE potrubí 63 mm. Stejně tak
se musejí odpojit dožité vodovodní přípojky,
dosud jen zaslepené, které sloužily pro původní

objekty před výstavbou panelových domů.
Kanalizace v komunikaci byla vyčištěna

a provedena TV prohlídka kanalizačního potrubí.
Z výsledku prohlídky vyplývá nutnost výměny
stoky mezi šachtami č. 266 až 275, jedná se 
o úsek 238 m potrubí, ve kterém se nacházejí
trhliny, jsou zde nezaslepené odbočky domov-
ních přípojek a do potrubí vniká okolní zemina.
Na odstranění tohoto havarijního stavu jsme
s provozovatelem VaK Mladá Boleslav, a. s.,
vypsali veřejnou zakázku, náklady odhadujeme
cca 1,4 mil. Kč.

Rekonstrukce Stankovského III. včetně

integrace sídliště V Prokopě s městem

Na základě architektonické studie (viz příloha
str. 12 a 15 tohoto Zpravodaje) připravuje
ing. Poláček prováděcí projekt komunikace, par-
kovacích stání, cyklostezky i chodníků v rozsa-
hu od oválné křižovatky Stankovského až po
vjezd do Volmanovy vily a sídliště V Prokopě.
Zároveň řešíme problémy s odvodněním komu-
nikací a revidujeme TV prohlídkami stav kanali-
začních stok zejména v areálu TOS, kde stáva-
jící stoky, mnohdy vedené vedle sebe, chceme
v budoucnosti rozdělit na samostatnou dešťo-
vou kanalizaci a samostatnou splaškovou kana-
lizaci. Vytvoření oddílných kanalizací může
reálně nastat při revitalizaci prostoru starého
závodu TOS např. výstavbou polyfunkčních
domů, při v současnosti plánované rekonstrukci
připravíme a zrealizujeme určité úseky těchto
v budoucnosti oddílných stok.

Plán je jasný, v červnu 2007 chceme zahájit
stavební práce, aby minimálně první úsek
vozovky, cyklostezky i chodníků od sídliště
V Prokopě po ulici Prokopa Holého sloužil 
k 1. 9. 2007, kdy končí platnost nájemní smlou-
vy, našim občanům.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Foto budující se stezky do Toušeně: -mn-
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Dne 31. 12. 2006 marným uplynutím dohodnuté smluvní lhůty skončila
platnost jediné uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, a to se spol.
HARMONIE GROUP, a ode dne 1. 1. 2007 tedy není město k prodeji
pozemků smluvně vázáno. Jelikož vůle města zastavět náměstí hodnotnou
zástavbou polyfunkčního objektu však i nadále trvá, rozhodla Rada města
dne 1. 2. 2007 o opětovném zveřejnění záměru města na prodej pozemků
na náměstí pro investora, který splní stanovené regulační podmínky města.
Záměr byl znovu vyvěšen ode dne 5. 2. 2007 do 22. 2. 2007.
Hlasování: 4 členové RM pro (Ing. Klicpera, Mgr. Bodlák, Ing. Stuchlík, PaedDr.
Rýdlo), nikdo nebyl proti, 2 členové RM se zdrželi (p. Pátek, p. Studnička)

Zastupitelstvo města (ZM) na svém zasedání dne 22. 2. 2007 schválilo
Dokumentaci pro územní řízení (DUR) Polyfunkčního domu – Harmonie
Čelákovice ve 4podlažní verzi dominantní budovy, která splňuje veškeré
regulační podmínky současně platného územního plánu.
Hlasování: 11 členů ZM pro (Ing. Klicpera, Mgr. Bodlák, Ing. Stuchlík,
Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Šíma, pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Ing. Tangl,
PhDr. Tichá, p. Bařina), proti bylo 10  členů ZM (p. Duník, p. Špaček,
Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. Studnička,
pí Wachtlová, Mgr. Skalický).

Zastupitelstvo si dále na tomto zasedání vyhradilo právo schválit Doku-
mentaci pro stavební povolení Polyfunkční dům – Harmonie Čelákovice ve
4podlažní verzi, stejně tak jakékoliv odchylky a úpravy od schválené doku-
mentace.
Hlasování: 19 členů ZM pro (Ing. Klicpera, Mgr. Bodlák, Ing. Stuchlík,
Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Šíma, pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Ing. Tangl,
PhDr. Tichá, p. Bařina, p. Špaček, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec,
p. Pátek, p. Studnička, pí Wachtlová, Mgr. Skalický), nikdo nebyl proti,
zdržel se p. Duník, v době hlasování nepřítomen Mgr. Špringr.

Společnost Harmonie Group zaslala Městu návrh nové Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na pozemky proluky včetně podmínek stavby
Polyfunkčního domu Harmonie, který jsme upravili na základě přijatých
předchozích usnesení ZM a v tomto znění předložili Zastupitelstvu. Proku-
rista společnosti HARMONIE se ale, z důvodu ještě probíhající právní ana-
lýzy jejich právním zástupcem k tomuto znění smlouvy na Zastupitelstvu
22. 2. 2007 nevyjádřil.

Podle § 39 odst. 1 zákona o obcích Město zveřejnilo 5. 2. 2007 svůj
záměr na prodej uvedených pozemků v proluce náměstí ve smyslu infor-
movat třetí osoby o zamýšleném majetkoprávním úkonu, aby se k němu
mohly vyjádřit a případně předložit své nabídky. Zastupitelé se seznámili
s předloženými konkurenčními nabídkami společností HYPOGARDE, BFB
IMPORT s. r. o., PRO-SIN, s. r. o., a v den konání ZM přišel i e-mailem
zájem společnosti STOPRO-INVEST, s. r. o.

Zastupitelstvo si pro své další jednání o těchto konkurenčních

nabídkách vyžádalo bližší informace o jejich záměrech formou Výzvy

k podání nabídky (celý text viz níže).

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena nejpozději na 13. 4. 2007

do 11.00 hodin. Zastupitelstvo na svém zasedání 22. 2. 2007 tak

nerozhodlo o prodeji pozemků proluky a není ani vázáno k prodeji

žádným smluvním vztahem. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Výzva k podání nabídky na prodej pozemků proluky náměstí

Název nabídky:
Prodej pozemků proluky náměstí v Čelákovicích

Zadavatel
Název: Město Čelákovice
IČ: 00 240 117
Adresa sídla: Nám. 5. května č.p. 1, 250 88
Čelákovice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:
Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Klicpera
Telefon: +420 326 929 101, 602 460 155
E-mail: starosta@celakovice.cz

1. Informace pro zpracování nabídky 

Město Čelákovice vyzývá zájemce o dostavbu
proluky náměstí k předložení 

a) zastavovací studie (konceptu zástavby),

která splňuje regulační podmínky města,

schválené ZM dne 12. 4. 2006:

REGULAČNÍ PODMÍNKY MĚSTA NA

DOSTAVBU PROLUKY POLYFUNKČNÍMI

OBJEKTY  

Schváleny Zastupitelstvem města dne 12. 4.
2006 
1. Regulační čára je vedena v pokračování

stávajících objektů. Lokálně, směrem do
náměstí se připouští minimální odklon, tj. ne
více než na 20 % délky zastavované části se
připouští předsunutí hmot do max. 3 m.

2. Podlažnost objektů 
2.1. Fronta do náměstí 4 nadzemní podlaží,

z nichž poslední podlaží bude ustupující +
střecha uvažovaná jako obytné podkroví,
ustupující podlaží lze architektonicky kom-
binovat se svislým členěním v plné hmotě

2.2. Výškový dominantní objekt na maximální
půdorysné ploše 300 m2 s max. 7 nadzem-
ními podlažími z nichž 6. a 7. bude ustupu-
jící ve třetině hmoty 

2.3. Jižní fronta směrem do Sadů 17. listopadu
s 5 NP z nichž 4. a 5. bude ustupující na 2/3
resp. 1/3 hmoty 

2.4. Dvě podzemní podlaží přesahující půdory-
sy jednotlivých nadzemních objektů bez
další regulace 

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 několik objektů
s průchozí pasáží a s uličkou o min. šířce
3,5 m mezi objekty.

4. Plochy a prostory
Zastavěná plocha
- nadzemních objektů v úrovni 1 m: 1860 m2

- nadzemních objektů v úrovni 1 m včetně
pasáží: 2030 m2

- nadzemních objektů na rovinu terénu: 2450 m2 

- celková včetně plochy dotčené suterénem:
3330 m2

Urbanistické plochy
- celková plocha pozemku: 4640 m2

- soukromé zahrady: 320 m2

- společná plocha – veřejné prostranství:
2470 m2

- obslužná komunikace včetně rampy: 2000 m2

- vnější parkovací stání min. 60: 800 m2

- podzemní parkovací stání budou odpovídat
počtu bytů s rezervou 10 % (související služby
bydlení).

- rezervní parkovací stání pro veřejnost min. 60 
Podlažní plochy
- celková: 11000 m2

- celková komerční a nebytová plocha: 30 % 
- bydlení včetně souvisejících služeb: 70 %  
Obestavěný prostor
- suterén včetně rampy: 20000 m3

- nadzemní části objektů celkem: 30000 m3

- celkem: 50000 m3

5. Požadavky na architektonické zpracování –
účelný koncept, který splní  nároky na moder-
ní současný výraz budov i regulační podmínky.

6. Stavební program – polyfunkční komplex
budov s komerčními prostorami v přízemí,
parkingem a technicko-provozním zázemím
v suterénu, v horním podlažích s byty. Vlastní
náplň objektu bude předmětem obchodního
záměru.

b) ekonomické rozvahy se základními para-

metry:

1. kupní cena  za 1 m2 pozemku a výměra

kupovaných pozemků, přičemž min. kupní

cena města je 5,2 mil. Kč

2. vyčíslení nákladů na technickou infra-

strukturu (TI) na pozemcích proluky

včetně vyvolaných investic 

3. specifikace podzemních parkovacích

stání – z toho rezidentních a pro veřej-

nost, nadzemních parkovacích stání 

4. celkový počet bytových jednotek a celko-

vou podlahovou plochu bytů, nebytových

prostor, garáží v objektech

5. vyčíslení přínosu pro město v předané TI,

parkovacích stáních a pozemcích

6. termín požádání o kolaudační souhlas

dostavby proluky, max. do 5/2010

2. Podávání nabídek

a) Lhůta pro podání nabídek: 13. 4. 2007 do
11.00 hod.

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou
na adresu MěÚ v Čelákovicích nebo osobně
v podatelně zadavatele v pondělí a středu od
8.00 do 17.00 hod., v úterý a čtvrtek od 8.00 do
15.30 hod. a v pátek od 8.00 do 14.00 hod., a to
nejpozději do 13. 4. 2007 do 11.00 hodin.
Nabídky musí být předloženy v zalepené obálce
s označením „Prodej pozemků proluky náměstí
v Čelákovicích - NEOTVÍRAT“.
b) Otevírání obálek: 13. 4. 2007 ve 13 hod.

v zasedací místnosti radnice MěÚ Čelákovice,
nám. 5. května 1.

3. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo do projednání
nabídek v Zastupitelstvu města nezveřejňovat
jména a adresy účastníků soutěže. Zadavatel si
dále vyhrazuje právo nabídkové řízení zrušit.
Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní
vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo předložit
znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
pozemky proluky, dále o ní jednat a upřesnit její
konečné znění.
V Čelákovicích 8. 3. 2007                                  

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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„Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám

u své nemovitosti studnu postavenou někdy

kolem roku 1925. Musím žádat o nové povo-

lení?“

Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny
vybudované před 1. 1. 1955 se považuje za
povolený, nehledě na to, že v listinné podobě
žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud
zároveň odběr podzemní vody slouží, podle pro-
hlášení odběratele, k individuálnímu zásobování
domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření,
splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla,
napájení zvířat apod.), považuje se odběr za
povolený i po 1. 1. 2008 a o žádné nové povole-
ní není třeba žádat. Není podstatné, zda se
jedná o zásobování domácnosti v místě trvalé-
ho bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační
chaty či chalupy.

„Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám

u své nemovitosti studnu postavenou v roce

1975. Žádné povolení k odběru vody nemám.

Mám o něco žádat?“

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudo-
vané po 1. 1. 1955 lze pouze na základě platné-
ho povolení příslušného správního orgánu
(vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodo-
právního úřadu). Pokud o vydání povolení neby-
lo v minulosti požádáno a povolení nebylo
vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povo-
lení požádat pověřený obecní úřad. Jejich
seznam naleznete na www.zanikpovoleni.cz.

„Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám

u své nemovitosti studnu postavenou v roce

1995. Vše mám řádně povoleno – musím

žádat o nové povolení?“

Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený
pro individuální zásobování domácnosti pitnou
vodou, platnost povolení dnem 1. 1. 2008 neza-
niká.

„Mám jako fyzická osoba nepodnikající

zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto

zeleninu. Musím mít nějaké povolení?“ 

Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např.
voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) vyu-
žíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpad-
lo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak
žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru
povrchové vody využíváno zvláštní technické
zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je
třeba povolení příslušného pověřeného obec-
ního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu
na množství odebrané vody.

„Kdo je osoba s odbornou způsobilostí?“

Za osobu s odbornou způsobilostí se považu-
je hydrogeolog podle zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích a o Českém geolo-
gickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Jeho vyjádření je podkladem vydání povolení
k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní
úřad ve výjimečných případech nerozhodne
jinak. Doporučuje se proto před podáním žádos-
ti konzultovat tuto otázku s příslušným vodo-
právním úřadem.

„Je řízení o vydání nového či prodloužení

stávajícího povolení k odběru podzemní

vody zpoplatněno?“ 

Řízení o vydání povolení k odběru podzemní
vody, k odběru povrchové vody ani řízení
k o vydání povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních nepodlé-
há správnímu poplatku.

„Musím mít povolení k odběru podzemní

vody, když mám na zahradě studnu, kterou

vůbec nevyužívám?“

Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody
by měl mít pouze ten, kdo podzemní vodu sku-
tečně odebírá. Pokud podzemní vodu neode-
bíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu
nikam nenahlašujete.

„Má pro mě nějaký význam, že budu vodu

odebírat na základě povolení vydaného přís-

lušným vodoprávním úřadem?“

Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen
jako povinnost, ale také jako ochrana svého
zdroje vody. Když tomu, kdo platné povolení
nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá
žádné dovolání. Pokud však platné povolení
k odběru podzemní vody má, má podle platných
předpisů i nárok na opatření náhradního zdroje
vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to,
že o vodu ve studni přišel.

„Co mám dělat jako fyzická osoba (nepod-

nikám), pokud mám studnu po roce 1955

a mám ji uvedenou pouze v kolaudační roz-

hodnutí k domu?“

Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolau-
dačním rozhodnutím Vašeho domu, měl byste
neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad,
kterým je pověřený obecní úřad, o vydání povo-
lení k odběru podzemní vody z Vaší studny. For-
mulář žádosti („Žádost – odběr domácnost“) je
k dispozici na www.zanikpovoleni.cz nebo v lis-
tinné podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám
v případě potřeby s jeho vyplněním pomohou.

„Musím mít povolení k odběru ze studny,

ze které odvádím vodu samospádem do své

nemovitosti?“

Ano, musíte. Dle platných předpisů se voda
ve studni vždy považuje za vodu podzemní.
K odběru podzemní vody je vždy třeba povolení
příslušného vodoprávního úřadu, a to bez ohle-
du na způsob, četnost či množství odebírané
podzemní vody.

„Na jak dlouho se vydává povolení

k odběru vody?“

Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru
podzemní vody je vždy zahájeno k návrhu
(žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede
dobu, na kterou odběr podzemní vody žádá.
Časové omezení povolení k nakládání s vodami
je pak výsledkem vodoprávního řízení.

„Jak mám doložit, že studna byla vybudo-

vaná před 1. 1. 1955?“

Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří
může postačit např. i dokumentace ke stavbě,
u které je studna umístěna. Jako v každém
jiném řízení je možné k provedení důkazů užít
všech důkazních prostředků, které jsou vhodné
ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny)
a které nejsou získány nebo provedeny v roz-
poru s právními předpisy. Jde např. o listiny či
svědeckou výpověď.

„Na kom v případě kontroly odběru vody ze

studny leží důkazní břemeno o stáří studny?“

Je třeba uvést, že není úmyslem Ministerstva
zemědělství ani nižších správních orgánů vlast-
níky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat
nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud,
budou pověřené orgány kontrolovat povolení
k odběru podzemní vody pro individuální záso-
bování domácností pitnou vodou pouze namát-
kově, popřípadě na upozornění, pokud načerno
postavená studna strhne ostatním v okolí vodu.
Žádné plošné kontroly se nechystají. Důkazní
břemeno v případě event. kontroly leží na správ-
ním orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout
za protiprávní jednání v řízení z moci úřední,
musí prokázat naplnění skutkové podstaty deliktu.

„Potřebuji povolení k zachytávání dešťové

vody do sudu na zalévání zahrady?“

Žádné povolení k takovému zachytávání vody
nepotřebujete.

Informace k zániku vybraných povolení k nakládání s vodami k 1. 1. 2008

Dle čl. II. bod 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) se „zánik“ týká všech povolení
vydaných před 1. 1. 2002 mimo povolení zdrojů (studní) určených pro indi-
viduální zásobování domácností pitnou vodou.

Za zdroje pro individuální zásobování domácností pitnou vodou jsou
považovány studny u rodinných domů, chat, chalup.

Odběr vody sloužící kromě zásobování domácností i pro podnikatelskou
činnost není považován za odběr pro individuální zásobování domác-

ností pitnou vodou.

Pověřeným úřadem (vodoprávním úřadem) pro povolování zdrojů pro
individuální zásobování domácností pitnou vodou je odbor výstavby MěÚ
Čelákovice, nám. 5. května 1 Čelákovice, tel.: 326 929 136.

K povolení ostatních zdrojů je oprávněným vodoprávním úřadem odbor
životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – St. Boleslav,
pracoviště nám. Republiky 3, Praha 1, tel.: 221 621 451.

Současně upozorňujeme, že další nové informace lze získat na strán-
kách Ministerstva zemědělství na adrese: www.zanikpovoleni.cz

Z těchto stránek uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy:
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Internetové stránky města obsadily

v soutěži Zlatý erb 2007 12. místo

Oficiální internetové stránky města

www.celakovice.cz
V polovině března byly vyhlášeny výsledky

soutěže Zlatý erb 2007 o nejlepší internetové
stránky měst a obcí.Ve Středočeském kraji skon-
čily Čelákovice v kategorii měst na 12. místě 
(z 18 přihlášených měst z celkového počtu 78
ve Středočeském kraji). Z maximálních 5 bodů
získaly 2,99 bodu. Pětičlenná porota byla nej-
více spokojena s množstvím doporučených 
a doplňkových informací (4,25), naopak značné
výhrady byly směřovány na bezbariérovou pří-
stupnost.

Zajímavostí je, že v kategorii středočeských
měst se soutěže neúčastnily např. Benešov,
Říčany, Mělník, Lysá nad Labem, Milovice,
Český Brod, Poděbrady, Kolín či Kutná Hora.

MĚSTA

1. místo Kladno www.mestokladno.cz
2. místo Slaný www.meuslany.cz
3. místo Brandýs n. Labem – Stará Boleslav

www.brandysko.cz
OBCE

1. místo Kondrac www.kondrac.cz
2. místo Mutějovice www.obec-mutejovice.cz
3. místo Senomaty www.senomaty.cz
Zdroj: Výsledky Zlatý erb 2007 – krajské kolo, Středočeský kraj

Petr Studnička, radní města 
a předseda Komise pro propagaci města,

kulturu a cestovní ruch

Pro zlepšení informovanosti občanů zavádí město

Čelákovice od 1. 5. 2007 službu SMS InfoKanál – infor-

mace přímo do mobilního telefonu. Služba umožňuje

upozornit na krizové situace (živelné pohromy, ekolo-
gické havárie, terorismus...), náhlé události ve městě

(dopravní uzavírky, uzávěry vody...) aj.
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům
zdarma. Funguje pro zákazníky všech tří
českých mobilních operátorů.

Jak službu získat?
Pro využití služby je třeba provést regist-
raci zasláním SMS zprávy v daném for-
mátu z mobilního telefonu, na který chce
žadatel zprávy zasílat. Stejným způsobem
je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci

SMS zprávy je 605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ 

Formát zprávy pro odregistrování:

IK CELAK ODREGISTRUJ  

POZOR!
Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně
mezer (velikost písmen nehraje roli). Při špatném zadání
textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení
nebo odhlášení. Potvrzovací zprávy nejsou standardně
zasílány. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou
zpoplatněny operátorem mobilní sítě jako běžná odchozí
SMS zpráva. To znamená, že jediné, co občan v souvis-
losti s touto službou zaplatí, je odeslání jedné SMS při
přihlášení, popřípadě druhé při odhlášení. Veškeré souvi-
sející náklady nese město.

Jaká je ochrana proti zneužití registrovaných 

telefonních čísel třetí osobou?

Služba SMS InfoKanál, a s ní související databáze, je
chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupo-
vá jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewaly, apod.
Provozovatelem služby je společnost Qbizm technolo-
gies, a. s., která je registrována na Úřadu na ochranu
osobních údajů. Další podrobnosti o službě se můžete
dočíst na internetových stránkách www.infokanal.cz

Případné informace Vám podá odbor školství,

informací a kultury MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 108

nebo 109, 110, e-mail: kultura@celakovice.cz

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY! !
SMS InfoKanál – „městský rozhlas do kapsy“

VÝZVA
Vážení, žádáme Vás o pomoc při sestavení

kalendária akcí na rok 2008, abychom se

jako město Čelákovice mohli zapojit a pre-

zentovat se v Polabském kalendáriu 2008,

které bude vydáno v prosinci 2007 obecně

prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí.

Jestliže tedy chystáte významnou či zajíma-
vou kulturní, sportovní nebo společenskou akci,
předejte prosím podklady: termín, čas, místo
konání, název akce, do 30. dubna 2007 na MěÚ,
odbor školství, informací a kultury. Nejlépe
v elektronické podobě na e-mail:

zpravodaj@celakovice.cz

Veškeré podklady budou zároveň použity pro
propagaci ve Zpravodaji města a na webových
stránkách města Čelákovic.

S díky za spoluúčast 
odbor školství, informací a kultury MěÚ

Čelákovice se prezentovaly na výstavě

Regiony 2007 v Lysé nad Labem

Ve dnech 1. – 4. 3. 2007 se na Výstavišti
v Lysé nad Labem konala výstava Regiony
2007, na které se prezentovaly i Čelákovice.
Město se neprezentovalo na samotném stánku,
ale v rámci Zlatého pruhu Polabí. S obecně pro-
spěšnou společností Zlatý pruh Polabí uzavřelo
město Čelákovice partnerskou smlouvu. Na
výstavě bylo možné vidět např. stánek Středo-
českého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky, turistické oblasti Český ráj, ale
i jednotlivých měst – např. Poděbrad či Nymburku.

Petr Studnička, radní města
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Vážení občané, 
chtěl bych Vás i tento měsíc seznámit s činností Městské policie a sdělit Vám další informace.

Na úvod bych jen zopakoval kontaktní údaje. Sídlíme v objektu Obecního domu, v ul. Stankovského
č.p. 1650, vchod z ul. Na Stráni (u nákladové rampy České pošty). Kontakt na nás je tel.: 326 929 150
nebo GSM 608 334 301. Tyto informace naleznete i na webových stránkách města. V případě, že

na uvedených číslech nikoho nezastihnete, není obsazena služba, a v případě ohrožení nebo

jiného následku můžete volat Policii ČR na tel.: 326 991 239 nebo přímo linku 158. Tímto bych
vás chtěl požádat, abyste případné poznatky a oznámení, které spadají do působnosti MP, činili
k nám a bez prodlení, neboť jen tak může být činnost MP efektivní. V případě jakýchkoli dotazů nebo
podnětů se klidně obraťte přímo na mě, a to osobně v pracovní době, telefonicky nebo e-mailem.

Od konce měsíce března bude početní stav strážníků 6 + velitel, ale není to takový počet, aby byla
zajištěna nepřetržitá služba MP. S ohledem na zvýšený počet strážníků bych Vás chtěl upozornit na
dodržování právních předpisů ze strany občanů, aby činnost strážníků více směřovala k pomoci
občanům a k prevenci než k represi a postihům. Konkrétně se více zaměříme na parkování na chod-
nících a veřejné zeleni, dodržování správného stání a zastavení zejména na místech, kde by byla
ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dalším nešvarem, který je hojně v našem městě
rozšířen, je nedostatečné osvětlení jízdních kol při snížené viditelnosti. V brzké době bude MP dis-
ponovat pronajatým radarem na měření rychlosti, takže i na toto je nutno brát zřetel, abyste zbyte-
čně neplatili pokutu nebo nebyli jinak sankcionováni za překročení rychlostního limitu. Také se
zaměříme na nedovolené skládky odpadů a zde bych chtěl občany požádat o spolupráci, neboť bez
jejich pomoci se nám těžko daří zjistit původce skládky a zjednání nápravy. Na webových stránkách
budeme průběžně informovat o správném dodržování předpisů a o právech, povinnostech a oprávně-
ních Městské policie.

Dále bych chtěl upozornit občany, že se stále objevuje problém s osobami, které se vydávají za
zaměstnance distributorů el. energie nebo plynu s tím, že jdou vrátit přeplatek, ale že mají jen vel-
kou bankovku. Požádají o rozměnění a pak při výměně peněz poškozeného podvedou anebo mu
v bytě peníze odcizí. To činí zejména u starších občanů. V případě jakýchkoli pochybností volejte Poli-
cii ČR nebo MP Čelákovice.

Krátce o činnosti MP za měsíc únor 2007
Celkem jsme řešili 96 přestupků, ať už domluvou, pokutou nebo oznámením na příslušný správní

orgán, 7 x jsme asistovali PČR a HZS, ve 12 případech jsme prověřili oznámení občanů, zjistili jsme
3 vraky, které jsou již odstraněny. Samozřejmostí jsou pochůzky nejen v Čelákovicích, ale
i v Sedlčánkách, Císařské Kuchyni a Záluží. Radek Fedaček, velitel MP Čelákovice

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

PO ČR INFORMUJE

CENNOSTI DO AUTA NEPATŘÍ!
Krádež osobního automobilu a vloupání se

do něj je každodenním jevem v našich městech
a obcích. Lidé, kteří tento „způsob obživy“ pova-
žují za normální, mezi námi byli, jsou a vždy
budou. Čeho se ovšem lze vyvarovat je to, že
zlodějům nedáme příležitost k tomu, aby se do
našich vozidel vloupali.

Velice často se stává, že lidé nechávají ve
vozidlech cenné věci, jako např. peněženky,
osobní doklady, mobilní telefony, fotoaparáty
a příruční zavazadla s obdobným obsahem.
Toto je impulsem pro zloděje, aby si vzal, co je
mu viditelně nabízeno! Zloději si vyhlížejí auta,
ve kterých jsou takto odloženy cenné věci,
potom už jen rozbijí boční okénko a vezmou si,
co si předem vyhlédli. Stávají se také případy,
kdy na parkovištích před obchodními domy lidé
odloží své cennosti na přední sedadla, zatímco
si do zavazadlového prostoru vozidla ukládají
nákup. Zloděj se k automobilu přiblíží tak, že si
ho vůbec nevšimnete, a během pár vteřin si
z předního sedadla vezme, co je mu „nabízeno“.
O tyto případy nejde jen na parkovištích nákup-
ních center, ale i před mateřskými a základními
školami, kde maminky v přesvědčení, že za
těch několik málo okamžiků, než odvedou
svého potomka do školky, nemůže nic stát,
odloží kabelku na přední sedadlo a vozidlo
ponechají někdy i odemčené. Zlodějům celá
tato jejich akce trvá jen několik málo vteřin,
takže si lidé často ničeho nevšimnou. Ale pokud
se stanete svědkem takového případu a vidíte
vozidlo, kterým zloději odjíždějí, tak je dobré si
zapamatovat nejen typ, barvu a registrační 
značku jejich vozidla, ale i různé zvláštnosti na
vozidle, např. stopy po dopravní nehodě a různé
nálepky.

Z toho plyne, že často dáme zlodějům sami
příležitost k tomu, aby si na nás vydělali. Proto
v žádném případě, ani na těch několik málo
nestřežených okamžiků, nenechávejte ležet ve
vozidle kabelky, peněženky, batohy, různé osob-
ní doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a jiné
cennosti. Nesmíme zapomínat, že se jedná
o náš majetek, který si musíme chránit
a nedávat tak příčinu zlodějům, aby se na nás
přiživili.

nprap. Lucie Králová,

tisková mluvčí OŘ PČR Praha-venkov

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

Provozní doba:
pondělí 17.00 – 21.30

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

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

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

20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čtvrtek 17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota 12.00 – 21.00

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

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

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

Rodinné centrum Myšák pro Vás pořádá „Jarní

kurz plavání kojenců a batolat“ v termínu od 

2. dubna do 15. června 2007. Bližší informace
Dana Jančatová tel.: 607 842 881, Jana Zmeková
tel.: 723 589 614, www.volny.cz/rc_mysak a na 
e-mailu rc_mysak@volny.cz

Více času pro Vás
Vážení klienti České spořitelny, a. s.,
dovolujeme si Vás informovat, že od 2. 4. 2007
rozšiřujeme otevírací dobu pobočky Čelákovice:
Pondělí 8.00–12.30 13.30–17.00
Úterý 8.00–12.30 zavřeno
Středa 8.00–12.30 13.30–17.00
Čtvrtek 8.00–12.30 13.30–15.00
Pátek 8.00–12.30 13.30–15.00
Kontakt: ČS, a. s., pobočka Čelákovice,

Stankovského 1650, Čelákovice 250 88, 
tel.: 326 998 033, fax: 326 991 472.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská č.p. 1373, tel.: 326 995 361

Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

ceny vstupného:
jednorázové vstupné 80,- Kč
permanentka na 10 vstupů 700,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

Provozní doba:
pondělí 15.00 – 22.00 muži
úterý 14.00 – 20.00 ženy
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy

24. dubna, 29. května,

26. června 2007

Místo odběru:
ordinace MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007,

Čelákovice

Termíny odběrů pro bezplatné dárce krve

SBÍRKA OBLEČENÍ

Sbírka obnošeného oblečení se koná 
23. – 24. dubna 2007 v hospodářské
budově v areálu fary v Kostelní ulici.

Farní charita Čelákovice
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc DUBEN
pondělí 2. �� daň z příjmů

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok
2006, nemá-li subjekt povinný audit a své přiz-
nání zpracovává a předkládá sám

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za únor

úterý 10. �� spotřební daň

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

pondělí 16. �� daň silniční

- záloha na daň za 1. čtvrtletí
pátek 20. �� daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků

úterý 24. �� spotřební daň

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

středa 25. �� spotřební daň

- daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za bře-
zen

- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
pondělí 30. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za březen

Kino Café Bar HOGO FOGO
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

www.hogo.cz

tel.: 325 551 496, e-mail: alesh@hogo.cz 

DUBEN 2007

st 4. 4. 20.00 HANNIBAL – ZROZENÍ 

(USA/VB/FR, 2007, 117 min.)
čt 5. 4. 20.00 ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ  

(USA, 2006, 87 min)
pá 6. 4. 20.00 DREAMGIRLS

(USA, 2006, 131 min.)
so 7. 4. 19.30 JEDNÉ NOCI V JEDNOM 

MĚSTĚ (ČR, 2007, 67 min.)
so 7. 4. SUNFLOWER BITCHES DJ'S 

ne 8. 4. 15.00 SPLÁCHNUTEJ 

(VB/USA, 2006, 86 min.)
čt 12. 4. 20.00 SEJMI ESO

(USA/FR/VB, 2007, 108 min.)
pá 13. 4. 20.00 ŠARLOTINA PAVUČINKA 

(USA, 2006, 113 min.)            
so 14. 4. 18.30 KRÁLOVNA 

(VB/FR/IT, 2006, 97 min.)
so 14. 4. 20.30 MAKENZEN – koncert 

country noir                           
ne 15. 4. 15.00 V TOM DOMĚ STRAŠÍ

(USA, 2006, 91 min.)
čt 19. 4. 20.00 ROCKY BALBOA

(USA, 2006, 102 min.)
pá 20. 4. 20.00 MAHARAL – TAJEMSTVÍ 

TALISMANU (ČR, 2007)
so 21. 4. 19.30 APOCALYPTO 

(USA, 2006, 130 min.)
st 25. 4. 19.30 DIVADLO AHA! – ŽENITBA 

čt 26. 4. 20.00 BABEL (USA, 2006, 142 min.)
pá 27. 4. 20.00 JAKO MALÉ DĚTI

(USA, 2006, 130 min.)
so 28. 4. 20.00 GIFTES (Liberec) – koncert  

ve stylu latin gypsy   
ne 29. 4. 15.00 PAST NA ŽRALOKA 

(USA, 2006, 130 min.)
Na květen připravujeme:

ne 6. 5. 18.00 VRATNÉ LAHVE – film
st 9. 5. 20.00 VANDA HYBNEROVÁ 

a SAŠA RAŠILOV – OMÁMENÝ KOLOTOČ 
Program vznikl za finanční podpory Středočeského
kraje a MěÚ Lysá n. L.

POSLANECKÉ DNY
poslankyně za ČSSD

Mgr. Anny Čurdové

v Čelákovicích 

úterý 10. 4., pondělí 7. 5., pondělí 18. 6. 2007

vždy od 17.00 do 18.00 hod.

Kancelář: Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
tel.: 257 172 190, e-mail: curdovaa@psp.cz

Kancelář: nám. Míru 8, Mělník 276 01

Informace o plavební odstávce

a plánovaném snižování hladin

ve zdržích na středním Labi 
Plavební odstávka na středním Labi proběh-

ne v roce 2007 v následujících termínech:

celé střední Labe 17. 9. - 8. 10. 2007 

zdymadla Hradištko, Lysá nad Labem

a Čelákovice 10. 9. - 8. 10. 2007 

Snižování hladin je ze strany Povodí Labe, s. p.,
plánováno v následujících zdržích:
Lysá nad Labem 70 cm od normální hladiny

termín 17. - 21. 9. 2007 

Lobkovice 70 cm od normální hladiny

termín 24. - 26. 9. 2007 

Obříství 50 cm od normální hladiny

termín 17. - 21. 9. 2007 

O snížení hladin bude řádně požádáno
a proběhne jejich projednání. Tato zpráva je
pouze informativního charakteru. Slouží k tomu,
aby si všichni uživatelé labské vody, dotčené
organizace a obce mohli v termínech snižování
hladin naplánovat potřebné udržovací a jiné
práce apod. na vlastních zařízeních či stavbách
a využít snížení hladiny. Není vyloučeno, že
bude kýmkoliv požádáno o snížení hladiny také
v jiných zdržích, případně ve stejných, ale na
jinou úroveň hladiny.

Předběžný termín plavební odstávky na rok

2008:

celé střední Labe 17. 9. - 8. 10. 2008 
zdymadla Lobkovice, Kostelec nad Labem, Hra-
dištko a Kostomlátky 17. 9. - 15. 10. 2008

Jiří Hemza, DiS.,
vodohospodářský dispečink Povodí Labe, s. p.

KURZY

Keramická mísa na ovoce (kombinace dřevo,
kov)
Kdy: 11. 4. od 19.30 do 21.30 hod.
Cena: 650,- Kč (ker. mat. + 1 výpal)
Tiffany – hodiny

Kdy: 14. 4. od 10.00 do 16.00 hod.
Cena: 1 200,- Kč (vč. hod. strojku)
Dekupáž – obaly na bylinky, podnosy

Kdy: 18. 4. od 19.00 do 21.30 hod.
Cena: 350,- Kč (bez polotovarů)
Keramický truhlík zdobený dekupáží na květiny

Kdy: 25. 4. od 19.00 do 21.30 hod.
Cena: 650,- Kč
Smalt – šperky, cedulky

Kdy: 28. 4. od 10.00 do 16.00 hod.
Cena: 750,- Kč
Drátovaná sklenice s keramickou pokličkou

Kdy: 3. 5. od 19.00 do 21.00 hod.
Cena: 350,- Kč
Hrátky s drátky a korálky – šperky

Kdy: 8. 5. od 10.00 do 13.00 hod.
Cena: 450,- Kč
Keramické obrázky v dřevěném rámečku

Kdy: 9. 5. od 19.00 do 21.00 hod.
Cena: 500,- Kč
Kurz pro seniory č. 2 – skleněná vitráž

Kdy: 11. 5. od 13.00 do 15.30 hod.
Cena: 119,- Kč
Rámeček z barevných skleněných čoček

Kdy: 15. 5 od 19.00 do 22.00 hod.
Cena: 480,- Kč
Keramika na zahradu

Kdy: 16. 5. od 19.30 do 22.00 hod.
Cena: 850,- Kč
Batika barvenou keramickou hlínou (mexické
motivy)
Kdy: 20. 5. od 14.00 do 17.00 hod.
Cena: 350,- Kč (trička možno zakoupit v dílně)

KURZY NA PRÁZDNINY

Téma: Pražské pověsti, strašidla a domovní

znamení

Volný termín: 6. 8. – 10. 8. 2007
Cena: 3 000,- Kč

Senátor Karel Šebek navštíví

23. dubna Čelákovice
V podzimních volbách do Senátu Parlamentu

České republiky byl v senátním volebním obvo-
du č. 41 Benešov, Praha-východ, kam spadají
i Čelákovice, zvolen
senátorem Karel Šebek
(ODS).

Karel Šebek se naro-
dil 11. 10. 1951 v Bene-
šově a před zvolením
senátorem byl starostou
obce Neveklov.

Jeho mandát skončí
po 6 letech.

Kontakty na senátora

Karla Šebka:

Kancelář: Masarykovo nám. 1, 256 01  Benešov
Telefon: 603 489 920
E-mail: sebekk@senat.cz

MS ODS Čelákovice zve občany města

i okolí na setkání se senátorem Karlem Šeb-

kem v pondělí 23. 4. 2007 od 18.00 hod. v klu-

bovně Kulturního domu.

Josef Pátek a Petr Studnička, radní města
MS ODS Čelákovice

http://odscelakovice.unas.cz

autor David Žák, Gymnázium, prima A
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Stále je co zlepšovat
Před nějakými pěti lety projevovali někteří z ucházejících se o vedení města touhu, aby se Čeláko-

vice staly „šumným městem“. Pod tím si lze představit cokoliv. Herec i architekt Vávra nám v televiz-
ním seriálu ukazuje různá „šumná“ města včetně jejich méně hezkých tváří. I Čelákovice mají tváře
pěkné i nevábné. A přitom zlepšit je by nestálo příliš mnoho, jen trochu vhodné údržby.

Mnozí si možná pamatují na argumentaci některých projektantů pěších cest v sídlištní zástavbě.
Vystopovat, které trasy si občané vyšlapou, a ty vydláždit. Mnohde to tak praktikovali. Možná
i v našem městě, kdysi po výstavbě sídlištních částí. Doby se však mění. Stačí např. postavit nákup-
ní středisko PENNY a trasy pěších občanů se změní nebo se objeví nové. A tak by stačilo v sídlišti
ulic Spojovací a J. Zeyera vydláždit vyšlapané pěšiny a hned to tam bude vypadat lépe. Podobně pak
v parku před Kulturním domem. Od té doby, kdy si občané zvykli chodit z Vašátkovy ulice přes škol-
ní hřiště do ulice J. A. Komenského, zvětšila se vyšlapaná pěšina do šíře nehezkého chodníku.

Zůstaňme ale ještě u sídliště ulic Spojovací a J. Zeyera. Tamní dětské hřiště „dostává provozem
pořádně zabrat“. Nemyslím si, že vše způsobují děti, kterým je hřiště určeno. Obzvláště po setmění
je tam jaksi „živo“, přispívá k tomu nesvítící veřejné osvětlení a bylo by žádoucí, aby do těchto míst
Městská policie častěji zavítala. A stříška na altánku by potřebovala novou krytinu. Té stávající je jaksi
už poskrovnu, což prknům stříšky vůbec neprospívá. Ing. Josef Šalda

I v Čelákovicích mohou být veselí senioři 
Výtvarná dílna LABYRINT vypisuje devět kurzů pro seniory dotovaných městem Čelákovice.
Již rok naše dílna spolupracuje s nadací Veselý senior (www.veselysenior.cz). Vždy jsme se podíle-

ly jen sponzorsky, ale protože nás tato problematika zaujala, chtěly jsme začít s něčím, čeho bychom
se mohly účastnit osobně, a tak přijít do kontaktu se seniory, kteří nám jistě mají co předat ze svých
bohatých zkušeností. Protože jsme dílna výtvarná, tak je náš projekt zaměřen na um šikovných rukou.
Také víme, že řada našich seniorů má zajímavé koníčky, které si dělají pro svou radost doma, a mno-
hokrát je škoda, že se o jejich dílkách nedozví široká veřejnost. Leckdy by mohli předat své zkušenosti
mladší generaci, a tím zachovat život ručních řemesel. Toto je i myšlenkou a cílem naší akce.

Oslovily jsme město Čelákovice, a to schválilo dotaci na tento projekt. Vypsaly jsme devět kurzů 
v naší dílně. Každý senior (od 60 let nebo invalidní důchodce) zaplatí poplatek 119,- Kč za kurz 
a zbytek se uhradí z dotace města. Kapacita naší dílny je deset lidí. Kdo by tedy z řad Vás šikovných
seniorů měl zájem se něco nového naučit, předat své zkušenosti nebo si jen tak něco vyzkoušet, co
by se mu do budoucna mohlo stát zábavným koníčkem, ať se včas přihlásí po vypsání termínu.

Kurz pro seniory č. 1 – keramická větrohra Kdy: pátek 13. 4. 2007 od 13.00 do 15.00 hod.
Cena: 119,- Kč (+ dotace města) Občerstvení zajištěno (káva, čaj, sušenka)
Témata a termíny dalších kurzů budou vždy včas vyhlášeny ve Zpravodaji.
Přihlášky: LABYRINT, Rybářská ulice 154, Čelákovice, tel.: M. Šimonová 777 992 214, J. Drnková

602 848 903, e-mail: info@vd-labyrint.cz, www.vd-labyrint.cz

Poznámka redakce: Podněty občanů by měly 
v první řadě směřovat na příslušné odbory
MěÚ. Tento od pana zastupitele předáváme.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat MV KSČM v Čeláko-

vicích, který pro nás ženy uspořádal oslavu
MDŽ. K velice příjemnému posezení a pohoště-
ní nám hrála kapela Pohoda J. Horáka z Mni-
chovic, při které jsme si i my dříve narozené
zatančily. Děkujeme. Jaroslava Krábková

Díky za dlouholetou službu předsedovi rady
starších náboženské obce církve čs. husitské
JUDr. Jiřímu ČERVINKOVI, který oslaví 12. 4.
významné životní jubileum. Přejeme mu do
dalších let od pána Boha hodně pokojných dnů
ve zdraví a v darech víry, lásky a naděje.

Rada starších

Dne 11. 4. 2007 uplyne
deset let, co v sedmnácti
letech tragicky zemřel náš
syn Zděnda KUČERA.

Vzpomínají rodiče a sestra

Dne 3. dubna 2007 uplyne 10 let od úmrtí
paní Antonie HOLEČKOVÉ.

Vzpomíná dcera Helena Čechurová s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



BERÁNEK NEJEN VELIKONOČNÍ
Symbolů Velikonoc známe jistě několik. Jsou to vajíčka, zajíček, pomlázka, ale také kříž a svíce.

A samozřejmě – beránek. O Velikonocích nechybí snad na žádném stole, upečený z piškotového
těsta. Co toto tradiční pečivo vlastně symbolizuje? 

V židovské tradici jsou obyvatelé Izraele Božím stádem, které vede Hospodin – ten je označován
rovněž jako pastýř, který pečuje o své „ovečky“. Všimněme si, že toto přirovnání funguje i v součas-
nosti, kdy jako ovečky označujeme ty, o které se staráme a máme je pod svou ochranou. Při exodu
Židů z Egypta každá izraelská rodina na znamení Boží ochrany obětovala Bohu beránka, jehož krví
potřeli rám dveří svého domu a byli tak uchráněni před zkázou. Židé poté o Velikonocích jedli sko-
pové maso jako připomínku svého vysvobození – i tento zvyk se udržel dodnes.

V křesťanství je spojením „Beránek Boží“ označován Kristus, který se jako syn Boží – beránek obě-
toval kvůli lidem. Toto přirovnání nalezneme v Janově evangeliu, podle něhož Jan Křtitel po setkání
s Ježíšem řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“

V současnosti užíváme i další frazémy (ustálená víceslovná pojmenování s přeneseným význa-
mem), v nichž nalezneme slovo ovce či ovečka a jejichž zdrojem je i Bible. Jistě všichni víme, že
zbloudilá ovce (ovečka) je za prvé někdo, kdo se odchyluje či odchýlil od správného, náležitého způ-
sobu jednání, a za druhé člověk, který se odklonil, odchýlil od nějakého hnutí či učení. Za černou či
prašivou ovci je považován někdo, kdo má, ať už právem či neprávem, pověst nezdárného, špatné-
ho člověka, kterým ostatní opovrhují, odsuzují ho, případně ho izolují a bojkotují. Ten, kdo se ztratil
a je zcela bezradný, má pocit nejistoty, je označován jako ztracená ovce.

Přeji nám všem, ať se nestaneme ovcí zbloudilou ani černou či prašivou a ať nejsme ani ovcemi
ztracenými. A přeji nám všem krásné, požehnané Velikonoce. Zdeňka Tichá

Kresby ve velikonočním Zpravodaji: Jaroslav CITA.
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1. 4. Květná neděle

8.00 hod. církev římskokatolická
9.00 hod. Církev československá husitská
9.30 hod. Církev bratrská
18.30 hod. církev římskokatolická
5. 4. Zelený čtvrtek

17.00 hod. Církev československá husitská
18.30 hod. církev římskokatolická
6. 4. Velký pátek

17.00 hod. Církev československá husitská 
17.30 hod. Církev bratrská
18.30 hod. církev římskokatolická
7. 4. Bílá sobota

19.45 hod. církev římskokatolická

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY V ČELÁKOVICÍCH
8. 4. Neděle velikonoční

8.00 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 ul.)
18.30 hod. církev římskokatolická
9. 4. Pondělí velikonoční

8.00 hod. církev římskokatolická

V OKOLÍ – kostel Lysá n. L.

6. 4. 18.00 hod. Českobratrská církev evangelická
8. 4. 9.00 hod. Českobratrská církev evangelická
9. 4. 9.00 hod. Českobratrská církev evangelická

Velký pátek je výzvou
Už podruhé neprošel poslaneckou sněmov-

nou návrh, aby byl Velký pátek vyhlášen státním
svátkem. Pro naše české poměry je příznač-
né, že poslanec, kterému na tomto svátku tolik
záleží, stále zaměňuje den Ježíšova ukřižování
za den jeho vzkříšení. Ale budiž. Jako dítě na
náboženství nejspíš nechodil, takže má poleh-
čující okolnost. Možná si chce svou zbožnou ini-
ciativou prostě jen vykompenzovat „hříchy
mládí“.

Vyhlásit Velký pátek státním svátkem se
ovšem snaží i některé církevní kruhy. Tento
návrh je například po léta stálicí mezi usnese-
ními evangelických synodů. Za totality se jím
dráždila státní správa, dnes je atraktivní zejmé-
na tím, že ho má realizovat někdo jiný. Návrh, že
mají jít na Velký pátek všichni evangelíci do kos-
tela, by určitě takovou podporu nedostal. Kdo ví,
jestli by ho synod z nějakých „vážných teologic-
kých důvodů“ vůbec neodmítl.

Přitom jde právě o identifikaci s obsahem
tohoto dne. Velký pátek je výzvou k tomu,
vyjádřit svůj postoj a sdělit svému okolí: „Vážím
si těch, kteří se obětovali.“ Ať už na popravišti,
na bojišti, v zápasu se zločinem, v otrocké práci
nebo prostě tím, že preferovali správné před
výhodným. Jako hroby neznámého vojína připo-
mínají padlé ve válkách, tak Ježíšův velkopáteč-
ní kříž připomíná všechny, kteří se obětovali pro
druhé.

Viděno z tohoto úhlu, není Velký pátek typic-
ky náboženským svátkem. Do kostela může
v tento den – aniž by si jakkoli zadal – přijít
i bezvěrec. Vyjádřit vděčnost těm, z jejichž pro-
lité krve žiji, by mělo být projevem obecně lidské
duševní hygieny. Kdo tuto vděčnost nepociťuje,
je sociálně nedozrálý. Jeho svět naplňuje jen
jeho zbytnělé já, kamkoli se podívá, vidí pouze
sám sebe. Život v takovém světě je umrtvující
a chudý.

Jeden jediný, který přijde na Velký pátek do
kostela, znamená pro člověka i pro společnost
víc než poslaneckou sněmovnou prodloužený
víkend. Vyjádřená vděčnost nás totiž staví na
stranu toho, co oceňujeme. Každý, kdo z ohledu
na druhého slevuje ze svých nároků, otevírá
svým jednáním dveře životu. Křesťanské zvěs-
tování pojmenovává onu novou a nadějnou 
perspektivu, kterou před světem Velký pátek
otevírá, slovem „vzkříšení“.

Emanuel Vejnar, evangelický farář

Církev bratrská, Čelákovice

Southwest Bible Church
Letní pobyt s angličtinou pro všechny generace

4. – 11. srpna 2007

Černý důl, Krkonoše
Cena kurzu: dospělí 2 300,- Kč;

děti 3-6 let 800,- Kč, děti do 3 let zdarma
V ceně je zahrnuto ubytování ve dvou až čtyř-
lůžkových pokojích s vlastním sociálním zaříze-
ním, plná penze, výuka angličtiny, vyučovací 
a studijní materiály, hlídání dětí od 0 do 6 let.
Děti účastníků kurzu ve věku 6 – 13 let se
mohou zúčastnit souběžně probíhajícího dětského
tábora (dotovaná cena 1 200,- Kč).
Pro koho je kurz určen:
Bez doprovodu rodičů může být účastníkem
kdokoliv od 15 let, všech stupňů znalostí ang-
lického jazyka. Překlad začátečníkům zajištěn.
Účastníci od 15 do 18 let jen na základě pí-
semného souhlasu rodičů.
Bližší informace a přihlášky: Jana Luhanová,

tel.: 731 172 650, e-mail: luhanovi@quick.cz
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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 %

čtvrtek 5. 4. VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA aneb TANCOVÁNÍ POD VAJÍČKEM 

21.00 hod. Hrají DJ z Brandýsa Disko Koruna. Akce večera – míchaný energy drink za akční
cenu. Předprodej vstupenek v kanceláři KD a Sport ADOP. Vstupné: 99,- Kč 

úterý 10. 4. VESELÉ VELIKONOCE  

9.00 hod. Výchovné pohádkové pásmo s velikonoční tematikou, písničkami a povídáním. Pořad
je určen dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 21. 4. DEKAMERON  

21.00 hod. Taneční zábava, kde hraje nonstop starý a nový Dekameron. Předprodej v kanceláři
KD. Vstupné: 140,- Kč

neděle 22. 4. RODINNÝ COUNTRY BÁL

15.00 až Pořádá Mateřské centrum, vhodné pro děti od 3 let. Bohatá tombola! Předprodej 
17.00 hod. vstupenek v MC. Jednotné vstupné: 60,- Kč

pondělí 23. 4. DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ

19.30 hod. Nový hudebně zábavný pořad, kde účinkují populární humorista Zdeněk IZER a Petr
FREUND. Vstupné: 200,- Kč

PŘIPRAVUJEME:
středa 9. května 2007 –  koncert skupiny NEZMAŘI s křestem nového CD

sobota 12. května v 10.30 hod. – ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA

– amatérská taneční soutěž – pořádá MDDM

Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého představení. Předprodej vstupenek v kanceláři KD: pondělí, 
úterý, středa, čtvrtek 14.00–16.00 hod. Telefon: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172, e-mail: jirina.kd@seznam.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
do 13. 5. vstupní místnost OBRAZY Čeňka Jandy

Městského muzea výstava

do 15. 4. Městské muzeum NA ALJAŠCE JSME NEBYLI

výstava fotografií krajiny JIŘÍHO ŽALMANA a LUKÁŠE
LEGÁTA

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

pondělí 16. 4. Městské muzeum BAROKNÍ RECITÁL

19.00 hod. komorní koncert souboru LYRA DA CAMERA

pátek 20. 4. zahrada MDDM DEN ZEMĚ

10.00 hod. Havlíčkova ul. 691 zábavný den s výstavou dětských prací z PET lahví, 
která potrvá do 27. 4. 2007

čtvrtek 26. 4. sál ZUŠ KONCERT žáků    

18.00 hod.

pondělí 30. 4. zahrada MDDM ČARODĚJNICKÝ PRŮVOD

v 18.30 hod. Havlíčkova ul. 691

Divadelní soubor a T. J. Sokol Lázně Toušeň

Vás zve na akce!

�� pátek 12. dubna 2007 v 19.30 hod. v soko-
lovně (Lázně Toušeň)
Asagao – hra za stěnou z papíru
japonská balada o lásce, hraje Vladimíra Schil-
derová, provdaná Vítová – herečka Západo-
českého divadla v Chebu, vstupné dobrovolné

��od pátku 13. dubna do neděle 15. dubna 2007

v sokolovně (Lázně Toušeň), vstupné dobrovolné
V. Národní přehlídka sokolských

ochotnických divadel
pátek:
19.30 hod. Čas lásek – Slatiňany
21.00 hod. Loď – Lázně Toušeň
sobota:
10.00 hod. Dívčí válka – Nový Knín
14.00 hod. Postel plná cizinců – Mšeno
19.00 hod. Nebe na zemi – Lány
neděle:
10.00 hod. Lupenec, město zakleté – Benecko
15.00 hod. Sugar – Někdo to rád horké

– Chlumec nad Cidlinou

Vernisáž Hogo Fogo Festival 7,

díl první
V sobotu 10. 3. 2007 se v Lysé nad Labem

uskutečnila tradičně netradiční vernisáž foto-

grafií a fotomontáží tří čelákovických autorů,

kterými jsou El Gato, Jabba a Kelímek.

K zhlédnutí je více než 30 snímků různého cha-
rakteru, z nichž některé se vztahují i k Čelákovicím
(panoramata, panelové domy v uměleckém prove-
dení, železniční most). K vidění jsou fotografie
z cyklu Člověk a město, ale i fotografie z Berlína,
Prahy nebo Kutné Hory. Většina fotomontáží před-
stavuje ironický pohled na současnost a (ne)nutí
k zamyšlení.

„Města v Polabí trpí ztrátou kulturního života,“ domnívají se shodně všichni tři autoři. „Pro lidi ve
věku 15 – 30 let nejsou vhodné prostory, chybí kluby, kina, všudypřítomná je pouze stejná rutina, neu-
stále stejně zaběhnutý šedý kulturní program,“ dodávají fotografové.

Výstava se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem a Krajského úřadu Středočeského
kraje. I přesto, že jsou všichni autoři z Čelákovic, kvůli nevhodným prostorům v našem městě musí
vystavovat v sousední Lysé nad Labem. Vernisáže se zúčastnilo více než 50 osob, které si v úvodu
vyslechly velmi emotivní projev, jenž byl parodií na klasické „hluboké“ umělecké projevy a zkoumání
uměleckých děl. Organizátoři výstavy již mají v plánu díl druhý – fotografie z krajů cizích a exotických
(prozatím Egypt a Peru). Výstava by měla být k vidění přibližně měsíc od data konání vernisáže.

Jan Weyrostek a Petr Studnička

V sobotu 24. března 2007 byla slavnostní verni-
sáží, na které vystoupili Viktorie Kraf a Jan
Bláha – sólisté Komorního souboru Jana
Zacha, zahájena výstava „Na Aljašce jsme
nebyli“. Úvodní slovo pronesl filmový režisér
Mgr. Petr Kudela.

Fotografie intimní krajiny „za humny“ vystavují
Jiří Žalman a Lukáš Legát (zprava na fotografii).

Foto: D.V.
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Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic:

v sobotu 17. března 2007 v sobotu 24. března 2007 

Šimon Nedorost, David Vlasák, Andrea Šturmová,
Daniel Pouček, Jakub Melichar, Lucie Potměšilová,

Lenka Hampejzová, Michaela Kasíková a Eliška Výborná.
Foto: Josef Kyncl

Aneta Krbcová, Tereza Strnadová, Marek Čejka,
Jiří Matoušek, Etien Leo Fridrich,

Jiří Dozorec, Renáta a Romana Šandovi, Eliška Konečná,
Aneta Köhlerová, Zdeněk Manhart,

Tomáš Müller, Eliška Sitorová, Jan Petrtýl, Samuel Josef Savane,
Antonie Bublíková a Ema Františka Kopčilová.      

Richard Komůrka, Eliška Žatečková, Kateřina Mlezivová,
Tomáš Hřiba, Sofie Mazánková, Diana Loydová,



CO JE TO ODPAD?

Odpad je jakákoliv movitá věc, která se stává pro člověka nepotřebnou
a on cítí potřebu se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci
zbavit, pokud ztratila svůj původní účel, nebo vlastnosti – např. autovrak.
Platné zákony nařizují každému odpady třídit a předávat je pouze firmám
oprávněným k nakládání s odpady. Znamená to tedy, že není možné hro-
madit na pozemku harampádí, a tvrdit, že je to materiál potřebný ke
zpevnění plotu před dotěrným sousedem apod.

Odpady vznikající v domácnostech, se nazývají domovní odpad, komunální
odpad je pak odpad, který vzniká na území obce, tzn.domovní odpad od obča-
nů a odpad z údržby obce (odpadkové koše, uliční smetky, hřbitovní odpad...)

V PRAXI SE DOMOVNÍ ODPAD TŘÍDÍ NA ČTYŘI SKUPINY:

1. Objemný odpad

Objemný odpad je odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost
nevejde do klasické nádoby na odpad. Jedná se především o části nábyt-
ku, podlahové krytiny, sanitární keramiku a jiné rozměrné vybavení domác-
ností. Jelikož se takový odpad nevejde do standardní nádoby na odpad,
ukládá se do tzv. velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 – 32 m3.Tyto kon-
tejnery jsou umístěny buď ve sběrných dvorech, nebo jsou pravidelně roz-
misťovány v obci na veřejných prostranstvích. Výhodou sběrných dvorů je
jejich pravidelná provozní doba a vyškolená obsluha, která zabrání vzniku
hromad odpadů okolo kontejneru. Objemný odpad se zpravidla dále neu-
pravuje a ukládá se na skládky, případně se odstraňuje ve spalovnách
komunálních odpadů.

2. Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad je takový odpad, který obsahuje jednu nebo více
složek nebezpečných pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí, anebo
má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Proto je nezbytně nutné takové-
to odpady třídit z domovního odpadu a předávat je specializovaným firmám
ve sběrných dvorech nebo při mobilních svozech nebezpečných odpadů.
Mobilní sběry probíhají zpravidla dvakrát ročně a obec o nich v dostateč-
ném předstihu informuje.V žádném případě není možné odhazovat nebez-
pečné odpady do popelnic. V případě, že si nejste jistí, zda se jedná
o nebezpečný odpad, můžete najít informace na obalu výrobku (např.
výrobci barev na obalech uvádějí jak s obalem nakládat), nebo s předmě-
tem jednejte, jako by to nebezpečný odpad byl. Můžete tak zabránit
případnému poškození zdraví nebo kontaminaci prostředí.

Jaké nebezpečné odpady v domácnostech vznikají?

Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy a rozpouštědla
a obaly od těchto látek, prostředky domácí chemie, nebo látky na hubení
škůdců či plevelů, minerální oleje a tuky, provozní kapaliny z motorových
vozidel, zařízení s obsahem rtuti, nepoužité léky včetně mastí, kyseliny
a fotochemikálie.

Nebezpečné odpady se po sběru od občanů převezou speciálně upra-
veným vozem k dalšímu nakládání. Použité minerální oleje se dají regene-
rovat např. na oleje topné. Většina kapalných nebezpečných odpadů, léky,
materiály znečištěné nebezpečnými odpady se spalují ve spalovnách
nebezpečných odpadů. Takovýchto spaloven je v zemi celá řada, jsou jimi
vybaveny např. velké nemocnice, které tak likvidují infekční materiál. Ostat-
ní nebezpečné odpady, které nelze žádným z výše uvedených způsobů
zpracovat či odstranit, se ukládají na skládky nebezpečných odpadů, což
jsou zařízení, kde se přísně dohlíží na bezpečné uložení odpadu.

3. Využitelné odpady

Využitelné odpady jsou odpady, které se dají použít k získání stejného
nebo podobného materiálu či výrobku. Tradičně se mezi tyto odpady řadí
papír, sklo, plasty, kovy, nově nápojové kartony a odpad ze zeleně (biood-
pad).

Využitelné odpady se dají při dodržení přesných pravidel sbírat do oddě-
lených nádob nebo na sběrná místa, dále upravovat a teprve poté mohou
posloužit k výrobě jiného výrobku či materiálu.

4. Směsný domovní odpad

Směsný odpad je odpad, který by měl po vytřídění předchozích složek
skončit v popelnici. Z pravidelně prováděných rozborů domovního odpadu
však vyplývá, že současná průměrná česká popelnice obsahuje až 30 %
objemu plastů, až 20 % objemu papíru, téměř 8 % skla, velké množství
bioodpadu a také nebezpečné odpady. Je tedy jasné, že pokud by se
odpady doopravdy důsledně třídily, nemohly by popelnice přetékat odpady
a v jejich okolí by se nemohl vyskytovat nepořádek.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

• Dodržujte pokyny uvedené na nádobách, pokud na nich nejsou, vyža-
dujte informace od obce, případně svozové firmy.

• Odkládejte odpad jen do příslušných nádob.
• Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi.
• Zmenšujte objem odpadu. Odbor životního prostředí MěÚ
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K revitalizaci zeleně v ul. Stankovského

a k nutnému kácení
Město obdrželo v únoru výsledek dendrologického průzkum dřevin v ul. Stankovského, III. etapa,

a v části areálu TOSu. Průzkum je součástí dokumentace k celkové rekonstrukci komunikace do síd-
liště V Prokopě od kruhového objezdu po vstup do bývalé Volmanovy vily.

Podkladem průzkumu bylo geodetické zaměření stávajících dřevin a terénní šetření zpracovatelky
průzkumu Ing. Filipové z firmy JENA, Praha 6. Byly inventarizovány dřeviny a u solitérů byly sledo-
vány stejné hodnoty (poř. číslo, latinský a český název, obvod a průměr kmene, poloměr, výška
a redukce koruny, poškození kmene, sadovnická hodnota, věková kategorie, tvar koruny apod.).
U skupin keřů bylo sledováno poř. číslo, lat. a český název, poměr zastoupení taxonu vzhledem
k ploše, výška keřové skupiny, výměra porostu a index překryvnosti. K hodnocení sadovnické hod-
noty dřevin bylo použito stupnice 1–5 podobně jako při známkování ve škole. Některé dřeviny 
s hodnotou 4 byly navrženy ke smýcení a budou nahrazeny podobně jako v ul. Stankovského.

Celkem bylo v období vegetačního klidu smýceno 53 ks dřevin. Bez toho by navržený rozsah
rekonstrukce komunikace nebylo možné realizovat. Naším záměrem je, aby nové výsadby volně
navazovaly na ponechanou vzrostlou zeleň a byly definitivně dokončeny na podzim. Na konečném
návrhu nových výsadeb ještě pracuje firma JENA, studie výsadby působí přehuštěně, neboť se do
ulice vrací jak náhrada za pokácené stromy, tak něco navíc. Studie slouží jako jeden z podkladů
k rozmístění nových parkovacích stání, autobusových zastávek, nových přechodů, k úpravě výšek
chodníků, odvodnění vozovky ad. Projekt revitalizace zeleně bude vystaven společně s projektem
rekonstrukcí komunikací ve výloze České pošty.

V řešeném území se nachází převážně alejová výsadba, takže navrhnout nové výsadby a sta-
vebně revitalizovat celé území se zachováním perspektivních dřevin je těžké. V části ul. Stankovské-
ho mezi ul. Sokolovská a ul. B. Smetany byla alej javorů smíšená s lipami. Stav javorů byl v důsled-
ku radikálního hlavového řezu velmi zhoršen. V hlavách stromů byly četné dutiny po odstraněných
kosterních větvích a přehoustlé sekundární koruny tvořené větvemi vyrůstajícími z hlav pod ostrými
úhly byly značně biomechanicky nestabilní. Jejich sadovnická hodnota byla  nízká, označená číslem
4, a to i vzhledem k faktu, že se jednalo o stromy rostoucí ve zpevněné ploše.

V úseku mezi ulicemi B. Smetany a Prokopa Holého se nachází jednostranná alej lip, jejichž sado-
vnická hodnota je nízká v důsledku nízké fyziologické a v některých případech i biomechanické vita-
lity. Zůstanou však zachovány, vykácena byla pouze jedna. Před vrátnicí TOSu se nachází parčík
s památníčkem a výsadbou několika jehličnatých dřevin s dobrou vitalitou. V současné době jed-
náme s majitelem pozemku o úpravě zeleně. Od křižovatky vede do areálu TOSu oboustranná lipo-
vá alej, jejíž stav je ovlivněn radikálností provedeného hlavového řezu. U některých jedinců jsou koru-
ny přehoustlé a výhledově i biomechanicky nestabilní, pravděpodobně se jedná o poválečné

výsadby. Lípy po severní straně byly sadovnicky
hodnoceny číslem 4, s dutinami, bobulovitými
kmeny či suchým jádrem, s počátky trouchnivě-
ní a nízkou vitalitou. To vše a nutnost rekonstru-
ovat chodníky bylo pádným důvodem k jejich
smýcení. Lípy po jižní straně zůstanou zacho-
vány. Tato alej přechází za vrátnicí TOSu v jed-
nostrannou. Stav lip po severní straně je značně
proměnlivý a opět hodnocený převážně
stupněm 4. Naprosto neperspektivní byly 3 kusy
dřevin, které byly vykáceny, ostatní zůstanou po
ošetření zachovány.

Podél jižní strany komunikace se nachází
několik výsadeb jehličnanů, které jsou vitální
a perspektivní a zůstanou zachovány. Jižně od
oploceného areálu Volmanovy vily a asfaltové
komunikace probíhající v ose ul. Stankovského
byl dožívající zbytek alejové výsadby jabloní
a slivoní, které byly naprosto neperspektivní
a navíc ještě v trase budoucího chodníku. Byly
proto smýceny.

Naopak vysoce hodnotná je dvouřadá alej lip,
jejímž středem prochází pouze vyšlapaná travna-
tá cesta hojně využívaná dosud jen zaměstnanci
závodu. Tato alej je pravděpodobně pozůstatkem
původních výsadeb ve stáří 60–80 let. Sadovnic-
ká hodnota těchto lip je nadprůměrná, dřeviny
jsou biomechanicky i fyziologicky vitální a zůsta-
nou zachovány. Původně měl nový chodník vést
středem aleje. Stromy by však mohly být v průbě-
hu stavby vážně poškozeny, a proto byl chodník
posunut blíže k vozovce.

Celkem bylo hodnoceno 181 položek, tj. 166
stromů, 14 keřů a keřových skupin a jedna
porostní skupina.

Věříme, že nově navržené výsadby se Vám
budou líbit, i když jejich realizace byla podmíněna
poměrně masivním kácením starých výsadeb.

Zuzana Mutínská,

vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
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Duben – měsíc lesů
Víte, že lesy pokrývají 33 % území naší

republiky? Představují přirozené biotypy přede-
vším domácích druhů rostlin a živočichů. Tvoří
důležitý prvek, který určuje ráz a rozmanitost
krajiny. Ovlivňují místní klima (deště), jsou zdro-
jem dřeva. Zvyšují schopnost zadržovat záplavy,
zvyšují retenční kapacitu krajiny, chrání před
erozí půdy na svazích, mají i rekreační význam.
Stav našich lesů není dobrý, a proto si zasluhu-
jí vysoký stupeň ochrany, podobně jako houby.

Bude-li teplé počasí jako v březnu, dočkáme
se prvních májovek. Tricholoma gambosum –
čirůvka májovka. Klobouk má až 10 cm široký,
bílý nebo pleťově zbarvený, hladký. Může mít
i zbarvení do žlutava – samostatná forma. Na
okraji je dlouho podvinutý, dosti tlustý. Lupeny
má májovka husté, nízké, bílé. Třeň krátký, tuhý
a silnější, je bílý. Dužnina je v celé části houby
bílá. Velmi intenzivně voní (až páchne) po
mouce. Najdete ji v parcích, sadech, v křovi-
nách, při okrajích lesů. Je to vydatná a léčivá
houba.

A co ještě může růst? Ti zdatní mohou naléz-
ti první smrže, kačenky české, dále ještě
penízovku sametonohou, hlívu, ucho Jidášovo,
šťavnatku tečkovanou, destici. Těšme se na
první hřibovité, které určitě již příští měsíc
začnou.

Dozvuky loňské sezony
Při výroční schůzi chovatelů proběhlo místní

kolo v soutěži o nejchutnější houby v octovém
nálevu. Porota, jejímž členem byl i známý český
mykolog Ing. Jiří Baier, vybrala tři nejlepší, a to:
směs líhy klubčité s klouzky (p. Brůha z Měl-
níka), směs krásnoporky žemličky se zeleninou
(p. Bezucha) a směs ryzce borového s cibulkou
(p. Kadeřávek).

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

22. dubna od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny, můžete využít i chovatelské 
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kos-
telní ulici 455.

JARNÍ SVOZ ODPADU
Vytříděný nebo nebezpečný komu-

nální odpad z domácností je možné

zdarma odevzdat na uvedených

místech v následujících sobotách

vždy od 8.00 do 12.00 hod.

7. 4. 2007

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

14. 4. 2007

ulice Havlíčkova u Městského domu dětí 
a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského 
a Jungmannova

21. 4. 2007

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Průběžně lze komunální odpad 
odevzdat celý rok ve sběrném dvoře 
„Na Špičce“ Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/.

Karel Turek, ředitel TS Čelákovice
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ZUŠ Jana Zacha

ZE SOUTĚŽÍ
V letošním školním roce probíhají soutěže

hudebního oboru v komorní a orchestrální hře
a soutěž literárně-dramatického oboru.

Okresní kolo soutěže v komorní hře proběhlo
ve středu 21. února 2007 v ZUŠ Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav. Soutěžilo zde celkem
12 komorních souborů ze ZUŠ Brandýs nad
Labem, Čelákovice, Říčany a Klecany. Naši
školu reprezentovaly čtyři soubory. Nejmladší
z nich, kvarteto zobcových fléten, ve složení
V. Slovák, M. Slovák, P. Pohanová a J. Kore-

ňová ze třídy p. uč. B. Hejska získalo ve své
soutěžní premiéře v první kategorii 3. místo.

Ostatní tři soubory pak ve svých kategoriích

zvítězily a postoupily do krajského kola, které
se konalo v úterý 20. března v Kolíně. Hrály
v tomto obsazení: trio M. Kavková, K. Smolo-

vá, L. Hyka (ze třídy p. uč. B. Hejska), kvar-

teto A. Studničková, A. Cvrk, E. Těžká,

S. Schwottová (ze třídy p. uč. L. Faita

a V. Kraf) a trio J. Kraf, J. Formánek, A. Če-

chová (ze třídy p. uč. J. Bláhy a J. Šturma).

V krajském kole bylo oceněno ve II. a kate-

gorii trio 2. místem a ve II. c kategorii kvarte-

to 3. místem.

Okresní kolo soutěže divadelních souborů

ZUŠ se konalo 13. 3. 2007 v ZUŠ Čelákovice.
Divadlo, to je herec a divák, scéna a hlediště.
Pravou atmosféru divadla vytvořilo 63 herců
v devíti představeních. Zúčastněné soubory ze
ZUŠ Brandýs nad Labem, Čelákovice, Velké
Popovice a Říčany v celodenním hereckém
maratonu přesvědčily diváky, že divadlo může
mít nejrůznější podoby. Naše divadelní scéna
uvedla Perníkovou chaloupku, Šípkovou Růžen-
ku, Ze starých letopisů a Sen noci Svatojánské
s hudebním doprovodem Komorního souboru
Jana Zacha. Všechny čtyři inscenace byly
v režii Mgr. Boženy Vítovcové a jejího asistenta
Jana Helešice.

Odborná porota (předsedkyně V. Vítová –
herečka Západočeského divadla v Chebu)
vybrala do krajského kola všechny naše

inscenace. Nejlepším hercům za jejich mimo-
řádné herecké výkony byla udělena „Malá cena
Thálie ZUŠ – 2007“. Ocenění dostala E. Čílová,
B. Šťastná, E. Tichá, Š. Gradwohlová, M. Braniš,
N. Faltysová, D. Matoušek, K. Svobodová, 
J. Wieser, F. Müller.

Mladí herci z divadelních souborů ZUŠ ve
svých představeních dali podnět k zajímavé otáz-
ce, proč člověk vytváří a potřebuje umění. Jeden
z důvodů je možná i ten, že člověk tvoří z touhy
neupadnout do jednotvárnosti a nudy. Doufám,
že kouzlo divadla našim hercům nezevšední.

Všem zúčastněným žákům i jejich učitelům
gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkuje-
me za reprezentaci naší školy a města Čeláko-
vic. Ředitelství

Bojíte se začít s počítačem?

Chcete se naučit něco nového?

Gymnázium Čelákovice pořádá počítačové

kurzy pro veřejnost.

Zaměření kurzů: Pro začátečníky; pokročilá
práce s textovým editorem; základy práce 
s tabulkou.
Termín: úterý nebo pátek 14.00 – 16.00 hod.
Cena jednoho kurzu: 200,- Kč.
Přihlášky: Jitka Štemberková, tel.: 326 929 011,
e-mail: stemberkova@gymnacel.cz

Úspěch basketbalového družstva 
Ve čtvrtek 8. března jsme v časných ranních

hodinách odjeli do Brandýsa nad Labem, kde
se na 5. ZŠ konalo okresní kolo soutěže v bas-
ketbalu. Turnaje se účastnila družstva z různých
škol okresu Praha-východ. Naše gymnázium
reprezentovali chlapci z kvarty a tercie.

Na začátku turnaje jsme se v žádném přípa-
dě nepovažovali za favority soutěže, ale po prv-
ním vítězství nad domácím týmem jsme si zača-
li věřit o něco více. Celým turnajem jsme
nakonec prošli bez jediné prohry a v čele 
s Vojtou Novotným a Petrem Goliášem, kteří 
byli bezpochyby nejlepšími hráči našeho 
celku, jsme vybojovali cenný postup do krajské-
ho kola.

Věříme, že opět nezklameme a budeme naše
gymnázium dobře reprezentovat.

Marek Šuda, kvarta A

Policie vychovává
Rádi bychom vás seznámili s naším výchov-

ným programem pro primu a sekundu o šikaně,
kterým nás 12. března provedla nadpraporčice
Jana Žďárská [tisková mluvčí Okr. ředitelství
Policie ČR Praha-venkov – pozn. red]. Program
byl velice zajímavý, povídali jsme si, zda-li víme
vše potřebné o šikaně a například o tom, kdo
byl šikanovaný. Několik našich spolužáků již
bylo v minulosti šikanováno, a proto se nám

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

www.gymnacel.cz

ZŠ J. A. Komenského

Bruslení v Benátkách nad Jizerou
Díky aktivitě a nadšení paní učitelky Mgr.

Lucie Syslové si mohli žáci 4. a 5. ročníků 
zpestřit tu letošní zvláštní zimu bruslařským
„maratonem“ na zimním stadionu v Benátkách
nad Jizerou.

Ve čtvrtek 8. 3. vyjel autobus 50 bruslařů
směr Benátky. S sebou přibalili bytelné obleče-
ní, protože pádům se asi nevyhnou, pořádnou
svačinu – při sportu vytráví – a hlavně dobrou
náladu. O tu opravdu nouze nebyla a celý auto-
bus hučel jako úl. Tak jsme v deštivém břez-
novém počasí dorazili na bruslení. Paní učitelky
rozdělily děti do  skupin a připravily pro ně
zajímavý program. Dvě hodiny pobytu na ledu
mohly začít. A věřte, že utekly jako voda.
Někteří lepší bruslaři si oprášili své dovednosti
a zkoušeli nové věci, ti slabší se naučili další
kroky a pohyby. Na závěr jsme všichni před-
vedli své bruslařské umění malým vystoupením
a domů se nám vůbec nechtělo. Shodli jsme se,
že bruslit bychom mohli jezdit častěji, ale stadi-
on se musel pronajmout a doprava také není
zadarmo, tak jsme byli alespoň rádi, že jsme
mohli vyjet tentokrát.

Bruslaři ze ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Kostelní

Spolupráce s bývalou žákyní Kamenky

Bývalá žákyně Kamenky Tereza Falusová se
svou novou spolužačkou Lucií Lernerovou se
postavily před žáky šestých tříd Kamenky a roz-
dělily se s nimi o svoje znalosti.

Ptáte se, jak k tomu došlo? Bylo to vcelku
jednoduché. Terezka se svěřila  bývalé paní uči-
telce z Kamenky se svou prací do hodiny děje-
pisu v čelákovickém gymnáziu. Prezentace se
týkala starověkého Egypta. A tak slovo dalo
slovo a Terezka s Luckou souhlasily s návrhem,
předvést svou prezentaci před žáčky – šesťáčky.

Děvčata se tohoto nesnadného úkolu zhosti-
la velmi zodpovědně a zaujala pozornost svých
pokračovatelů. Děti se dozvěděly zajímavosti
o egyptských bozích, písmu, znacích faraonů,
stavbách i sochách. V neposlední řadě zábav-
nou formou poznaly i postup mumifikace. Byla
pro ně příjemná změna vidět před tabulí jiné
osoby než svou paní učitelku.

Máme velkou radost, že se na Kamenku
bývalí žáci stále rádi vracejí a rozdělují se o své
zážitky  v jiných  školách. Takovouhle  spolupráci
jsme však zažili poprvé. Bylo by  určitě příjemné
si podobnou akci zopakovat častěji.

Děvčatům děkujeme a přejeme mnoho studij-
ních úspěchů.

Vedení Kamenky

autor Andrea Wagnerová
Gymnázium,  prima A

svěřili se svými zážitky. Naštěstí ale nyní se
šikana v naší třídě nevyskytuje, což je fajn. Paní
nadpraporčice byla moc milá a vyprávěla nám
o některých případech šikany, které v minulosti
vyšetřovala, také si pro nás připravila pěknou
prezentaci. Nakonec nám tato milá dáma pusti-
la video o šikaně. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých věcí, například že šikana se dělí na
dva druhy, fyzickou a psychickou. Doufáme, že
se někdy s nadpraporčicí Janou Žďárskou set-
káme a že si pro nás připraví další přednášku,
ale tentokrát na jiné téma.

Anežka Pospíchalová, Adéla Šimonová,

Barbora Zlatohlávková, prima A
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Výtvarná řemesla – termíny kurzů 2007

Týden před termínem kurzu potvrďte účast!

Pro mládež a dospělé (děti dle dohody)
Pletení košíků – sobota 14. 4. 2007 v 8.30 –
14.00 hod., ZŠ J. A. Komenského (vchod od
bazénu), materiál lze zakoupit u lektora (v hod-
notě 80,- až 120,- Kč)
Tkaní a šitá krajka – sobota 14. 4. a 26. 5. 2007
v 14.30 – 17.00 hod., MDDM Havlíčkova
Patchwork a Mola – sobota 14. 4. a 26. 5. 2007
v 17.00 – 19.30 hod., MDDM Havlíčkova
Malování na hedvábí – sobota 21. 4. 2007
v 13.30 – 16.45 hod., ZŠ J. A. Komenského
(vchod od bazénu)
Drhání – sobota 21. 4. 2007 v 16.45 – 20.00
hod., ZŠ J. A. Komenského (vchod od bazénu)
Batikování a potisky – neděle 22. 4. 2007
v 13.30 – 16.45 hod., MDDM Havlíčkova
Drátování – neděle 22. 4. 2007 v 16.45 – 20.00
hod., MDDM Havlíčkova

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let

Košíkování z pedigu – sobota 14. 4. 2007
v 15.00 – 18.15 hod., ZŠ J. A. Komenského
(vchod od bazénu)
Korálkování – neděle 22. 4. 2007 v 13.30 –
16.45 hod., MDDM Havlíčkova

Akce pro příchozí – děti, mládež,

dospělé (děti do 6 let s doprovodem)
• Volný čas

Dětská pracovní skupina Heleny Jandurové vás
zve na výlet do Lysé nad Labem. 14. 4. 2007 se
na výstavišti koná přehlídka využití volného
času, ukázky sportovních aktivit a zdravého
životního stylu. Přihlásit se můžete večer na tel.:
326 992 678.
• Výlet – Solvayovy lomy

Železniční kroužek „Malý kutil“ zve děti 
(i v doprovodu rodičů a prarodičů) v sobotu 
28. 4. 2007 na výlet po historii železnic.
Solvayovy lomy – Skanzen dokumentující histo-
rický vývoj těžby vápence v Českém Krasu. Je
vybudován v bývalém lomu, známém jako 
„U Paraplete“. Prohlédnete si zde muzeum
zasvěcené lomařství, jeskyňářství, nákladním
lanovkám a podíváte se do strojovny. Můžete se
také projet po lomu historickými lokomotivami.
Upozorňujeme, že přímo ke skanzenu se dosta-
nete z okolních obcí přibližně po 2 km chůze! Je
možnost navštívit „Svatý Jan pod Skalou“.
V okolí obce jsou  situovány 3 naučné stezky
přírodních rezervací. O víkendech a svátcích
jsou pro veřejnost zpřístupněny nejzajímavější
památkové objekty a stálá expozice z bohaté
historie obce. Každou poslední červnovou sobo-
tu a neděli, letos 23. a 24. (po svátku sv. Jana
Křtitele) se v obci koná slavná svatojánská
pouť, jejíž tradice sahá až do 15. století. Infor-
mace Hana Volfová.
• Čarodějnický průvod

Milé čarodějnice, přileťte 30. dubna 2007
v 18.30 hod. na zahradu MDDM, proletíme
Čelákovicemi a poté pobudeme a pojíme u slav-
nostní hranice.

Vrchní čarodějnice MDDM
Naďa Pokorná

• Maminkám pro radost

Na pátek 11. 5. 2007 jsme pro vás připravili
vyrábění maminkám pro radost. Ve výtvarné
dílně ZŠ J. A. Komenského (vchod od bazénu)
si namalujete keramické srdíčko a netradiční
přáníčko. Přijďte v 16.00 hod. ke vchodu.
S sebou si vezměte přezůvky a 50,- Kč. Info
Helena Jandurová tel.: 326 991 217, večer 326
992 678.

LETNÍ TÁBORY – ještě je několik volných míst!
• „Těšíme se na školu“ – od 20. 8. do 24. 8.
2007 v ZŠ J. A. Komenského (vchod od bazé-
nu), od 8.00 do 12.00 hodin. S sebou: přezůvky,
svačinu a pití. Poplatek za celý týden je 250,-
Kč. Přihlášky přijímáme do konce června 2007.
Třídní učitelka prázdninové školy – Helča  Jan-
durová
• Miličín „KRÁLOVSTVÍ  STÍNŮ“ – od 13. 7. do
27. 7. 2007 (2. turnus), hlavní vedoucí Hana Vol-
fová
• Miličín „Tajemný les“ – od 17. 8. 2007 (4. tur-
nus), pro začínající táborníky (pro děti od 7 do
10 let), hlavní vedoucí Ing. Alena Zradičková
• Bulharsko (děti a mládež od 10 do 25 let) –
od 29. 6. do 18. 7. 2007, místo: OAZIS u Lozen-
ce – 60 km od Burgasu, cena 11.000,- Kč,
doprava autobusem, ubytování v chatkách se
sprchou a WC, 50 m od písečné pláže, stravo-
vání 4 x denně + pitný režim, ovoce a zelenina
(vaříme z vlastních zdrojů doplněných o potravi-
ny zakoupených v Bulharsku). Program: rekrea-
ce, sport, relaxace, poznávání cizích zemí
a jejich zvyků – návštěva Nesebru, Primorska,
Careva a Kitenu. Informace pí Bukačová –
MDDM a p. Bukač – ZŠ J. A. Komenského.

POZVÁNKA

Srdečně vás zveme na třetí ročník taneční sou-
těže „Čelákovická Duběnka“, a to 12. 5. 2007
do Kulturního domu v Čelákovicích. Začátek sou-
těže je v 10.30 hodin. Tancovat budou i děvčata
z několika skupin z Čelákovic, přijďte je povzbudit.

Naďa Pokorná

VELIKONOČNÍ NÁVODY PRO ZŠ

Již 14 let pravidelně navštěvují žáci 1. – 3.
ročníků čelákovických základních škol MDDM,
kde pro ně výtvarnice a pedagogové připravují
jednoduché náměty velikonočních dekorací.

Každý rok se snažíme pracovat s materiály
se kterými se děti ve škole  běžně nesetkávají.
V letošním roce jsme zvolili tyto výrobky: Viselec
z pedigu ozdobený floristickými mašlemi
a vejdumkem, skládanku zajíce z aranžérského
papíru s malovaným vajíčkem, magnetek z kera-
mické hmoty kolorovaný barvami HOBBY
ACRYL a nejvíce oblíbený výrobek je zdobený
perníček.

Každý rok si odnáší dárečky kolem 400 spo-
kojených dětí. Pracovnice MDDM

MĚSTSKÝ DŮM
DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

http://mddm.celakovice.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Najdete nás v zadní části Obecního domu –

vchod z ulice Na Stráni č.p. 1650,

tel.: 776 705 120 web: mctucnak.aspweb.cz

e-mail: mctucnak@quick.cz

(nabízíme zasílání programu 
a dalších informací na Váš e-mail) 

Otevírací doba:

po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 12.00
st 9.00 – 12.00
čt 9.00 – 12.00
pá 9.00 – 12.00

9. 4. 2007 – Velikonoční pondělí – máme zavřeno!

Každý den od 10.00 hod. program pro děti:
po: dle programu – viz níže, út: cvičení pro
miminka (cca do 18  měsíců), st: výtvarná dílna,
čt: cvičení (cca od  18 měsíců), pá: zpíváníčko

Mateřské centrum vítá jaro v novém kabátě –
pravidelní návštěvníci naší herny a našich pro-
gramů mohli sledovat, jak se prostory centra
pozvolna mění, až během února dostaly koneč-
ně definitivní novou podobu (na tomto místě
musíme poděkovat Markétě Chybové a její
rodině – bez jejich energického nasazení
bychom asi změny nedotáhli do konce tak rych-
le). „Nové“ centrum je jiné – barevnější, vese-
lejší, ale hlavně teď skýtá přece jen trochu více
prostoru v okamžicích, kdy se v našich prosto-
rách překrývají dva různé programy. A těch není
málo a stále přibývají.

Víte,
- že vloni zaznamenalo naše mateřské centrum

přes 2 200 návštěv dospělých a téměř tři tisíce
návštěv dětí?

- že téměř každý všední den dopoledne probíhá
program pro malé děti? 

- že můžete jednoduše kdykoli přijít? Nemusíte
být členy žádného sdružení, nemusíte se
nikde přihlašovat…

- že si u nás můžete za 20 Kč půjčit vstupenku
do ZOO a do botanické zahrady v Praze pro
celou rodinu? 

Kurz pro budoucí rodiče – každou středu od
14.30 do 16.30 hod., vede porodní asistentka
Věra Nováková, informace Ivana Turinská tel.:
326 993 504, 604 564 683. Hlaste se, co nej-
dříve, aby kurz mohl průběžně pokračovat.
Křesťanské setkání – středa 11. 4. 2007 od
18.00 hod. Téma: „Velikonoční slavení a tradice
v naší rodině“.
Pohádka „O pejskovi a kočičce“ – pátek 
13. 4. 2007 od 17.00 hod.
Vejšlap jarním Polabím – sobota 14. 4. 2007
(podrobnosti viz sport)
Čtení pohádek pro nejmenší – pondělí 16. 4.
2007 od 10.00 hod.
Klub maminek – úterý 17. 4. 2007 od 15.00 –
17.00 hod. Budeme si povídat s laktační porad-
kyní tentokrát o možnostech a řešení problémů
odstavování.
Rodinný countrybál – neděle 22. 4. 2007 (viz
program KD)
Pohádka „O zvířátkách“ – pondělí 23. 4. 2007
od 10.00 hod.
Klub dvojčat – úterý 24. 4. 2007 od 16.00 –
18.00 hod.
Velké závody pro malé děti – středa 25. 4.
2007 od 17.00 hod. Start před KD.
Povídání o zvířátkách: téma „činčila“ – pon-
dělí 30. 4. 2007 od 10.00 hod.
Plavání pro děti v bazénu v Čelákovicích –
viz informace Městský bazén.
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I na domácí půdě si Union vytvořil od začátku
převahu a góly Dozorce a Dalekoreje vedl 2:0.
V úvodu druhé půle hosté promarnili dvě šance
a Union po třetí brance zcela ovládl hru a přidal
další branky. Soupeř snížil Ježkem za stavu 4:0.
SK ČERNOLICE – SK UNION  1:7

Branky: Dalekorej 3, Skuhravý, Pecka, Dozo-
rec, Homola.

Vstup do utkání vyšel lépe domácím a již 
v 8. minutě se po rohovém kopu ujali vedení, ale
jejich radost trvala jen osm minut, kdy Skuhravý
vyrovnal. Poté již na hrací ploše vládlo jedno
mužstvo, a tím byli hosté. Ve zbývající půlhodině
dali hráči Unionu dalších pět branek, a tak stav
prvního poločasu byl 1:6! Po přestávce úroveň
hry poklesla a konečnou podobu výsledku dala
sedmá branka z kopačky Dalekoreje.

POZVÁNKA NA STADION U HÁJKU

21. dubna v 17.00 hod. SK UNION – HOŘOVICE
5. května v 17.00 hod. SK UNION – ÚVALY

DOROSTENECKÁ DIVIZE
Svěřenci trenéra Hájka – starší dorost –

vstoupili do soutěže zápasem na domácí půdě.
SK UNION – JUNIOR PRAHA  2:1

Branky: Prokop a Čerych 1.
Kvalitní výkon domácích v první půli přinesl

dvoubrankové vedení, po přestávce se lépe
dařilo soupeři, ale stačilo to jen na snížení.

Mladší dorost neuspokojil svého trenéra
Jůzu.
SK UNION – JUNIOR PRAHA 1:2

Branka: Pavel Bařina.
Hosté vedli od první minuty, Bařina vyrovnal,

ale v 75. minutě rozhodl celek Junioru ve svůj
prospěch.

Naše dorostence můžete povzbudit

v zápasech, a to: 7. 4. Union – Karlovy Vary, 
21. 4. Union – Blšany, 28. 4. Union – Roudnice.
Vždy od 10.15 hod. na stadionu „U Hájku“.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ

Starší: Polaban NYMBURK – SK UNION 1:0,
SK UNION – Tatran RAKOVNÍK 1:0, branku dal
Souček, SK KOSMONOSY – SK UNION 1:1,
branku dal Cabrnoch.
Mladší: Polaban NYMBURK – SK UNION 7:0,
SK UNION – Tatran RAKOVNÍK 0:4, SK
KOSMONOSY – SK UNION 2:3, branky: Pobě-
režský 2, Pánek 1.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY Z UNIONU NA 

www.skunioncelakovice.cz

FOTBAL

RAKETOVÝ START UNIONU!
Zimní turnaj Meteoru vyhrál Union 

METEOR VIII – SK UNION 1:1 penalty 8:9.

Přední mužstva Pražského a Středočeského
přeboru předvedla kvalitní fotbal s velmi drama-
tickou koncovkou. Již v 10. minutě se domácí
ujali vedení dorážkou po rohovém kopu, za
Union vyrovnal ve 43. minutě po přihrávce
Nováka Hájek. Do konce utkání se diváci bran-
ky nedočkali, a tak rozhodovaly penalty. Roz-
hodla až dvanáctá série, kdy Dozorec proměnil
a střelu Pražana Fíčka Pokorný vyrazil! Za první
místo získalo mužstvo travní sekačku. Nejlepším
hráčem celého turnaje byl vyhlášen Jirka Dozo-
rec.

Finále turnaje bylo generálkou na první jarní
mistrovské utkání.
TELPÝŠOVICE – SK UNION  0:7

Branky: Matějka a Dalekorej 2, Reichert,
Čerych a Vít.

Od prvních minut byli hosté lepším celkem
a do poločasu mimo několika zahozených šancí
získali vedení 2:0. Ve druhé části domácím
začaly docházet síly a skóre výrazně narostlo
ve prospěch Unionu.

V dalším kole se „U Hájku“ hrálo „polabské
derby“
SK UNION – STARÁ BOLESLAV 5:1

Branky: Dalekorej a Dozorec 2, Homola.

AEROBIK

Vyhrály jsme!
Desátého března se v Praze konala „OPEN

Aerobic Team Show 2007“. Byla to aerobiková
soutěž týmů z celé České republiky. I my jsme
se na ni pečlivě připravovaly a naše námaha na
trénincích byla odměněna vítězstvím ve věkové
kategorii 11–13 let, o což se zasloužily:
K. Andrová, P. Cabrnochová, T. Caltová,

M. Kašičková, L. Kvasnicková, A. Kuncová,

T. Petržilková a L. Valentová. Zlatá medaile je
pro nás velkou motivací do dalších závodů,
které nás čekají během dubna a května.

Pavla Caltová, trenérka

VODÁCI

14. 4. 2007 – Vejšlap jarním Polabím,
Možnost volby trasy pro rodiny s dětmi, pro
výkonné sportovce i pro ty, kteří se chtějí jen tak
projít. Trasy vedou zčásti po naučné stezce a po
lesních cestách mezi Labem a Jizerou. Start
8.30 až 10.30 hod. u Městského úřadu, cíl v are-
álu 1. ČKPV. V cíli občerstvení a atraktivní akce
pro děti. Podrobnosti na plakátech.

Pavel Samochin

FLORBAL

FBK
MUŽI

FBK Čelákovice – FBC Jablonec 8:6 (5:3,

1:2, 2:1)

Branky: Krejza a Ších 2, Svoboda, Holcman,
Houska.
Ve vyrovnaném zápase jsme byli šťastnější, hrál
se oboustranně útočný florbal.
FBK Čelákovice – Nová Paka 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

Branky: Krejza 2, Zelenka, Šturma.
Měli jsme sice více příležitostí, ale ani ty nejvy-
loženější jsme neproměnili. Rozhodla druhá tře-
tina, protože štěstí jsme urazili právě v ní.
FBK Čelákovice – Slavia TU Liberec 3:5 (1:2,

1:2, 1:1)

Branky: Houska 2, Vicher.
Liberec nás nepustil do tlaku a svůj dobrý výkon
proměnil v zasloužené vítězství.
JUNIOŘI:

FBK Čelákovice – Orka Stará Boleslav 4:4

FBK Čelákovice – Sokol Královské Vinohrady

2:1

ŽÁCI:

FBK Čelákovice – SSK Future Zbraslav 11:3

FBK Čelákovice – Sparta Praha 2:9

Jiří Dozorec v obležení hráčů Staré Boleslavi v mistrovském utkání dne 17. března 2007.
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ORKA
Posledními dvěma koly skončila základní

část 1. florbalové ligy.

Orka – SK FBC Třinec 4:5 (2:2, 1:3, 1:0)

Branky: Kubíček, Pavlis, Mikšovský, Urban.
Proti vítězi základní části se nám nástup do
utkání vydařil, zásluhou Kubíčka a Pavlise jsme
šli dvakrát do vedení, ale soupeř dokázal vždy
srovnat. Ve druhé části měli převahu hosté
a dvěma góly si zajistili rozhodující dvoubranko-
vý náskok.
Orka – Paskov Saurians 3:8 (3:3, 0:3, 0:2)

Branky: Kubíček, Urban, Kantulák.
V posledním zápase základní části jsme měli
výborný nástup a vedli již 3:0. Svůj náskok jsme
ale dokázali promarnit v posledních dvou minu-
tách třetiny. Do druhé části jsme vyměnili gól-
mana, ale až příliš jsme otevřeli hru, čehož
hráči Paskova dokázali využívat. Ani závěrečná
část zápasu již výraznou změnu v herním stylu
nepřinesla.

Play off

SKP Nymburk – Orka 8:2 (1:0, 1:0, 6:2)

Branky: Bartoň, Kubíček.
V hodně nervózním utkání dominovaly přede-
vším obrany obou celků, v závěrečné třetině se
však strhla branková smršť, především do sítě
hostů.
SKP Nymburk – Orka 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Branky: Veselý, Jirovský.
Druhé utkání bylo oproti prvnímu již méně ner-
vózní a také ubylo zákroků za hranicí pravidel.
O druhé porážce hostů se však opět rozhodlo
až  ve třetí třetině.
Opět jsme vycházeli z dobré obrany a tentokrát
jsme dokázali vstřelit první branku.
Orka – SKP Nymburk 8:7 (3:2, 4:4, 1:1)

Branky: Bartoň 4, Novák, Mikšovský, Veselý,
Urban.
Vstup do utkání, v němž nám šlo o všechno,
jsme měli velmi dobrý. Druhá třetina přinesla
pro Orku netypickou přestřelku. Oba týmy v ní
vstřelily po čtyřech brankách a na obou stra-
nách došlo k výměně brankářů. Rozhodující
branku se nám podařilo vstřelit šest minut před
koncem, když Veselého nahrávku uklidil do
odkryté branky Urban.
Orka – SKP Nymburk 8:4 (1:3, 2:0, 5:1)

Branky: Mikšovský 2, Kubíček 2, Jirovský, Pav-
lis, Truneček, Veselý.
Čtvrtý zápas série jsme tentokrát nezačali
dobře. V prostřední části jsme již začali předvá-
dět zlepšený výkon zejména v obraně a hosty
jsme do mnoha šancí nepouštěli. Rozhodující
zlom zápasu pak nastal v šestnácté minutě, kdy
jsme využili přesilovku pěti proti třem k vyrov-
nání. Po výborné závěrečné třetině jsme pak
jasně zvítězili. Martin Bajer

NOHEJBAL

Vážení sportovní přátelé a příznivci čeláko-
vického nohejbalu, touto cestou Vás zveme na
sezónu 2007, kdy se bude hrát v Čelákovicích

I. liga mužů a extraliga dorostu. 1 liga nám
byla nabídnuta z Českých Budějovic a po zralé
úvaze se výkonný výbor rozhodl tuto soutěž
zakoupit.

Druhá liga, kterou jsme vybojovali v Ostravě,
byla převedena do Kroměříže. Tímto způsobem
bychom Vás chtěli pozvat na naše utkání, kdy
budeme potřebovat silnou diváckou podporu.
Cílem oddílu v letošní sezóně bude udržet se
v první lize a pokusit se udržet dorosteneckou
extraligu, protože odešla spousta klíčových
hráčů do seniorské kategorie.

Dále musíme přivítat v našem oddíle navrátil-
ce, reprezentanta Martina Spilku, který hájil
barvy extraligového Šacungu Praha. Oproti
loňské sezóně se tým rozloučil s O. Klesalem
a P. Novákem a získal nové posily – z extraligo-
vých Čakovic Jana Kaisera a dále Michala
Motla z Nymburka. V současné době se tým
skládá z našich odchovanců a z hráčů z okolí
města Čelákovic. Bez sponzorů – RADIM
HYKL, hutní a nerezové materiály, a podpory
města Čelákovic bychom však nedokázali první
ligu finančně utáhnout.

Více naleznete na webové prezentaci:

http://www.nohejbalcelakovice.kyli.cz

Dubnový domácí program 

8. dubna 2007 Čelákovice vs. Zvírotice
Dorost. liga

21. dubna 2007 Čelákovice vs. Pankrác Praha
1. liga mužů

29. dubna 2007 Čelákovice vs. Prostějov
Dorost. liga

Turnaj legend
Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

pořádal 3. 3. 2007 K & K cup  turnaj legend

nohejbalu nad 40 let O pohár starosty města

Čelákovic.

Zúčastnily se nohejbalové legendy, např. sou-
časný trenér reprezentace Šmejkal, někdejší
reprezentanti a mistři republiky a Evropy Včala,
Hošek, Kubín a další.
K vidění byly nohejbalové prvky, které ve dvou-
dopadovém nohejbale neuvidíte.
Vítězové turnaje:

2003 – 1. ročník: Kadaň (Vanya, Thuj, Šťastný)
2004 – 2. ročník: Košice (Berko, Žigala, Iva-
necký, Strojný)
2005 – 3. ročník: Plzeň (Novotný, Včala, Mayer) 
2006 – 4. ročník: Plzeň (Novotný, Včala, Mayer)
Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev, která byla
rozdělena do tří čtyřčlenných skupin.
Do finálové  skupiny postoupily první dva, při-
čemž byl započítáván výsledek ze základní části.
Čelakovičtí postavili dva týmy: Spartak Čeláko-
vice (Krčál, Holub, Kubín) a 1 NK Čelákovice
(Bareš, Jandura J., Klauda).

1 NK Čelákovice skončil ve skupině třetí, Spar-
tak Čelákovice postoupil do finále se započíta-
ným výsledkem 2:1 nad Čimicemi.
Výsledky finálové skupiny:

Spartak Čelákovice – U Věžičky 2:0 (10:6, 10:9)

Slabší koncovka v druhém setu.
Spartak Čelákovice – Klamovka 2:0 (10:3, 10:7)

Kvalitní zápas s pěknými výměnami.
Spartak Čelákovice – Čakovice 2:0 (10:5, 10:6)

Jednoznačná záležitost v obou setech.
Spartak Čelákovice – Plzeň 0:2 (6:10, 8:10)

V začátku propadák, pak kvalitní výkon.
Celkové pořadí:

1. Plzeň –Včala, Novotný, Mayer
2. Spartak Čelákovice – Krčál, Holub, Kubín

3. Klamovka – Hošek, Průcha, Čuda
4. U věžičky
5. Čimice
6. Čakovice

Martin Spilka

STŘELBA

JOSEFOVSKÁ FÉROVKA
Soutěž ve sportovní Lidové obranné střelbě

(LOS) z pistole a revolveru, avizovaná
v minulém čísle Zpravodaje, se odehrála na
„Josefovskou“ sobotu 17. 3. 2007 na střelnici
SSK Čelákovice.

Střelci se sjeli ze všech koutů České republi-
ky a byli to nejen soukromí držitelé zbraní, ale
i mnozí příslušníci elitních ozbrojených složek.
Počasí sice po krásném slunečném týdnu
ukázalo opravdu nevlídně chladnou a větrnou
tvář, přesto se závodu zúčastnil rekordní počet
80 střelců.

Závody LOS jsou určeny pro všechny majitele
střelných zbraní a jejich cílem je především  naučit
střelce bezpečnému a odpovědnému zacházení
se střelnou zbraní a prověřit střelecké dovednosti
v situacích, blížících se realitě. Pořadatelé proto
připravili pro závodníky střelecké situace, ve kte-
rých by se mohli ocitnout ve svém životě nebo
v policejní či jiné bezpečnostní službě.

Závodníci museli řešit obrannou střelbu v les-
ním křovinatém terénu s využitím přirozených
krytů, střelbu na ulici plné nezúčastněných osob
či dokonce ochranu miminka v dětském kočár-
ku. Prubířským kamenem pak byla střelba po
simulovaném napadení a zranění. Střelec musel
nejdříve přemoci útočníka, představovaného
těžkým pytlem, položeným na těle střelce,
a poté střílet na několik terčů pouze jednou
rukou a z velmi nepřirozené vynucené polohy.

Soutěž byla koncipována jako „férové“ porov-
nání všech střelců bez rozdílu, ve které kategorii
střílejí (pistole, revolver, záložní pistole, záložní
revolver) a všechny situace byly tedy řešitelné
již od 5 výstřelů. To však vůbec neznamená, že
by soutěž byla jednoduchá. Některým závod-
níků jich totiž k úspěšnému řešení situace
nestačil ani trojnásobný počet.

Pořadí v hlavní soutěži: 1. Miroslav Zaple-
tal, 2. Aleš Dolan, 3. Roman Haffner.

Střelci SSK Čelákovice, kteří patří v české
obranné střelbě ke střelecké špičce, se přede-
vším věnovali přípravě a hladkému průběhu
závodu, startovali jen někteří z nich a většinou
mimo soutěž. Jako nejlepší z členů SSK se ten-
tokrát umístil Američan Chris Carzoli na 8.
místě, což je při naprosto nevídané účasti
a v tvrdé konkurenci mnohem zkušenějších
střelců vynikající umístění.

Kompletní výsledky soutěže i další informace
o obranné střelbě naleznete na webových strán-
kách www.ssk.celakovice.cz a www.gunandfun.cz.

Roman Jareš a Pavel Dadák
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