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● Investice města v roce 2006
● Interview se senátorkou Helenou Rögnerovou

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Zastupitelstvo města stanovilo:
• Území, na němž se místní referendum koná – Město Čelákovice.
• Znění otázky, navržené k rozhodnutí v místním referendu: „Odmítáte reali-

zaci Polyfunkčního domu Harmonie v proluce na jižní straně náměstí?“
• Odůvodnění návrhu: Vzhledem k tomu, že přípravnému výboru, který

podal návrh na konání místního referenda ve věci zastavění proluky
náměstí, se opakovaně nedaří sehnat zákonem požadovaný počet osob
podporujících konání místního referenda ve formě požadované zákonem,
a vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města má zájem před uplynutím
jeho funkčního období znát názor občanů na připravovanou zástavbu,
rozhodlo o konání místního referenda ze svého rozhodnutí.

• Náklady spojené s provedením místního referenda Zastupitelstvo města
odhaduje v maximální výši 350.000,- Kč. S těmito náklady počítá návrh
3. změny rozpočtu města 2006, kde se tato částka na konání místního
referenda vytvořila  snížením příspěvku zřizovatele příspěvkových orga-
nizací (zejména Technických služeb a Kulturního domu), který korespon-
duje s výší prostředků zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005
těchto organizací (a tyto nevyčerpané prostředky minulého roku jim tímto
zůstávají).
Společnost Harmonie nechá zpracovat model náměstí s přilehlým oko-

lím a polyfunkčním domem v proluce. Model bude od 15. 8. 2006 vystaven
ve výloze Obecního domu (radnice II.) spolu s výkresovou dokumentací.
Pokud občané v referendu 9. 9. 2006 neodmítnou předložený návrh či se
nezúčastní polovina oprávněných osob zapsaných ve volebních sezna-
mech a referendum bude tedy neplatné, zastupitelé na zasedání pravdě-
podobně 20. 9. 2006 zaujmou stanovisko k dokumentaci pro územní říze-
ní i ke smlouvě o smlouvě budoucí dle vlastního uvážení a svědomí. Pokud
nadpoloviční většina oprávněných občanů odmítne realizaci Polyfunkčního
domu Harmonie, je toto rozhodnutí pro nás zastupitele závazné a k při-
pravené dokumentaci se nevyjádříme, resp. ji zamítneme.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Místem konání místního referenda
v okrsku č. 1 
- je hlasovací místnost – sportovní kabiny UNION, ul. U Hřiště č. p. 961
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Přístavní, Křižíkova,

Dělnická, Polská, Žižkova, Jaselská, U Hřiště, Alej Jiřího Wolkera, 28. října, Chod-
ská, U Hájku, Táboritská, Lidická, Pražská, U Mostu, Ruská, Zdeňka Austa, Miro-
slava Maška, Zahradní, U Přívozu, Květinová, Jilmová, V Lukách

v okrsku č. 2 
- je hlasovací místnost – zasedací místnost Technických služeb Čelákovice,

vchod z ul. Lipové č. p. 1429
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Rooseveltova, Maja-

kovského, Václava Kálika, Jungmannova, Lipová, Příční, Na Požárech, Mochovská,

Kozovazská, Čelakovského, B. Němcové, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Družstev-
ní, Třebízského, Dobrovského, Zárubova, K Bílému vrchu, Krajní, Karla Otty

v okrsku č. 3 
- je hlasovací místnost – klubovna č. 6 v Kulturním domě v Sadech 17. listopadu

č. p. 1380 – (místnost VLEVO vedle kanceláře KD)
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: J. Zeyera (mimo 

č. p. 1474 – 1475), S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, H. Kvapilové, Havlíčkova,
Jiráskova, Petra Jilemnického, Palackého, P. Bezruče, Bratří Čapků, Masarykova,
Vašátkova, V Rybníčkách, U Potoka, U Podjezdu

v okrsku č. 4 
- je hlasovací místnost – učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní č. p. 457
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Sedláčkova, 

Kostelní, V Nedaninách, Dukelská, Matěje Červenky, Jiřinská, Sukova, Husova,
Fügnerova, Ve Skále, Kollárova, Rybářská, U Kovárny, Na Hrádku, U Zdymadel,
Kaplánkova, Jaroslava Kruckého, Miroslava Zachara, U Stabenovky, Ve Vrbí

v okrsku č. 5 
- je hlasovací místnost – zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice, ul. Pro-

kopa Holého č. p. 1664
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Prokopa Holého,

U Učiliště, Sokolovská, Na Švihově, B. Smetany, Krátká, Rumunská č. p. 1446 –
1448 a č. p. 1486 – 1488

v okrsku č. 6 
- je hlasovací místnost – klubovna č. 2 v Kulturním domě v Sadech 17. listopadu

č. p. 1380 (v místě bývalé kanceláře dávek státní sociální podpory)
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Na Stráni, U Kapličky,

Na Nábřeží
v okrsku č. 7 
- je hlasovací místnost – zasedací místnost Q-BYT, s. r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Rumunská (mimo č. p.

1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488), J. Zeyera č. p. 1474 – 1475, Spojovací, Volmanova
v okrsku č. 8 
- je hlasovací místnost – pobočka Městské knihovny V Prokopě č. p. 1349
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: sídliště V Prokopě
v okrsku č. 9 
- je hlasovací místnost – místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První č. p. 115
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Záluží a Cihelna
v okrsku č. 10 
- je hlasovací místnost – pobočka MěK v Sedlčánkách, Mírové nám. č. p. 45
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Sedlčánky a Císař-

ská Kuchyně (včetně ulic Na Výsluní, Ferlesova, K Borku, Pavla Ježdíka – celá
ulice včetně č. p. 1756, a včetně nových ulic Matěje Kostíře, Josefa Klicpery, 
Františka Chvátliny, Mokrých, Pod Mlejnkem, Na Paloučku, U Mlýnské strouhy)

v okrsku č. 11 
- je hlasovací místnost – místnost družiny ZŠ, ul. J. A. Komenského č. p. 414
- pro oprávněné osoby s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Stankovského, J. A.

Komenského, nám. 5. května, Sady 17. listopadu, V Zátiší, Vančurova, Hybešova

Hlasovací lístky oprávněné osoby obdrží spolu s úřední obálkou v hlasovací místnosti.

Místní referendum města k zástavbě proluky náměstí
se koná dne 9. 9. 2006 od 8.00 do 22.00 hod.

Rada města na svém mimořádném jednání dne 15. 6. 2006 přijala usnesení, ve kterém doporučila Zastupitelstvu města – na základě dalšího
opakování výzvy přípravnému výboru (členové p. Špaček, p. Polnický, pí Kmječová, pí Petišková) k odstranění nedostatků jejich návrhu na
konání místního referenda – vypsání místního referenda na 9. 9. 2006 městem s otázkou:

„Odmítáte realizaci Polyfunkčního domu Harmonie v proluce na jižní straně náměstí?“
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 21. 6. 2006 o konání místního referenda podle § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním

referendu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), a vyhlásilo místní referendum na den 9. 9. 2006, na dobu od 8.00 hod do 22.00 hod.

Sbor dobrovolných hasičů města Čelákovic oslavil v Kulturním domě za
účasti řady hostů 125 let svého založení. Foto: -mn-

Fotbalový svátek v Čelákovicích
Ve sváteční středu 5. července se uskuteční na stadionu „U Hájku“

již čtvrtý ročník letního fotbalového turnaje „O pohár starosty města
Čelákovic“. Také letos se na něm sejde kvalitní konkurence tří prvoligo-
vých klubů, které doplní domácí SK Union.
PROGRAM: 9.30 hod. UNION ČELÁKOVICE – SLAVIA PRAHA

11.00 hod. FK JABLONEC – SIAD MOST
14.30 hod. UTKÁNÍ O 3. MÍSTO
16.00 hod. FINÁLE TURNAJE

Vstupné na dvojzápas 50,- Kč • Slosovatelné programy • Bohaté 
občerstvení v areálu stadionu.
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Rada města jednala...
Členové Rady města se sešli k pravidelnému rokování dne 8. června a program jejich schůze byl

obsahově opravdu velmi náročný. K projednání bylo připraveno celkem 69 podkladových materiálů
a závěr jednání RM se tentokrát posunul až za půlnoc. Kromě omluveného MUDr. Ježka se zúčast-
nili schůze všichni radní, tajemnice MěÚ a dále k jednotlivým bodům programu byli přizváni: pan 
K. Turek (ředitel Technických služeb), pan R. Fedaček (velitel Městské policie) a pan S. Schneider
(odborný dozor nad rekonstrukcí budovy Mateřské školy v ulici Přístavní). Po obšírném a důkladném 
prodiskutování všech předložených materiálů byly přijaty hlasováním konkrétní závěry a usnesení.

Rada města schválila:
- 11 nájemních smluv s občany na pozemky města pod garážemi vlastníků,
- 10 smluv o dílo a 7 dodatků k platným smlouvám (např.: změny a vícepráce na rekonstrukci Sed-

láčkovy ulice, vybudování komunikace ul. U Stabenovky a vjezdy v Nedaninách, rekonstrukce ulice
Rumunská, kanalizace Ve Skále, rekonstrukce výtahu v čp. 1581, úprava čerpací jímky v zóně 
PPC I., dodávka a montáž parkovacího automatu do Sedláčkovy ulice, chodník mezi ul. J. Zeyera
a Rumunskou, komunikace ve slepé části Rooseveltovy ulice a rozšíření části této ulice, dokončo-
vací práce na rekonstrukci Mateřské školy v ul. Přístavní, zhotovení nové podlahy v hale BIOS
Kamenka, dodávka a montáž klimatizace ve svatební síni a serveru Městského úřadu, výroba
a umístění směrovek ulic ve 3. etapě MIOS, dodávka elektronické spisové služby AthenA pro MěÚ).
Část těchto smluv se týká zpracování projektů, nutných k zahájení popř. pokračování dalších sta-

vebních akcí (např.: cyklistická stezka Toušeň - Čelákovice, prodloužení ul. Přístavní, rekonstrukce ul.
Masarykovy, technická studie na akci Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka pro Záluží).

Rada města dále schválila vymáhání smluvní pokuty za prodlení při dokončení díla od firmy 
G-MONT Chrudim, definitivní podobu zápisu do kroniky města za rok 2005, koupi obrazu Čeňka
Jandy, opravu šachty  kanalizace u budovy Městské knihovny, umístění zpomalovacích prahů
u Duhového hřiště v ul. K Borku a služební cestu zástupců města do partnerského města Trescore.

V oblasti financí přidělila Rada města následující dotace v rámci schváleného rozpočtu: 3 000,-
Kč florbalovému oddílu ORKA na Dětský den, 4 000,- Kč na pořádání tenisového turnaje mladších
žáků v areálu TK Čelákovice, 6 000,- Kč na pořádání Mistrovství ČR v nohejbale pro TJ Spartak 
a 10 000,- Kč Osadnímu výboru Záluží na akce pro děti v roce 2005–2006. Dále RM přiznala finanč-
ní odměnu ve výši 2 000,- Kč panu P. K. v souvislosti s jeho pomocí při povodni na Labi. Současně
RM přijala finanční dar ve výši 7 000,- Kč od firmy WHC-Černý na kulturní účely.

Rada města souhlasila s umístěním technologického zařízení pro šíření Internetu na věž bývalé
školy v Sedlčánkách za podmínky zřízení veřejného internetového místa v téže budově, s použitím
znaku města na sérii pohlednic Středočeského kraje a v Turistické encyklopedii ČR a předběžně
i s předloženou studií rekonstrukce domu čp. 105 v Sedláčkově ulici, kde RM ještě požaduje odborný
názor komise pro rozvoj města.

Rada města vzala na vědomí informaci o zápisu dětí do předškolních zařízení města pro příští
školní rok a opravený bezpečnostní program T-Plynu Čelákovice.

V oblasti hospodaření s byty RM přidělila byty v DPS Kostelní paní H. B. a paní J. Š. za podmín-
ky, že každá uhradí finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč do oblasti bytové hospodářství. Podle
pořadníku byly dále přiděleny dva byty 1+1 v Milovicích paní B. (poř. č. 40) a paní M. (poř. č. 50). Mimo
pořadník byl ze sociálních důvodů přidělen byt 1+1 v Milovicích slečně L. F. Rada města souhlasí
se zrušením žaloby na vyklizení bytů u pana T. F. a paní H. B., Milovice, ul. Armádní, neboť jmeno-
vaní uhradili veškeré dluhy na nájemném a bude s nimi sepsána nájemní smlouva na dobu určitou.
Zároveň jim RM prominula 1/2 poplatku z prodlení za nezaplacené nájemné.

Z průběhu dalšího jednání vyplynulo, že Rada města požaduje podrobný komentář Ing. arch.
Dandy k záměru výstavby plnírny plynu v areálu TOSu a k žádosti na výstavbu  autosalonu a servi-
su na pč. 1435/83 a 93. U této akce žádá RM i vyjádření majitelů sousedních pozemků.

Rada města se zabývala i problematikou přípravy místního referenda a nezměnila své stanovis-
ko k 1. otázce, navržené přípravným výborem. Rovněž bylo radními konstatováno, že ve schváleném
rozpočtu města rozpočtová rezerva na referendum v navrhované výši není.

Na závěr svého jednání Rada města doporučila k projednání a schválení Zastupitelstvu města:
- zadání 4. změny územního plánu města Čelákovic.
- smlouvu o poskytnutí finanční dotace města na zřízení železniční zastávky v Jiřině.
- sponzorský dar 40 000,- Kč pro chirurgické oddělení nemocnice Brandýs n. L.
- poskytnutí úvěru z FRB ve výši 100 000,- Kč Stavebnímu bytovému družstvu Stankovského na

opravu střechy v č p. 1534. Komentář zpracoval Mgr. František Bodlák, místostarosta

POZOR NA
UZÁVĚRKU ZMČ! 

UPOZORNĚNÍ REDAKCE

Uzávěrka příštího, a to
zářijového čísla Zpravodaje

se z důvodů dovolených
posouvá na 11. 8. 2006. Číslo

vyjde s posunem do 7. 9. 2005.
Toto datum se týká veškerých

příspěvků i inzerce.

Uzávěrka říjnového čísla bude
také dřív, a to 13. 9. 2006.

Městská policie Čelákovice

PŘIJME
do pracovního poměru

STRÁŽNÍKY
Předpoklady:

věk minimálně 21 let, státní občanství ČR,
tělesná a duševní způsobilost, min. střední

odborné  vzdělání. Praxe a zkušenosti
v oboru jsou výhodou.

Bližší informace na
tel.: 326 929 150, 326 929 357,

p. Fedaček – velitel MP

Nové stojany kol před Obecním domem.
Foto: -mn-

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc
ČERVENEC a SRPEN

pondělí 10. 7. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za květen (mimo spotřební daň

z lihu)
pondělí 17. 7. ➙ daň silniční
- záloha na daň za 2. čtvrtletí
úterý 25. 7. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za květen (pouze spotřební

daň z lihu)
- daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za čer-

ven
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
středa 9. 8. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za červen (mimo spotřební daň

z lihu)
čtvrtek 24. 8. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za červen (pouze spotřební

daň z lihu)
pátek 25. 8. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za červenec
čtvrtek 31. 8. ➙ daň z nemovitostí
- splatnost 1. splátky daně (samostatně hospo-

dařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 
1 000 Kč)

II NN ZZ EE RR CC EE
Inzeráty doručte redakci do 15. dne v měsíci.
Cena za 1 cm2 je 20,- Kč, jakékoliv zvýraznění
+ 10 %.Celá strana - 20 %, polovina strany - 10 %.
Zvýhodněná opakovaná inzerce:
čtvrtletí (1x 100 %; 2x - 20 %), pololetí (1x 100 %;
5x - 30 %), rok (1x 100 %; 11x - 40 %).
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MĚSTO ČELÁKOVICE 
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích,
nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích   

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozice:

● REFERENT ODBORU ROZVOJE MĚSTA MěÚ V ČELÁKOVICÍCH
(zajišťování odborných agend ve vymezeném dílčím úseku)           

Pracovní poměr na dobu  URČITOU – po dobu mateřské a rodičovské
dovolené.
Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovicích
Kvalifikační předpoklady:

• VŠ nebo ÚSO stavebního směru
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru
• znalost problematiky samosprávy a státní správy
• znalost zákona o veřejných zakázkách
• zkušenosti s přípravou a realizací staveb, vč. přípravy podkladů

k žádosti o dotace 
• zkušenosti s vedením digitální technické mapy a katastrem nemovitostí
• orientace v problematice územního plánování (příp. příslušné zkouš-

ky odborné způsobilosti)
Nástup možný od 1. září 2006.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřed-
nících územních samosprávných celků

• strukturovaný životopis s kontaktní adresou a telefonem
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho 

vyžádání
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády (7. – 8. tř.)
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 31. 7. 2006:
na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny s uvedením odesílatele.
Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání – ODBOR ROZVOJE MĚSTA“
Kontakt + další informace:
Ing. Teichmanová – vedoucí odboru rozvoje města, tel.: 326 929 138.

● REFERENT ODBORU VÝSTAVBY MěÚ v ČELÁKOVICÍCH
(zajišťování odborných agend na úseku stavebního řádu)       

Pracovní poměr na dobu  URČITOU – po dobu rodičovské dovolené.
Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovicích
Kvalifikační předpoklady:

• VŠ nebo ÚSO stavebního směru
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru
• znalost programu VITA 
• znalost problematiky samosprávy a státní správy
• zkoušky odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozho-

dování na úseku stavebního řádu
Nástup možný od 1. září 2006.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon 
o úřednících územních samosprávných celků

• strukturovaný životopis s kontaktní adresou a telefonem
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho 

vyžádání
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády (8. – 9. tř.)
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 31. 7. 2006:
na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny s uvedením odesílatele.
Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání – ODBOR VÝSTAVBY“
Kontakt + další informace:
Ing. Boučková – vedoucí odboru výstavby, tel.: 326 929 132.

David a Filip Vobeckých, Veronika a Šárka Slovákovi, Michaela
Krejčová, Nicol Němcová a Adéla Muráriková.    Foto: Josef Kyncl

Přivítáni do života byli v sobotu 20. května
2006 tito noví občánci města Čelákovic:

Martin Vild, Bára Vobořilová, Vojtěch Nehasil, Claudie Štroblová,
Karolína Ostenová, Karolína Jahodová,

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v Čelákovicích
Oprávněných voličů ve městě je 8 521, účast voličů byla 67,83 %.

kód název strany platné hlasy celkem v %
1 Strana zdravého rozumu 23 0,39 
3 Balbínova poetická strana 11 0,19 
5 Právo a Spravedlnost 6 0,10 
6 NEZÁVISLÍ 27 0,46 
7 Česká pravice 0 0,00 
8 Koruna Česká (monarch. strana) 9 0,15 
9 Občanská demokratická strana 2 771 48,08 
10 Česká strana sociálně demokratická 1 403 24,34 
11 SNK Evropští demokraté 245 4,25 
12 Unie svobody - Demokratická unie 16 0,27 
14 Pravý Blok 23 0,39 
15 4 VIZE - www.4vize.cz 3 0,05 
18 Strana zelených 382 6,62 
20 Komunistická strana Čech a Moravy 485 8,41 
21 Koalice pro Českou republiku 4 0,06 
22 Národní strana 16 0,27 
24 Křesťanská demokr. unie - Čs. strana lidová 276 4,78 
25 NEZ. DEMOKRATÉ (předseda V. Železný) 48 0,83 
26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 15 0,26
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Rekonstrukce komunikací:
Lidická – Jaselská, obslužná OZ PPC II.,
Rooseveltova 

Firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., dokon-
čila obytné komunikace v ulicích Lidická
a Jaselská včetně vjezdů za cenu 2.416 tis. Kč
včetně DPH a nyní do 15. 7. 2006 zrealizuje
obslužnou 6m asfaltovou komunikaci v obytné
zóně Pod Přerovskou cestou II. včetně části
ulice Žižkova v ceně 3.688 tis. Kč včetně DPH.
Vyvolanou investicí je rozšíření komunikace
ulice Rooseveltovy v úseku od ulice Lidická po
obslužnou komunikaci, kterou provede firma
SWIETELSKY v termínu od 19. 6. do 21. 7.
2006 v ceně 446 tis. Kč včetně DPH.

V roce 2000 nebyla dokončena rekonstrukce
slepé části ulice Rooseveltova, proto jsme na
základě výběrového řízení uzavřeli smlouvu
o dílo s firmou STRABAG, a. s., na zhotovení
tohoto zbývajícího úseku komunikace ze zám-
kové dlažby včetně vjezdů v ceně 580 tis. Kč
včetně DPH. Práce budou provedeny v září –
říjnu 2006 a fakturace proběhne v březnu 2007.
Sedláčkova 

Rekonstrukce probíhá ve scénáři, jak jsem
popsal v březnovém Zpravodaji. Město nechalo
provést rekonstrukci dešťové kanalizace v ceně
2.973 tis. Kč s DPH a veřejného osvětlení
v ceně 618 tis. Kč s DPH, firma ČEZ Distribuce
rekonstrukci NN kabelů rozvodné sítě, Středo-
česká plynárenská vyměnila vadné úseky ply-
novodů a VaK Mladá Boleslav vyměnily vodo-
vodní armatury a na náklady vlastníků domů
provedly opravy nevyhovujících kanalizačních
přípojek, resp. jejich náhradu novými. Firma
SSŽ (Stavby silnic a železnic, a. s.) závod 4
Praha, která provádí rekonstrukci vozovky
a chodníků za cenu 4.065 tis. Kč, zprovozní tuto
komunikaci do 30. 6. a nejpozději do 4. 7. 2006
odstraní nedodělky, a tím ukončí veškeré sta-
vební práce. Ing. arch. Tichý připravil návrh
zádlažby v okolí pomníku sv. Jana Nepomuckého,
kterou bychom po projednání s památkáři necha-
li provést kamenickou firmou. V této ulici bude
nainstalován první parkovací automat v Čelákovi-
cích – pro zajímavost cena včetně montáže 154
tis. Kč, dodržování parkovacího režimu bude zajiš-
ťovat nově se tvořící Městská policie.

Rumunská 
Firma SSŽ závod 4 Praha také zvítězila i ve

veřejné zakázce na rekonstrukci komunikace
a chodníků ulice Rumunská v ceně 7.532 tis. Kč
včetně DPH v termínu od 1. 7. 2006 do 9. 8.
2006, tedy za 40 kalendářních dní. Město od
SSŽ bude navíc požadovat i rekonstrukci chod-
níku z Rumunské kolem MŠ do ulice J. Zeyera
za 316 tis. Kč včetně DPH. Rozsah rekonstrukce
byl opět představen ve Zpravodaji, tentokráte
v dubnovém čísle. Předpokladem zahájení prací
na této akci je zprovoznění ulice Sedláčkovy,
proto předpokládáme mírné opoždění nástupu
stavebních prací o týden a samozřejmě tím
i ukončení. Na zhotoviteli požadujeme časové
rozložení stavebních prací na severní a jižní
stranu, abychom minimalizovali omezení parko-

vání. Začátkem července 2006 rozešle odbor
rozvoje města MěÚ občanům ulice Rumunské
letáky s uvedením harmonogramu prací, mož-
nostmi náhradního parkování, termínu úplného
vyloučení dopravy a dalších informací.
U Stabenovky    

Ve veřejné zakázce předložila nejvýhodnější
nabídku pro město opět firma Stavby silnic
a železnic, a. s., v ceně 1.342 tis. Kč včetně DPH
s předpokladem zahájení prací 1. 8. a ukonče-
ním 11. 8. 2006, tedy za 11 kalendářních dní.
Z důvodu probíhajícího rozšíření stavebního
povolení na změnu ukončení ulice nikoliv výhyb-
nou, ale vyústěním do ulice Miroslava Zachara,
se uvedené termíny posunou na zahájení 18. 9.
a ukončení 29. 9. 2006. V některých úsecích
podle únosnosti pláně předpokládáme použití
stabilizační vrstvy, počítáme s navýšením opod-
statněných nákladů oceněných jednotkovou
cenou danou v nabídce ve veřejné zakázce.
Ferlesova

Do konce června 2006 bude vypsána veřejná
zakázka na rekonstrukci této komunikace
s předpokládanou realizací září – říjen 2006.
Cyklistická stezka Čelákovice – Lázně Toušeň

19. 6. 2006 byla podána žádost o stavební
povolení čelákovické části – od parkoviště
V Prokopě až za rozvodnu ČEZ DISTRIBUCE,
kde zatím musí být, bohužel, vyústění na silnici.
Vlastník pozemku zásadně nesouhlasí s umís-
těním stezky na svém pozemku. Za tímto
pozemkem  se stezka ze silnice vrací do své
trasy (jde o tzv. toušeňskou část) až do Lázní
Toušeň. Do konce června 2006 chceme vypsat
veřejnou zakázku s předpokladem realizace
stezky září – říjen 2006.
Projektová příprava komunikací:

Projektant pan Ing. Poláček dokončil projekt
ke stavebnímu povolení rekonstrukce ulice
Masarykovy (všech tří etap) od křižovatky se
Sedláčkovou ulicí až po výjezdovou křižovatku
z města na Záluží a Lázně Toušeň i se záchyt-
ným parkovištěm u nádraží. Na tento projekt
bude navazovat připravovaná projektová doku-
mentace dešťové kanalizace.

Stejně tak projektant pan Ing. Kejval dokon-
čuje projekt ke stavebnímu povolení rekonstruk-
ce ulice Na Stráni a část Rybářské k náměstí.

Ing. arch. Tichý zpracovává urbanistickou stu-
dii ulice U Kovárny – z ulice Sedláčkovy kolem
bývalé pošty, CMC až po vyústění do ulice
Rybářské, která bude sloužit pro zpracování pří-
slušné projektové dokumentace. Půjde o kon-
cepci obslužné komunikace s vhodně zakompo-
novanými parkovacími plochami, aby nerušily
tuto klidovou zónu.

Na kruhový objezd komunikace II/245 u čer-
pací stanice je připravena žádost o vydání sta-
vebního povolení, ve stejné  fázi se nachází i pří-
prava výstavby diskontní prodejny v této
komerční zóně.
Rekonstrukce vodovodu:

Zhotovitel AQUAMONT MB, spol. s r. o.,
dokončuje opravu vodovodního řadu v ulici Na
Nábřeží za cenu dle cenové nabídky z veřejné
soutěže ve výši 1.711 tis. Kč. Investorsko-inže-
nýrskou činnost zařizují Ing. Žitný (technický
náměstek) a Ing. Jelínek (vedoucí provozu) VaK
Mladá Boleslav, a. s., stavební práce včetně
obnovy vozovky budou ukončeny do 4. 7. 2006.
Obnova bytového fondu:

V obytném domě čp. 1442 a 1443 v ulici Pro-
kopa Holého provedla na základě veřejné
zakázky firma VEKRA, spol. s r. o., výměnu
oken včetně osazení vnitřních parapetů a dveří
za celkovou cenu 1.616 tis. Kč včetně DPH.
Finanční prostředky na uvedené náklady byly
použity z prodeje bytů.

Na rekonstrukci výtahu v domě čp. 1581 jsme
z výběrového řízení vybrali firmu Elsa, s. r. o.,
z Jihlavy, která provede celkovou výměnu výta-
hu v ceně 729 tis. Kč včetně DPH. Vlastní
demontáž a montáž firma garantuje pod smluv-
ní sankcí do 3 týdnů. 28. 6. 2006 proběhlo jed-
nání zástupců města s nájemníky o konkrétním
termínu provedení výměny a za město jsme
starším nebo handicapovaným občanům pře-
vážně z vyšších pater nabídli po tuto dobu
náhradní ubytování v CMC.

V současné době probíhá pro dům čp. 1581
i výběrové řízení zhotovitele na výměnu stoupa-
cích rozvodů teplé i studené vody.
Investice ve školství:

V Mateřské škole Přístavní 30. 6. 2006  firma
WHC Černý dokončila stavební práce v interié-
ru a do 26. 7. provede venkovní práce včetně
rekonstrukce plotu. Ve školce bude během
prázdnin nainstalován nový nábytek s dalším
potřebným vybavením, aby tato zmodernizova-
ná škola od 1. 9. 2006 sloužila našim dětem.

V ZŠ Kostelní firma ITES Stochov dokončila
rekonstrukci topného systému ve sportovní hale
BIOS (tělocvična) za cenu 547 tis. Kč. Následně
po této rekonstrukci topení nastoupila firma
DEBA Bohemia, s. r. o., která provádí dodávku
a montáž odpružené podlahy v ceně 1.519 tis.
Kč včetně DPH s termínem ukončení prací nej-
později do 18. srpna 2006.

Zastávka ČD JIŘINA
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu

o příspěvku města ve výši 4 mil. Kč Správě
železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organi-
zace, která by měla zrealizovat stavbu zastávky
do konce tohoto roku. Ze Státního fondu
dopravní infrastruktury bude investorovi – SŽDC
na základě stanoviska Ministerstva dopravy
poskytnuta částka max. 16.641 mil. Kč. Městu
byl předložen harmonogram přípravy a realiza-
ce stavby železniční zastávky, dle kterého by 
1. 8. 2006 měl být znám zhotovitel vzešlý
z veřejné zakázky, 15. 8. by stavba měla být
zahájena a 10. 12. 2006 ukončena. Požádal
jsem p. Ing. Mátla ze SŽDC, aby ve Zpravodaji
v září nebo říjnu 2006 informoval naše občany
o skutečném postupu prací při výstavbě želez-
niční zastávky.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Městský úřad Čelákovice oznamuje,
že v době od 7. července do 20. srpna
2006 bude v souvislosti s rekonstrukcí
komunikace provedena uzavírka
Rumunské ulice v úseku od křižovat-
ky s ulicí Sokolovskou po křižovatku
s ulicí U Potoka a část ulice Spojovací.
Objízdná trasa stanovena nebude, pro
parkování vozidel bude nutné využít 
parkoviště u Kulturního domu a dále
okolní ulice např. Vančurova a V Zátiší.
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K U LT U R N Í  LÉTO 2006
do 9. 7. výstavní síň BON REPOS ZÁMEK NEZNÁMÝ

Městského muzea výstava fotografií M. Břeského

15. 7. – 17. 9. výstavní síň „ČELÁKOVICE – 3x JAK?“
10.00 hod. Městského muzea Jak vypadaly, jak vypadají, jak budou vypadat?

vernisáž výstavy

do listopadu vstupní místnost Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V KVĚTNICI
Městského muzea

12. 9. síň Jana Zacha BESEDA se spisovatelem IVANEM KLÍMOU
19.00 hod. Městského muzea

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

ZAHRADNÍ RESTAURACE KULTURNÍHO DOMU
8. 7. 19.00 hod. FOBOS 

15. 7. 19.00 hod. DRUHEJ DECH
22. 7. 19.00 hod. NEW BANJO TRIO
29. 7. 19.00 hod. DRUHEJ DECH
5. 8. 19.00 hod. FOBOS

12. 8. 19.00 hod. DRUHEJ DECH
19. 8. 19.00 hod. NEW BANJO TRIO
25. 8. 19.00 hod. DRUHEJ DECH
26. 8. 13.00 hod. FEZZTIVAL 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

„Nález při právě měst. Čelákovic nad Labem.
Nalezeno při P. m. Čel. mezi p. Duchoslavem Málkem Chřenickým, v zámku Jeho Milosti Císařské

na Přerově písařem důchodním, a Annou, vdovou po Martinu Prokůpkovi, sousedem z m. Čeláko-
vic, kdež bylo činiti o 20 říšských tolarů od p. Duchoslava v hotově Martinovi Prokůpkovi, manželu
jejímu na handle do společnosti daných, tak jak vejslovně v kn. městských památných nadepsaných
městys se zapsáno vynacházejí. Že pak strany jsouce od p. p. několikráte k přátelskému porovnání
podáni a napomínáni, o ničemž jistém se snésti a porovnati nemohli, pročež z práva našeho bedli-
vého povážení toto vynacházíme a vynášíme – poněvadž nenadálou smrtí Martin Prokůpek z toho-
to světa vykročil, odkud a z čeho zouplna takové peníze dát není, jest vinen p. Duchoslav od 10 říš-
ských tolarů opustiti a druhou polovici 10 ř. tol. Anna Prokůpková, počnouc v r. 1651 jmenovitě při
sv. Havla, po 1 t. platiti, však při tom s touto znamenitou protestací. Pokudž by ji Anna Prokůpková
v tom zase než by to zase vyplaceno bylo P. B. od časné smrti uchovati ráčil, z pozůstalosti její 
p. Duchoslavovi i manželce i dítkám jeho aby zaplaceno bylo podle Práva. Vrchní právo Jeho Milosti
Císařské se vyhražuje.

Stalo se v radě v outerý, po Družebné neděli 21. Marti Léta 1651 za purkmistra p. Václava
Summa.“ Z přepisu provedeného zelenečským kronikářem J. Zímou vybral -mn-

Dovolená v knihovně: od 31. července do 11. srpna 2006
Vážení čtenáři, navštivte knihovnu v červenci a vyberte si literaturu na prvních 14 dnů v srpnu, kdy
bude v knihovně zavřeno.
Výpůjční doba Městské knihovny Čelákovice mimo tyto 2 týdny zůstává po celé léto nezměněna:

pondělí úterý  čtvrtek  pátek  
knihovna Čelákovice 8.30 – 11.30 zavřeno 8.30 – 11.30 8.30 – 11.30

13.00 – 17.00 14.00 – 18.00    13.00 – 16.00 zavřeno
pobočka V Prokopě zavřeno 9.00 – 11.00 14.00 – 18.00 zavřeno
pobočka v Sedlčánkách     zavřeno 16.00 – 18.00 zavřeno zavřeno

Kniha ortelní městečka Čelákovic 

Bon Repos, zámek neznámý,
je název výstavy snímků čelákovického fotogra-
fa Miroslava Břeského, jež byla zahájena
v sobotu 17. června ve výstavní síni Městského
muzea. Zámeček Bon Repos (Dobrý odpoči-
nek), postavený F. A. Šporkem po r. 1716 na
návrší nad obcí Čihadla při silnici ze Staré Lysé
do Předměřic n. Jizerou, byl téměř zapomenut,
protože v letech 1939 – 2004 byl součástí vojen-
ského prostoru.

„Věděl jsem o něm od dětství, ale vždy to byla
zakázaná oblast, která prohlubovala mou zvě-
davost. Po mé návštěvě jsem byl ohromen krá-
sou a relativní zachovalostí památek. Byla příči-
nou mých následujících návštěv spojených
s intenzivním fotografováním a začátkem zájmu
o to, co se kolem zámku Bon Repos odehráva-
lo i v minulosti.“

M. Břeský vyfotografoval interiéry a exteriéry
v l. 2003–2004 a o zámečku napsal knihu, která
je sice připravena k tisku, ale hledá svého spon-
zora. Fotografie z cíle podivuhodné cesty za spl-
něním klukovského snu můžete vidět do 9. 7.
2006. -mn-

Festival Josefa Bohuslava Foerstra
Ve dnech 22. – 24. srpna 2006 v Novém Vestci 

Hlavními pořadateli festivalu jsou Filharmonie
Zdeňka Fibicha a Národní komorní opera
Praha. Dalšími partnery jsou města Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Nový
Vestec, a také Středočeský kraj.

Dr. Josef Bohuslav Foerster (*30. 12. 1859, 
† 29. 5. 1951 v Novém Vestci u Staré Boleslavi)
byl významný český skladatel, hudební kritik
a spisovatel, pedagog, ale i nadaný malíř.
V bohatém odkazu vyniká zvláště vokální tvor-
ba. Jeho dílo je záměrně národní, s příznačnými
lyrickými citovými rysy.

ROZVRH HLAVNÍCH PROGRAMŮ
úterý 22. 8. 2006
17.00 hod. – Pražský mužský sbor se sbormist-
rem Prof. Miroslavem Košlerem.
20.10 hod. – Filharmonie Zdeňka Fibicha Praha,
řídí Harmut Nemitz (SRN) stálý dirigent FZF.
Program: Vestecká znělka, Symfonická suita
op. 55 Cyrano de Bergerac, Slavnostní přede-
hra J. B. Foerstra II. symfonii Es-dur Zdeňka
Fibicha.

středa 23. 8. 2006
17.00 hod. – Smíšený sbor Bojan a Kantiléna
z Brandýsa n. L.
20.30 hod. – Národní komorní opera Praha.
Program: Vestecká znělka, opera Eva J. B.
Foerstra.
čtvrtek 24. 8. 2006
17.00 hod. – Foerstrovo komorní sdružení.
20.10 hod. – Sbor FS FZF se sólisty Annou
Kroftovou a Janem Bínerem
Program: Vestecká znělka, Mé mládí – symfo-
nická báseň, III. symfonie D-dur op. 36, Z. Fibich
– Jarní romance.

Svatojánskou divadelní pouť pořádanou ZUŠ
Jana Zacha v Městském muzeu provázelo krás-
né letní počasí. Foto: Jaroslav Špaček
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REKLAMAČNÍ PROTOKOL
„Ty boty byly skoro nové a on mi řekl, že jsem

v nich musela jít na túru! Mladá paní, já je měla
jen do práce!“ Paní Živná vypadala rozčileně.
Podle jejího vyprávění se prodavač choval
opravdu jako hulvát, ale jména, kterými ho
častovala, zde zveřejnit nemůžeme, abychom
nekazili čelákovickou mládež.

Abych mohla paní Živné pomoci, požádala
jsem ji o reklamační protokol. „Ale on mi nic
nedal,“ překvapeně odpovídala spotřebitelka.

Od 29. května 2006 je prodávající podle
zákona o ochraně spotřebitele vždy povinen
vystavit spotřebiteli potvrzení o převzetí rekla-
mace. Také před tímto datem však z občanské-
ho zákoníku vyplývala povinnost předat potvr-
zení o provedené záruční opravě. Potvrzení
o převzetí reklamace, ať je označeno jakkoliv,
musí obsahovat datum, kdy spotřebitel právo
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způ-
sob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje;
a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy
a době jejího trvání. Prodávající je také povinen
písemně odůvodnit případné zamítnutí reklamace.

Paní Živné jsem proto doporučila trvat na
kladném vyřízení reklamace a případně se
obrátit na Českou obchodní inspekci. Ta nemů-
že postihnout zamítnutí reklamace, pravděpo-
dobně však udělí prodávajícímu pokutu, protože
nepředal spotřebitelce potvrzení o převzetí
reklamace a písemně neodůvodnil její zamítnutí.
Jestliže prodávající i poté odmítne reklamaci uznat
a kladně vyřídit, může se paní Živná po poradě
s právníkem obrátit na místně příslušný soud.

Máte podobnou zkušenost? Odmítá Vám pro-
dávající vystavit potvrzení o převzetí reklamace
a Vy si nejste jisti dalším postupem? Chcete-li
se poradit o svých právech, můžete se obrátit
na poradce SOS na internetových stránkách
www.spotrebitele.info nebo na lince SOS po
telefonu na čísle 900 08 08 08 (linka s dotova-
ným tarifem 8 Kč/min).

Povinnost vystavit potvrzení o převzetí rekla-
mace se vztahuje na všechny prodejce, můžete
jej tedy žádat i v tržnici, na výstavě či v interneto-
vém obchodě. Jedině Vy můžete bránit svá práva.

Jana Luhanová,
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

Interview se senátorkou
Helenou Rögnerovou

Ing. Helena Rögnerová je senátorkou ve
volebním obvodu č. 41, který se nachází na
území části okresu Benešov a části okresu
Praha-východ, kde je obvod na severu ohra-
ničen obcemi Čelákovice, Zápy, Zeleneč
a Svémyslice. Ing. Rögnerová získala svůj
mandát na 6 let, od 19. 11. 2000 do 19. 11.
2006. Ve volbách byla zvolena za KDU-ČSL
(nyní Senátorský klub SNK). Před koncem
jejího funkčního období jsem ji požádal
o zhodnocení funkce senátorky.

Jak hodnotíte Vaše volební období? Jaký
největší přínos vidíte ve vztahu k Čelákovicím? 

„Do Senátu jsem v roce 2000 kandidovala
především proto, že jsem byla rozčarována tím,
co se v té době dělo na naší politické scéně,
zejména opoziční smlouvou uzavřenou mezi
ČSSD a ODS. Chtěla jsem se aktivně podílet na
utváření kvalitního politického prostředí a politi-
ky, jaká by podle mě měla být. V kampani jsem
voličům říkala o své představě a výsledkem bylo
mé zvolení senátorkou.

Práce senátora se dá rozdělit na dvě části.
První část se týká senátorského volebního
obvodu. Druhá pak vlastní práce v Senátu,
v jeho výborech, komisích, klubech atp. Je to
práce nad návrhy zákonů, které přicházejí
z Poslanecké sněmovny nebo jsou návrhy
senátními. Nedílnou součástí jsou i jednání
s občany, se zástupci profesních skupin, organi-
zacemi apod.

V obvodu mám čtyři senátorské kanceláře:
v Říčanech, Vlašimi, Čelákovicích a v Benešo-
vě. Každé pondělí jsem k dispozici občanům,
kteří přicházejí jak se svými problémy, tak někdy
si jen popovídat o politice, zjistit, co si o tom kte-
rém problému myslí jeho senátor, sdělit mi svůj
názor. Myslím, že je vhodný příměr, že senátor
je pro svůj obvod takovým malým ombudsma-
nem. Většina problémů, se kterými se na mě
voliči obraceli, se týkala fungování státní správy,
byrokratických překážek úředníků a často i neo-
choty volených zástupců měst a obcí řešit
vzniklé problémy. Mojí snahou bylo uvádět věci
na pravou míru tím, že jsem oslovovala úřady od
těch nejmenších až po ministerstva.Výhodou mi
bylo, že na interpelaci senátora je kterýkoliv
správní orgán povinen v zákonné lhůtě odpově-
dět. V řadě případů se sporné věci podařilo po
vzájemných jednáních vyřešit. Některé žádosti
občanů se i přes snahu vyřešit nepodařilo, pro-
tože ani senátor není všemohoucí. Byly to v drti-
vé míře žádosti o poskytnutí finančních dotací.
Důvod je velmi jednoduchý, Senát ani senátor
nemá možnost zasahovat do státního rozpočtu.
To přísluší výhradně poslancům a PS PČR.

Pokud se týká Čelákovic, myslím, že přes
předvolební střety s bývalým starostou byly
naše vztahy korektní a respektovali jsme jeden
druhého. Po komunálních volbách v roce 2002
se tyto vztahy ještě zlepšily. Velmi jsem byla pro
zachování Městského muzea v Čelákovicích.
Jsem přesvědčena, že Čelákovice mají být na
co hrdé. Význam muzea a jeho sbírek daleko
přesahují hranice města a muzeum se řadí
k významným institucím Středočeského kraje.“

Myslíte si, že reforma veřejné správy při-
nesla nějaká zlepšení a přiblížila úřady obča-
nům? Zejména v okolí Prahy se situace víc
zkomplikovala, než zjednodušila. V poslední
době se například změnilo sídlo finančního
úřadu…

„Od samého začátku jsem vystupovala proti
reformě veřejné správy, jak ji připravovalo MV
ČR. Z mého pohledu bylo zásadní chybou zru-

šení okresů. Pokud do té doby něco ve veřejné
správě fungovalo, pak to byly okresy a okresní
úřady. Jejich funkce byla dána i metodickým
vedením podřízených obcí. Okresy mnohem
lépe než kraj znaly konkrétní problémy i situaci.
Autorita okresu byla zřejmá i při vyjednávání
s ostatními orgány státní správy. Tlak, který
mohly vyvinout, byl mnohem účinnější než je
tomu dnes, kdy starostové malých obcí jsou
postaveni před fakt, že se s nimi „nikdo nebaví“.

O přestěhování FÚ z Brandýsa n. L. - Staré
Boleslavi do Prahy jsem nebyla informována.
Nikdo z občanů nebo podnikatelů na mě
nevznesl žádný dotaz, abych v této záležitosti
něco řešila. Navíc musím upozornit, že můj
volební obvod končí Čelákovicemi. Lázně Tou-
šeň a další obce směrem k Brandýsu n. L. už do
něj nepatří. Jednotlivé volební obvody nejsou
shodné s bývalými okresy.“

Jaké projekty jste podporovala v oblasti
dopravy a cestovního ruchu v našem regionu?

„V oblasti dopravy byla a patrně ještě dlouho
zůstane stěžejní otázkou dálnice D 3, její trasa
kolem Benešova a údolím Sázavy.

Jako člověk, který rád sportuje a relaxuje jíz-
dou na kole nebo na kolečkových bruslích, pod-
poruji vznik a rozšiřování cyklostezek, kterých
není nikdy dost.“

Spolupracovalo se Vám dobře s čelákovic-
kými komunálními politiky?

„Jak jsem již řekla, spolupráce s vedením
města byla korektní, respektující vzájemné
postavení a pravomoci. Zúčastnila jsem se
několika jednání Zastupitelstva. Hned při prvním
jsem byla překvapena, musím říci, že velmi pří-
jemně. Na jednáních byl vždy dán prostor
i občanům, kteří na jednáních mohli přednést
své názory. Takový přístup nebývá vždy normál-
ní... Setkala jsem se s jednáním zastupitelů,
kteří si předem rozhodli, že veřejnost – jejich
voliči, nesmějí při jednání vystupovat.“

Co byste zlepšila, příp. změnila v Čeláko-
vicích?

„Samozřejmě, že je pořád co zlepšovat. Jsem
ráda, že se Čelákovice během mého volebního
období měnily přímo před očima. Je to přede-
vším zásluhou zastupitelů města, kteří podle
mého názoru jednají a rozhodují jako řádní hos-
podáři v zájmu svého města a většiny jeho oby-
vatel. Pokud si voliči vzpomínají, moje volební
kampaň byla na kole. Celý region jsem proce-
stovala na kole, navštívila jsem i ty nejmenší
obce a osady. Mám tento kraj ráda pro jeho roz-
manitost, krásnou přírodu, památky. Tvrdím, že
zámek Konopiště se vším, co k němu patří, je
nejkrásnější zámek v naší zemi. On totiž žije.
Žije svými obyvateli, kastelánkou, průvodci,
svými zajímavými výstavami. Stejné je to
i s vaším muzeem. Zájem občanů o výstavy,
koncerty a další akce, které jsou zde velmi
časté, dokládá, že muzeum je neodmyslitelnou
součástí kulturního života Čelákovic.“ 

Kolik občanů využilo Vašich služeb během
senátorských dnů v Čelákovicích?

„Evidenci vytíženosti senátorských dnů jsem
si nevedla ani v Čelákovicích, ani nikde jinde.
Vedla jsem si „živou“ kartotéku. Byly to kauzy,
ve kterých jsem se angažovala a pomáhala je
řešit.“

Proč jste kandidovala v regionu, ke které-
mu nemáte vztah (žijete v Praze, narodila
jste se v Podkrkonoší, studovala jste v Hrad-
ci Králové)?

„Tuto otázku jsem dostávala i během volební
kampaně. Bydlím v Praze 4 – Braníku a přiznám
se, že jak na Benešovsko, tak na Prahu-východ
to mám blíž, myslím časově, než například do
centra Prahy.

Myslím si, že právě to, že nejsem ani z Bene-
šova ani z Říčan nebo z Čelákovic mělo i svou
výhodu. Neměla jsem důvod stranit nebo nadr-
žovat jedněm nebo druhým. Snažila jsem se být
plnohodnotnou senátorkou ve volebním obvodu
č. 41.“ Petr Studnička

PORT se účastnil
mezinárodního festivalu

Již 12. ročník mezinárodního festivalu lokál-
ních a regionálních televizí „Golden beggar”
proběhl začátkem června ve východosloven-
ských Košicích. I v letošním ročníku byla účast
bohatá a program prezentací, workshopů a set-
kání probíhal od rána do večera. Do Košic se
sjeli zástupci z 23 zemí, aby se vzájemně obo-
hatili svými zkušenostmi. Česká republika
neměla na festivalu početné zastoupení. A polo-
vina českých účastníků byla z Čelákovic. Václav
Špaček, který zároveň působí jako mezinárodní
koordinátor festivalu, zastupoval i TV PORT a
Petr Pospíchal navštívil festival jako člen Rady
ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

Václav Špaček
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Pan Václav BUKOVSKÝ oslaví v červenci
70. narozeniny.
„Dědečku náš milý,
ať jsi stále čilý.
Starosti hoď za hlavu,
měj jen dobrou náladu.
Hodně zdraví, pevný krok,
ať jsi stále mladý hoch.“

Přeje rodina.

Dne 5. července 2006
oslaví naše maminka a bá-
binka paní Anička HLADKÁ
krásných 80 let věku.
Pevné zdraví, štěstí, pohodu
a dlouhá léta přejí dcery 
s rodinami, vnoučata a
pravnoučata Ivetka, Evič-
ka, Lukášek a Mišánek.

Dne 13. 7. 2006 oslaví
manželka, maminka a
babička paní Jaroslava
BALTOVÁ, své životní jubi-
leum 70 let. Celá rodina ji
tímto ze srdce přeje pevné
zdraví a pohody do dalšího
žití.

Manžel Mila a rodina.

Dne  28. 7. 2006 oslaví
pan Zdeněk VINKLER své
70. narozeniny. Hodně
zdraví a štěstí do dalších
let přeje syn Petr s rodi-
nou.

Dne 9. 7. 2006 uplyne rok od úmrtí pana 
Vladislava JAKLA. Kdo jste jej znali, vzpomeň-
te s námi. Rodina

S velkou bolestí v srdci
oznamujeme všem příbuz-
ným, přátelům a známým
smutnou zprávu, že nás
21. června 2006 ve věku 84
let navždy opustila naše
drahá a milovaná mamin-
ka, babička a prababička
paní Jaroslava NOVOTNÁ. Děkujeme všem
za projevy soustrasti.

Zarmoucené rodiny Novotných a Říhovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Nejen investovat, ale také udržovat
Nejen v našem městě se staví stále něco

nového. Problémem však je, že řada věcí podlé-
há časem tzv. zubu času, ale mnohem dříve
„zubům“ nenechavců a škodolibým vandalům
a znuděné části mládeže. Posledním příkladem
je Městský bazén. Po necelých třech letech od
uvedení do provozu je jeho fasáda poškozená,
a to nikoliv „zubem času“, ale v důsledku mla-
dické roztáhlosti. Je objektivně prokázáno, že
prevencí proti takovému poškozování je prove-
dení rychlé opravy, neboť první čmáranec přita-
huje k následování. Dále pak by bylo žádoucí
zamyslet se nad tím, zda by nebylo vhodné
nějak jinak upravit okolí. Občas by pak neškodi-
lo, kdyby obsluha bazénu se poohlédla po tom,
co se děje v jeho blízkosti.

Další bolestí jsou lavičky a odpadové koše.
Ukázalo se, že ani ty masivní nevydrží náporu
zlodějů a vandalů – obzvláště v parku u KD, kde
i přes fungující veřejné osvětlení je určitá ano-
nymita. Otázku si kladu nad životností laviček
nově nakupovaných. Ve Stankovského ulici
budou jistě více na očích veřejnosti, ale povr-
chová úprava dřeva vybízí k jejich umístění do
zastřešených prostor, nikoliv však tam, kde jsou
vystaveny dešti. Stačí se podívat na ty okolo
bazénu. Vhodnost výběru osvědčí čas, ale pak
je třeba se z poznatků včas poučit.

Do třetice bych chtěl upozornit na žalostný
stav informačních tabulí naučné stezky mezi
Lysou n. L. a Čelákovicemi, resp. té naší čelá-
kovické části. Zanedlouho začíná turistická
sezona a cyklisté i pěší turisté by od nás neměli
odjíždět s pocitem, že nedokážeme udržovat to,
co informuje o našem městu a nejbližším okolí.
Tato naučná stezka patří k těm nejdelším ve
Středočeském kraji a nemáme toho zas tolik na
ukazování.

A tak nezbývá věřit, že i průběžné údržbě
bude věnována žádoucí pozornost.

Ing. Josef Šalda

Fasáda Městského bazénu
Jako každý rok bude provedena oprava

poškozeného zateplení a fasády objektu. Pro
ostrahu byl zadán u dodavatelské firmy projekt
na instalaci kamery, která bude napojena na
městský kamerový dohlížecí systém.

František Šamša,
vedoucí hospodářského odboru MěÚ

Obnova panelů naučné stezky
Všechny informační panely naučné stezky

jsou v průběhu roku vandaly cíleně poškozová-
ny. Nenechavci z nich buď vyříznou celé obráz-
ky či texty, nebo je alespoň rozřežou či postříka-
jí sprejem. Snažíme se, abychom po poškození
tyto panely opět uvedli do původního stavu.
V zimních měsících panely vydrží nepoškozené
delší dobu, ale v létě, kdy je stezka frekventova-
ná, je to i jen několik hodin. Ještě jsme nezjistili
případ, kdy obrázek či text na informačním pane-
lu dosloužil, tzv. sešel věkem. Všechny mají krát-
kou životnost. Obnovu matric všech panelů pro-
vádíme 2x ročně v průběhu sezony.

Vlivem časté výměny matric a jejich opětov-
ného snímání či připevňování budeme tedy pře-
devším kvůli vandalizmu stát pravděpodobně
v brzké době před rozhodnutím provést kom-
pletní rekonstrukce všech panelů, tím myslím
jednotlivých zastavení.

Všechny matrice na panelech všech zastave-
ní na čelákovické části naučné stezky byly Tech-
nickými službami města Čelákovice vyměněny
v 19. týdnu tohoto roku. Kdy dojde k druhé
sezonní výměně, ukáže čas.

Jen těžko lze udržovat v pěkném stavu něco,
co je soustavně a cíleně ničeno. Nevidím jako
účelné stále a opětovně vkládat další a další
finanční prostředky do ještě častější obnovy.

Zuzana Mutínská,
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ

Městský mobiliář
Bohužel, není mnoho laviček, odpadkových

košů, dopravních značek a podobně v našem
městě, které mají šanci „zestárnout“ a opotře-
bovat se užíváním nebo provozem. Tak, jak píše
pan ing. Šalda ve svém článku, je velká část
těchto prvků v našem městě cíleně zničena
(koše, kontejnery, značky) nebo ukradena
(lavičky). Nepomáhá ani to, že jsou „masivní“,
jednotlivé prvky spojovány nebo pevně přidělá-
ny k zemi. Z šedesáti laviček koupených před
osmi lety jich zbylo devět. Ročně nahrazujeme
asi 30 kusů odpadkových košů, kontejnerů na
tříděný odpad bylo spáleno několik desítek
a podobně je to s dopravními značkami.

Je samozřejmé, že poškozené prvky se opra-
vují, pokud je opravit lze a oprava se vyplatí.

Zničené prvky se nahrazují podle potřeby,
možností a po dohodě s vedením města.
U dopravního značení je to dáno právní normou,
u košů a kontejnerů technickými podmínkami
svozu. V nově budovaných částech města,
u bazénu, jak zmiňuje pan ing. Šalda, v ulici
Stankovského a podobně určuje tyto prvky
a jejich typy autor projektu. Zde instalované
lavičky a koše dodala fa MM-CITE Zlín a jejich
provedení je „venkovní“. Skutečnost, že byla
jedna lavička v parku ukradena, tři vytrhány
a poškozeny a ostatní počmárány není dána
jejich typem a výrobcem. Bohužel. Proti tomu se
ale najdou lidé, kteří jsou ochotni ve svém volnu
v našem parku uklízet a čistit koryto potoka, tak
jako tomu bylo o dubnovém víkendu před Veli-
konocemi. Těmto lidem bych rád touto cestou
poděkoval. Karel Turek, ředitel TS

(NE)OHLEDUPLNOST PEJSKAŘŮ 
Vše živé, obzvlášť psy mám moc ráda. Jak se

říká „pes – nejlepší přítel člověka“. Do mého
života vstoupil další zázračný a vzácný přítel –
děťátko. Od doby, kdy začalo chodit, zkoumat,
objevovat svět, přírodu, zákoutí města Čeláko-
vic, nastal problém: „Tam nechoď, tam nesmíš,
vyhni se, nesahej, nešlápni do...“. Nastala nut-
nost dát mantinely, hranice, nedovolit mu pro-
běhnout se po trávě, mezi stromy, natož ho
nechat sednout si, držet ho na chodníku, na
cestě (i když ani tam to není vždy jistota). Vím,
že se to časem naučí a pochopí. Teď už mi
samo hlásí na trávě – KAKA. Místo abychom
hleděli do korun stromů, na nebe, ptáky, letadla,
zrakem lpíme na zemi, abychom do něčeho
nehamtli. Mám čím dál větší vztek na lidi zvané
PEJSKAŘI, kteří zanechávají za svými miláčky
hromádky i hromady. Představě, že by rodiče
nechávali své volně pobíhající děti konat velkou
potřebu na zelených prostranstvích, bychom se
asi divili. Pejsci však můžou všude, až na místa
vyhrazená pro děti, kterých je opravdu pomálu.
Nebylo by lepší vyhradit místa pro psy? A nebo
ještě lepší řešení, že by všichni pejskaři začali
být čistotní? Nechci všechny házet do jednoho
pytle, ale těch, kteří po svých psech venku uklí-
zejí, je jak šafránu. Věřím, že ohleduplných
páníčků se psy bude jen přibývat, že dětem se
otevřou nová místa ke hraní, k volnému běhání,
dovádění, válení sudů. Maminky nebudou
muset nadále prát a dloubat z bot exkrementy
psů. Chci touto cestou poděkovat lidem, kteří již
ohleduplní jsou, kteří chodí venčit tam, kam děti

přijdou zřídka, a kteří po svých psech hromád-
ku seberou (častěji vidím mladší lidi). Vždyť jsou
to jejich miláčci a není se čeho štítit.

Velmi bych ocenila, aby se město snažilo dát
po sídlištích stojany s pytlíky a koši pro exkre-
menty (což je ve většině měst samozřejmostí),
a poté již záleží na svědomí každého pejskaře.

Mgr. Jana Vachková

Daruj krev!
V ordinaci MUDr. Ježkové
mezi 7.00 – 9.00 hod.
každé poslední úterý
v měsíci.
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Je prodej pozemků pro
dům Harmonie neplatný?

Pokračování článku pana Miroslava Leypolda
Igla z červnového Zpravodaje s vysvětlujícím
komentářem tajemnice Mgr. Ivany Kašpárkové
(oranžový tisk), aby si každý čelákovický občan
mohl sám udělat názor na tuto problematiku,
která v poslední době hýbe naším městem. (red)

* Projekt Harmonie porušuje předpisy Čelá-
kovic. Stávající projekt Harmonie je v rozporu 
s vyhláškou E 1/2005 o základních regulačních
prvcích pro projektování a budoucí plánování ve
městě umožňující na náměstí výstavbu pouze 
o 4 podlažích.

Projekt dosud nebyl předložen. Obecně –
vyhlášky i územní plán je možno změnit,
takové změny jsou běžně na programu jed-
nání Zastupitelstva.

* Městem neuskutečněné výběrové řízení.
Město nikdy neprovedlo řádné výběrové řízení
na zájemce o pozemky v proluce na náměstí.
ZM bylo předloženo jen doporučení realitní kan-
celáře Bonus na jedinou nabídku, která údajně
splňovala podmínky města, a to Harmonie
Group, a. s. (pozn. Bonus je i prodejcem bytů 
v domu Harmonie).

Výběrové řízení není ve věci prodeje
pozemků předepsáno, zákon o veřejných
zakázkách výběrové řízení při prodeji
pozemků nezná, Zastupitelstvo města rov-
něž při formulaci záměru prodeje ani nikdy
později takový způsob nestanovilo, ani
nebyl navržen.

* Nevýhodná cena. Město by mělo dle mého
názoru obdržet za prodávané pozemky místo
dosavadních 2.200,- Kč/m2 minimálně 3.500,-
Kč/m2. Zákon o obcích přikazuje městu prodat
své pozemky pouze za co nejvýhodnějších pod-
mínek. Pokud by se měla prodejní cena odlišo-
vat od ceny, která je v daném místě a čase
obvyklá, musí být tato odchylka řádně odůvod-
něna. Město přitom poté, co poskytlo Harmonii
výhodnější podmínky pro výstavbu, zvýšení
kupní ceny nepožadovalo, stávající nevýhodnou
cenu nijak neodůvodnilo a neprovedlo ani nezá-
vislé znalecké ohodnocení prodávaných pozemků.

Ujednaná cena je cenou obvyklou
v daném místě a čase, vzhledem k prodeji
obdobných pozemků v centru města jiným
subjektům. V době projednávání této ceny
na ZM (při schvalování záměru v únoru 2004)
nebyla cena žádným ze zastupitelů rozporo-
vána. Další zvýhodnění pro město je dáno
usnesením Zastupitelstva a bude obsaženo
v kupní smlouvě (např. podmínka investice
min. 15 mil. na komunikace, chodníky, zeleň,
druhé podzemní parkovací podlaží pro veřej-
nost). Znalecký posudek bude (musí být)
vypracován v souvislosti s daňovým řízením
při prodeji (časové omezení platnosti zna-
leckého posudku).

Poté, co jsem na výše uvedené upozornil ZM,
nerozproudila se věcná diskuze o tomto problé-
mu, ba naopak. Většina zastupitelů se nehodla-
la zabývat oprávněností mých argumentů, ale
tím, že by se jimi mohly zabývat orgány činné 
v trestním řízení. Pokud by totiž k věcné diskuzi
nedošlo a výše uvedené argumenty mi nebyly
dostatečně vyvráceny, pak bych byl samozřej-
mě pod tíhou výše uvedených argumentů jako
každý jiný občan povinen oznámit vše orgánům
činným v trestním řízení, které by mé obavy 
z porušování zákonů mohly snad vyvrátit. Výše
uvedené vyvolává podezření z možného zneu-
žití pravomoci veřejného činitele nebo porušo-
vání povinností při správě cizího majetku.

Snaha o dodržování předpisů při prodeji
majetku Čelákovic však byla po „zásluze“
potrestána.

Dodržování předpisů (a nejen při prodeji
majetku) považujeme za svou povinnost.

Místo věcné diskuze si většina ZM odsouhla-
sila, že je svým jednáním vydírám při rozhodo-
vání a město na mne proto podá trestní ozná-
mení. To vše i přes mé upozornění a výzvy 
k projednání této věci standardním způsobem, 
a nikoli způsobem, kdy jsme mnoho podkladů
obdrželi až v průběhu jednání ZM a značná část
materiálů nebyla ani projednána v Radě města,
komisi rozvoje a ani si je zastupitelé nestačili
přečíst (viz článek radních Mgr. Skalického, Ing.
Sekyry a MUDr. Ježka v minulém ZMČ).

V Radě města a komisi pro rozvoj nebyly
projednány pouze ty materiály, které byly
vzhledem k podání návrhu na referendum
staženy z programu, tedy dokumentace.

Věřím, že snad již konečně nastane seriózní
a věcná diskuze o řešení zástavby proluky na
náměstí. Dle mého názoru nejde o to, zda ji
zastaví Harmonie nebo jiný investor. Rozhodují-
cí je, zda jsou dodržovány základní právní a etic-
ké principy při nakládání s městským majetkem.
Jejich respektováním můžeme městu zajistit
všeobecně akceptovatelnou podobu jeho
náměstí. V opačném případě se budeme muset
obávat toho, že již nebudeme moci nikoho ve
městě upozornit na možné porušování zákonů 
a na nutnost jejich dodržování, protože bychom
ho „vydírali“ a on by na nás za to podával trest-
ní oznámení…

Miroslav Leypold Iglo,
zastupitel za Čelákovickou Změnu

K článku Zastupitelstvo dalo
zelenou sedmipodlažní budově…

V článku plném nepřesností mluvčí příprav-
ného výboru pro místní referendum vyzval
občany, aby se zeptali zastupitelů, kteří hlaso-
vali pro „urychlenou“ změnu regulačních podmí-
nek na důvod, proč se změnou souhlasili. Pře-
devším bych chtěl konstatovat, že se nejednalo
o urychlené schválení. Uvedené materiály jsem
obdržel 31. 3. 2006, jednu chybějící stránku, kte-
rou jsem obdržel 3. 4. 2006 (podle jednacího
řádu Zastupitelstva včas). O posledních úpra-
vách, které bych nazval grafickými, jsem byl
informován dva dny předem e-mailem a v tiště-
né podobě jsem je obdržel před zahájením
zasedání Zastupitelstva.

Nyní bych se rád vyjádřil k tomu, proč jsem
hlasoval pro změnu regulačních podmínek pro
zástavbu proluky na náměstí:
1) Protože patřím k té části občanů Čelákovic,

kterým se navržená studie líbí (a nedomní-
vám se, že je jich méně než odpůrců zástav-
by, jejich hlas je pouze méně slyšet. Důkazem
pro mne je i skutečnost, že organizátoři refe-
renda nedokázali ani v opravné lhůtě 30 dnů
shromáždit dostatek právoplatných podpisů).

2) Osobně dávám přednost tomu, aby zástavba
proluky byla řešena jako architektonický
celek, a ne jako (možná) nesourodý soubor
budov.

3) Věnoval jsem dost času, abych se přesvědčil
o tom, jak se navržený koncept budov promít-
ne do panoramatu náměstí i do dálkových
pohledů zejména do zastínění radnice č. 1.
a konstatoval jsem, že minimálně.

4) Všichni členové komise pro výstavbu, archi-
tekti i stavaři považují studii za dobrou
a doporučili změněné podmínky ke schválení.

5) Dosažené reciproční podmínky výstavby,
sjednané v průběhu dvouletého vyjednávání,

považuji za výhodné pro město Čelákovice.
6) V případě, že podmínky pro vyhlášení refe-

renda budou splněny a v referendu se obyva-
telé Čelákovic vyjádří proti realizaci výstavby
tohoto areálu, bude pokračování na projek-
tech zastaveno, ať již na základě starých
nebo nových podmínek. A vyjednávání se
vrátí téměř do bodu 0, nebo investor odstou-
pí úplně. V tomto případě, v následujících pěti
až deseti letech, budeme moci sledovat, kolik
prostředků bude stát údržba proluky v stáva-
jícím stavu. Dalším důsledkem bude výrazné
zpomalení nebo zastavení prací na revitaliza-
ci náměstí.

7) Ve večerních hodinách 11. dubna jsem obdr-
žel výhrůžný dopis, ve kterém mně a ostatním
zastupitelům bylo vyhrožováno, že v případě
souhlasu s novými regulačními podmínkami
pro zástavbu náměstí bude na mě i ostatní
zastupitele podáno trestní oznámení. V tomto
směru souhlasím s panem Špačkem, že
kauza dostavba náměstí je cennou školou
o představách některých občanů Čelákovic
o zastupitelské demokracii. Občas je mi
z toho také smutno.
Všechny tyto důvody, samozřejmě s různou

váhou, mě vedly k tomu, že jsem hlasoval pro
změnu regulačních podmínek.

Ing. Ludvík Adámek, člen Zastupitelstva
Čelákovic a předseda Finančního výboru

Jaro skončilo v srpnu
Letní měsíce nejsou jenom výlety, ale také

státní svátky a různá výročí. Některá pak mají
hořkou vzpomínku. Státní svátky jsou na počát-
ku července, jsou sice církevní, ale souvisejí
s naší historií. Jak příchod věrozvěstů Cyrila
a Metoděje, tak mučednická smrt M. J. Husa.
Informace o již tradiční slavnosti v sousední
Lysé n. L. v areálu církve Českobratrské evan-
gelické byla už na stránkách minulého ZMČ,
dovoluji si však připomenout její začátek 6. čer-
vence od 18 hod. Hovořit bude tentokrát jeden
z poradců prezidenta republiky – Ladislav Jakl –
a jsem zvědav, jak osobnost M. J. Husa připo-
mene.

Druhé výročí má pro většinu  našich obyvatel
trpkou příchuť. Jedná se o 21. srpen roku 1968
– okupace naší země vojsky Varšavské smlou-
vy. A zde bych chtěl doporučit přečtení knihy
Vinka Nedbálka s názvem „Jaro skončilo
v srpnu“. Popisuje osud jednoho z velitelů  pluku
v Československu od onoho 21. srpna 1968 až
po dobu „rozvinutí tzv. normalizace“. Děj se
mohl odehrávat třeba v nedalekých 
Milovicích, ale kdekoliv jinde. Po přečtení této
knihy jsem si připomenul rok své základní
vojenské služby (září 1969 – srpen 1970) a udá-
losti včetně nátlaků, kterým jsme byli vystaveni
my „záklaďáci“, především pak důstojníci, kteří
se zdráhali nazvat okupaci tzv. bratrskou 
pomocí.

Od té doby uplynulo již téměř 40 let, ale je
třeba si ji připomínat, neboť historie se často
opakuje, byť v různých přestrojeních.

Ing. Josef Šalda

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat pracov-

níkům TS Čelákovic, pp Hamříkovi, Vyskočilovi
a Machovi, kteří mě přestěhovali do nového
bytu.

Stěhování provedli perfektně, spolehlivě,
ochotně a s humorem. Vážení pánové, za vaši
velkou pomoc Vám ze srdce moc děkuji.

Růžena Kvapilová, Čelákovice
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Stavba „Nové spojení“ pokračuje
Před tři čtvrtě rokem informoval ZMČ o stav-

bě „Nové spojení“. Tato stavba umožní plnohod-
notné propojení žst. Praha hl. n. a Praha Masa-
rykovo nádraží s žst. Praha Vysočany, Praha
Libeň a Praha Holešovice. Stavba je financová-
na prostřednictvím SFDI a investorem je SŽDC,
její začátek je datován k 12. 7. 2004 a první
vlaky by po Novém spojení měly začít jezdit 
1. 12. 2008. Celková investice se předpokládá
ve výši 7,85 mld. Kč.

V úterý 23. 5. 2006 byl proražen jižní tunel (blíž
k Žižkovu) pod vrchem Vítkov, jehož délka je
1.365 m. Severní tunel byl proražen ve čtvrtek 29.
6. 2006 a jeho délka je 1.316 m. V květnu byla
zahájena i výluka jedné z kolejí a zároveň došlo
ke snížení rychlosti vlaků mezi Masarykovým
nádražím a Libní na 40 km/h. I přesto, že se velké
množství prací realizuje během nočních výluk (při
zastaveném provozu), nabírají vlaky do všech
směrů zpoždění v řádu jednotek i desítek minut.

Teprve výstavba Nového spojení a neustále
odkládaná modernizace žst. Praha hlavní nád-
raží (společnost Grandi Stazioni oznámila začá-
tek rekonstrukce na říjen t. r.) umožní plnohod-
notné zavedení taktové dopravy na území
Hlavního města Prahy i Středočeského kraje.
Zároveň budou zavedeny průjezdy vlaků přes
centrum města do okrajových částí Prahy.

Ke zvýšení konkurenceschopnosti železnice
přispěje i dodávka nových příměstských dvou-
podlažních jednotek řady 471, kterých mají ČD
v současné době zatím 19 a do konce roku jich
bude dodáno šest. Dalších 30 jich bylo objedná-
no. Na neelektrifikovaných tratích by ke zlepše-
ní mělo dojít zaváděním modernizovaných čás-
tečně nízkopodlažních jednotek řady 814/914
Regionova, které budou zároveň zařazeny do
programu nejen na podporu cestovního ruchu
Regionovou Vaším krajem. Ke zlepšení poskyto-
vaných služeb by mohli přispět i soukromí
železniční dopravci, kteří usilují o vstup na
železniční trh anebo na něm již působí, ale na
velmi omezeném území (Railtrans, Connex
Česká Železniční, Student Agency, Viamont).

Pro obyvatele Čelákovic přinese stavba
„Nové spojení“ podstatné zlepšení při cestování
vlakem. Dojde ke zkrácení jízdních dob vlaků,
spoje budou vedeny v intervalech 15 – 30 – 60
minut a zároveň odpadne úvrať mezi Vysočany
a Masarykovým nádražím.

Kromě tunelů je jednou z nejviditelnějších sta-
veb silniční estakáda otevřená vloni v prosinci
a železniční estakáda, která spojí hlavní nádraží
s vítkovskými tunely. V současnosti je dokonče-
no všech 11 pilířů přes 500 m dlouhé estakády
a nyní probíhá realizace nosné konstrukce. Na
letošní rok jsou plánovány 2 dlouhodobé výluky
– od 19. 4. do 3. 7. bude probíhat výluka 2. traťo-
vé koleje, na kterou naváže v termínu 4. 7. 2006
– 17. 7. 2007 výluka 1. traťové koleje mezi žst.
Praha Masarykovo nádraží a Praha Libeň.

Vzhledem k tomu, že až do podzimu 2007 se
bude jezdit pouze po jedné koleji mezi Masary-
kovým nádražím a Libní, je nutné počítat se
zpožděním vlaků. Největších zpoždění dosahují
vlaky (květen/červen 2006) s odjezdem z Prahy
v 6:50 (9407), 7:50 (9409), 13:50 (9421), 14:50
(9423), 15:50 (9425), 16:20 (9461) a 17:20
(9463) a s odjezdem z Čelákovic v 7:50 (9408),
8:20 (9452), 10:20 (9412), 14:20 (9420), 15:50
(9458), 16:20 (9424), 16:50 (9460), 17:20
(9426) a 18:20 (9428).

Bližší informace o průběhu stavby včetně
fotografií a videa lze najít na internetové adrese
www.novespojeni.cz.

Petr Studnička,
redaktor E-magazínu o drahách ŽelPage
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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

Oslava Dne dětí 
Pátek 2. 6. 2006 

„Kouzelná zahrada“ domu dětí ožila pohádko-
vými postavami, zvířátky, ale hlavně dětmi.

Dopoledne přišli slavit svůj svátek prváci a dru-
háci z obou škol. Nejdříve byli trošku překvapeni
prvním úkolem víly, kdy museli vybraní zástupci
tříd nakreslit pro draka princeznu. Ale plnění dal-
ších úkolů po družstvech se již zhostili skvěle. Za-
zpívali princezně, sbírali perly z roztrženého náhr-
delníku, hádali u čarodějnice, zkoušeli slalom
v holínkách apod. Snad i díky hezkému počasí
odpoledne přišlo na 500 dětí a dospělých. Podě-
kovat bychom měli všem pomocníků z řad dětí
a dospělým organizátorům a sponzorovi fa HAMÉ.

Za pracovnice MDDM Helena Jandurová

SBÍRKOVÁ AKCE
POMOZTE DĚTEM „Žluté kuře“ 
uskutečněná při oslavě Dne dětí v MDDM
byla úspěšná – bylo vybráno 9 690,- Kč.

Všem, kdo přispěli na potřebné děti,
DĚKUJEME!

Výlet do Lužné u Rakovníka
Na závěr školního roku 2005/06 členové

kroužku Malý kutil – železnice naplánovali výlet
do Železničního muzea Českých drah, které se
nachází v prostorách bývalé výtopny společnos-
ti Buštěhradské dráhy v Lužné u Rakovníka.

V sobotu 10. června se v 8.00 hodin sešlo 
5 členů kroužku na čelákovickém nádraží.
S přestupem na Masarykově nádraží dojeli v 11
hodin do Lužné u Rakovníka. Sluníčko pěkně
svítilo, když došli k pokladně muzea. Návštěvní-
ků nebylo mnoho, tak si mohli v klidu prohléd-
nout všechny vystavené exponáty. V krytých
expozicích lze spatřit nejrůznější předměty
z historie železnic, zabezpečovací zařízení,
ruční nářadí, názorné pomůcky k objasnění
principu lokomotivy. V přírodním lesnatém areá-
lu se svezli na úzkorozchodném okruhu, před
točnou prolezli parní lokomotivy a zázemí depo-
zitáře v rotundě. Zakončení prohlídky bylo
u modelového kolejiště, které bylo hlavním
zájmem výletu. Zaměstnanec muzea pustil
lokomotivy velikosti HO na třech okruzích.

Vedoucí kroužku Hana Volfová

Nabídka zájmových útvarů 
ve školním roce 2006/2007, které
začínají v říjnu, info od září 2006.
Technika a přírodověda
• Lodní modeláři (od 4. třídy) 
• Přírodověda – Štěňata (od 1. třídy)
• Fotokroužek (od 3. třídy)
• Malý kutil – modelová železnice (2. – 5. třída)
• Malý kutil – přípravka (předškolní – 1. třída) 
• Modelová železnice (6. – 9. třída)
• Dopravní kroužek (od 2. třídy)

Jazyky
• Angličtina děti (od 2. třídy)
• Angličtina mládež, dospělí

Estetika
• Taneční kroužek I. (1. –  4. třída)
• Taneční kroužek II. (5. – 9. třída)
• Taneční kroužek III. (mládež)
• Paličkování děti
• Paličkování mládež, dospělí
• Výtvarný kroužek I. (předškolní)
• Výtvarný kroužek II. (1. – 3. třída)
• Výtvarný kroužek III. (4. – 6. třída)
• Historie a vyřezávání – Hraboši (od 4. třídy)
• EX LIBRIS, výtvarně-literární kroužek (nově)

Sport a turistika
• Pohybové hry (3. – 4letí)
• Pohybové hry předškolní + 1. třída
• Medvíďata – základy turistiky a přírodovědy
• Medvědi – turistický oddíl
• Plavání (děti od 120 cm)
• Atletika
• Florbal (přípravka)

Klubové a další pravidelné činnosti
• Dračí doupě (fantazy hra)
• Dětská pracovní skupina (od 11 let)
• Klub Čajovna
• Krása lidových řemesel (děti, mládež,

dospělí)
• Pletení košíků z pediku (děti od 8 let)
• Srazy účastníků letních táborů pořáda-

ných MDDM
• Klub netradičních a méně známých sportů

(ringo, kroket, petanque)

Výtvarné kurzy – víkendové
• Malování na hedvábí a na sklo 
• Batikování, potisky látek 
• Drátování (od 12 let,mládež, dospělí)
• Pletení košíků z pediku (děti od 13 let, mlá-

dež, dospělí)
• Pletení košíků z pediku (děti od 8 let)
• Tkaní a šitá krajka (od 9 let, mládež, dospělí)
• Patschwork, Mola (děti od 8 let)
• Pasparta (děti od 13 let, mládež, dospělí)
• Zvířátka z korálků (děti od 8 let, mládež,

dospělí)
• Keramika – děti

Slavné melodie v tanci
Ve čtvrtek 18. května 2006 patřil Kulturní dům

v Čelákovicích žákům tanečního oboru ZUŠ. Ve
dvou vystoupeních pro školy a večerním absol-
ventském představení pro veřejnost tančili
všichni od nejmenších žáčků až po absolventy I.
a II. stupně TO. Celým večerem zněly slavné
melodie. V taneční suitě „Neposlušné baletky“
pro žáky a absolventy I. stupně s chutí tančily
děti na hudbu od W. A. Mozarta až po Beatles.

Žákům a absolventům II. stupně patřila druhá
část večera, kdy na strhující hudbu na motivy
George Bizeta ztvárnili tragický příběh slavné
Carmen. Za zmínku stojí nejen dobré taneční
provedení žákyň a též taneční výkony žáků
divadelní scény ZUŠ, kteří byli přizváni ke spo-
lupráci, ale především výkony sólistů Katky Stu-
pecké (bývalé žákyně školy a nyní studentky
taneční konzervatoře), absolventky Jitky Matějč-
kové a především Davida Petra, jehož taneční
výkon ve dvojroli byl obdivuhodný.

Celé představení provázela dobře nasvícená
scéna a humorné průvodní slovo Miloslava Dvo-
řáka, a tak doufáme, že diváci odcházeli z plné-
ho sálu spokojeni.

Všem tanečníkům dík za předvedené výkony.

Nejen nácviku absolventského představení
se v letošním roce věnovali žáci TO. Uplynulý
školní rok byl také bohatý na další taneční příle-
žitosti.

Kromě tradičních vystoupení v divadlech
v Kolíně, ve Slaném a pražském Salesiánském
divadle se žáci zúčastnili i několika přehlídek
scénického tance.

Okresní přehlídku ZUŠ zastupovaly tři chore-
ografie, z nichž dvě postoupily do krajského
kola. Zde získal tanec s názvem „Uhni!“ v podá-
ní Pavly Bérové a Jitky Matějčkové cenu za cho-
reografické zpracování námětu. Žákyně 4. roční-
ku získaly na přehlídce scénického tance
souborů z Čech a Moravy cenu za nápad za
choreografii „Co se skrývá v krabici“. Na stejné
přehlídce získali David Petr a Jitka Matějčková
cenu za taneční souhru a provedení.

Přejeme všem mladším žákům tanečního
oboru ZUŠ, kteří začínají své první krůčky, aby
byli také tak úspěšní jako jejich předchůdci.

A. Smržová

ZUŠ Jana Zacha
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● Na sever Čech
Nejsevernějšími našimi horami nejsou Krkono-

še nebo Jizerské hory, ale rozsahem poměrně
malé Lužické hory, nacházející se na pomezí
Čech a Německa – nejvyšší hora Luž leží přímo
na hranici. Jejich nadmořská výška nedosahuje
ani 800 metrů nad mořem a jsou tvořeny pískovci
a řadou sopečných kuželů. Navazují na oblast
zvané Českosaské Švýcarsko, ale z toho my
známe většinou jen Hřensko a Pravčickou bránu.
Do Lužických hor se dostaneme přes Českou
Lípu (vlakem nebo autem), a pokud si tento kraj
vybereme pro delší dovolenou nebo jen jedno-
denní výlet, nebudeme určitě litovat. Navazující
Šluknovský výběžek je krajinou tak trochu zapo-
menutou, o to více turisticky zajímavou, a množ-
ství otevřených hraničních přechodů do sousední-
ho Německa – Lužice dává nepřeberné možnosti
i pro cykloturistiku. Projedete-li např. hraniční obcí
Krompach (známá několika staletými tisy) dosta-
nete se do Žitavska, kde jsou dodnes provozová-
ny parní úzkorozchodné tratě. Můžete vystoupat
na druhý největší vrchol Lužických hor – Hvozd,
z jehož rozhledny (již na německém území) je
nádherný rozhled. Ale i na naší straně se nachází
několik rozhleden, ta nejpřístupnější na vrchu Jed-
lová se nachází necelou hodinu pěší chůze od
stejnojmenné železniční stanice. Rozhled z Jedlo-
vé lze spojit s návštěvou hradu Tolštejna a křížové
cesty u Jiřetína pod Jedlovou a vyjde to na pěkný
jednodenní výlet. Vlakem je dobré spojení přes
Nymburk, do České Lípy (ale i až do Rumburku)
kam jede několik spěšných vlaků nebo rychlíků.

Na závěr bych rád připomenul několik dalších
turistických cílů v této oblasti: Jablonné v Pod-
ještědí, Kamenický Šenov, Nový Bor, hrad
Sloup. Náročnější cyklisté mohou po překročení
hranic do Německa projet údolím říčky Sprévy
a vystoupat až k jejímu pramenu na hoře Kot-
mar nedaleko Rumburku. Šťastnou cestu
a pěkné počasí. Ing. Josef Šalda

● V září do Žitavy a do Zhořelce
Jednodenní vlakové zájezdy na jízdenku

SONE+ mají v Čelákovicích stále více účastníků.
Po celkem úspěšné (i když trochu propršené)
návštěvně Drážďan nabízím na měsíc září návště-
vu měst, která kdysi patřila k zemím Koruny České
– do Žitavy (Zittau) a Zhořelce (Görlitz). Hraničním
přechodem bude podobně jako při cestě do Dráž-
ďan Hrádek nad Nisou u Liberce, ale pojedeme
tentokrát po trase Čelákovice – Nymburk – Česká
Lípa – Liberec. Z Čelákovic vyjedeme v 7,26 hod.
a předpokládaný návrat je ve 20,19 hod. od Nym-
burka. Předpokládaný termín výletu je sobota 16.
září, bude upřesněn ještě v zářijovém ZMČ a na
vývěsce nádraží v Čelákovicích.

A kam na výlet v době adventu? Tentokrát by
to mohl být předvánoční Budyšín (tedy Baut-
zen). Ing. Josef  Šalda

PARNÍK MALŠE
Předprodej palubních jízdenek v Čelákovicích

zajišťuje CMC – nám. 5. května 2.
Veškeré informace o program plaveb na čer-

venec a srpen 2006 najdete na: www.nalabi.cz

NEZAPOMEŇTE
TŘÍDIT ODPAD

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

adresa: Mochovská 116, Čelákovice
tel.: 326 992 682

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
pondělí zavřeno
úterý 10.00 – 15.00 
středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 10.00 – 15.00 
pátek 12.00 – 18.00 
sobota 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

!!

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
16. července a 20. srpna 2006 od 8.00 do
11.00 hod. Pozor, v tyto hodiny, můžete 
využít i chovatelské a houbařské poradny.
Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

GYMNÁZIUM TIP NA VÝLET

ZŠ J. A. Komenského

Primě bylo v přírodě prima
Od 20. 5. do 27. 5. jsme byli na škole v příro-

dě v Rokytnici nad Jizerou. Bydleli jsme v hor-
ské chatě Lovčenka. Hned po příjezdu nás paní
profesorka Myslivcová rozdělila do 5 družstev
dle našich představ: Dežodoranti, Kotěhůlky,
Lovci pokladů, Smrtky a Klimbáni. Během poby-
tu jsme podnikali výlety po okolí a poznávali pří-
rodu Krkonošského národního parku. Obdivova-
li jsme Mumlavské a Huťské vodopády, putovali
jsme do Harrachova a také pěšky do centra
Rokytnice nad Jizerou.

Pokud nám nepřálo počasí, vyplnili jsme svůj
čas vědomostními a sportovními soutěžemi
v družstvech a nacvičováním her a pohádek
naruby. Večer jsme se bavili posloucháním
hudby a tancováním. Také nám moc chutnalo
jídlo. Pobyt na škole v přírodě nám dal možnost
blíže se poznat a upevnit naše kamarádství.

Celý týden utekl jako voda, a přestože jsme
se už všichni těšili domů, bylo nám líto, že náš
pobyt končí. Dny strávené v přírodě se povedly
a za pěkný týden děkujeme paní profesorce
Myslivcové, paní Březinové a panu Netíkovi.
Jitka Rasochová a Pavlína Klimešová, prima A

UKÁZKY VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH
PSŮ V ČELÁKOVICÍCH

Dne 7. června 2006 dopoledne policisté sku-
piny služební kynologie okresního ředitelství
Praha-východ představili žákům Základní školy
J. A. Komenského z Čelákovic své čtyřnohé
svěřence – tři německé ovčáky Truly, Reka,
Geca a rotvajlera Borise. Na ukázky výcviku slu-
žebních psů se přišli podívat všichni žáci první-
ho stupně i paní učitelky.

Jakmile se děti u školního hřiště shromáždily,
přivítali je psi štěkáním. Jako první byla na řadě
ukázka základních cviků poslušnosti. Poté se
děti mohly přesvědčit, jak pes dokáže vyhledat
ztracené nebo skryté předměty. Následovaly
cviky obrany. V další části pejsci předvedli zadr-
žení pachatele při útěku. Na závěr si mohly děti
pejsky pohladit a psovodi jim přitom zodpovída-
li otázky týkající se chovu a výcviku služebních
psů.

Vše se odehrávalo na hřišti u školy, kde bylo
dostatek prostoru, aby policisté dětem předved-
li, co všechno jejich cvičení pejsci dokáží. Jed-
notlivé ukázky během vystoupení vždy některý
z psovodů doprovázel komentářem, a tak se
děti dozvěděly něco zajímavého o způsobu
výcviku a možnostech využití psů v policejní
praxi.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová,
tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ

NA ZÁVĚR PRÁZDNIN OPĚT
SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN

Městská organizace KSČM v Čelákovicích
zve všechny malé i větší děti na tradiční spor-
tovní dětský den, který se bude konat ve
sportovním areálu Základní školy v ulici J. A.
Komenského, jako vždy na konec prázdnin,
v sobotu dne 2. září 2006. Přijdte si zasportovat,
zasoutěžit a pobavit a vyhrát hezké a zajímavé
ceny. Julius Masár, předseda MěV KSČM

Dětský den Orky
V sobotu 10. června pořádal florbalový klub

Orka v Čelákovicích dětský den. Počasí přálo,
a tak se deseti připravených disciplín zúčastnilo
přes padesát dětí. Bodování soutěží bylo při-
způsobeno věku, a proto se z úspěchů mohli
radovat opravdu všichni. Za nasbírané body si
pak děti měly možnost nakoupit ve stánku
různé ceny od sladkostí až po fotbalové míče.
Dalším zážitkem pak byla práce řezbáře, který
děti seznamoval s prací se dřevem a ty si pak
mohly své výrobky odnést domů. Celé příjemné
odpoledne bylo zakončeno táborákem a opéká-
ním buřtů.

Na pořádání akce se podílelo z našeho oddí-
lu na třicet lidí. Odměnou pro nás bylo nadšení
a spokojenost dětí i rodičů.

Velké poděkování pak patří Mateřskému cent-
ru a městu Čelákovice, volejbalu, řeznictví Při-
byl a firmám Fischer, Jokey Mochov, Kaspo
Elektro a KH – Karel Hlavatý. Martin Bajer

Informace o HIV / AIDS
získáte na 

bezplatné telefonní lince
národní prevence AIDS v ČR:

800 144 444
Vždy v pondělí až pátek v 13.00 – 18.00 hod.
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SKAUTI OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOJKA

Hliníkové koule létaly pod Kuňkou
Nevěřili byste, kolik hliníku projde vašima

rukama do koše. Právě na sběr hliníku a třídění
odpadu je zaměřené ALKO. Nesouvisí to
s počtem vypitých pivních plechovek, není to ani
hra na popeláře, ale všímáme si, kde doma zby-
tečně vyhazujeme hliník a vytváříme z něj ALo-
balovou KOuli. Za půl roku je hliníku tolik, že
bychom kouli ani neunesli. Přebytky tedy končí
vytříděné ve sběru, ale alobalová koule? S tou
se jede již tradičně pod Kunětickou horu. Právě
tam se s alobalovou koulí soutěží v nejroztodiv-
nějších disciplínách: Odpalování smetákem,
malá košíková, přehazování lopatou, kroket kla-
divem a spousta dalších nevídaných disciplín
kladoucích nároky na soudržnost koule, soutěž-
ního týmu i šikovnost a dovednost účastníků.
A čelákovičtí uměli. Skauti byli v celkovém hod-
nocení na pěkném třetím místě a mladší tým
světlušek obsadil dokonce místo druhé. Dlouho
to vypadalo, že získáme i medaili v malém fotba-
lovém turnaji, ale v těžké konkurenci jsme skonči-
li na bramborovém čtvrtém místě.
Nad Litoměřicemi znělo: Čelákovice jsou
nejlepší!

Zemi ovládl Pán temnot! Uchvátil Korunu
moci a zlo se šíří!

Mentaurov nedaleko Litoměřic si zvolili jako
základnu bojovníci, kteří chtějí zvítězit nad zlou
mocí Pána temnot. K tomu je zapotřebí dostatek
odvahy a šikovnosti i bystré hlavy při nečeka-
ných a záludných zkouškách, které číhají v hlu-
binách lesa. Pokud je bojovníci překonají, získa-
jí Talisman severu, neztratí při zápolení životy
a budou mít dostatek moudrosti i síly, mohou se
pokusit překonat Strážce brány. Ti neúspěšní
bránou světů neprojdou a bídně zhynou. Potom
teprve nastává možnost skutečně se s Pánem
temnot utkat. Bez charisma získaného v jeho
zemi však není možný úspěch. Každý úkol je
nyní buď získané charisma, nebo rychlá smrt.

Mezi skautskými bojovníky vyrazily do bojů
s odhodláním i světlušky. Rozhodly se, že skau-
ty překonají a zachrání Zemi před zlem. Největ-
ší překvapení však přišlo na konec. Vítězství
nad Pánem temnot patřilo čelákovickým skau-
tům, kteří získali Korunu moci, ale všechny
ostatní skauty a skautky překonaly právě malé
čelákovické světlušky vedené Danem. Skončily
v pořadí hned na druhém místě za svými kolegy.

od září 2006 nabízí
pravidelné výtvarné kurzy pro děti.
Kurzy budou probíhat 1x týdně (po – čt, 120
min.) od 16.00 do 18.00 hod. Předpokládaná
náplň kurzů: keramika, kresba, malba, textilní
techniky a trendové výtvarné techniky. Při hodi-
nách se děti naučí pracovat s hlínou, vyrobí
smaltové dekorativní předměty, nabatikují si
oblečení, osvojí si základy kresby, malby, grafi-
ky, vyzkouší si netradiční výtvarné techniky (drá-
tování, tiffany, pedig, atd.), naučí se kombinovat
různé materiály, rozšíří si estetické vnímání, naučí
se základy dějin výtvarné kultury a mnohem více.
Kursovné za 1. pololetí: 4.000,- Kč zahrnuje
i výtvarný materiál. Přihlaste se nejpozději do 
10. 9. 2006, tel.: 777 992 214, 602 848 903 nebo
přímo ve výtvarné dílně Rybářská 154. Přihlaste
své děti co nejdříve kurz, je pouze pro 10 dětí!

Kurzy 
Tiffany – večerní kurz pro dospělé
Kdy: 19. a 26. 9. 2006 v 19.30 – 22.00 hod.
Cena: 800,- Kč

Keramika – večerní kurz pro dospělé
Kdy: 14. a 21. 9. 2006 v 19.30 – 22.00 hod.
Cena: 900,- Kč

Pletení z pedigu
Kdy: 17. 9. 2006 ve 14.00 hod.
Cena: 600,- včetně materiálu

V Labyrintu bylo skutečně slunečno
Přes všechny rozmary počasí bylo letošní

jaro v Labyrintu skutečně slunečné.
Od 22. 5. do 17. 6. se vystřídalo v naší dílně

na tři sta dětí ze dvou čelákovických základních
škol. Každý si vyrobil keramické sluníčko. Strávi-
ly tu celkem tři vyučovací hodiny. Nejprve pra-
covaly s keramickou hlínou a po vypálení slu-
níčko ozdobily barevným proutím. Byla to
skutečně vydařená akce. Sluníčka se usmívala
a děti byly spokojené. Se sluníčkem si domů
odnášely hřejivý pocit vlastní tvořivé činnosti.
Děkujeme všem učitelům obou ZŠ za vstřícný
přístup a dobrou spolupráci. Městu Čelákovice
za finanční dotaci, která byla na tuto akci využi-
ta. Všem a zvláště pak dětem přejeme krásné
a slunečné prázdniny a těšíme se v září v Laby-
rintu na shledanou.

Jana Drnková a Mirka Šimonová

Sojka – spolek mladých vznikl jako výsledek
šestiletého setkávání se mladých lidí z České
republiky a Německa na stanovém táboře
v bavorské vesničce Gaisthal ode dne 12. 8.
1996. Naší partnerskou organizací je od počát-
ku SdJ Niederbayern Oberpfalz.

Nejen pro své členy připravuje Sojka během
celého roku mnoho zajímavých akcí. Mezi tra-
diční již patří letní stanové tábory v SRN, veliko-
noční reciproční akce v ČR, česko-německé
sympozium v pohraničním městě Furth im
Wald, víkendové workshopy a mnoho dalšího.
To naplňuje náš cíl – získávání a prohlubování
kontaktů s mladými lidmi ze SRN vedoucí ke
kultivaci česko-německých vztahů.
Gaisthal Klasik

Jedná se o tábor každoročně konaný počát-
kem srpna v bavorské vísce Gaisthal, jež je pro-
slulý svou dvojjazyčností, pohodou a neobyčej-
ným soužitím nejen dětí, ale i vedoucích. Každý
rok se pod pečlivě zvoleným hlavním mottem
odvíjí 14denní program pro cca 80 dětí ve věku
13–16 let z ČR i SRN. Na denním programu
jsou nejen hry, soutěže, ale i jazykové kurzy
a seznámení se s historií, kulturou i tradicemi
druhého národa.
Gaisthal Junior

Gaisthal Junior, tábor pro děti ve věku 9–12
let, je kratší obdobou Gaisthalu Klasik, a právě
díky Sojce se ho od roku 1997 mohou účastnit
i děti z ČR. (Pozor, pro rok 2006 máme na
Gaisthalu Junior ještě volná místa!)
Sojka velikonoční 

Velikonoční tábor se konal poprvé v roce
1998. Je součástí reciprocity mezi Sojkou a naší
partnerskou organizací a koná se o velikonoč-
ním týdnu na území ČR. Tento jarní týden se
nese v duchu velikonočních her a obyčejů, uka-
zuje odlišnosti, ale i spojnice tradic obou náro-
dů. V ostatních ohledech však funguje na zákla-
dě principů, které platí i pro tábory v Gaisthalu,
mezi něž patří dvojjazyčnost, účastníci tvoření
napůl Čechy a Němci, smíšené skupinky při
hrách apod. a z toho plynoucí nenásilné pozná-
ní dosud cizího jazyka a kultury.
„Zobák dokořán“

Sojka má své členy po celé republice. K udr-
žování kontaktu s nimi slouží interní časopis
Zobák dokořán. Ten informuje o činnosti rady
spolku, připravovaných akcích, hodnotí akce již
proběhlé a zde také mohou jeho čtenáři publi-
kovat své názory a příspěvky. Přestože jde
o časopis určený primárně členům Sojky, jimž
přísluší další členské výhody (slevy na tábory
i dopravu apod.), po dohodě je možno jej
v omezeném množství distribuovat i do škol
a zařízení pro děti a mládež.
Sojka hnízdí i v Čelákovicích

Od svého vzniku až do dnešní doby se Sojka
může chlubit silnou základnou svých členů
i u nás – v Čelákovicích. Jako pěkný příklad čin-
nosti Sojky v našem městě může být např. fakt,
že v představenstvu spolku a jeho dozorčí radě
působí celkem 5 mladých lidí, kteří zde žijí,
nemluvě o dvou generacích čelákovických dětí,
účastnících se pravidelně letních i velikonočních
táborů pořádaných Sojkou. Za zmínku stojí i 4
reprezentační plesy, které se v letech 2002 –
2005 konaly v Kulturním domě v Čelákovicích.

Pokud se o nás i o našich aktivitách chce-
te dozvědět více, můžete se podívat na inter-
netovou prezentaci www.sojka.cz nebo
napsat na adresu sojka@sojka.cz. Rádi Vám
odpovíme na všechny Vaše otázky!

Lukáš Kadleček

Léto je tady!
Nejezdíme však jen vyhrávat nad jinými.

Náročnější je vítězit nad sebou. První červnový
víkend absolvovali skauti puťák Českým rájem.
Všechno na zádech a v nohách desítky kilomet-
rů… Nakonec v Bílých skalách, kde kdysi padlo
rozhodnutí založit čelákovický skautský oddíl,
získali nováčci potvrzení o úspěšném složení
nováčkovské zkoušky a kromě jiného mají tedy
právo přišít příslušný odznak na kroj. (To někte-
ří zvládli ještě cestou ve vlaku domů.)

Teď se chystáme na letní tábor, tak nezbývá
než se ohánět pracovním nářadím. Vlastně
v době, kdy čtete tyhle řádky, jsme už uprostřed
lesů nedaleko Dobříše, kde si vládneme, pracu-
jeme a bavíme se sami. A hezké prázdniny pře-
jeme i Vám.
Bambiriáda

Letos poprvé proběhla Bambiriáda i v Nym-
burce. Proběhla za nečekaně silného zájmu
několika tisíc návštěvníků. To, že se zvládla po
organizační stránce úspěšně, bylo i zásluhou
čelákovických skautů. Ti tvořili právě jádro orga-
nizátorů pečujících o návštěvníky a vysloužili si
nejednu pochvalu.
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Úspěch čelákovického veterána
Před několika týdny proběhlo v německém

městě Brémy mistrovství světa veteránů ve stol-
ním tenise za účasti 3.600 borců ze 64 zemí.
Čelákovice zde byly zastoupeny Josefem Said-
lem, který ve věkové kategorii 70 až 75 let
obsadil ve čtyřhře spolu se svým partnerem
nádherné druhé místo, kdy ve finálovém zápase
sledovaném 11 tisíci diváky podlehli německé
dvojici. Čelákovický hráč byl současně vyhlášen
nejtechničtějším hráčem turnaje. Mistrovství
světa veteránů nemá samozřejmě publicitu
srovnatelnou s klasickým mistrovstvím, ale
reprezentace pro naše město je to mimořádná.

Josef Saidl není jen aktivním sportovcem, ale
jeho zásluhou byl několik let v našem městě
vidět kvalitní stolní tenis mužů. Není náhodou,
že téměř v současnou dobu s mistrovstvím
světa se konalo mistrovství republiky juniorů

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE – NOHEJBAL
http://www.nohejbalcelakovice.kyli.cz/
Domácí zápasy na kurtu ul. Ve Vrbí (areál Měst-
ského stadionu)

26. 8. 10.00 hod. Hlavenec Muži
9. 9. 10.00 hod. Plazy Muži

10. 9. Celý den Krajský turnaj žákovských
družstev dvojic

Dorostenecká liga
Čelákovice – NK Hapon Horažďovice 6:2

Naše mužstvo přivítalo nováčka soutěže,
který nebyl vážným soupeřem.
Liapor Karlovy Vary – Čelákovice 6:0

Zajížděli jsme k favoritu soutěže bez svého
nejlepšího hráče Michala Kolenského a utrpěli
tam porážku rozdílem třídy.
Čelákovice – Kotlářka Praha 6:4

Osvědčená sestava našich dorostenců
Kolenský, Vokáč, Janík, Flekač, Zlatohlávek,
Urban,  Pánek a Pinc bojovala o každý míč
a nebyla nouze o třísetové výměny.

„A“ mužstvo – krajský přebor 
Čelákovice  –  Milín 6:0

Mužstvo si poradilo s posledním týmem kraj-
ské soutěže a jasně vyhrálo. Celý tým podal
velmi dobrý výkon a soupeře přehrál za hodinu
a půl rozdílem třídy.
Plazy – Čelákovice 3:1 přerušeno pro déšť

Od možné porážky nás zachránila jen nepří-
zeň počasí. O nápravu se mužstvo pokusí
v náhradním termínu.
Nymburk – Čelákovice 2:6 Petr Flekač

VODÁCTVÍ

Vodácky „oddíl“ RACEK Čelákovice
Tento měsíc byl na vodácké akce tak nějak

neplodný, ale jak už jistě všichni víte, ani v tako-

FOTBAL

TJ Spartak Čelákovice a MDDM Čelákovice
pá 25. 8. III. kolo družstev dorostu a juniorů

Houšťka
so 26. 8. 18.00 hod.

44. Velká cena Čelákovic v hodi-
novce
Houšťka

pá 1. 9. IV. kolo družstev staršího žactva
Kolín

ne 3. 9. 10.00 hod.
V. kolo soutěž družstev KP „B“
Houšťka

ATLETIKA

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753
Telefon: 326 991 766
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba od 1. 9. 2006:
pondělí 17.00 – 21.30
úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua-aerobik)

čtvrtek 17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota 16.00 – 21.00
neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00

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

Ceník platný od 1. 9. 2006:
Ranní plavání 6.15 – 7.30 hod.: 30,- Kč

Děti  0-15 let + důchodci:
40,- Kč/1 h. 70,- Kč/2 h. 90,- Kč/3 h.
ZTP+studenti (po předložení průkazu):
40,- Kč/1 h. 70,- Kč/2 h. 90,- Kč/3 h.
dospělí:
50,- Kč/1 h. 80,- Kč/2 h. 110,- Kč/3 h.
vždy + 15 min. na umytí

Příplatek za překročení času:
do 30 min. 20,- Kč
do 60 min. 50,- Kč
do 90 min. 70,- Kč

Rodinné vstupné 
2 dospělí + 1 dítě do 15 let:
110,- Kč/1 h. 200,- Kč/2 h. 270,- Kč/3 h.
1 dospělý + 2 děti do 15 let:
110,- Kč/1 h. 200,- Kč/2 h. 270,- Kč/3 h.
2 dospělí + 2 děti do 15 let:
140,- Kč/1 h. 260,- Kč/2 h. 340,- Kč/3 h.
1 dospělý + 3 děti do 15 let:
140,- Kč/1 h. 260,- Kč/2 h. 340,- Kč/3 h.
2 dospělí + 3 děti do 15 let:
170,- Kč/1 h. 310,- Kč/2 h. 400,- Kč/3 h.
vždy + 15 min. na umytí

Permanentky na 10 vstupů 
- doba platnosti  10 týdnů 
- doba návštěvy  1 h. + 15 min.
děti do 15 let + důchodci 310,- Kč
ZTP + studenti (po předložení průkazu) 310,- Kč
dospělí 420,- Kč

Permanentky na 20 vstupů
- doba platnosti 15 týdnů
- doba návštěvy 1 h. + 15 min.
dospělí 780,- Kč

a starších žáků, a zde zvítězili v kategorii junio-
rů Michal Obešlo, dnes člen extraligového praž-
ského klubu EL Niňo, a v kategorii starších žáků
Marek Obešlo, který v semifinále porazil svého
mladšího bratra Františka. Marek a František
Obešlovi jsou dosud členy našeho Spartaku,
hostujícími v prvoligové Vlašimi. Škoda jen, že
čelákovický oddíl stolního tenisu je po několika
desetiletích úspěchů a odchodu talentovaných
bratrů Obešlových ve velké krizi, a tak tyto
nevšední úspěchy budou zřejmě na dlouhou
dobu poslední.

Díky a pevné zdraví k dalším úspěchům hod-
ným následování přeje, spolu se všemi čeláko-
vickými stolními tenisty, Tvůj bývalý oddílový
kolega Mirek Iglo.

vých situacích RACEK nezahálí a upevňuje
svou fyzickou kondici.

Dvakrát jsme navštívili víceúčelové hřiště
a naučili se základy basketbalu. Také jsme se
zde seznámili s novými lidmi a doufáme, že
jsme se s nimi neviděli naposledy. Po pořádném
výkonu musí také následovat pořádná odměna,
a tak jsme si šli ogrilovat pár fláků masa a hurá
za kulturou. Ta na nás čekala 6. 5. v Nymburce
v hospodě U Huličků, kde hráli naši kamarádi
z čelákovické hudební kapely Rape Act.

Aby nám lodě úplně nezlenivěly, protáhli jsme
je na Divoké Orlici. Druhý den v této krásné kra-
jině jsme věnovali procházce po okolí. Všechny
ostatní podrobnosti si můžete přečíst v reportáži
na http://racek.no-ip.org, kde naleznete i fotky.

27. 5. se ti nejodvážnější z nás vydali na
vodákům neznámou Klabavu. I obyvatelé ves-
nic a vesniček, kterými tato malebná říčka pro-
téká, netušili, co chce trio v neoprenech podnik-
nout. Motorovou pilu s sebou neměli, a tak
museli spadlé stromy podjet nebo obejít po
břehu. Pavlína Janáková

Po devíti letech Union sestupuje…
To, co hrozilo fotbalistům Unionu praktic-

ky po celý divizní ročník, se nakonec
v posledním kole stalo skutkem. Po devíti
letech sestupuje do krajského přeboru, když
při rovnosti bodů měl Union horší vzá-
jemnou bilanci s dalšími dvěma týmy –
Stříbrnou Skalicí a „béčkem“ prvoligového
Mostu.

Závěr divizního jara byl pro mužstvo dost
smolný. Na hřišti stejně ohrožené rezervy Mostu
dokázali čelákovičtí hráči remizovat 1:1. Domácí
šli v prvním poločase do vedení, po přestávce
trefil přesnou hlavičkou cenný bod Turek. V dal-
ším zápase stačilo na stadionu „U Hájku“ pora-
zit dalšího adepta sestupu Stříbrnou Skalici
a záchrana v divizi byla realitou. Hosté se však
po rohovém kopu vedli, gól kapitána Skuhravé-
ho znamenal jen vyrovnání. Ztracené dva body
hodně mrzely a o bytí či nebytí se rozhodovalo
v Ovčárech, které měly jistý postup do ČFL.
Union nastoupil oslabený o zraněné Homolu
a Turka, držel sice s domácími krok, ale dva sle-
pené góly po přestávce rozhodly o výsledku,
třebaže vyložené šance měli Šulc s Dalekore-
jem. Malou naději na záchranu skýtal ještě
zápas Stříbrné Skalice s Mostem B, v němž
museli domácí vyhrát, což se jim také podařilo.
V minitabulce s těmito dvěma soupeři měl
Union nejhorší bilanci a propadl se tak na
sestupovou čtrnáctou příčku.

V nové sezoně středočeského krajského
přeboru tedy čekají čelákovické fotbalisty
i diváky derby s Brandýsem, Starou Bolesla-
ví, Semicemi či nováčkem z Úval. Cíl Unionu
je jasný – okamžitý návrat do divize!

Starší dorost skončil v divizní soutěži na 
6. místě se ziskem 40 bodů, mladší dorostenci
obsadili se 60 body skvělou druhou příčku suve-
rénním vítězem Bohemians 1905.

V krajském přeboru skončili starší dorostenci
se 41 body na devátém místě, naopak mladším
se příliš nedařilo, hubený zisk osmi bodů stačil
pouze na předposlední příčku.

Starší žáci „B“ obsadili s 50 body pěkné
druhé místo za Zelenčí. Přípravka trenéra 
Skuhravého vyhrála svoji skupinu okresního
přeboru, ale do krajského finále nepostoupila.
Minikopaná na okrese Praha-východ se hrála
v jedné skupině a Union v ní skončil čtvrtý.

Milan Šikl




