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se prodražila

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:Velikonoce – svátky jara
Fráze, kterou slýcháme kolem sebe od dob socialistických stále. Jistě, Velikonoce časově spadají do obdo-

bí jara – Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Už pohané slavili v této roční
době, kdy se příroda probouzí k životu, svátky plodnosti. Význam křesťanských Velikonoc však tkví v něčem
zcela odlišném – oslavuje Kristovo zmrtvýchvstání, které otevírá cestu k životu pro každého člověka.

Velikonoce jsou pro věřící mnohem významnějším svátkem než Vánoce – vždyť vzkříšení Ježíše Krista je pro
křesťany středobodem víry, v níž mimo jiné smrt není konec, ale začátek nového života. Dříve se na Velikonoce
lidé připravovali (a mnohde ještě dnes připravují) čtyřicetidenním obdobím půstu, který začíná Popeleční středou.

Židovské Velikonoce – pesach – oslavují vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví a vyjití – exodus –
z Egypta. Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, jehož krví potřeli rám
dveří svého domu a byli tak uchráněni před zkázou. Křesťanské Velikonoce jsou především oslavou vzkří-
šení Krista, ale zároveň také oslavou a zpřítomněním spásy všech lidí.

Velikonoce se slaví v tzv. svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí, v níž věřící při průvodu symbolicky
naznačují, že následují Pána na jeho cestě utrpení. Na Zelený čtvrtek jsou při večerní liturgii připomínány
dvě události – Ježíšova večeře, při níž ustanovil tajemství eucharistie, a Ježíšova modlitba v Getsemanské
zahradě a jeho zajetí. Velký pátek je dnem půstu, v němž si připomínáme smrt – ukřižování Ježíše Krista.

Pokračování na str. 9
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Rada města jednala ...
Pravidelná schůze Rady města se uskutečni-

la dne 2. března 2006 za účasti všech sedmi
radních a tajemnice Městského úřadu. Kromě
projednání dvaceti šesti předložených podkla-
dových materiálů si radní vyčlenili více jak hodi-
nu na debatu o dalším vývoji dostavby proluky
náměstí 5. května. K této problematice byli při-
zváni i vedoucí funkcionáři společnosti
HARMONIE GROUP – prokurista společnosti
Ing. Klein, obchodní ředitel pan Viták a architekt
Ing. Topinka. Po zevrubném prodiskutování
všech schválených bodů programu schůze byly
přijaty tyto následující závěry:
Rada města schválila:
- smlouvu o nájmu nebytových prostor v č.p.109

s panem J. B. na provoz restaurace.
- smlouvu o dílo na zhotovení projektu „Rekon-

strukce ulic Sedláčkova a Kostelní“ s Ing. L.
Poláčkem.

- smlouvu o dílo na 3. změnu územního plánu
města Čelákovic se sdružením ADO Praha.

- dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci rekon-
strukce Mateřské školky v ul. Přístavní, který
nahradil dodatek, schválený na schůzi RM
dne 2. 2. 2006.

- dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě mezi
Čelákovicemi a firmou PRO-SIN Roztoky na
prodloužení termínu rozhodnutí do 30. 6. 2006.
Na základě doporučení výběrových komisí

schválila RM tyto následující nabídky:
- nabídku firmy PSVS, a. s., Praha na rekon-

strukci dešťové kanalizace v ul. Sedláčkova.
- nabídku firmy SSŽ, a. s., Praha na rekonstruk-

ci povrchu ul. Sedláčkovy.
- nabídku firmy AQUAMONT Mladá Boleslav, 

s. r. o., na opravu vodovodního řadu v ul. Na
Nábřeží.
Radní rovněž posoudili devět podaných nabí-

dek na další pronájem bývalé prodejny zeleniny
v Masarykově ul. č.p. 231. Vyřadili čtyři z nich
z důvodů nabízeného sortimentu zboží nebo
služeb a sestavili pořadí pěti přijatých nabídek.
Členové RM při posuzování vzali v úvahu
i požadavky pana Dittricha, který je vlastníkem
poloviny uvedené nemovitosti.

V další části jednání vyjádřila Rada města
souhlas:
- se zastavením neefektivního vymáhání škody

od pana J. D. firma LARY Praha, který městu
vrátil neoprávněně fakturovanou částku  8
240,- Kč.

- s pověřením JUDr. Římala k podání incidenční
žaloby a pokračování v následném řízení na
firmu Veltex.

- se snížením nájemného za místo pro prodejní
automat na svíčky pana B. Sch., umístěný na
našem hřbitově, na částku 750,- Kč ročně.

- s nákupem sněhové radlice RSP-26 pro zimní
údržbu, a s tím související změnou rozpočtu
města koncem roku 2006.

- s návrhem města Brandýs n. L. na konání Dět-
ských olympijských her každé čtyři roky.

- s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice
v rámci akce „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3.
2006.
Negativní stanovisko vyjádřila Rada

města k žádosti firmy DraMa, zároveň jí navrhla
jiný způsob řešení problému.

Na základě doporučení bytové komise přidě-
lila Rada města:
- městský nájemní byt s předplaceným nájem-

ným v ul. V Prokopě, č.p.1345/3 paní L. F. za
podmínky, že složí na účet města částku 
434 868,- Kč (předplacené nájemné) a vypo-
řádá úhradu za nadstandardní vybavení uve-
deného bytu.

- městský nájemní byt v ul. V Prokopě,
č.p.1175/3 paní Kv. za podmínky, že vrátí
městu byt ul. V Prokopě, č.p. 1329/2, který
v současné době používá.

- byt v DPS Čelákovice, ul. Kostelní č.p. 26 paní
M. K. za podmínky, že uhradí finanční příspě-
vek městu na vybavení DPS a do oblasti byto-
vého hospodářství.
V průběhu dalšího jednání Rada města vzala

na vědomí:
- výsledky hospodaření VaK Mladá Boleslav na

provozovně Čelákovice za období leden – pro-
sinec 2005 (vodné a stočné).

- výzvu Technických služeb na nákup vozidla
Multicar M 26 s nosičem přídavných zařízení
a sněhovým pluhem.
Rada města trvá na svém předchozím

usnesení ve věci odškodnění pana Ř., Sedlčán-
ky, které je podpořeno odborným posudkem. RM
rovněž uložila vedoucí odboru rozvoje města
zadat vypracování projektu na umístění dvou
retardérů v ulici K Borku (u Duhového hřiště).

Na závěr jednání Rada města doporučila
Zastupitelstvu města ke schválení:
- předloženou úpravu rozpočtu č.1 na rok 2006.
- variantní návrh 3. změny územního plánu.
- smlouvu o vzájemné spolupráci „V Prokopě“

mezi městem a společností Vila VOLMAN
Čelákovice za podmínky doplnění nákladů
investice na vodovod.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

UPOZORNĚNÍ
Do 16. 4. 2006 bude probíhat oprava okružní křižovatky mezi
ulicemi Stankovského a Sokolovská.
Z tohoto důvodu bude úplná uzavírka místních komunikací:
ulice „U Kapličky“ – na  křižovatku s ulicí Na Stráni,
ulice „Stankovského“ – od křižovatky s ulicí Sokolovskou směrem k TOSu.
ulice „Stankovského – Sokolovská“ – směrem od křižovatky s ulicí J. A. Komenského.
Objízdné trasy budou vyznačeny odpovídajícím dopravním značením.
Do stejného termínu je zároveň dočasně přemístěna autobusová zastávka „Rumun-
ská“ linky 405 v ulici Sokolovská ve směru od Brandýsa nad Labem před křižovatku
s ulicí Rumunská. MěÚ Čelákovice

SVOZ ODPADŮ v Sedlčánkách,
Císařské Kuchyni a Záluží

V novém režimu od úterý 11. dubna 2006
(v 15. týdnu). Nadále pak bude pokračováno
ve svozu odpadů vždy v úterý a vždy
v lichém týdnu. OŽP MěÚ

Informace k ptačí chřipce
Veškeré aktuální informace týkající se ptačí chřipky naleznete na webových stránkách Státní vete-

rinární správy ČR, www.svscr.cz. V případě podezření na možnou nákazu, tj. uhynutí více jak 5 ks
hrabavé drůbeže nebo více jak 1 ks vodní drůbeže a ptáků (např. volavek), oznamte prosím tuto sku-
tečnost nejlépe přímo SVS ČR, inspektorát Praha-východ na tel.: 222 517 520, či soukromému vete-
rináři. V žádném případě se uhynulých ptáků nedotýkejte a zabraňte také jejich styku s ostatními
domácími zvířaty. Uhynulého ptáka  nenoste na místní oddělení Policie ČR ani na MěÚ. Opačné jed-
nání může být klasifikováno jako trestný čin rozvlékání nákazy.

Veterinární lékař SVS ČR rozhodne, zda-li vzhledem k okolnostem, druhu a počtu uhynulých ptáků
budou odebrány vzorky na provedení testu na ptačí chřipku. Test na ptačí chřipku může být prove-
den i na náklady chovatele, pokud chovatel na jeho provedení, i přes ujištění veterinárního lékaře
SVS ČR, trvá (cena cca 1400 Kč). K prokázání nákazy virem H5N1 se vzorky letecky zasílají do refe-
renční laboratoře v zahraničí. Není možné testovat veškeré uhynulé ptactvo, zvláště pokud jde o jed-
notlivé úhyny zpěvných ptáků či hrabavé drůbeže, je toto navíc zbytečné.

Mezi povinnosti chovatele patří zbavení se kadáveru v souladu se zákonem, což lze následujícími
způsoby: zakopáním kadáveru do země do min. hloubky 80 cm a posypání vápnem, nebo odložením
do kafilerního boxu k nejbližšímu veterinárnímu lékaři (za úplatu).

Pokud se ptačí chřipka dostane do chovu, tak ho ve velmi krátké době (několik dní) může zdeci-
movat.

Apelujeme proto tímto na občany, nevolejte prosím veterináře ke každému jednotlivému úhynu
např. zpěvných ptáků či hrabavé drůbeže. Uhynutí může být způsobeno přirozenou smrtí, nedostat-
kem potravy, dlouhou zimou, vyčerpáním atd.

Spojení na stálou službu pro příjem všech zpráv týkajících se mimořádných událostí (např.
také povodní atd.) na správním obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, pod kterou Čelákovice spadají: pracovní i mimopracovní doba tel.: 326 902 983, tel./fax:
326 902 663, e-mail: hasicibr@město.brandysnl.cz

Systém předávání zpráv cestou stálé služby je vyzkoušený a velmi dobře funguje.
Odbor životního prostředí MěÚ

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná
dne 12. 4. 2006 od 18.00 hodin

v Kulturním domě v Čelákovicích
Program:

sázení stromů a zeleně, majetkoprávní
záležitosti, dostavba proluky náměstí, vyhlášky
města, finanční záležitosti, výsledky hospodaření

VaK za rok 2005 v Čelákovicích, zadání
3. změny územního plánu sídelního útvaru města

Čelákovice, různé
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Rekonstrukce Mateřské školky
v Přístavní ulici

Město koncem minulého roku definitivně roz-
hodlo o zahájení celkové rekonstrukce třípo-
dlažního objektu mateřské školky v Jiřině. Úvod-
ní fázi  – výběr ekonomicky nejvhodnější firmy,
dohodnutou cenu i termín dokončení popsal
podrobně pan starosta Ing. Klicpera v únorovém
čísle Zpravodaje. Já bych si dovolil vás pravidel-
ně informovat o průběhu prací na tomto staveb-
ně významném objektu.

Ve stručnosti připomínám, že předmětem
rekonstrukce je zhotovení nové střechy, zateple-
ní obvodového pláště budovy, výměna vnitřních
instalací včetně nových přípojek vody a kanali-
zace, vybudování nové vyvařovny s výtahem
pro dopravu stravy na jednotlivá podlaží a vnitř-
ní přestavba jednotlivých místností podle poža-
davků na současný provoz školky.

Kromě prací v samotné budově chce město
navíc provést přeložení stávající přípojky elek-
trického proudu tak, aby nový přívod vůbec
neprocházel pozemkem školky a byla vybudo-
vána nezávislá přípojka pro sousední obytný
dům. Rovněž současné rozpadlé oplocení do
ulice bude zcela nahrazeno věrnou kopií původ-
ních podezdívek a plotu. Podařilo se mi najít ve
vzorně vedeném archivu místního stavebního
úřadu původní plánky celé budovy včetně vrat,
která byla později (po 2.světové válce) vyměně-
na za nehezká plechová. I nová vrata budou
zhotovena v původním stylu.

Co je tedy k dnešnímu dni hotovo?
Práce na objektu zahájila firma WHC-Černý

dne 7. 2. 2006. Po nutných demolicích jsou již
vyzděny nové příčky včetně základních omítek, je
rozvedena vnitřní instalace vody a kanalizace.
Zároveň je ve všech prostorách zavedena nová
elektroinstalace a probíhají montážní práce na roz-
vodech ústředního topení, které se napojuje na
kotelnu v suterénu budovy.Ta byla modernizována
již v minulých letech a nebude se v ní nic měnit.
Úplně nově byla do východní části budovy zakom-
ponována šachta nákladního výtahu z nerezového
materiálu pro dopravu hotových jídel.

Letošní dlouhá zima trochu zbrzdila venkovní
opravu střechy, na které budou vyměněny vadné
trámy, všechny střešní latě a položena nová kryti-
na. Přesto i zde je již vidět, že práce postupují.

Celá stavební akce probíhá podle schváleného
časového harmonogramu, pracuje se i o sobo-
tách a nedělích. Kvalita je sledována na pravidel-
ných kontrolních dnech vedením města a je
denně pod přísným dohledem pana S. Schneide-
ra, dlouholetého a zkušeného stavaře, který vyko-
nává nad celou akcí za město stavební dozor.

Na závěr mi dovolte malé ohlédnutí na počá-
tek historie výše uvedené budovy.

Objekt navrhl a projektoval čelákovický archi-
tekt a stavitel Konstantin Sax v roce 1908 na
objednávku továrníka Millera. Stavba byla
dokončena za 12 měsíců a stala se architekto-
nickým skvostem v tehdejší Jiřinské zástavbě.
Pan  Miller podal na radnici žádost o stavební
povolení symbolicky 8. 8. 1908. Byla ručně
psaná, kolek činil 1 korunu a v úvodu zněla takto:
„Slavný purkmistrovský úřad města Čelákovic.

V úctě podepsaný hodlá dle přiložených
plánů postaviti obytné stavení na svých pozem-
cích a za tou příčinou předkládá uctivou žádost,
aby slavný městský úřad ráčil na místo samé
vyslati stavební komissy ku prozkoumání místa
i plánů a jemu udělil povolení ku stavbě.

V zastoupení p. Dory von Lindhansen roz.
Miller, sl. Margaretl Miller, Ing. Fritz Miller,
Richard Miller.“

Mgr. František Bodlák, místostarosta

Zimní údržba komunikací v Čelákovicích
Prostředky pro zimní údržbu komunikací v našem městě čerpáme z kapitoly „Komunikace“ rozpo-

čtu TS Čelákovice pro běžný rok. Jedná se o necelé dvě dvanáctiny, to je asi 550 000,- Kč. Samot-
ný průběh a intenzita prací se řídí „Řádem zimní údržby“. Jeho ustanovení jsou dána právní normou,
místními poměry a finančními možnostmi města.

Výše uvedený „Řád“ nám předepisuje podmínky, důvody a časy nasazení techniky, míru úklidu
jednotlivých ulic apod. v době pracovní a mimo ni. K tomu je nařizována domácí pohotovost nepřetr-
žitě od zahájení sezony až do jejího konce. Na úhradu mezd s tím spojených, včetně nutné přesča-
sové práce a ostatních příplatků je vytvořena asi 5% rezerva z objemu mezd TS, to je asi 500 000,-
Kč. Délka domácích pohotovostí a s tím spojené náklady se za poslední léta prakticky neliší. Začíná
v druhé polovině listopadu a končí v třetí dekádě března. Tím jsou veškeré náklady rozděleny do
dvou rozpočtů. To, co je rozdílné, je intenzita a nasazení techniky a lidí a spotřeby materiálů podle
aktuálního stavu počasí.

Pokud budu srovnávat období 2004/5 a 2005/6, zvýšil se počet výjezdů techniky o jednu třetinu –
20x v 2004/5 a 29x v 2005/6.

Větší rozdíl je ale v četnosti a době jejího nasazení. Pokud porovnám například najeté km sypače,
je rozdíl trojnásobný. 353km v 2004/05 a 1045km v 2005/6. V korunách se jedná asi o 30 tis. Kč.

Podobná situace je i u ostatní techniky. Naproti tomu je ale nasazení pluhů, které nebylo možné
v minulých zimách využít, lacinější než údržba rotačními kartáči. Z všeho toho odhaduji, že celkové
náklady na zimní údržbu vzrostou o patnáct až dvacet procent, to je asi o 180 až  200 tis. Kč. Tento
odhad ale není konečný, protože zde bude nutné počítat i s nárůstem prostředků na následné neplá-
nované opravy komunikací. Prostředky na ně plánované jsou ve stejné kapitole rozpočtu TS.

Karel Turek, ředitel TS

Odpady v roce 2006
Vážení občané, složenky s předpisem na

úhradu poplatku za komunální odpad Vám
budou distribuovány během měsíce dubna.
Tento poplatek je splatný jako každý rok do 
30. června 2006. Výše poplatku je 420,-
Kč/osoba/rok. Chceme Vám touto formou
podat základní informace o poplatku.
1) Poplatek platí každý, kdo má na území města

trvalý pobyt, tj. je evidován v matrice  MěÚ
Čelákovice nebo má na území města rekre-
ační objekt.

2) Složenka je vytvořena jako předpis, tj.
částka, kterou je nutné zaplatit. Pro zjedno-
dušení je vytvořen předpis za celou rodinu.

3) Do předpisu jsou zohledněny změny, které
byly zaznamenány v matrice do 30. 3. 2006.
Pokud se změna (např. trvalého pobytu) do
této doby neprojevila v evidenci matriky
nebo nastala později není možné ji zapraco-
vat do předpisu. V tomto případě je nutné se
po obdržení složenky domluvit přímo s paní
Tvrdou na odboru FaP.

4) Složenku dostanou všichni občané, bez
ohledu na to, zda již poplatek za komunální
odpad uhradili či nikoli. Pokud máte poplatek
již zaplacen, proveďte kontrolu, zda Vámi již
zaplacená částka odpovídá předpisu na slo-
žence. Pokud tomu tak není, opět kontaktuj-
te odbor FaP. Jestliže je vše v pořádku je pro
Vás složenka pouze informativní.

5) Distribuce složenek bude provedena v jed-
notlivých částech města, které odpovídají
volebním obvodům.

6) Úhradu můžete provést přímo prostřednic-
tvím složenky na poště, v hotovosti v poklad-
ně MěÚ (složenku je třeba mít s sebou) nebo
příkazem k úhradě, uvádějte údaje přede-
psané na složence – variabilní a specifický
symbol. Bez toho se Vaše platba stane nei-
dentifikovatelná.

odbor FaP, MěÚ Čelákovice

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 pozici

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: MěÚ 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 rozhodování na úseku sta-
vebního řádu

Nástup možný od 1. května 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 dosaže-
ném vzdělání

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného
nařízení vlády (8. – 9. tř.)
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nej-
později do 21. dubna 2006 na adresu MěÚ
nebo předejte do podatelny s uvedením
odesílatele. Na obálce v levém horním rohu
uveďte: „Výběrové řízení – zaměstnání“.
Kontakt + další informace: Ing. Boučková –
vedoucí odboru výstavby, tel.: 326 929 132.
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Přivítáni do života byli v sobotu 4. března 2006
tito noví občánci města Čelákovic:

Michal Zumr, Martin Sedmihradský, Tomáš Vrba,
Adam Kořínek, Julie Šejnohová,

Martin Pospíchal, Viktorie Slavíková, Nela Strnadová,
Eva Václavková,

Loren Swingler, Jan Hnízdil, Lucie Reisiegelová,
Viola Sedmidubská, Bruno Bartůněk a Karolína Veselá.

Foto: Josef Kyncl

DOTAZY OBČANŮ
Redakce na základě dotazů čtenářů zprostředkovala odpovědi.
● „Každý měsíc s manželem se zájmem čteme Čelákovický Zpravodaj
a máme radost, jak se naše město mění a neustále rozvíjí. Vždy s velkou
zvědavostí čteme a také doufáme, že si město vzpomene na naši krátkou
ulici, ve které neustále chybí alespoň asfaltový povrch. O starých, chybě-
jících a neustále problikávajících lampách veřejného osvětlení ani nemlu-
vím. Ráda bych se tedy zeptala, zda-li město výhledově plánuje opravení
(vytvoření nové) silnice v ulici TÁBORITSKÁ?
PS.: Věčně špinavá fasáda je vážně k zlosti.“ Martina Dvořáková

Bohužel v blízké době město neplánuje výstavbu komunikace v ulici
Táboritská. V ulici bude třeba ještě před stavbou komunikace provést
rekonstrukci kanalizace, která je v celé této oblasti ve špatném stavu,
a bude třeba ji řešit komplexně. V současné době připravujeme zadání
projektu na rekonstrukci kanalizace.

lng. Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ

Přístupové chodníky „Za Dráhou“
● „Při sledování tahanic kolem náměstí (čítaje v to i bulvární tisk) a s tím
spojený rej milionů chtěl bych, aby se zároveň zlepšil i stav chodníků po
nichž se musíme denně potácet. Jedná se o 100 m něčeho, co chodník
ani nepřipomíná v ulici U Podjezdu směr Mochov a cca 150 m pahorkati-
ny k podchodu pro pěší u bývalého starého hřbitova (konec ulice Sedláč-
kovy). Pro děti, maminky s kočárky a starší lidi (obvzlášť  jdoucí o holi) je
to opravdu zážitek. Nehledě na eventuální upadnutí a možnost úrazu.

Při zvýšené frekvenci lidí z nových lokalit Třebízského a Pod Přerovskou
cestou by si to pozornost města určitě zasloužilo. Není se co divit, že 90
procent cestujících vlakem přichází a odchází kolejištěm nádraží, protože
je to jednak blíž, ale také proto, že jakž takž slušný přístup do podchodu
pro pěší pod kolejemi je až u KOVOHUTÍ. To je ale „trošku“ z ruky.

Nebude to sice ničí pomník, ale mnoha lidem to každodenně zpříjemní
život, a to by mělo být zájmem města. Ve 21. století to snad není nesplni-
telný požadavek.“ Stanislav PETRÁŠEK

Strefil jste se do černého. Chodníky k viaduktu v ulici Mochovské
i k malému podjezdu na konci ulice Sedláčkova jsou v žalostném stavu.
Stejně neutěšený stav chodníků je v ulicích Sedláčkova, Masarykova, Žiž-
kova, podél trati ČD z „Jiřiny“, v Rumunské i Spojovací včetně parkování,
v dezolátním stavu je vozovka ulice Sokolovská…

Jakmile počasí dovolí, předpokládám v 4/2006, provedou TS výměnu dlaž-
dic chodníku od velkého podjezdu „pod vrtulí“ k malému podjezdu podél trati
ČD. Pozitivní zpráva, ale spíše pro občany „Jiřiny“. Do Rady města 6. 4. 2006
budu vzhledem ke složitosti projektové přípravy rekonstrukce druhé části
ulice Sedláčkova (od křižovatky U Chrůmů po malý podjezd u bývalého hřbi-
tova) předkládat mimo jiné i návrh výměny dlaždic chodníku k malému tunýl-
ku v nákladech cca 100 tis. Kč, kterou by v případě schválení provedly TS
v 5/2006. V připravované dokumentaci „Rekonstrukce ulice Sedláčkova II.
část“ se počítá v tomto úseku s chodníkem v 2m šíři ze zámkové dlažby
a 4m obslužnou komunikací ukončenou u podchodu výhybnou s odvodněním
do ulice Sedláčkovy. Provedení chodníku i komunikace tohoto úseku podle
projektu lze realizovat až po rekonstrukci vozovky ulice Sedláčkovy, která
bude muset být snížena. Právě v úseku před bývalou čistírnou se bude jed-
nat o snížení výrazné, cca 40 cm, které bude zasahovat až do konstrukční
vrstvy silnice. Důvodem jsou v podélném směru spádové poměry pro odvod-
nění dešťových vod a v příčném směru musí být jako výchozí vzata niveleta
chodníků, snižuje se tedy silnice pro bezpečné převýšení obrubníků.

Na cca 100m úsek chodníku severní strany (pod stavebninami) ulice
Mochovské od Masarykovy k viaduktu disponujeme od 10/2003 znaleckým
posudkem s návrhem řešení 1,5m chodníku s přilehlou opěrnou betonovou
zídkou včetně zajištění svahu v odhadovaných nákladech roku 2003 cca
900 tis. Kč bez DPH. Opravu a rozšíření stávajícího cca 1m chodníku nelze
provést bez statického zajištění severního svahu i východního náspu kole-
jiště ČD a odvodnění vlastního viaduktu i komunikace Mochovské včetně
úseku silnice za viaduktem při vyústění ulice Kozovazské, a to dešťovou
kanalizací napojenou na dešťovou stoku ulice Masarykova, kterou město
musí teprve nechat vybudovat. Kompletní rekonstrukce ulice Mochovské od
Kozovazské po Masarykovu může nastat po rekonstrukci ulice Masaryko-
vy, jejíž realizace se plánuje na rok 2007. Město v této investiční akci bude
muset převzít úlohu koordinátora, budeme se totiž pohybovat v ochranném
pásmu ČD, silnice II/245 je ve vlastnictví kraje, správcem je Správa a údrž-
ba silnic, viadukt s náspem je zase majetkem Českých drah. V projektu by
měl být vyřešen také průchod pěších dostatečně širokým chodníkem via-
duktem, resp. vedlejším samostatným podchodem.

K již jmenovaným úkolům TS, které musí v uvedených termínech splnit,
patří i provedení do 6/2006 opravy všech nerovností chodníků ulice Masary-
kovy a všech výtluků ulice Sokolovské! Ing. Bohumil Klicpera, starosta



Co říká o referendu zákon
Vzhledem k tomu, že v našem městě probíhá

sbírání podpisů na podpisové listiny, které tvoří
přílohu návrhu přípravného výboru pro konání
místního referenda, chtěla bych občany ve
stručnosti informovat o tom, co o referendu říká
zákon. Účelem tohoto článku není provést
detailní právní rozbor, ale dát základní informa-
ce o tom, co referendum je a co zhruba obnáší.

Konání místního referenda upravuje zákon č.
22/2004 Sb., o místním referendu a o změně
některých zákonů.

Referendem rozhodují oprávněné osoby (kterými
jsou všichni, kdo mají právo volit do zastupitelstva
města) formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně
položených otázkách, které patří do samostatné
působnosti obce. Organizace referenda je obdobná
jako při konání voleb do zastupitelstev obcí.

Místní referendum se koná, jestliže se na tom
usnese zastupitelstvo města, nebo jestliže tzv.
přípravný výbor podá návrh na jeho konání.
Tento návrh má předepsané náležitosti a mezi
jiným obsahuje i znění otázky (nebo otázek), na
které se bude v referendu odpovídat ano či ne,
a jeho přílohou je podpisová listina, podepsaná
voliči podporujícími konání referenda.

Návrh na konání místního referenda přípravný
výbor předloží městskému úřadu, který jej posou-
dí. Bezvadný návrh pak předloží rada města k pro-
jednání zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání,
a to rozhodne o vyhlášení místního referenda.

Po vyhlášení referenda se rozbíhá proces,
který je podobný tomu v klasických volbách.
Vyhlášení referenda se vyvěsí na úřední desce,
zřídí se místní komise a okrskové komise, do kte-
rých se jmenují členové (nejméně čtyři) a zapiso-
vatelka (všichni musí být oprávněnými osobami),
zajistí se tisk hlasovacích lístků a dalších potřeb-
ných tiskopisů, připraví se volební místnosti.

Obecně se hlasování koná v jednom dni. Pouze
pokud by se hlasování konalo současně s jinými
volbami, bylo by třeba kopírovat dobu hlasování
v těchto volbách, takže pak by bylo dvoudenní.

Vzhledem k tomu, že se v červnu konají volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, je
třeba uvažovat, zda by bylo výhodné parla-
mentní volby s referendem spojit či nikoli. Vzhle-
dem k tomu, že pro oboje volby musí být samo-
statné komise a zvláštní místnosti, neboť je
vyloučeno, aby v místnosti, kde okrsková komi-
se sčítá hlasy byly přítomny jiné osoby než ty,
co stanoví zákon, je takové spojení otázkou.

Náklady spojené s konáním místního referen-
da a s vybavením hlasovacích místností pro okr-
skové komise hradí město.

Na hlasovacích lístcích musí být kromě for-
málních náležitostí uvedena otázka (otázky),
položená k rozhodnutí v místním referendu,
a vlevo slovo „ano“, vpravo slovo „ne“. Hlasuje
se tak, že oprávněná osoba označí křížkem
odpověď, pro kterou hlasuje. Otázky jsou dány
a nelze je měnit nebo doplňovat.

Výsledky hlasování vyhlásí místní komise po
přezkoumání zápisů okrskových komisí tak, že
na úřední desce městského úřadu výsledek hla-
sování neprodleně po vyhotovení zápisu zveřejní.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je
třeba účasti alespoň poloviny (tj. nejméně 50 %)
oprávněných osob. Rozhodnutí v místním refe-
rendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpolo-
viční většina oprávněných osob, které se místní-
ho referenda zúčastnily.

Tolik krátce o referendu. Podrobnější úpravu
občané mohou najít samozřejmě v zákoně
o místním referendu nebo na internetových
stránkách Ministerstva vnitra ČR. Do zákona je
možno nahlédnout (stejně jako do ostatních
zákonů) na Městském úřadě – odbor tajemníka.
Případné otázky, nejasnosti a podrobnosti
ohledně tohoto zákona ráda občanům osobně
vysvětlím. Mgr. Ivana Kašpárková,

tajemnice MěÚ Čelákovice
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Přítomnost alkoholu v krvi řidiče zjišťují poli-
cisté detekčními trubičkami, tzv. orientační
dechová zkouška, nebo pomocí speciálních pří-
strojů, které jsou schopny dokonce přesně zjis-
tit koncentraci alkoholu v krvi řidiče. V případě,
že dechová zkouška na alkohol byla u řidiče
pozitivní, je tento řidič povinen podstoupit lékař-
ské vyšetření s odběrem krve.

Je omyl, jestliže se někdo domnívá, že se
odmítnutím dechové zkoušky nebo lékařského
vyšetření vyhne postihu. Takové jednání je rov-
něž považováno za přestupek, za které hrozí
dokonce ještě vyšší sankce než za řízení pod
vlivem alkoholu – pokuta až do výše 15 000 Kč
a zákaz činnosti až na dva roky.

Požár v Kovohutích způsobil velké škody
Dne 21. března 2006 přibližně ve tři hodiny

ráno začalo hořet v Kovohutích v obci Čelákovi-
ce. Na místě zasahoval Hasičský záchranný
sbor Stará Boleslav a dobrovolní hasiči z Bran-
dýsa n. L. a Čelákovic. Požár se podařilo uhasit
asi v 9.30 hod. Škoda je odhadována na několik
miliónů korun.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 22.
března za součinnosti policie a hasičů. Zavinění
ze strany lidského faktoru bylo vyloučeno.
Odborníci se shodli na tom, že příčinou požáru
byla technická závada, zřejmě se jednalo
o zkrat na elektroinstalaci.

Pátrání po pohřešovaném je zatím bezvýsledné
Ve dnech 17. a 20. března 2006 opakovaně

proběhla pátrací akce po Janu Slavíkovi z Čelá-
kovic, který se pohřešuje od ledna roku 2006.
Příslušníci poříčního oddělení Labe, policisté
Obvodního oddělení PČR z Čelákovic a krimi-
nalisté z Prahy-východ prohledávali oba břehy
řeky Labe v katastrální oblasti obcí Čelákovice,
Lázně Toušeň a Brandýs nad Labem. Za pomo-
ci potápěčů Poříčního oddělení Labe byla pro-
pátrána i část dna Labe. Veškeré snahy policis-
tů však byli bezvýsledné.

Již dříve byly v souvislosti se zmizením
pohřešovaného organizovány pátrací akce, do
kterých se zapojili policisté, hasiči i místní obča-
né. Prohledaná byla celá obec Káraný a okolí,
přilehlé chatové osady, pravý i levý břeh řeky
Labe. Za pomoci Hasičského záchranného
sboru Káraný byla prohledaná i nezamrzlá část
řeky Labe. Při pátrání byl využit i vrtulník Letky
Ministerstva vnitra ČR. Přes veškerá opatření
se pohřešovaného doposud nepodařilo nalézt.
V pátrání budou policisté nadále pokračovat.

Pohřešovaný šestatřicetiletý Jan Slavík byl
naposledy viděn v restauraci „U Ferusů“
v katastrální oblasti obce Káraný dne 29. ledna
2006. Ve 22.00 hodin pohřešovaný z restaurace
odešel a jel na kole domů. Do současné doby
se však do místa trvalého bydliště nevrátil
a nikomu z blízkých o sobě dosud nepodal žád-
nou zprávu. Dne 30. ledna 2006 ohlásila policii
zmizení šestatřicetiletého Jana Slavíka jeho
matka. 31. ledna 2006 bylo po pohřešovaném
vyhlášeno celostátní pátrání.

Pohřešovaný je 190 cm vysoký, štíhlé posta-
vy. Má modrozelené oči, dlouhé světlé vlasy na
ramena a nosí plnovous. V době zmizení měl na
sobě šedobílé tepláky, černé tričko, zelenou
bundu, černé vysoké zimní boty, černou čepici
a rukavice.

Veškeré poznatky k osobě pohřešovaného
Jana Slavíka hlaste na oddělení obecné krimi-
nality služby kriminální policie a vyšetřování
PČR Praha-východ, tel. 974 881 468, na linku
158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

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

Alkohol za volant nepatří
V České republice, jakož i ve spoustě dalších

zemí je alkohol neodmyslitelnou součástí spole-
čenského života. Pití alkoholu je společensky
tolerovanou záležitostí.

Každoročně stoupá počet řidičů, kteří used-
nou za volant pod vlivem alkoholu. Co se týče
okrasu Praha-východ, v roce 2005 stoupl počet
dopravních nehod, kdy jako příčina nehody byla
stanovena jízda pod vlivem alkoholu, a to o 29 %
ve srovnání s rokem 2004 a až o 53 % ve srov-
nání s rokem 2003. Přesto však u drtivé většiny
Čechů převládá názor, že alkohol za volant
nepatří.

Kde je tedy chyba? Snad nezodpovědnost řidi-
čů a jejich přílišné sebevědomí. Lidé přeceňují své
schopnosti, řidičské dovednosti a zkušenosti. Jsou
přesvědčeni o své výjimečnosti navzdory všem
zákonitostem a statistickým ukazatelům.

To je však omyl. I sebelepší řidič může udělat
chybu, tím spíše, když jsou jeho vjemy ovlivně-
ny jinou látkou jako například alkoholem.

Zkreslené vidění, horší odhad, zpomalení
reakcí, ospalost. Tyto a další příznaky vyvolává
požití alkoholu. Člověk nedokáže správně
a rychle vyhodnotit situaci, přeceňuje své
schopnosti a jeho chování je tím rizikové.

Kéž by si každý, kdo usedne za volant po
požití alkoholu uvědomil, že tak mnohonásobně
zvyšuje riziko dopravní nehody, ublížení na
zdraví a ztrát na životech nevinných lidí.

Jak je to se zákazem požívání alkoholických
nápojů při řízení motorových vozidel

Podle zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích řidič nesmí požít alkoholický nápoj
nebo užít návykovou látku během jízdy ani řídit
vozidlo bezprostředně po jejich požití nebo
v době, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem.
Právě jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návy-
kové látky je považována za závažné porušení
pravidel silničního provozu.

Případy požití alkoholu řidičem před jízdou
nebo během jízdy jsou kvalifikovány jako pře-
stupek. V některých případech dokonce řidiči
hrozí obvinění z trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky.

Málokdo ví, že přestupek spáchá i osoba,
která se po požití alkoholu teprve chystá řídit
motorové vozidlo – tedy i když samotná jízda
ještě nezapočala. Rovněž osoby, které prodaly,
podaly nebo jinak umožnily požití alkoholického
nápoje nebo jiné návykové látky řidiči, o němž
věděly, že bude řídit vozidlo, se vystavují nebez-
pečí postihu za přestupek.

Řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návyko-
vé látky je velmi riskantní. Policisté proto přísně
postihnou každého, u koho se řízení pod vlivem
alkoholu prokáže.

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

Provozní doba:
pondělí 18.00 – 21.30

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

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

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

čtvrtek                               18.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota   12.00 – 21.00

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

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

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

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, tel.: 326 995 361
Provozovatel: Město Čelákovice
Zodpovědná osoba: p. Milan Vobecký
Ceny vstupného:
jednorázové vstupné 70,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
permanentka na 10 vstupů 600,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

Provozní doba:
Pondělí 14.00 – 22.00 MUŽI
Úterý 14.00 – 20.00 ŽENY
Středa 14.00 – 22.00 MUŽI
Čtvrtek 14.00 – 22.00 ŽENY
Pátek 12.00 – 22.00 MUŽI
Sobota 12.00 – 20.00 ŽENY

SENÁTORSKÉ DNY
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

v Čelákovicích
datum konání: 15. 5., 19. 6.

místo konání: Městský úřad,
od 14.00 do 17.00 hod.

Schůzku je možné domluvit předem
u asistentky senátorky,

tel.: 257 073 105 nebo GSM: 731 573 992

Středočeská energetická, a. s., oznamuje 

přerušení dodávky elektřiny
● v celých SEDLČÁNKÁCH a celé
CÍSAŘSKÉ KUCHYNI
Dne 3. 4. 2006 v čase od 7.30 do 17.30 hod.

● v celých SEDLČÁNKÁCH
Dne 4. 4. 2006 v čase od 7.30 do 17.30 hod.

Pro případné informace volejte na tel.: 326 902 898

CÍRKEV BRATRSKÁ Čelákovice 
oznamuje, že od 1. dubna 2006 se biblické
hodiny v našem sboru přesouvají ze středy
na čtvrtek. Od tohoto data budou tedy pravi-
delná shromáždění každou neděli od 9.30 hod.
a každý čtvrtek od 18.30 hod. Modlitebnu
Církve bratrské naleznete ve Vašátkově ulici, 
č. 188 („nad potokem“, cca 100 m za ZUŠ). Rádi
uvítáme pravidelné návštěvníky i hosty.

AUTOBAZAR
Pan Kopic zakoupil v autobazaru dva roky

starý automobil. Po několika dnech se mu auto
nepodařilo nastartovat. Přivolaný opravář shle-
dal problém ve startéru, který byl zřejmě již
v okamžiku prodeje vadný. Protože bazar pana
Kopice na tuto vadu neupozornil, rozhodl se vůz
reklamovat. Bazar reklamaci odmítl s odvoláním
na ustanovení smlouvy, ve kterém bylo uvede-
no, že na prodaný vůz se nevztahuje odpověd-
nost za vady. Nešťastný spotřebitel se obrátil na
poradnu SOS s dotazem, zda se může bránit, když
smlouvu se zmíněným ustanovením podepsal.

SOS PORADNA

Daruj krev!
V ordinaci MUDr. Ježkové
mezi 7.00 – 9.00 hod.
každé poslední úterý
v měsíci.

Finanční úřad Praha-východ
Thámova 291/27, Praha 8 – Karlín 186 00  

www stránky: cds.mfcr.cz 
Tel.: +420 225 332 111, fax: +420 221 722 238
e-mail: podatelna@prv.pr.ds.mfcr.cz

úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00 – 15.30 hod.
pátek 8.00 – 14.30 hod.

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc DUBEN
pondělí 10. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za únor (mimo spotřební daň

z lihu)
úterý 18. ➙ daň silniční
- záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 24. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za únor (pouze spotřební daň

z lihu)
úterý 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

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

Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
se společně se Svazem podnikatelů v oboru
technických zařízení aktivně zúčastnila 12.
výstavy stavebních materiálů a technologií
STAVITEL a šesté společné výstavy měst, obcí,
mikroregionů a podnikatelů REGIONY České
republiky, které se konaly na Výstavišti v Lysé n. L.

Ve stánku KHK Střední Čechy byla aktivně
prezentována činnost jednotlivých složek Hos-
podářské komory, působnost regionálních hos-
podářských komor v příslušných oblastech,
obsah a náplň projektu Informační místa pro
podnikatele a jejich praktický význam pro čin-
nost firem a podnikatelů, Společný regionální
program, atd. Nemalý zájem ze strany podnika-
telů byl o činnost a působnost Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České republi-
ky a Agrární komoře České republiky. Podnika-
telé projevovali především zájem o přesné znění
rozhodčí doložky a o její jednotlivé jazykové
mutace.

Ing. Taťána Veselá, krajský koordinátor InMP
pro Středočeský kraj

GSM: +420 724 613 952, tel./fax: 296 646 165,
e-mail: veselaT@inmp.cz 

OZNÁMENÍ
vlastníkům a nájemníkům pozemků, na nichž
stojí vedení 220kV Č.V209 od TR ČECHY
STŘED ke stožáru č.130, že se v době od
měsíce DUBNA 2006 do konce roku 2006 bude
provádět změna dokončené stavby vedení
220kV TR Čechy Střed-Bezděčín spočívající
v demontáži vedení Č.V209 v úseku stožárů
č. 7 až č. 193 a v původní trase novou
stavbou sdruženého vedení 220+400kV
Č.V209/454 v úseku stožárů č. l až č. 189 (po
změně číslování), vč. úprav zaústění stávají-
cích vedení do TR Čechy Střed aTR Bezděčín.

Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno sta-
vební povolení Městským úřadem Čelákovice,
odbor výstavby pod č.j.: výst.3580/05/La ze dne
14. 10. 2005, dále Městským úřadem Mnichovo
Hradiště, odbor výstavby a ŽP pod č.j. VŽP-
2224/2005-694-Ře-256 ze dne 9. 11. 2005
a Městským úřadem v Hodkovicích nad Mohel-
kou, stavební úřad pod č.j.: SÚ-123/2012/2005-
330 ze dne 26. 10. 2005.

Oznámení je v souladu se zákonem č.
458/2000Sb., novelizován z.č. 670/2004.

Vzniklé škody na nemovitostech, polnostech
a porostech budou nahrazeny dle téhož zákona.

Sdružení obchodních společností 
EGE-ENERGOVOD, s. r. o., REKS Plzeň, s. r. o.,

a ELCON BRATISLAVA, a. s.
Starochodovská 41/68,149 00 Praha 4 - Chodov

Poradce doporučil panu Kopicovi dovolat se
neplatnosti nepříznivého ustanovení. Jak je to
možné? Jak může být neplatné ustanovení
smlouvy, které obě strany svým podpisem stvr-
dily? Česká legislativa umožňuje napadnout
neplatnost tzv. nepřiměřených ustanovení spo-
třebitelských smluv. Nepřiměřená jsou taková
ustanovení, která znamenají k újmě spotřebitele
značnou nerovnováhu v právech a povinnos-
tech stran. Jedná se například o ustanovení,
která vylučují nebo omezují práva spotřebitele
při uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)
či odpovědnosti za škodu, opravňují dodavatele
ke zvýšení ceny zboží či služeb (např. při smlou-
vě o dílo), aniž by spotřebitel byl oprávněn od
smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době
uzavření smlouvy při splnění podstatně překro-
čena, apod.

Pan Kopic zaslal autobazaru doporučený
dopis, ve kterém uvedl, že ustanovení smlouvy
omezující odpovědnost za vady, je neplatné.
Upozornil dále autobazar, že je připraven svá
práva bránit soudní cestou. Na základě tohoto
upozornění byla nakonec reklamace uznána
a vada bezplatně odstraněna.

Domníváte se, že řešíte podobný problém,
jako pan Kopic? Nejste si jisti, zda je ustanove-
ní Vámi uzavřené smlouvy platné? Potřebné
informace naleznete na internetových strán-
kách Sdružení obrany spotřebitelů ČR
www.spotrebitele.info. Na těchto stránkách
můžete také vložit svůj spotřebitelský dotaz či
sdílet své zkušenosti s konkrétní firmou.

Jana Luhanová
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Pokud jste připojeni na síti czela.net, nalez-
nete vysílání TV PORT na adrese www.tv-
port.cz/tv . Do jaké míry na něm budou vysílány
převzaté magazíny a pořady, a do jaké míry to
bude program plný čelákovických zajímavostí –
to záleží i na vás.

Čelákovická ODS má nové vedení
Novým předsedou Místního sdružení ODS

Čelákovice byl na místním sněmu dne 6. března
2006 jednomyslně zvolen Mgr. René Zavoral.
V čele čelákovické ODS tak vystřídal jejího dlou-
holetého předsedu a bývalého starostu Čeláko-
vic Ing. Josefa Šaldu. Ten i nadále zůstává ve
vedení místního sdružení ODS na pozici místo-
předsedy. Dalším místopředsedou byl zvolen
Josef Pátek a čtyřčlennou radu čelákovické
ODS doplnil Ing. Milan Moravec.

Třicetiletý René Zavoral je absolventem Uni-
verzity Karlovy, kde vystudoval obor politologie.
V letech 1999 – 2000 byl poradcem tehdejší
předsedkyně Senátu PČR a místopředsedkyně
ODS Libuše Benešové. Od roku 2001 se věnu-
je marketingové komunikaci a public relations
(vztahy s veřejností).

NÁVRAT TV PORT DO ČELÁKOVIC
Po odmítnutí společností UPC dále vysílat

program TV PORT na kabelové televizi se
mnohé změnilo. Studio TV PORT se zařadilo do
sítě lokálních a regionálních televizních studií.
Její dokumenty sleduje až 700.000 diváků kabe-
lových sítí v České republice. I lokalit, kde pro-
vozuje vlastní vysílání přibylo.

V Čelákovicích však svým rozhodnutím neu-
možnilo Zastupitelstvo města návrat tohoto
vysílání do kabelové televize. Nezbylo tedy než
čekat na nové technologie, které umožní přenos
programu k divákovi. Vývoj na sebe nenechal
dlouho čekat a v Čelákovicích vznikla metropo-
litní počítačová síť občanského sdružení
„czela.net“. V současnosti má toto sdružení
téměř 700 uživatelů. Síť se bouřlivě rozrůstá
a její část již dnes funguje na rychlých optických
kabelech. I počet jejích uživatelů narůstá. Stav
sítě je nyní takový, že umožňuje sledovat i tele-
vizní vysílání. Televize PORT se tedy od začát-
ku března rozhodla vysílat do této sítě zkušeb-
ně také svůj program. (Pro uživatele Internetu
připravujeme vysílání v náhledovém okně tak,
jak jim omezená rychlost jejich připojení umožní.)

Program TV PORT v síti czela.net se bude
poněkud lišit od verze vysílané v kabelových
televizích. Technologie umožňuje přímé přeno-
sy, živé besedy s interaktivní komunikací s divá-
ky apod. TV PORT však chce toto vysílání
pojmout jako program otevřený pro všechny
obyvatele města. Je připraven poskytnout pro-
stor místním tvůrcům, spolkům a sdružením,
stejně tak jako všem dalším zájemcům o dění
v Čelákovicích. Jediné, co bude omezovat vysí-
lání dodaných příspěvků, je zákon, jistá míra
vkusu a slušnosti. Máte-li tedy videokameru,
můžete si zkusit vyrobit třeba reportáž nebo
dokument a poskytnout je do vysílání. Máte-li
zájem věnovat se dění v Čelákovicích, podílet
se na tvorbě programu, vyrábět reportáže
o místních událostech nebo moderovat vysílaný
program, ozvěte se na e-mail spacek@tv-
port.cz. Vážnějším zájemcům můžeme nabíd-
nout bezplatný kurz, který je převede od tvorby
domácího videa k základům profesionální tele-
vizní práce. Zkusme tedy společně tvořit čelá-
kovický televizní kanál. Ve světě již podobné
televizní programy existují – proč to nezkusit
v Čelákovicích?! Václav Špaček

Další změnou na hlavní Masarykově ulici, tento-
krát v budově sokolovny, je nový BANKOMAT,
který nahradil výbornou ledovou zmrzlinu pí
Novákové. D.V.

Čelákovice mají druhou specializovanou pro-
dejnu pečiva. PEKAŘSTVÍ MARTÍNEK bylo
otevřeno začátkem března v prostorách bývalé
prodejny obuvi – v ulici Masarykova č.p. 31.

Platit zde můžete i stravenkami – Gastro
pass, chégue déjeuner a Ticket Restaurant.

Speciální nabídka, mimo velký výběr sladké-
ho a slaného pečiva dodávaného dvakrát
denně, je velmi oblíbené pečivo „Fornetti“
v ceně 13,70 Kč/dkg – pečené v místě. Dále zde
např. koupíte nápoje a mléčné výrobky.
Provozní doba:
po-pá 6.00 – 18.00 hod.
so 7.30 – 11.00 hod.

Hned přes ulici a ve stejné době byla otevře-
la v č.p. 210 další nová prodejna. OVOCE-
ZELENINA, kde každý den najdete akční ceny.
Odpovědný vedoucí zde je František Roza.
Provozní doba:
po-pá 8.00 – 18.30 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.

V novém domě U Slunce (Masarykova č.p. 96)
je další provozovna, tentokrát KADEŘNICTVÍ,
kde stříhají pány, dámy i děti. Pracují s barvami
značky Schwarzkopf (barvení, americké barvení,
tónování, melírování), vytvářejí – vlasové promě-
ny pro všechny věkové kategorie, svatební účesy
i účesy dle přání zákazníka. Úpravy vlasů Vám
provedou i bez objednání sl. Lenka Brizgalová
a p. Jan Mužíček. Tel.: 728 425 336.
Provozní doba:
po-pá 8.00 – 18.00 hod. so-ne dle dohody

KINO, DVD PŮJČOVNA, CAFÉ BAR 

HOGO FOGO
DUBEN

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

HUDBA, DIVADLO, VERNISÁŽ
1. 4. Rape Act – punk-rock z Čelákovic 21.30
8. 4. Crawling Kings Posshook 21.00

– blues
22. 4. „Mezi vztahy mezilidskými“ 20.00

– vernisáž výstavy Jana Kubely
zahrají OCZE + VOCZE Sunflower Bitches 
29. 4. Dajana Blues Band – blues 21.30
10. 5. JOSEF DVOŘÁK: 20.00

Čochtan vypravuje
Představení Divadelní společnosti Josefa Dvo-
řáka na motivy hry Voskovce a Wericha Divo-
tvorný hrnec. Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

KINO
čt 6. 4. Saw II 20.00
pá 7. 4. Gejša 20.00
so 8. 4. Ještě žiju s věšákem, 19.30

čepicí a plácačkou
ne 9. 4. Zathura - vesmírné 15.00

dobrodružství
pá 14. 4. Mariňák 20.00
so 15. 4. Mnichov 19.30
ne 16. 4. Karcoolka 15.00
čt 20. 4. Doba ledová 2: Obleva 19.30
pá 21. 4. Experti 20.00
ne 23. 4. Fimfárum 2 15.00
čt 27. 4. Růžový panter 20.00
pá 28. 4. Rafťáci 20.00
so 29. 4. Rafťáci 19.30
ne 30. 4. Bambi II 15.00

Sněhová nadílka na druhý jarní den. D.V.
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K U LT U R N Í  AKCE
do 16. 4. Městské muzeum MADE IN LABYRINT – VÝTVARNÁ DÍLNA

výstava prací vzniklých v roce 2005

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

čtvrtek 6. 4. Městská knihovna S ILONOU FÜZÉKOVOU PO ALBÁNII TRABANTEM
17.00 hod. povídání s fotografiemi

neděle 9. 4. Husův sboru Církve JARNÍ KONCERT SOUBORU GESHEM 
17.00 hod. československé Vokální soubor pod vedením Marka Šlechty zpívá

husitské černošské spirituály a zpěvy z Taizé

Vokální soubor GESHEM tvoří přes 20 zpěvaček a zpěváků. Svou činnost zahájil v roce 2000 a ve
svém repertoáru má duchovní hudbu, v současné době zejména černošské spirituály. Soubor má za
sebou kolem stovky vystoupení na nejrůznějších společenských, duchovních a charitativních akcích
a hudebních festivalech. Je také hlavním organizátorem festivalu černošských spirituálů s názvem
SPIRITUAL FEST, který letos v září vstoupí do svého čtvrtého ročníku. V listopadu 2005 vydal své
první CD s černošskými spirituály s názvem Wade in the Water.
GESHEM znamená déšť. Přináší vláhu, požehnání, nejzákladnější předpoklad života, ale může se
stát i nepříjemnou plískanicí na konci listopadu. Déšť, který padá shůry na nás všechny bez rozdílu.
GESHEM je vokální soubor, který chce být vším dobrým, co přináší déšť žíznivým srdcím a duším,
žíznivým uším. Chce přinášet radost, potěšení, pohlazení, a povzbuzení, chce vzbuzovat naději
a posilovat ji.
Více informací o souboru GESHEM a festivalu SPIRITUAL FEST 2005 najdete na webových strán-
kách www.geshem.cz a www.spiritualy.cz

čtvrtek 20. 4. Základní umělecká KONCERT ŽÁKŮ
18.00 hod. škola Jana Zacha

středa 3. 5. Základní umělecká  VÍTÁME JARO
17.00 hod. škola Jana Zacha Pohádky KŮZLÁTKA A VLK a ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Účinkují žáci přípravného oddělení literárně-dramatického
a tanečního oboru, dále pěvecký sbor a žáci hudebního
oboru. Představení je určeno pro nejmenší i velké diváky
a hlavně pro ty, kteří by se rádi stali žáky naší školy.

Česká obec sokolská       
IV. Národní přehlídka sokolských
ochotnických divadel

D I VA D L O  P RO  D Ě T I
Lázně Toušeň (sokolovna)
22. a  29. dubna 2006

PROGRAM:
v sobotu 22. dubna 2006
10.00 hod. Matěj a čarodějnice / Lázně Toušeň
14.00 hod. Vodník Mařenka / Suchdol n. Luž.

v sobotu 29. dubna 2006
10.00 hod. Kouzelný kvítek / Chlumec n. Cid.
14.00 hod. Začarovaná pohádka / Benátky n. J.
16.00 hod. Zkoušky čerta Belínka / Poniklá

Pořadatelé děkují za podporu Ministerstvu kultury ČR.

   
   

 

 

    

 

  

           

K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

pátek 7. 4. VALNÁ HROMADA MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU  
16.00 hod.

pátek 21. 4. TANEČNÍ BEATOVÁ ZÁBAVA  
21.00 hod. 40 LET DEKAMERONU! Hrají nonstop Starý a Nový Dekameron.

Vstupné: 130,- Kč

pondělí 24. 4. NEZMAŘI  
19.30 hod. Koncert, kde během vystoupení zazní jak největší hity z let minulých – Bod-

láky ve vlasech, Ráno bylo stejný, Člověk Boží aj., tak písničky, které pro ně
napsal M. Ryvola, s nímž pravidelně vystupují. Vystupující: P. Zajíc, A. Hlaváč,
Š. Benetková a P. Drengubák. Vstupné: 140,- Kč

úterý 25. 4. POHÁDKOVÉ HRAČKÁŘSTVÍ      
9.00 hod. Pohádka určená dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 29. 4. MISTROVSTVÍ ČECH VE FITNESS, BODYFITNESS A KULTURISTICE ŽEN  
13.00 hod. Semifinále 13.00 hod., finále 16.00 hod.

PŘIPRAVUJEME:
úterý 16. května 2006 – JARNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC

v podání Komorního orchestru Jana Zacha
pondělí 22. května 2006 – „NATĚRAČ“

divadelní představení v hlavní roli s Pavlem Zedníčkem
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

Vernisáž výtvarné dílny Labyrint přilákala
nezvykle mnoho občanů. Po slavnostním zahá-
jení v síni Jana Zacha, kde zahráli otec a syn
Ferlesovi, se všichni přesunuli do výstavní síně
a obdivovali zručnost a nápaditost amatérů,
kteří navštěvovali kurzy v roce 2005.

Foto: D.V.
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Velikonoční beránek
Mnohé společenské, státní a národní organizace mají své symboly. I svátky mají svá znamení,

která vypovídají o jejich nejhlubším smyslu. Známe hvězdu betlémskou, ale i rudou, známe kříž křes-
ťanský, ale i hákový. I velikonoční svátky mají své staré symboly. Objevují se na četných obrazech
i pohlednicích. Je to třeba zajíček, kuřátka, ale také beránek, který je nejstarším znamením Veliko-
noc, ba snad i nejstarším náboženským symbolem vůbec. Od nejstarších dob tvořil totiž důležitou
část téměř každé náboženské oběti.

Starozákonní Velikonoce vzpomínají, jak byl obětován v Egyptě beránek bez vady a jeho krví byly
potřeny veřeje obydlí, kde žili Židé a krev tohoto beránka zachránila v době revolučního vraždění oby-
vatele těchto domů. A oni uprchli z otroctví a byli vysvobozeni z pozemské bídy a poroby.

Beránkem Božím je označován v křesťanství Pán Ježíš. Řekl to o něm asi nejdříve Jan Křtitel, když
prohlásil: „On je Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ Křesťané chápou jeho ukřižování jako
výkupnou a zástupnou oběť za hříchy lidstva. Jeho Krev nás vysvobozuje z poroby duchovní a hří-
chu, který vede k věčné smrti. Toto vítězství nad hříchem a smrtí nám připomínají Křesťanské Veli-
konoce a obětovaný Beránek už není jen ten, který trpěl za nás, ale ten, který o velké noci byl Boží
mocí oslaven a vzkříšen. Sedmadvacetkrát se v poslední knize bible píše o Ježíši jako Beránkovi. Je
tam zapsán i vítězný hymnus: „Hoden je Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost,
sílu, poctu, slávu i dobrořečení na věky věků.“

Kéž by i dnešní materialistická konzumní společnost uměla vnímat a slavit i skutečnosti mravní
a duchovní. P. Richard Scheuch

V ČELÁKOVICÍCH
13. 4. Zelený čtvrtek
17.00 hod. Církev československá husitská
18.30 hod. církev římskokatolická

14. 4. Velký pátek
17.00 hod. Církev československá husitská 
17.30 hod. Církev bratrská
18.30 hod. církev římskokatolická

15. 4. Bílá sobota
20.00 hod. církev římskokatolická

16. 4. Neděle velikonoční
8.00 a

18.30 hod. církev římskokatolická
9.00 hod. Církev československá husitská
9.30 hod. Církev bratrská 

14.00 hod. Českobratrská církev evangelická 
(v modlitebně Církve bratrské ve Vašátkově ul.)

17. 4. Pondělí velikonoční
8.00 hod. církev římskokatolická

Pokračování ze str. 1
Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne, proto se přibližně v tuto dobu věřící

scházejí k zvláštní bohoslužbě.
Zvláštním den, kdy se neslaví mše svatá a další svátosti (kromě pomazání nemocných a svátosti

smíření), je Bílá sobota. Večer o této sobotě začíná oslava vzkříšení, a to velikonoční vigílií, v níž si
připomínáme svatou noc, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Dle Bible Kristus vstal z mrtvých za svítání „prv-
ního dne v týdnu“ neboli „prvního dne po sobotě“ – sobota byla podle židovského kalendáře posled-
ním dnem týdne. Velikonoční neděle – a nejen ona, ale vlastně každá neděle v roce – je proto osla-
vou Kristova zmrtvýchvstání.

Pak následuje Velikonoční pondělí, dle české tradice den velikonoční koledy a pomlázky. Po odez-
nění vážných náboženských svátků se lidová tradice vrací k projevům veselého, radostného života.
Hlavním „aktem“ je šlehání zelenými spletenými pruty, které údajně přináší „pomlazení“ – už je Vám
jasné, odkud se vzalo slovo „pomlázka“?

Tím ale Velikonoce nekončí, jak si mnozí z nás myslí. Naopak, nastává velikonoční doba trvající 50
dní. Apoštolové se ve čtyřiceti dnech po Velikonocích setkávali se vzkříšeným Kristem – čtyřicátý den
po vzkříšení je tedy slavností Nanebevstoupení Páně. Při posledním setkání Ježíš apoštolům řekl, že
se s nimi už neuvidí, ale že dostanou zvláštní posilu – dar Ducha svatého. Tento dar přišel za dal-
ších deset dní a křesťané oslavují Seslání Ducha svatého neboli Letnice. Zdeňka Tichá

Panovník Hospodin provždy odstraní smrt 
(Izaiáš 25,8)

Prorok Izaiáš tímto svým výrokem vyhlédl
opravdu daleko. Starý zákon totiž zůstává způ-
sobem svého vnímání života a světa pěkně při
zemi. I ty nejvěhlasnější postavy, s nimiž se
v něm setkáváme, umřou a nikdo nad jejich hro-
bem ani nenaznačí, že by z něj mohly vstát.
Nejoptimističtější výpověď, učiněná zde na
jejich adresu, zní: „Zemřel stár a sytý dnů.“
Tento starozákonní realismus má ovšem v Bibli
své místo. Dává najevo, že se o životě – i o tom
věčném – rozhoduje na zemi. Co nebylo zalo-
ženo na ní, to se v očistci nedožene. Za čím
není čestný zápas, to Boží milost nepodpoří.
Syrový starozákonní realismus je obranou proti
zbožné vypočítavosti, které člověk tak snadno
propadá. Prorok Izaiáš je jako Judejec realista.
Přesto vidí dál než jeho současníci. Takový pře-
sah je pro život nesmírně důležitý. Realismus,
který nedokáže vyhlédnout za své hranice, totiž
sám sebe neunese. Troskotá na otázce: „Proč
jednat eticky racionálně, žijeme-li absurdní, tedy
narozením a smrtí omezený život?“ Je to zvlášt-
ní, ale člověk potřebuje k eticky racionálnímu
jednání biologicky iracionální motivaci! Pokud
smrt všechny lidské projevy jednou znivelizuje,
tak proč být čestný, proč milovat, proč se oběto-
vat? Stroze realistický pohled na život, vnímaný
v souladu s přírodními vědami jako interval mezi
narozením a smrtí, vede k eticky iracionálnímu
jednání. Prorok Izaiáš chce, aby si jeho lid mohl
počínat eticky racionálně. Proto mu vyhlašuje:
„Panovník Hospodin provždy odstraní smrt.“
Odmítá myšlenku, že by svět byl absurdní, že by
život byl jen marným pachtěním, že by pravda,
spravedlnost a láska měly stejnou kvalitu jako
lež, zrada a nenávist. Proto věří, že Hospodin
do svého stvoření spásně zasáhne. Víra v pře-
moženou smrt je dnes obvykle pokládána za
výraz intelektuální omezenosti. Ale opak je
pravdou. Víra v přemoženou smrt brání zániku
eticky racionálního světa! Nedovoluje smazat
rozdíl mezi dobrem a zlem a propadnout tak
cynismu. Víra v přemoženou smrt dává odvahu
k životu, i když v něm troskotám a hledím smrti
do tváře. Panovník Hospodin provždy odstranil
smrt tím, že ji nechal na Golgotě dopadnout na
sebe sama. Jeho tvůrčí moc se zde rozhodujícím
způsobem střetla s mocí ničivou. Ježíš, který
v sobě ztělesňuje souhrn všeho eticky racionál-
ního, zde narazil na iracionální projev lidské
zloby. Přišel od Boha, postavil se na naši stranu
a my – místo, abychom jásali – ho přibijeme na
kříž! Není radikálnější obžaloby našich lidských
způsobů. Ale právě k tomuto realistickému pohle-
du na sebe sama nás chce Panovník Hospodin
přivést. Proto Ježíš nesestupuje z kříže. Umírá na
něm, aby třetího dne vstal z mrtvých a otevřel
nám tak výhled za naše biologické hranice. A my
jsme díky tomu mohli eticky racionálně jednat.

Emanuel Vejnar, evangelický farář

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY
V OKOLÍ
Českobratrská církev evangelická
14. 4. od 18.00 hod. bohoslužby v Lysé n. L.
s vysluhováním večeře Páně (kostel)
16. 4. od 9.00 hod. bohoslužby v Lysé n. L.
s vysluhováním večeře Páně (kostel)
17. 4. od 9.00 hod. bohoslužby v Lysé n. L.
hudební nešpory – pěvecký sbor, orchestr (kostel)

Církev římskokatolická
Při pobožnosti 17. 4. v 10.30 hod. v kostele
v Nehvizdech bude zpívat velikonoční zpěvy
ekumenický pěvecký sbor v Čelákovic.



PROLUKA NÁMĚSTÍ10 DUBEN 2006

Architektonická soutěž versus
řízená tvorba dostavby proluky

Ve veřejné diskusi o dostavbě proluky náměstí byla často skloňována archi-
tektonická soutěž i s výtkou, proč město namísto jejího uspořádání zvolilo
postup výběrového řízení na soukromého investora, kterému prodá stavební
pozemky. Pokusím se stručně vysvětlit nejdůležitější aspekty architektonické
soutěže i rozhodování kolektivních orgánů města.

Dobře vypsaná a zrealizovaná architektonická soutěž, jejíž výsledky jsou
představeny široké odborné i laické veřejnosti, je nesporným přínosem pro
město a jeho obyvatele. Předpokládá však, že vyhlašovatel důkladně zvážil své
potřeby i zájmy a dokáže přesně definovat, o co usiluje. Účelem architektonic-
ké soutěže je výběr nejlepšího řešení předmětu soutěže, provedený z předlo-
žených soutěžních návrhů, jehož autor bude pověřen vypracováním navazují-
cích stupňů projektové dokumentace. Vyhlašovatel nechá zpracovat soutěžní
podmínky, které nejméně 15 dní před vyhlášením soutěže předloží Kanceláři
Komory architektů k posouzení jejich souladu se Soutěžním řádem. Poté, zpra-
vidla na ustavující schůzi poroty, musí s těmito soutěžními podmínkami vyjádřit
svůj závazný souhlas všichni členové poroty a vyhlašovatel. Podmínky archi-
tektonické soutěže zejména obsahují identifikační údaje vyhlašovatele, sekre-
táře i auditora, druh a předmět soutěže, záměr řešení, závazná kritéria, lhůty
soutěže, seznam podkladů a způsob nakládání s nimi, jmenný seznam členů
poroty, počet a výši cen a odměn i náhradu výloh vyzvaných účastníků, usta-
novení o rozsahu oprávnění vyhlašovatele nakládat se soutěžními návrhy včet-
ně práva na vystavení a závazného způsobu využití výsledků soutěže, dále
ustanovení o ochraně autorských práv i o řešení případných rozporů a vyjá-
dření Komory o regulérnosti soutěže.

Zájmem vyhlašovatele by určitě bylo poskytnout dostatečný prostor k tvůr-
čí činnosti účastníků soutěže a neukládat zbytečně mnoho závazných podmí-
nek řešení, ale naopak za pomoci zkušeného odborníka jasně formulovat sou-
těžní podmínky, které by nejpřesněji vystihovaly daný záměr. V podmínkách
soutěže na proluku našeho náměstí si pro ilustraci můžeme stanovit 1. cenu
ve výši 350 tis. Kč, 2. cenu ve 250 tis. Kč a 3. cenu ve 150 tis. Kč, dále odmě-
ny pro neoceněné návrhy, které by však přinesly pozoruhodné dílčí podněty
a řešení, k možnému rozdělení v celkové výši 150 tis. Kč, takže s ostatními
výlohami (vyzvaných účastníků, poroty, znalců a odborníků) by náklady soutě-
že představovaly částku 1,0 mil. Kč. Přičemž v podmínkách by mohlo být sta-
noveno, že 1. cena nebude vyplacena v případě, že ve lhůtě pro její vyplacení
bude uzavřena mezi vyhlašovatelem a autorem vítězného návrhu smlouva na
vypracování projektové dokumentace, tedy první cena bude součástí celkové-
ho honoráře za dokumentaci. Složení poroty by bylo optimální (i z důvodu
operativnosti rozhodování) z 5 členů – zkušených a zodpovědných architektů
nebo urbanistů, z nichž 3 by byli na vyhlašovateli nezávislí a 2 závislí. Jen tato
pětičlenná porota posoudí všechny soutěžní návrhy, stanoví pořadí a rozdělí

Komentář k veřejné diskusi nad dostavbou proluky náměstí

Jednoznačná odpověď nezazněla
Téměř čtyři hodiny trvala veřejná diskuse nad dostavbou proluky náměstí, která se uskutečnila 

8. března v Kulturním domě v průběhu jednání Zastupitelstva města Čelákovic.
Podle očekávání se zde střetly dva názorové proudy, které se mezi občany v poslední době vypro-

filovaly. Na jedné straně jsou zastánci projektu, který na stránkách letošních čísle Zpravodaje před-
stavil vybraný investor firma Harmonie Group, na druhé pak jeho odpůrci, zastupovaní především
členy přípravného výboru pro uspořádání referenda.

V jejich vystoupeních opakovaně zaznívalo několik hlavních protiargumentů – proč nebyla vypsá-
na architektonická soutěž (viz článek vedle), proč bylo komisí pro rozvoj města a Radou připuštěno
představení studie, která plně nerespektuje regulační podmínky města schválené Zastupitelstvem,
že se prezentované objekty A, B, C, D na náměstí nehodí a nectí jeho historický charakter. Jeden
z tvůrců projektu arch. Topinka oponoval, že pouze dvě budovy na čelákovickém náměstí – radnice
a sousední škola mají historickou hodnotu, proto předložili moderní a podle svého nejlepšího svědo-
mí i nejvhodnější návrh na zástavbu proluky. Zástupci Harmonie Group zdůraznili, že vysoká budo-
va je navržena pouze z architektonického a nikoliv ekonomického hlediska. Deklarovali, že firma je
připravena investovat do zástavby zhruba 200 milionů korun, postavit zde cca 70 bytových jednotek
a 140 parkovacích míst, z nichž polovina bude pod zemí a druhá polovina pro potřeby občanů na
náměstí.

Starosta ing. Bohumil Klicpera po úvodním slově, v němž popsal genezi proluky náměstí, která
vychází z urbanistické studie arch. Tichého, průběžně během diskuse odpovídal na připomínky či
zavádějící informace. Znovu zdůraznil, že pozemky v proluce patří pořád městu, že Zastupitelstvo
uzavřelo s Harmonií Group pouze smlouvu o smlouvě budoucí. Před třemi lety stanovená cena 
2 200,- Kč za metr čtvereční pozemku, která je v ní uvedena, by se měla investicí developera za cca
15 mil. Kč do komunikací, chodníků, parkovacích stání i revitalizace zeleně v případě realizace zdvoj-
násobit.

Na příštím zasedání Zastupitelstva bude projednán další postup zástavby náměstí. Zastupitelé,
kteří se v drtivé většině přiklánějí k předloženému projektu, chtěli znát  názory občanů. Veřejná dis-
kuse však jim však jednoznačnou odpověď na tuto otázku nenabídla. Referendum jako institut
respektují a pokud jeho organizátoři získají potřebný počet podpisů, vyhlásí ho.

PhDr. Václav Tichý, šéfredaktor ZMČ

Představitelé firmy HARMONIE GROUP
a ateliéru DOMY.
Na snímku dole arch. Jan Topinka (vlevo) spolu
se svým kolegou arch. Michalem Juhou. D.V.

vyhlášené ceny a odměny. Verdikt poroty v těchto věcech je konečný a stává
se podkladem pro rozhodování vyhlašovatele.

V soutěžních podmínkách musí být závazek vyhlašovatele k zadání zakáz-
ky autorovi nejlépe hodnoceného řešení, a to v předpokládaném znění, že se
vyhlašovatel zavazuje po projednání výsledků soutěže v samosprávných orgá-
nech města vyzvat některého z autorů oceněných návrhů (prvního, druhého
nebo třetího místa soutěže) k zahájení jednání o uzavření smlouvy o dílo na
provedení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru, oboje za
honorář obvyklý. Za vyhlašovatele bychom se v podmínkách zcela určitě zavá-
zali uspořádat do 1 měsíce po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu
všech soutěžních návrhů.

Ovlivnění rozhodovacího procesu architektonické soutěže veřejností je mini-
mální. Stejně tak není záruka, že porotou oceněná řešení se budou líbit veřejnosti.

Celý rok 2003 byl zasvěcen odborným i veřejným diskusím, které vyústily
v úpravu výchozí urbanistické studie náměstí arch. Tichého a padlo zásadní
rozhodnutí, že město není z finančního hlediska schopné být ve výhledu 5 let
investorem dostavby proluky náměstí, tehdy v odhadovaných nákladech cca
120 mil. Kč. Na základě uvedeného jsme v Radě města doporučili Zastupitel-
stvu města výběr soukromého investora, kterému město za již zveřejněných
podmínek prodá pozemky resp. jejich části proluky náměstí. V těchto podmín-
kách i v budoucí kupní smlouvě jsme  místo  architektonické soutěže  upřed-
nostnili u developera přímé zasahování města v řízeném postupu tvorby
dostavby proluky, tedy výsledky jednotlivých etap resp. stupňů projektové pří-
pravy (studie, územní dokumentace, stavební projekt) podrobovat samozřej-
mě odborné, ale i veřejné diskusi a tímto permanentním vývojem dosáhnout
kvalitní zástavby proluky náměstí. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
Použitá literatura: Soutěžní řád České komory architektů v úplném znění z 24. 4.
2004, Soutěžní podmínky architektonické soutěže LIBEREC PLAZA z 1. 11. 2005,
Soutěžní podmínky architektonické soutěže Chrudim rekonstrukce bývalé budovy
katastrálního úřadu a vnitrobloku z 6. 8. 2005.
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Jak bude vypadat rekonstrukce? 
Naléhavá potřeba zvýšení počtu parkovacích míst i špatný stavební stav stávající vozovky (trhliny,

výtluky, pokleslé obrubníky …) vyvolaly rekonstrukci ulice Rumunské a Spojovací. Na letošní rok se
připravuje realizace 2. úseku ulice Rumunské od ulice Sokolovská po ulice U Potoka a J. A. Komen-
ského v délce 302 m a část komunikace Spojovací od Rumunské po ulici J. Zeyera včetně rohového
parkoviště v délce 72 m.

V současné době jsme zahájili územní řízení, abychom po dosažení územního rozhodnutí požá-
dali o stavební povolení a v 4/2006 vypsali veřejnou zakázku na rekonstrukci komunikací a chodní-
ků s realizací 7 až 9/2006, tedy v období letních prázdnin a dovolených. Ve schváleném rozpočtu
města počítáme s náklady na tuto stavbu ve výši 4,8 mil. Kč.

Projektová dokumentace respektuje požadavek města na maximální zvýšení počtu parkovacích
míst, celkový počet stání v obou úsecích ulice Rumunská od ulic J. A. Komenského a U Potoka až
do Prokopa Holého bude 220, z toho bude 11 vyhrazeno pro ZTP. Navržená komunikace bude v šířce
6,0 m (dva jízdní pruhy po 3,0 m) a po obou stranách vozovky jsou navržena podélná a příčná par-
kovací stání. V celé délce ulice po jejích obou stranách budou provedeny ze zámkové dlažby chod-
níky v šířce 1,5 a 2,2 m, u přechodů pro chodce se na nich provede úprava pro nevidomé. Chodník
na jižní straně bude posunut ke vchodům č.p. 1457 až 1464 z důvodu vytvoření parkovacích stání.

Výškově je vozovka navržena tak, aby bylo možné z větší části využít původní betonové podklad-
ní vrstvy silnice. Po osazení betonových obrubníků a betonových lemovacích dlaždic se podle potře-
by odfrézuje stávající živičný kryt a provede pokládka nového živičného povrchu  v minimální tloušť-
ce 40 mm. V místech nových parkovacích stání se provede kompletní odstranění stávající vozovky
včetně podkladních vrstev a vytvoří se parkovací zálivy se zámkovou dlažbou. Tedy podobně jako
v ulici Stankovského budou v ulici Rumunské oba jízdní pruhy asfaltové a parkovací stání ze zámko-
vé dlažby. Parkovací plochy budou přerušeny vysazenými chodníky v místech přechodů pro chodce,
nájezdů ke kontejnerům, dále v místech stožárů veřejného osvětlení a před nástupními plochami pro
požární techniku u obytných domů č.p. 1452, 1453 a 1456.

V rámci stavby se provede zrušení vstupních šachet na již nefunkčním teplovodu. Jedná se
o šachty ve stávajícím chodníku v úseku od ulice Sokolovské až k č.p. 1453, kterými ale prochází
vodovod z ocelového potrubí. Během demolice šachet zajistí provozovatel vodovodů VaK Mladá
Boleslav, a. s., dohled nad stavebními pracemi, aby nedošlo k poškození tohoto vodovodního potrubí.

Stání pro kontejnery komunálního a tříděného odpadu zůstanou ve stávajících místech, přičemž
jejich betonové plochy ohrazené zídkami se odstraní. Nová stání na jižní straně budou lemována
betonovými obrubníky a vyplněna zámkovou dlažbou. Na severní straně budou pro vyrovnání výš-
kového rozdílu s chodníkem stání zapuštěna do terénu, ohraničena betonovými palisádami a osa-
zena zámkovou dlažbou.

Pro výsadbu nové zeleně a osazení městského mobiliáře připravuje odbor životního prostředí MěÚ
zpracování samostatného projektu.

Při rekonstrukci ulice se také vymění kabely veřejného osvětlení za kabelová vedení s měděnými
vodiči a vybuduje se větev veřejného osvětlení chodníku z Rumunské ulice mezi č.p. 1457 a mateř-
skou školkou do ulice J. Zeyera. Tento chodník, byť není v situaci barevně označen, bude zrekon-
struován a proveden ze zámkové dlažby.

Stavba se bude provádět za uzavřeného provozu, objížďka bude vedena ulicemi Sokolovskou,
Stankovského a J. A. Komenského. O dopravní uzávěře budou občané v dostatečném předstihu
informováni.

Vážení občané, pevně věřím, že navrhovaným řešením docílíme organizovaného parkování ve Vaší
ulici, podobně jako tomu je v ulici Stankovského. Zároveň sledujeme zajištění vyšší bezpečnosti
chodců včetně využívání plných šíří chodníků výhradně chodci, nikoliv parkujícími auty. Usnadní se
i dopravní přístup v obou směrech při odvozu Vašich dětí do mateřské školky včetně bezproblémo-
vého zaparkování před vchodem školky. V neposlední řadě dojde k posílení zeleně ve Vašem okolí
a vybavení městským mobiliářem. Veškeré dotazy či připomínky směrujte prosím na Městský úřad,
odbor rozvoje města – rádi je zaneseme do teprve připravované prováděcí dokumentace, abychom
je mohli zrealizovat. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Autorem kreseb v tomto čísle je Jaroslav Cita.
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AKCE DUBEN – KVĚTEN 2006

Volná místa na těchto VÝTVARNÝCH
KURZECH:

KOŠÍKOVÁNÍ Z PEDIKU pro děti I.
pátek 7. 4., 12. 5. a 19. 5 2006 ve 14.00 až
17.30 hod.
S sebou: přezůvky, zahradnické nůžky na prou-
tí, košíkářskou jehlu
Kurz vede: Alena  Borovičková 
Kde: v klubovně v ZŠ J. A. Komenského - vchod
od bazénu*

Soboty pro dospělé, mládež (děti nad 13 let po
dohodě)
PLETENÍ KOŠÍKŮ
13. 5. a 20. 5. v 8.00 – 14.00 hod.
S sebou: přezůvky, ostré zahradnické nůžky na
proutí, nůž, košíkářskou jehlu 
Kurz vede: Alena  Borovičková 
Kde: v klubovně*

TKANÍ A ŠITÁ KRAJKA 
22. 4. a 13. 5. ve 14.00 – 16.30 hod.
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko, vidlič-
ku na stloukání materiálu, zbytky vlny
Kurz vede: Vilma Nasková
Kde: v MDDM

PATSCHWORK, MOLA
22. 4. a 13. 5. v 16.00 – 18.30 hod.
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko, kous-
ky látek
Kurz vede: Vilma Nasková
Kde: v MDDM

Neděle pro dospělé, mládež (děti nad 13 let po
dohodě)
BATIKOVÁNÍ A POTISKY TEXTILU 
23. 4. ve 14.00 – 16.45 hod.
S sebou: přezůvky, 2 bílá trička, větší jehlu
a bílou režnou nit, nůžky, několik dřevěných
kolíčků a psací potřeby. Základní materiál je
v ceně kurzu, ostatní materiál lze zakoupit na
kurzech.
Kurz vede: Ing. Alena Zradičková
Kde: v klubovně *

DRÁTOVÁNÍ
23. 4. v 17.00 – 19.30 hod.
S sebou: přezůvky, nůžky nebo kleštičky, tenký
měděný nebo hliníkový drát a psací potřeby.
Základní materiál je v ceně kurzu, ostatní mate-
riál lze zakoupit na kurzech.
Kurz vede: Ing. Alena Zradičková
Kde: v klubovně*

LETNÍ TÁBORY – několik volných míst:
• LT Tlučeň u Čestína 22. 7. –  5. 8. 2006, pro

děti od 6 do 15 let
• LT Čestín u Kácova 22. 7. – 12. 8. 2006, pro

děti od 6 do 14 let
• LT Ostrý u Blatné 1. 7. – 15. 7. 2006, pro děti

od 6 do 14 let
• PŘÍMĚSTSKÝ LT „TĚŠÍME SE NA ŠKOLU“

týden pro děti, které se nemohou školy
dočkat, 21. 8. – 25. 8. 2006, vždy od 8.00 do
12.00 hod. v klubovně v ZŠ J. A. Komenského

Veškeré informace a přihlášky v MDDM.

MĚSTSKÝ DŮM
DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

http://mddm.celakovice.cz

ČARODĚJNICKÝ PRŮVOD
Milé  čarodějnice, přileťte 30. dubna 2006
v 18.30 hod. na zahradu MDDM, proletíme
Čelákovicemi a poté pobudeme a pojíme u slav-
nostní hranice.

DALŠÍ AKCE MDDM
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
Srdečně vás zveme na druhý ročník taneční
soutěže „Čelákovická Duběnka“ 6. května 2006
v Kulturním domě v Čelákovicích. Začátek sou-
těže je v 10.30 hod.

Tancovat budou i děvčata z několika skupin
z Čelákovic, přijďte je povzbudit.

VYRÁBĚNÍ MAMINKÁM PRO RADOST
V pátek 12. 5. 2006 v 16.00 – 17.30 hod.
S sebou: 50,- Kč na materiál
Kde: v klubovně*

Pro příchozí – děti, mládež, dospělé (děti do 
6 let s doprovodem). Hlaste se předem (omeze-
ný počet výrobků)!

MATEŘSKÉ CENTRUM ČELÁKOVICE
Najdete nás v zadní části Obecního domu – vchod z ulice Na Stráni 1650, tel.: 776 705 120

e-mail: mctucnak@quick.cz
(nabízíme možnost zasílání programu a dalších informací na Váš e-mail)

Otevírací doba: po 9.00 – 12.00 (příležitostné akce: divadlo, setkání, ...)
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka, od 9.15 hod. cvičeníčko pro nejmenší děti)
st 9.00 – 12.00 (od 10 hod. výtvarná dílna)
čt 9.00 – 12.00 (od 10 hod. cvičeníčko pro děti od 1,5 roku)
pá 9.30 – 12.00 (od 10 hod. zpívání)

V pátek odpoledne zavřeno – uvidíme se na zahradě MDDM.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
• Setkání dvojčat, vícerčat a jejich rodičů – každé 2. a 4. úterý v měsíci  od 15.00 do 17.00 hod.
• Kurz pro budoucí rodiče – každou středu od 14.30 do 16.30 hod.
• Plavání pro těhotné v bazénu v Čelákovicích – každé pondělí od 12.00 hod.
• Plavání pro děti v bazénu v Čelákovicích – nové kurzy od 3. dubna
• Angličtina pro maminky – každý pátek od 8.30 do 9.30 hod.

DALŠÍ AKCE TENTO MĚSÍC:
• v pondělí 3. 4. od 10.00 hod. schůzka maminek a všech, kteří se chtějí aktivně zapojit do tvorby

programu v MC,
• úterý 4. 4. od 16.00 do 19.00 hod. velikonoční dílna pro maminky „Bílé ozdoby na okna“,

s sebou malé ostré nůžtičky, řezací (ulamovací) nožík a pevnou podložku (např. kuchyňské prkénko),
• pondělí 10. 4. od 10.00 hod. setkání s italsko-slovenskou maminkou pí Lucií Anderson, na

kterém se dozvíte, v čem je jiné žít v Itálii, na Slovensku a v Čechách, a naučíte se připravit kla-
sické „sugo na těstoviny“,

• úterý 11. 4. od 10.00 hod. poradna: nosíme miminka v šátcích a povídání s laktační poradkyní,
• středa 12. 4. od 18.00 křesťanské setkání – téma: biblická žena Jochebet, která miluje děti.
• čtvrtek 13. 4. od 10.30 hod. velikonoční výtvarná dílna pro školáky,
• sobota 15. 4. Vejšlap jarním Polabím, start od 9.00 do 11.00 u MěÚ, pěší i cyklistické trasy: 7, 12

a 25 km, v cíli zábavný program pro děti, pořádá 1.Čelákovický klub potápěčů a vodáků,
• úterý 18. 4. od 17.00 hod. pohádka „O Červené Karkulce“,
• sobota 22. 4. Jarní bazárek, prodej od 9.00 do 13.00 hod., příjem věcí v pátek 21. 4. od 17.00 do

19.00 hod.: oblečení pro předškolní děti, oblečení pro budoucí maminky, kvalitní a zachovalé hrač-
ky, potřeby pro kojence i batolata. Objemnější věci (kočárky apod.) jen po předchozí dohodě (tel.:
326 996 526, 606 348 352 či přímo v MC), výdej neprodaných věcí v sobotu 22. 4. od 17.00
do19.00 hod. Na výše uvedeném telefonu se mohou hlásit i zájemci o pomoc při organizaci bazárku,

• pondělí 24. 4. od 10.00 hod. Pohádky o mašinkách,
• úterý 25. 4. od 17.00 do 18.00 Velké závody pro malé děti – na všem, co jezdí (kočárky, odstr-

kovadla, tříkolky, koloběžky, kola, ...), sraz před KD,
• čtvrtek 27. 4. od 17.00 hod. výtvarná dílna pro děti – výroba čarodějnic a čarodějniček,
• neděle 30. 4. od 9.00 hod. závody pramiček u loděnice, přijďte se podívat nebo si zazávodit,

pořádá 1.Čelákovický klub potápěčů a vodáků, info M. Chybová tel.: 606 184 883, 724 943 023.



GYMNÁZIUM

Maturitní ples 
konaný 3. března v Kulturním domě byl pro

nás, oktavány a čtvrťáky, nejdůležitější událostí
za dobu našeho studia, snad i důležitější než
samotná maturita, která nás čeká až koncem
května. Kvůli nepřízni počasí, kterému jsme
nedokázali poručit, začal ples s drobným zpož-
děním. Byli jsme zdárně ošerpováni a rodiče
nás zasypali drobnými. Někteří z nás si od
začátku roku nacvičovali pod taktovkou třídního
tanečního mistra Petra Füzéka taneční předsta-
vení, i to se vydařilo, což bylo pro ně největší
odměnou za vynaloženou dřinu. Stejně zdárně
proběhlo i vyhlášení tomboly, které jsme pojali
netradičně. O vítězné barvě rozhodla jedna
z malých myšek, které běžely za vítězstvím
námi připravenými drahami. S myškami bylo
následně zacházeno humánně a v souladu
s českým právním řádem. Zlatým hřebem veče-
ra však byla námi nově zavedená tradice draž-
by předmětů, které jsme zabavili našim drahým
profesorům, stejně jako oni nám zabavují časo-
pisy a jiné nezbytnosti, které ke studiu nutně
potřebujeme. Tento večer se pro nás všechny
stal nezapomenutelným, vždyť maturitní ples je
jen jednou za život.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám
pomohli – rodičům, protože není vůbec jisté,
zda bychom bez jejich věčného lamentování, že
se neučíme, k maturitě vůbec došli. Pak také
našim profesorům, kteří se nás snaží i přes náš
vytrvalý odpor vzdělávat již osm let. A také účin-
kujícím, moderátorům Katce Kuncové a Pavlu
Wieserovi, kteří se svého úkolu zhostili báječně,
i třem tanečním skupinám – breakerské skupině
Tamagochi Crew, tanečnímu kroužku ZUŠ
Čelákovice a taneční skupině Storm. Děkujeme
také pracovníkům Kulturního domu, kteří nám
zajišťovali hudbu a osvětlení, a všem spozorům
za dárky věnované do tomboly.

oktáva A a IV. A

Vlajka pro Tibet
Město Čelákovice se zapojilo 10. března do

celosvětové akce Vlajka pro Tibet. Studenti
Gymnázia vyvěsili tibetskou vlajku na radniční
věž a před svou školu, aby symbolicky podpoři-
li dalajlamu ve snaze osvobodit svůj lid.

Před 56 lety čínská armáda vtrhla do Tibetu
a obsadila postupně celé území. Povstání tibet-
ského lidu ve Lhase 10. března 1959 bylo reak-
cí na agresivní politiku Číňanů. 80 000 mrtvých
Tibeťanů v prvních dnech povstání a nucený
odchod dalajlamy, nejvyššího duchovního před-
stavitele Tibetu, do indického exilu daly tušit, že
boj za svobodu bude dlouhý. Přes milion Tibeťa-
nů zemřelo ve věznicích, pracovních táborech
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ZŠ Kostelní

ZŠ J. A. Komenského

Druhá počítačová pracovna je nezbytností
Naše škola, která má téměř 470 žáků, vlastní

pouze 1 počítačovou pracovnu, vybavenou 14
PC. Nejen žáci, ale i učitelé volají po další pra-
covně. I ve škole se stal dnes počítač nezbyt-
ností. Je využíván při výuce snad všech před-
mětů, vyučují se na něm předměty jako  základy
administrativy nebo informatika, na počítač
chodí děti ŠD (počítačový kroužek) i žáci 
1. stupně mají od 4. třídy ve svém rozvrhu zákla-
dy práce s PC. Výukové programy jsou dnes již
velmi kvalitní a nabídka obrovská.

Na druhou stranu jsou pro neziskovou školu
počítače drahé, nemluvě již o vybavení nábytkem,
dataprojektorem, vhodnými tabulemi nebo žaluzie-
mi. Financovat zřízení pracovny z vlastních zdrojů
je pro nás příliš nákladné, proto hledáme sponzory.

Předsedkyně naší školské rady MUDr. Čejko-
vá se tohoto nesnadného úkolu ujala a my jsme
dnes ve fázi zpracovávání projektu. Oslovili
jsme firmy s výpočetní technikou i se školním
nábytkem, aby vypracovali návrhy a z nich
v současné době vybíráme nejvhodnější. Využí-
váme i kontakty na získání starších PC, které
jsou průběžně rozmisťovány do kmenových tříd,
do školní knihovny, do pracovny jazyků.

Doufáme, že projekt dopadne dobře, sponzor
pochopí naši snahu a novou pracovnu zainves-
tuje. V tom případě bychom v září příštího škol-
ního roku uvítali žáky v další moderně vybavené
počítačové pracovně. Pokud bychom se se
sponzorem nedohodli, přesto chceme v září PC
pracovnu otevřít, nebyla by asi zařízena nijak
velkoryse, svou funkci by ovšem plnila také
a byla dovybavována postupně.

Každopádně až se v září otevřou dveře druhé
počítačové pracovny na naší škole, budeme
vědět, že za ní stojí velké množství starostí, tele-
fonování, schůzek, vyjednávání – zkrátka práce
a budeme si ji opravdu vážit. Vedení ZŠ

Mateřské školy Čelákovice
oznamují

Mateřská škola Přístavní a Ru-
munská přijímají žádosti rodičů
k zařazení dítěte do předškolního
vzdělávání pro rok 2006/2007 ve
dnech 18. – 21. dubna 2006 od 6.30
do 16.30 hod. v budovách mateř-
ských škol.

nebo při hladomoru. Komunistická totalitní moc
omezila základní práva Tibeťanů na svobodu
vyjadřování, užívání mateřského jazyka, pohy-
bu, náboženství. Zastrašování, mučení, a věz-
nění se staly součástí každodenního života
Tibeťanů v jejich vlastní zemi.

Akce Vlajka pro Tibet vznikla v polovině deva-
desátých let v západní Evropě a je každoročně
provázena snahou informovat širokou veřejnost
o politické situaci i o buddhistické kultuře. Letos
navštívila Prahu výprava šesti buddhistických
mnichů z himálajského kláštera v indickém
Ladaku, aby zde vytvořila tibetskou mandalu.

Obřad sypání mandaly z obarveného písku má
hlubokou symboliku, kterou je třeba studovat
několik let v buddhistickém klášteře. I přesto jsme
hned po vztyčení vlajek začali vytvářet naši vlast-
ní mandalu. Samotnému sypaní předcházelo
shánění jemného písku a několik pokusů o jeho
obarvení. Tvoření mandaly se setkalo s velkým
zájmem studentů i profesorů, kteří si sypání
písku také vyzkoušeli. Mandalu lze chápat jako
buddhistickou představu světa. Svět lidí, kde se
střídá zrození a smrt v pravidelném koloběhu, ale
také božstva, ve která některé buddhistické
směry věří, která jsou na mandale zobrazena
v paláci se čtyřmi branami, odděleného od světa
lidí několika kruhy. Uprostřed celé mandaly je cíl
všeho buddhistického snažení – nirvána.

Když je mandala hotová, v souladu s pomíji-
vostí, která je podle buddhismu základní vlast-
ností světa, se rituálně zničí a písek je vsypán
do řeky. My jsme písek rozprášili do Labe.

Marta Janoušková, septima A

Studenti Gymnázia letos vysypali barevným
pískem i tzv. mandalu, buddhistický symbolický
obrazec.

Rodičům dětí 5. ročníků
V poslední době jistě zaznamenáváte ve škol-

ství spoustu změn. Nový školský zákon, nové
vyhlášky a pokyny nám ukládají měnit osnovy
i styl výuky.

Na naší škole bude v příštím roce zřízena pro
žáky 6. ročníků studijní třída, ve které budou mít
žáci dva cizí jazyky. Kromě angličtiny si navíc
zvolí němčinu nebo ruštinu. Při zařazení dětí do
této třídy zohledníme studijní schopnosti žáků.

Vedení Kamenky

Víte, co je  AKROSTICH?
Je to báseň, v níž počáteční nebo koncové

hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další infor-
maci. My, žáci 8. C, jsme tvořili akrostich  v hodi-
ně českého jazyka. Každý z nás vytvořil svůj
a čtenářům Zpravodaje předkládáme alespoň
jeden.

David Uhlíř, 8. C
Abych se líbil dívkám, chtěl bych 
Být 
Citlivý,
Čistotný,
Dělat si sám ze sebe legraci,
Eliminovat možné veřejné ztrapnění, tolerovat
Feminismus, být
Geniální a
Hlavně vypadat
Chlapsky.
Inteligentní a krásný
Jak
Keanu Reeves. Být
Láskyplný.
Mít
Neskutečně
Ohromně moc
Peněz a zvát do bytu svou
Queen. Především vyhrávat v
Ruletě.
Říkat, 
Slibovat a
Šuškat
To, co mě napadne.
Ťukat 
U jejích 
Vrat a zpívat jí jako Robbie
Williams a neposílat ji do 
Xaverova. Pravidelně ji ze školy 

vyzvedávat Yamahou (1000 ccm).
Získávat si její přízeň květinami a
Žadonit o její srdce.
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KURZY

Keramika – děti
Kdy: 5 tříhodinových lekcí 25. 4., 2. 5., 9. 5., 
16. 5., 23. 5. od 16.00 do 19.00 hod.
Cena: 1 600,- Kč
Keramika – dospělí
Kdy: 5 čtvrtků 20. 4, 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5.
od 19.30 do 22.00 hod.
Volná tvorba nebo inspirace z naší dílny
Cena: 1 300,- Kč včetně druhých výpalů a gla-
zování
Tiffany – šperk
Kdy: 14. 5. od 13.00 do 17.00 hod.
Cena: 700,- Kč
Informace a přihlášky na tel.: 777 992 214,
602 848 903 a na www.vd-labyrint.cz

přijímá nové žáky pro školní rok 2006/2007 
HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební výchova – určeno pro děti, které v září 2006  nastoupí do 1. třídy ZŠ. Pro šk.
rok 2006/2007 rovněž přijímáme žáky do I. stupně základního studia na tyto hud. nástroje: kla-
vír, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, hoboj, příčná flétna, fagot, kytara, housle, viola,
violoncello, sólový zpěv. Dále rádi přivítáme zájemce, kteří by chtěli rozšířit řady našeho
pěveckého sboru. Nabízíme možnost zapůjčení některých hudebních nástrojů. Počet přijatých žáků
je omezen počtem volných míst na jednotlivé nástroje. Přijímací zkoušky pro všechny hudební
obory se konají v úterý 23. 5. a 30. 5. 2006 vždy v 17.30 hodin v budově ZUŠ.

VÝTVARNÝ OBOR
Přípravná výtvarná výchova – určeno pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ.
I. stupeň základního studia – navazuje na přípravnou výtvarnou výchovu a je určen pro žáky 
3. – 9. tříd ZŠ.
Keramika – určeno pro žáky od 9 let. Náplň hodin – práce z volné ruky (modelování, tvorba z plátu),
točení na hrnčířském kruhu, výuka různých způsobů dekorace, návrhy, studijní kresba a malba kera-
miky.
Přijímací zkoušky do VO se konají v úterý 23. 5., ve středu 24. 5., v pondělí 29. 5. a ve středu
31. 5. 2006 vždy v 18.00 hodin ve výtvarném ateliéru ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR
Přípravná taneční výchova – určena pro chlapce i dívky od šesti let.
Do I. stupně základního studia přijímáme žáky ve věku od 7 do 10 let. Přijímací zkoušky do TO
se konají ve středu 24. 5. a 31. 5. 2006 vždy v 17.30 hodin v tanečním sále ZUŠ.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Oddělení dramatické a slovesné – divadelní scéna
Přípravné studium – určeno pro sedmileté žáky.
Základní studium – I. stupeň – navazuje na přípravné studium, určeno pro žáky od osmi let. Přijí-
mací zkoušky do LDO se konají v pondělí 15. 5., 22. 5. a 29. 5. 2006 vždy v 15.00 – 18.00 hodin
v budově ZUŠ.

STUDIO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději v srpnu 2006 dovrší pět let. Výuka probíhá 2x týdně v
dopoledních hodinách, střídavě v rámci hudebního a výtvarného oboru. Přijímací zkoušky se kona-
jí v úterý 2. 5. 2006 a ve čtvrtek 1. 6. 2006 vždy v 17.00 hodin v budově ZUŠ.

Na Vaše dotazy rádi odpovíme, podrobnější informace a přihlášky v kanceláři ZUŠ, Vašátkova
343, 250 88 Čelákovice, tel./fax: 326 991 260, e-mail: zus@celakovice.cz nebo na internetových
stránkách školy www.zus.celakovice.cz

Základní umělecká škola Jana Zacha

Dne 8. a  9. 3. 2006 se uskutečnilo krajské
kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje v
ZUŠ F. Kmocha v Kolíně. Soutěžilo zde také
šest žáků z naší školy ve hře na zobcovou flét-
nu, klarinet, hoboj a příčnou flétnu.

V celkové konkurenci 139 soutěžících na tyto
hudební nástroje se naši žáci po velmi kvalitních
výkonech prosadili na přední místa ve svých
kategoriích.
Umístění našich žáků:
zobcová flétna:
IV. kategorie
2. místo Markéta KAVKOVÁ (p. uč. B. Hejsek)
3. místo Lukáš HYKA (p. uč. B. Hejsek)
klarinet:
III. kategorie
1. místo Ondřej ŠTURM (p. uč. J. Bláha)
VIII. kategorie
2. místo Marek HAVEL (p. uč. J. Bláha)
hoboj:
IX. kategorie
3. místo Marie ČECHOVÁ (p. uč. B. Hejsek)
příčná flétna:
IX. kategorie
čestné uznání Dominika TVRDÁ (p.uč.P.Ježková)

Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu
se uskutečnilo 15. 3. 2006 v ZUŠ v Brandýse
nad Labem za účasti 106 soutěžících. Naši
školu reprezentovalo šest žáků s těmito výsledky:
I. kategorie
2. místo Lenka ŠVESTKOVÁ (p. uč. M. Bílá)
II. kategorie
1. místo Martina KAŠIČKOVÁ (p. uč. A. Tichá,
PaedDr.)

KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽE hudebního oboru ZUŠ
III. kategorie
2. místo Michal DVOŘÁK (p. řed. B. Hanžlík)
IV. kategorie
1. místo Martin HOMOLA (p. řed. B. Hanžlík)
s postupem do národního kola 
X/B. kategorie
2. místo Tomáš HAVELKA (p. uč. A. Tichá,
PaedDr.)
X/A. kategorie
1. místo Zuzana ZEMANOVÁ (p. uč. A. Tichá,
PaedDr.) s postupem do národního kola 

Zuzanu Zemanovou ohodnotila odborná
porota jako absolutní vítězku krajského kola
soutěže.

Všem žákům, kteří naši školu a město Čelá-
kovice v těchto soutěžích reprezentovali, ještě
jednou blahopřejeme, děkujeme také všem uči-
telům, kteří žáky připravovali, a rovněž i učitel-
kám klavírního oddělení, V. Kraf (ohodnocena
porotou za vynikající klavírní doprovody), 
D. Krubnerové a Z. Wagnerové za klavírní
doprovody všech soutěžících.

Milý taťko Jardo PETRÁSI,
5. dubna 2006 se dožíváš v plném zdraví

krásných 85 let. Většina sportovních fanoušků
Tě zná z funkcí ve sportu – atletice a basketbalu.

Za celou rodinu, ale i odchované sportovce Ti
přejeme mnoho zdraví a hodně životního elánu.

Dcera Eva a syn Ivan s rodinami

Jsi naše slunce, když zima je dlouhá.
Jsi naše naděje, když je nám ouha.
Jsi naše láska, největší na světě.
Jsi naše kráska, podobná kometě,
S ohonem štěstí, co za tebou plyne
A světu věští, že vše bude jiné.

Máme tě moc rádi a buď s námi léta,
To si přejí tvoji nejbližší a kamarádi,
Co ti v dubnu zastavili léta.

Naší milce Emilce přejeme hodně zdraví,
zdraví a zdraví, štěstí, pohodu a lásku.
My všichni, co tě máme moc rádi.

Dne 16. dubna 2006 se
dožívá naše maminka
a bábinka paní Vlasta
KRÁLÍKOVÁ krásných 80
let věku.

Pevné zdraví, štěstí,
dlouhá léta a pohodu
v kruhu rodinném přejí
děti, vnoučata a pravnou-
čata Michálek, Martínek 
a Kubíček.

Dne 5. 4. 2006 uplyne již rok od úmrtí naší
milované maminky a babičky, laskavé zdravotní
sestry, paní Miluše VACKOVÉ. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dcera s rodinou

Děkujeme všem přáte-
lům a známým za projevy
soustrasti nad úmrtím
pana Jaroslava POLEN-
SKÉHO.

Zarmoucená rodina

OMLUVA:
V minulém čísle ZMČ, byla uveřejněna vzpo-

mínka na p. H. Rašína. Při přepisu textu došlo
ke zkomolení jména pisatelky na M. „Živná“
místo správného Živnová. Na základě přání pí
Živnové se jí tímto omlouvám. D. Vitáčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Jaké byly oslavy MDŽ?
V našem kalendáři patří  8. březen – Mezinárodní den žen mezi významné dny, a to i přes 

obsáhlé diskuse a veškeré snahy MDŽ zpolitizovat, případně jej nahradit „Svátkem matek“, který je
zcela o něčem jiném.

Navzdory těmto pokusům si z toho občané nic nedělají a Mezinárodní den žen si stále připomínají
a slaví, jako především symbol úcty k ženě, jejímu právu rozhodovat
o svém osudu, a zejména jako připomínku dne mezinárodní solidari-
ty žen všech zemí za rovnoprávnost a spravedlnost.

Oslavy toho letošního MDŽ v našem městě probíhaly 11. března
2006, a to již tradičně  v příjemném prostředí sálu Technických služeb
Čelákovice. Účast byla velice dobrá. Přes 50 žen, z nichž mnohé při-
šly i se svými partnery, obdrželo při vstupu kytičku a v průběhu osla-
vy na ně čekalo nejen bohaté pohoštění, ale hlavně dobrá a radostná
nálada. O tu se nemalou měrou zasloužila kapela POHODA Jiljího
Horáka z Mnichovic, která celé odpoledne hrála oblíbené a známé
melodie k tanci. Průběh oslavy zpestřilo také vystoupení malých dětí
a vtipné a humorné vyprávění pana Bašuse.

Všichni jsme prožili opět jedno krásné a příjemné odpoledne a věříme,
že v příštím roce bude účast žen ještě větší. Za MO KSČM CML

Poděkování čelákovickým světluškám
Naše 9letá adoptivní dcera Martinka si kromě

svého romského původu a mentálního postižení
nese do života ještě celou kupu problémů –
zdravotních i psychických – a ty jí automaticky
odepírají možnost podílet se na běžném životě
vrstevníků, mj. i možnost přihlásit se do jakého-
koliv kroužku podle své volby nebo se účastnit
odpoledních aktivit – běžných pro ostatní děti.

Přesto jsme měli štěstí – a naše dcera už tře-
tím rokem může navštěvovat schůzky místního
skautského střediska. Díky ochotě hlavní
vedoucí dívčího oddílu Jarky Lencové je integro-
vána mezi zdravé děti a účastní se schůzek
oddílu světlušek.

Poděkování tedy patří nejen jí – ale i rádkyním
a ostatním světluškám, že naši dceru přijímají
s jejími klady i zápory a poskytují jí pocit, že
dokáže téměř vše, stejně jako jiné (zdravé) děti.

My si s manželem této možnosti vážíme o to
více, že naše dosavadní zkušenosti s integrací
dcery do „běžné“ společnosti nebyly vždy takhle
kladné a radostné.

Z celého srdce děkujeme. Jungerovi

Proč referendum? 
Okolo projektu dostavby náměstí zaznělo

mnoho názorů. Na internetovém fóru města
i během veřejného projednávání se rozvinula
nebývale vzrušená diskuse. Došlo i na cenzuru
a na anonymní výhružky podáním trestního
oznámení. Není divu, jde o centrum města, jeho
vizitku – a zároveň o velmi výhodný obchod.

Na jedné straně je město, které se rozhodlo jít
cestou jednání s jediným investorem. Ten nyní
předkládá monumentální velkoměstský projekt.
Tvůrci tohoto projektu sebevědomě předpoklá-
dají radikální změnu přístupu k celé rekonstrukci
náměstí, vlastně budování náměstí nového. Jiný
srovnatelně kvalitní projekt na stole neleží.

Na straně druhé stojí občanská aktivita, poža-
dující citlivější řešení zástavby, a to na základě
kvalitního výběru v architektonické soutěži. Sou-
těž představuje možnost, jak získat kvalitní různo-
rodé návrhy a realizovat ten nejlepší a nejcitlivěj-
ší. Pro výběr z více kvalitních variant se vyslovilo
i nemálo zastánců předkládaného projektu.

Průběh a výsledek veřejného zasedání Zastu-
pitelstva nás přesvědčil o tom, že předkládaný
projekt dozná patrně pouze drobné kosmetické
úpravy a na příštím zasedání Zastupitelstva bude
schválen. Místní referendum je tedy opravdu jedi-
ným, byť krajním prostředkem, jak dát prostor pro
vyjádření názoru všem občanům města, tedy
nejen odpůrcům, ale i příznivcům projektu.

K 13. březnu bylo na podpisových listinách pro
vyhlášení místního referenda přes tisíc podpisů
(jen 6 zastupitelů z jednadvaceti získalo ve vol-
bách více hlasů!). Zákonem stanovené parametry
pro vypsání referenda jsou však velmi přísné a do
potřebného počtu 1 700 ještě podpisy chybí.

Věříme, že i pro vás je důležité, jaké je město ve
kterém žijete. Srdcem každého města je jeho
náměstí. Pokud se tedy i vy domníváte, že čeláko-
vické náměstí je třeba upravit a dotvořit co nejlépe,
připojte svůj podpis k návrhu na místní referen-
dum, jen tak je možné dojít k soutěži mezi různý-
mi architektonickými ateliéry a z jejich konkurence
zvolit pro naše náměstí ten nejlepší návrh.

Náměstí potřebuje váš podpis s ohledem na
zákonné termíny do 15. dubna. Pokud tento ter-
mín stihneme, je možné spojit referendum
s červnovými parlamentními volbami (pro město
by to znamenalo značné finanční úspory).

Nespoléhejme na druhé. I jediný podpis může
rozhodnout.

Váháte? Potřebujete více informací? Chcete si
udělat vlastní názor? Chronologicky řazené sou-
visející zápisy ze zasedání Zastupitelstva, Rady
města a komise pro rozvoj města naleznete na
www.tv-port.cz/harmonie, kde je i videozáznam
z veřejného projednávání v Kulturním domě.
M. Kmječová,T. Petišková, P. Polnický,V. Špaček
Pozn. redakce: Za věcnou správnost odpovídají
autoři příspěvku.

Oprava nepravdivé informace
Čtenář Čelákovického zpravodaje a jeho vlo-

žených příloh byl uveden v omyl nepravdivou
informací. Uvedla ji společnost Harmonie v člán-
ku rozebírající můj názor na postup a stav jedná-
ní ohledně zástavby proluky na náměstí. V úvodu
článku bylo napsáno toto: „K nejhlasitějším
odpůrcům Harmonie patří Ing. Jiří Kořínek, jed-
natel Stepp Investu (společnosti, která se zají-
mala o realizaci projektu)“ a dále je rozebíráno
moje stanovisko předané v prosinci zastupitelům
a následně v únoru zveřejněné na webovém dis-
kusním foru města. Toto prohlášení se snaží mé
kritické připomínky ke stavu projednávání projek-
tu znevážit výše citovanou poznámkou. K tomu
dodávám, že jsme nikdy o realizaci projektu neu-

važovali ani moje firma se obdobnými realizace-
mi nezabývá, pouze jsme s městem Čelákovice
uzavřeli dohodu o tom, že nabídku města na
účast ve výběrovém řízení na projekt zástavby
proluky předložíme potenciálním zájemcům.
Shodou okolností však Rada města za sedm dní
po této dohodě výběrové řízení uzavřela.

Pokud čtenář dočetl zmiňovaný článek až do
konce pochopil, že mé obavy z jednání Harmo-
nie byly opodstatněné. Veřejné projednávání
v Kulturním domě dne 8. 3. 2006 je nerozptýlilo.

Ing. Jiří Kořínek

Májové akce KSČM
Pálení čarodějnice – sobota 29. dubna od
17.00 hod.

Již tradiční pálení čarodějnice na fotbalovém
hříšti TJ Sokol Záluží, s poslechovou a taneční
hudbou, soutěžemi dovedností a tvořivosti
a klasickým občerstvení u otevřeného ohně. Pří-
jezd hasičů s opravdovou hasební technikou.
Zveme hlavně rodiče s malými dětmi – zaruče-
ná bezpečnost pobytu na hříšti.

1. máj v Čelákovicích od 8.45 hod.
Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti

Svátku práce v parku za Městskou knihovnou.
Na shromáždění promluví poslanec a současný
kandidát na poslance do Sněmovny Parlamen-
tu ČR Václav Frank a nový kandidát na poslan-
ce téže Sněmovny Dr. Milan Havlíček z Říčan
u Prahy.

Prvomájová okresní veselice od 14.00 hod.
v Brandýse n. L. – St. Boleslavi

Minimálně tříhodinové zábavné odpoledne
s živou kapelou POHODA Jiljího Horáka z Mni-
chovic, s několika hosty – poslanci Parlamentu
ČR, ale i kandidáty na poslance, tombolou a tra-
diční dobrou náladou. Vstupné zdarma. Linkový
autobus z Čelákovic jede ve 13.25 hod.
z náměstí a vlak ve 13.30 hod. z nádraží. Pří-
padné změny místa u této akce  předem ozná-
míme letáčky.

8. květen v Sedlčánkách od 18.00 hod.
Pietní akt s pokládáním věnce a květin u pří-

ležitosti připomenutí si 61. výročí osvobození
města Sovětskou armádou. Shromáždíme se
před Pomníkem padlých v 1. světové válce na
návsi v Sedlčánkách. Potom se průvod přítom-
ných pěšky přesune k hlavnímu aktu k památníku.

9. květen v Záluží od 18.00 hod.
Pietní akt s pokládáním věnce a květin u pří-

ležitosti vzpomenutí si na 61. výročí osvobození
města Sovětskou armádou v Parku Rudé armády
v Záluží. Shromáždění před parkem od 17.45 hod.
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Jarní svoz tříděného a nebezpečného
komunálního odpadu

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice pořádají svoz tříděného a nebezpečného komu-
nálního odpadu. Vytříděný nebo nebezpečný komunální odpad z domácností bude možné
zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

1. 4. 2006
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
8. 4. 2006
ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova
22. 4. 2006
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

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

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

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 

HASIČI V ČELÁKOVICÍCH HODNOTILI
Dne 25.2.2006 proběhla v hasičské zbrojnici výroční valná

hromada Sboru dobrovolných hasičů, jež hodnotila práci v roce
2005, za účasti 35 členů a četných hostů - starosty města ing.
Klicpery, starosty okr. sdružení Praha-východ p. Laciny, zástup-
ce Hasič. záchr. sboru Středočeského kraje – územ. odboru Ml.
Boleslav pplk. Jana Vrzala, šéfredaktora časopisu 112 mjr.
Vykoukala, velitelky obvod. odd. Policie ČR v Čelákovicích kpt.
Blanky Černé a zástupců okolních sborů.

Sbor měl 41 mužů, 16 žen a 21 mladých hasičů. 20 členů tvo-
řilo výjezdovou jednotku JPO III. Ta během roku vyjela k 57 pří-
padům. Družstvo se zúčastnilo tří soutěží v požárním sportu.
V útvaru v Jablonci nad Nisou jsme si v polygonu vyzkoušeli
dýchací techniku, v Říčanech u Prahy proběhl lezecký výcvik,
asistovali jsme při dětských dnech, účastnili se cvičení Integro-
vaného záchranného systému ve St. Boleslavi ad.

Práce s mládeží probíhala po celý rok. Dvě družstva starších
žáků a žákyň pod vedením pí Hanzlové a manželů Tomečkových
se účastnila Memoriálu L. Báči v požárních útocích mládeže
a dorostu, soutěží ve  St. Boleslavi, Křížkovém Újezdci, okresního
kola v Dolínku a branného závodu ve Struhařově.

Dvě členky sboru pracují v radě mládeže okr.
Praha-východ, jeden člen v radě represe a sta-
rosta sboru jako předseda okr. kontrolní revizní
rady. Spolupráce s městem Čelákovice byla na
dobré úrovni. Miloš Fridrich, starosta sboru

Chovatelé bilancovali a spolu s nimi čle-
nové mykologického kroužku. Zároveň uspo-
řádali tradiční soutěž o nejlepší houbovou kon-
zervu v sladkokyselém nálevu. V porotě byl
přítomen houbový mág, přední český mykolog,
Ing. Jiří Baier. V kategorii houby zvítězil P.
Macháček (havelky), druhý byl J. Kadeřávek
(čirůvka dvoubarvá), třetí pak skončil Z. Köhler
(růžovky). Kategorie houby se zeleninou byla
tentokrát velmi vyrovnaná, a tak se rozdělili
o prvenství paní M. Špalková, M. Vedralová a J.
Kubeš (foto – porotci při práci).

Morana se nechce vzdáti své vlády, a tak si
o prvních kačenkách českých, smržích anebo
dubnových májovkách necháme jen zdáti.Vláhy
je dost, tak jen trochu teplíčka. Ing. Baier přine-
sl vzácnější Palečku zimní (Tulustoma bruma-
le) – tato houbička má třeň cca. 6 cm dlouhý, 
2-3 mm tlustý, jemně šupinovitý, tuhý, který nese
jako hrách velkou hlavičku s malým rourkovým
ústím. Hlavička vyčnívá nad okolní terén a při
závanu větru se z rourkovitého ústí šíří ven
výtrusy. Houba roste na vápencovitém podkladě
v mechu. Není jedlá.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

Tip na výlet:

Do Drážďan přes Tanvald
Od nového jízdního řádu jezdí o sobotách

a nedělích přímé moderní německé vlaky na
trati Drážďany-Tanvald. Z Čelákovic vyjedeme
v 6.56, v Lysé přestoupíme v 7.07 na rychlík
směr Ústí a ve Všetatech v 8.00 na rychlík do
Tanvaldu, kam přijedeme v 10.01. Přestoupíme
do přímého vlaku, který z Drážďan přijede

HASIČSKÝ LETNÍ TÁBOR MILIČÍN 2006
Termín: 11. 8. – 25. 8. 2006
Zaměření: indiánská tématika (celotáborová
hra, výroba a batikování indiánských oděvů,
výroba luků a šípů a hry zaměřené na indián-
skou historii)
Stravování: 5 x denně, ubytování ve srubech na
kraji lesa
CENA: 3 500,- Kč
Pořadatel: SDH Čelákovice
Informace na tel.: 777 028 902

Jarní úklid čelákovického potoka
Jdete-li parkem kolem Kulturního domu,

nebudete asi příliš spokojeni se stavem břehů
a korytem potoka. Chtělo by to uklidit a vyčistit,
napadne mnohé. A co kdybychom to před Veli-
konocemi udělali sami? A tak, kdo má zájem,
nechť se dostaví v sobotu  8. dubna 2006 v 8.00
hod. k potoku s gumovými rukavicemi a odpoví-
dající obuví. Pokud máte nějaké zahradnické
náčiní, určitě se bude hodit. Bude-li nás alespoň
několik, potok se nám bude určitě v poledne
více líbit. Libuše Šaldová

a odjíždí v 11.06 hod. Čeká nás tříhodinová
vyhlídková jízda podhůřím Jizerských a Lužických
hor přes Smržovku, Jablonec n. N., Liberec, 
Chrastavu, Žitavu, Ebersbach, údolím „potůčku“
Sprévy a ve 14.10 hod. vystoupíme ve stanici
Dresden-Neustadt. Z nádraží projdeme před-
městskou čtvrtí Neustadt k mostu přes Labe
naproti historickému jádru a můžeme obdivovat
operu, galerie, muzea a obnovený chrám Frauen-
kirche. Procházkou se dostaneme na drážďanské
hlavní nádraží. Máme k dispozici dvě možnosti
spojení. V 16.30 odjíždí vlak do Bad-Schandau,
kde přestoupíme v 17.25 na vlak do Děčína, tam
v 17.54 na vlak do Střekova, ve Střekově v 18.35
na spěšný vlak do Lysé a doma jsme v 20.19.
Pokud se budeme chtít v Drážďanech zdržet,
odjedeme směr Bad Schandau v 18.30, tam pře-
stoupíme v 19.25 na Děčín a v Děčíně na rychlík
do Prahy v 19.57. Na Masarykově nádraží máme
přípoj osobním vlakem ve 21.50 domů.

Kdo chce, může jet s námi v sobotu 29.
dubna. Sejdeme se na čelákovickém nádraží.
S sebou nutno mít platný cestovní doklad – stačí
občanský průkaz nejnovějšího typu, kartu zdra-
votního pojištění a nějaká ta eura. Jízdenka
SONE+ se kupuje v den jízdy, tedy nikoliv
v předprodeji, a nelze s ní cestovat rychlíky EC
a IC. Ing. Josef  Šalda
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TENIS

FOTBAL

TK Čelákovice hledá správce kurtů na půl úvaz-
ku. Více informací u p. Uhra na tel.: 602 626 499.

Výbor TK zve všechny členy a příznivce na
valnou hromadu, která se koná 22. 4. 2006
v 10.00 hod. Těšíme se na vaší účast před
zahájením nové sezony. Ondrej Michelčík

FBK ČELÁKOVICE
FBK ČELÁKOVICE–SCC SEMILY 2:5

První třetina byla opatrná, nikdo nechtěl udě-
lat chybu, ve druhé třetině jsme se chybovali
a soupeř toho dokázal využít, ve třetí třetině si
soupeř náskok již pohlídal.

SLAVIA TU LIBEREC–FBK ČELÁKOVICE
10:7

Utkání hrané z obou stran velmi útočně se
muselo líbit, výsledek však více Liberci.

FLORBAL

Kvalifikace ME s Ukrajinou
SK Union Čelákovice byl pověřen UEFA

a ČMFS pořadatelstvím jednoho z utkání sku-
piny kvalifikace mistrovství Evropy žen do 19
let, ve které kromě Česka startují ještě reprezen-
tační týmy Belgie, Ukrajiny a Walesu. Na Měst-
ském stadionu v Čelákovicích nastoupí ve
čtvrtek 27. dubna od 16.30 hodin mladé české
fotbalistky proti stejně starému výběru Ukraji-
ny. „Vzhledem k tomu, že toto kvalifikační utkání
podléhá přísnému pořadatelskému režimu kate-
gorie „B“, který stanovila UEFA, musíme ho uspo-
řádat na Městském stadionu, kde náš klub v minu-
lých letech investoval nemalé finanční prostředky
do jeho zázemí a interiéru,“ řekl na vysvětlenou
sekretář SK Union Milan Šikl, proč se duel Česko-
Ukrajina neuskuteční na stadionu „U Hájku“. (tý)

POČASÍ ODLOŽILO ÚVOD
FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ 

Příprava fotbalistů Unionu směřovala k 11.
březnu 2006, kdy měla být zahájena jarní
část divizní soutěže. Vše bylo jinak. Zima
nechce uvolnit své pozice, a to fotbalu, hlav-
ně povrchům hřišť, vůbec nesvědčí.

Trenér Unionu Günter Bittengel po skončení
zimního turnaje na Xaverově vyslal své svěřen-
ce k několika přípravným zápasům.
FK BRANDÝS–SK UNION 1:3
Branky: Turek, Dalekorej, Fingerhut.

Na umělé trávě a za nepříliš kvalitního osvětlení
měl Union mírnou převahu, ale špatnou mušku.
AFK SEMICE–SK UNION 1:3
Branky: Dalekorej, Bláha, Fingerhut.

Tentokrát na přírodní trávě v Bříství mělo
utkání podobný průběh jako předtím s Brandýsem.
SK UNION–HR. KRÁLOVÉ „B“ 1:4
Branka: Dozorec.

Trávník pokryla několika centimetrová vrstva
sněhu a těmto podmínkám se lépe přizpůsobili
třetiligoví hosté.
FK BRANDÝS–SK UNION 3:3
Branky: Fingerhut 2, Bláha.

Již druhé utkání se stejným soupeřem bylo
náhražkou za odložený mistrovský zápas s Čes-
kým Brodem. Hrálo se opět na umělé trávě,  Bran-
dýs měl lepší 1. půli, Union se zlepšil po přestávce.

Těsně před předpokládaným začátkem sou-
těže posílili Union dva hráči z Xaverova – útoč-
ník Zdeněk Turek, a středový, zkušený hráč
Jindřich Jirásek. Vedení klubu stále ještě usi-
luje o angažování vysokého útočníka.

Družstva starších a mladších žáků mají rov-
něž první tři kola krajského přeboru odložena.

V přípravě na jarní polovinu dorostenecké divize
hrály oba týmy Unionu na zimních turnajích v Pra-
ze. Starší dorostenci na ZT Motorletu skončili na 
5. místě, mladší na turnaji Junioru postoupili až do
finále ve kterém podlehli domácímu celku 2:3.

POZVÁNKA NA DUBNOVÉ ZÁPASY
„A“ mužstvo – divize:
sobota 8. 4. od 16.30 hod. UNION–LITVÍNOV
stadion „U Hájku“
sobota 22. 4. od 17.00 hod. UNION–Baník
SOKOLOV stadion „U Hájku“
Dorosty – divize:
sobota 1. 4. od 10.15 hod. UNION–FSC LIBUŠ
stadion „U Hájku“
sobota 15. 4. od 10.15 hod. UNION–TEPLICE
„B“ stadion „U Hájku“
sobota 29. 4. od 10.15 hod. UNION–SOKOLOV
stadion „U Hájku“

Žáci – krajský přebor:
sobota 8. 4. od 9.30 hod. UNION–KOSMONOSY
Městský stadion
sobota 22. 4. od 9.30 hod. UNION–PODĚBRADY
Městský stadion Milan Šikl  

Závěr halové sezony přípravek Unionu
S netrpělivě očekávaným koncem zimy poma-

lu spěje ke svému konci i zimní halová anabáze
fotbalových přípravek klubu SK Union. Vítaným
zpestřením v rámci zimní přípravy nejmladších
fotbalistů se stala přátelská utkání s výběrem vrs-
tevníků z Libochovic. Zatímco v prvním utkání
domácí Union přehrál hosty výsledkem 6:2,
v odvetě již nestačil na zlepšenou kombinační
hru hostí a těsně podlehl výsledkem 3:4.

Fotbalisté mladší přípravky se s chutí opakovaně
v přátelských zápasech poměřovali se soupeřem
z okresního přeboru – SK Úvaly. Zatímco v úvod-
ních soubojích vyhrávali dvouciferným rozdílem,
postupně se rozdíl snižoval. Po delší odmlce
z důvodu jarních prázdnin a zimních dovolených
byl velmi očekávaným soubojem zápas dne 13.
března. Ofenzivně naladění hráči domácího Unio-
nu přestříleli hosty z Úval výsledkem 10:7. R.Š.

Když fotbalisté Čelákovic otevírali stadion Slavie
Málokdo ze současníků asi ví, že přesně před 58 lety asistovali fotbalisté Čelákovic u zno-

vuotevření stadionu pražské Slavie na Letné, který byl v posledních dnech druhé světové
války v květnu 1945 ustupující německou armádou záměrně zničen. Díky iniciativě dlouhole-
tého archiváře Sparty Václava Borečka můžeme tuto unikátní a polozapomenutou fotbalovou
událost i na stránkách Zpravodaje města Čelákovic připomenout. Příznivci čelákovického
Unionu se s historickými dokumenty včetně fotografií mohli již seznámit v klubové vývěsce.

Sedmého dubna 1948 si úřadující mistr Slavia pozval na svůj renovovaný letenský stadion v pohá-
rovém utkání druhý tým středočeské divize z Čelákovic. Tři tisícovky natěšených slávistických fanoušků
viděli hlavně ve druhém poločase exhibici svého týmu, neboť hosté drželi krok s Pražany pouze do
přestávky. Obávaní kanonýři Josef Bican a Vojtěch Bradáč rozvlnili čelákovickou síť shodně čtyřikrát,
čestný úspěch hostů vstřelil z penalty Veselý.

Čelákovice  nastoupily proti Slavii v této sestavě: Filip – Voborník, Jungr – Kinský, Hanousek, Mazur
– Vaněk, Karda, Veselý, Plemeník, Trkal (na předzápasové fotografii jsou samozřejmě poskládáni jinak).

Výrazné vítězství 11:1 na znovuotevřeném stadionu vzbudilo v táboře příznivců červenobílých
optimismus, že se vrátí slavné časy Slavie. Opak byl ale pravdou. Zanedlouho jejich  hřiště definitiv-
ně zmizelo z Letenské pláně, neboť muselo ustoupit megalomanskému plánu komunistů postavit
právě zde obří pomník generalissimu Stalinovi. „Sešívaní“ byli vystěhováni do vršovického Edenu,
kde zůstali, i když byl po pár letech pomník odstřelen… (tý)




