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● Nohejbalisté mají titul

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Jak odstranit havarijní
stav na „KAMENCE“?

Areál ZŠ Kostelní je skládá z pěti budov,
každá je po technické stránce jinak postave-
na, a pouze nová budova s bývalou „Kamen-
kou“ jsou stavebně propojeny. Z prostoro-
vých důvodů chybí odborná učebna fyziky,
školní dílny, odborné kabinety a sportovní
hřiště, nevyhovující jsou prostory školní
družiny, nepostačující je i jen jedna velká
tělocvična. Z různorodosti stavebních objek-
tů vyplývají provozní problémy zejména ve
vytápění, také stávající kotelna již doslouži-
la. Nová budova školy, zkolaudovaná v roce
1994, bohužel po stavební stránce nesplňuje
kvalitativní parametry, naopak i po tak krátké
době provozu vykazuje velké množství
závad a nedostatků.

Město Čelákovice proto  nechalo zpraco-
vat architektonickou studii dostavby celého
areálu tzv. cílové řešení, které by mělo být po
částech v jednotlivých letech realizováno.
Celkové náklady se odhadují na zhruba 90
milionů korun, z toho na vlastní dostavbu
padne 63 milionů. Prioritu dostalo odstraně-
ní havarijních stavů, teprve poté by se sta-
věly nové objekty. Od starosty Ing.
BOHUMILA KLICPERY jsme chtěli vědět
další podrobnosti o průběhu rekonstrukce
i jejich příštích etapách.

Proč se začalo zrovna kotelnou?
„Stávající kotelna v samostatném objektu byla

od roku 2003 v havarijním stavu, proto jsme
v roce 2004 nechali přepracovat prováděcí
dokumentaci plynové kotelny, ale již s umístě-
ním kotelny do sklepa staré budovy  a ústřední-
ho topení v objektech školy včetně vnějších tep-
lovodů. V rámci programu 298 210 – Odstranění

havarijního stavu ZŠ Kostelní jsme obdrželi dotaci ve výši 6,705 milionů korun, kterou nám pomohla
zajistit poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Alena Čurdová. Z veřejné zakázky vzešla pro město ekono-
micky nejvýhodnější  nabídka firmy ITES, spol.. s r. o., Stochov v ceně  8,143 milionu korun, ale
smlouva o dílo z důvodu námitky jednoho z uchazečů o rekonstrukci mohla být uzavřena až 2. srpna
2005.“  

Jaký měla tato námitka dopad na termíny?
„Ve veřejné zakázce hodnotící komise považovala hodnotu dvou dílčích kritérií (sankcí a záruk)

u dvou firem za zjevně nepřiměřenou a ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 137/2005 Sb. jim přiřadila
nulové ohodnocení v těchto kritériích. Jedna z firem podala proti tomu 2. června 2005 námitku. Ze
zákona o veřejných zakázkách pro mne jako zástupce zadavatele vyplývá, že smlouvu o dílo s vybra-
ným uchazečem mohu uzavřít až za 60 dní od data podání námitky. Námitku stěžovatele jsem odmí-
tl a potvrdil výsledek hodnotitelské komise. Firma se již k Úřadu pro hospodářskou soutěž neodvo-
lala, ale až po uplynutí dvou měsíců – tedy 2. srpna mohly být zahájeny stavební práce.

Toto dvouměsíční zpoždění mělo velmi nepříjemný dopad. Počítali jsme totiž se zahájením prací
od poloviny června, takže jsme přišli o celý měsíc prázdnin! S firmou ITES jsme ve smlouvě o dílo
přesunuli realizaci vnitřních rozvodů včetně topných těles tělocvičny BIOS  ve výši 546 tisíc korun do
příštího roku, června a července 2006. Zakotvili jsme to se souhlasem poskytovatele do identifikač-
ních údajů dotační akce.“  

Nenastal v průběhu zpožděných prací ještě další skluz?
„Rekonstrukce probíhala vcelku hladce, s prací firmy ITES jsme s technickým dozorem panem

Benešem, ředitelem spol. Q-BYT, byli spokojeni. Dvoutýdenní zpoždění vyvolal nutný archeologický
průzkum. Musím pochválit ředitele muzea pana Špačka, který nám vyšel maximálně vstříc. Přesu-
nul své zaměstnance z průzkumu ze Zelenče a záchranný archeologický průzkum nechal provádět
i o sobotách a nedělích, takže další prodlení už nenastalo.“

Pokračování na str. 4

ROZHOVOR
NA AKTUÁLNÍ TÉMA

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
v Kulturním domě 

Dne 16. 11. 2005 od 16.00 hod.
Program: Sportovní tematika

vlastní program ZM od 17.30 hod.:
Změna rozpočtu města pro rok 2005

Majetkoprávní záležitosti 
Dne 12. 12. 2005 od 18.00 hod.

Program: Rozpočet města pro rok 2006
Investice města v roce 2006
Majetkoprávní záležitosti

Tradiční slavnostní rozsvícení 
městského vánočního stromu 

sobota 26. listopadu 2005

9.00 – 16.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Kamence
Kamenka

10.00 – 19.00 hod. „ZIMA JE, ZIMA JE“ 
Městské muzeum 10.00 hod. vernisáž výstavy připravené ve spolu-

práci se Západočeským muzeem v Plzni

14.00 – 19.00 hod. VÁNOČNÍ JARMARK
Statek v Rybářské ulici prodej keramiky, šperků, svíček, medoviny, jmelí,

adventních věnců, občerstvení

15.00 – 18.00 hod. GALERIE U RADNICE
Rybářská ulice

15.00 – 15.15 hod. VYHODNOCENÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE
nám. 5. května před CMC Zpravodaje města Čelákovic

15.15 – 17.00 hod. OD PODZIMU DO ADVENTU
nám. 5. května před CMC tanec, zpěv, loutkové divadlo – v podání žáků 

ZUŠ Jana Zacha 

16.45 – 17.15 hod. ŽIVÝ BETLÉM
nám. 5. května před CMC

17.00 – 17.30 hod. ROZSVÍCENÍ STROMU ZA ZPĚVU KOLED
nám. 5. května před CMC projev představitelů města, poté zazpívá 

pěvecký sbor ZUŠ Jana Zacha

17.30 – 19.00 hod. MELODY VARIANT
nám. 5. května před CMC program hudební skupiny

15.00 – 19.00 hod. STÁNKOVÝ PRODEJ
nám. 5. května před CMC vánočního zboží, občerstvení a všeho,

co navodí vánoční atmosféru
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
dne 26. září 2005

V úvodu Mgr. Bodlák, jménem města veřejně
poděkoval čelákovické občance Michaele Uhro-
vé, člence družstva basketbalu žen, za dosaže-
ný titul mistrů Evropy na mistrovství v Turecku.
ZM schválilo:
• použití institutu prominutí odvodu dotace

i penalizace včetně dopočtu a následného
vrácení poměrné části dotace v roce 2008,
v dotačním titulu ZTI OZ Nedaniny 37 RD,

• vrácení poměrné části dotace za nedostavěné
byty (80 tis. Kč na 1 BJ) v OZ Třebízského II.
do státního rozpočtu v roce 2006,

• přijetí dotace na akci „Odstranění havarijního
stavu ZŠ Kostelní Čelákovice“ vedené pod ev.
č. 2982107020 ve výši 6,705 mil. Kč, a násled-
ně znění Smlouvy o dílo s prováděcí firmou
ITES, spol. s r.o.,  

• doplnění úpravy č. 3 rozpočtu na rok 2005
o položky:
1/ DUR kruhový objezdu v.č. DPH 60 tis. Kč, 
2/ archeologický průzkum areálu II. ZŠ v.č.
DPH 221 tis. Kč, 3/ archeologický průzkum
plynofikace Záluží v.č. DPH 113 tis. Kč, 
4/ výměna okem čp. 1440 a 1441 v.č. DPH
1,323 tis. Kč,

• vyčlenění částky 20 tis. Kč na propagaci
„Naučné stezky údolím Labe mezi Lysou n. L.
a Čelákovicemi“, na případném společném
projektu s městem Lysá n. L.,

• zvýšení nákladové položky spotřeba energie
ze 129.960 Kč na 170.000 Kč v rozpočtu MŠ
Přístavní,

• zvýšení příspěvku na provoz MŠ Rumunská
o 153.600 Kč,

• zvýšení příspěvku na činnost ZŠ Komenského
o 15.000 Kč na opravu nouzového osvětlení,

• zvýšení příspěvku ZŠ Kostelní na činnost
o 7.000 Kč,

• zvýšení příspěvku na činnost Městské knihov-
ně o 33.000 Kč na odpisy,

• zadání 2. změny územního plánu sídelního
útvaru města Čelákovice,
Město Čelákovice má schválený územní plán
sídelního útvaru od roku 1993. 1. změna ÚPSÚ
byla schválena dne 15. 12. 2004. V průběhu
projednávání konceptu 1. změny ÚPSÚ bylo
zahájeno konkurzní řízení na firmu TOS Čelá-
kovice, a. s., která vlastní pozemky, jenž byly ve
schváleném územním plánu vedeny jako stáva-
jící průmyslová výroba. Konkurzní řízení vyčle-
nilo z těchto ploch plochy nezastavěné, resp.
průmyslem nevyužívané. Tato změna má tyto
plochy vymezit v územním plánu a zařadit je do
ploch smíšené zóny městského typu.

• znění Smluv o převodu vlastnictví jednotek
a spoluvlastnických podílů na společných čás-
tech budov a pozemcích. Město prodalo bytové
jednotky v ulici Rumunská čp. 1464/7, 1464/9,
1464/10, 1464/12 a V Prokopě čp. 1332.

Věc dotace - Základní škola J. A. Komenské-
ho z roku 2001.
K tomuto bodu programu se dostavil Mgr. Ne-
spala, který v této záležitosti zastupoval město,
a podrobněji vysvětlil celou problematiku.
ZM schválilo návrh splátek (viz následující člá-
nek starosty o dotacích).
ZM zároveň schválilo odměnu advokátovi
v celkové výši 1.948.415,- Kč.

ZM zprostilo mlčenlivosti:
na základě žádosti Policie ČR, správce daně
Finanční úřad Praha-východ, Praha 8, za úče-

lem prověření oznámení ze spáchání trestného
činu porušování povinností při správě cizího
majetku, a to v případě dotace na výstavbu
nájemních bytů č.p. 109 ve výši 4,16 mil. Kč
z roku 2002, dotace na zateplení a modernizaci
Základní školy v ul. J. A. Komenského ve výši 
61 mil. Kč z let 2001 a 2002 a dotace na výstav-
bu ZTI obytných zón pro RD: 1/ OZ Jiřina 59 RD
ve výši 2,95 mil. Kč z roku 1998, 2/ OZ Třebíz-
ského II. 25 RD ve výši 2 mil. Kč z roku 2000
a 3/ OZ Nedaniny 37 RD ve výši 2,96 mil. Kč
z roku 2002.
ZM souhlasilo:
s úhradou pohledávky ve výši 357.755 Kč, včet-
ně 3% úroku z prodlení od 11. 4. 2003 do zapla-
cení, společnosti IRC Trade, spol. s r.o., Lázně
Toušeň za projektovou dokumentaci k lokalitě
„Průmyslová zóna Čelákovice“.
ZM pověřilo:
• RM a starostu k účasti na dražbě pozemků

úpadce TOS, uvedených v předloženém
pokladovém materiálu pod č. 3. „V Prokopě
SBD“, a č. 4 „Město – veřejné plochy“,  

• starostu a jednoho člena RM účastí na dražbě
a vydražením uvedených pozemků až do výše
% nejnižšího podání dle usnesení RM za
účasti členů ZM, 

• RM uzavřít dohodu s SBD pro případ společ-
né dražby,

• na základě usnesení č. 18/52 ze dne 29. 6.
2005 pověřuje kontrolní výbor a finanční výbor
kontrolou veřejných zakázek na odboru rozvo-
je města MěÚ, poptávkových řízení na hospo-
dářském odboru MěÚ a investičních akcích
Stankovského II.

ZM vzalo na vědomí:
• zprávu o provedené daňové kontrole na dota-

ci akce OZ Nedaniny 37 BJ,
• Rozhodnutí MF ČR č.j. 52/31 050/2005 – 525

ze dne 21. 7. 2005, a na základě tohoto roz-
hodnutí ZM konstatuje, že městu nevznikla
žádná škoda, 

• rozbor hospodaření města v 1–6 měsíci roku
2005,

• vyčíslené hrubé náklady, potřebné pro obno-
vení činnosti Městské policie v Čelákovicích:
a) náklady jednorázové/startovací – 1.124 500
Kč, b) náklady pravidelné/opakující se každý
rok – 2.637 200 Kč (+ 304.000 Kč), c) náklady
ostatní –100 000 – 300 000 Kč. Celkem tedy
částka 4.065.700 Kč, která bude začleněna do
návrhu rozpočtu pro rok 2006.

ZM určilo:
za nového člena Osadního výboru městské
části Sedlčánky a Císařská Kuchyně p. Rudolfa
Bendu, a to v důsledku úmrtí p. Ivana Mokrého.

Věc - Grantový program na podporu rozvoje
regionální dopravní infrastruktury – místní
komunikace 
Na základě žádosti města o účast v grantovém
schématu SROP na oddělení GS Krajského
úřadu Středočeského kraje bylo naše město
vybráno pro poskytnutí finanční pomoci v rámci
akce „Čelákovice – průmyslová zóna jih, komu-
nikace“. (Jedná se o rekonstrukci místní komuni-
kace k průmyslové zóně a komunikace k budou-
cím průmyslovým objektům.)
KÚ SK – Odborem Evropské integrace – oddě-
lením Grantových schémat z fondů EU – bylo
město jako žadatel vyzváno k podpisu Smlouvy
o financování této akce. Po prostudování smlou-
vy a konzultacích s příslušnými pracovníky KÚ
se však ukázalo hned několik možných koliz-
ních oblastí. Proto bylo ZM navrženo zatím do
SROPU nevstupovat. Grant předložit RM
k podrobnému projednání a pak znovu předložit
nejbližšímu jednání ZM. D.V.

JEŠTĚ K DOTACÍM
Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO
VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Obytná zóna JIŘINA 59 RD – z roku 1998

Město tedy nesplnilo podmínku dotace, že do
5 let od kolaudace celé technické infrastruktury
zabezpečí kolaudace všech 59 bytových jedno-
tek (BJ) o 14 BJ a vrátilo do státního rozpočtu
700 tis. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
vrácení této poměrné dotační částky svým dopi-
sem konstatovalo a zároveň potvrdilo jako
poskytovatel dotace tuto akci za zcela ukonče-
nou. Dne 19. 9. 2005 nám přišlo i rozhodnutí MF
ČR o prominutí penále ve výši 238.700 Kč,
dotační titul je tímto definitivně ukončen.

Bytový dům v ul. Sedláčkova č. p. 109 –
z 8/2002 

Město pouze vrátilo část dotace ve výši 365
701 Kč, která byla v rozporu s podmínkami
smlouvy o dotaci použita předcházejícím vede-
ním města na úhradu zhotovení komunikace ve
dvoře objektu.

A obráceně, město již splácelo vrácení této
dotace a na základě Rozhodnutí o přeplatku
Finančního úřadu Praha-východ Státní fond roz-
voje bydlení tento přeplatek ve výši 1.338.459
Kč na účet města zase vrátil. I tato dotace je
definitivně ukončena.

Základní škola v ulici J. A. Komenského –
z roku 2001

Město je povinno vrátit 6.420.759 Kč za uhra-
zení vícenákladů nad rámec projektové doku-
mentace, což bylo v rozporu s podmínkou dota-
ce. Požádali jsme o možnost splacení částky
1.420.759 Kč neprodleně a zbývajících
5.000.000 Kč v ročních splátkách po 1.000.000
Kč po dobu 5 let, ale Finanční úřad ve svém
Rozhodnutí o povolení splátek ze dne 14. 9.
2005 nařídil splátky daně takto:
1. splátku v částce 1.420.759,- Kč do 31. 10.

2005.
2. splátku v částce 1.500.000,- Kč do 31. 12.

2006
3. splátku v částce 1.500.000,- Kč do 31. 12.

2007
4. splátku v částce 2.000.000,- Kč do 31. 12.

2008
Tímto i tento dotační titul bude ukončen.

Obytná zóna Třebízského II 25 RD – z roku
2000 

Rozhodným parametrem dotace je zkolaudo-
vání všech bytových jednotek (BJ) do 5. 1. 2008,
protože Ministerstvo pro místní rozvoj na zákla-
dě Rozhodnutí ministra č. 21/2003 ze dne 5. 3.
2003, kterým byl sjednocen termín, dokdy mají
být následně k technické infrastruktuře (TI)
dostavěny byty na 5 let od kolaudace celé TI,
opravilo původní termín do 21. 1. 2007, jak omy-
lem uvedlo ve svém dopise zn. 35548/2004-72
ze dne 23. 11. 2004.

Do 15. 6. 2005 bylo zkolaudováno 14 RD, na
8 RD je vydáno stavební povolení – 3 stavební
parcely jsou bez stavebního povolení. Na zákla-
dě toho bychom v průběhu roku 2007 s náleži-
tým předstihem požádali o změnu parametru
(počtu BJ) a po odsouhlasení Ministerstvem
bychom poměrnou část dotace podle pokynů
na webu Ministerstva pro místní rozvoj vrátili.
V ideálním případě bychom vraceli za 3 BJ –
tedy 240.000 Kč, ale počkáme na stav zkolau-
dovaných RD v roce 2007 – stavební úřad tento
stav pololetně aktualizuje.

Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2

Obytná zóna Nedaniny 37 RD – z roku 2002 
Zde je sice rozhodným parametrem dotace

zkolaudování všech bytových jednotek (BJ) do
28. 8. 2009, ale po zaslání pravdivé dokumenta-
ce závěrečného vyhodnocení akce poskytova-
teli dotace – Ministerstvu pro místní rozvoj ČR,
kde město nedodrželo závazný termín realizace
komunikací, požádalo Ministerstvo příslušný
finanční úřad o kontrolu této dotované akce
z důvodu možného porušení rozpočtové kázně.

Finanční úřad po kontrole konstatoval poru-
šení rozpočtové kázně ve výši celé dotace
2.960.000 Kč za nedodržení závazného termínu
výstavby komunikací do 11/2003 (byly zkolau-
dovány až v 8/2004) a následně za nedodržení
závazného termínu 5/2004 předložení Závěreč-
ného vyhodnocení akce. Svými výměry č.
44/2005 a 45/2005 ze dne 3. 10. 2005 městu
uložil odvod za porušení rozpočtové kázně, tedy
daně, do státního rozpočtu ve výši celé dotace
2.960.000 Kč a penále ve výši 1.992.080 Kč.

Na uvedené výměry finančního úřadu obdr-
žené 12. 10. 2005 jsem neprodleně 17. 10. 2005
požádal Ministerstvo financí jednak o prominutí
odvodu i penále včetně jeho dopočtu a jednak
o posečkání odvodu daně a penále.

V žádosti o prominutí uvádím, že město do sta-
noveného termínu realizace akce zkolaudovalo
ve smyslu rozhodujících projektových parametrů
veškeré sítě (splaškovou kanalizaci a vodovod
včetně přípojek, plynovod, veřejné osvětlení)
kromě místních komunikací, které byly dokonče-
ny a předány v 4/2004 a zkolaudovány s nabytím
právní moci v 8/2004. Tyto komunikace jsou pro-
vedeny ze zámkové dlažby, které mohly být rea-
lizovány po výstavbě alespoň hrubých staveb
většiny (min. 60 %) rodinných domů, aby nedošlo
k jejím zničení resp. devastaci. Ke stanovenému
termínu 11/2003 bylo prokazatelně zkolaudová-
no pouhých 6 RD z celkových 37 RD.

Důkaz: kolaudační rozhodnutí čp. 1765, 1772,
1778, 1782, 1795 a 1796.

Proto město z ryze logických a hospodárných
důvodů přistoupilo k vybudování komunikací v 3
a 4/2004 po výstavbě cca 60 % hrubých staveb
RD, toto prodloužení bylo minimální a v žádném
případě nezpůsobilo nehospodárné vynaložení
dotačních prostředků či dokonce jejich vynalo-
žení v rozporu s účelem předmětného dotační-
ho titulu.

Město totiž v roce 2003 ani z finančních důvo-
dů nemohlo realizovat výstavbu předmětných
komunikací za cca 3,6 mil. Kč, které tudíž neby-
ly zakotveny do rozpočtu města na rok 2003,
protože do tohoto roku se akumulovalo plnění
dotačních titulů z předcházejícího volebního
období, a to zejména dostavba splaškové kana-
lizace Sedlčánky za 27,2 mil. Kč, dokončení
bazénu ZŠ J. A. Komenského za 25 mil. Kč, ale
i plnění na základě pro město nevýhodných
smluv, jako byla výstavba technické infrastruk-
tury Průmyslové zóny.

Důkaz: rozpočet města na rok 2003          
Po komunálních volbách v 11/2002 došlo

k personálním změnám ve vedení města na
pozicích starosty i místostarosty a ani z jednoho
protokolu o předání funkce nevyplývala nutnost
jakéhokoliv plnění rozhodujícího parametru této
dotace i nepodání závěrečného vyhodnocení
akce.

Důkaz: protokol o předání funkce starosty.
Ze stejného důvodu nemohl být dodržen

i závazný termín 5/2004 ZVA (závěrečného
vyhodnocení akce), město okamžitě po zjištění
pochybení podalo ZVA po dokončení komunika-
cí ve 12/2004. Toto formální pochybení ve svém

důsledku neznamenalo žádnou věcnou vadu,
neboť všechny rozhodné skutečnosti pro posou-
zení účelného použití prostředků ze státního roz-
počtu byly řádně při daňové kontrole zjištěny.

Pevně věřím, že Ministerstvem financí nám
prominutí bude kladně vyřízeno a na základě
toho budeme moci v druhém kole požádat
podobně jako u dotace Třebízského II. o změnu
rozhodného parametru dotace, a to snížení
počtu BJ s následným vrácením poměrné části
dotace do státního rozpočtu 

Ve Zpravodaji z prosince 2004 jsem analy-
zoval problematiku těchto dotací s možnými
dopady na rozpočet města a konkrétně
uvedl příčiny vzniku formálních pochybení –
u dotace na obytný dům čp. 109 nebyla
dodržena zásadní podmínka dotační smlou-
vy, u dotací na ZŠ J. A. Komenského, OZ Jiři-
na,Třebízského II a Nedaniny rozhodné para-
metry dotace.

Právě na příkladu poslední dotace na OZ
Nedaniny napadnuté finančním úřadem
mohu konkrétně reagovat na spekulace
v dopisech Ing. Topinky CSc. – Zpravodaj
leden 2005, a dopisy Ing. Špačka a pí Volfové
– Zpravodaj únor 2005, ohledně údajného
pochybení úředníků města řízených tajemní-
kem MěÚ či kolektivního pochybení býva-
lých radních nebo zastupitelů.

Formální pochybení klasifikovaná FÚ jako
porušení rozpočtové kázně i u této zóny ply-
nou nedodržení závazných parametrů dotace
uvedených ve vyplněném Formuláři infor-
mačního systému programování financování
(ISPROFIN) RA 80 ze dne 15. 7. 2002. Jedno-
duchý blanket velikosti A4 pouze s jednou
stranou, kde jsou uvedeny identifikační údaje
akce, termíny přípravy a realizace a rozhodu-
jící parametry – v kolonce „vypracoval“ býva-
lá místostarostka bez podpisu, v kolonce
„schválil“ bývalý starosta s podpisem, další
dva jeho podpisy u změn resp. oprav termínů.

Důkaz: Zpráva FÚ ze dne 24. 8. 2005
Formulář RA 80 ze dne 15. 7. 2002

Tyto formuláře tedy nevyplňovali úředníci,
neviděl je ani právník MěÚ ani tajemník MěÚ
– zde nemůže být žádná řeč o profesním
pochybení. Tyto formuláře minulé vedení
města bagatelizovalo jako pouhé statistické
výkazy, nebyly předkládány kolektivním
orgánům. Chápu, že se nechce uvěřit, že
nedodržením vyplněných formuláře RA 80
a RA 81 ve stylu statistiky a odhadů, tj. nedá-
ním si uváděných parametrů akce do příčin-
ných souvislostí, které nekompromisně kla-
sifikoval finanční úřad jako porušení
rozpočtové kázně ve výši celé dotace s pena-
lizací, vznikly městu dotační problémy. Ironií
osudu bylo, že rozhodné parametry akce si
navrhoval příjemce dotace, a tím bylo město.

Jsem velice rád, že nepříjemné dotační
záležitosti jsou vyřešeny – zabraly mi příliš
mnoho času a náklady na právní a finančně
poradenskou činnost při jejich odstraňování
přišly město na celkových cca 2,75 mil. Kč.

DOTAČNÍ TITULY TOHOTO
VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Splašková kanalizace Sedlčánky a Císařská
Kuchyně

Dne 11. 10. 2005 město obdrželo Protokol
o definitivním přiznání podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR a obdrželo zadržo-
vaný doplatek ve výši 757.686 Kč, čímž finan-
cování akce ze zdrojů Fondu bylo ukončeno.

Odstranění havarijního stavu v ZŠ Kostelní
Na rekonstrukci kotelny a ústředního topení

budov kromě pavilonu CHANOS včetně tepel-
ných rozvodů mezi objekty jsme obdrželi systé-
movou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši
6,705 mil. Kč. Celkové investiční náklady akce
jsou 8,396 mil. Kč – město ze svých prostředků
poskytne 1,691 mil. Kč, z toho 0,547 mil. Kč až
v roce 2006 na rekonstrukci topení v tělocvičně
BIOS, kterou jsme z důvodu pozdržení veřejné
zakázky o 60 dní kvůli námitce účastníka soutě-
že byli nuceni přesunout na červen – červenec
2006. V současné době je investiční akce
dokončena a proběhlo kolaudační řízení. Pečli-
vě si hlídám projektované parametry akce – 1
dvojitý kotel 600 kW, plynovod DN 100, DN 63
min. 170 m, vnější teplovody min. 182 m a těle-
sa ÚT min. počet 186 ks ze známého formuláře
RA 80. Tyto parametry musí být uvedeny
v kolaudačním rozhodnutí i zjišťovacích protoko-
lech, za to mi ručí technický dozor – ředitel Q-
BYT p. Beneš. Úspěšnost dotace je věc samo-
zřejmá, ale nejdůležitější je, že zhotovitel firma
ITES, spol. s r. o., Stochov akci v dobré kvalitě
zvládla, v 41. týdnu se začalo ve škole topit,
práce byly ukončeny se 14denním zdržením
způsobeným archeologickým průzkumem.

Generální oprava veřejného osvětlení 
1. etapa Za Dráhou

Ze Státního programu na podporu úspor ener-
gie se nám podařilo získat prostřednictvím České
energetické agentury (ČEA) státní podporu z pod-
programu č. III. 3. ve výši 606 tis. Kč na rekon-
strukci veřejného osvětlení v oblasti ohraničené
ulicemi Čelakovského, Rooseveltova, J. Zacha
a Mochovská. Dotace byla s ohledem na výsle-
dek veřejné zakázky snížena z původních 790 tis.
Kč na uvedených 606 tis. Kč. Z původně uvažo-
vaných nákladů na rekonstrukci dle zpracované
dokumentace ve výši 3,2 mil. Kč se totiž ve veřej-
né soutěži vybrala jako ekonomicky nejvýhodněj-
ší nabídka firmy Elektromontáže K. Uhlíř v ceně
2,427 mil. Kč včetně DPH. Podle podmínek dota-
ce se rekonstrukce může provést do 8/2006, ale
za předpokladu čerpání dotace do 12/2005 včet-
ně 0,9 mil. Kč z prostředků města. Rozhodnými
parametry akce je počet stožárů se svítidly
v počtu 89 ks, garantuje technický dozor stavby
ředitel TS pan Turek a dosažení energetické
úspory, které smluvně včetně energetického audi-
tu zajišťuje firma ELEKTROPROJEKT p. Hasoň.

Elektromontáže K. Uhlíř provedou dle smlou-
vy o dílo práce do 30. 11. 2005, nevyužijeme
úlevy provést část prací v roce 2006, protože na
rok 2006 již požádáme o další dotaci tentokráte
na II. etapu 1. část – zbytek osvětlení Za Drá-
hou. Projekt generální opravy máme zpracován
na obě části II. etapy (2. částí je osvětlení celé
Jiřiny se záměrem na dotaci v roce 2007) a na
uvedenou 1. část připravujeme v předstihu
veřejnou zakázku, abychom do žádosti o dotaci
dali přesné údaje z veřejné soutěže.

INTENZIFIKACE ČOV 
Na stránkách Zpravodaje jsem se několikrát

zabýval touto strategickou investicí města, na
kterou je zpracována firmou PROVOD Ústí n. L.
prováděcí dokumentace, podle níž hrubé nákla-
dy včetně DPH budou činit 49,3 mil. Kč. Tím je
tato investice odkázána na finanční podporu
z vnějších zdrojů, a proto jsme v termínu do 31.
10. 2005 podali žádost o podporu z Operačního
programu Infrastruktura, Opatření 3.2. A. Přípra-
vu a organizační zajištění podpory městu na
základě mandátní smlouvy zajišťuje renomova-
ná firma STAR, a. s., Praha.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města



Jak odstranit havarijní stav
na „KAMENCE“?

Pokračování ze str. 1

Už se v „Kamence“ topí?
„Samozřejmě! Podle podepsané smlouvy o dílo měl být zahájen provoz

30. září  2005. Kvůli zmíněnému zpoždění se tak stalo až 13. října. Stavba
byla předána, požádán stavební úřad o zkolaudování.“

Jak se ve škole během stavebních prací učilo?
„To je spíše otázka pro paní ředitelku Mgr. Burkertovou. Pan místostos-

tarosta Mgr. Bodlák s vedoucí odboru školství MěÚ paní Vávrovou zajistili
ve spolupráci se ředitelkou ZŠ J. A. Komenského Mgr. Pechalovou stravo-
vání právě v jídelně ZŠ J. A. Komenského včetně čtyř náhradních tříd.
S nimi se počítalo pro dvě první a dvě druhé třídy ZŠ Kostelní, aby tyto
nejmenší děti nemusely přecházet přes město na oběd. Paní ředitelce
a hlavně pedagogickému sboru jsme s místostarostou  koncem srpna na
společné schůzce vysvětlovali problematiku i úskalí rekonstrukce topení
a kotelny. Především jsme hovořili o rekonstrukci nové budovy, která se za
provozu opravovat nedá.“

Už víte, jaké konkrétní stavební práce se v ZŠ Kostelní uskuteční
v příštím roce?

„Zcela určitě se během června a července provede výměna ústředního
topení v tělocvičně BIOS. Projektově se řeší rekonstrukce vzduchotechni-
ky pro objekt tělocvičny, ideální by bylo spojit rekonstrukci topení a vzdu-
chotechniky. Podle finančních možností bychom i v tělocvičně řešili rekon-
strukci podlahy, jsme připraveni vypsat soutěž na tuto akci. Ale
nejdůležitějším krokem by mělo být odstranění závad nové budovy školy
podle projektu, který zpracovává projekční kancelář IN-PROJEKT Poděbrady.“

Kde v ní nejvíc bota tlačí? 
„Hydroizolace vnitřní – podlah šaten – a vnější – základů – na sebe

nenavazuje, betonový základ pro zdivo není izolován, do objektu vzlíná
spodní voda. Řešením je provedení drenáží po obvodu budovy s odvede-
ním do dešťové kanalizace až do potoka. Při výstavbě příček suchým zdi-
vem nebyl v roce 1993 dodržen technologický postup a zdivo praská… Je
nutné provést totální přezdění příček se všemi důsledky – výměnou vodo-
instalace, elektroinstalace i obkladů.“

Ani střecha nové budovy není prý zrovna v bezvadném stavu…
„To je bohužel další smutná pravda. Čeká nás generální oprava střechy

včetně rekonstrukce světlíku, výměny dřevěných oken a oprava včetně
výměny jednoduchých skel za dvojitá  propojovacího můstku obou budov.
Jde o rozsáhlou stavební opravu, kterou nelze realizovat za provozu.
Budeme proto potřebovat minimálně deset náhradních tříd. Stavební práce
odhadujeme ve velmi hrubých nákladech na 25 milionů korun. Výkaz
výměr a ocenění projektant teprve připravuje, dobu provádění opravy
předpokládáme na deset měsíců. I to bude předmětem soutěže.

Tu nejzásadnější otázku jsem si nechal na závěr. Bude na to mít
město vůbec finanční krytí?   

„Na celé náklady samozřejmě mít nebudeme. Připravujeme ale již
žádost na Ministerstvo financí o finanční spoluúčast státu. Konkrétní objem
chystané rekonstrukce ZŠ Kostelní bude tedy především záviset na výši
systémové dotace od státu.“  Za rozhovor poděkoval VÁCLAV TICHÝ.
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Přivítáni do života byli v sobotu 22. října 2005
tito noví občánci města Čelákovic:

Jan Mecera, Lucie Brožová, Vít Slovák, Jaroslav Šturma,
Barbora Červeňáková,

Martin Pásek, Natálie Marešová, Anežka Salamánková,
Jakub Kráčmar, Nikola Králová,  

Lucie Musilová, Jan Kašjak, Ondřej Šolc a Zuzana Kolářová.

Foto: Josef Kyncl

POZOR NA
UZÁVĚRKU ZMČ! 

UPOZORNĚNÍ
REDAKCE

Uzávěrka lednového čísla
Zpravodaje se z důvodů

svátků posouvá již
na 7. 12. 2005.

Tento datum se týká všech
příspěvků i inzerce.

Číslo vyjde v průběhu
prvního týdne roku 2006.

Uzávěrka únorového čísla
Zpravodaje je již tradiční,

a to 15. 1. 2006.

ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Nová výsadba před Obecním domem.
Foto: -mn-

Informace o HIV/AIDS na bezplatné
telefonní lince:

800 144 444



Dne 28. 10. 2005 oslavil
85. narozeniny pan Jaro-
slav BARTOŇ, který dlou-
há léta pracoval pro čelá-
kovický sport.

Celá rodina mu tímto ze
srdce přeje hodně zdraví 
a pohody do dalšího žití.

Novému zvonu a obci Nehvizdy požehnal bis-
kup Karel Herbst. Mezi účastníky byl i předseda
zdravotního a sociálního výboru PČR MUDr.
Josef Janeček.

Po požehnání zvonu předvedly děti z místní
ZŠ vzorně připravený kulturní program. Pak
následovala mše sv., při které účinkoval ekume-
nický pěvecký sbor z Čelákovic. Po mši byli
všichni účastníci pozváni k malému občerstvení
v příjemném prostředí farní zahrady.

Marie Adámková,
předsedkyně OV KDU-ČSL Praha-východ
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Co zbylo po Listopadu?
17. listopad bude dnem pracovního volna,

neboť ten den je státním svátkem. Připomíná
dvě události z našich nedávných dějin. Den, kdy
nacisté uzavřením českých vysokých škol v teh-
dejším Protektorátu Čechy a Morava ukázali
svoji nelidskou tvář, včetně poprav představite-
lů studentů, a pak den, kdy studenti 60 let poté
svojí demonstrací zahájili demontáž komunistic-
kého režimu.

Po 16 letech si však většina obyvatel naší
země spíše „užije“ den volna, než aby se
zamyslela nad tím, proč toto volno vlastně má,
a případné oslavy ponechá pro ty, o nichž se
domnívá, že jsou za to placeni – politikům.

Při pročítání komentářů seriózní části denní-
ho tisku se lze dočíst mnoho názorů (často pro-
tichůdných) o tom, jaké jsou příčiny „blbé nála-
dy“ a nezájmu o dění ve společnosti u značné
části našich obyvatel. Jsou totiž přímo bombar-
dováni různými aférami, a to v nich vytváří pocit
špatného stavu společnosti. Dříve přece nic
takového nebylo!? A černá kronika byla jen
takovým malým sloupečkem na třetí stránce
novin. A co ti super bohatí, kteří nás tak provo-
kují, a kterými bychom možná také rádi byli.
A jsou vůbec šťastní tito lidé, kteří jsou většinou
pod reflektorem novinářů a spol.? Ať si to při-
pouštíme nebo nikoliv, všichni jsme aktéry stavu
společnosti kolem nás. I tím, že se nezajímáme,
k volbám nechodíme, bulvár konzumujeme, nadá-
váme a na staré časy s nostalgií vzpomínáme.
Jako chlapi vzpomínají na veselé příhody z vojny.
Ale chtěli by se opět plazit v blátě cvičáku? 

A tak se domnívám, že po „Listopadu“ nám
toho zbylo mnoho pozitivního a neměli bychom
zapomínat. Totalita se totiž může kdykoliv vrátit,
byť v jiné podobě. Její podhoubí je totiž všude
tam, kde si lidé svobody neváží, nedokáží s ní
správně zacházet a zneužívají ji proti svým bliž-
ním. Ing. Josef Šalda

Svěcení zvonu v Nehvizdech 
Dne 9. října 2005 byl v obci Nehvizdy (okr.

Praha-východ) vysvěcen a instalován nový
zvon nesoucí jméno světce sv. Václava. Poříze-
ní nového zvonu bylo iniciováno výzvou jedné
německé nevládní organizace, která zhruba
před dvěma lety oslovila všechny církve
v České republice s žádostí o popis zvonů, které
byly za války zkonfiskovány. Protože v NSR
dodnes existuje skladiště, ve kterém je více než
1000 kusů. zrekvírovaných zvonů. Nehvizdský
zvon se sice nenašel, ale Nehvizdská farnost
obdržela z NSR příspěvek na pořízení nového
zvonu. Farní rada pod vedením pana Ričla
obstarala zbylé finanční prostředky a nový zvon
po více než 60 letech nahradil zvon zrekvírova-
ný za Druhé světové války.

Instalace nového zvonu byla pro Nehvizdy
velkou společenskou událostí, které se zúčast-
nili v hojném počtu obyvatelé Nehvizd a okolí,
ale též představitelé církve a veřejného života.

Alice opět vystavuje
Čelákovická  rodačka, grafička Alice Neuge-

bauerová vystavovala v Praze své pastely pod
názvem Zrcadlení. Výstava byla umístěna
v kavárně-čajovně Souterrain v Bělehradské
ulici do konce minulého měsíce.

Alice poprvé samostatně vystavovala kresby
a grafiku v čelákovickém Kulturním domě v roce
1989. V Čelákovicích jsme její tvorbu mohli vidět
ještě dvakrát (1992, 2003), a to v Městském
muzeu. Povoláním je kreativní grafičkou. Absol-
vovala UMPRUM u prof. Zdeňka Majznera kon-
cem osmdesátých let. Žije a pracuje v Praze
v oboru propagační grafika.

Obrazy pastelů Alice Neugebauerové jsou
charakteristické svou uzavřenou náladou, kde
se odrážejí určité, okem nezachytitelné okamži-
ky, a kde se prolíná modrá barva.

V přípravě je další výstava v Lysé nad
Labem, která se uskuteční pravděpodobně
v březnu 2006. Alice bude ráda, když si tam
najdou cestu všichni kteří vnímají její obrázky.
Pozvánku na tuto výstavu najdete na stránkách
Zpravodaje. - már -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 24. 10. 2005 oslavila své 80. narozeniny
paní Dragica BÉNOVÁ. Chtěli bychom jí za vše
co pro nás udělala poděkovat a popřát jí hodně
zdraví a životního optimismu.
Dcera, zeť a všech sedm vnoučat s rodinami

Dne 2. 11. 2005 oslavil
85 let náš milý a obětavý
manžel, otec, dědeček
a pradědeček, pan Karel
KOROUS, bývalý dlouhole-
tý městský zahradník. Do
dalších let hodně zdraví
a životní pohody přeje
manželka Libuše, syn
a dcery s rodinami.

Dne 9. 11. 2005 oslavila
naše maminka a babička
paní Anna STOČESOVÁ
krásné 88. narozeniny.
Blahopřejeme a hodně
zdraví, štěstí a pohody
přeje syn s rodinou.

12. listopadu oslaví manželé Marie a Václav
UHLÍŘOVI 50 let společného života. K jejich
zlaté svatbě jim vše nejlepší a hodně dalších let
přejí dcery s rodinami.

Není umění milovat někoho, když je mu 20,
ale umět s ním zestárnout. Mami, tati, děkujeme
za to, jací jste!

12. listopadu 2005 se
dožívá významného život-
ního jubilea dlouholetý
hráč a funkcionář Unionu
Ing. STANISLAV TANGL.
Především s jeho jménem
a úsilím je spojen výrazný
vzestup klubu v posledních
dvou desetiletích i trvalý
návrat čelákovického fotbalu do republikových
soutěží.

Stando, díky za všechno!  Do mnoha dalších
let pevné zdraví i nervy při fotbalových utkáních
přeje výbor SK Union Čelákovice.

Dne 16. 11. 2005 se
dožívá životního jubilea 80
let pan Miloslav MLEZIVA.
Pevné zdraví a zachování
životního elánu mu přeje
redakce Zpravodaje.

Děkujeme všem zná-
mým a přátelům za projev
soustrasti nad úmrtím pana
Oldřicha ŠUPA.

Zarmoucená rodina
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SENÁTORSKÉ DNY
senátorky Heleny Rögnerové

Čelákovice 21. 11., 19. 12.
místo: Městský úřad, 14.00 – 17.00 hod.
Schůzku je možné domluvit předem na
tel.: 257 073 105 nebo GSM: 731 573 992

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc LISTOPAD
středa 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za září
pátek 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za říjen 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za říjen 
středa 30. ➙ daň z nemovitostí
- poslední splátka daně (všichni poplatníci

s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

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

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

Restaurace „U Bohuslavů“ Čelákovice
nabízí novou službu. Jedná se o zasílaní denní-
ho jídelního lístku každý všední den. Pokud
máte o tuto službu zájem, napište si o ni na 
e-mail: ubohuslavu@seznam.cz 

PRÁVNÍ PORADNA

Nároky z neplaného ukončení 
pracovního poměru

Společnost Nezbeda, s. r. o., dala Adamovi
výpověď z pracovního poměru, protože neměl
plnit v zaměstnání své povinnosti. Adam však
„vyhazov“ považoval za omyl nebo zlý úmysl,
protože neměl žádné signály od zaměstnavate-
le nebo kolegů, že by měl v práci problémy.
Proto se rozhodl, že se bude bránit. Jaké má
Adam možnosti?

Jelikož se Adam nechtěl smířit se skončením
jeho dobře placeného zaměstnání, poradil mu
advokát, že se musí obrátit na soud (pouze on
je oprávněn zabývat se otázkou neplatnosti
skončení pracovního poměru), který poté roz-
hodne, zda byl pracovní poměr ze strany
zaměstnavatele skončen neplatně. Adam by si
měl ještě před podáním žaloby na zaměstnava-
tele ujasnit, zda bude trvat nadále na tom, aby
jej tento zaměstnavatel dále zaměstnával, nebo
nikoli. Důležité je pamatovat si, že je třeba jed-
nat sice s rozmyslem, avšak poměrně velmi
rychle, protože žaloba na neplatnost skončení
pracovního poměru musí být podána u přísluš-
ného soudu (obvykle sídlo zaměstnavatele) ve
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní
poměr skončit tímto rozvázáním. Pokud by
nespokojený zaměstnanec podal žalobu pozdě-
ji – a v případě jejího projednání soudem by byly
shledány neplatnosti skončení pracovního
poměru – soud by žalobě z důvodu zmeškání
dvouměsíční lhůty nevyhověl. V případě úspě-
chu žaloby má zaměstnanec nárok na náhradu
mzdy ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy
oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším
zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnava-
tel umožní pokračovat v práci, nebo kdy dojde
k platnému skončení pracovního poměru. Proto
je v zájmu zaměstnance, aby skutečnost, zda
trvá na dalším pokračování pracovního poměru,
sdělil zaměstnavateli co nejdříve. Pro lepší pro-
kazatelnost bych doporučoval učinit tak píse-
mně doporučeným dopisem. Soud zaměstnanci
obvykle přikáže průměrný výdělek od okamžiku
oznámení zaměstnance zaměstnavateli, že
chce být i nadále zaměstnán, do okamžiku práv-
ní moci rozsudku o neplatnosti rozvázání pracov-
ního poměru nebo vyhlášení rozsudku. Pokud
však doba za kterou má být náhrada mzdy
poskytnuta je delší než šest měsíců, soud obvy-
kle za dobu přesahující šest měsíců náhradu na
výdělku přiměřeně sníží, nebo nepřizná vůbec.

Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem
dohodnou, že uzavřou dohodu o skončení pracov-
ního poměru, odpadnou důvody žaloby. V této
dohodě je možné podle shodné vůle stran stano-
vit okamžik skončení pracovního poměru a náhra-
du mzdy, což může být vzhledem k náročnosti
důkazního řízení před soudem a očekávaným prů-
tahům v řízení pro obě strany výhodnější.

Pokud by dal zaměstnanec neplatnou výpověď
nebo zrušil-li by neplatně pracovní poměr okamži-
tě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel mu
oznámil, že trvá na tom, aby dál konal svou práci,
pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměst-
nanec této jeho výzvě, může zaměstnavatel na
něm požadovat náhradu škody, která mu tím
vznikla ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dal-
ším konání práce. Pokud by zaměstnavatel netrval
na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval,
platí, že jeho pracovní poměr skončil dohodou.

Mgr. Jiří Petřík, advokátní koncipient 
Advokátní kanceláře Pejchal a spol.
pracoviště Čelákovice

MYCÍ CENTRUM
K.UHLÍŘ, s. r. o., Masarykova 118 (bývalá cihel-
na v Záluží za stavebninami MATLÁK), Čeláko-
vice, tel.: 326 995 967, GSM: 602 456 038 je
v provozu od 1. listopadu 2005.

Pro informaci uvádíme ceny programů, kte-
rých zde můžete využívat, a to jak pro osobní
vozidla, tak pro dodávky.
Osobní / dodávky
1) kartáče – šampon, kola  50,-/ 60,-
2) kartáče – šampon, kola, vosk, 2x sušení

68,-/ 82,-
3) robowash, kartáče – pěna, šampon, kola,

vosk, 2x sušení  95,-/ 114,-
4) robowash, kartáče – pěna, šampon, kola,

vosk, super vosk, 3x sušení  115,-/ 138,-
5) 2x robowash, kartáče – pěna, šampon, kola,

vosk, super vosk, 3x sušení  128,-/ 154,-
6) ruční předmytí 10,-/ 20,-

Dále zde nabízejí:
• box s ručním mytím – samoobsluha
• úklidový box s luxem – samoobsluha
• nákladní myčku, která umí umýt od malých

nákladních vozů až po velké nákladní vozy,
kamiony, autobusy apod.

Odpovědný pracovník zde je: Karel Uhlíř ml.
Provozní doba: po – pá 7.00 – 18.00 hod.,

so 8.00 – 17.00 hod. D.V.

Upozornění vlastníkům
a uživatelům nemovitostí

STE, a. s., jako provozovatel distribuční
soustavy upozorňujeme vlastníky či uživate-
le nemovitostí na nutnost odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohro-
žujících bezpečný a spolehlivý provoz zaří-
zení elektrické distribuční soustavy.

Odstranění a okleštění stromoví a jiných poros-
tů musí být provedeno následujícím způsobem:
• u vedení nízkého napětí (400/230 V) musí

být dodržena vzdálenost stromů a porostů
alespoň 1 m od vedení, a to i při uvažování
ročního přírůstku a vychýlení za větru

• u vedení vysokého napětí (22 kV) s vodiči
bez izolace je vedení chráněno podle „energe-
tického zákona“ ochranným pásmem, vyme-
zeným svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 7 m
měřené kolmo na vedení. V ochranném pásmu
nadzemního vedení je zákonem zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

• u vedení velmi vysokého napětí (110 kV)  je
vedení chráněno podle „energetického záko-
na“ ochranným pásmem, vymezeným svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti 12 m měřené kolmo
na vedení. V ochranném pásmu nadzemní-
ho vedení je zákonem zakázáno nechávat
růst porosty nad výšku 3 m.
Pokud by při odstraňování a oklešťování stro-

moví a jiných porostů mohlo dojít k ohrožení
bezpečnosti osob, majetku či ohrožení spolehli-
vého a bezpečného provozu distribuční sousta-
vy, může být prováděno pouze se souhlasem
provozovatele distribuční soustavy a za dozoru
osoby jím určené.

Žádáme Vás o provedení odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů v ter-
mínu do 31. prosince tohoto roku.

Uplyne-li výše uvedená lhůta marně, ozna-
mujeme tímto, že zaměstnanci provozovatele
distribuční soustavy vstoupí na dotčené nemovi-
tosti a provedou odstranění a okleštění stromo-
ví a jiných porostů vlastními prostředky. Vzniklý
klest a zbytky po těžbě budou provozovatelem
distribuční soustavy odstraněny.

Pan starosta Ing. Bohumil Klicpera v doprovodu
předsedy kulturní komise Rady města a zástup-
ců Svazu bojovníků za svobodu položil květiny
u příležitosti státního svátku 28. 10. Foto: D.V.
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KOŠILE
„Ne, mladá paní, to opravdu nejde. Jak by to

vypadalo, kdyby si každý chtěl tu košili vyndat
ze sáčku?“ Hlas prodavačky pozvolna sílil a obě
jsme začaly ztrácet trpělivost. Já paní prodavač-
ce věřím, že není snadné košili vždy znovu slo-
žit. Jenže znáte to – koupíte košili velikosti 41
a doma zjistíte, že ji manžel ani nedopne, zatím-
co z té minulé jednačtyřicítky málem vypadl.
A tak nezbývalo, než se bránit, a rozčilenou pro-
davačku poučit. Podle zákona má totiž spotřebi-
tel právo, aby byla věc před ním překontrolová-
na nebo aby mu její činnost byla předvedena,
připouští-li to povaha věci. Já jsem tedy nako-
nec uspěla, košili jsme společně opatrně rozba-
lily a nakonec jsem si ji k oboustranné spokoje-
nosti odnášela domů. A co Vy? Necháte si
předvést novou televizi, nebo se necháte uko-
nejšit, že v prodejně nemají zásuvku? 

Nejenže na předvedení zboží máte právo ze
zákona, ale prodávající i kupující předvedením
předchází pozdějším sporům, zda zboží bylo
předáno kompletní, nepoškozené, či dokonce
zda nebylo předáno úplně jiné zboží (např. kou-
píte-li mobilní telefon pečlivě uzavřený v krabi-
ci). Na druhou stranu však např. povaha počíta-
če nepřipouští předvedení vnitřních součástí,
a tím porušení plomby, je tedy otázkou zdravé-
ho rozumu na podobné věci netrvat. Pokud si
nejste jisti, jaká máte v podobných situacích
práva, můžete se obrátit na poradce SOS na
internetových stránkách www.spotrebitele.info
nebo na lince SOS po telefonu na čísle 900 08
08 08 (linka s dotovaným tarifem 8 Kč/min). Tuto
linku může kontaktovat jak spotřebitel, tak pro-
dávající. Pokud budou totiž obě strany dostateč-
ně o svých právech a povinnostech informová-
ny, jejich vztah se velmi zjednoduší.

Jana Luhanová,
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

SOS PORADNA

PO ČR INFORMUJE

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vážení,

využijte možnosti zdarma oznamovat ve Zpravodaji města Čelákovic nebo na webo-
vých stránkách města Vámi chystané významné či zajímavé kulturní, sportovní nebo
společenské akce!

Jestliže tedy připravujete nějakou akci, předejte podklady (nejlépe v elektronické podobě – dis-
keta, e-mail) s vyznačenými podrobnostmi – termín, čas, místo konání, název akce, pořadatel –
pro ZMČ vždy do 15. předchozího měsíce, pro WEB kdykoliv na níže uvedené kontakty.

korespondenční adresa: Odbor školství, informací a kultury MěÚ, nám. 5. května 1, Čelákovice 250 88

možnost osobního předání: odbor školství, informací a kultury MěÚ, podatelna MěÚ

Tel.: 326 929 108-110, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

VÝZVA
Odbor školství, informací a kultury Městského úřadu v Čelákovicích vyzývá občanská sdružení,

sportovní kluby a společenské organizace v Čelákovicích, aby nejpozději do 30. listopadu t. r. podá-
valy své žádosti na dotaci z Fondu sportovních a společenských aktivit města pro rok 2006. Spor-
tovní subjekty žádáme o přiložení jmenných seznamů členů s daty narození, s rozdělením věkových
kategorií a dosažené sportovní výsledky v roce 2005. Zároveň upozorňujeme, že vyúčtování dota-
ce za rok 2005 je nutné odevzdat do 31. 1. 2006.

Formuláře žádostí a členské základny jsou k vyzvednutí na odboru OŠIK nebo na webových strán-
kách města www.celakovice.cz (městský úřad – formuláře – odbor školství, informací a kultury).

Národní program počítačové gramotnosti
Na Gymnáziu Čelákovice pokračují počíta-

čové kurzy pro veřejnost – i pro naprosté
začátečníky. Jedná se o tři dvouhodinové kurzy,
které probíhají vždy v pátek od 15.00–17.00 hod.

• Jak na počítač – ovládání počítače pomocí
myši a klávesnice, základní pojmy, spouštění
programu apod.

• Texty v PC – základy textového editoru MS
Word, napsání a úpravy textu.

• Internet a e-mail – práce s Internetem, zalo-
žení vlastní e-mailové schránky, používání
elektronické pošty.

Cena kurzu je dotovaná, účastníci hradí
pouze 100,- Kč za kurz a v ceně je zahrnuta pří-
ručka a výukové CD. Po absolvování všech 
3 dvouhodinových kurzů je vydáván certifikát
o absolvování kurzu.

Zájemci se mohou přihlásit na bezplatné
lince 800 800 028 (po – pá 8.00 – 17.00 hod.)
nebo přímo na tel. čísle Gymnázia 326 929 015.

13. 1. Jak na počítač
20. 1. Texty v PC
27. 1. Internet a e-mail
10. 2. Jak na počítač
17. 2. Texty v PC
3. 3. Internet a e-mail

17. 3. Jak na počítač
24. 3. Texty v PC
31. 3. Internet a e-mail

CHRAŇTE SVÉ AUTO PŘED ZLODĚJI
Každý den šetří policie množství případů krádeží automobilů a věcí z nich. Předmětem zájmu zlo-

dějů bývají především autorádia, věci odložené na sedačkách, obsah úložného prostoru vozidla, jed-
notlivé odnímatelné díly vozidla (antény, pneumatiky, střešní nosiče, RZ) nebo také celé vozidlo.

Bohužel, žádné vozidlo se nedá zabezpečit stoprocentně, ale existuje několik jednoduchých opat-
ření ke snížení možného rizika, že se něco takového stane právě vám.
1. Zvolte správné místo k parkování, nejlépe v garáži, na hlídaném parkovišti, poblíž domu nebo na

veřejném a osvětleném místě.
2. Vozidlo vždy zamykejte. Nezapomeňte zkontrolovat funkčnost centrálního uzamykání, zavřete

okna, střešní okénko a úložný prostor.
3. Nenechávejte v zapalování ani ve vozidle klíčky od auta, doklady ani jiné důležité nebo cenné věci,

zejména na viditelném místě. (Autorádio bývá často lákadlem pro zloděje, proto je lepší vyjmout
před opuštěním vozidla autorádio nebo ovládací panel autorádia).
Vyšším stupněm ochrany jsou pak řádně nainstalované mechanické zábranné prostředky např.

zámky na řadící páku, uzamykatelné tyče na volant, bezpečnostní fólie na okna vozu aj. Další „nad-
standardní“ možností ochrany je instalace elektronických zabezpečovacích prostředků, jako jsou
zejména autoalarmy a imobilizéry. Možnosti zabezpečení motorového vozidla před odcizením nebo
vykradením je více. Využijte proto dostupných možností a zvyšte zabezpečení vašeho vozidla pomo-
cí vhodné kombinace těchto ochranných prostředků.

Pokud i přes výše zmíněná opatření dojde k odcizení vašeho automobilu, není vše ještě úplně ztra-
ceno. Řešením je vyhledávací systém odcizených vozidel. Tento systém umožňuje získat informace
o místě, kde se automobil nachází a směru jeho pohybu. Použitím vyhledávacího systému je šance
na nalezení odcizeného vozidla a zadržení pachatele mnohonásobně vyšší.

Vhodně uzavřené pojištění vozidla vám rovněž může pomoci usnadnit situaci v případě, že se
vaše auto stane předmětem zájmu zloděje.

Pro případ, že by přes veškerá preventivní opatření došlo k odcizení vašeho vozidla, je vhodné mít
poznamenané údaje k vozidlu jako je jeho RZ, typ, barva a rok výroby, číslo motoru, podvozku, VIN
kód. Je vhodné mít k dispozici jeho fotografii a popis specifických znaků (jeho odlišnosti od stan-
dardního modelu jako například poškození, výbava atd.) Tyto informace se vám budou hodit při ozná-
mení krádeže na Policii i při jednání o náhradě škody s pojišťovnou.

Když se potenciální pachatel rozhoduje, které auto vykrade, vychází vždy z konkrétní situace.
Vzpomeňte si na to vždy, když odcházíte od vašeho automobilu, a necháváte uvnitř mobilní telefon,
kabelku, doklady, peněženku nebo klíčky v zapalování.

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
PO ČR Okresní ředitelství Praha-východ nabízí uplatnění zájemcům o práci 
u Policie České republiky v přímém výkonu služby.

Nabízíme zajímavou práci policejních inspektorů na obvodním oddělení a oddělení dopravní poli-
cie (po získání praxe možnost zařazení na Službu kriminální policie a vyšetřování). Dále nabízíme
možnost profesního růstu, dalšího vzdělávání a dobré platové podmínky.

Policistou se může stát občan České republiky starší 18 let, který je bezúhonný, má středoškolské
vzdělání zakončené maturitní zkouškou, je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro výkon služby.

Pokud splňujete uvedené podmínky, můžete se přihlásit každý všední den v době od 7.00
do 15.30 na Okresním ředitelství PČR Praha-východ, ul. Křižíkova 8, Praha 8.
Bližší informace ve stejnou dobu poskytneme na tel.: 974 881 213, 974 881 400.
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listem wssem zie gsme poniiziené prossenii od
opatrnych purgmistra konsseluv, a wssi obcze
Miesteczka nasseho sselakowicz k zamku
a panstwi wssemu Brandayskymu naleziegic-
zych listuw, a obdarowanii, kterez od przedess-
lych drziteluw zamku nasseho Brandeyskeho
sobie dane magi. A kterychž gsau až posawad
pokognie uziwali milostiwie potwrditi raczili.

Prwni list niekdy yohanky z Krayku, Ty czasy
drzitelkynie zamku Brandeysskeho, kterymž
gest dotczienym sselakowskym puol trzeti kopy
grossuow czeskych cziepneho ginacz warniiho
z lasky odpustila, a slozila. Jehož datum gest
Letha Tysycziho pietisteho gedenaczteho w str-
žedu den sv. Remigia.

Druhy list niekdy kundrata z Krayku naswo-
bodnie kssafftowanii i statczych mohowitych
a nemohowitych, a od Aumrtii inapady statkuw
neporzizenych a na swobodnie grunthuw pro-
daje a od stiehowanii po osazenii grunthu.
A naczasnie opprawowanii grunthuw z pokut-
hau nanehospodarne. A grunthu spausstiegiczi,
kterehož gest datum na brandyse Letha Tysyc-
ziho pietisteho sedmnaczteho w stržedu den
swate Katerziny.“

Z Pamětní knihy vybral -mn-

Úryvek z privilegia císaře Ferdinanda I. potvrzu-
jícího výsady městečka Čelákovic udělené před-
chozími vrchnostmi. Císař potvrzuje osvobození
od poplatku z vaření piva ve výši 2,5 kopy českých
grošů, udělené městečku Johankou z Krajku, paní
na Brandýse, roku 1511. Dále potvrzuje platnost
rozhodnutí Kundráta z Krajku z roku 1517, jímž
poddaným udělil právo nabývat movité a nemovité
dědictví, vzdává se odúmrti (při vymření selského
rodu tzv. „spadl“ majetek na vrchnost) a potvrzuje
právo usedlost prodat a odstěhovat se. Tato práva
odpovídají zvláštnímu postavení městeček na šle-
chtických panstvích. Poddaní neměli práva měšťa-
nů královských měst, ale na druhé straně byli již
vyvázáni z mnoha poddanských vztahů a právně
se odlišovali od poddaných sedláků ve vsích,
neboť svou řemeslnickou a obchodnickou aktivitou
přispívali k ekonomické prosperitě panství. Privile-
gium bylo vydáno na hradě Pražském ve čtvrtek
po svaté Lucii roku 1558.

„My Ferdynand z bozii milosti rzimsky woleny
czysarž po wsseczky czasy rozmnozitel rzisse
A Uherský A czeský, dalmatský, charwatsky
kral Inffanth w hyspanii Arcy kniizie rakouský,
Markrabie Moravsky, Luczemburske a slezske
kniizie, a Luziczky markrabie Oznamugem timto

Kniha památná
městečka Čelákovic

v Městské
knihovně
Čelákovice 

V týdnu od 3. do 
7. října 2005 bylo 
v naší knihovně oprav-
du  rušno! Každoročně
se zapojujeme do celo-

státních oslav Týdne knihoven a připravujeme pro
občany města různorodé akce. Letos znělo motto
Týdne „Velcí a malí Čechové“. My jsme vybrali tzv.
Dalimila a přednáška  Dr. Jaroslava Vrchotky byla nazvána Návrat Dalimilovy kroniky do Čech.

Mnoho let pořádaný cyklus besed pod názvem Zdravý životní styl byl letos doplněn o setkání s eko-
logem Ing. Jaroslavem Puldou. Povídání o potravinách v domácnosti, úklidových potřebách i odpa-
dech se setkalo s velkým zájmem zúčastněných, což potvrdila i dlouhá diskuse k problematice. Puto-
vání po Kyrgyzstánu, přestože již podruhé, bylo opět zajímavé a poutavé. Studentka Ilona Füzéková
přislíbila účastníkům další promítání fotografií s průvodním slovem, tentokráte z cesty po Albánii.

A již byl pátek a s ním tradiční Den otevřených dveří s výstavou prací čtenářů, letos pod názvem
„Čelákovice v obrazech a fotografiích“. Od rána se v knihovně setkávali lidé se zájmem o umění. Pře-
kvapením byly vystavené fotografie dokumentující vzhled starých Čelákovic a vzpomínání nad nimi
nebralo konce. Za senzační atmosféru celého dne děkujeme všem, kteří zapůjčili svá díla, i návštěv-
níkům, kterých bylo přes 200.

Do knihovny se hlásili i noví  čtenáři a mnohé přilákal právě Týden knihoven k návštěvě. A tak byla
i v Čelákovicích naplněna myšlenka propagace knihoven v celostátním Týdnu knihoven. Týden kni-
hoven vyhlašuje od roku 1996 Sekce veřejných knihoven při Svazu knihovníků a informačních pra-
covníků ČR. Sekce byla založena v roce 1995 při celostátním sjezdu SKIP, který se uskutečnil právě
v Čelákovicích. Naděžda Štěrbová, ředitelka Městské knihovny Čelákovic

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
V Městském muzeu v Čelákovicích právě

probíhá výstava obrazů s názvem KOMPOZICE
z tvorby Leo Vaniše ml. (*1979), o němž
napsala prof. Mgr. Helena Sudová – estetička
umění (oba na fotografii), která zároveň úvodem
promluvila na slavnostní vernisáži, toto: „Leo
Vaniš junior, student filozofické fakulty, přebírá
štafetu svých rodičů v tom smyslu, že obrazy se
smějí a září o to víc, o co méně zábavný jemu
samému připadá okolní svět. O co míň ryzosti
nachází v nás, lidech, o to víc jí vkládá do
objektů na obrazech. Naše vnitřní krása, naše
dobro, se tahy štětce přestěhovaly v obrazech
Lea Vaniše juniora do předmětů okolního světa.
Domy, zahrady, nábytek, zvířata, stromy, ovoce,
nádobí na jeho plátnech jsou nabity pozitivní
energií. Intenzívně ji vyzařují a předávají ji vní-
mavému divákovi.“

Výstava je přístupná denně mimo pondělí
v časech: 9.00 – 12.00  13.30 – 17.00 hod. do
20. listopadu 2005. D. V.

Krajská fotografická soutěž
Městský dům dětí a mládeže v Poděbradech

vyhodnotil fotografie došlé do zářijové fotosou-
těže vyhlášené Krajským úřadem Středočeské-
ho kraje. Členové fotografického kroužku Gym-
názia dosáhli již tradičně pěkných umístění:
Téma „Fantazie života“: 3. místo Marta
Janoušková, snímek „Fantazie sochaře“
Téma „Agresivita kolem nás“: 3. místo Marta
Janoušková, „Tři sudičky“ (viz výše)
Téma „Přátelství“: 1. místo Tereza Jarolímová,
„Čekání na kamaráda“ Mirko Nosek
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KALENDÁŘ PRO ROK 2006
Spolek přátel Čelákovického muzea vydal

vlastním nákladem kalendář pro r. 2006 sesta-
vený z historických fotografií našeho města.
Zájemci si mohou kalendář zakoupit v pokladně
Městského muzea.

NAŠIM SENIORŮM
Město Čelákovice pořádá dne 7. prosince

2005 od 14.00 hodin v Kulturním domě v Čelá-
kovicích vánoční setkání pro své seniory.

Během odpoledne vystoupí, hudební skupina
„Radost a Veselinka“ pod řízením Jiřího  Horáč-
ka. Zájemci se mohou hlásit na odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví MěÚ nejpozději do 
30. listopadu 2005. Tel.: 326 929 119.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Sociální komise města a OSVaZ MěÚ

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753
Telefon: 326 991 766
www.celakovice-mesto.cz/bazen
Provozní doba od 1. 11. 2005:
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                               17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota   12.00 – 21.00

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

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

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

MĚSTSKÁ SAUNA
Otevírací doba:
Pondělí 14.00 – 20.00 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

KURZY LISTOPAD

Adventní věnce
Kdy: 19. 11. nebo 20. 11. od 15.00 – 18.00 hod.
Cena: 450,- Kč

Advent Na Statku - Vánoční jarmark
Kdy: 26. 11. od 14.00 hod.

KURZY PROSINEC

Vánoční výtvarné techniky pro děti
Kdy: Tři tříhodinové lekce 6. 12.,13. 12., 20. 12.
od 16.00 – 19.00 hod.
Cena: 900,- Kč

Keramická plastika se skleněnou vitráží -
Andělská svítilna
3. 12. od 14.00 – 18.00 hod. - keramika
17. 12. od 14.00 – 18.00 hod. - dokončení skle-
něnou vitráží
Cena: 1.500,- Kč

info: www.vd-labyrint.cz 
GSM: 777 99 22 14, 602 84 89 03

K U LT U R N Í  AKCE
do 20. 11. Městské muzeum Leo Vaniš – KOMPOZICE

výstava

od soboty 26. 11. Městské muzeum ZIMA JE, ZIMA JE
2005 do neděle výstava
29. 1. 2006

Výstavy v Městském muzeu jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

čtvrtek 10. 11. Městské muzeum SUKULENTNÍ  EUPHORBIE
17.30 hod. Přednáška s digitální projekcí roudnického kaktusáře Mgr.

Jana Gratiase, rodáka z nedalekého Martinova.

neděle 20. 11. Husův sbor JAN AMOS KOMENSKÝ – ŽIVOT A DÍLO A JEHO 
16.00 hod. VÝZNAM PRO DNEŠNÍ DOBU A SPOLEČNOST

hudebně-literární pásmo
Přednes Alfréd Strejček, kytarový doprovod Štepán Rak.

sobota 26. 11. náměstí 5. května ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
15.00 – 19.00 hod.

čtvrtek 1. 12. ZUŠ - sál školy MIKULÁŠ 
16.00 hod. mikulášská nadílka a pohádka

sobota 3. 12. Sedlčánky - MIKULÁŠKÁ NADÍLKA
14.00 hod. hostinec U Strnadů

pondělí 5. 12. zahrada MDDM MIKULÁŠKÁ NADÍLKA
17.30 hod.

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

sobota 12. 11. PLES HRABĚTE ŠPORKA  
20.00 hod.

pátek 25. 11. TANEČNÍ BEATOVÁ ZÁBAVA 
21.00 hod. K tanci a poslechu hrají Starý Dekameron s L. Weyrostkem a Nový Deka-

meron. Křest nového CD. Vstupné: 130,- Kč

pondělí 28. 11. SECY MUZIKAL   
8.15 hod. Hudebně-výchovný pořad pro ZŠ

úterý 29. 11. ČERT A KÁČA  
9.00 hod. Představení určené dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

5., 13., 17., 19. a 26. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY   
15.30 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav 

PŘIPRAVUJEME:

14. prosinec 2005 – THE BEATLES revival

20. prosinec 2005 - VÁNOČNÍ KONCERT Komorního orchestru Jana Zacha

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

HOGO FOGO KINO
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

PROGRAM LISTOPAD
pá 11. 11. Těžká váha 20.00
so 12. 11. Hogo Fogo Foto Flashback 18.00 

- VÝSTAVA
Pajazz - jazzová kapela 19.00 
- KONCERT 

Projekt vznikl za finanční podpory Středočeského kraje
a MěÚ Lysá n. L.
ne 13. 11. Valiant - PRO DĚTI 15.00 
čt 17. 11. Země hojnosti 20.00

- FILMOVÝ KLUB
pá 18. 11. Občanská výchova 20.00
so 19. 11. Temné vody 19.30
ne 20. 11. Krtek ve snu - PRO DĚTI 15.00
st 23. 11. Hrubeš a Mareš jsou 20.00

kamarádi do deště
čt 24. 11. Ostrov 20.00
pá 25. 11. Noční hlídka 19.30
pá 2. 12. Wallace a Groomit: 20.00

Prokletí králíkodlaka
so 3. 12. Můj miláček ráže 6,65 19.30



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 hodin cvičeníčko pro děti od 1,5 roku)
pá 9.30 – 12.00 (od 10 hodin zpívání) 16.00 – 18.00 NOVĚ - zatím zkušebně

PROGRAM NA LISTOPAD 2005
• Každou středu od 14.30 do 16.30 probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asistentkou

Věrou Novákovou. Bližší informace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993 504. Hlaste se
prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat. Rodinné centrum Myšák nabízí plavá-
ní pro těhotné v bazénu v Čelákovicích vždy v pondělí od 12.00 do 13.00 hod. Cena 70 Kč za lekci.
Informace: Jana Zmeková tel.: 723 586 614.

• Vždy jedno úterý v měsíci dopoledne od 10 hod. (v rámci dne pro maminky a miminka) se může-
te dozvědět víc o tom, jak „nosit miminka v šátcích“. Maminky, které šátky již delší dobu použí-
vají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti. Tentokrát 15. 11.

• Každý pátek se pravidelně scházíme s angličtinou pro maminky (možno i s dětmi). Je to volně
koncipovaný kurz otevřený každému, kdo má chuť si trochu provětrat své jazykové znalosti
a dovednosti. Trochu čtení, trochu gramatiky, více konverzace. Bližší informace na tel.: 326 994 072
nebo přímo v MC, každý pátek mezi 8.30 a 9.30 hod. Po domluvě si můžete vyzkoušet jednu hodi-
nu a uvidíte.

• V předvečer svátku Sv. Martina pořádáme již tradiční Martinský lampiónový průvod městem.
Sejdeme se tedy ve čtvrtek 10. 11. v 16.30 hod. na nádvoří muzea (POZOR ZMĚNA). Vítány jsou
všechny lampióny, světla a světýlka, samozřejmě nejlépe vlastní výroby.

• V pondělí 14. 11. od 17.00 hod. zveme všechny malé i větší děti na „Dědečkovy pohádky“, pro-
mítání němých pohádek s povídáním.

• V pondělí 21. 11. od 10.00 hod. zveme děti na pohádku „O třech prasátkách“.
• V úterý 22. 11. od 17.00 hod. zveme do MC „dospěláky“ na povídání „Homeopatie a autopatie

pro každého“. Akce je určena všem, kteří se chtějí dozvědět základní informace o tom, co je to
homeopatie a autopatie, kdy, proč a jaké nemoci léčí, jak se vyznat v nabídce léků a jak najít kva-
litní homeopatickou pomoc.

• Ve čtvrtek 24. 11. zveme do MC větší děti, příp. i rodiče. Společně se naučíme základy dnes velmi
populárního pletení z bužírek. Akce „Scoubidou“ začíná v 17 hod.

• V úterý 29.11. dopoledne zavítá do MC laktační poradkyně Ivana Krebsová, na kterou se může-
te obrátit se svými dotazy týkajícími se kojení.

• Pomalu ale jistě se blíží advent, a tak ve čtvrtek 1. 12. od 17.00 hod. otevíráme první vánoční
dílnu pro maminky. Budeme vystřihovat bílé ozdoby na okna. Vezměte si s sebou malé ostré
nůžky, vyřezávací (ulamovací) nožík a podložku (např. kuchyňské prkénko).

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

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

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

Najdete  nás v zadní  část i  Obecního domu – vchod z ul ice Na Stráni
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MĚSTSKÝ DŮM
DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

http://mddm.celakovice.cz

VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH
Malý kutil  
Paličkování – dospělí, mládež
Angličtina začátečníci – mládež, dospělí
Hraboši – historický
Integrovaná výtvarná výchova
Angličtina – děti I
Angličtina – děti II 
Medvíďata – Medvědi
Šachy
Štěňata 
Tvůrčí  fotografie – děti
Tvůrčí fotografie – mládež, dospělí
Němčina – mládež dospělí

KURZY
• Košíkování pro děti 7 – 15 let
základy pletení z pediku, drobné dárečky 
Pátek 11. 11., 16. 12. 2005 a 20. 1. 2006
v 16.30 – 18.30 hod. ve výtvarné dílně (vchod
od bazénu) ZŠ J. A. Komenského, vedoucí A.
Borovičková a H. Volfová.

• Zahrádka pro děti 7 – 15 let
V pátek od 15.30 do 17.30 hod., vedoucí Broží-
ková a Ing. A. Zradičková.
25. 11. –  adventní vazba, založení  herbáře, pří-
prava a výběr rostlin na sušení
9. 12. – péče o vánoční květenu, vánoční růže,
jmelí a další dekorační květiny
27. 1. 2006 –  příprava na jaro, truhlíky – výsev,
výběr semen, sadba

• Pletení košíků – mládež, dospělí
u dětí do 15 let  je nutný doprovod dospělého
12. 11., 17. 12. 2005 a 21. 1. 2006 v 8.30 –
15.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského, Lektor B. Ouzký.

• Tkaní, šitá krajka – děti od 12 let, mládež,
dospělí
3. 12. 2005 ve 14.00 – 16.30 hod. v MDDM
Havlíčkova, Lektor V. Nasková.

• Patschwork (textilní techniky) – děti od 12 let,
mládež dospělí
3. 12. 2005 v 16.45 – 18.30 hod. v MDDM Hav-
líčkova, Lektor V. Nasková.

• Mola (textilní techniky) – děti od 12 let, mládež
dospělí
7. 1. a 28. 1. 2006 v 16.45 – 18.30 hod. v MDDM
Havlíčkova, Lektor V. Nasková.

• Malování na hedvábí, batika, potisky
10. 12. 2005 a 28. 1. 2006 ve 14.00 – 16.45 hod.
v ZŠ J. A. Komenského, vedoucí Ing. A. Zradič-
ková.

• Drátování, výroba svíček
10. 12. 2005 a 28. 1. 2006 v 17.00 – 18.45 hod.
v ZŠ J. A. Komenského, vedoucí Ing. A. Zradič-
ková a A. Borovičková.

• Pasparta – děti od 15 let, mládež, dospělí
20. 11. 2005 v 10.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00
hod. v MDDM Havlíčkova, lektor V. Nasková.

Změna termínů vyhrazena 
Přihlášky: osobně, telefonicky,
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
(na výtvarné víkendy vždy 10 dní předem)
Uveďte: jméno, příjmení, věk, kroužek, telefonic-
ké spojení

AKCE LISTOPAD - PROSINEC
ADVENTNÍ VAZBY 
Pátek 25. 11. 2005 od 16.30 do 18.30 hod.
Hana Volfová – výtvarná dílna ZŠ J. A. Komen-
ského

ČERTOVINY
Pátek 2. 12. 2005 od 16.00 do 17.00 hod.
Helena Jandurová – výtvarná dílna ZŠ J. A.
Komenského, 30,- Kč na materiál.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
na zahradě MDDM 
Pondělí 5. 12. 2005 v 17.30 hod.
Příjem nadílek od 15.30 do 17.00 hod., balíčky
prosím označte jménem a věkem dítěte.
Na zahradě je možno od 15.30 do 17.30 hod.
koupit drobné výrobky a dárečky.

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
V Čelákovicích se konalo oblastní kolo

dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou pro
děti ze základních škol z regionu Praha-východ
připravili pracovníci Městského domu dětí
a mládeže v Čelákovicích a Základní školy J. A.
Komenského ve spolupráci s Besipem a Policií
České republiky.

Soutěže se zúčastnilo celkem pět základních
škol, a to z Čelákovic, Říčan, Olešovic, Staré
Boleslavi a Úval. Přibližně padesát dětí změřilo
své síly ve třech disciplínách.

Teoretická část soutěže prověřila teoretické
znalosti žáků z pravidel provozu na pozemních
komunikacích. Tato disciplína byla písemná
a spočívala v zodpovězení dvaceti testových otá-
zek. Praktická část se pak uskutečnila na doprav-
ním hřišti, kdy úkolem rozhodčích bylo posoudit,
jak soutěžící dokáží aplikovat teoretické znalosti
z pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Jízda zručnosti je disciplína, kdy soutěžící projíž-
dějí vymezenou trasu, na které jsou rozmístěny
různé překážky a slouží k ověření praktických
dovedností soutěžících při jízdě na kole.

V kategorii žáků sedmých a osmých tříd obsa-
dil 1. místo Jaroslav Krátký ze ZŠ Čelákovice.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová, tisková mluvčí
Okresní ředitelství PČR Praha-východ
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ZUŠ Jana Zacha

Výuka keramiky 
Jak jistě víte, leccos se v uplynulém školním

roce ve výuce výtvarné výuky na ZUŠ změnilo.
Kromě nového pedagogického složení jde
i o nový způsob výuky. Již druhým rokem se
pracuje v tematicky zaměřených projektech.

Na hodinách keramiky se věnujeme s mladšími
žáky tak, jako v minulém školním roce, tématu
svět kolem nás. První měsíc naší letošní práce
jsme věnovali cizokrajným zvířatům. Šli jsme
v naší práci tak trochu po kůži. Hledali jsme zají-
mavé ornamenty v srsti. Ty jsme pak kresebně
i malebně studovali. Poznatky z této práce nyní
převádíme do práce s keramickou hlínou, z čehož
vznikají velice zajímavé a různorodé výtvarné
artefakty. U této práce ještě na chvíli setrváme,
jelikož téma zvířat, jejich mimiky, pohybu, stavby
těla je stále nevyčerpané a my se ho snažíme co
nejvíce prozkoumat a výtvarně poznávat.

Se staršími žáky pracujeme letos na tématu
novém.V uplynulém školním roce jsme se věno-
vali pravěku. Toto téma jsme zpracovali a výstup
z toho jste v červnu mohli vidět na výstavě ZUŠ
v čelákovické tvrzi. Naším novým tématem je
„mikrokosmos“. První dílčí prací na tomto pro-
jektu je svět hmyzu. Téma hmyzu může působit
pro někoho až fádně, to však pouze do chvíle,
než si složíme hlavu do trávy a objevíme nepo-
znaný svět. To vše, co se odehrává ve světě
hmyzu, nevnímáme, pokud se nad tím však
pozastavíme, zaposloucháme-li se do bzukotu,
cvrkání, ševelení a nahlédneme-li do trávy, kap-
radin, na kůru stromů, do pavučin, zjistíme, že
jde o svět fascinující, o svět, který funguje, aniž
bychom to tušili. Tyto zážitky se snažíme výtvarně
pojímat, k tomu přidáváme naši fantazii a vznikají
nové, zajímavé pohledy na tento svět. Myslím, že
nás čekají velice zajímavé, neotřelé výtvarné
objekty, keramické plastiky, malby i kresby.

Kromě výše uvedených projektů probíhá kon-
tinuálně i výuka na hrnčířském kruhu. Je to sice
velká dřina, ale když pak cítíte, jak se vám pod
rukama z hlíny začíná rodit tvar, je to krásný
a velký zážitek.

Kristýna Exnerová, DiS.
učitelka keramiky ZUŠ Jana Zacha

Akce ZUŠ Jana Zacha 
1. 12. Mikuláš v ZUŠ 16.00 hod.

sál školy
3. 12. Český betlém 10.00 hod.

Zahájení výstavy keramických
prací žáků
nádvoří školy

7. 12. Vystoupení tanečního
oddělení ZUŠ 17.30 a 18.30 hod.
sál školy

8. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ 18.00 hod.
sál školy

12. 12. Vánoční koncert žáků PHV 17.00 hod.
sál školy

Výzva pro rodiče 
Od 1. 1. 2005 platí nový školský zákon. Jeden

z paragrafů nám ukládá zvolit školskou radu.
Rada je složena ze zástupců obce, z pedagogů
školy a rodičů žáků. Volby  musí probíhat podle
volebního řádu a zúčastní se jich rodiče všech
žáků. V případě nízké účasti se musí volby opa-
kovat, proto žádáme všechny rodiče, aby k vol-
bám přišli.

Kandidáti jsou zveřejněni na vývěskách školy a
www.kamenka.celakovice.cz
Termín: úterý 15. 11. 2005 v 8.00 – 18.00 hod.

Mgr. Jaroslava Burkertová, ředitelka

Den otevřených dveří 
Znovu zveme všechny příznivce Kamenky na

návštěvu do naší školy. Rádi Vás uvidíme
v sobotu 26. 11. 2005 od 9.00 do 16.00 hod.

Adaptační pobyt 6. C
Dlouhodobý záměr vedení školy uspořádat

pro nově vzniklé kolektivy 6. tříd hned na počát-
ku školního roku adaptační pobyt byl letos uspí-
šen i stavebními pracemi v areálu školy. Cílem
tohoto pobytu bylo vytvořit kladné vztahy mezi
žáky a stejně tak kladné a vstřícné vztahy mezi
žáky a třídním učitelem.

Sami jistě dobře víte, že řada dětí se chová
jinak v lavici – což může být výsledek obav či
nejistoty – a jejich chování je uvolněné při
hrách, na exkurzích a výletech. To, co jsem se
dozvěděla o jednotlivcích, jejich povaze a pro-
blémech, jejich reakcích v různých situacích za
pouhých pět dní pobytu, to jsem v minulosti zjiš-
ťovala a dětským dušičkám se v jejich zájmu
dostávala pod kůži i celý rok.

Tato zkušenost je pro mě velmi přínosná
a jsem přesvědčena o tom, že mi pomůže
v individuálním přístupu k jednotlivým žákům
hned od počátku práce s nimi.

Dětem tento pobyt umožnil sblížit se v krátké
době s novými členy kolektivu, naučit se spolu
žít a vycházet, tolerovat jeden druhého. V nepo-
slední řadě mezi námi vznikl vztah, pouto, bez
něhož se jen těžko spolupracuje.

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení školy
Kamenka za vynikající nápad, panu řediteli Tomáš-
kovi za zapůjčení ubytovacího zařízení a zajištění
dopravy. Velký dík také patří rodičům žáků, kteří
k této akci zaujali kladný postoj, ačkoliv se rozho-
dovali v rychlosti v průběhu prvního školního týdne.
Ke spěchu jsme ale byli nuceni nedokončenou pře-
stavbou kotelny v areálu školy. Každopádně mohu
takový adaptační pobyt všem vřele doporučit.

Mgr. Eva Hronová, třídní učitelka 6. C

Už topíme z nové kotelny
Celková rekonstrukce kotelny a výměna radi-

átorů ve všech školních budovách byla důvo-
dem k netradičnímu začátku školního roku.
Chod školy jsme řídili operativně, vše se přizpů-
sobovalo okamžité situaci. Rádi bychom podě-
kovali paní ředitelce PaedDr. Aleně Pechalové
za to, že nám poskytla možnost stravování v ZŠ
J. A. Komenského, čehož jsme rádi využili.

Nyní probíhají dokončovací práce v areálu
školy. Zbývá upravit prostor po zbourané části
školní budovy tak, aby mohl být využit jako hřiš-
tě. Těšíme se na nový trávník, upravené chodní-
ky, okrasnou zeleň, celkově příjemné prostředí
a možnost přeběhnutí do tělocvičny touto ces-
tou, nikoli obcházením kolem kostela.

ZŠ Kostelní

HROU PROTI AIDS
Interaktivní hra zaměřená na prevenci

nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných
infekcí, včetně HIV, se konala od 31. 10. do 
3. 11. 2005 v KD v Čelákovicích. „Hráči“, celkem
340, byli žáci osmých a devátých tříd ZŠ, ZVŠ,
víceletého Gymnázia a studenti prvního ročníku
SOU a SOŠ.

Smyslem této primárně preventivní aktivity,
realizované Krajskou hygienickou stanicí Stře-
dočeského kraje, za finanční podpory Národní-
ho programu podpory zdraví, je dát mládeži
možnost jiným způsobem než přednáškami – tj.
hrou – zažít si základní znalosti o možnostech
přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních posto-
jích v možných rizikových situacích.

Překonáváním překážek na 5 stanovištích,
v 5 skupinách po 12–15 osobách, se účastníci
po 90 minutách dostávají k cíli. Na každém sta-
novišti přitom dva moderátoři, studenti vysoké
školy zdravotnické, ohodnotí výkony skupiny
podle jejich znalostí, postojů, spontaneity a akti-
vity.

Tématy stanovišť byly: Cesta přenosu HIV –
Láska, sexualita a ochrana před HIV – Zábrana
nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných
infekcí a HIV – Sexualita řečí těla – Život
s HIV/AIDS. D. V.

Den otevřených dveří
Střední odborná škola a střední odborné uči-

liště TOS Čelákovice, C.S.I., s. r. o. vstoupily do
dalšího školního roku.
Minulý školní rok ukončilo úspěšně výuku 36
vyučenců a 73 absolventů školy s maturitou. Do
nového školního roku naopak nastoupilo 
47 učňů a 82 studentů studijních oborů s matu-
ritou.

Vedení školy je přesvědčeno, že absolventi
naší školy nacházejí v našem regionu uplatnění
pro svůj budoucí profesionální rozvoj, protože
strojírenská výroba má díky tradici a současným
investicím v rozhodujících podnicích velkou
budoucnost. Zejména investuje firma CETOS,
a. s. (TOS, a. s.) v areálu Čelákovice cca 350
mil. Kč, rozvíjí se  výroba automobilů v Kolíně,
firma TPCA, v Mladé Boleslavi ŠKODA – VW,
v Nymburce společnost NIEHOFF vyrábí strojní
zařízení a i řada dalších společností se dále roz-
víjí. Škola připravuje absolventy zejména v těch-
to oborech – mechatronik, mechanik-seřizovač,
logistika, nástrojař, zámečník, modelář, truhlář
apod., které se výrazně podílí na moderní strojí-
renské výrobě i na jejím řízení, včetně obsluhy
a programování nejmodernější CNC obráběcí
techniky.

Přijďte se proto osobně přesvědčit ve
dnech otevřených dveří, které se konají
v naší škole v pátek 25. listopadu od 12.00
do 17.00 hod. a v sobotu 26. listopadu 2005
od 8.00 do 12.00 hod. Součástí dne otevře-
ných dveří je kromě návštěvy naší školy
a dílen návštěva nově budovaných provozů
CETOS, a. s. (TOS, a. s.) v areálu Čelákovice.

Ing. Milan Ulej, ředitel školy



Anketa „Sportovec Středočeského kraje 2005“
Dva Čelákováci nominováni!

Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl vyhlásil dne 27. září 2005 již III. ročník ankety
„Sportovec Středočeského kraje 2005“. Kandidáty opět navrhly sportovní organizace s působ-
ností ve Středočeském kraji formou anketního lístku.

Pro nominované sportovce hlasují odborná porota a letos poprvé také veřejnost. Seznam nomi-
novaných sportovců a anketní lístky pro veřejnost byly otištěny začátkem listopadu ve Středočeských
listech, které vycházejí jako zvláštní příloha v Denících Bohemia, v Právu a v Mladé frontě Dnes.
Zároveň je možné hlasovat, a to do konce tohoto měsíce, na webových stránkách Středočeského
kraje - http://www.kr-stredocesky.cz.

Celkové vyhodnocení proběhne po 30. listopadu 2005 a slavnostní vyhlášení výsledků ankety
Sportovec Středočeského kraje 2005 se uskuteční na začátku prosince 2005 za účasti představite-
lů kraje, význačných kulturních a sportovních osobností.

Zastoupení z řad čelákovických občanů najdete hned ve dvou kategoriích, a to v jednotliv-
cích Tomáše Vitáčka (41 let) – silniční cyklistika, za 1. místo na MČR Masters v silničním závodě
+ 1. místo na  Mistrovství amatérských lig ČR  v silničním závodě, a v kategorii objev roku do osm-
nácti let Denisu Barešovou – sportovní aerobic, za 1. místo na MS juniorů + 2. místo na  MČR.

Podpořte je a hlasujte. - red -

SPORT12 LISTOPAD 2005

BOHUSLAV-GAMBRINUS CUP
V sobotu 3. 12. 2005 od 8.00 hodin se na

školním hřišti ZŠ v ulici J. A. Komenského
uskuteční VIII. ročník BOHUSLAV-GAMBRINUS
CUPU v bandy hockey. Turnaje se zúčastní
16 týmů z města a blízkého okolí.

Vítěz získá POHÁR MĚSTA ČELÁKOVIC.
Vyhlášení výsledků s předáním hodnotných
cen, jež se podařilo zajistit díky finanční podpo-
ře všech sponzorů a zúčastněných stran, je plá-
nováno přibližně na 14.15 – 15.00 hodin.

Dovolujeme si vás všechny srdečně pozvat.
Občerstvení je zajištěno přímo v místě konání.

BANDY HOKEJ

Čelákovice získaly extraligový titul
V sobotu 15. 10. v pravé poledne měli svátek

všichni příznivci nízkého saka. V Čelákovicích,
na kurtě v areálu Městského stadionu, se hrálo
odvetné utkání finálového souboje dorostene-
cké extraligy v nohejbale mezi domácím Spar-
takem a hosty z Liaporu Karlovy Vary.

NOHEJBAL

Tento, pro mnohé neznámý sport přilákal do
ochozů místního stadionu nečekaně vysokou
návštěvu asi dvoustovky diváků, kteří za pomoci
sebou přinesených bubnů, trubek, řehtaček či pou-
hých dlaní vytvořili opravdu krásnou sportovní kulisu.
Tu neúnavně, za pomoci mikrofonu a reproduktorů
s hudbou gradoval komentátor zápasu Jirka Kotek.

Domácí borci v sestavě Spilka, Kolenský, Fle-
kač, Vokáč, Sýkora, Holzman, Janík pod vede-
ním trenéra Chotovinského vstupovali do utkání
v rolích favoritů. Vyhráli totiž první zápas 5:1
a stačilo jim tak pouze jedno vítězství k zisku
mistrovského titulu.

V překrásné, jiskrné atmosféře, kterou odstarto-
vala státní hymna, a za účasti vedení města,
zastoupeného panem starostou Ing. B. Klicperou,
se hrálo, dle očekávání, vyrovnané utkání. Body se
s pravidelnou setrvačností rozdělovaly na obě
strany. Koloběh zápasu narušil až vítězstvím
v singlu M. Kolenský, který získal bod a zvýšil na
4:2. Hosté už stačili pouze odvrátit pomyslný
„mečbol“ zápasu, když v následné trojce snížili na
4:3. Poslední bod, a tím i konec klání, zařídila troj-
ka kapitána Martina Spilky. Na domácí lavičce pak
mohla propuknout nespoutaná radost. A jak by
také ne. Čelákovice, město s pouhými desetitisíci
obyvateli, má nejlepší nohejbalové juniory v repub-
lice, a to si troufám tvrdit, že má už nějakou váhu.

Petr Štěpánek

AEROBIK

Denisa Barešová jede
na mistrovství Evropy!

V neděli 16. října 2005 se v Praze Hostivaři
konal PHAR SERVICE AEROBIC CUP OPEN
2005, ve kterém se soutěžilo o nominace na
listopadové mistrovství Evropy v Moskvě.

Znamenitá atmosféra, kterou vytvořili diváci
v hostivařské hale, vyburcovala všechny závod-
níky k vynikajícím výkonům. Závody měly dvě
kola – dopoledne soutěžilo 6 závodníků ve finá-
le a z nich postoupili tři nejlepší z každé kate-
gorie (ženy, muži, páry, družstva) do odpolední-
ho superfinále. O tom, kdo bude reprezentovat
Českou republiku na ME, však rozhodovala po
skončení superfinále nominační komise.

V kategorii žen zvítězila Denisa Barešová
z Aerobik studia Čelákovice, která potvrdila
dlouhodobě vysokou výkonnost (v loňském
roce získala titul mistryně světa a mistryně
Evropy v juniorské kategorii). Letošní vstup do
seniorské kategorie se jí tedy vydařil a v listo-
padu v Moskvě jistě předvede své maximum
a bude usilovat o svou první medaili i v senior-
ské kategorii. Motivaci má obrovskou, neboť
letos v květnu na mistrovství světa v Gentu ji
skolila těžká angína, takže musela ze závodů
odstoupit a vzdát se tak šance na vítězství.

Evropský šampionát se koná 14. – 20. listo-
padu 2005 v Moskvě a věřím, že všichni příz-
nivci (nejen) sportovního aerobiku z Čelákovic
budou své rodačce držet palce!

Za Aerobik studio Vlaďky Barešové
Lenka Skalická

CVIČENÍ

Sport pro všechny
V září jsme opět zahájili cvičení pro všechny,

kteří jsou na pravidelné cvičení už léta zvyklí.
Nabízíme sportovní vyžití dětem, rodičům
s dětmi, dorostenkám a ženám všech věkových
kategorií. Rozvrh hodin je ve vestibulu v soko-
lovně. Rádi mezi sebou přivítáme každého,
komu není cizí heslo, že pohyb je život! Těšíme
se na vás.

Helena Šimková, TJ SPARTAK

POSILOVACÍ CVIČENÍ

INTENZIVNÍ P-CLASS
s Lenkou Skalickou
POZOR ZMĚNA!

Upozorňujeme všechny zájemce o posilova-
cí cvičení zaměřené zejména na hýždě, boky,
stehna, paže a břicho, že se od 10. října 2005
scházíme ve větších prostorách, a sice v malé
tělocvičně ZŠ J. A. Komenského.

Cvičíme každé pondělí a středu od 20.00
hodin.

Využíváme posilovací gumičky, malé činky,
tyče, overbally, posilujeme bez náčiní. Nejpilnější
cvičenka získá každý měsíc kosmetický balíček!

Více informací podá Lenka Skalická, tel.:
606 140 816, e-mail: lenskal@seznam.cz

Těším se na Vás!
P.S.: Chcete-li mít pružné tělo, chodit cvičit
by to chtělo!
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DĚČÍN – UNION 2:4
Branky: Kejmar 2, Mourek, Hakl.
UNION – ROUDNICE 1:2
Branka: Prokop.

Starší žáci
UNION –  SEDLČANY 0:8
UNION – KUTNÁ HORA 2:3
Branky: Hrubý, Souček
VLAŠIM – UNION 0:1
Branka: Souček.
JÍLOVÉ – UNION 1:3
Branky: Kraus 3.
UNION – RAKOVNÍK 4:1
Branky: Kraus 3, Hrubý.

Mladší žáci
UNION – SEDLČANY 0:7
UNION – KUTNÁ HORA 1:1
Branka: Slavík.
VLAŠIM – UNION 6:1
Branka: Novotný.
JÍLOVÉ – UNION 3:0
UNION – RAKOVNÍK 4:0
Branky: Dvořák 2, Kropáček, Slavík.

„B“ starší žáci: KLECANY – UNION B 0:0,
UNION B – LÍBEZNICE 4:1, UNION B –
STRUHAŘOV 3:3, HUSINEC – UNION B 0:0.

Starší přípravka: ZELENEČ – UNION 0:15,
UNION – BRANDÝS 3:2, HOVORČOVICE –
UNION 1:6, UNION – ST. BOLESLAV 6:2.

Mladší přípravka – minikopaná: UNION –
BABICE 1:3, ZELENEČ – UNION 4:4, UNION
– VELKÉ POPOVICE 4:2.

„B“ mužstvo dospělých: UNION –
RADONICE 2:0, SENOHRABY – UNION 3:1,
UNION – DOBŘEJOVICE 2:0, STARÁ
BOLESLAV – UNION 3:0.

POZVÁNKA NA ZÁVĚR PODZIMNÍ SEZONY
Závěrečné utkání první části divizní soutěže

sehraje Union na svém hřišti „U Hájku“ v sobo-
tu 12. listopadu od 14 hodin, kdy hostí lídra
skupiny B Sokol OVČÁRY. To by si žádný fot-
balový fanda neměl nechat ujít! Milan Šikl

FOTBAL

UNIONU CHYBÍ KOŘENÍ
Divizní soutěž pokračovala dalšími zápasy.

Vzhledem k tomu, že letošní podzim je ve zna-
mení „babího léta“, utkání se vesměs hrají na
velmi dobrých terénech. Celek Unionu si udržu-
je postavení ve středu tabulky, i když jeho výko-
ny jsou uspokojivé, ale chybí koření fotbalu –
góly.
NOVÝ BOR – UNION 0:0

Po celé utkání měl Union výraznou převahu,
ale i přes několik dobrých šancí branku nedal.
UNION – VIKTORIA ŽIŽKOV „B“ 3:0

Opět měli čelákovičtí fotbalisté zápas zcela
pod kontrolou domácích a konečně to dokázali
vyjádřit i gólově.

Branky: Dozorec 2, Brož.
LOKO VLTAVÍN – UNION 2:2

Union  v první půli zúročil svoji převahu
dvěma góly. Po přestávce sudí přísně vyloučil
hostům Lindenthala a Jelínka, což využili domá-
cí k vyrovnání.

Branky: Petržílka, Štumpf.

TŘETÍ KOLO POHÁRU ČMFS
Ve třetím kole Poháru ČMFS byl  v reprezen-

tační přestávce soupeřem Unionu druhý celek
Gambrinus ligy FK Teplice. Hosté nic nepone-
chali náhodě a do Čelákovic přijeli v nejsilnější
sestavě, a tak měli domácí velmi těžkou pozici.
UNION – FK TEPLICE 0:5

V prvním poločase, který vyhráli hosté 2:0,
měli i domácí hráči šance ke vstřelení branky,
ale nedokázali toho využít. Ve druhé části zápa-
su se výrazněji projevila kvalita ligového týmu
a o vítězi již nebylo pochyb, takže půl tisícovka
diváků viděla jasné vítězství favorita, který per-
fektně zužitkoval většinu standardních situací.

ZLEPŠENÍ MLÁDEŽNICKÝCH TÝMŮ
Po rozpačitém vstupu do mistrovských soutě-

ží se naše týmy dorostu i žáků posunují výš
v tabulkách.
Starší dorost:
BOHEMIANS 1905 –  UNION 3:2
Branky: Zemánek, Hradecký.
UNION – TOUŽIM 6:1
Branky: Bareš 2, Hradecký, Čerych, Havlát,
Reichert.
UNION – KLADNO B 2:2
Branky: Bareš, Havlát.
DĚČÍN – UNION 2:4
Branky: Bareš 2, Havlát, Reichert 1
UNION – ROUDNICE 4:3
Branky: Bareš 2, Marek, Havlát.

Mladší dorost:
BOHEMIANS 1905 – UNION 6:1
Branka: Čerych.
UNION – TOUŽIM 8:2
Branky: Hakl a Prokop 3, Morávek, Světlý.
UNION – KLADNO B 2:1
Branky: Prokop, Koch.

VEČERNÍ BĚH MĚSTEM
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice -

pořadatel XXXI. ročníku Večerního běhu měs-
tem Čelákovice – MEMORIÁLU RUDOLFA
VICHERY – zve srdečně občany města na
tento závod. Koná se 16. a 17. listopadu 2005.

Ve středu 16. listopadu budou startovat dět-
ské a mládežnické kategorie. Start kategorie do
6 let je ve 13.30 hod. před ZŠ v ulici J. A.
Komenského.

Ostatní kategorie následují: 6 let chlapci
i dívky, 7 let chlapci i dívky, 8 let chlapci i dívky,
9 let chlapci i dívky, 10 let chlapci i dívky, 11 let
chlapci i dívky, mladší žákyně a žáci, starší
žákyně a žáci, dorostenci a dorostenky.

17. listopadu 2005 bude startovat kategorie
juniorů a juniorek v 16.20 hod. a hlavní katego-
rie mužů do 39 let v 18.00 hod.

Ženy vyběhnou v 17.00 hod. Všechny veterán-
ské kategorie se postaví na start v 17.20 hod.

Organizace běhů je velmi náročná a vyžadu-
je vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumě-
ní veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu
děkují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní
uspořádat tento závod.

Veškeré informace o tomto běhu získáte
v MDDM Čelákovice - tel.: 326 991 217 pí Buka-
čová.

ATLETIKA

FLORBAL

ORKA
Druhá nejvyšší liga florbalu zahájila svůj další

ročník. V úvodních pěti zápasech se nám dařilo
na padesát procent. V domácím prostředí jsme
získali 4 body, z Moravy jsme pak přivezli další
tři. V průběžné tabulce nám tak patří se ziskem
sedmi bodů páté místo.
Orka – SKP Litolica Nymburk 2:2 (0:0, 1:1,
1:1)
Branky: Kubíček, Pavlis.

V první třetině zápasu jsme měli mírnou pře-
vahu, ale nedokázali jsme využít ani jednu ze
svých šancí. To se podařilo až v polovině zápasu
Kubíčkovi. Vedení nám ale trvalo jen pět minut,
kdy se podařilo hostům po našem zbytečném
vyloučení z přesilovky tvrdou ranou srovnat. Na
začátku třetí části se trefil za Orku premiérově
Pavlis a vrátil nám tak vedení. Konečnou remízu
pak zařídil tečí zblízka nepokrytý Eriksson. Na
stavu nic nezměnilo ani pětiminutové prodlouže-
ní. Orka tak získala v prvním zápase jeden bod.
Orka – FBŠ Asics Jihlava 4:3 (1:1, 0:1, 3:1)
Branky: Šeda, Kubíček, Jirovský, Veselý.

Po úvodním oťukávání se poprvé před bran-
kou hostí prosadil důrazný Šeda, který dorazil
za záda brankáře střelu Šuvady. Hosté srovnali
v závěru třetiny z brejkové situace. Druhá třeti-
na byla vcelku vyrovnaná, branku se ale poda-
řilo vstřelit jen hostům, a to ve vlastním oslabe-
ní. Obrat se nám podařil ve 44. minutě, kdy jsme
dvěma slepenými góly strhli vedení na svoji
stranu. Hosté stačili ještě v přesilové hře vyrov-
nat, totéž se ale podařilo po dvou minutách
i nám, a tak zůstaly tři body za vítězství doma.
Orka – Sokol Erupting Dragons Havlíčkův
Brod 4:6 (1:2, 0:1, 3:3)
Branky: Dragoun 2, Kubíček, Urban.

Hosté využili našeho pomalého rozjezdu
a hned v první minutě se ujali vedení. Nám se
podařilo vyrovnat z přesilové hry, ale vedení
jsme dlouho neudrželi. Ve druhé třetině měli
mírně navrch důraznější hosté a svůj náskok
ještě zvýšili. Do poslední části jsme zredukovali
sestavu, ale kýženého efektu jsme se nedočka-
li. Dragoun sice nejprve v přesilovce snížil,
hosté ale během další minuty vstřelili dvě roz-
hodující branky. Ještě jsme dokázali využít další
dvě přesilovky, ale také jsme inkasovali, a tak se
z vítězství radovali zaslouženě hosté.
FBC Vikings Kopřivnice – Orka 8:4 (0:0, 3:3,
5:1)
Branky: Kubíček 2, Veselý, Novotný.

V přítmí kopřivnické haly v první třetině bran-
ka nepadla. Ve druhé části domácí nejprve vedli
2:0, nám se ale podařilo do konce třetiny vyrov-
nat. Poslední část vyšla lépe domácím. Nejprve
se prosadili z brejku a poté využili přesilovku.
Nám se ještě podařilo snížit, ale další přemíru
naší útočné snahy domácí potrestali z brejků
a při naší hře bez brankáře.
TJ MEZ Vsetín – Orka 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Branky: Kubíček, Novotný, Urban, Mikšovský,
Novák.

Na úvod zápasu jsme si dali nešťastný vlastní
gól, ale nenechali jsme se tím zaskočit. Hráli
jsme důrazně a dařila se nám i rozehrávka. Sou-
peře jsme dostávali pod tlak a do konce první
třetiny se nám podařilo skóre otočit. Ve druhé
části jsme byli opět lepší a dvojice Mikšovský
s Urbanem dvěma brankami náš náskok ještě
zvýšila. V poslední třetině se ještě krásně z úhlu
trefil Novák, domácí pak stačili už jen jedním
gólem korigovat stav zápasu. Po zaslouženém
vítězství jsme si tak odvezli z Moravy tři body.
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PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
20. listopadu 2005 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.

ŠPÍGLÁCI Z MALVÍN
Poslední záříjová neděle byla pro dva kama-

rády rybáře šťastným dnem. Pan Karel Skala
z Březnice chytil svého životního kapra – 92 cm
dlouhého o váze 18,5 kg. Jeho kamarád z Cho-
dova vytáhl během půl hodiny také „špígláka“,
který měřil 83 cm a vážil 16 kg.

Po změření a vyfocení políbili své kapříky
a s pravým rybářským citem je vrátili zpět jezeru.

I pro nás to byl nevšední zážitek při podzim-
ním rozlučkovém koupání na Malvínách.

J. Plašilová a M. Karlová

Toustolobyk se nevykroutil
Parádní kousek chytil 9. října dopoledne v revíru
Grádo 411 139 vyhlášený rybář František Kroutil.
Na vlasec 0,28  a kostičku chleba jako návnadu
po 35 minutách boje vytáhl pořádného toustolo-
byka, který měřil 98 centimetrů a vážil 19 kilogramů.




