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● Čelákovické muzeum se

představilo ve Francii

„Zvuk zvonu patří k obrazu naší krajiny“ (P. Scheuch) – těžko hledat výstižnější slova, jež mohla být
pronesena v mrazivém adventním podvečeru při požehnání novému zvonu. Umění říci to magické
na pravém místě v pravý čas. Mirko Nosek

KAPLIČKA V JIŘINĚ UŽ ZVONÍ!
Ano, zvon na kapličce v Jiřině zvoní. Po omluvném dopise a opožděném dodání byl zvon v tichosti zavěšen v prosinci 2004 firmou Richard Perner

z bavorského Pasova. 22. prosince v 17 hodin jsme měli možnost uslyšet poprvé jeho zvuk. Stalo se tak na malé sešlosti občanů za přítomnosti pana
starosty, místostarosty a pana faráře Scheucha. Před otevřenou, zářící a vkusně vyzdobenou kapličkou pan farář zajímavě pohovořil o funkci a významu
zvonů v lidských dějinách, zvon požehnal a také jako první zvon úspěšně rozhoupal a rozezněl. Na první zvonění se občané sešli o půlnoci na Silvest-
ra. Bylo to moc milé setkání sousedů a místních občanů i se skupinou mladých lidí, vzájemné přání všeho dobrého v příštím roce za zvuků našeho zvonu,
a ne jen za třesku pyrotechniky. Na letošního Silvestra opět na shledanou u zvonu!

Méně radostné už bylo zvonění v poledne 5. ledna za oběti živelné pohromy v Asii.
A teď už bude zvon sloužit všem občanům staré i nové Jiřiny, kteří si to budou přát, ke sdělování událostí radostných - při narození děťátka, nebo smut-

ných - při úmrtí, i jiných. Pokud si občan bude přát k některé z těchto událostí zvonit, může dát písemné sdělení nebo oznámení na adresu Růžena Bod-
láková, Dělnická 522, tel.: 326 994 565 nebo Bašusovi, Ruská 0101, tel.: 326 991 921. Při zvonění bude na kapličce účel zvonění uveden.

Co říci na závěr. Sluší se poděkovat všem dárcům místním i chatařům, nebo i lidem náhodně jdoucím okolo, dětem i starým lidem, prostě všem.
Bylo to takové malé „Národ sobě“ v 21. století pro naši „Zlatou kapličku“. K tomu by bylo asi více „pasovalo“ zhotovení zvonu v některé z vyhlášených

českých zvonařských dílen a jistě dodaného v dohodnutém termínu.
Nu což, teď jen aby zvon oznamoval převahu radostných událostí. To nám všem přeje Alena Bašusová

Z městské kroniky
Stalo se před 60 lety

„V předchozích dnech jeli po silnici ku Praze
na vozících koni tažených uprchlíci (prý Němci
ze Spišska a Maďaři). Vyjeli z choceňského
tábora. Cílem jejich jsou prý Klecany, kdež
obsadí statky opuštěné od lidí, kteří přeběhli
k bolševikům (!).

Na Popeleční středu 14. února kol. 2. hodiny
ranní byl tu letecký poplach. Z dáli bylo slyšet
dunění. Po půl 13. hod. nastal opět poplach. Na
Prahu byl nálet. Nad Čelákovicemi přeletělo as
40 cizích letadel. Na Prahu dopadly bomby. Od
Prahy se valí dým. Zprávu o náletu hlásila letec-
ká obrana Prahy zvláštním rozhlasem. Ale neří-
kali, kam padly bomby, jen vybízeli k záchran-
ným pracem. Z Volmanovy továrny vyjeli dělníci
do Prahy na pomoc. Podle pozdějších zpráv
způsobilo bombardování v Praze hojně škod na
domech i na lidských životech.“

Z Kroniky města Čelákovic, únor 1945,
vybral Mirko Nosek, městský kronikář

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PROBĚHNE V ČELÁKOVICÍCH
NA OBOU ŠKOLÁCH

10. února 2005
od 13.00 do 17.00 hod.

a 11. února 2005
od 13.00 do 16.00 hod.
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CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
V ČELÁKOVICÍCH V ROCE 2005 
jednotná pro domácnosti a ostatní odběratele
schválená Zastupitelstvem města Čelákovic
účinná od 1. 1. 2005

vodné (voda pitná a užitková)
26,72 Kč/m3

stočné (voda odkanalizovaná)
18,55 Kč/m3

CELKEM
45,27 Kč/m3 včetně DPH 5 %

VaK Mladá Boleslav, a. s., Čechova ulice 1151,
Mladá Boleslav 293 22
dispečink (24hodinový provoz): 326 721 507 
fakturační oddělení: 326 376 141, 326 376 142
úřední dny: po 7.00 – 15.00 hod., 

st 7.00 – 16.30 hod.

Ukončení programu prevence
kriminality na místní úrovni 

V závěru minulého roku byl ukončen tříletý
program prevence kriminality na úrovni obcí,
který vyhlásilo ministerstvo vnitra ČR na období
let 2002 – 2004.

Co konkrétního tento program našemu
městu přinesl?

Celkem bylo zrealizováno 9 cílených projektů,
které byly schváleny odbornou komisí MV ČR
(např. 1.–3. etapa městského kamerového
systému, bezpečnostní stojany na kola
u základních škol, parkový les Na Nábřeží).
Náklady na tyto projekty činily celkem 4 082 424
Kč. Stát se podílel formou dotací na této sumě
částkou 3 616 500 Kč a město vynaložilo ze
svého rozpočtu 465 924 Kč. Účast státu na
financování projektů byla stále nižší (pravděpo-
dobně kvůli tíživé situaci státního rozpočtu),
proto např. v roce 2002 nám přispěl dotací 
1 850 000 Kč a loni již pouze 650 000 Kč. Město
financovalo tuto oblast celkem rovnoměrně
částkou přibližně 1,5 mil ročně.

Jaký byl uplynulý rok 2004 z pohledu bez-
pečnosti občanů a jaká byla hlavní rizika?

V obvodu našeho města bylo spácháno 183
trestných činů (o 20 méně než v roce 2003),
z toho 83 činů majetkových (pokles proti před-
chozímu roku o 37).

Jaká trestná činnost zatěžovala město
nejvíce v porovnání s rokem 2003?
• vloupání do osobních aut 83 x (o 100 % více)   
• krádeže ostatní 36 x (stejně jako v roce 2003)
• poškození věcí 28 x (o 25 % méně)
• odcizení osobních aut 10 x (o 70 % méně)

Policie ČR v Čelákovicích řešila kromě trest-
né činnosti i tzv. přestupky, kterých bylo celkem
310. Z toho na každou uvedenou skupinu pře-
stupků = krádeže, poškozování cizí věci
a občanské soužití - připadá přibližně 1 třetina
z celkového počtu. Tyto přestupky byly spáchá-
ny na území celého policejního obvodu včetně
Úval a okolí, trestné činy jsou evidovány pouze
na území Čelákovic a přilehlých vesnic.
Sociální ukazatele

Naše město mělo v uplynulém roce 10 146
obyvatel, 2 248 z nich ve věku 15 – 29 let.
Z občanů v produktivním věku bylo 3,9 % neza-
městnaných a 360 našim občanům byly vyplá-
ceny sociální dávky v celkové výši  4 910 800 Kč.
Počet lidí, odkázaných na tyto dávky, plynule
stoupá.

Odhadem je u nás asi 200 uživatelů měkkých
drog, 51 je registrováno v protidrogovém 
K-Centru Nymburk jako kontaktní klienti.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

Zastupitelstvo města
ze dne 15. 12. 2004
ZM schválilo:
• pro rok 2005 cenu vodného a stočného (viz

ZMČ níže)
• znění Smlouvy o zabezpečování provozu

vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodáren-
ského a kanalizačního systému mezi městem
Čelákovice a firmou VaK Mladá Boleslav, a. s.,

• příspěvek chatařů v celkové výši 330 tis. Kč na
tlakovou kanalizaci 25 chat U Přívozu a zavá-
zalo se do jednoho roku po složení této část-
ky na účet města zahájit stavební práce, nej-
dříve v roce 2006,

• smlouvu o poskytování právní služby s Mgr.
Markem Nespalou z Advokátní kanceláře Pej-
chal a spol. a udělilo mu plnou moc, vše
v daňovém řízení na akci ZŠ J. A. Komenské-
ho Čelákovice – zateplení a modernizace, a to
včetně sankčního příslušenství,

• jednorázové splacení bezúročné půjčky v sou-
ladu s programem poskytování státních půjček
na opravy a modernizaci bytového fondu ve
výši 3,1 mil. Kč na příjmový účet MMR ČR do
31. 1. 2005,

• zvýšení příspěvku na činnost pro TS Čelákovi-
ce o 2.500 tis. Kč,

• přijetí dotace na výdaje na volby do Zastupi-
telstev krajů ve výši 278.946,-  Kč,

• termín pravidelného odesílání měsíčního přís-
pěvku městským subjektům ve výši 1/12
schváleného ročního příspěvku od 1. do 10.
dne téhož měsíce,

• rozpočet města na rok 2005 s rozpočtovými
opatřeními na 8 % snížení režie města (rozpo-
čet s touto úpravou přinášíme na stránkách
ZMČ),

• znění tří kupních smluv na prodej bytových
domů V Prokopě za ceny: 551 152,-Kč č. p.
1307; 622 494,- Kč č. p. 1311 a 551 929,- Kč
č. p. 1342,

• znění Darovací smlouvy na příspěvek na
obnovu zvonu v kapličce v městské části Jiři-
na ve výši 31 820,- Kč mezi Občanským sdru-
žením Jiřina jako dárcem a městem jako
obdarovaným,

• názvy nových ulic v nových OZ v Sedlčán-
kách, Pod Přerovskou cestou II. a V Rybníč-
kách (tento seznam byl zveřejněn již v minu-
lém čísle ZMČ).

ZM souhlasilo:
• s přijetím systémové dotace ze státního roz-

počtu na akci „Rozšíření MKDS – III. etapa“ ve
výši 650 000,- Kč,

• s nezahájením staveb komunikací v lokalitách
Třebízského II. a III. do doby vyřešení doprav-
ní situace s místními obyvateli,

• s vyhodnocením námitek vlastníků pozemků
a staveb i připomínek poddaných k zadání
změny č. 2 územního plánu SÚ Čelákovic.

ZM uložilo:
• provozovateli VaK MB, a. s., předložit do 31. 3.

2005 specifikaci včetně nákladů na výměnu
uzlových armatur vodovodu,

• tajemnici MěÚ - prokazatelně ověřit aktuálnost
a platnost podmínek z roku 1997 Programu
poskytování státních půjček na opravy
a modernizaci bytového fondu do 10. 1. 2005,
- předat neprodleně potřebné podklady firmě
FISCALIS a zajistit od této firmy jednoznačný
závěr, zda město má povinnost podat přihláš-
ku k registraci DPH s ohledem na novelu
zákona o DPH, v termínu do 10. 1. 2005,

• hospodářskému odboru MěÚ a řediteli TS rea-
lizovat místní úpravy silničního provozu na
místních komunikacích v oblasti ohraničené
ulicemi Masarykova – Rumunská – Vašátkova

– Bratří Čapků dle projektu organizace dopra-
vy v termínu do 31. 3. 2005.

ZM nesouhlasilo se vstupem města Čelákovic
do svazku obcí pod názvem: Svazek kanalizací
a ČOV Kolín.
ZM zrušilo:
• plnou moc v daňovém řízení na akci ZŠ J. A.

Komenského Čelákovice – zateplení a mo-
dernizace JUDr. Kobíkovi ze společnosti
ARIADNA,

• vyhlášku o chovu hospodářských zvířat
E 12/93 ze dne 7. 4. 1993.

ZM vyhlásilo obecně závaznou vyhlášku
o vyhlášení závazné části změny č. 1 územního
plánu sídelního útvaru města Čelákovice, způ-
sobem stanoveným v ust. § 12, odst. 1 až 3,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění.
ZM trvá na zachování oční ordinace v Čelákovi-
cích a souhlasí s uplatněním požadavku očního
lékaře na plný úvazek na VZP a Krajském úřadu
Středočeského kraje. D. V.

UPOZORNĚNÍ
Setkání s občany v únoru 2005
● nad problematikou připravované obytné
zóny V Rybníčkách investorem p. Jindřichem
Procházkou dne 9. 2. 2005 od 18.00 hodin
v sále Kulturního domu v Čelákovicích. Přiz-
váni odborníky a projektanty investora budou
občané zejména ulic S. K. Neumanna, Svato-
pluka Čecha a Bratří Čapků, kteří budou sezná-
meni s problematikou svedení dešťových vod
a spodní vody v této lokalitě. Starosta uvede
zásadní podmínky města na investora při
výstavbě základní technické infrastruktury ve
smyslu rozšíření koryta potoka, rehabilitace
meliorační svodnice a další. Schůzka proběhne
za účasti zastupitelů města, kteří až na březno-
vém zasedání Zastupitelstva rozhodnou
o výstavbě RD v této zóně.
● nad plynofikací městské části Záluží dne
18. 2. 2005 od 18.00 hodin v restauraci Spor-
tovního klubu kopané na hřišti v Záluží, kde
starosta podrobně seznámí občany s postupem
výstavby plynovodu včetně veřejných částí pří-
pojek.

INFORMACE O SVOZU POPELNIC
Tato informace se netýká občanů Sedlčánek,

Císařské Kuchyně a Záluží.
Svozový kalendář u obytné zástavby

rodinných domků v Čelákovicích, podle kte-
rého se již od roku 2001 odpad sváží, je posta-
ven na sudých a lichých týdnech.

Upozorňujeme, že loňský rok končil
lichým 53. týdnem 27. 12. 04 – 2. 1. 05 a letoš-
ní rok lichým týdnem začal 3.1 – 9. 1. 05
(v některých kalendářích se objevil mylně tento
týden jako 2-sudý).

Protože někteří od začátku roku zřejmě setr-
vačností popelnice vystavovali ve 14denním
intervalu bez ohledu na kalendář, zajistilo město
po dobu prvních 14 dnů  mimořádné svozy.

Pokud si nejste jisti termínem svozu Vaší
ulice informace získáte na www.celakovice.cz
(dokumenty – životní prostředí), nebo na
odboru životního prostředí MěÚ, Stankov-
ského 1650, Čelákovice, tel.: 326 929 127-9.

POZVÁNÍ
NA MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
v pondělí 21. 2. 2004 od 18.00 hod.

v Kulturním domě
Program: dotační tituly
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Jednání Rady města Čelákovic
dne 13. 1. 2005 - komentář starosty:

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí Zprávu o posou-

zení činnosti města Čelákovic z pohledu zákona
o dani z přidané hodnoty zpracovanou poraden-
skou firmou FISCALIS PLZEŇ, s. r. o. , jejíž závěr
stanoví, že s ohledem na novelu zákona č.
235/2004 Sb. o DPH město nemá povinnost se
registrovat jako plátce této daně. Stejně tak s při-
hlédnutím k plánovaným výdajům roku 2005 se
nejeví dobrovolná registrace pro město jako
výhodná.

Ve věci dotačního titulu na č.p. 109 Rada vzala
na vědomí rozhodnutí Finančního ředitelství
v Praze, kterým zamítá odvolání města proti
povinnosti odvést dotaci v plné výši 4,16 mil. Kč
a proti penalizaci ve výši 2,29 mil. Kč. Rada
schválila starostou předložené žádosti o promi-
nutí odvodu i penalizace a žádost na posečkání
splátek odvodu daně i penále do doby rozhodnu-
tí o prominutí. Starosta po schválení Radou svolal
v této věci na 26. 1. 2005 mimořádné Zastupitel-
stvo, aby schválilo doplnění těchto institutů
o eventuální žalobu u příslušného soudu.

Rada projednala neinvestiční dotace občan-
ským sdružením a sportovním subjektům pro rok
2005 v celkové výši pouze 450 tisíc Kč a doporu-
čila je Zastupitelstvu ke schválení.

Rada v rámci mobilizace finančních prostředků
města schválila převedení nevyužívaných pro-
středků z fondu odměn MěÚ ve výši 430 tisíc Kč
a rezervního fondu ve výši 435 tisíc Kč na posíle-
ní výdajové stránky rozpočtu 2005, konkrétně na
plynofikaci Záluží.
Majetkoprávní záležitosti

Město odstoupilo pro neplacení nájemného od
nájemní smlouvy s firmou VELTEX, s. r. o., Praha
10 na prostory v Obecním domě a uzavřelo nové
přímé nájemní smlouvy s p. Kotranem (bývalý
zaměstnanec firmy VELTEX) na prodejnu textilu
v přízemí, s p. Jursíkem na půjčovnu mediálních
a video nosičů v suterénu, s p. Kračmarem na
prodejnu nábytku v suterénu a s p. Rosenkran-
cem na sklad a prodej masových výrobků v zad-
ním suterénu objektu. Rada schválila příslušné
nájemní smlouvy, z pohledu občanů města zůstá-
vá sortiment prodejen nezměněn.

Radní uskutečnili půlhodinovou procházku
s prohlídkou domečku č.p. 158 v uličce Ve Vrbí
(z ulice Rybářské ke stadionu) s přilehlými
pozemky a areálu městského sportovního stadio-
nu. Rada schválila záměr prodeje objektu č.p. 158
se stavebním pozemkem a zahradou, za předpo-
kladu oddělení pruhu pozemku s uloženou kme-
novou stokou městské kanalizace.

Problematiku financování městského stadionu
radní analyzovali s tím, že do příštích Rad se při-
praví koncepce ve smyslu převodu všech nemo-
vitostí zejména staveb na město a způsob správy
majetku včetně jeho racionální využití i pro veřej-
nost. Město by třeba mohlo v rámci svého rozpo-
čtu financovat režii areálu včetně správce a na
konkrétní sportovní plochy uzavřít nájemní smlou-
vy se sportovními subjekty, ale se současným
využíváním i školami např. Základní školou v Kos-
telní ulici.

Rada města schválila mandátní smlouvu
s Realitní kanceláří BONUS Praha na zajištění
prodeje dvou pozemků v průmyslové resp.
komerční zóně za silnicí proti benzinové pumpě
směrem na Mstětice, které město na základě
žaloby proti Strojírnám Čelákovice získalo zpět
do svého vlastnictví. Pozemky p.č. 3571/1
o výměře 8.437 m2 a 3571/2 o výměře 6.001 m2

byly předcházejícím vedení města prodávány za
450,- Kč/m2, nyní Rada rozhodla o minimální

ceně prvního pozemku u silnice (využití pro dis-
kontní prodejnu) 630,- Kč/m2 a min. příspěvkem
1.000.000,- Kč na kruhový objezd a u druhého
zadního pozemku (využití pro výrobnu, provozo-
vnu, servis …) min. cenu 600,- Kč a min. příspě-
vek 300.000,- na vnitřní příjezdovou komunikaci.
Zájem u prvního pozemku na prodejnu potvrdilo
již šest uchazečů a 30. 1. 2005 proběhlo otevírá-
ní obálek s nabídkami. Vyhodnocení proběhne na
únorové Radě města. Původní výnos z prodeje
obou pozemků realizovaný minulým vedením
města byl 6,5 mil. Kč, nyní očekáváme 9 mil. Kč
za zasíťované pozemky, 1,5 mil. Kč příspěvek na
kruhový objezd a místní komunikaci a 0,5 mil.
příspěvek na STE. Tímto krokem tedy odstraníme
zděděnou pasivní bilanci této zóny a budeme se
snažit zrealizovat kruhový objezd na této pře-
hledné, leč dopravně nebezpečné křižovatce.
Investiční záležitosti 

Rada města ve výběrovém řízení na technický
dozor investora akce Plynofikace Záluží vybrala
ekonomicky nejvýhodnější nabídku firmy
REPROGAS, s. r. o., Kolín. v ceně 43 tisíc Kč
s DPH, která připraví veřejnou soutěž na zhotovi-
tele plynofikace a bude provádět technický dozor
stavby. Starosta svolává setkání s občany Záluží
v pátek 18. 2. 2005 v 18.00 v restauraci u fotba-
lového hřiště. Předpoklad realizace je 4/2005 do
08/2005 v odhadovaných nákladech 3,9 mil. Kč.

Radní odsouhlasili zprávu technického dozoru
ing. Linharta o stavu a financování splaškové
kanalizace a vodovodu v OZ Sedlčánky jih 83 RD
za celkovou cenu 12,448 mil. Kč včetně DPH
a dešťové kanalizace stoky „A“ I. etapa za 1,0 mil.
Kč. V současné době se kanalizace, vodovod
i plynovod v této zóně kolaudují.

Ve věci výstavby základní technické infrastruk-
tury OZ V Rybníčkách investor p. Jindřich Pro-
cházka v písemném materiálu radním dokládá
reálnost výstavby sítí a terénních úprav bez dopa-
dů na obyvatele sousední bytové zástavby zejmé-
na v ulicích Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna
a Bratří Čapků. Město se obává problémů se
spodní vodou i dešťovými vodami, proto na své
náklady nechalo zpracovat studii bilance vod
v této lokalitě. Starosta přes ujišťování soukromé-
ho investora a kladných posudků na výstavbu ZTI
včetně bilance vod svolává setkání s občany nad
problematikou této zóny dne 9. 2. 2005 v 18.00 do
Kulturního domu. Pozvaní odborníci budou infor-
movat občany zejména o opatření na svedení
dešťových vod i odvedení spodní vody. Město
seznámí občany i budoucí stavebníky RD s pod-
mínkami výstavby sítí, které soukromému inves-
torovi uložilo. Jedná se o první případ výstavby
infrastruktury, kde město nebude investorem. Na
setkání jsou pozvaní všichni zastupitelé, aby se
dokonale seznámili s problematikou dané zóny
a hlavně reakcí obyvatel, protože až na březno-
vém zasedání Zastupitelstva veřejně rozhodnou
o výstavbě či nikoliv. Občané vyjmenovaných ulic
obdrželi pozvánku s přílohami bilancí vod i pod-
mínek města k dokumentaci infrastruktury.

Rada města vybrala jako ekonomicky nejvý-
hodnější nabídku firmy STRABAG Beroun na
rekonstrukci místních komunikací a svedení
dešťových vod (v Sedlčánkách) ulic Dělnická,
Komenského, Husova, Jiráskova, Smetanova,
Fučíkova, Ke Studánce v ceně 19, 9 mil. Kč včet-
ně DPH, z toho 3,2 mil. Kč jsou náklady na dešťo-
vou kanalizaci ulic Dělnická, Smetanova, Fučíko-
va, Komenského. Termín zahájení prací 3/2005,
termín ukončení 7/2005. V pátek 4. 2. 2005 se
otevřou obálky nabídek na rekonstrukci kmenové
stoky dešťové kanalizace II. etapa vedoucí v ulici
Husova od ulice Fučíkova přes Komenského ulici
do Výmoly, odhadujeme náklady cca 3,5 mil. Kč
včetně DPH, přičemž I. etapa dešťové stoky od

silnice přes obytnou zónu k ulici Fučíkova se rea-
lizovala v 12/2004 v ceně 1,0 mil. Kč včetně DPH.
Takže náklady na svedení dešťových vod v uve-
dené oblasti s rekonstrukcí komunikací čítají bez-
mála 9 mil. Kč. V rámci komplexnosti rekonstruk-
ce připočtěme 1,5 mil. na rekonstrukci veřejného
osvětlení a 200 tis. na výsadbu stromů a terén-
ních úprav. Tedy do Sedlčánek směřuje v letoš-
ním roce masivní investice města ve výši 25 mil.
Kč, kterou si její občané zaslouží.

Na rekonstrukci zbylé části ulice Stankovského
(II. etapa) je dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřej-
ných zakázkách vypsáno zadávací řízení.

Pro odstranění palčivého nedostatku míst
v mateřských školkách se připravuje rehabilitace
objektu bývalé mateřské školky v ulici J. A. Ko-
menského, resp. vytvoření tříd školky v patře
budovy, v přízemí dislokovány speciální školy.
Protože z minulého volebního období trvá nájem-
ní smlouva na pronájem místností v jižním křídle
pro fitness centrum na dobu určitou do 12/2007,
zahájí město v 3/2005 obnovu alespoň dvou tříd
v severním křídle I. patra pro 38 dětí. Zahájení
kompletní rekonstrukce Mateřské školky v Pří-
stavní ulici závisí na finančních prostředcích
z výnosu prodeje bytů. Prověřujeme využití objek-
tu bývalé školy v Sedlčánkách na přestavbu pro
několik tříd mateřské školky, po kladném posou-
zení bychom nechali zpracovat projektovou doku-
mentaci.

Starosta dále seznámil radní s připraveností
dalších investičních akcí, že prováděcí projekt
komunikace Na Výslunní se doplňuje o odvodně-
ní obou křižovatek, aby mohlo být vypsáno výbě-
rové řízení na zhotovitele s realizací dle finanč-
ních prostředků ve druhé polovině roku 2005.
Stejně tak se dosud nerealizuje výstavba míst-
ních komunikací v OZ Pod Přerovskou cestou I.
etapy, konkrétně ulice Lidická s dokončením ulice
Jaselská – čeká se na dokončení prováděcí
dokumentace dešťové kanalizace OZ Pod Pře-
rovskou cestou II. etapy, která řeší odvodnění
části území I. etapy právě až k ulici Lidické. Zbylé
finanční prostředky z této zóny ve výši 3,2 mil. Kč
jsou deponovány právě na odvodnění a výstavbu
místních komunikací v této zóně. Prováděcí doku-
mentace na kotelnu ZŠ Kostelní situované již do
suterénu „Kamenky“ se dokončuje, aby se pro-
vedla veřejná zakázka, protože předpoklad zahá-
jení prací je v 6/2005 v celkových odhadovaných
nákladech cca 6 mil. Kč včetně stavebních prací.
Dokumentace pro územní řízení na lávku přes
Labe byla projektovou kanceláří předána, uzaví-
rají se budoucí kupní smlouvy na pozemky
a zajišťují se vyjádření pro územní řízení. Stejně
tak se dokončuje územní dokumentace kruhové-
ho objezdu křižovatky u benzinové pumpy i uza-
vírají budoucí kupní smlouvy na pozemky.
Z vodohospodářských investic se připravuje re-
konstrukce eternitového vodovodu v ulici J. A.
Komenského v odhadovaných nákladech 1,8 mil.
Kč s realizací během prázdninových měsíců. Dále
se zařizuje územní a vodoprávní povolení na
rekonstrukci vodovodu v ulici Na Stráni (od tis-
kárny směrem k ČOV) v nákladech cca 1,6 mil.
Kč a s realizací v letních měsících. Ve výběrových
řízení Rada vybrala nabídku firmy PROVOD, spol.
s r. o., Ústí n. L. na prováděcí projekt Intenzifikace
ČOV v ceně 1,475 mil. Kč včetně DPH a dále
vybrala nabídku firmy PIK Mníšek pod Brdy na
projekt ke stavebnímu povolení a provedení stav-
by nového zemního vodojemu II. v ceně 571 tis.
Kč včetně DPH.
Různé

Rada schválila ceník služeb a prací TS Čeláko-
vic na rok 2005 a ceník likvidace odpadů TS
Čelákovice pro rok 2005.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města



PID a její další rozvoj
Pražská integrovaná doprava (dále jen PID)

tvoří jednotný regionální dopravní systém hro-
madné dopravy na území hl. m. Prahy a Středo-
českého kraje. Tento systém umožňuje cestovat
na jeden jízdní doklad v různých typech doprav-
ních prostředků s preferencí kolejové dopravy
(železnice, metro, tramvaje). Na konci roku
2004 bylo v PID zahrnuto 221 stanic a zastávek
ČD na celkem 650 km tratí v okruhu do 60 km
od centra metropole. Podíl cestujících, kteří pou-
žívají jízdní doklady PID, se v roce 2004 pohybo-
val okolo 60 %. Příměstská železniční doprava
přepraví v pracovní dny do Prahy 80 tisíc osob.
Masarykovo nádraží v Praze odbaví 250 vlaků
denně, hlavní nádraží ještě o 100 vlaků víc.

Výhodou rozvoje příměstské železnice je její
rychlost – Ústav dopravního inženýrství hl. m.
Prahy udává průměrnou cestovní rychlost tram-
vají 19 km/h, městských autobusů 26
km/h a osobních vlaků 42 km/h. Nejrychlejší
tratě jsou ve směrech od Nymburka přes Čelá-
kovice (50 km/h) a z Kolína přes Český Brod do
Prahy (49 km/h). Právě rychlost je jedním
z důvodů, proč představitelé hl. m. Prahy a Stře-
dočeského kraje podporují vznik sítě městské
a příměstské železnice, které se osvědčily
i v zahraničí (S-Bahn).

V srpnu 2004 začala stavba klíčového želez-
ničního spojení v Praze, tzv. Nové spojení, které
propojí centrální část Prahy (Hlavní a Masaryko-
vo nádraží) se severovýchodem města (Libeň,
Vysočany, Holešovice). Nultá etapa výstavby
byla dokončena stavbou nových mostů přes
Seifertovu ulici. Celkově budou zřízeny čtyři
koleje z hlavního nádraží a dvě koleje z Masa-
rykova nádraží. Veškeré jízdy budou možné
bezúvraťově díky křižování kolejí v oblasti Krej-
cárek-Sluncová. Důležitou stavbou budou i dva
dvoukolejné tunely pod vrchem Vítkov a mostní

estakáda na hlavní nádraží. Současná nevyho-
vující trať na Hrabovku bude zcela opuštěna
a přeměněna na stezku pro pěší a cyklisty.

Po výstavbě Nového spojení vzniknou úplně
nové možnosti pro příměstskou dopravu zařa-
zenou do systému PID. V první řadě bude znač-
ně navýšena kapacita kolejových tras pro dál-
kovou i příměstskou dopravu a bude možné
zřídit i nové linky příměstské dopravy, které
budou vedeny napříč Prahou. Předpokládá se
vznik dvou takových linek, první by měla spojit
Milovice, Lysou nad Labem, Čelákovice přes
centrum Prahy s Říčany a Strančicemi, druhá
by měla spojovat Nymburk, Poříčany, Český
Brod a Úvaly opět přes pražské hlavní nádraží
s Černošicemi, Dobřichovicemi a Řevnicemi.
Kromě Nového spojení budou na území Prahy
modernizovány železniční tratě pro vznik
nových tranzitních koridorů a nejdůležitějšími
nekoridorovými stavbami bude modernizace
železniční trati Praha Vysočany – Lysá nad
Labem – Milovice jako součást dopravní tepny
Praha – Liberec. Počítá se i s výstavbou nových
zastávek Podbaba, Rajská zahrada, Vyšehrad
či Karlín.

Po dokončení rekonstrukce železničního uzlu
Praha dojde ke zkrácení špičkových intervalů na
nejdůležitějších tratích (z Poříčan, Lysé nad
Labem, Roztok u Prahy, Kladna, Řevnic
a Strančic) až na 15 minut.

Výhledově by měly být všechny stavby
dokončeny v roce 2015. Potom by mělo dojít
k zásadní změně organizace PID spojené se
vznikem Metropolitních dopravních linií ČD.
Čelákovicemi by měly procházet linky č. 2
(Kutná Hora město – Kolín – Nymburk – Čelá-
kovice – Praha Vysočany – Praha Masarykovo
nádraží) a č. 21 (Milovice, letiště – Lysá nad
Labem – Čelákovice – Praha Vysočany – Praha
Hlavní nádraží – Praha Vršovice – Říčany –
Strančice), na kterých budou jezdit osobní

vlaky. Spěšné vlaky a rychlíky budou jezdit na
linkách č. 102 (Hradec Králové – Lysá nad
Labem – Čelákovice – Praha hl. n.) a č. 103
(Mladá Boleslav město – Lysá nad Labem –
Čelákovice – Praha hl. n.).

Pro další rozvoj PID nejsou důležité jen
železniční stavby, ale i obnova parku kolejových
vozidel. V současné době se používají na elekt-
rifikovaných tratích v okolí Prahy zastaralé jed-
notky 451 a 452 („modré pantografy“) a nové
patrové elektrické jednotky 471, kterých mají
ČD zatím 16, objednáno je dalších 14 souprav.

Petr Studnička

S Pendolinem do Děčína
Snad každý z nás zaregistroval, že dlouho

avizovaný rychlovlak Pendolino začal jezdit na
naší železnici. Zatím zkušebně mezi Prahou
a Děčínem, a to jako obyčejný rychlík, i když
jeho nasazení je uvažováno na mezinárodní
spoje. Je hodně těch, kteří se chtějí touto vlako-
vou soupravou svést za výhodných cenových
podmínek, neboť žádný příplatek nemusí platit
a mohou využít různých slev, které neplatí ve
vlacích kategorie EC a IC. Souprava Pendolino
je nasazena mezi Prahou a Děčínem, a to
v době vhodné pro jednodenní výlet.

Z Prahy Masarykova nádraží odjíždí v 10.26
hod. a do Děčína přijede krátce po poledni. Zpět
odjíždí několik minut před 14 hod. a v Praze je
ve 15.38 hod., cca za 15 minut je zde přípoj do
Čelákovic.

Nezbývá než popřát šťastnou cestu a pěkné
počasí, neboť kromě zážitku cestování moderní
vlakovou soupravou se nabízí i okolní krajina,
kde se střídají kaňony Vltavy a Labe s nížinou
a siluetami měst Mělníka, Litoměřic a pahorky
Českého středohoří, Řípu a dalších. Je však
radno si pospíšit, neboť po najetí zkušebních 
50 000 km bude souprava zařazena do vlaků
vyšší kategorie. Ing. Josef Šalda

DOPRAVA4 ÚNOR 2005

linka 379 ČERNÝ MOST – Brandýs U Soudu – jen v x
linka 346, 367 ČERNÝ MOST –  Brandýs nám.
linka 375 ČESKOMORAVSKÁ – Brandýs nám.
linka 376 ČESKOMORAVSKÁ – Brandýs U Soudu – Brandýs nám.

Veškeré podrobnosti o spojeních najdete na www.ropid.cz (zde je možné
vytisknout i řády do „kapsy“) nebo na www.jizdnirady.cz
Vysvětlivky:
x – pracovní dny, s – soboty, n – neděle a svátky, š – školní dny

PID - JÍZDNÍ ŘÁD autobusového spojení
405 x x x s x š x x+s x x x x x s+n x x x
Č - Záluží 5:26 7:09 7:14 7:16 9:59 11:29 12:34 14:04 16:09 18:56
Č - Z. cihelna 5:27 7:10 7:15 7:18 10:00 11:30 12:35 14:05 16:10 18:57
Č - nádraží 5:29 7:12 n 7:17 7:20 10:02 11:32 12:37 14:07 16:12 18:59 22:30
Č - Kovohutě 6:05 7:20 14:10 14:51 17:48
Č - nám. 4:27 5:32 6:09 7:15 n 7:24 7:24 8:20 10:05 11:35 12:40 13:25 14:14 14:55 16:15 17:20 17:52 19:02 22:32
Č - TOS 14:16
Č - Rumunská 4:29 5:34 6:11 7:17 n 7:26 7:26 8:22 10:07 11:37 12:42 13:27 14:57 16:17 17:22 17:54 19:04 22:33
Č - V Prokopě 4:31 5:36 6:13 7:19 n 7:28 7:28 8:24 10:09 11:39 12:44 13:29 14:19 14:59 16:19 17:24 17:56 19:06 22:35
B -  fakulta 4:41 5:46 6:23 7:29 n 7:38 7:38 8:34 10:19 11:49 12:54 13:39 14:29 15:09 16:29 17:34 18:06 19:16 22:43
B - nám. 4:43 5:48 6:25 7:31 n 7:40 7:40 8:36 10:21 11:51 12:56 13:41 14:31 15:11 16:31 17:36 18:08 19:18 22:45
B - nádraží 4:45 5:50 6:27 7:33 n 7:42 7:42 8:38 10:23 11:53 12:58 13:43 14:33 15:13 16:33 17:38 18:10
405 x x x s x x+s s x x x x x x x x x x x x
B - nádraží 5:20 5:35 6:15 7:50 9:20 n 10:25 10:45 12:20 12:55 13:25 13:40 14:20 15:10 16:05 s+n 17:05 18:15 19:25
B - nám. 5:24 5:39 6:19 7:54 9:24 n 10:29 10:49 12:24 12:59 13:29 13:44 14:24 15:14 16:09 s+n 17:09 18:19 19:29 22:09
B -  fakulta 5:26 5:41 6:21 7:56 9:26 n 10:31 10:51 12:26 13:01 13:31 13:46 14:26 15:16 16:11 s+n 17:11 18:21 19:31 22:11
Č - V Prokopě 5:36 5:51 6:31 8:06 9:36 n 10:41 11:01 12:36 13:11 13:41 13:56 14:36 15:26 16:21 s+n 17:21 18:31 19:41 22:21
Č - Rumunská 5:38 6:33 6:50 8:08 9:38 n 10:43 11:03 12:38 13:13 13:43 13:58 14:38 15:28 16:23 s+n 17:23 18:33 19:43
Č - TOS 5:54 14:05
Č - nám. 5:40 5:56 6:35 6:52 8:10 9:40 n 10:45 11:05 12:40 13:15 13:45 14:00 14:07 14:40 15:30 16:25 s+n 17:25 18:35 19:45
Č - Kovohutě 5:43 13:48 14:43 16:28 17:28
Č - nádraží 5:58 6:37 6:54 9:42 11:07 13:17 14:02 14:09 15:32 16:31 18:37 22:24
Č - Z. cihelna 6:00 6:39 6:56 9:44 11:09 13:19 14:11 15:34 16:33 18:39
Č - Záluží 6:02 6:41 6:58 9:46 11:11 13:21 14:13 15:36 16:35 18:41
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Rozpočet na rok 2005 se skládá, stejně jako
v uplynulém roce, ze základního rozpočtu
v tabulkové formě, který obsahuje všechny
základní vztahy a vazby, které byly v době sesta-
vování rozpočtu známé nebo je bylo možné kvantifikovat, a z rozpo-
čtů příspěvkových organizací (tyto dílčí rozpočty nezveřejňujeme
z důvodu rozsahu ve Zpravodaji).
Rozpočet je sestaven na základě platné rozpočtové skladby. Pro pře-
hlednost je třetí část rozpočtu – financování – rozdělena na část „pří-
jmovou“, která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část „výdajovou“,
která je přiřazena k výdajové části. Je tím přehledněji znázorněna
vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena zejména zapojením předpo-
kládaných zůstatků na zvláštních účtech.

Příjmy
Daňové příjmy jsou odvozeny od hodnot z roku 2004. Není předpo-
klad významného zvýšení těchto příjmů.
Pro rok 2005 dochází ke zvýšení poplatku za likvidaci komunálního
odpadu z 396 Kč na 420 Kč na osobu. Hodnota ostatních poplatků za
využívání přírodních zdrojů je odvozena z trendu uplynulých let.
Ostatní daně a poplatky jsou místní poplatky, které mají charakter
daně, odvody z vybraných činností  jsou správní poplatky a jsou odvo-
zeny od hodnot roku 2004. Tyto příjmy vykazují stabilní charakter.

Nedaňové příjmy
Příjmy za reklamu, saunu a rekreační chatu vycházejí z již známých
hodnot za uplynulá období. Příjmy ze vstupného do bazénu jsou na
základě již uceleného provozu bazénu odhadnuty na 2 100 tis. Kč.
Splátky  půjček z Fondu rozvoje bydlení a ze Státního fondu rozvoje
bydlení ČR jsou  určeny smluvními vztahy, stejně jako úroky, uvedené
dále, ostatní úroky jsou odhadnuty na 300 tis. Kč. Příjmy z pronájmů
nemovitého majetku jsou druhé nejvýznamnější příjmy rozpočtu.

Kapitálové příjmy, kromě příjmů z prodeje části městských bytů, jsou
příspěvky na uvedené investiční akce. Příjem z prodeje pozemku na
náměstí bude zdrojem pro další rozvoj náměstí.

Dotace budou do příjmů rozpočtu zařazovány postupně v okamžiku
jejich přidělení. Dotace na školství a správu ve výši přibližně 5 mil. Kč
je určena na  posílení výdajů na školy a na výkon státní správy, kterou
MěÚ Čelákovice provádí v přenesené působnosti – zejména stavební
úřad, matrika a další činnosti vykonávané ostatními odbory MěÚ.
Dotace na sociální dávky plně pokrývá výdaje na tyto účely. Čerpání
je potom postupné v průběhu celého roku.

Výdaje
Výdajová část rozpočtu zahrnuje především výdaje na provoz úřadu
a města a příspěvky pro městem zřízené příspěvkové organizace.
Investiční výdaje jsou limitovány zdroji, část investičních výdajů,
zejména na VaK mají svůj zdroj v nájemném z těchto zařízení. Další
výdaje mají svůj zdroj v příspěvcích, které budou získány v průběhu
roku 2005.
Příspěvky pro příspěvkové organizace jsou uvedeny v hodnotách,
které jsou odlišné od předložených návrhů příspěvkových organizací.
Hodnoty vyjadřují reálné možnosti rozpočtu na rok 2005. Významnou
položkou je odvod dotace na dům č.p. 109 dle platného splátkového
kalendáře. Velmi významnou položkou jsou splátky úvěrů a půjček ve
výši 13 505 tis. Kč a s nimi spojené splátky úroků ve výši 2 058 tis. Kč.
Základní přehled dává tabulková část. (Předmětem komentáře jsou
pouze některé výdaje.)

ROZPOČET MĚSTA ČELÁKOVIC
NA ROK 2005

Nejlepší sběrači PET lahví
1. pololetí 2004/2005
ZŠ J. A. Komenského

1. A - 1615 ks, 1. Jakub Kadeřábek - 1035, 2. Klára Vyskočilová - 184, 
3. Jakub Prel - 104
1. B - 570 ks, 1. Roman Radikovský - 190, 2. Hana Veselá - 140, 3 David
Kryštof - 125
2. A - 1716 ks, 1. Ondřej Horák - 586, 2. Tomáš Kořínek - 353, 3. Jitka
Neuwirthová - 200
2. B - 1960 ks, 1. Eliška Fialová - 430, 2. Karolína Hodná - 372, 3. Barbo-
ra Kučerová - 341
2. C - 2116 ks, 1. Vojtěch Slovák - 936, 2. Pavla Pěčková 700, 3. Patrik
Šimonek - 480
3. A - 250 ks, 1. Martina Bartošová - 190, 2. Sabina Pavlíková - 40, 3. Katka
Šmejkalová - 20
3. B - 2390 ks, 1. Jan Hůlka - 1500, 2. Kristýna Sixtová - 442, 3. Václav
Janáč - 395
4. A - 90, 1. Kateřina Žertová 
5. A - 780 ks, 1. Matěj Dobšovič - 250, 2. Milan  Blecha - 200, 3. Jakub
Řípa - 190

ZŠ Kostelní – Kamenka
1. A - 4016, 1. Löffelmannová 802, 2. Hudečková 510, 3. Vykoupilová 461
1. B - 8389, 1. Rollerová 2343, 2. Fotrová 1691, 3. Šturalová 838
2. A - 2425, 1. Pěčková 839, 2. Kubec 470,  3. Skuhravý 340
2. B - 7462, 1. Procházková 1953, 2. Strachová 1325, 3. Vopálka 1030
3. B - 5590, 1. Těžká 1759, 2. Jareš 850, 3. Špalková 560
4. A - 2254, 1. Ranc 1180, 2. Hyka 914, 3. Vitáčková 300
4. B - 6385, 1. Jampílková 3850, 2. Sukeník 956, 3. Skořepová 881
5. A - 1733, 1. Sauer 983, 2. Hudeček 750
5. B - 53, 1. Jarkovský 53

Speciální školy J. A. Komenského
celkem 976 lahví, Sušánek - 756, Krátký - 200 
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY 72 739,00

daně z příjmů 38 700,00
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 15 000,00
1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné

činnosti 7 000,00
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 000,00

1121 daň z příjmů právnických osob 15 700,00
1122 daň z příjmů právnických osob za obce 0,00

daně ze zboží 23 900,00
1211 daň z přidané hodnoty 23 900,00

poplatky za využívání přírodních zdrojů 4 774,00
1332 popl. za znečišťování ovzduší 10,00
1333 popl. za uložení odpadů 500,00
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 10,00
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu

10130 obyv. 4 254,00

ostatní daně a poplatky 1 365,00
1341 poplatek ze psů 160,00
1342 pobytové poplatky 0,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 460,00
1344 poplatek ze vstupného 20,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 25,00
1347 poplatek za provozování VHP 700,00

odvody z vybraných činností 1 300,00
1351 odvod výtěžku z provozovování loterií

výtěžek z provozu VHP 300,00
1361 správní poplatky 1 000,00

za povolení provozu  VHP 340,0
stavební povolení 340,0
matrika 320,0
ostatní 0,0

majetkové daně 2 700,00
1511 daň z nemovitostí 2 700,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 34 514,70

3111 předškolní zařízení  - mateřské školy 0,00
2111 příjem za umísťování dětí v MŠ 0,00

MŠ Rumunská 0,0
MŠ Přístavní 0,0

3143 školní družiny 0,00
2111 příjem za umísťování dětí 0,00

ZŠ Komenského 0,0
ZŠ Kostelní 0,0

3319 záležitosti kultury 30,00
2111 vstupné z koncertů 30,00
2321 přijaté neinvestiční dary 0,00

3349 sdělovací prostředky - ZMČ 200,00
2111 příjmy z reklamy 200,00

3412 sportovní zařízení 2 353,00
2111 bazén vstupné 2 100,00
2111 sauna vstupné 220,00
2132 sauna příjmy z pronájmu 20,00
2324 sauna půjčování prostěradel 13,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 0,00

3429 zájmová činnost a rekreace 100,00
2324 rekreační chata Huť 100,00

3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 2 704,00 2 704,00

nájemné z nemovitého majetku 27 756,70
3639 2131 pronájem pozemků 203,00
2399 2132 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 8 200,00
3612 2132 nájemné z městských bytů 10 303,00
3634 2132 nájemné z tepelných zařízení - kotelen 6 800,00
3613 2132 č.p. 226 Lumira 201,50
3613 2132 Obecní dům Veltex, Česká spořitelna 842,00
3613 2132 škola v Sedlčánkách 39,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

3613 2132 nebytové prostory spravované Q-Bytem 925,00
objekt 5. MŠ ulice J. A. Komenského 203,20

3114 2132 Speciální školy 135,7
3613 2132 Fitness 67,5
3613 2132 ostatní pronájmy prodejna V Prokopě 40,00

3612 2322 pojistné náhrady 0,00

3639 2321 přijaté neinvestiční dary 0,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 737,00
2111 příjmy za tříděný odpad EKO - Kom 700,00
2112 příjmy z prodeje pytlů 37,00

3745 2324 nekapitálové příspěvky 0,00

4314 2324 nekapitálové příspěvky 0,00

6171 činnost místní správy 30,00
2210 sankční platby 30,00
2139 příjmy z pronájmu majetku

6310 příjmy z finančních operací 604,00
2141 úroky 604,00

Fond rozvoje bydlení 304,00
ostatní účty  běžné, termínované 300,00

6409 ostatní činnosti
2328 neidentifikovatelné příjmy
2329 ostatní nedaňové příjmy

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28 070,00

2321 odpadní voda 0,00

3122 příspěvky na investice
chaty Sedlčánky - kanalizace 0,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 0,00
3121 přijaté dary 0,00

3612 bytové hospodářství 14 900,00
3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí

byty Rumunská, Na Stráni 14 900,00

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 1 000,00
3122 příspěvky na investice  plynofikace Záluží 1 000,00

3636 územní rozvoj 8 170,00
3111 příjmy z prodeje pozemků 0,0 0,00
3122 příspěvky na investice 8 170,00

PPC II 8 170,0

3639 komunální služby 4 000,00
3111 příjmy z prodeje pozemků  náměstí 4 000,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 135 323,70

PŘIJATÉ DOTACE 0,00
běžné přijaté dotace 0,00

4111 neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0,00
4112 neinvestiční přijaté dotace ze státního 

rozpočtu v rámci souhrn. dotačních vztahů 0,00
na školství 0,0
na správu 0,0
soc. dávky 0,0
požární ochrana 0,0

4116 ostatní neinv. dotace ze st. rozpočtu 0,00

neinvestiční přijaté dotace od veřejných 
rozpočtů územní úrovně 0,00

4121 neinvestiční dotace od obcí  školné 0,00
4122 neinv. dotace  od krajů 0,00

4139 převody z vlastních fondů  sociální fond 630,00

kapitálové dotace 0,00
4211 investiční dotace z veřejné poklad. správy st. rozp.
4213 investiční dotace ze st. fondů 0,00
4216 ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu 0,00

PŘÍJMY CELKEM 135 323,70

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 46 341,00

8115 zůstatky na účtech k 31. 12. 2004 46 341,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 0,00

PŘÍJMY Město Čelákovice
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VÝDAJE Město Čelákovice
paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 110,00

1014 5169 zvláštní veterinární péče 90,0
nákup služeb umístění psů do útulku 80,0

deratizace, rozbory 10,0
5139 nákup materiálu transportní klec, vrhací síť 20,0

(prostředky spravované odborem život. prostředí)

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ 39 692,00

22 doprava 22 982,00
2212 silnice 22 030,00

5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice 22 030,00

Sedlčánky stará zástavba 8 500,0
Stankovského II 3 780,0
Na Výsluní 1 800,0
Jaselská, Lidická 2 200,0
PPC II 5 750,0

projekty 0,0

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 690,00
5171 údržba  značení a názvy ulic 80,0 110,00

cyklotrasa - značení  odbor ŽP 30,0
6121 investice  chodník J. Zeyera 580,0 580,00

2221 provoz veřejné silniční dopravy 262,00
5193 výdaje na dopr. územní obslužnost Ropid 262,00

2241 železniční dráhy 0,00
6121 investice 0,00

23 vodní hospodářství 16 710,00
2310 pitná voda 8 040,00

5171 opravy a udržování  
výměna armatur vodovod. řadů 1 000,00

6121 investice 7 040,00
vodovod Na Nábřeží 0,0
vodovod Na Stráni 1 600,0
vodovod J. A. Komenského 1 800,0
vodovod PPC II a šachty 2 960,0
projekty  vodojem II 600,0
vodovod. přivaděč Záluží (Cihelny) 80,0

2321 odpadní voda 8 670,00
5171 opravy a udržování 0,00 0,00
6121 investice 8 670,00

kanalizace chat Sedlčánky 0,0
PPC II  splašková kanalizace 5 400,0
PPC II  dešťová kanalizace 2 900,0
projekty  optimalizační studie Záluží 150,0
posouzení činnosti ČOV - P.D. 220,0

2333 úpravy drobných vodních toků
6121 stavby

2399 záležitosti vodního hospodářství 0,00
6121 stavby 0,00 0,0

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 82 030,00

31 a 32 vzdělávání 19 790,00
3111 předškolní zařízení - mateřské školy 9 020,00

MŠ Přístavní 7 360,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 460,00

příspěvek zřizovatele na provoz 460,0
6121 investice  rekonstrukce 6 900,00

MŠ Rumunská 1 660,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 1 660,00

příspěvek zřizovatele na provoz 1 660,0

3113 základní školy 9 985,00
ZŠ J. A. Komenského 2 580,00

5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 580,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 580,0
5369 splátky daní a přísl. 0,00
6121 investice 0,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

ZŠ Kostelní 7 405,00
5171 opravy a údržba  přístupové schodiště 50,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 855,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 855,0
6121 investice 4 500,00

rekonstrukce kotelny 4 500,0
projekty

5321 neinvestiční transfery obcím školné 0,00

3114 speciální školy 0,00
5171 opravy a údržba
5222 neinvestiční dotace 0,00

3231 základní umělecká škola 785,00
5171 opravy a údržba
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 785,00

příspěvek  zřizovatele na provoz 785,0
6121 investice 0,00

33 kultura, církve a sdělovací prostředky 8 703,00
3314 Městská knihovna 2 855,00

5171 opravy a údržba z rozp. MÚ 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 855,00
6121 investice

3315 Městské muzeum 2 670,00
5166 právní služby 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 670,00

příspěvek  na činnost 2 670,0
6121 investice 0,00

3319 záležitosti kultury 2 295,00
5136 knihy, uč. pomůcky, tisk  

prezentace města v tisku, plakáty, pozvánky 60,00
5139 nákup materiálu

poháry, ceny, dary, propagační předměty 50,00
5169 nákup služeb

péče o inf. tabule, podpora míst. kultury, advent 390,00
5179 ostatní nákupy 0,00

Kulturní dům 1 795,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 1 795,00
6121 investice 0,00

3341 rozhlas a televize 115,00
5164 nájemné za přenosné zařízení signálu TV 90,00
5169 nákup služeb TV Manola 25,00
6122 stroje, přístroje, zařízení  bezdrátový rozhlas 0,00

3349 záležitosti sdělovacích prostředků ZMČ 540,00
5161 služby pošt poštovné 40,00
5169 nákup služeb tisk 500,00

3399 ostatní záležitosti kultury 228,00
5139 nákup materiálu  vítání občánků, svatební obřady 18,00
5222 neinvestiční dotace občanským sdružením 210,00

dotace spravované odborem SVaZ 110,0
dotace  odborem ŠIK 100,0

34 tělovýchova a zájmová činnost 7 610,00
3412 sportovní zařízení 4 610,00

sauna - provoz 528,00
5021 OOV 178,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 46,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 16,00
5137 ddhm 15,00
5139 nákup materiálu 39,00
5151 voda 50,00
5153 plyn 50,00
5154 el. energie 84,00
5162 služby telekomunikací 10,00
5169 nákup služeb 25,00
5171 opravy a údržba  WC a baterie 30,00
6121 investice 0,00

Bazén - provoz 3 282,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 807,00
5021 OOV 494,00
5027 služné 0,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 328,00



8 ÚNOR 2005ROZPOČET

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 114,00
5132 ochranné pomůcky 0,00
5137 drobný majetek 0,00
5139 nákup materiálu 140,00
5151 voda 180,00
5152 teplo 800,00
5154 el. energie 300,00
5162 služby telekomunikací 10,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby 0,00
5167 školení 5,00
5169 nákup služeb 104,00
5171 údržba, opravy 0,00
5173 cestovné 0,00
5198 náhrady za výkon civilní služby 0,00
5171 opravy a údržba 0,00

6121 investice rekonstr. sport. areálu v ZŠ J. A. Komen. 800,00

3419 podpora sportovních oddílů, 
výdaje na konání sportovních akcí 450,00

5169 nákup služeb 0,00
5222 neinv. dotace sportovním subjektům, 

přísp. na sport. akce 450,00
6322 investiční transfery 0,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 2 370,00
5137 dětská hřiště mobiliář 100,0 300,00
5137 dětská hřiště  mobiliář a plot v Záluží 200,0 0,00
5171 dopravní hřiště 0,0 0,00
6121 dětské hřiště 0,0 0,00

Městský dům dětí a mládeže 2 070,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 2 070,00

přísp. zřizovatele 2 070,0
6121 investice 0,00

zájmová činnost a rekreace j.n. 180,00
rekreační chata HUŤ 180,00

5021 OOV 58,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 15,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 5,00
5139 nákup materiálu 5,00
5154 el. energie 55,00
5169 nákup služeb 42,00
5171 opravy a údržba 0,00

35 zdravotnictví 120,00
3541 prevence před drogami „Fond dětských aktivit“ 120,00

5139 nákup materiálu 
5169 nákup služeb 120,00

zdravý životní styl odbor ŠIK 0,0
K - Centrum  odbor SVaZ 120,0

6121 investice

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 40 032,00
3611 podpora individuální bytové výstavby 0,00

6460 FRB investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 0,00

3612 bytové hospodářství 10 490,00
5166 konzult., poradenské služby 0,00
5169 služby správa současného byt. fondu 1 040,00
5171 opravy a údržba  současného byt. fondu 6 450,00
5369 splátky daní a příslušenství 

odvod dotace na č.p. 109 3 000,00
5909 ost. neinvest. výdaje 0,00
6121 investice 0,0 0,00

projekty 0,0

3613 nebytové hospodářství 144,00
5151 studená voda vodné objektů města 9,00
5152 teplo objektů města 0,00
5153 plyn objektů města 80,00
5154 elektrická energie objektů města 15,00
5171 opravy a údržba objektů města 40,00

3631 veřejné osvětlení 3 280,00
5171 opravy a údržba Záluží 200 tis., u Labe 500 tis. 700,00
6121 investice  PPC II 980,0 2 580,00

Za Dráhou 1 600,0
projekty 0,0

3633 výstavba a údržba ing. sítí 7 368,00
6121 investice 7 368,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

Záluží  plyn 3 900,0
PPC II  plyn 1 350,0
PPC II  pilířky 750,0
PPC II  příprava území 270,0
PPC II  inž. činnost 498,0
projekt  PPC II 600,0

3634 lokální zásobování teplem 1 200,00
6121 investice topné kanály V Prokopě 1 200,0 1 200,00

3635 územní plánování 180,00
6121 projekty  územní plán 180,00

3636 územní rozvoj 0,00
5369 splátky daní a příslušenství 0,00
5909 ostatní neinv. výdaje 0,00
6121 investice 0,0 0,00

projekty 0,0
investiční příspěvky

3639 komunální služby 17 370,00
5164 elektrická energie  zálohy za objekty města 60,00
5166 poradenské služby  znalecké posudky 120,00
5169 nákup služeb  geom. plány, 230,00
5331 Technické služby příspěvek zřizovatele 16 560,00
5362 platby daní a poplatků daň z převodu nemovitostí 400,00
6121 investice 0,00
6122 zařízení 0,00
6130 pozemky  nákup pozemků 0,0 0,00

investiční příspěvky 0,00

37 ochrana životního prostředí 5 775,00
3713 změny technologie vytápění 0,00

5169 nákup služeb
6121 investice 0,00

projekty 0,00

3716 monitoring ochrany ovzduší
5169 nákup služeb
6121 investice

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 035,00
5137 drobný majetek nákup kontejnerů 200,00
5138 nákup zboží pytle na odpady 35,00
5169 nákup služeb  smluvní odvoz odpadů 4 800,00

DIE ENTSORGER AVE 2 000,0
TS Nymburk 2 100,0
TS Nymburk - separ. odpad 700,0

6121 investice
6122 stroje, zařízení 0,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 660,00
5169 nákup služeb  rozbory, posudky 60,00
5171 opravy a údržba  

chem. ošetření jírovců, havarijní stav 200,00
6124 porosty  výsadba zeleně 

Na Švihově, Mochovská 350,0 400,00
park Záluží

projekty 50,0

3792 ekologická výchova a osvěta 80,00
5169 nákup služeb 80,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 60,00
41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00

4174 dávky sociální péče pro staré občany 0,00
5410 sociální dávky 0,00

4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti 0,00
5410 sociální dávky 0,00

4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 0,00
5410 sociální dávky 0,00

4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00
5410 sociální dávky 0,00

4186 příspěvek na individuální dopravu 0,00
5410 sociální dávky 0,00

4199 ostatní dávky povahy soc. zabezpečení 0,00
5410 sociální dávky 0,00

43 sociální péče 60,00
4314 pečovatelská služba  DPS 20,00

5169 nákup služeb 20,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

4318 ostatní  soc. péče a pomoc zdravotně 
postiženým  klub důchodců 40,00

5152 teplo 40,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 614,00

5212 ochrana obyvatelstva

5139 nákup materiálu

53 bezpečnost a veřejný pořádek 869,00
5311 Městská policie

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru MP 169,00
5021 OOV 298,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení MP 96,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení MP 33,00
5139 vybavení  MP 0,00
6122 přístroje, zařízení kamerový systém 273,00

5512 požární ochrana 745,00
5021 OOV 40,00
5132 ochranné pomůcky 60,00
5136 knihy, tisk 5,00
5137 drobný majetek 35,00
5139 nákup materiálu 60,00
5151 voda 25,00
5152 teplo  teplo hasičské zbrojnice 70,00
5154 el. energie 55,00
5156 PHM 75,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 40,00
5167 školení, vzdělávání 45,00
5163 služby pen. ústavů  

pojištění aut a  výjezdového družstva 75,00
5171 opravy a údržba technika 60 tis., h. zbrojnice  100,00
6122 dopravní prostředky  Iveco - doplnění 60,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 44 653,70
61 státní moc, státní správa, územní samospráva 

a politické strany 18 660,00
(volby, referendum) 0,00

5021 OOV 0,00
5139 nákup materiálu 0,00
5162 služby telekomunikací 0,00
5164 nájemné 0,00
5169 nákup služeb 0,00
5173 cestovné 0,00
5175 pohoštění 0,00

6112 zastupitelstva obcí 1 684,00
5023 odměny členů zastupitelstev 1 193,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 251,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 87,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. služby 50,00
5167 školení, vzdělávání 15,00
5173 cestovné 20,00
5175 pohoštění  zastupitelské orgány 18,00
5194 věcné dary 50,00

6171 činnost místní správy 16 976,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 018,00
5021 OOV 411,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 2 440,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 844,00
5038 ostatní povinné pojištění  vyhl. 125/93 70,00
5136 knihy, tisk 50,00
5137 drobný majetek 130,00
5139 nákup materiálu 300,00
5151 voda 40,00
5152 pára  teplo MěÚ - Obecní dům 200,00
5153 plyn  teplo radnice 160,00
5154 el. energie 140,00
5156 PHM 50,00
5161 služby pošt 320,00
5162 služby telekomunikací 430,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby audit 350,00
5167 školení, vzdělávání 180,00
5169 nákup služeb servis software (280), ochrana, 

CCS, stravování (395) 800,00
5171 opravy a udržování  

osvětlení přístup. schodišť (40) 300,00
5172 programové vybavení neinvestičního charakteru 80,00
5173 cestovné 35,00
5175 pohoštění 10,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

5361 nákup kolků 30,00
5362 daně a poplatky 15,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv.  penzijní připojištění 267,00
6111 programové vybavení  investičního charakteru 106,00
6121 investice   radnice zatepl. stropu,  

č.p. 1650 - služebna MP 200,00
6122 stroje, zařízení  kopírka, drtička 0,00
6125 výpočetní technika 0,00

63 finanční operace 2 668,00

6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 2 158,00
5141 splátky úroků  

Raiffeisenbank, ČMHB, SFRB, SFŽP, ČS 2 058,00
5163 služby peněžních ústavů  vedení účtů 100,00

6320 pojištění funkčně nespecifikované
pojištění majetku města 492,00

5163 služby peněžních ústavů 492,00

6330 5349 převody vl. fondům soc. fond 630,00

6399 finanční operace 18,00
5182 finanční operace 0,00
5229 neinvestiční transfery příspěvek SMO 18,00
5362 platby daní daň z příjmů obce 0,00

64 ostatní činnost 23 325,700
6402 5364 finanční vypořádání z minulých let 0,00

vratky dotací z roku 2004
6409 ostatní činnost 23 325,700

5163 služby peněžních ústavů 0,00
5182 poskytnuté zálohy vl. pokladně
5901 nespecifikované rezervy 23 325,70

VÝDAJE CELKEM 168 159,70

Třída  8 FINANCOVÁNÍ 13 505,00
dlouhodobé financování

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 13 505,00
úvěr Raiffeisenbank  bazén 3 846,0
úvěr ČMHB  č.p. 109 521,0
úvěr ČMHB  novostavba 256,0
úvěr SFRB 1076,0
úvěr SFŽP  kanalizace Sedlčánky 948,0
úvěr SFŽP  třídící linka 392,0
stavebníci  -  lokalita Jiřina 2070,0
úvěr ČS  městské muzeum 1 020,0
FRB 276,0
jednorázové vrácení půjčky MMR 3 100,0

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2005
PŘÍJMY

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 72 739,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 34 514,70

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28 070,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 135 323,70

Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 0,00

PŘÍJMY CELKEM 135 323,70

VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 110,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 39 692,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 82 030,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 60,00

Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 1 614,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 44 653,70

VÝDAJE CELKEM 168 159,70

FINANCOVÁNÍ

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 46 341,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky 0,00

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -13 505,00

FINANCOVÁNÍ 32 836,00

UPOZORNĚNÍ
Rozpočet, který přinášíme na stránkách Zpravodaje, má i řadu podrobnějších
členění – příloh, které z důvodů rozsahu na našich stránkách nezveřejňujeme.
Kompletní podrobný rozpočet najdete na  odboru finančním a plánovacím
MěÚ, Stankovského 1650, Čelákovice. D.V.
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UKONČENÍ OČNÍ ORDINACE
Oznamujeme, že oční ordinace v Čeláko-

vicích, Rybářská ulice 1694, UKONČILA
dnem 31. 12. 2004 svoji činnost. Zdravotnic-
kou dokumentaci pacientů převezme v soula-
du s platnými právními předpisy Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zbo-
rovská 11, 150 21 Praha 5 – telefon:
257 280 446.

Na základě oznámení pacienta, o němž je
zdravotnická dokumentace vedena, nebo na
základě vyžádání nově zvoleného zdravotnic-
kého zařízení bude zdravotnická dokumentace
předána novému ošetřujícímu lékaři.

Každý pacient má právo zvolit si svého léka-
ře dle vlastního výběru – viz zákon o péči
o zdraví lidu.

Informace o nejbližším zdravotnickém zaří-
zení, stejně jako o síti svých smluvních partne-
rů, poskytne příslušná zdravotní pojišťovna.
Informace nejen o síti zdravotnických zařízení
jsou dostupné též na vebových stránkách
zdravotních pojišťoven.

EKUMENICKÁ POBOŽNOST
V sobotu dne 5. března 2005 se koná

v pořadí letošního roku již čtvrté ekumenické
setkání církví v Čelákovicích. U příležitosti
SVĚTOVÉHO DNE MODLITEB se sejdeme ke
společné bohoslužbě slova na děkanství
v 15.30 hod.

Program bohoslužby připravily sestry z Pol-
ska s názvem „Ať naše světlo svítí“. Na závěr
zhlédněte diapozitivy, které nám přiblíží život
v Polsku. Zveme k účasti. Zvláště rádi uvítáme
své spoluobčany polské národnosti.

Jana Špačková, farářka CČSH

Mikrospánek za volantem
může i zabíjet!

Dlouhodobá únava a „přetažení“ se můžou
projevit nejen snížením naší výkonnosti, celko-
vou skleslostí, ale také momentálním výpadkem
pozornosti, kdy člověk přestává vnímat své
okolí. Tragické následky může mít tento stav za
volantem. Průzkumy ukázaly, že asi polovina
dopravních nehod se smrtelnými následky je
způsobena právě usnutím za volantem a úna-
vou. K nehodám dochází vlastně proto, že se

člověk pokouší „fungovat“ i v době biologického
útlumu.

Mikrospánek je momentální indispozicí, kdy
řidič za volantem na nepatrný okamžik přestane
vnímat. Překvapí nás zcela nečekaně a může
se objevit i několikrát během jízdy.

Člověk nemůže být činný nepřetržitě. Stejně
tak jako u ostatních živých tvorů nám vymezují
biorytmy čas pro činnost a dobu pro odpočinek.
Podle odborníků kolísá fyzická a psychická akti-
vita člověka ve čtyřhodinových cyklech:

Po ranní zvýšené výkonnosti následuje první
slabší pokles mezi 9. až 10. hodinou (pokles
trvá jen krátce). Následuje období vyšší výkon-
nosti, které kolem 14. hodiny často přechází
v silnější pokles. K dalšímu poklesu po zvýšené
odpolední výkonnosti dochází okolo 18. hodiny,
potom se výkonnost opět zvýší. Mezi druhou
a pátou hodinou ranní přichází nejsilnější noční
útlum!

Období nižší výkonnosti jsou ideálním časem
pro přestávky v jízdě, protažení, občerstvení
nebo pětiminutovou procházku. Je vždy lepší
dorazit o pár minut později než už nikdy.

npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí
OŘ PČR Praha-východ, Křižíkova 8, Praha 8
tel.: 974 881 207, GSM: 603 507 804,
fax: 974 881 208

Terénní program Čelákovice v roce 2004
Loňský rok potvrdil trend z konce roku 2003 –

naprostá většina uživatelů drog přešla od opiá-
tů (heroin) k stimulačním látkám, zejména per-
vitinu, část z nich pak k substitučnímu léku
Subutex. Pervitin užívá více než polovina ze
zhruba padesáti lidí, kteří služeb programu za
loňský rok využili, nitrožilně. Jejich průměrný
věk se pohybuje kolem 23 let, mírně převažují
muži. Během 358 kontaktů, které v rámci pro-
gramu proběhly, se na nás obrátilo i 26 neuži-
vatelů, především rodičů závislých.

Čelákovičtí klienti využili celkem čtyřiadvacet-
krát možnost testování na virové hepatitidy
a HIV, které nabízí K-centrum Nymburk. Terénní
pracovníci zajistili také 23 odhozených injekč-
ních stříkaček.

Terénní program probíhá letos v Čelákovicích
již čtvrtým rokem, je to nejstarší a nejpokročilej-
ší program ve Středočeském kraji vůbec. Touto
cesto bychom rádi poděkovali vedení města za
jeho dlouhodobou podporu a zájem o dění
v této často problematické oblasti všedního
života. Lukáš Gilányi, DiS,

vedoucí terénních programů
K-centra Nymburk

SENÁTORSKÉ DNY 
senátorky Ing. Heleny Rögnerové
21. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5. , 20. 6. 2005

místo konání: Městský úřad v Čelákovicích
od 14.00 do 17.00 hod.

Schůzku je možné domluvit předem u asistentky
senátorky na tel.: 257 073 105 nebo 604 260 188.

Vážení podnikatelé!          
Navštivte InMP
Nabízíme:
• pomoc s řešením Vašich problémů v podnikání
• pomoc při získávání dotací ze strukturálních

fondů
• kontakty s podnikateli ze zahraničí
Kancelář: Rybářská 155, Čelákovice

po, st, čt: 8.00 – 16.00 hod.

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc únor
středa 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2004
úterý 15. ➙ daň z příjmů
- podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných

částek a podpis prohlášení k provedení roční-
ho zúčtování záloh

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování
správcem daně

pondělí 21. ➙ daň z příjmů
- vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze

závislé činnosti a z funkčních požitků za zda-
ňovací období 2004 

pátek 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

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

VÝZVA
Obracíme se s prosbou na všechny, kteří
se dostávají do kontaktu s plakáty, podni-
kovými kalendáři, zprávami o činnosti
organizací, volebními programy stran, záz-
namy o aktivitách škola učilišť  apod., aby
poskytli tyto materiály k archivaci přímo
v budově Městského muzea nebo pro-
střednictvím členů Spolku přátel čeláko-
vického muzea.

MěÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav

ODBOR DOPRAVY - ODDĚLENÍ
DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav 250 02
sekretariát tel.: 326 909 311
fax: 326 909 355
Úkony na tomto pracovišti:
• evidence řidičů (ŘP národní, ŘP mezinárod-

ní, průkazy profesní způsobilosti řidiče)
tel.: 326 909 316-318, 326 909 366

• evidence vozidel (přihlašování, odhlášení z
registru, změny  apod.)
tel.: 326 909 306-309, 326 909 333

• schvalování přestaveb a dovozů vozidel
• přestupkové řízení, tel.: 326 909 302-303
• agendy autoškolství, tel.: 329 909 304
Úřední dny:
po   8.00 - 12.00 12.30 – 17.00 hod.
út 8.00 - 12.00 12.30 – 15.00 hod.
st 8.00 - 12.00 12.30 – 17.00 hod.
čt 8.00 - 12.00 12.30 – 15.00 hod.
Na pracovišti Biskupská 7, Praha 1, 4. patro
bude zajištěna možnost podání žádostí a zpra-
cování evidenčních úkonů (nevyžadujících pod-
klady ze spisového materiálu) na úseku eviden-
ce vozidel a řidičských průkazů ve dnech:
po a st 8.00 - 12.00 12.30 – 17.00 hod.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

POZOR – ZMĚNA ADRESY
Mgr. Marie Marešová, Česká pojišťovna, a. s.,
• pojištění • stavební spoření • úvěry • finanční
poradenství
Nová adresa: Rybářská 166 (dům s věží),

Čelákovice 
Provozní doba: čtvrtek 15.30 – 18.30 hod.
Tel.: 326 996 010 – večer
GSM: 606 382 682

K-centrum Nymburk
e-mail:
info@os-semiramis.cz
- internetová e-mailová poradna
o. s. Semiramis, určená primár-

ně pro klienty, rodiče a další jednotlivce, kteří
hledají pomoc, radu nebo podobnou informaci

telefonní čísla:
606 936 212 - Pavel Plaček, DiS., předseda
o. s. Semiramis, vedoucí K-centra Nymburk,
vedoucí Terénního programu Čelákovice
325 514 424 - pevná linka do K-centra Nym-
burk (kontaktní telefon, poradenská linka),
kontakt na sociální a kontaktní pracovnici 
K-centra Nymburk Mgr. Janu Zatřepálkovou

poštovní adresa:
K-centrum Nymburk, Velké Valy 995,

288 02  Nymburk
www.os-semiramis.cz

ENTRUM C

Daruj krev!

V ordinaci
MUDr. Ježkové
mezi 7.00 - 9.00 hod.
každé poslední úterý
v měsíci.
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PRÁVNÍ PORADNA

SOS PORADNA

Skončení pracovního poměru
Adam pracuje již deset let u společnosti START,

s. r. o., na pozici kuchař. Jelikož není spokojen se
mzdovými podmínkami, chtěl by pracovní poměr
ukončit a pracovat u jiného zaměstnavatele. Jaké
má Adam možnosti skončení pracovního poměru?

Skončení pracovního poměru upravuje zákon č.
65/1965 Sb., Zákoník práce. Současná právní
úprava umožňuje skončit pracovní poměr doho-
dou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve
zkušební době. Pracovní poměr zaniká také smrtí
zaměstnance a je-li pracovní poměr sjednán na
dobu určitou, pak zaniká pracovní poměr uplynu-
tím doby, na kterou byl sjednán.

Cizinci nebo osobě bez státní příslušnosti končí
pracovní poměr dnem, kterým má skončit jeho
pobyt, na území České republiky podle vykonatel-
ného rozhodnutí o odnětí povolení k pobytu nebo
dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukláda-
jící této osobě trest vyhoštění z území České
republiky. V těchto případech není třeba ze strany
zaměstnavatele činit žádný další právní úkon
(výpověď, okamžité skončení pracovního poměru,
apod.).

Pracovní poměr rovněž skončí, jestliže zaměst-
navatel zanikne a nedojde k platnému skončení
pracovních poměrů se zaměstnanci a práva
a povinnosti z pracovněprávních vztahů nepřechá-
zejí na právního nástupce, tedy kdy zanikající pod-
nik např. nekoupí jiný subjekt. V takovém případě
skončí pracovní poměr dnem zániku zaměstnava-
tele - právnické osoby.

Nejjednodušším způsobem skončení pracovní-
ho poměru je písemná dohoda zaměstnance
a zaměstnavatele. Důvody skončení pracovního
poměru se uvedou v dohodě pouze na žádost
zaměstnance.

Jednostranným skončením pracovního poměru
je výpověď. Výpovědí může rozvázat pracovní
poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď
musí být dána písemně a doručena druhému
účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnavatel může
dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů výslov-
ně uvedených v § 46 zákoníku práce (např. zruše-
ní zaměstnavatele, je-li zaměstnanec nadbyteč-
ným, apod.). Výpovědní důvod musí být ve
výpovědi skutkově vymezen tak, aby jej nebylo
možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď
neplatná, a nelze jej měnit. Pracovní poměr končí
uplynutím výpovědní doby, která činí dva, resp. tři
měsíce v závislosti na výpovědním důvodu.
Zaměstnanec může podat výpověď z kteréhokoli
důvodu nebo i bez udání důvodu.

Rovněž pro okamžité zrušení pracovního pomě-
ru jsou stanoveny taxativně podmínky, za jakých
může zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě
zrušit pracovní poměr, a to byl-li zaměstnanec pra-
vomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu
delší než jeden rok, nebo byl-li pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na
dobu nejméně šesti měsíců nebo porušil-li zaměst-
nanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě
zrušit, jestliže podle lékařského posudku nemůže
dále konat práci bez vážného ohrožení svého
zdraví a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15
dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou
pro něho vhodnou práci nebo mu zaměstnavatel
nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po
uplynutí její splatnosti. Stejně jako zaměstnavatel
může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní
poměr pouze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne,

kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl,
nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento
důvod vznikl.

Ve zkušební době může jak zaměstnavatel
i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně
z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci
posudek o pracovní činnosti na žádost zaměst-
nance. Pracovním posudkem se rozumí veškeré
písemnosti týkající se hodnocení práce zaměst-
nance, jeho kvalifikace, schopností a dalších sku-
tečností, které mají vztah k výkonu práce.

Zaměstnavatel je dále povinen při skončení pra-
covního poměru vydat zaměstnanci potvrzení
o zaměstnání a uvést v něm skutečnosti stanove-
né prováděcím právním předpisem a další píse-
mnosti týkající se osobních údajů o zaměstnanci.

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

Vyměnit nebo opravit?
Koupil jsem si mobilní telefon, po měsíci jsem zji-

stil, že na něm přestalo fungovat připojení k Inter-
netu. I když jsem ve firemní prodejně požadoval
výměnu, jen mi přehráli software a telefon vrátili.
Teď se závada objevila znovu, opět jsem požadoval
výměnu, odmítli to, že už to není v prvním půlroce.
Jenže když započítám měsíc první opravy, do prv-
ního půlroku se bohatě vejdu, jak to tedy je?

Občanský zákoník dává spotřebiteli v průběhu
prvního půl roku více práv než ve zbylých 18 měsí-
cích. Především pokud se objeví vada, může poža-
dovat, aby prodávající věc uvedl do stavu odpoví-
dajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci,
nebo její opravou – podle požadavku kupujícího.
Zákon také říká, že rozpor s kupní smlouvou –
tedy vada, která se objevila právě v prvních šesti
měsících ode dne převzetí, už existovala v oka-
mžiku převzetí. Jinými slovy, výrobek byl špatný už
ve chvíli, kdy ho spotřebitel přebíral, jen trvalo urči-
tou dobu – právě oněch inkriminovaných šest
měsíců, kdy se projevila. Pokud s tím prodávající
nesouhlasí, musí prokázat opak.

Ve zbylých 18 měsících je na spotřebiteli, aby
dokázal, že vada existovala již při převzetí.

Vady se obecně dělí na odstranitelné a neod-
stranitelné. Pokud se vyskytne vada odstranitelná,
je prodávající povinen ji bez zbytečného odkladu
a zdarma odstranit či zboží vyměnit. Má na to lhůtu
30 dnů, pokud ji nedodrží, pohlíží se na vadu jako
na neodstranitelnou. Jde-li o vadu neodstranitel-
nou, je možné od smlouvy odstoupit, případně
žádat výměnu či slevu, pokud vada nebrání užívá-
ní výrobku.

V případě výskytu více odstranitelných vad
může spotřebitel také požadovat odstoupení od
smlouvy, totéž platí, když se stejná vada vyskytne
potřetí.

Co poradit spotřebiteli s nepovedeným mobil-
ním telefonem? Především aby trval na svém
a požadoval odstoupení od smlouvy. Faktem
ovšem zůstává, že poslední slovo má prodejce,
a na něm záleží, zda zhodnotí danou vadu z růz-
ných hledisek, především porovná její závažnost,
cenu výrobku a omezení, které způsobuje spotře-
biteli, a pak se rozhodne. Bohužel se stále velmi
často setkáváme s tím, že prodejci nechtějí vadné
výrobky měnit, dokonce odmítají i při třetí stejné
odstranitelné vadě naplnit literu zákona a umožnit
spotřebiteli odstoupení od smlouvy. Tady nezbývá
než pevně trvat na svém, obrátit se na ČOI, 
případně na soud.

Mgr. Ivana Picková,
Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Městská sauna
Pondělí dopoledne vyhrazeno pro školy

14.00 – 20.00 hod. MUŽI
Úterý dopoledne vyhrazeno pro školy

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

Městský bazén Čelákovice
Sady 17. listopadu 1753
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
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 16.45 – 18.30

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

čtvrtek                               16.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 16.30 – 21.30
sobota   14.00 – 21.00

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

neděle 9.00 – 10.00 pouze senioři
10.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

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

Od soboty 12. 2. každou sobotu již od 12.00 do
21.00 hod.

Plavání o jarních prázdninách
úterý 15. 2. 14.00 – 21.30
pátek 18. 2. 14.00 – 21.30
Ostatní prázdninové dny provozní doba
nezměněna.

Reklama v Městském bazénu
Město Čelákovice nabízí k pronajmutí reklamní
plochu i s tabulí v interiéru Městského bazénu.

Cena? Při rozměru  tabule
900 mm x 600 mm 5.000 Kč/rok
900 mm x 1200 mm 10.000 Kč/rok
900 mm x 1800 mm 15.000 Kč/rok

Způsob provedení reklamy?  
Výměnné desky FOREX v pevných Al profilech
reklama - lepená folie 

Ve věci pronájmu tabule jednejte s odbo-
rem školství, informací a kultury Městského
úřadu v Čelákovicích, náměstí 5. května 1.
Tel.: 326 929 109
e-mail: kultura@celakovice.cz 

KURZY
SMALT PRO DĚTI – od 7 let věku
Datum: 9. 2. 2005, 16.00 – 19.00 hod.
Cena: 300,- Kč
SMALT (pravý) PRO DOSPĚLÉ
Datum: 26. 2. 2005, 9.00 – 19.00 hod.
Cena: 850,- Kč
(objednávky nejpozději do 10. 2. 2005)
KERAMIKA PRO DĚTI – od 7 let věku
5 tříhodinových lekcí 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3.,
23. 3., 16.00 – 19.00 hod.
Cena: 1.500,- Kč
TIFFANY VITRÁŽ pokr. (HODINY)
Datum: 12. 3. 2005, 14.00 – 20.00 hod.
Cena: 1.200,- Kč
Další informace na www.vd-labyrint.cz
Objednávky na tel.: 777 992 214, 602 848 903.



MATEŘSKÉ CENTRUM12 ÚNOR 2005

PROGRAM NA ÚNOR
Otevírací doba:
pondělí, středa, čtvrtek
9.00 – 12.00 (po - od 10 hod. zpívání, st - od
9.30 hod. výtvarná dílna, čt - od 10 hod.
cvičeníčko pro nejmenší)
úterý 9.00 – 11.00 (maminky a miminka, od
9.15 hod. cvičeníčko pro nejmenší)
pátek 9.30 – 12.00

MC bude letos OTEVŘENO i v době jarních
prázdnin, tj. od 14. do 18. února.

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

• Angličtina pro maminky se koná každý pátek od 8.30 do 9.30 hod. Podrobnosti a informace
podá Jana Matoušková (tel.: 326 994 072).

• Každou středu od 14.30 do 16.30 hod. probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asi-
stentkou Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro
maminky i tatínky). Bližší informace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 604 564 683. Hlaste se
prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

• Každý sudý čtvrtek dopoledne je v MC laktační poradkyně Ivana Krebsová, na kterou se může-
te obrátit se svými dotazy týkajícími se kojení.

• Vždy druhé úterý v měsíci dopoledne od 10 hod. (v rámci dne pro maminky a miminka) se
můžete dozvědět víc o tom, jak „nosit miminka v šátcích“. Maminky, které šátky již delší dobu
používají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti.

• Všechny malé výtvarníky i jejich rodiče upozorňujeme, že:
- pravidelná středeční výtvarná dílna začíná dříve, již v 9.30 hod.
- byla vyhlášena velká výtvarná soutěž pro všechny malé umělce (do cca. 6 let)! Do konce února

přineste nebo pošlete do našeho MC obrázky sněhuláků – namalovaných, vystříhaných, šablon-
kovaných. Nezapomeňte na jméno a telefonní číslo maminky nebo tatínka! 

• Všechny, kdo mají chuť se zapojit do pravidelných nebo jednorázových aktivit MC, zveme na pra-
covní schůzku, která se koná v pondělí 7. února od 10.30 hod.

• Únorové křesťanské setkání rodičů se tentokrát koná ve středu 9. února od 18 hod.
• V pátek 11. února od 17 hod. zveme všechny malé i větší děti na promítání a vyprávění pohádek.
• Ve čtvrtek 17. února od 19 hod. vás srdečně zveme na Večer rodinných konstelací. Budete mít

možnost seznámit se s se zajímavým druhem terapie, která vám může pomoci řešit nejrůznější
problémy, ať již v partnerských vztazích, s problémovými dětmi, v zaměstnání. Naším hostem bude
zkušená terapeutka Adéla Slívová.

• V pátek 25. února odpoledne od 15 do 19 hod. si můžete spolu s dětmi přijít namalovat (třeba
už velikonoční) obrázky na sklo. S sebou si vezměte vlastní skleněné „polotovary“ (nemáte-li,
nevadí, v centru budou také k dispozici) a něco málo peněz na materiál. Větší děti mohou výtvar-
ničit s rodiči, ty menší si zatím mohou hrát v herně.

• Pokud chcete od příštího měsíce dostávat program MC e-mailem až domů, napište si o něj na
mctucnak@quick.cz

Večer rodinných konstelací
Dne 17. února 2005 v 19.00 proběhne v prostorách Mateřského Centra (ul. Na Stráni naproti KB)

„Večer rodinných konstelací“ vedený zkušenou terapeutkou Adélou Slívovou, se kterou přinášíme
krátký rozhovor.

Kde Konstelace vznikly a co obnášejí?
Rodinné konstelace vyvinul německý psychoterapeut Bert Helinger. Tento přístup odhaluje dyna-

miku a zápletky, ke kterým nemá tradiční psychoterapie přístup. Nejedná se však o dlouhodobou
terapii, specifikou je, že vždy se hledá podstata situace a jasné řešení.

Můžete čtenářům přiblížit praktický průběh semináře?
Jedná se o skupinovou práci. Přítomná skupina účastníků semináře vytváří podporu a napomáhá

k řešení rodinného zapletení. S rodinou, ze které pocházíme jsme spojeni skrze celé generace.
Nevědomky to formuje to, jak vidíme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Díky tomu je naše rodina
jednou z hlavních příčin kvality našich vztahů, našeho zdraví, našeho života. Účastník, který má
zájem o konstelaci, sdělí terapeutovi svou motivaci, která může být jakákoli: disharmonie v partner-
ství, problémové dítě, nemoc, vztahy s rodiči, pracovní a finanční problémy, apod. Zkušený terapeut
na základě této motivace a poznatků o faktech klientova rodinného systému určí členy rodiny, kteří
jsou významní pro konstelaci. Klient si následně vybere z přítomných účastníků semináře zástupce
za terapeutem určené členy rodiny a také za sebe sama, a sestaví je v prostoru místnosti do kon-
stelace intuitivním způsobem. Zástupci se tak ocitají v energetickém poli rodiny klienta, a mohou
vypovídat o vztazích, které se v rodině dějí.

Jak tedy konkrétně může tato práce klientovi pomoci?
Terapeut se zástupci pracuje směrem k harmonii celého systému; práce s rodinnou konstelací

směřuje k tomu, aby se zástupci v konstelaci cítili „dobře“ a našli své správné místo. Na závěr kon-
stelace klient do konstelace vstoupí - vymění se se svým zástupcem a procítí své místo v harmoni-
zovaném rodinném, pracovním, finančním či jinak tvořeném systému. Semináře, které budou probí-
hat pravidelně také v Čelákovicích, jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou
současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.

Je potřeba se přihlásit na Večer rodinných konstelací předem?
Vzhledem k velkému zájmu o tyto semináře je jistější přihlásit se předem, a to buď formou SMS,

či telefonátu na číslo 608 234 511 nebo poslat e-mail: adela@konstelace.org 

Ohlédnutí za projektem „Rodiče dětem“
Z iniciativy rodičů sdružených okolo Mateř-

ského centra Čelákovice spatřil počátkem roku
2002  světlo světa projekt bezpečného a kvalit-
ního hřiště pro nejmenší děti a vzápětí také
veřejná finanční sbírka na tento projekt. Jakko-
li se to všem zúčastněným i nezúčastněným
zdálo nemožné, první a největší část hřiště byla
realizována již za rok (!), tedy na začátku léta
2003 a později byla doplněna ještě dalšími her-
ními prvky. Dále projekt počítal ještě s vysaze-
ním několika vzrostlých stromů a se zastíněním
pískoviště, což se však z důvodů především
technických nepodařilo (bylo by poměrně obtíž-
né pomocí mechanizace vyměňovat písek v pís-
kovišti a výsadbě stromů zase brání neexisten-
ce studie celé zahrady a jejího budoucího
celkového využití). A tak nakonec po dohodě
s MDDM a s vedením města  přibyl 15. prosin-
ce loňského roku ještě jeden herní prvek, který
jistě ocení starší děti. Ke konci prosince pak byla
finanční sbírka oficiálně uzavřena.

Na účet finanční sbírky přispěla řada firem
i soukromých osob, částkami menšími i většími,
řada lidí pak pomohla svou prací, zkušenostmi
a radami. Je tedy jistě na místě podrobněji
seznámit veřejnost s tím, jak a kdy byly finanční
prostředky využity:
červen 2003: dodávka, montáž a osazení her-
ních prvků od firmy KOMPAN (domeček, síť,
dráček, motorka, čtyřlístek, dračí skluzavka):
celkem 191 609,- Kč 
říjen 2003: dodávka, instalace herních prvků
KOMPAN
(točidlo a stoleček v pískovišti) 45 150,- Kč
související zemní práce a osazení 3 465,- Kč
červenec 2004
instalace informační tabule 
k dětskému hřišti: 1 988,- Kč
prosinec 2004
dodávka, montáž herního prvku BOBR OUT
CUBA: 49 147,- Kč  
související zemní práce: 10 900,- Kč
Financování:
příjmy z veřejné sbírky
- dary                                        245 175,- Kč

(z toho město Čelákovice 100 000,-)
- příjmy z prodeje drobných výrobků 

(80 % z ceny) 11 185,- Kč
- výtěžek z benefičního představení 

ZUŠ + grant nadace Divoké husy  5 145,- Kč
- herní prvek BOBR OUT CUBA byl 

částečně financován akcí „S Bertíkem 
za dětským úsměvem“ firmy AHOLD
- výtěžek v r. 2004  29 000,- Kč
Náklady na pořádání veřejné sbírky hradilo

MC, uhrazení zemních prací v souvislosti s osa-
zením herního prvku CUBA vzal na svůj vrub
MDDM Čelákovice. Mnoho hodin dobrovolnické
práce lidiček kolem MC samozřejmě finančně
vyčíslit nelze, ale krásné hřiště v Havlíčkově ulici
a spokojenost dětí je nám všem nemalou odmě-
nou.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat také
našemu poslednímu sponzorovi, firmě S-Phar-
ma, která nám svým desetitisícovým příspěv-
kem umožnila zakoupit herní prvek CUBA.

Hřiště stojí, za příznivého počasí je plné dětí,
řeší se už spíše provozní problémy (které se
týkají především nepořádku), vlivem času a jiné
práce se mnoho věcí stává samozřejmostí a na
mnohé zapomínáme. I proto najdete na dřevě-
ném altánku v zahradě velkou bílou desku,
která připomíná, že všechno jde, když se chce,
a že není třeba čekat, až všechno přijde „shora“.

Michaela Kmječová
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Informace o změnách
v nabídce kurzů
a zájmových kroužků
v tomto pololetí školního roku 2004/2005:

UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST
Z důvodu stěhování kluboven

a rekonstrukce MDDM, Havlíčkova
ulice bude omezen provoz ZÚ a akcí
o pololetních a jarních prázdninách.

Zároveň je ukončen provoz v klu-
bovnách MDDM – v ulici J. A. Komen-
ského (bývalá MŠ). ZÚ pokračují v ZŠ
v ulici J. A. Komenského zadní vchod
od hřiště a bazénu a dalších prosto-
rách ve městě.

Informace o pravidelné činnosti najdete
v MDDM.

Hlavní změnou je přestěhování veškeré čin-
nosti MDDM, která probíhala v budově bývalé
MŠ v ulici  J. A. Komenského, do náhradních
prostor po městě. Prostory MDDM, které jsme
měli v užívání, budou rekonstruovány opět pro
činnost mateřské školky.

Kroužky a kurzy, které v budově probíhaly,
jsou nyní rozděleny do dvou tříd v ZŠ J. A.
Komenského. Zde najdete zájmové kroužky
výtvarné, lodní modeláře a malého kutila, také
dětskou pracovní skupinu programu Zdravý
životní styl i s vedoucí ZŽS pí Jandurovou.

Do malé klubovny s vchodem ze zahrady
v budově, kde jsme byli doposud, nyní užívané
Speciálními školami Čelákovice, jsou přestěho-
vány některé výuky jazyků – němčina a angličti-
na pro dospělé a mládež (AJ– scházející se ve
čtvrtek). Část kroužků je opět v MDDM v Havlíč-
kově ulici – paličkování, Štěňata – přírodovědci.

Výtvarné kurzy sobotní a nedělní jsou přestě-
hovány různě: pletení košíků do klubovny
„Čajovna“ v Lipové ulici – v budově Technických
služeb Čelákovice. Tkaní a šitá krajka, batiková-
ní a potisky, drátování, paspartování a krása
lidových řemesel jsou zpět v budově MDDM
v Havlíčkově ulici. Keramika a malování na hed-
vábí v prostorách ZŠ J. A. Komenského.

V tomto pololetí jsou znovu oba kroužky
pohybové výchovy v malé tělocvičně v ZŠ J. A.
Komenského.

Ukončili jsme základní kurz břišních tanců.
Pokračování kurzů bude nabízet samostatně
lektorka paní Macháčková (už ne ve spolupráci
s MDDM). Datum zahájení a místa konání kurzů
upřesní sama.

Pokračuje společná organizace jednodenních
lyžařských výprav do Vítkovic, pořádaných
MDDM ve spolupráci s Lyžařským oddílem
Čelákovice.

Plavecký kurz
Zahájení kurzu je 11. 3. 2005 v 15.30 hod.
v Městském bazénu Čelákovice.
Určeno neplavcům, ale i dětem, které se chtějí
zdokonalit v plavání. Podmínkou je, aby dítě
měřilo 120 cm.
Kurzovné – 470,- Kč (10 lekcí). Přihlášky obdrží-
te v MDDM, Havlíčkova 691, Čelákovice nebo
v den zahájení kurzu v 15.00 hod. v bazénu.
INFORMACE: pí Bukačová

Nabízíme účast při činnostech kroužků
a kurzů méně obsazených

Kroužek Malý kutil pro kluky a dívky od 6 do
10 let vede Hana Volfová  každou středu od

16.00 do 17.00 hod. v klubovně  ZŠ J. A.
Komenského nebo nově – podle zájmu – ve
čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod. v klubovně
MDDM Havlíčkova 691.

Zájemci o účast při tvorbě Dětského interne-
tového časopisu hlaste se v MDDM u pí Pokor-
né po jarních prázdninách.

Akce v únoru a březnu
VALENTÝNSKÉ  VYRÁBĚNÍ
14. 2. 2005 v 10.00 – 11.30 hod.
v nových prostorách MDDM v ZŠ J. A. Komen-
ského – zadní vchod od hřiště a bazénu
POZOR! Na akci je nutné se přihlásit do 10. 2.
2005 v MDDM u Heleny Jandurové nebo na tel.:
326 991 217, 721 490 307
S sebou: přezůvky a 20,- Kč

KRÁSA LIDOVÝCH ŘEMESEL 
první velikonoční: výroba svíček, vyřezávání,
velikonoční dekorace ze slámy a papíru
6. 3. 2005 v 14.00 – 16.30 hod.
Pro děti od 8 let, mládež i dospělé, mladší děti -
pouze v doprovodu dospělého, v prostorách
MDDM v Havlíčkově ulici.
S sebou: přezůvky a 20,- až 80,- Kč - podle
množství výrobků, ostré nůžky, krabičku na
výrobky 

KRÁSA LIDOVÝCH ŘEMESEL 
druhá velikonoční: výroba pomlázky nebo deko-
race z pediku, velikonoční přáníčko ze slámy
a papíru, zdobení vejce mramorováním
20. 3. 2005 v 14.00 – 16.30 hod.
Pro děti od 8 let, mládež i dospělé, mladší děti -
pouze v doprovodu dospělého, v prostorách
MDDM v Havlíčkově ulici.
S sebou: přezůvky a 20,- až 80,- Kč - podle
množství výrobků, ostré nůžky, krabičku na
výrobky, 1 až 2 vyfouknutá vajíčka 

Výtvarné kurzy víkendové
Platí pro ně stejné podmínky plateb a organi-

zace účasti jako v minulém školním pololetí.
Změnou je jen místo konání a u tkaní délka
kurzů. Kurzy opět rozšiřujeme o jednorázové
činnosti – v samostatných termínech – paspar-
tování, drátování a výrobu kraslic – velikonoč-
ních vajíček.

TKANÍ A ŠITÁ KRAJKA
Pro dospělé, mládež a děti od 12 let.
Sobota 12. 3., 16. 4. a 14. 5. 2005 ve 14.00 až
18.30 hod.
Místo konání: MDDM Havlíčkova 691
Kurzy vede odborná lektorka Vilma NASKOVÁ
cena za 3 kurzy: dospělí: 675,- Kč (+ 30,- Kč
registrační poplatek -1x na školní rok)
možnost zaplacení jednotlivých kurzů á 250,-Kč
studenti – po předložení potvrzení o studiu mají
slevu 

PLETENÍ KOŠÍKŮ
Pro dospělé, mládež od 15 let
Sobota 12. 2., 5. 3., 2. 4., 23. 4. a 28. 5. 2005
v 8.30 – 15.00 hod.
Místo konání: Klubovna „Čajovna“ v Lipové ulici,
v budově Technických služeb 
Kurzy vede odborný lektor Bohumil OUZKÝ
Zúčastnit se mohou začátečníci i pokročilí,

během pěti lekcí se naučíte základy pletení
pedikem a různé techniky. Pro pokročilé jsou
přichystány nové zajímavé vzory a pletení z dal-
ších nových materiálů (např. z pedikového loub-
ku)
CENA bez materiálu: 5x sobota - 1150,- Kč (+
30,- Kč registrační poplatek -1x na školní rok),
studenti – po předložení potvrzení o studiu mají
slevu.
Možnost přihlášení i na jednotlivé lekce za 250,-
Kč na den.
Přihlášení je závazné, v případě vaší neúčasti je
možno předem domluvit náhradníka. Materiál
lze zakoupit u lektora.
S sebou: přezůvky, ostré zahradnické nůžky na
proutí, nůž, ostatní nářadí lze zakoupit u lektora.

KERAMIKA pro děti od 9 let a mládež 
25. 2., 26. 2., 1. 4., 2. 4., 6. 5., 7. 5. 2005
Pátek 16.30 – 19.00 hod.
Sobota 10.00 – 12.30 hod.
Místo konání: klubovna v ZŠ J. A. Komenského
Kurzy vede odborná lektorka Ing. Eva Zavadilová.
Cena: 450,- Kč (+ 30,- Kč registrační poplatek),
možnost zaplacení jednotlivých kurzů 160,- Kč
+ cena materiálu dle velikosti výrobku.

Letní tábory 2005
s MDDM Čelákovice

Nabízíme už nyní účast dětem na letních
táborech. Zájemci hlaste se co nejdřív, protože
některé turnusy dobírají už jen několik účastní-
ků. Děti s námi často jezdí opakovaně, proto
nabízíme přednostně účast těm, které s námi
v loňském roce  už na táboře byly. V ceně všech
táborů je zahrnuto ubytování, stravování
5x denně a cestovné tam a zpět na tábor.

BULHARSKO 
Termín: 30. 6. – 19. 7. 2005
Je určen dětem i mládeži od 10 – 25 let. Cena:
10 500,- Kč.
V ceně je také zahrnuto i malé kapesné.
Doprava – autobus – při cestě do Bulharska
pobýváme 1 den na pláži v Siofoku u Balatonu.
Další zastávka je u jezera Iskar v pohoří Boro-
vec u Sofie. 14 dní budeme ubytování v chat-
kách v kempu Oazis u Lozence (60 km jižně od
Burgasu). V průběhu tábora navštívíme Kiten,
Primorsko a Carevo. Při zpáteční cestě navštíví-
me nejhezčí místo v Bulharsku – Nesebr.
Náplň tábora: sport, soutěže, rekreace atd.
Informace pí Bukačová tel.: 326 991 217, 326
995 959.

MILIČÍN
Vlastní táborová základna s pevnou budovou,
kde je umístěna kuchyň, jídelna, v klidném pro-
středí u lesa nedaleko Votic, v okrese Benešov.
Ubytování: chatky, stany s podsadou
Koupání: rybník v Miličíně 
7. – 14. 7. 2005
„NEKONEČNÝ PŘÍBĚH KNIHY“
Hlavní vedoucí: Naďa Pokorná
Cena 2 900,-Kč (pro děti od 7 do 14 let)
14. 7. – 27. 7. 2005
„ZA SEDMI DIVY SVĚTA“
Hlavní vedoucí: Hana Volfová 
Cena: 2950,- Kč (pro děti od 7 do 14 let)
27. 7. – 9. 8. 2005
Pro začínající i pokročilé táborníky
Hlavní vedoucí: Alena Zradičková
Cena: 2930,- Kč (pro děti od 7 do 14 let)
PŘIPOMÍNÁME, ŽE MÍSTA NA LT MILIČÍN
JSOU OMEZENA! PŘIJÍMÁME ZÁVAZNÉ
PŘIHLÁŠKY A PLATBY OD 20. 2. 2005

pokračování na str. 14

Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959,

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://mddm.celakovice.cz
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bylo ke dni revize ve volném výběru 24.250
knih, z toho v oddělení pro dospělé 16.768
svazků a v dětském oddělení 7.482 svazky. Ve
skladištích 15.746 knih. Na pobočkách 5.968
knih.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2004 je
47.520 knih. Knihovna odebírala 54 titulů časo-
pisů v 64 exemplářích. V roce 2004 bylo zaevi-
dováno 2.478 darů a nových knih.

V roce 2004 bylo půjčeno celkem 96.451 knih
a časopisů. Knihovna vyřídila 3.124 rezervací
knih, prostřednictvím MVS bylo půjčeno od nás
23 a nám 182 knih a 2 kopie. Součástí výpůjč-
ních služeb je informační služba. V knihovně se
daří najít odpověď na každý dotaz čtenáře,
nemalou měrou k tomu přispívá i Internet. Ve
čtenářském katalogu bylo vyhledáno 15.356
evidovaných informací, ve služebním katalogu
7.294. Informace o naučné literatuře knihovny
najdete na  www.skat.cz

V roce 2004 bylo zaevidováno 1.879 čtenářů,
z toho 651 dětí. Ty tvoří 35 % čtenářů, 26 % je
dospívající mládež, 39 % dospělí a z toho 10 %
lidé nad 60 let věku. Knihovnu navštívilo celkem
23.429 lidí, z toho 22.502 za účelem získání
informace nebo výpůjčky.

Knihovnu můžete navštívit každý všední den
mimo středy, pobočku V Prokopě v úterý a ve
čtvrtek a pobočku v Sedlčánkách v úterý. Infor-
mace o službách a činnosti knihovny najdete na
www.celakovice-mesto.cz/knihovna 

Naděžda Štěrbová,
ředitelka Městské knihovny Čelákovice

pokračování ze str. 13

SKALKA U PŘÍBRAMI 
23. 7. – 6. 8. 2005
„Pán prstenů aneb Bitva o Středozemí“
Hlavní vedoucí: Markéta Jonášová
Cena: 2900,- Kč (pro děti od 6 do 15 let)
Ubytování: stany s podsadou, nově nabízený
tábor, vedoucími jsou bývalí členové turistického
oddílu Medvědi.
Koupání cca 100 m, kontakt: Petra Barešová
604 821 915

ČESTÍN
23. 7. – 13. 8. 2005 
Hlavní vedoucí: Lukáš Vaculín
Cena: 3 550,- Kč (pro děti od 7 do 14 let)
Ubytování stany s podsadou, tábořiště je dobře
vybaveno, uprostřed lesů nedaleko Kácova.
Tento tábor tradičně pořádá turistický oddíl
Medvědi ve spolupráci s oddílem z Prahy.
Kontakt: Jindřich Vaněk 602 333 061,
jindrich_vanek@seznam.cz

OSTRÝ – BLATNÁ V JIŽNÍCH  ČECHÁCH
2. 7. – 16. 7. 2005
Hlavní vedoucí: Mirka Vaňková
Cena: 3 600,- Kč 
Ubytování: čtyřlůžkové chatky, stravování ve
zděné budově, koupání v areálu v rybníku.
Kontakt: Jindřich Vaněk 602 333 061,
jindrich_vanek@seznam.cz

Co lze studovat a čemu se
vyučit na SOŠ a SOU

V maturitních oborech Střední odborné školy
lze v denním studiu vystudovat dva čtyřleté
obory určené žákům základních škol (obor Stro-
jírenská technická administrativa a obor Mana-
gement strojírenství) a jeden obor nástavbové-
ho studia určený pro absolventy tříletých
učebních oborů (obor Podnikání).

Strojírenská technická administrativa je
náročný obor. Slova „technická administrativa“
v tomto případě znamenají výuku činností spo-
jených s konstruováním, technologickou přípra-
vou výroby, řídicími činnostmi v dílnách apod.
Využití v praxi je velmi široké, a to i mimo strojí-
renskou oblast. Management strojírenství je
obor na pomezí mezi obchodní akademií a stro-
jírenstvím. Absolvent může pracovat například
v logistice nebo administrativních činnostech ve
strojírenském, ale i jiném podniku. Obor Podni-
kání je určen pro absolventy tříletých učilišť, a to
zejména pro ty, kteří hodlají v budoucnu samo-
statně podnikat. Vzdělávají se v oblasti práva,
ekonomiky, účetnictví, organizaci firmy apod.

V maturitních oborech Středního odborného
učiliště lze studovat jen v denní formě studia
v oborech Mechanik seřizovač nebo v další vari-
antě tohoto oboru Mechanik seřizovač–mecha-
tronik, obor Mechanik strojů a zařízení a obor
Mechanik číslicově řízených strojů. Obor
Mechanik seřizovač je určen pro programování
a obsluhu číslicově řízených strojů a je nyní nej-
žádanějším oborem ve strojírenství. Mechanik
seřizovač–mechatronik kromě programování
a obsluhy číslicově řízených strojů zahrnuje stu-
dium stavby logických řídicích obvodů včetně
základů číslicové elektroniky. Obor Mechanik
strojů a zařízení obsahuje ruční a strojní výrobu
součástí, montáž strojů a zařízení, oživení po
montáži, údržbu, diagnostiku poruch a opravu.

V učebních oborech se připravují žáci na
výkon strojírenských profesí v oborech Zámeč-
ník, Nástrojař, Klempíř, Obrábění kovů a Lakýr-
ník. Další obor Truhlář pro výrobu nábytku se
zabývá zpracováním dřeva. Obor Modelář při-

pravuje žáky pro výrobu dřevěných modelů pro
potřebu sléváren. Posledním oborem je Operá-
tor skladování, kde je vyučována technika skla-
dování, zbožíznalství a administrativa potřebná
k evidenci a zúčtování stavu zásob.

Všechny studijní i učební obory se učí praco-
vat s počítači v rozsahu, který je potřebný
k výkonu jejich profese.

První zkušenosti z práce
v zahraničí

Foto: Žáci SOŠ a SOU při práci v dílnách v Pirně.

Česko-Německo: výměnná praxe učňů
Žáci oboru truhlář pro výrobu nábytku ze

SOŠ a SOU dostali příležitost získat první
zahraniční zkušenosti. Povedlo se nám využít
možnosti účastnit se na mezinárodním projektu
financovaném z prostředků Evropské unie
nazvaném Sokrates. Výměnné praxe se zúčast-
nilo deset našich a deset německých žáků.

Jako první přijeli v říjnu žáci ze školy z Dráž-
ďan k nám. V našich dílnách vyráběli nábytek
v lidovém slohu, učili se soustružit výrobky ze
dřeva a zpracovat intarzie. Společně připravili
obrázkový slovník z oblasti ručního nářadí na
zpracování dřeva. V rámci poznání navštívili
výstavu nábytku, staré město pražské, automo-
bilku v Mladé Boleslavi, několik výrobců nábyt-
ku v našem regionu a výstavu Invex v Brně.

V listopadu pracovali naši žáci v nových, per-
fektně vybavených dílnách školy v německé
Pirně. Každý náš žák vyrobil skříňku na ukládá-
ní desek CD-ROM. Kromě toho navštívili řadu
zajímavých historických a kulturních míst v regi-
onu Drážďan, výstavy a muzea. Škola v Dráž-
ďanech je rovněž soukromá a je řízena řemesl-
nickou komorou.

Pobyt v každé zemi trval tři týdny. Výrobky
zhotovené na společné praxi se staly majetkem
žáků. Žáci dostali potvrzení o zahraniční praxi
do Evropasu, kterým se mohou prokazovat
v cele Evropské unii.

Knihovna v roce 2004
Před 140 lety, v roce 1864 byla v Čelákovi-

cích založena první Občanská knihovna, před-
chůdce veřejné knihovny.

Městská knihovna pořádala v roce 2004 výsta-
vu Amatérské umění v Čelákovicích za spoluprá-
ce partnerských kulturních zařízení města, škol
a MDDM. Výstavy prací dospělých byly v knihov-
ně a ve výstavním sále Městského muzea, výsta-
va prací dětí ve velkém sále kulturního domu.

V Týdnu knihoven byly vyhlášeny výsledky 4.
ročníku literární soutěže a zároveň představen
právě vydaný sborník vítězných prací ze tří pře-
dešlých ročníků literární soutěže s názvem Jak
vidím svět.

V knihovně bylo uspořádáno 26 kolektivních
akcí pro všechny věkové kategorie. Na jaře roku
2004 byla v knihovně provedena první elektro-
nická revize knižního fondu. V hlavní budově

V sobotu 15. ledna 2005 byla slavnostní verni-
sáží otevřena výstava „Kolorované fotografie ze
starého Ruska“. Slovem ji uvedl p. Miroslav
Břeský. Foto: D.V.
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KULTURNÍ AKCE 
do neděle 6. 2. Městské muzeum KOLOROVANÉ FOTOGRAFIE ZE STARÉHO RUSKA 

výstava fotografií 

sobota 12. 2. Městské muzeum 24 HODIN NAŠEHO MĚSTA – JAK ŽILO NAŠE MĚSTO
10.00 hod. 17. PROSINCE 2004
do neděle 13. 3. vernisáž výstavy fotografií ze soutěže vyhlášené Spolkem

přátel čelákovického muzea. Otevřeno denně mimo pondělí
9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

pondělí 21. 2. Městské muzeum KYTAROVÝ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY 
19.00 hod. v podání Lubomíra Dočkala, absolventa ZUŠ Jana Zacha

v současné době studujícího v Rakousku

čtvrtek 24. 2. Městská knihovna KAMČATKA – PUTOVÁNÍ MEZI SOPKAMI 
17.00 hod. Další povídání s fotografiemi s Ilonou Füzékovou

18.00 hod. Základní KONCERT ŽÁKŮ
umělecká škola 
Jana Zacha 

Před 140 lety, 29. února 1865 se v Toušeni
narodil malíř a pedagog František Zahradník.
Od roku 1892 učil na měšťanské a živnostenské
škole v Čelákovicích. Kreslení, kterému se od
mládí věnoval, bylo jedním z jeho hlavních
učebních předmětů. V roce 1912 se podílel na
přípravě dvoudílné učebnice Kreslení pro školy
obecné, která byla roku 1913 v Praze vydána.

Věnoval se malbě krajiny i figurální kresbě.
František Zahradník zemřel 14. června 1950.
Talent po otci zdědil  i syn Jaroslav, narozený
v Čelákovicích 22. března 1902.

Jaroslav Zahradník vystudoval obchodní
akademii v Praze a první poznatky malířských
technik, získané od otce, ho inspirovaly ke stu-
diu na malířské škole. Kresbami přispíval do
různých časopisů, včetně čelákovického Pro
krásu domova, vydávaného Spolkem okrašlova-
cím a zahrádkářů. Řadu  let pracoval jako ban-
kovní úředník a v důchodu pak v propagačním
středisku Kovohutí v Čelákovicích. Jaroslav
Zahradník zemřel 5. června 1979.

I jeho děti pokračovaly ve výtvarné tvorbě.
Dcera Sylva Zahradníková pracovala ve výtvar-
nictví a reklamě a syn Jiří Zahradník v typogra-
fii a ve volném čase se věnoval malířské tvorbě.

- mk -

Čelákovické muzeum se představilo ve Francii
Od  4. do 12. prosince 2004 proběhla v předměstí Paříže v městečku Beau-

champ výstava,  na které byla vystavena i část čelákovické sbírky historických kra-
jek z kolekce Boženy Koutníkové. Dvanáct panelů, z nichž jeden byl věnován
našemu městu a jeden muzeu a úvodu k vystavené kolekci krajek, vhodně dopl-
ňovaly vystavenou naši současnou krajku, historické i současné české sklo, por-
celán, Suchardovy loutky, fotografie J. Všetečky a další výtvarná díla a ukázky
českého řemesla. Během těchto dní zhlédlo výstavu několik tisíc návštěvníků.
V sobotu 11. prosince proběhlo slavnostní shromáždění, na kterém mimo staros-
ty města a dalších představitelů po zhlédnutí výstavy vystoupil i náš velvyslanec
ve Francii pan Pavel Fischer.Ten mj. vysoce ocenil i přínos našeho muzea a města
v rámci prezentace české kultury při pořádaných kulturních dnech, kterými 
se Česká republika jako nový člen Evropské unie představila francouzské 
veřejnosti.

Velvyslanec ČR Pavel Fischer při podpisu do knihy u stánku s propagačními mate-
riály Čelákovic. Foto: Jaroslav Špaček

KINO HOGO FOGO
PROGRAM ÚNOR

CAFÉ BAR HOGO FOGO (předprodej vstupenek)
otevřen: út – ne od 16.00 do 24.00 hod.
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

www.hogo.cz, tel.: 325 551 496
KONCERTY
so. 19. 2. Jiří Schmitzer – Recitál 19.00 hod.
so. 12. 2. MINIFESTIVAL 18.30 hod.
Dobrodružství Priscilly, královny pouště
Syrea (Lysá), SO (Lysá), Skrytý půvad byro-
kracie (Praha) – koncerty
FILMY
čt. 3. 2. Kameňák 3 19.00 hod.
pá. 4. 2. Kameňák 3 19.00 hod.
so. 5. 2. Wimbledon 19.00 hod.
ne. 6. 2. Pane pojďte si hrát 15.00 hod.
pá. 11. 2. Milenci a vrazi 19.00 hod.
ne. 13. 2. Úžasňákovi 15.00 hod.
so. 12. 2. Dobrodružství Priscilly,

královny pouště 18.30 hod.
čt. 17. 2. Snowborďáci 19.00 hod.
pá. 18. 2. Snowborďáci 19.00 hod.
ne. 20. 2. Život a smrt P. Sellerse 19.00 hod.
pá. 25. 2. Žralok v hlavě 19.00 hod.
so. 26. 2. Dannyho parťáci 2 19.00 hod.
ne. 27. 2. Polární expres 15.00 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 %

pátek 4. 2. MATURITNÍ PLES ISŠ Brandýs nad Labem

sobota 5. 2. PLES SOJKA
20.00 hod.

pátek 11. 2. V. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají nonstop skupiny Dekameron a Ewergreen kvartet.

Hostem večera s bohatou tombolou je HYPOCHONDR. Předprodej vstupenek
kancelář KD a pan Königsmark tel.: 777 181 470. Vstupné: 150,-Kč

sobota 12. 2. VI. REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU 
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje velký taneční orchestr DANCE BAND. Zajímavé

taneční vystoupení, pestrá tombola. Předprodej vstupenek v kanceláři KD
a ve SPORT-ADOPU. Vstupné: 110,- Kč

pátek 18. 2. MATURITNÍ PLES MH LYSÁ NAD LABEM
20.00 hod.

úterý 22. 2. HURÁ JARO JE TADY ANEB VELIKONOCE JSOU ZA DVEŘMI 
9.00 hod. Zábavný pořad pro děti, ve kterém se dozvědí něco o starých zvycích jara.

Pořad je určen dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 26. 2. PLES UNIONU
20.00 hod.

pondělí 28. 2. Divadlo Josefa Dvořáka - HADRIÁN Z ŘÍMSŮ 
19.30 hod. Jedna z nejlepších komedií českého klasika V. K. Klicpery v osobité úpravě

Josefa Dvořáka. V titulní roli Josef Dvořák, dále hrají K. Gutt, H. Ulrichová, 
D. Schlehrová, J. Veit a další. Vstupné: 180,- Kč a 150,- Kč

sobota 5., 12., 19. POKRAČOVACÍ KURZ TANCE 
a 26. 2., 15.00 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav  

P Ř I P R AV U J E M E :
22. března 2005 - KLÍČE NA NEDĚLI – komedie divadelní společnosti HÁTA

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

KD hledá uklízečku na VPP - úklid převážně ve večerních hodinách a v so, ne.
Informace ředitel KD: 326 991 172
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REAKCE NA ČLÁNEK
„O FALEŠNÉM MORALIZOVÁNÍ“
Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE

Jelikož redakce obdržela další příspěvky
týkající se této problematiky (i z důvodů posu-
nuté uzávěrky lednového čísla), rozhodla se pro
jejich zveřejnění i v tomto únorovém čísle. Na
stránkách dalších čísel se však k tomuto téma-
tu již vracet nebudeme.

Některé příspěvky byly z důvodu velkého roz-
sahu redakčně kráceny.

● Hledejme odpovědnost u sebe
V minulém čísle ZMČ jsme zaznamenali zají-

mavou diskusi na téma vzniklé finanční situace
a odpovědnosti za její vznik. Je pravda, že
o možných dopadech na rozpočet města víme
již velmi dlouho a o odpovědnosti se zatím jen
dohadujeme. Při tak velkých škodách by mělo
dojít, a to okamžitě, k jednoznačnému pojmeno-
vání viníků a ukončení fám a dohadů. Patřím již
dlouhou dobu ke kritikům bývalého starosty, ale
nemohu se ztotožnit s postupem pana šéfre-
daktora, který zveřejněním svého názoru na
odpovědnost ing. Šaldy zaměřil pozornost jen
jedním směrem. V minulých dvou volebních
obdobích jsem se jako divák pravidelně zúčast-
ňoval jednání Zastupitelstva a tedy vím, že
i když starosta je odpovědný za město jako
celek, jsou (a byly) ve vedení města  kompeten-
ce za řízení jednotlivých úseků rozděleny. Býva-
lý starosta oblast školství (tj. rekonstrukce
školy), resp. výstavbu bytů (č. p. 109) zřejmě
v rámci rozdělení kompetencí v péči neměl.
Proč tedy jen ing. Šalda? 

Je však ještě třeba, aby každý z nás hledal
odpověď v otázce milionových škod. Zkušenost
z pozorování práce Zastupitelstva mně dává
jasného viníka. Je jím lhostejnost většiny obča-
nů k věcem veřejným. Jednání Zastupitelstva
probíhají za naprostého nezájmu veřejnosti,
i když dnes zákon o obcích dává každému nad
18 let právo sdělit zde své názory a nikdo nemů-
že být za svůj názor nijak postižen. Dopady
sankcí znamenají výrazné krácení rozpočtů
všech složek města, a tak věřím, že se najdou
lidé nejen s otázkou, proč ti ve vedení chybili?
Jít k volbám a domnívat se, že tím jsem udělal
všechno, je  iluzí. Nebo jsem u voleb ani nebyl?
Jak si kontroluji, zda mnou zvolený zastupitel je
skutečně prospěšný? Vadí mi něco v životě
města? Napsal jsem o tom do ZMČ? Využil
jsem diskusní forum na www.celakovice.cz?
Vím o činnosti osadních výborů? Není třeba
žádných spisovatelů, jen vyjádření toho, jak se
říká po česku „zdravý selský rozum“.

Bez zapojení většiny občanů se mohou
podobné kauzy opakovat, a to opět se všemi
důsledky, a nevěřme ujištění, že tomu již nikdy
nebude. Stalo se něco vážného s dopady na
všechny oblasti života města, je to však jen to,
co jsme my občané dovolili.

Miroslav L. Iglo,
zastupitel za ČELÁKOVICKOU ZMĚNU

● Vážený pane šéfredaktore, doktore Tichý,
chci ocenit skutečně vánoční, na začátku
adventního času vydané, prosincové číslo
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC. Na titulní
stránce je hezký kreslený obrázek a pod ním
ještě „hezčí“ článeček. Oba jsou takové – jak
bych řekl – čertovské.

První svobodné volby do zastupitelstev obcí
byly v roce 1990. V těch se ještě nehrálo na
strany a straničky a koalici s komunisty, a tak

jsem byl za Občanské fórum zvolen prvním sta-
rostou.To uvádím proto, že vím, o čem píši, když
reaguji na Váš článek uveřejněný proti bývalé-
mu starostovi, panu ing. Šaldovi.

Kdyby takovou výhradu napsal místostarosta
pan mgr. Bodlák (člen předchozí Rady města)
nebo pan starosta ing. Klicpera, určitě by to
napsali slušněji, a navíc by pan starosta věděl,
o čem píše, protože to byla nemalým dílem také
jeho věc. Pokud to nevíte, on byl tajemníkem
Městského úřadu v Čelákovicích a jako
tajemník se podle zákona o obcích zúčast-
ňoval jednání Rady města a jednání Zastupi-
telstva města. V obou těchto orgánech vždy
zdůrazňoval svůj hlas poradní a tzn., že do
všeho mohl mluvit. A mluvit ke všem – ke čle-
nům Rady i členům Zastupitelstva. Navíc byl
podle zákona o obcích ze své činnosti v oblasti
samostatné  působnosti  odpovědný Radě
města. A jestli před nimi mluvil a členové Rady
a Zastupitelstva to slyšeli, pak jste si měl ověřit
skutečnosti v dokumentech a uvést je, než
budete házet bahno na člověka, který přes své
slabé stránky, o kterých vím své, neusiloval
o své obohacení, ale chtěl dosáhnout zlepšení
prostředí ve městě. A pak to nesplnění zákon-
ných povinností při použití dotací není jen 
zaviněním pana ing. Šaldy, ale zaviněním celé
Rady a Zastupitelstva, včetně odpovědného
úřednického aparátu vedeného panem tajemní-
kem.

Je škoda, že nynější pan starosta nezveřejnil
texty upozorňovacích dopisů, nebo ještě lépe
zápisy z jednání Rady města a Zastupitelstva
města, kde o těchto vážných problémech 
vedl řeč a z pozice svého mandátu radil k hla-
sování o dalším efektivním postupu zajišťujícím
hospodárné využití dotací v souladu s právními
předpisy. A to nezmiňuji úlohu právníka, který
jistě na smlouvách spolupracoval. Co si pak
o těchto pisatelských výronech má občan 
myslet? 

Jestli však pan starosta jednal bez vědomí
Rady města, potom by to bylo zneužití jeho pra-
vomoci, a to by byla záležitost v jiné rovině, ale
to nikdo nevyslovil a zřejmě ani vyslovit nemů-
že, protože bývalí radní mají tzv. kolektivní odpo-
vědnost. Ing. Václav Špaček

● Jako členka redakční rady Zpravodaje se
důrazně distancuji od zařazení příspěvku p.
Tichého „O falešném moralizování“.

Chtěla bych uvést, jako bývalá členka Rady
města Čelákovic v letech 1994 – 2002, že zod-
povědnost za současné problémy s dotacemi
má celá bývalá Rada a následně celé Zastupi-
telstvo.

Jistě ing. Šalda jako starosta nesl nejvyšší
politickou odpovědnost, ale současný starosta
ing. Klicpera, jako člen Rady s hlasem poradním
a nadřízený profesionálních pracovníků MěÚ,
odpovědnost profesní.

Současný místostarosta mgr. Bodlák měl na
starosti např. rekonstrukci školy a my ostatní
neuvolnění členové Rady jsme nikdy nebyli
oběma upozorněni na problémy se současnými
důsledky – viz zápisy za všech Rad.

Je třeba vzít v úvahu tehdejší politickou situaci
i určitou, sice nikde oficiálně nevyřčenou, bene-
volenci v pomoci obcím přidělováním dotací.

Já osobně stále doufám, že si současná
vláda uvědomí, že velmi často formální chyby
způsobí desítkám obcí velké problémy a že
chudé obce se nerovná bohatý stát. Obdobné
problémy má např. Mladá Boleslav (350 mil.
Kč), Úvaly apod.

Vždy jsme byli vedeni snahou udělat pro
naše město maximum, vždyť např. současný

zastupitel p. Iglo si jistě vzpomene, že rozhodo-
vání o první obytné zóně v Jiřině nebylo jedno-
duché, že jeho návštěvy na Radách města byly
velmi časté, že nás stále ujišťoval o tom, kolik
pozemků má již prodaných, včetně příslibů brz-
kého začátku staveb.

Konečné kladné rozhodnutí z naší strany bylo
vedeno naším přesvědčením, že je třeba
odstartovat rozšíření města a nárůst obyvatel.

Jarmila Volfová

Vlakem do Drážďan a okolí
Vlakové spojení podle nového jízdního řádu je

výborné a za necelé 4 hod. jízdy vlakem doje-
deme do Drážďan. Z Čelákovic vlak odjíždí do
Prahy v 5.48 hod. V Praze-Masarykovo nádraží
je ihned přestup na rychlík do Děčína (odj. 6.26
hod.) a v Děčíně opět přestup na  osobní vlak
do Bad Schandau (odj. 8.09 hod.), tam opět
ihned přestup na osobní vlak do Drážďan (odj.
9.36 hod.), kam vlak přijíždí v 9.28 hod.

Zpět z Drážďan odjíždíme v 16.30 hod. stej-
nou trasou a všude (Bad Schandau, Děčín,
Praha Masarykovo nádraží) jsou rychlé přípoje.
Do Čelákovic se vracíme ve 21.57 hod. To vše
pochopitelně za předpokladu, že nám žádný
přípoj neujede. Vlaky v Německu však jezdí
přesně a i v Děčíně rychlíky na spoje od Dráž-
ďan čekají. Ing. Josef Šalda

DOPISY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 27. 1. 2005 oslavila
paní Marta Bulenová
svoje 85. narozeniny.

Hodně zdraví a spoko-
jenosti přejí

děti s rodinami

Dne 10. února 2005 oslaví manželé Jarmila
a Vladimír Veselých, V Prokopě 1358, nádher-
ných šedesát let společně prožitých v harmo-
nickém manželství. Za lásku svým rodičům
děkují a do dalších let hodně zdraví a pohody
přejí dcery Milada a Vladimíra s rodinami,

vnoučata a pravnoučata

Dne 14. února 2005 oslaví krásné 75. naro-
zeniny paní Libuše Švarcová. Milá maminko
přejeme Ti hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Dcera a synové s rodinami, vnučky s rodinami,

pravnoučátka Marek a Valentýnka

Dne 24. února by se
dožil 55 let můj syn, pan
Karel Mrňa. Za vzpomín-
ku děkuje 

matka a sestra Dana
s rodinou
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Loučení s lesem
Tradiční mykologicko-turistická vycházka do

okolních lužních lesů se uskutečnila na konci
minulého roku dne 28. prosince 2004. Počasí
nám přálo. Mykologové i turisté byli spokojeni se
svými úlovky. K potěšení všech houby nejen
určil, ale i hezky o nich vyprávěl houbový mág
Ing. Jiří Baier z Prahy. Podařilo se shromáždit
21 druhů hub, což bylo vzhledem k datu velmi
překvapivé. Nejvíce penízovek sametonohých,
hlív a čirůvek dvoubarevných.

Mezi vzácnější nálezy patřila Palečka brvitá
(Tulostoma fimbriatum). Skupina těchto houbi-
ček se nacházela na břehu Labe vedle štěrkové
cesty na osluněném místě. Špinavě bílá až šedá
hlavička v podobě koule (připomíná na první
pohled pýchavku obecnou) je zakončena vlák-
nitým ústím. Před fruktifikací houbička jakoby
vyleze, vystrčí plodnici nad okolí. Třeň má krát-
ký, cca 20 mm dlouhý, hnědý. Houba je nejedlá.
Podobná je Palečka zimní.

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

V lednovém čísle Zpravodaje mě nejvíc zau-
jal článek „Jak je to s topoly podél Labe“. Díky,
paní Mutínská, za odpovědný a citlivý přístup
k přírodě, která nás obklopuje. Mám to štěstí, že
se denně chodím potěšit tou naší polabskou
krajinou. Ať prší, nebo fouká, nebo sněží. A když
je vedro, těším se ze stínu topolů. Nikdy mi neu-
blížily.

Také se mi vybavilo setkání se skupinou turis-
tů, jdoucích za horkého dne z Přerova. Ptali se
mne, jak je daleko na nádraží. Když jsem řekla
že 2 km, litovali, že už asi po cestě kolem tratě
nebudou stromy. Bylo fajn, že jsem je mohla uji-
stit, že po pár metrech až téměř k nádraží je
pěkná alej, která jim poskytne stín. I za ně díky.

A. Bašusová

HOUBYFOTBAL

Příprava na jaro
Fotbalisté Unionu Čelákovice zahájili pří-

pravu na jarní divizní odvety již  začátkem
prosince, kdy odehráli dvě utkání na zimním
turnaji O pohár pojišťovny Generali v Praze-
Horních Měcholupech. Poté dostali od kouče
Miloše Beznosky měsíční dovolenou, která
jim skončila v polovině ledna, kdy se znovu
představili v hlavním městě na umělém tráv-
níku.
UNION-AS PARDUBICE 1:1

Východočeši se ujali vedení v závěru prvního
poločasu střelou z dálky. Pět minut před kon-
cem vyrovnal po trestném kopu hlavou Majer.
UNION-LIBEREC B 2:2

Naši fotbalisté měli na začátku druhého polo-
času již dvoubrankový náskok zásluhou přesné
hlavičky Štumpfa a Jakubce z penalty, nařízené
za faul na Dalekoreje. V závěrečným minutách
však soupeř dokázal vyrovnat.
UNION-PLZEŇ B 2:1

Také proti rezervě druholigové Viktorie vedl
Union 2:0, ale tentokrát již o vítězství nepřišel.
Vedoucí gól vstřelil Jelínek, druhý pak přidal útoč-
ník Jakub Mičkal, který přišel do Čelákovic na
zkoušku z divizního Rožnova pod Radhoštěm.

K jiným změnám ve stávajícím kádru nedošlo.
Připravuje se s ním i odchovanec Jiří Dozorec,
který naposledy působil v Neratovicích. K doho-
dě obou klubů o jeho přestupu kvůli přemrště-
ným finančním požadavkům ještě nedošlo. Tre-
nér Beznoska se bude muset delší dobu obejít
bez záložníka Bedřicha Štumpfa, který se pod-
robil operaci.

Také ostatní týmy Unionu se připravují na
zimních turnajích, ti nejmenší se účastní halo-
vých turnajů. Milan Šikl

V neděli dne 16. ledna 2005 se v čelákovické
hale BIOS uskutečnil turnaj fotbalových pří-
pravek v sálové kopané za účasti 8 týmů.
V náročné konkurenci vybojovali chlapci Unionu
vedení trenérem Jardou Černým výborné druhé
místo po jediné prohře s bezchybně hrajícím
a vítězným Braníkem.

Organizátorům akce patří velký dík ze strany
dětí i rodičů. Roman Štěrba

FBK Čelákovice 
MUŽI POZVÁNKA
5. 2. 2005 - Hala Bios ZŠ Kamenka
8.00 hod. FBK Čelákovice - SK Přibyslav
10.20 hod. FBK Čelákovice - FBC Přelouč

1. LIGA DOROST
Dorost sehrál dvě vyrovnaná utkání, která

skončila remízou.

FLORBAL

Sokol Rokycany - FBK Čelákovice 4:4 (1:1,
2:1, 1:2)
Branky: 2x Vojtěch, 2x Krejza J.
FBC Stochov - FBK Čelákovice 5:5 (2:2, 2:3,
1:0)
Branky: 2x Krejza, Ších, Provazník, Karban
ŽÁCI

Vezeme čtyři body za dvě vítězství a posou-
váme se na čtvrté místo v tabulce.
FBŠ Caraways Praha - FBK Čelákovice 1:7
(1:3, 0:1, 0:3)
Branky: 3x Václavík, 3x Křivánek, Cabrnoch
FBŠ Bay Leaves Praha - FBK Čelákovice
2:11 (0:4, 1:3, 1:4)
Branky: 5x Křivánek, 4x Cabrnoch, 2x Václavík

ORKA
Druhá liga po krátké zimní přestávce pokra-

čovala dalším kolem. Ve středočeském derby
jsme  přivítali Nymburk a v důležitém utkání se
nám díky bojovné hře podařilo zvítězit a získat
tři body.
ASK Orka - Nymburk 5:3

Naše béčko v druhé pražské lize drží vítěz-
nou sérii a po dalších dvou vítězstvích je
v tabulce na druhém postupovém místě.
ASK Orka B - Noxa Ruzyně 7:4
ASK Orka B - FbC Hornets Praha 8:1
ASK Orka B - J.B.M. Praha 5:2

V hale U Učiliště 
2. liga muži vždy v 11.00 a 15.00 hod.
KP muži vždy v 9.00 a 13.00 hod.
sobota 19. 2.
2. liga muži Letohrad
KP muži Kolín
sobota 5. 3.
2. liga muži Hronov
KP muži Zruč nad Sázavou
sobota 19. 3.
2. liga muži Semily
KP muži Mladá Boleslav

VOLEJBAL

Vítězný Jager
V hale v Praze na Strahově se uskutečnil

středočeský krajský přebor atletů pro rok
2005. Ve skoku dalekém dorostenců zvítězil
Michal Jager ze Spartaku Čelákovice výko-
nem 661 centimetrů.

Tento výkon by mu stačil rovněž k prvenství
mezi juniory a muži. Oproti republikovému mist-
rovství žactva se zlepšil o 38 centimetrů. Ve
vrhu koulí dorostenců obsadil čelákovický Jaro-
slav Ryneš ml. šesté místo výkonem 10,06
metrů. Mezi žáky se dostala na stupně vítězů
pouze Barbora Hanková v běhu na 1500 metrů,
která skončila druhá časem 6:12,54.

Jaroslav Ryneš

ATLETIKA




