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NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

● Město musí zvolnit investiční krok
● Názvy nových ulic
● Americký velvyslanec v CMC
● Podzimní bilance Unionu

PF 2005
Na počátku nového roku 2005 dovolte, aby-

chom vám – občanům našeho města – popřáli
především pevné zdraví, štěstí a pohodu v osob-
ním i profesním životě.

Děkujeme vám za spolupráci v uplynulém roce
i za trpělivost, se kterou jste překonávali těžkosti
a problémy, způsobené některými náročnými sta-
vebními akcemi.

I v roce 2005 chceme pokračovat v modernizaci
našeho města. Věříme, že společným úsilím nás
všech se podaří většinu plánovaných projektů
uskutečnit tak, aby naše město bylo zase o kousek
krásnější a lépe se nám v něm žilo.

Přejme si, aby rok 2005 byl pro každého z nás
i pro všechny rokem úspěšným.

Vše nejlepší přejí

Ing. Bohumil Klicpera, starosta
Mgr. František Bodlák, místostarosta

Stalo se před 60 lety
● „Ježto pro nedostatek uhlí se jeví nedostatek elektr. energie,
je nařízeno šetřit elektr. proudem i v domácnostech a týdně
zapisovat spotřebu proudu, jehož se musí ušetřit aspoň 30%
z průměrné spotřeby uplynulých tří měsíců.“
● „Dne 10. ledna odjelo odsud asi 20 mužů pod 40 let na záko-
pové práce na Valticko na Moravě. Když ne přímo zbraní za
Němce bojovat, musí naši lidé aspoň otrockou prací jim pomá-
hat nejen v továrnách při zbrojní výrobě, ale i zákopnickými
pracemi téměř ve frontě.“
● „Již od poloviny ledna jezdí tudy vlaky do Prahy a z Prahy jen
po jedněch kolejích. Druhý pár kolejí je zastaven vagony, čet-
nictvem hlídanými. Jsou prý v nich potraviny, maso, čokoláda 
a. p., nabrané v území německým vojskem při ústupu opuště-
ném. V továrnách se jeví nedostatek materiálu k výrobě, nemají
z čeho vyrábět. Stabenovka dala proto dělníkům na čas dovo-
lenou, u Volmanů jsou celé soboty volné.“

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

Městský kronikář prosí čelákovické podnikatele o sdělení:
Založili jste firmu? Rozšířili jste služby pro občany? Podíleli jste
se na kulturním, sportovním, společenském životě města?

kontakt: nosek05@email.cz

Z městské kroniky
S touto novou historicky laděnou rubrikou se budou od nového
roku pravidelně setkávat čtenáři Zpravcdaje.
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Rok 2004 před pár dny skončil a také
volební období Zastupitelstva města Čeláko-
vic, Rady a samozřejmě také starosty Ing.
BOHUMILA KLICPERY se přehouplo do
druhé poloviny.

To jsou jistě pádné důvody, abychom se za
uplynulým rokem společně ohlédli, a zároveň se
podívali na ten, který právě začíná.

Jak, pane starosto, hodnotíte uplynulý rok
2004? 

„Jednoznačně pozitivně! Byl to dobrý rok,
i přes všechny dotační peripetie. V Sedlčánkách
a Císařské Kuchyni byla dokončena stavba
kanalizace, obyvatelé se na ni v termínu připoji-
li. Zvládli jsme i finanční, lépe řečeno dotační
vyhodnocení, takže jsme všechny parametry
dotačního titulu splnili. V obytné zóně Sedlčán-
ky jih pro 83 rodinných domků jsou všechny
parcely prodány, resp. poslední dvě jsou zare-
zervovány. Pochvalu si zaslouží realitní kancelář
BONUS Praha, která nám prodej stavebních
parcel zprostředkovala. Základní technická
infrastruktura je v této zóně vybudována, pouze
stožáry veřejného osvětlení se osadí na jaře
2005. V obytné zóně Nedaniny se vybudovaly
nové komunikace,  také ulice Ruská byla kom-
pletně rekonstruována. Je zde nová vozovka,
veřejné osvětlení a prostranství se stromy.“

Spíš jsem čekal, že bilancování začnete
rekonstrukcí ulice Stankovského… 

„Jsem rád, že rehabilitace celé oblasti ulice
Stankovského začíná měnit tvář našeho města.
Čelákovický „šišák“ se dostává do podvědomí
našich občanů. Je totiž určitou zvláštností, která
bude neodmyslitelně patřit k našemu městu.
Všude mají vesměs kruhové objezdy, jen
v Čelákovicích je ovál.“

V loňské roce pokračoval ve městě prodej
bytů. I s ním jste spokojen? 

„Kladně hodnotím klidný a bezkonfliktní prodej
bytů v Prokopě. Jsem velice rád, že po diskusích
s nájemníky byl nastolen určitý vztah důvěry. Stá-
vající nájemníci se přesvědčili, že nejsou nuceni
k prodeji, který se uskutečňuje prostřednictvím
nezávislé advokátní kanceláře JUDr. Luhana tak,
aby ve smlouvách byly ošetřeny všechny důležité
věci a vyváženě pro obě strany.“

Které další dokončené akce vám udělaly
radost?

„Pro děti vyrostlo duhové hřiště v Jiřině na
katastru Sedlčánek, malé hřiště bylo zbudováno
i v Záluží a u ZŠ v ulici J. A. Komenského jsme
obnovili dětské dopravní hřiště. Chtěl bych rov-
něž připomenout a také pochválit novou výsad-
bu stromů v ulicích Husova, již zmiňované
Ruské i Stankovského.“ 

Připomněl jste dotační zvraty. Žádné jiné
problémy kromě nich tedy nebyly?

„Samozřejmě, že byly. Které město nemá
problémy nebo který starosta je bez starostí…
Nelze zapomenout na květnovou tragickou udá-
lost na městské čistírně odpadních vod, způso-
benou  nátokem jedovatých látek, při které při-
šli o život dva zaměstnanci Vodovodů
a kanalizací Mladá Boleslav. Město okamžitě
uvolnilo finanční prostředky, aby provozovatel
zajistil výměnu aerace v nádržích ČOV, což se
projevilo v lepší využitelnosti kyslíku, a násled-
ně vedlo ke zlepšení kvality odtoku.V posledním
čtvrtletí se už naše čistírna znovu dostala do
plné kondice.“

Občané Čelákovic si často stěžují na potí-
že s komunálním odpadem. Vidíte to podob-
nou optikou jako oni?  

„Jednou z bolestí města jsou kontejnerová
stání v sídlištní zástavbě. I v nově budované
oblasti Stankovského je umístění nádob na
odpad slabším místem celkové rekonstrukce,
ale zdůrazňuji, že tento proces není ještě
dokončen! Počet kontejnerů je sice předimen-
zovaný, respektujeme, že je k nim snadný pří-
stup pro ukládání odpadu cizími občany či sub-
jekty, ale na druhou stranu hodně občanů zde
neseparuje odpad a někteří zde odkládají
i nepotřebný nábytek. Připravíme další kontej-
nery na separaci, zkontrolujeme nakládání
s odpady u těch cizích subjektů.“

Rekonstrukce s sebou nesou i nejrůznější
stavební a výkopové práce, které lidem ztrp-
čují život, zvlášť když trvají neúměrně dlou-
ho…   

„Moc dobře si uvědomuji, jak občany sužuje
rozkopané město. Ať ulice Mochovská kvůli
rekonstrukci vodovodního potrubí nebo ulice
Rybářská, kde se pokládal nový vodovodní řad.
Nejdelší dobu byla rozkopaná oblast kolem
Stankovského ulice, která procházela celkovou
rekonstrukcí, od topných kanálů po vozovky
a chodníky. Dali jsme ji již do provozuschopné-
ho stavu a na jaře 2005 doleštíme.“ 

Pojďme se do roku 2005 podívat kon-
krétně. Na co bude soustředěna největší 
pozornost?

„V roce 2005 chceme rozhodně dokončit
celou oblast Stankovského až k náměstí 
včetně zahradnických úprav a doplnění mobiliá-
ře. Zásadních úprav dozná i parter Obecního
domu nebo chcete-li „Coralu“, který se otevře
do prostoru zrušením všech bariér ve smyslu
betonových zdí a květináčů i trubkové slavobrá-
ny. Provedou se také veškeré opravy především
prohlubně chodníků. Reflektujeme také na
požadavek občanů k rozšíření vjezdu na 
parkoviště U Kapličky i na nedokončené věci,
jako je například spárování obrubníků, které
jsme nenechali v zimě již dělat. Zhotoviteli
z tohoto důvodu zadržujeme zhruba 300 tisíc
korun, aby zjara vše kompletně zrealizoval.
Na závěr stavby se asfaltová část vozovky 
ulice Stankovského zbrousí a vyrovná v rozsa-
hu od přechodu oválného objezdu až k ná-
městí.“

O zásadní proměně čelákovického náměs-
tí se již dva roky nejen hovoří. Uskuteční se
první stavební kroky už letos?  

„Na náměstí by nejpozději v létě 2005 měla
začít společnost HARMONIE GROUP Beroun
stavět polyfunkční objekt. Přípravy soukromého
investora jsou v plném proudu a orgány města
včetně mne věnují mimořádnou pozornost před-
loženým návrhům budoucí dostavby proluky,
která svou hmotou doplní naše náměstí v archi-
tektonicky kvalitním a střídmém kabátu. Dalším
stěžejním cílem letošního roku bude oživení prů-
myslové zóny – za výstižnější název považuji
komerční zóny – nad benzinovou pumpou smě-
rem na Mstětice. Město bylo úspěšné v soudním
sporu se Strojírnami Čelákovice, získalo zpět do
vlastnictví dva největší pozemky v této oblasti
a prostřednictvím RK BONUS je nabídlo k pro-
deji. O pozemek v sousedství krajské silnice

z Brandýsa n/L č. 245 již projevilo zájem pět dis-
kontních prodejen.“

Plánují se zde do budoucna i další nepro-
dejní objekty?

„Opravdovým úspěchem by byla výstavba
nejen tohoto prodejního objektu, ale  i dalších
provozoven či servisů sloužících našim obča-
nům. Pokud by se podařilo zároveň realizovat
i v současnosti projektovaný kruhový objezd
včetně přístupového chodníku od města místo
stávající dopravně sice přehledné, ale nebez-
pečné křižovatky, začal bych věřit na zázraky!
Od potenciálních investorů bychom sice chtěli
i příspěvek právě na tento objezd, ale vlastní
realizaci plánujeme za účasti dotace až v roce
2006. Rozhodně chceme snížit několikamiliono-
vý deficit v této zóně způsobený předcházejícím
vedením města a plně využít zatím jalové sítě,
které zde město muselo řádu přes šest milionů
korun podle nevýhodných kupních smluv na
pozemky vystavět.“

Bude se stavět i v dalších okrajových čás-
tech města – v Sedlčánkách a v Záluží?

„Na komunikace v Sedlčánkách včetně
dešťové kanalizace je již vypsáno výběrové
řízení a v březnu se určitě zahájí stavební práce,
v celkových nákladech zhruba 12,5 milionu
korun. Stejně tak bychom chtěli v druhé polovi-
ně roku nechat zrekonstruovat ulici Na Výsluní
v obytné zóně Jiřina, včetně odvodnění za 1,6
milionu korun, samozřejmě pokud dotační pro-
blémy budou v přepokládaných mezích. Plynofi-
kace Záluží za 4 miliony korun se rovněž inten-
zivně připravuje. Měla by být zahájena v dubnu
nebo květnu. Její dokončení předpokládáme
nejpozději v srpnu.“

Dlouhodobým záměrem města je prodej
bytů. Které vytipované oblasti jsou letos na
řadě?

„Začátkem roku se zrealizuje prodej bytů
obytného domu v ulici Rumunská. Kupní smlou-
vy zpracované JUDr. Římalem již byly rozeslá-
ny, rovněž prohlášení vlastníka je na katastru.
Prodej bytů obytného domu Na Stráni pozdrže-
lo vymazání zástavního práva České spořitelny
i převod zástavního práva ve prospěch státu
z důvodu financování půdních vestaveb v ulici
Prokopa Holého z tohoto domu právě a zcela
logicky na domy s půdními vestavbami.
V katastru je již zaneseno  prohlášení vlastníka,
je už zpracované a tedy nic již nebrání uskuteč-
nění prodeje v březnu 2005. Vzhledem k pro-
blematice dotací je tento prodej pro město
nezbytný, neboť se jedná celkově o částku 14,9
milionu korun.“   

Kam budou směrovány investice ze zvý-
šeného nájemného VaK?

„Z vodohospodářských investic bych uvedl
rekonstrukci vodovodu J. A. Komenského za
zhruba 1,8 milionu korun. Chceme ji uskutečnit
ve dvou etapách během prázdnin a zde jsme již
požádali zemědělskou agenturu o dotaci na
eternit, neboť vodovod je z azbestocemento-
vých rour. V plánu je i výměna vodovodního
řadu v ulici Na Stráni od ulice U Kapličky 
směrem k TOSu za 1,6 milionu korun. Během
prázdnin by měla proběhnout i výměna uzlo-
vých armatur naší vodovodní sítě za jeden mili-
on korun. Zdrojem těchto investic je nájemné 
ve výši 8,2 milionu z vodohospodářské infra-
struktury, které provozovatel VaK MB platí
městu. Všechny tyto investice sledují strategický
cíl – snížit ztráty vody minimálně na 20 procent.“

Pokračování na str. 3

MĚSTO MUSÍ LETOS ZVOLNIT INVESTIČNÍ KROK 

ROZHOVOR
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
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Pokračování ze str. 3
Několikrát jste již zmínil problematiku

dotací. Vyřeší je město už v tomto roce?
„Problematické dotace řešíme a budeme řešit

tak, abychom minimalizovali následky pro město
–  vracení peněz do státního rozpočtu, což je
první krok. Byl by to malý zázrak, kdyby se nám
podařilo všechny v tomto roce vyřešit. Jedná se
o dotace nasbírané od roku 1998, a proto spíš
předpokládám, že je ve spolupráci s poraden-
skými firmami budeme všechny lokalizovat, až
budeme znát postupy, které by přinesly pro
město optimální řešení. Zkrátka, chtěli bychom
na radnici zase otvírat skříně bez obav, že na
nás vypadne nějaký dotační kostlivec. Druhým
zásadním krokem bude rozdělit dopady dotací,
které se shodou okolností integrují v drtivé síle
do tohoto roku, na časové období minimálně tří
let.Veškeré postupy budou schvalovány Zastupi-
telstvem a nové informace včetně změn průběž-
ně zveřejňovány na stránkách Zpravodaje.“ 

Jak moc si bude muset v letošním roce
město utáhnout finanční opasek?

„Kromě razantních investičních škrtů se musí
o deset procent snížit i většina režijních výdajo-
vých položek města, což představuje zhruba
sumu 9 milionů korun. Pouze na  rok 2005
zmrazíme veškeré půjčky z městského Fondu
rozvoje bydlení,  nebudeme  půjčovat na opravy
a rekonstrukci domů občanům i právnickým
osobám. Zdůrazňuji, že se jedná pouze o rok
2005. Proč? Chceme vrátit předčasně startova-
cí částku 3,1 milionu korun státu, kterou jsme od
něj v roce 1997 obdrželi a máme za povinnost
vrátit až v roce 2007, právě z tohoto fondu. Zba-
víme se tím povinnosti ukládání poloviny ceny
za prodej bytových domů právě na tento fond.
V letošním roce předpokládáme výtěžek z pro-
deje bytů kolem 18 milionů korun a opravdu si
nemůžeme dovolit polovinu z nich  uložit do
fondu rozvoje. Potřebujeme totiž zrekonstruovat
školku v ulici Přístavní, zbytek musí zůstat kvůli
pochybeným dotací jako strategická rezerva.
Velice mne toto opatření mrzí, fond na opravy
a modernizaci nerušíme, ale jeho činnost opět
rozjedeme v roce 2006. Velmi dobře vím, že
právě tyto prostředky podporovaly úsilí vlastníků
domů a bytů o zlepšení stavu bytového fondu.“ 

Stojíme na prahu nového roku 2005. Vstu-
pujete i vy do něj s nějakým přáním či před-
sevzetím?

„Optimisticky věřím, že současnou nelehkou
finanční situace města změníme. Zvolníme sice
investiční krok, ale  přesto jsem pevně přesvěd-
čen, že letos připravíme náměstí k realizaci
a v roce 2006 ho začneme budovat. Všem obča-
nům Čelákovic samozřejmě přeji zdraví, štěstí
i spokojenost. Aby zejména u mladé generace síli-
lo pouto k našemu městu na Labi, ze kterého spo-
lečnými silami vybudujeme město uživatelsky pří-
jemné pro nás občany, zkrátka město pro bydlení.“

Za rozhovor poděkoval VÁCLAV TICHÝ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
Ze dne 10. listopadu 2004
ZM schválilo:
řadu kupních smluv a dohod, např.
• smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi měs-

tem Čelákovice a Harmonií Group, a. s., na
prodej pozemků st. p.č. – 676, p.č. 680 a p.č.
686/1, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,

• novelizované znění Smlouvy o spolupráci č.
22/13/04 mezi městem Čelákovice a Středo-
českou plynárenskou, a. s., na investiční akci
„Čelákovice – plynofikace městské části Zálu-
ží“ s následným odkupem v hodnotě 1,3 mil.
Kč při dosažení odběrů pro 60 RD,

dále:
• rozhodnutí o námitkách ke konceptu změny

č.1 ÚPSÚ Čelákovice,
• předložené úpravy rozpočtu č. 4 (viz ZM sou-

hlasí), včetně starostova doplnění 65.000,- Kč
na nákup auta – hasiči a 1.001.000,- Kč na
dešťovou kanalizaci Sedlčánek,

• Obecně závaznou vyhlášku E 3/2004 města
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná
vyhláška E 45/2001 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, včetně přílohy č. 1, (Na zákla-
dě výpočtu skutečných nákladů za komunální
odpad bude tento poplatek v roce 2005 činit
420,- Kč/za osobu/rok.) 

• kácení dřevin dle schváleného seznamu
a jeho obnovení ve smyslu projektu zeleně
v březnu – dubnu 2005,

• pokácení 5 ex. topolu černého (VKP) v k.ú.
Sedlčánky, za předpokladu souhlasu Měst-
ského úřadu Brandýs nad Labem – St. Bole-
slav (III. stupeň),

ZM souhlasilo:
se snížením mzdových nákladů (důsledkem sní-
žení 13. a 14. platu) u
Městského muzea o 83.700,- Kč,
Městské knihovny o 36.000,- Kč,
Kulturního domu o 26.475,- Kč a
Technických služeb o 366.660,- Kč.
O tyto prostředky budou navýšeny u jednotli-
vých organizací provozní náklady.
ZM vzalo na vědomí:
• stanovisko nadřízeného orgánu územního plá-

nování tj. Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor územního a stavebního řízení, č.j.:
ÚSŘ/696/03/ČE ze dne 25. 6. 2003. Pořizova-
tel obdržel vyjádření 1. 7. 2003, 
ZM svým usnesením ze dne 24. 9. 2003 sou-
hlasí se zapracováním změny ploch v areálu
TOS do již zpracovaného Souborného stano-
viska konceptu 1. změny územního plánu
města Čelákovice. Následně bylo městu dopo-
ručeno nadřízeným orgánem – Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor územního  a sta-
vebního řízení z 1. změny ÚPSÚ Čelákovic,
tyto změny vyčlenit a řešit jako samostatnou
změnu č. 2 ÚPSÚ Čelákovice. Po tomto pro-
vedení může nastat akt schválení samotného,
již zpracovaného konceptu 1. změny územní-
ho plánu sídelního útvaru Čelákovice.

• zprávu o provedené daňové kontrole FÚ čj.
87485/04 bez zásadních připomínek na akci
ZŠ v ulici J. A. Komenského,

ZM uložilo:
• vedoucí OŽP informovat občany města ve

Zpravodaji o rozsahu kácení stromů a jejich
náhradě stromy novými (zveřejněno již v čísle
12/04 Zpravodaje),

• kontrolnímu výboru zajistit stanoviska ing.
Šaldy k jednotlivým dotačním titulům (tato pro-
blematika byla podrobně popsána starostou
města v minulém čísle Zpravodaje),
ZM odvolalo ze zdravotních důvodů Ing.L.Chou-

ru z funkce městského kronikáře, a to ke dni 10.11.
2004. Zároveň ZM jmenovalo ke dni 11. 11. 2004
do funkce městského kronikáře PhDr. M. Noska.

ZM se zavázalo opakovaně se vrátit ke kupní
smlouvě na prodej bytu s manželi Horáčkovými.

ZM akceptovalo rozhodnutí Rady města, že od
první další rekonstrukce chodníků a vjezdů bude
používána u vjezdů umístěných v pásech zeleně
dlažba BEST KROSO jako součást vsakovacího
systému, ale u průběžných chodníků se tento druh
dlažby používat již nebude a vjezdy budou prová-
děny z jednotného druhu dlažby jako u chodníku.
Rozdíl bude v tloušťce dlažby. Dosavadním způso-
bem vytvořené vjezdy se předělávat nyní nebudou.

Z různého:
• Ochrana osobních údajů v činnosti obcí. K této

problematice se v létě r. 2004 uskutečnil semi-
nář organizovaný odborem pro místní správu
Ministerstva vnitra ČR. Ze zákona o obcích
vyplývá, že obec na veřejném zasedání,
v zápisech a usneseních uvádí osobní údaje
nezbytné k identifikaci osob pro platnost, urči-
tost a srozumitelnost rozhodnutí a usnesení
jejích orgánů. Tyto údaje by neměly být uveřej-
ňovány. Paní tajemnice doplnila, že  některé
úřady již za jejich uveřejňování byly pokutová-
ny. Z toho vyplývá, že by se neměl rozesílat
zápis a usnesení RM ani ZM, pouze by byly na
MěÚ k nahlédnutí. Na základě těchto skuteč-
ností se budou upravovat jednací řády ZM
a RM v souladu se zákonem.

• Byl vznesen požadavek vyznačit přechod pro
chodce u bývalého skladu textilu, kde chodí
občané a především děti ze Záluží. Tento
požadavek byl předán hospodářskému odbo-
ru MěÚ ke zjištění možné realizace.

Ze dne 15. prosince 2004
Na tomto posledním zasedání ZM v roce

2004 byl především schválen rozpočet města
pro rok 2005. Záznam ze zasedání bude zveřej-
něn v únorovém čísle Zpravodaje (toto jednání
proběhlo již po uzávěrce ZMČ) zároveň s přílo-
hou „schválený rozpočet města Čelákovic na
rok 2005“. D. V.

Názvy nových ulic 
Názvy nových ulic v lokalitě Pod Přerovskou

cestou II. korespondují s volbou v minulých
letech, kdy na ulici Zahradní navázala ulice Kvě-
tinová, Jilmová a V Lukách. Nové ulice v této
lokalitě dostaly název Lísková, Trnková, Šíp-
ková a hlavní ulice Pod Přerovskou cestou.

Jména významných osobností žijících v 19.
a 20. století v Sedlčánkách byla uplatněna
v nové zástavbě Sedlčánek - ulice Matěje
Koštíře, Josefa Klicpery, Františka Chvátliny
a Mokrých. Použity zde byly i původní místní
názvy: Pod Mlejnkem, Na Paloučku, U Mlýn-
ské strouhy.

Třetí lokalitou, připravenou k zástavbě, jsou
Rybníčky. Je zde plánováno šest ulic s názvy:
Dr. Baizy, Bratří Čapků, Dr. Čihákové, Jana
Kamaráda, Boženy Koutníkové a Pod Skalkou.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

Oznamujeme, že oční ordinace v Čeláko-
vicích, Rybářská ulice 1694, ukončila dnem 
31. 12. 2004 svoji činnost. Zdravotnickou
dokumentaci pacientů převezme v souladu
s platnými právními předpisy Krajský úřad Stře-
dočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborov-
ská 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
lékaře dle vlastního výběru – viz zákon o péči
o zdraví lidu.

Informace o nejbližším zdravotnickém zaříze-
ní, stejně jako o síti svých smluvních partnerů,
poskytne příslušná zdravotní pojišťovna. Infor-
mace nejen o síti zdravotnických zařízení jsou
dostupné též na www stránkách ZP.

Na posledním jednání ZM bylo schváleno,
že starosta města Čelákovic vyzve hejtmana
Středočeského kraje a ředitelku VZP k zajištění
oční ordinace v našem městě.
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Středočeská energetická, a. s.
Pro kontakt se zákazníky z Čelákovic slouží:

• OBCHODNÍ CENTRUM DUHOVÉ ENERGIE,
Vinohradská 8/325, 120 21 Praha 2

• OBCHODNÍ KANCELÁŘ MLADÁ BOLESLAV,
Zalužanská 1289/III, 293 05 Mladá Boleslav

Obchodní kanceláře jsou otevřeny denně od
8.00 do 15.00 hod., po + st do 17.00 hod. Své
záležitosti můžete případně vyřizovat i v jiné
obchodní kanceláři STE. Pro potřebné informa-
ce se můžete obrátit také na ZÁKAZNICKÉ
CENTRUM – telefonní číslo 14 041, v pracovní
dny 7.00 – 17.00 hod.

K dispozici je také fax: 222 032 800 a e-mail:
zakaznicke.centrum@ste.cz

Zákaznické centrum je připraveno vyřídit
s Vámi řadu záležitostí přímo telefonicky, bez
nutnosti návštěvy některé obchodní kanceláře.

Poruchy na rozvodné síti hlaste na bezplatný
telefon: 800 156 134, kde je nepřetržitá služba.

Pro korespondenci používejte doručovací
adresu: Středočeská energetická, a. s., Vino-
hradská 325/8, 120 21 Praha 2.

Veškeré další info na www.ste.cz

Smluvní obchodní kancelář Brandýs n. L.
Brandýs nad Labem, Zápská 1889, bývalá slu-
žebna STE

Kontaktujte nás prosím na tel./fax: 326 903 214,
nebo GSM: 720 140 731.

OTEVŘENO PRO ZÁKAZNÍKY STE
Pondělí 8.00 – 11.00 11.30 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00 11.30 – 17.00
Požadavky zákazníka vyřídíme denně mimo
pondělí a středy do 12.00 hodin 

Vyřídíme veškeré obchodní i provozní žádosti
zákazníků, mimo fakturace
- změna odběratele
- ukončení odběru
- změna sazby s výměnou elektroměru
- změna sazby bez výměny elektroměru
- zvýšení příkonu
- snížení příkonu
- nový odběr
- vyjádření se k sítím STE
- přeložka distribuční sítě
- odstávka distribuční sítě

dále zajišťujeme pro zákazníky:
- montáž kabelových a venkovních přípojek NN
- výstavba cihlových pilířů – elektroměrových
- montáž staveništních přípojek
- montáž venkovního a kabelového vedení NN

a VN 22 kV 
- montáž trafostanic
- revize NN, VN 22 kV
- projekty – kabelové a venkovní vedení NN, VN
- zemní práce – JCB 3 CX,JCB 801,UNC 750

Jeřáb – AD 160, AD 80
- výroba betonové směsi 

SENÁTORSKÉ DNY 
senátorky Ing. Heleny Rögnerové
17. 1., 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.

K. UHLÍŘ, s. r. o.

Prodej bytového domu 
Město Čelákovice nabízí k prodeji volný

řadový rodinný dům v Čelákovicích, sídlišti
V Prokopě č.p. 1305.

Dům se nachází v klidné lokalitě na pokraji
města směrem na Toušeň. Je vybudován jako
jednopatrový bez další nástavby. V přízemí je
umístěna kuchyň, pokoj, koupelna a WC.
V 1. patře jsou dvě ložnice a sprchový kout.
Celková plocha bytu činí 94,5 m2. Konstrukce
domu je zděná, střecha plochá s oboustran-
ným spádem a živičnou krytinou. Vytápění
a dodávka teplé vody je z centrálního zdroje.
K domu, který je částečně podsklepený, patří
ještě předzahrádka o ploše 80 m2 a veranda.

Odhadní cena podle znaleckého posudku je
816 110 Kč včetně stavebního pozemku
a předzahrádky. Posudek je k nahlédnutí
v kanceláři společnosti Q-BYT Čelákovice.

Prodej nemovitosti bude proveden tzv.
„obálkovou metodou“. Do neprůhledné
obálky, označené nápisem „KOUPĚ DOMU
č.p. 1305“, uvede zájemce výšku nabídky
v korunách (minimálně odhadní cenu) a své
identifikační údaje. Uzávěrka nabídek je
pátek 28. 1. 2005 do 11.00 hod. v podatelně
MěÚ Čelákovice.

Vážným zájemců zašleme na požádání
podrobné podmínky prodeje a další infor-
mace o nabízené nemovitosti.

Je možné je získat rovněž na adrese:
www.qbyt.celakovice.cz
Kontaktní spojení:
ředitel Q-BYTu Čelákovice p. Beneš tel.:
326 991 735, 603 534 592
místostarosta MěÚ Čelákovice mgr. Bodlák 
tel.: 326 929 102, 603 827 775

Starosta na schůzce s občany vysvětloval postup obnovy místních komunikacích v Sedlčánkách
a upozornil na největší problém, a to svedení dešťových vod. Již probíhá rekonstrukce betonové
meliorační stoky z 30 let, která bude tvořit páteř dešťové kanalizace s vyústěním do Výmoly a do ní
budou svedeny dešťová potrubí z jednotlivých ulic. Právě s ohledem na svedení dešťových vod se
nejprve vytvoří komunikace v oblasti ohraničené ulicemi Dělnická, Komenského, Husova a Císařskou

Kuchyní. Nyní se již projektově připravuje reha-
bilitace dešťové kanalizace na severní straně
Sedlčánek od ulice Družstevní až k Labi, která
využívá historických tras povrchových vod. Zde
starosta požádal občany o pomoc, trasa povr-
chového i trubkového odvodnění povede přes
pozemky soukromých Město v I. etapě předpo-
kládá realizaci dešťové kanalizace za cca 4,5
mil. Kč a vozovek cca 8,5 mil. Kč.

Zastupitelstvo Středočeského
kraje zvolilo Radu 

Zastupitelstvo Středočeského kraje na své
ustavující schůzi zvolilo dne 10. listopadu 2004
vedle hejtmana Ing. Petra Bendla šest jeho
náměstků a další čtyři radní.

Členy Rady Středočeského kraje pro
volební období 2004 až 2008 byli zvoleni:
• jako hejtman Středočeského kraje

Ing. Petr Bendl (člen ODS, kandidoval za
ODS)

• jako statutární náměstek hejtmana Středočes-
kého kraje
Mgr. Josef Vacek (člen KDU-ČSL, kandido-
val za Koalici pro Středočeský kraj)

• jako náměstek hejtmana Středočeského kraje
Ing. Josef Kantůrek (člen ODS, kandidoval
za ODS)

• jako náměstek hejtmana Středočeského kraje
Josef Martinic (člen SNK sdružení nezávis-
lých, kandidoval za SNK–ED)

• jako náměstkyně hejtmana Středočeského
kraje
Dagmar Nohýnková (členka ODS, kandido-
vala za ODS)

• jako náměstek hejtmana Středočeského kraje
Karel Vyšehradský (člen ODS, kandidoval
za ODS)

• jako náměstek hejtmana Středočeského kraje
Ing. Vilém Žák (člen ODS, kandidoval za
ODS)

• jako neuvolněný radní
Jaroslav Král (člen ODS, kandidoval za
ODS)

• jako neuvolněný radní
Ladislav Kutík (člen ODS, kandidoval za
ODS)

• jako uvolněná radní
Jiřina Pospíšilová (členka ODS, kandidova-
la za ODS)

• jako uvolněný radní
Antonín Podzimek (člen US–DEU, kandido-
val za Koalici pro Středočeský kraj)

Oddělení informací a styku s veřejností
Krajského úřadu Středočeského kraje

www.stredocech.cz
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PRÁVNÍ PORADNA

SOS PORADNA

Společné jmění manželů
Adam nebo Eva nabyli do vlastnictví za dobu

trvání manželství rodinný dům, chatu, automobil
a další movité věci. Jak budou řešit otázku vypo-
řádání svého majetku při rozvodu manželství? 

Společné jmění manželů (dále jen SJM) tvoří
majetek, který v souladu s právním řádem nabyl
některý z manželů nebo oba společně od oka-
mžiku uzavření manželství (může vzniknout
pouze mezi manželi). Nabytí majetku nesmí být
v rozporu se zákonem, např. trestným činem.
Do SJM nepatří majetek získaný dědictvím
nebo darem, majetek nabytý jedním z manželů

za majetek náležející do výlučného vlastnictví
tohoto manžela, jakož i věci, které slouží osob-
ní potřebě jen jednoho manžela a věci vydané
jako restituce. Do SJM však spadají i závazky,
které vznikly některému z manželů nebo oběma
manželům společně za trvání manželství,
kromě závazků týkající se majetku, který náleží
výhradně do majetku jednoho z nich, a závazků,
jejichž rozsah převyšuje míru přiměřenou
poměrům manželů, které převzal jeden z nich
bez souhlasu druhého (např. rekonstrukce
nemovitosti sjednaná jedním z manželů, jejíž
cena je několikanásobně vyšší než jejich celkové
příjmy). Podstatou SJM je zásada, že z právních
úkonů týkajících se SJM jsou manželé oprávněni
a povinni solidárně (oba mají stejný vlastnický
podíl). To znamená, že vůči dlužníkům vystupují
jako jeden věřitel, a naopak jejich věřitel může
vymáhat plnění po kterémkoliv z manželů.

Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou
notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený
rozsah SJM, nebo manželé mohou zcela nebo
zčásti vznik SJM odložit ke dni zániku manžel-
ství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybave-
ní společné domácnosti. Stejně  tak muž
a žena, kteří chtějí uzavřít manželství mohou
smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu
upravit své budoucí majetkové vztahy obdobně
(tzv. předmanželské smlouvy).

Podstatou SJM je, že majetek do něj spadají-
cí užívají a udržují oba manželé společně, obvy-
klou správu majetku může vykonávat každý
z manželů, avšak v ostatních záležitostech je,
souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon
neplatný (např. prodej automobilu, zřízení
zástavního práva, apod.). Majetek, který spadá
do SJM, může jeden z manželů použít k podni-
kání jen se souhlasem druhého manžela, který
je třeba při prvním použití majetku. Odlišný způ-
sob správy SJM mohou manželé modifikovat
smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu.

SJM zaniká zánikem manželství, tedy rozvo-
dem, smrtí jednoho z manželů, prohlášení jed-
noho z manželů za mrtvého, nebo prohlášením
manželství za neplatné. K zániku SJM může
dojít i rozhodnutím soudu vyslovením trestu pro-
padnutí majetku jednoho z manželů nebo pro-
hlášením konkurzu, je-li některý z manželů
v úpadku. V takovýchto případech je nutné SJM
vypořádat, přičemž se vychází z toho, že podíly
obou manželů na majetku jsou zásadně stejné.
Každý z manželů je pak oprávněn požadovat,
aby mu druhý manžel uhradil to, co ze svého
výlučného majetku vynaložil na majetek společ-
ný. Při vypořádání se přihlíží především k potře-
bám nezletilých dětí a k tomu, jak se každý
z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se
zasloužil o nabytí a udržení společného jmění.
Bývalí manželé mohou vypořádat SJM píse-
mnou dohodou anebo toto vypořádání provede
na návrh jednoho z bývalých manželů soud.
V případě, že by Adam s Evou nevypořádali
SJM  dohodou, ani nepodali do tří let od rozvo-
du návrh na vypořádání SJM rozhodnutím
soudu, platí, že se manželé ohledně věcí movi-
tých vypořádali podle stavu, v jakém každý
z nich věci ze SJM pro potřeby své, své rodiny
a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostat-
ních movitých věcech a nemovitých věcech platí,
že jsou v podílovém spoluvlastnictví bývalých
manželů. Pokud by tedy Eva užívala osobní auto-
mobil po dobu tří let od rozvodu převážně ona, pak
by připadl do jejího výlučného vlastnictví, zatímco
rodinný dům a chata by se staly jejich podílovým
spoluvlastnictvím, a to přímo ze zákona.

Mgr. Jiří Petřík, advokátní koncipient
AK Pejchal a spol. PRAHA,
pracoviště Čelákovice

Nové nakupování – nová práva
Podle katalogu si můj syn objednal nahrané

kazety. Objednávku mu nepotvrdili, ale po pře-
vzetí zakázky zjistil, že některé tituly chybějí, jiné
jsou navíc. Může se bránit? Objednávku nemá.

Od 1. října letošního roku platí ještě přísnější
pravidla pro internetové obchodníky, takže jejich
povinnosti – hlavně informovat spotřebitele –
vzrostly. Platí to už před přijetím objednávky,
protože kromě základních údajů o jménu firmy,
sídle, IČO, musí poskytnout např. údaj o zápisu
v obchodním rejstříku i kontaktní údaje včetně
telefonního čísla a adresy pro doručování.
Novinkou je také to, že dodavatel je povinen
prostřednictvím některého prostředku komuni-
kace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení
(neplatí při uzavírání smlouvy formou elektronic-
ké pošty nebo obdobnou individuální komunika-
cí). Při jejich použití musí být spotřebitel informo-
ván také o tom, zda je smlouva po svém
uzavření archivována a zda je přístupná, i o tom,
zda je možné opravit chyby vzniklé při zadávání
dat při podání objednávky, o jazycích, v nichž lze
smlouvu uzavřít a spoustě dalších věcí.

Tyto novinky rozšiřují práva spotřebitele,
která už dříve zohlednila jeho situaci při objed-
návání zboží pomocí prostředků komunikace na
dálku – tedy po Internetu, faxem, podle katalo-
gu, pomocí teleshoppingu atd. Spotřebitel si při
nákupu nemůže zboží prohlédnout, orientuje se
jen podle fotografie a popisu zboží, které pro-
dejce poskytuje. Proto mu zákon už dříve
poskytl nejen právo odstoupit od smlouvy do 14
dnů po obdržení zboží, aniž by byl povinen uvá-
dět důvod, ale uložil prodejci hodně povinností.
Týkají se především informování spotřebitele jak
o firmě, tak možnostech odstoupení od smlouvy
i právu spotřebitele od smlouvy odstoupit, tedy
vrátit byť bezvadné zboží, které obdržel, vyzkou-
šel, ale nechce ho.

Někteří prodejci své základní povinnosti infor-
movat spotřebitele stále neplní. Jak zjistilo letos
na jaře Sdružení obrany spotřebitelů ČR při
svém třetím průzkumu internetových obchodů,
58 procent testovaných obchodů své povinnos-
ti informovat spotřebitele nesplnilo a jen 12 pro-
cent z nich špatně informovalo o záruční době.

Vrátím-li se k dotazu čtenářky, syn má nárok
do dvou týdnů od smlouvy odstoupit, vrátit
kazety a požadovat dopisem (nejlépe s dodej-
kou) do určitého termínu vrácení peněz na účet
nebo poukázkou. A pro příště by měl lépe vybí-
rat firmu, která plní povinnosti, které jí dává
zákon. Mgr. Ivana Picková,
Sdružení obrany spotřebitelů, Rytířská 10, 110 00.

Poradenská linka 900 08 08 08,
www.spotrebitele.info 

Informace pro občany
Víte, co máte dělat, pokud se ve vašem

okolí objeví nemocné či zraněné volně žijící
zvíře nebo uhynulé zvíře?

Pokud náhodně narazíte na poraněnou labuť,
kolouška, zajíčka nebo dravce či osamoceného
netopýra nebo jiné volně žijící zvíře, postupujte
podle těchto zásad:
1) Před jakýmkoliv zásahem přemýšlejte, zda je

nutná pomoc člověka. Příroda zpravidla pora-
dí lépe, než si člověk myslí.

2) Sbírejte jen viditelně poraněná zvířata, a to
s největší opatrností, s ohledem na své zdra-
ví.

3) Nikdy si nenechávejte v péči mláďata volně
žijících živočichů bez odborné konzultace
s pracovníky stanic. Jako domácí mazlíčci
jsou nevhodní a často, když vyrostou, se stá-
vají nebezpeční svému okolí.

4) Nalezená ptáčata zvedněte na nejbližší vyvý-
šené místo – větev, římsu, garáž. Matka je
najde a nakrmí.

5) Srnčata, kolouchy, zajíčky a podobná mláďa-
ta nechte na místě, matka bývá nedaleko na
pastvě a později se o ně postará.
V případě, že si nejste jisti, kontaktujte

předem záchrannou stanici:
tel.: 326 912 073, 603 259 902 – Brandýs n. L.,
603 864 822 – Pátek u Poděbrad, 602 205 070
– Praha 5, 317 813 178, 603 259 902 – Votice.

Cílem takových stanic je, aby zvíře bylo co
nejdříve připraveno pro samostatný život ve
volné přírodě. Trvale zůstávají ve stanicích jen
jedinci s vážnými poraněními.

Můžete se také obrátit na zdejší OŽP MěÚ
Čelákovice – tel.: 326 929 127 – 129.

Pokud objevíte uhynulé zvíře (kadáver), co
nejdřívě informujte OŽP MěÚ Čelákovice a zde
platí zásada s uhynulým zvířetem nemanipu-
lovat z důvodu ohrožení zdraví. Pro uhynulé
zvíře si na pokyn OŽP MěÚ přijede kafilérní
služba a kadáver odstraní.

OŽP MěÚ Čelákovice

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
16. ledna 2005 od 8.00 do 11.00 hod.
Pozor, v tyto hodiny, můžete využít i chova-
telské a houbařské poradny. Areál děkanství
v Kostelní ulici 455.

Foto: Fotografický kroužek
Gymnázia Čelákovice



Městská sauna
Ceny vstupného:
jednorázové vstupné 70,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
permanentka na 10 vstupů 600,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

Provozní doba:
Pondělí 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

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 

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc leden
10. 1. ➙ spotřební daň
- splatnost daně 11/2004

25. 1. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání 12/2004

➙ daň z přidané hodnoty - DPH
- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za pro-

sinec 2004

31. 1. ➙ DPH
- oznámení změny zdaňovacího období

➙ silniční daň
- daňové přiznání 2004
- vyúčtování záloh

➙ daň z nemovitosti
- daňové přiznání

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Vážení občané a přátelé zahrádkáři, 

minul čas vánoční, kdy každý z nás potěšil
dárky své nejmilejší. Mnozí nezapomněli na přá-
tele přírodě nejbližší, naše ptactvo a zvěř. Proto
mysleme na ně i v zimě největší.

Výbor českého svazu zahrádkářů přeje všem
občanům mnoho úspěchů v dobrém tom koná-
ní, hlavně hodně sil a pevné zdraví v novém
roce 2005.

Za ČZS-ZO Václav Bartůněk, předseda 
a Albert Červenka, jednatel 

Přečtěte si také
O rodu Habsburků z doby konce monarchie

toho bylo v literatuře napsáno hodně. Přesto se
pozornost čtenářů zaměřuje především na život
císařovny Alžběty nazývané Sisi, jejího syna
korunního prince Rudolfa nebo na manželství
následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este,
zavražděného v roce 1914 v Sarajevu. Čtenáře
obvykle zajímá osobní život „okolo trůnu“, tj.
těch, kteří tvořili tehdy pyramidu moci. Široká
rodina Habsburků však měla i osoby, které se
v důsledku vlastního rozhodnutí „života nahoře“
zřekly, neboť je příliš svazoval a často jim kazil
obyčejné lidské štěstí. Mezi ně patřil i arcivévo-
da Leopold Toskánský, bratranec Františka Fer-
dinanda d’Este, který se rozhodl z rodiny Habs-
burků odejít a žít obyčejným občanským
životem. Ke konci svého života (cca okolo roku
1930) o tom napsal knihu s názvem „Z Arcivé-
vody hokynářem“. Je to velice zajímavé čtení,
neboť nepíše jen o tom, jak žil jako obyčejný
občan se jménem Leopold Wolfling, ale jak se
musel probíjet životem po skončení I. světové
války, kdy naspořené peníze v důsledku inflace
ztratily cenu, a jak na něj bylo hleděno jakožto
na bývalého šlechtice. Popisuje i poměry
v habsburské rodině a příčiny, které vedly k jeho
rozhodnutí z této rodiny odejít i za cenu emigra-
ce z rodného Rakouska. Tam se mohl vrátit až
poté, co se stalo republikou. Knihu si můžete
vypůjčit v čelákovické knihovně.

Ing. Josef Šalda
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CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

Tato stavební pojišťovna nabízející především
dostupné a jednoduché úvěry má nyní svou
poradenskou kancelář i u nás, v Čelákovicích.
Kde ji najdete? V budově CMC na nám. 5. květ-
na 2, dveře č. 243 – pro lepší orientaci se na
cestu po budově ptejte v recepci CMC.

Kontakty: tel. 326 999 259, 603 851 222 nebo
e-mail: jana.petika@mpss.cz
Provozní doba: út + čt 10.00 – 17.30 hod.

so 10.00 – 14.00 hod.
D. V.

Setkání v muzeu
Ve čtvrtek 9. prosince 2004 se v Městském

muzeu v Čelákovicích sešli zakládající členové
OF na neformálním setkání.

Tehdy 10. prosince 1989 byla neděle a dopo-
lední schůzka znamenala historický okamžik
v dějinách našeho města. Od té doby byly
všechny změny koordinované a probíhaly na
solidní úrovni.

Přítomní vzpomínali na první spontánní
demonstraci před branami TOSu, na generální
stávku 27. listopadu, která zaplnila náměstí 5.
května do posledního volného místa jak nikdy
před tím, na lednovém zasedání tehdy národní-
ho výboru, kde proběhly především personální
změny na základě jednání tzv. kulatých stolů.

Většina se do revolučních změn vrhla doslova
po hlavě s vidinou svobodné společnosti, s velko-
rysostí k dosavadním „vládcům“ – takže na dotaz
tehdejšího významného místního člena KSČ:
„Budete nás věšet?“ jen nevěřícně odpovídala.

Připomínal se sled dalších událostí, besedy,
1. máj, příprava prvních svobodných voleb.

Všichni se shodli na tom, že zejména
v malých městech nebyl začátek jednoduchý,
chyběla informovanost o dění v Praze, nebylo
jasné zda se revoluce podaří nebo se opět roz-
šíří počty politických vězňů.

Přes všechny problémy a někdy i názorové
rozdíly, které život v uplynulých letech přinesl,
a pod úhlem dnešních znalostí by účastníci setká-
ní neměnili a zachovali se stejně, protože svobo-
da je pro každou lidskou bytost nepostradatelná.

Vzájemná diskuse se nakonec věnovala sou-
časnosti a především potřebě morálního rozmě-
ru našeho každodenního jednání, zdůraznění
slušnosti a respektu mezi námi, což by mělo být
odkazem listopadových dnů. Jarmila Volfová

MS ODS Čelákovice informuje
Vážení občané Čelákovic,
Na přelomu let 2004 a 2005 bychom Vám rádi

poděkovali za podporu ve volbách v uplynulém
roce a zároveň popřáli vše nejlepší v roce
následujícím, zejména zdraví a pohodu.

Vzhledem k tomu, že do Parlamentu v roce
2004 vstoupili dva naši zástupci z oblasti Praha-
východ, očekáváme i jejich návštěvy u nás
v Čelákovicích. O termínech vás budeme infor-
movat a doufáme, že se nám brzo podaří získat
i internetovou stránku.

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
webové stránky:
http://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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Mikuláš na Kamence
Již několikátý rok se o role Mikuláše a jeho

pomocníků na Kamence bojuje. V letošním roce
si je již prvního září zamluvila 9. B. Letošní
„Mikuláš“ se hodně povedl. Učitelky z prvního
stupně, které měly možnost hodnotit celé
vystoupení a hlavně reakce dětí, nešetřily slovy
chvály. Mikuláš byl moudrý a důstojný, anděl
krásný a vznešený, čerti hluční a rozpustilí, ale
hodní na hodné děti.

Děkujeme všem nadpřirozeným bytostem
z 9. B: Jakubovi Cyrínovi, Týně Müllerové, Anetě
Konvalinkové, Katce Kravčišinové, Janě Bukov-
ské, Terce Štolcové, Rudovi Zahradníkovi
a Jakubovi Židlickému. Vedení Kamenky

Užitečné informace
„deváťačkám“

Stalo se již pravidlem, že za žákyněmi devá-
tých ročníků dochází paní doktorka Ježková,
která podává dívkám potřebné informace
z oblasti gynekologie, užitečné v období jejich
dospívání. Děvčata mají možnost klást spousty
otázek, na které samy neznají odpověď. Děku-
jeme paní doktorce za čas a péči, které i v letoš-
ním školním roce dívkám „deváťačkám“ věnovala.

Vedení Kamenky

Mikuláš v ZUŠ
V sále Základní umělecké školy Jana Zacha

byla tentokrát k vidění loutková „detektivní“
pohádka. Když chytrý kašpárek odhalil zloděje,
přišel těmi nejmenšími dlouho očekávaný Miku-
láš s pomocníky. Foto: D.V.

Místostarosta města Mgr. František Bodlák
v srdečném rozhovoru s velvyslancem USA.

Velvyslanec USA v ČR pan William Cabaniss
při projevu ke studentům EMBA a MBA.

Americký velvyslanec v CMC
Americký velvyslanec pan William Cabaniss

navštívil v pátek 4. 12. 2004 manažerské
centrum v Čelákovicích.

V předvečer slavnostní graduace absolventů
1. ročníku studia pro exekutivní manažery,
EMBA, které čelákovická CMC Graduate Scho-
ol of Business pořádá ve spolupráci s americ-
kou univerzitou Thunderbird, pronesl velvysla-
nec projev, ve kterém přítomné studenty označil
za příslib nové generace byznysmenů, kteří
považují své kontinuální zvyšování odbornosti
za jeden z klíčových bodů své praxe, a ujistil je,
že právě dosáhnutá meta, to jest získání titulu
Executive MBA, jim otevírá skvělé podmínky pro
další růst nejen osobností jich samých, ale
i společností, které řídí.

1. ročníku EMBA se účastnili nejen byznys
lídři z České republiky, ale i z dalších 6 států:
Chorvatska, Francie, Ruska, Slovinska, Švýcar-
ska a USA. Pan velvyslanec Cabaniss nastolil
několik témat, v jednom z nichž apeloval na fakt,
že špičkoví podnikatelé a manažeři se stále
méně či jen velmi zřídka zapojují do politického
veřejného života, a že zde vzniká nebezpečná
propast v kooperaci mezi podnikatelskou sférou
a politiky. Právě v dobře fungující a zdravé sym-
bióze těchto dvou důležitých intelektuálních 
vrstev vidí budoucnost dalšího úspěšného
demokratického fungování naší společnosti.

Velvyslanec dále naznačil, že úspěšnému
rozvoji a položení základů nových perspektiv-
ních firem v ČR stále brání velké rezervy
v oblasti legislavity a pomalých úředních postu-
pů. Za doprovodu prezidenta CMC, pana Pete-
ra Loewengutha, a ředitele hotelu, pana Petra
Polakoviče, si pan Cabaniss prohlédl budovu
manažerského centra – učebny, sály, knihovnu,
hotelové pokoje a kanceláře fakulty. Pan velvy-
slanec ocenil velký potenciál a možnosti celého
čelákovického komplexu.

Martina Matějčíková,
CMC Residence & Conference Inn

PROGRAM NA LEDEN
Otevírací doba: pondělí, středa, čtvrtek 9 – 12 (od 10 hod. program pro děti:

po – zpívání, st – výtvarka, čt – cvičení)
úterý 9 – 11 pro maminky a miminka

(od 9.15 cvičeníčko pro miminka (do 1,5 roku)
pátek 9.30 – 12

Provoz mateřského centra začíná v pondělí 3. ledna.
• Pokud nám to počasí dovolí, budeme chodit společně sáňkovat či bruslit. Bližší informace v MC,

až bude sníh nebo led.
• Každou středu od 14.30 do 16.30 probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asistentkou

Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro mamin-
ky i tatínky). Bližší informace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993 504. Hlaste se prosím
co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

• Každý sudý čtvrtek dopoledne bude v MC laktační poradkyně Ivana Krebsová, na kterou se
můžete obrátit se svými dotazy týkajícími se kojení.

• Vždy druhé úterý v měsíci dopoledne od 10 hodin (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.

• Ještě máme několik volných míst na angličtině pro maminky (začátečníci a středně pokročilí).
Podrobnosti a informace podá Jana Matoušková vždy v pátek dopoledne nebo tel.: 326 994 072.

• Chcete-li se i Vy aktivně zapojit do tvorby programu v MC, přijďte na schůzku maminek v pátek
7. ledna od 10 hodin. Své nápady a podněty můžete volat na tel.: 326 994 881 (Michaela Kmječová).

• Ve středu 12. ledna od 18 hodin vás zveme do mateřského centra na křesťanské setkání rodičů,
na věku jejich dětí ani na příslušnosti (nepříslušnosti) k církvi nezáleží.

• V pátek 14. ledna od 17 hodin oprášíme starou promítačku a budeme si promítat a vyprávět
pohádky.

• V sobotu 22. ledna v 10 hodin zveme do MC všechny, kterým je více než 5 let a rádi si hrají. Uká-
žeme si některé u nás méně známé hry a hračky (RUMMIKUB, UNO, KNEX, Carcassonne, ...).
Pokud donesete i další hry, budeme rádi.

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

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

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

Najdete  nás v zadní  část i  Obecního domu – vchod z ul ice Na Stráni



Den otevřených dveří v ZŠ
Den otevřených dveří byl pečlivě připravován

měsíce předem. Od 8 do 12 hodin jsme otevře-
li dveře všem rodičům a prarodičům, kteří se
chtěli podívat, jak se jejich děti či vnoučata ve
škole učí a chovají. Od 14 hodin do 17 jsme
nabídli skutečně nabitý program. Posuďte sami:
v malé tělocvičně aerobic děvčat 2. stupně, ve
velké školní zápas ve florbalu mezi žáky 4. a 5.
ročníků, současně v jídelně probíhalo divadelní
představení našeho dramatického kroužku, ve
školní kuchyňce děvčata pod vedením svých
učitelek připravovala studené i teplé občerstve-
ní pro všechny, kteří přijdou, školní družina při-
pravila soutěže se sladkou odměnou, ve výstav-
ním koutku byla instalována výstava výtvarných
prací našich dětí a k nahlédnutí byla i kronika
školy, žáci 2. třídy v praxi předváděli, jak vyrobit
vánoční ozdoby, v odpočinkovém koutku 
1. stupně děti – malé i velké – uspořádaly kon-
cert nazvaný Vánoční zpívání, 1. třídy předvedly
ukázku toho, co se učí v rámci chvilky s anglič-
tinou, jedna z chodeb se proměnila ve velkou
opičí dráhu s prolejzačkami, která nadchla snad
všechny děti. Tak tohle se dělo v přízemí. V prv-
ním patře jsme nainstalovali výstavu fotografií
naší školy, která je, jak všichni víme, po celkové
rekonstrukci, a tak jsme všichni srovnávali foto-
grafie „před“ a „poté“. V počítačové pracovně
jsme dataprojektorem promítali záznam
z úspěšné školní akademie, zájemci si mohli na
počítačích projít stránky školy, které jsou pravi-
delně každý týden doplňovány a obměňovány,
kdo chtěl, toho jsme zvěčnili naším digitálním
fotoaparátem, ve školní knihovně proběhla
výstava knih a všech výtisků našeho školního
časopisu, v pracovně přírodopisu si každý mohl
prohlédnou vzorky mikroskopem, v pracovnách
chemie a fyziky probíhaly pokusy, v pracovně
výtvarné výchovy malí výtvarníci tiskli svá díla,
v učebnách cizích jazyků pak jazykáři předved-
li s dětmi ukázky své práce.

V době konání dne otevřených dveří byl otev-
řen i školní bufet, aby se unavení návštěvníci
mohli občerstvit, a přítomna byla i psycholožka
z pedagogicko-psychologické poradny, která
s rodiči probrala problémy jejich dětí a dala
odbornou radu. Ne náhodou jsme náš Den

Změny na Gymnáziu
Novým školským zákonem se budou školy –

lépe řečeno činnosti ve školách – řídit již od 
1. ledna 2005. Dojde ke změnám? Obáváme se,
protože nás čeká mnoho práce navíc, nebo se
těšíme, protože mizí mnohá omezení, která sva-
zovala inovativní učitele?

Jaké změny to budou? Budou uvolňující
a opět svazující, protože se nemůžeme rozhod-
nout, co je pro nás to nejlepší a protože tábory
zastánců jsou vyrovnané. Příliš autoritativní
cestou nechceme, proto si škola může vytvořit
svůj vlastní program, zde má volnost ve výběru
obsahu učiva, učebnic a dalších textů, může
využívat všech známých forem práce, střídat
metody, spojovat zájemce bez ohledu na věk,
motivovat projektovým vyučováním, organizovat
mimořádně, bez ohledu na svazující hranice
bývalého zvonění či klasifikace. Ale ani příliš
liberální cestou nechceme. Té se bojíme, kam
až by nás mohla zavést. Proto zkoušíme, testu-
jeme, raději státně maturujeme.

Také rodiče a veřejnost nevědí. První z jme-
novaných často touží, aby jim škola pomohla
přísností, představitelé veřejnosti zpočátku brali
příliš aktivní žáky a jejich projekty jako kritiku
své práce. Budeme to mít těžké, ale hlavně
všichni společně, jak sladit svoje představy,
která cesta se nám jeví perspektivnější.

Na jedné straně pasivita, lenost, hrubé vyjad-
řování, stálé zkoušení a testování, neúspěchy
a tresty. Na druhé straně aktivita, prezentace,
úspěchy, pochvala i kritika, vyslovená sladkost
i hořkost. Není to jednoduché, ale nakonec pro
pohodlí se nové cesty a nové zákony nepíší.

Protože doufám, že si Zpravodaj prohlédnou
i rodiče, považuji za pozitivní začátek naučit děti
slušně se chovat, nemluvit hrubě, vážit si rodiny
i sousedů a učitelů. Je to pro někoho málo a pro
druhého moc? To už necháme na Vás, protože
školní vzdělávací program si musíme také
napsat sami … leda byste nám pomohli.

I letos přijímáme žáky do gymnázia
po páté a deváté třídě v přijímacím říze-
ní 19. dubna 2005. Veškeré informace
získáte přímo ve škole.

Věra Šumanová, ředitelka školy
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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.

SPECIÁLNÍ ŠKOLY
J. A. Komenského 1586, 250 88 Čelákovice

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
se bude konat dne 18. 1. 2005

v budově školy
od 15.00 do 17.00 hod.

Bližší informace na tel.: 326 991 220,
723 645 273 – Mgr. Tomáš Valášek,

Mgr. I. Vojáčková
nebo na www.zvscelakovice.wz.cz

s velkým D stanovili na 6. prosinec. Poté, co
jsme vyprovodili poslední návštěvníky, se otvíral
večerní program nazvaný Mikulášská stezka
odvahy setmělou školou. A to bylo něco pro
malé školáky, ale i děti z mateřských školek.
Kdy se naskytne příležitost projít si velikou školu
potmě, kdy vypadá strašidelně, osvětlená
jenom svíčkami a kde na chodbě určitě potkáte
čerty a v nebi uvidíte anděly? A když čert třímá
v ruce seznam všech „hříšníků“ a promlouvá
vám do duše, to už chtělo pořádný kus odvahy.
Vždyť také na každého čekal malý dárek a malá
odměna. Když jsme v 8 hodin večer unavení,
ale spokojení opouštěli po celodenním pobytu
školu, měli jsme příjemný pocit z dobře vykona-
né práce a doufáme, že podobné pocity zažíva-
li i naši návštěvníci.

učitelé ZŠ J. A. Komenského, Čelákovice

INFORMACE PRO RODIČE
II. pololetí

školního roku 2004/2005
Vyučování začalo v pondělí 3. ledna 2005.

Jednodenní pololetní prádniny
připadnou na pátek 4. února 2005.

Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne budou probíhat na okrese

Praha-východ od 14. do 20. února 2005.

Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 24. a pátek 25. března

2005.

Hlavní prázdniny
budou trvat od pátku 1. července do středy 

31. srpna 2005.

Školní rok 2005/2006 začne ve čtvrtek 1. září
2005.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

Linoryt – gepard, Jana Zavadilová,
kvinta A, Gymnázium Čelákovice
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6. ledna roku 1903 zemřel ve věku 76 let
Antonín Ferles. Narodil se v Čelákovicích 
6. listopadu 1827. Navštěvoval základní školu
v Čelákovicích a hlavní v Brandýse nad Labem,
pak studoval techniku v Praze. Byl výborným
studentem, po studiu v Praze pokračoval na
vídeňské akademii výtvarných umění. V bouřli-
vém roce 1848 se vrátil do Čelákovic. Po několik
let zastával funkci obecního tajemníka a purk-
mistra města. Roku 1856 napsal Paměti králov-
ského komorního města Čelákovic. Je autorem
několika drobných historických studií a divadel-
ních her. V roce 1885 syn Bohumil Ferles Pamě-
ti doplnil a knižně vydal jejich stručný výtah.

Ferlesové, jejichž prvním příchozím do Čelá-
kovic na počátku 19. století byl otec Antonína,
Jan Bohuslav Ferles z Hříškova, se stali v krát-
ké době důvěryhodnými čelákovickými měšťa-
ny. Byly jim svěřovány vedoucí funkce v řízení
města a byl oceňován jejich přínos k hospodář-
skému, kulturnímu a společenskému rozvoji
města. Antonín jako neoficiální historiograf
Čelákovic prvně poskytl ucelený přehled dějin
města a vytvořil spolehlivé základy pro další
bádání v tomto směru. Oba zakladatelé rodu
vytvořili dobré předpoklady pro život a hospo-
daření svým potomkům. Po stu letech od nástu-
pu Antonína Ferlese do aktivního působení
v rodném městě se jeho potomci stali, podobně
jako jiní sedláci, obětí násilné kolektivizace.
Jméno Antonína Ferlese, odstraněné tehdy
z názvu ulice, mělo zmizet i z paměti lidí.

V současné době vznikla v Čelákovicích v nové
zástavbě ulice, pojmenovaná Ferlesova. O ucho-
vání vzpomínek na Ferlesův rod pečují jeho sou-
časní přímí i nepřímí členové. Příjmení Ferles se
vyskytuje v Českých zemích jen vzácně, což se
stalo i předmětem genealogického a antropono-
mastického zkoumání. Není bez zajímavosti, že
všichni muži s příjmením Ferles, žijící v současné
době v České republice, mají své předky v Čelá-
kovicích.Více se dočtete ve stati Jaroslava Kašpa-
ra: Ferlesové v Čelákovicích v publikaci 100 let
Městského muzea v Čelákovicích. -mk-

OSOBNOSTI REGIONU

!POZOR! POZOR!
Hogo Fogo KINO + CAFE BAR 

Husovo nám. 25, Lysá nad Labem
Aktuální program kina a další informace

najdete na www.hogo.cz
Přijďte se podívat.

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

sobota 15. 1. PLES MYSLIVCŮ
20.00 hod. Předprodej vstupenek pan Dušek – Technické služby 326 991 174.

úterý 18. 1. ČAROVÁNÍ KOLEM MALOVÁNÍ 
9.00 hod. Pořad ve kterém vystupují Miloš NESVADBA, populární kreslíř, a Jan SUSA,

tvůrce mnoha pořadů pro děti. Určeno dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 30,- Kč

pátek 21. 1. PLES PANOKO
20.00 hod. VII. ples FK Brandýs nad Labem. Předprodej vstupenek: Hračky – papír

Čelákovice, Tabák – Stará Boleslav.

sobota 22. 1. PLES SLAVOJ STARÁ BOLESLAV 
20.00 hod.

čtvrtek 27. 1. VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY
19.30 hod. Jeden z nejpopulárnějších českých režisérů se představí se svým vyprávě-

ním. Pořad uvádí Michal Hrzán. Vstupné: 180,- Kč nebo 150,- Kč

sobota 29. 1. 18. REPREZENTAČNÍ PLES LYŽAŘŮ 
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají NOVÝ DEKAMERON a MINI BAND pod vedením

Martina Pešla. Bohatá tombola. Vstupné: 110,- Kč

sobota 8., 15., 22., POKRAČOVACÍ KURZ TANCE 
a 29. 1., 15.00 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav  

P Ř I P R AV U J E M E :
28. února 2005 - HADRIÁN Z ŘÍMSŮ – Divadlo Josefa Dvořáka 

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

EKUMENICKÉ POBOŽNOSTI
Bylo by třeba se vyhnout střetu civilizací, kul-

tur a náboženství a usilovat o smíření, dialog
a spolupráci. To si již mnohá desetiletí připomí-
nají křesťané hledající cestu k jednotě. V Čelá-
kovicích se sejdou ke společným modlitbám
v následujících termínech.
• středa 12. 1. 2005 v 16.00 hod. v kostele

Církve československé husitské
• středa 19. 1. 2005 v 18.30 hod. ve sboru

Církve bratrské
• sobota 22. 1. 2005 v 15.30 hod. na děkanství

církve římskokatolické

VYSTAVY
do neděle Základní umělecká KERAMICKÝ BETLÉM 
9. 1. 2005 škola Jana Zacha

do neděle Městské muzeum ČELÁKOVICKÝ BETLÉM A ZIMA V OBRAZECH
9. 1. 2005 síň Jana Zacha ČEŇKA JANDY

Vánoční výstava, která je přístupná denně mimo
pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

KURZY LEDEN 
• Keramika pro začátečníky 

od 15 let věku
Datum: 15. 1. 2005 od 14 do 18 hodin
Cena: 550,- Kč

• Tiffany vitráže pro začátečníky
od 15 let věku 
Datum: 22. 1. 2005 od 14 do 19 hodin
Cena: 850,- Kč

ÚNOR
• Smalt (pravý)

Datum: 26. 2. 2005 od 9 do 19 hodin
Cena: 850,- Kč
Objednávky nejpozději do 10. 2. 2005.

• Keramiku pro děti je možné domluvit.

Veškeré informace na: www.vd-labyrint.cz
nebo na tel.: 777 992 214, 602 848 903.

POZVÁNKA NA KONCERT 
V podání Marka Šulce – basbaryton a Hany

Janebové – klavír zazní v síni Jana Zacha
v Městském muzeu v Čelákovicích písně a árie
B. Smetany, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, J. S.
Bacha, G. F. Handela, W. A. Mozarta, T. Giorda-
niho, G. Donizettiho a G. Pucciniho.

Koncert se koná v pondělí 24. ledna 2005
od 19.00 hod.

Pořádá Spolkem přátel čelákovického muzea
spolu s Městským muzeem v Čelákovicích.

Foto: V Husově sboru zněla 12. 12. 2004 vánoční mše Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“. D.V.
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JAK TO VIDÍ OBČAN…
Před několika dny jsem si bral prosincové

číslo Zpravodaje z poštovní schránky a na první
pohled mne potěšila pohoda, kterou navozuje
titulní strana s barevnými mikulášskými kresbič-
kami. Když jsem si však vzal brýle, abych si
přečetl krátké povídání pod obrázky, byla poho-
da tatam… Nevím, co měl pan šéfredaktor
Zpravodaje na mysli, když zkombinoval dětské
kresby s jakýmsi kýblem fekálií, které je třeba
chrstnout na bývalého starostu Čelákovic ing.
Šaldu. Zřejmě nás chtěl psychologicky připravit
na detailní rozbor očekávaných finančních
postihů města, které jsou pak detailně rozebrá-
ny uvnitř listu stávajícím panem starostou ing.
Klicperou. Myslím, že kombinace dětských
obrázků s jízlivostí a jedovatostí slov napsaných
pod nimi, je za hranicí dobrého vkusu.

Je zřejmé, že rozhodující zodpovědnost za
vzniklou finanční situaci města nese pan ing.
Šalda, jako bývalý starosta, ale dost těžko se mi
věří, že tyto věci šly zcela mimo tehdejší zastu-
pitele a širší vedení města. Máme za sebou více
než dva roky od posledních voleb a finanční
problémy, které popisuje ing. Klicpera v prosin-
covém Zpravodaji, mu musely být, jako tehdej-
šímu tajemníkovi Čelákovic, známé již v minu-
lém volebním období. Připouštím, že na tyto
problémy ing. Klicpera bývalého starostu ing.
Šaldu tehdy upozorňoval a nedočkal se žádné
reakce. Potom je ale třeba říci, že detailní ana-
lýza hrozících finančních postihů uveřejněná
v posledním Zpravodaji měla být zveřejněna
ihned po jeho nástupu do funkce starosty, a ne
až po hloubkové kontrole provedené finančním
úřadem o dva roky později. Čísla by totiž tehdy
nemusela být tak hrozivá. Kdyby se celá věc
s Ministerstvem pro místní rozvoj a finančním
úřadem začala projednávat včas, mohlo být
i penále podstatně nižší, než bude s odstupem
dalších dvou let. Ve většině případů bylo totiž
jasné již tehdy, že se podmínky poskytnutí stát-
ních dotací nepodaří naplnit, a je jen otázkou
času, kdy kontrola finančního úřadu vše odhalí.
Bohužel místo okamžité adekvátní reakce na
tuto časovanou bombu se začala kampaň o roz-
sáhlé přestavbě náměstí, jako by problém hrozí-
cího vrácení dotací neexistoval. O potřebě
budovat náměstí ve městě, které má 20 ne-
zpevněných komunikací, jsem se vyjádřil již
dříve, a to jsem nic netušil o tom, jaké problémy
městu hrozí.

Moc bych si přál, aby se stávajícímu vedení
města podařilo minimalizovat hrozící finanční
postihy, ale považoval jsem za nutné vyjádřit
svůj osobní názor k příliš jednostrannému hod-
nocení vzniklé situace a k tomu, že za viníka je
nyní označován výlučně ing. Šalda. Udělal jistě
řadu fatálních chyb, otázkou však je, zda sou-
časné vedení města svým vyčkáváním až na
výsledky státní kontroly vzniklé postihy ještě
výrazně nezvětšilo.

Ing. Jan Topinka, CSc.

ODPOVĚĎ ing. TOPINKOVI
Vážený pane, 

chtěl bych Vám odpovědět na dopis „Jak to vidí
občan...“ Kdyby nebylo úvodní pasáže, která se
mne osobně dost dotkla, bral bych ho jako
věcný a ve většině názorů i konstruktivní pohled
na aktuální problém města.

Vámi kritizované zkombinování kreseb Jaro-
slava City s moji poznámkou má prosté vysvět-
lení. Zpravodaj musí co nejvíc reflektovat dění
ve městě a problematika jeho zadlužení se
dostala na veřejnost bohužel v předvánočním
čase. To byl také hlavní a jediný důvod, proč
jsem napsal poznámku „O falešném moralizo-
vání“, třebaže bych mnohem raději popisoval
kouzlo v ulicích chodících Mikulášů a blížících se
Vánoc. Několikrát jsem si svoje slova přečetl
a po Vašem dopise ještě víckrát. Myslím si, že
po čtvrtstoletí práce v mediální sféře snad dove-
du posoudit, kde leží hranice dobrého vkusu.
Především jsem marně v textu hledal kýbl feká-
lií, které jsem podle Vás chrstl na bývalého sta-
rostu Čelákovic. Spíš jste se o to, nevím však
z jakého důvodu, pokusil Vy na mne...

PhDr. Václav Tichý, šéfredaktor ZMČ  

OTEVŘENÝ DOPIS
Pane šéfredaktore ZMČ,
Když jsem si přečetl titulní stránku prosinco-

vého ZMČ letošního roku, dýchlo na mne Rudé
právo tak z roku 1977, kdy vedoucí strana pocí-
tila potřebu se razantně vypořádat s třídním
nepřítelem. Prolistoval jsem si ZMČ za uplynulé
dva roky a články, kde jsem měl pravidelně „pra-
nýřovat“ současné vedení města z nehospodár-
ného plýtvání penězi daňových poplatníků,
a našel takových příspěvků pramálo. Pochopi-
telně jsem pokládal za zbytečné nechávat zpra-
covávat studii na nalezení nového zdroje pitné
vody, když město je napojeno na jeden z nej-
lepších zdrojů vody ve středních Čechách,
a i moje představa o zástavbě proluky na
náměstí byla jiná. To snad patří k právu nejen
zastupitele města, ale občana vůbec. A i moji
„plamennost“ na jednáních ZM Čelákovic jste
poněkud přehnal. Inu, účel světí prostředky.

Mohu Vás ubezpečit, že pana Kapala
z Polabského týdeníku TOK jsem si neobjednal,
ale vyhledal mne v mém bydlišti sám. Poskytl
jsem mu rozhovor, jako bych ho poskytl Vám,
kdybyste o to projevil zájem. Mohl byste se
dozvědět, proč jsem se nemohl dostavit na jed-
nání ZM 10. 11. 2004, a řadu dalších informací,
které zapracovávám do zprávy pro kontrolní
výbor ZM Čelákovic.

Pokud se týká svalování viny z mé strany na
mé někdejší podřízené v rozhovoru pro TOK,
v článku z 24. 11. 2004 o tom není žádná zmín-
ka, takže poněkud předbíháte událostem.
Z mého vyjádření pro kontrolní výbor ZM, který
teprve dokončuji, byste možná mohl pro toto
své tvrzení při troše fantazie najít argument. Ani
pracovníky MěÚ však v zásadě z ničeho neob-
viňuji, vycházeli jsme z informací doby před více
jak dvěma roky, a pokud někdo dnes vystupuje
jako vševědoucí, tak platí přísloví, že po bitvě je
každý generálem. Ještě o jednom jsem se pane
šéfredaktore za uplynulé dva roky přesvědčil.
Zda jsem dobře poznal povahy lidí, se kterými
jsem po řadu let spolupracoval. Nijak moc jsem
se nemýlil.

P.S. Doufám, že tuto moji reakci zveřejníte
v příštím ZMČ na titulní straně.

Ing. Josef Šalda

ODPOVĚĎ ing. ŠALDOVI
Vážený pane,

spíš jsem očekával, že věcně zareagujete na
některá konkrétní pochybení, o kterých podrob-

ně informuje uvnitř Zpravodaje čelákovické
občany starosta města, ale budiž. Dokonce
jsem předpokládal, že se ozvete bezprostředně
po listopadovém zasedání Zastupitelstva, kde
se tato závažná problematika jako jeden z hlav-
ních bodů projednávala. Teprve když uplynuly
dva týdny, napsal jsem těsně před uzávěrkou
prosincového čísla svoji poznámku, která by
v případě Vaší předchozí vysvětlující odpovědi
již pochopitelně ztratila smysl.

Tím ale v žádném případě nechci říct, že si za
jejím obsahem nestojím. Dovolte ještě jednu
glosu na konec: Vaše srovnávání zmíněného
článku s Rudým právem z roku 1977 je trapně
demagogické. Jste ještě starší než já, tak si,
doufám, dobře pamatujete, že tehdy o žádné
pluralitě názorů nemohla být ani řeč. A Vy si roz-
hodně nemůžete stěžovat, že byste na strán-
kách Zpravodaje nedostal prostor k prezentaci
svých odlišných pohledů na dění ve městě než
má jeho současné vedení.

PhDr. Václav Tichý, šéfredaktor ZMČ

DOPISY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Městská knihovna Čelákovice děkuje za
dlouholetou spolupráci paní Miloslavě Klicpe-
rové, knihovnici na pobočce v Sedlčánkách,
a zároveň blahopřeje k významnému životnímu
jubileu.

Dne 20. 12. 2004 oslavil
své 65. narozeniny pan
Josef Fouček, obětavý,
pracovitý a nezapomenu-
telný dlouholetý předseda
MěNV a první porevoluční
představitel města Čelá-
kovic. Přejeme mu pevné
zdraví a hodně osobních
úspěchů v dalším životě.

S úctou vzpomínáme na jeho zásluhy o rozvoj
našeho města.

MěV KSČM

Dne 6. 1. 2005 oslaví V Prokopě 1531 Milada
Holubová 75. narozeniny. Pevné zdraví a hodně
štěstí přeje dcera Vendula s rodinou.

9. prosince 2004 oslavil 75. narozeniny pan
Jaroslav Studnička. Blahopřeje rodina.

Lidová tvořivost se nevyhýbá ani dopravnímu
značení. Foto: D.V.
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Odchyt toulavých psů
Rádi bychom Vás informovali o tom, že od

října 2004 provádějí odchyt toulavých psů (pří-
padně koček) v Čelákovicích, Záluží, Sedlčán-
kách a Císařské Kuchyni dobrovolní hasiči
města Čelákovic, kteří byli řádně proškoleni
a zároveň složili zkoušku způsobilosti pro tuto
činnost.

Odchytový tým je vybaven vozidlem, které je
uzpůsobeno pro tuto službu (zeleno-bílý pick-
up). Auto je označeno nápisem „odchytová služ-
ba“ a obrázky zvířat. Členové odchytové služby
používají k prokázání své totožnosti visačky se
svými jmény, razítkem MěÚ Čelákovice a podpi-
sem vedoucí odboru ŽP zdejšího úřadu.

Vzhledem k tomu, že zřízením vlastní odchy-
tové služby nebude docházet k větší časové
prodlevě, jako tomu bylo v minulosti, kdy odchyt
prováděla odchytová služba z Prahy, bude
možné toulavé zvíře zajistit co nejdříve. Odchy-
tová služba nebude reagovat na přímé poža-
davky občanů, protože by mohla být snadno
zneužita. Odchyt bude prováděn jen na zákla-
dě pokynu OŽP MěÚ Č nebo Policie ČR.

Pokud se tedy ve vašem okolí vyskytne
problém s toulavým zvířetem, ohlaste jej
v pracovní dny odboru ŽP na tel.: 326 929 127
– 129 a ve dnech klidu na MO PČR na tel.:
326 991 239.

Dále bude odchytová služba nepravidelně
kontrolovat město a okolí a pokud najde volně
pobíhající zvíře, bude odchyceno a odvezeno do
smluvního útulku. S případným majitelem psa
bude zahájeno správní řízení o přestupku
a kromě postihu za nedodržení městské vyhláš-
ky (volné pobíhání psa) bude nucen uhradit
městu veškeré náklady vzniklé odchytem zvíře-
te a jeho umístěním v útulku. Někteří občané
možná ještě dosud netuší, že obec je povinna
na celý rok poskytnout péči toulavému zvířeti na
své náklady, tedy na náklady nás všech, a tako-
vý pobyt v útulku není zrovna nejlevnější. Psovi
se hradí vstupní veterinární prohlídka v ceně
500 Kč a pak je to částka 50–60 Kč za krmný
den, podle velikosti zvířete. Snaha naše i pra-
covníků útulku je, aby se každý pejsek dostal co
nejdříve do péče laskavých lidí a získal tak
potřebnou lásku, kterou mu původní majitel
odepřel, a finanční náklady pro město byly co
nejnižší. S ubytováním koček to není finančně
o moc lepší. Většinou město zaplatí smluvní
cenu za 1 kočku a ta se pohybuje v současné
době kolem 1500 Kč a dále pak náklady na
cestu do Prahy, kde útulek je.

Protože skončil čas Vánoc a mnohé děti urči-
tě potěšil živý dárek, apelujeme na občany, aby
byli k takovému dárku zodpovědní a tolerovali
mu nějaké ty rozkousané boty nebo loužičky na
nemístných místech, aby vedli děti k zodpověd-
nosti k živému tvoru. Máme špatné zkušenosti
s tím, že se po vánočních svátcích některé živé
„dárky“ vyskytnou uvázané někde v parku či
u lesa nebo se toulají zmrzlé a hladové odhoze-
né člověkem po městě a mohou i ohrožovat
zdraví ostatních občanů. Otřesným zážitkem
byla v minulosti nalezená štěňátka v igelitové
tašce, které někdo odložil k popelnici. Nakonec
každý občan zná podobné případy z televize.
Nezachovejte se tedy prosím podobně ke svým
zvířecím miláčkům a buďte k nim trpěliví a uvi-
díte, že se za čas svých štěněčích nešvarů
zbaví a budete v nich mít vy i vaše děti nejvěr-
nější kamarády.

Ještě bychom Vám chtěli připomenout, abys-
te nezapomínali na pravidelné očkování vašich
psů proti vzteklině, velmi závažné a nebezpeč-
né nemoci. Za nesplnění této povinnosti může

být uložena pokuta až 10 000 Kč. Dále musí
každý chovatel platit městu každoročně popla-
tek za svého psa, a to v pokladně MěÚ, kde také
obdrží identifikační známku, podle které lze při
zaběhnutí psa dohledat bydliště majitele. Pokud
zjistíte, že se Váš pes ztratil, informujte se nejpr-
ve na OŽP zdejšího úřadu (tel.: 326 929 128).
Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce a také mnoho radostí s vašimi zví-
řecími kamarády a pokud se někdo rozhodne
poskytnout domov psímu bezdomovci,
může si pejsky prohlédnout každou první
sobotu v měsíci v době 9.00 – 11.00 hodin
v psím útulku Velas, a. s., Hrabanov, Lysá n. L.

Odbor životního prostředí MěÚ Čelákovice

Jak je to s topoly podél Labe?
Začátkem léta tohoto roku se na mne mezi

řečí obrátil jeden ze zastupitelů s požadavkem
na prověření možného havarijního stavu topolů
rostoucích na čelákovické straně proti proudu
podél toku Labe, zejména mu šlo o stromy
lemující pěšinu na břehu blízko nových nemovi-
tostí od přívozu v Jiřině zhruba po Sedlčánky.
Důvodem jeho dotazu byla obava z možného
pádu větví z obrovitých topolů a možného ohro-
žení chodců či cyklistů, neboť stezka podél vody
je hojně využívaná k procházkám i cykloturisti-
ce. V minulosti se na mně obraceli se stejným
dotazem sportovci z tenisových a volejbalových
kurtů v Čelákovicích. S úplně opačným dotazem
se na mně a moje kolegyně z ŽP však obraceli
i občané, které šokovalo kácení vzrostlých topo-
lů na káranské straně prováděné v důsledku
povodní jako údržba toku. Bylo mi jasné, že
dříve nebo později se budou obě strany opět
dotazovat a ŽP se bude muset rozhodovat, zda
stromy bude muset obětovat nebo zachovat. Na
posouzení zdravotního stavu takových velikánů,
kteří tvoří dominantu naší části Polabí, jsme se
sami necítili, proto jsme se v této věci obrátili na
Agenturu ochrany přírody a krajiny. Ještě jsem
zapomněla dodat, že mi i v září roku 2004 ulo-
žilo Zastupitelstvo města možný havarijní stav
těchto i jiných stromů ve městě prověřit ve svém
usnesením č.12/27 ZM ze dne 15. 9. 2004, to už
však byla objednávka posudku zadána.

Na vysvětlenou je však třeba k této věci ještě
dodat, že předmětné topoly rostou na pozem-
cích konkrétního vlastníka, kterým je Povodí
Labe, a. s., proto byl zmiňovaný posudek objed-
nán na doporučení Agentury ochrany přírody
a krajiny u Výzkumného ústavu Silva-Tarouccy
pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích
na náklady státu, nikoliv na náklady města. VÚ
Silva-Tarouccy zpracovává přednostně posudky
pro vyšší státní instituce a zpracovávají je pouze
2 lidé v našem kraji, proto dochází k dlouhým
čekacím dobám, jako tomu bylo i v tomto případě.

Odborný posudek (většinou topolů) zpraco-
vala na základě terénního šetření provedeného
dne 20. 10. 2004 ing. Strnadová. Celého terén-
ního šetření, které trvalo téměř celý den, se
zúčastnil ing. Červinka, pracovník zdejšího
muzea a člen Stráže ochrany přírody a části
šetření i já společně s ing. Čechurovou. Před-
mětem posudku byla stromořadí a skupiny stro-
mů rostoucích na špičce a pod tenisovými kurty
v Čelákovicích a dále pak stromořadí od přívozu
v Jiřině po chatovou oblast v Sedlčánkách.
Z citovaného posudku vyplynuly následující
skutečnosti.

V lokalitě od přívozu v Jiřině směrem na
Sedlčánky se jedná o letité, většinou rozměrné
topoly podél veřejně přístupných a využívaných
cest, které byly vysazeny údajně při příležitosti
dokončené regulace toku Labe prováděné

v letech 1927 – 1938. Druhově jde o topoly
černé, topoly černé pyramidální a křížence
(např. topol kanadský). Většina posuzovaných
stromů dosáhla úctyhodných rozměrů, výšky až
32 m a průměrů kmene ve výčetní výšce 130
cm od paty kmene 88–138 cm a poloměru korun
až 10 m. Při šetření bylo zjištěno, že žádný
z exemplářů není v havarijním stavu, a proto
také není třeba žádný z nich z těchto důvodů
kácet. Stromy jsou v poměrně dobrém zdravot-
ním stavu a nemají ohroženu stabilitu, některé
exempláře jsou zcela zdravé a dokonale vyvinu-
té, jiné mají koruny v menší míře proschlé.
U některých jedinců hlavní větve zasahují dale-
ko nad cestu a téměř celou ji překlenují, u jiných
se vyskytují v korunách suché větve. Byl dán
návrh na tato opatření:

Provést bezpečnostní řez u exemplářů,
jejichž větve zasahují nad cestu (při silném
větru a za zhoršených meteorologických podmí-
nek by mohlo dojít ke zlomu a pádu větví a tím
i k ohrožení životů nebo majetků občanů) a pří-
padně také zdravotní řez, který představuje
odstranění všech nemocných a suchých větví
z korun stromů. Tento řez je třeba provádět ve
vegetačním období za plného olistění.

V lokalitě špička a pod tenisovými kurty
v Čelákovicích byla šetřena skupina 52 kusů
topolů údajně vysazených v letech 1947–1948.
Jedná se přibližně o stejnověké křížence topolu
černého o průměru kmenů ve výčetní výšce 32
– 80 cm, výšce kmene 28 – 30 m. Jejich kmeny
jsou rovné, přímé nebo jen nepatrně vychýlené
od svislé osy. Proschnutí korun bylo v době šet-
ření zcela v normě. U tří exemplářů bylo zjiště-
no mechanické poranění na kmenech s odlupu-
jící se borkou. Jeden exemplář má u báze
kmene dutinu s hnilobou v kmeni a jeho stabili-
ta je tedy snížená. V době šetření stromy nevy-
kazovaly známky havarijního stavu nebo výraz-
ně zhoršeného zdravotního stavu. Jeden
exemplář na špičce je výrazně proschlý a vyža-
duje zdravotní a bezpečnostní řez. Byl dán
návrh na tato opatření: Vzhledem k tomu, že se
skupina předmětných topolů nachází v bezpro-
střední blízkosti tenisových kurtů prakticky mezi
cestou a kurty, je navrženo provést zdravotní
a bezpečnostní řez, a především odstranit
větve, které jsou vykloněné jak nad prostor teni-
sových kurtů, tak nad cestu samotnou. Jedince
s dutinou a hnilobou u báze kmene je doporu-
čeno odstranit, pokud to bude technicky možné.
U jednoho výrazně proschlého exempláře
v lokalitě na špičce je vyžadován rovněž bez-
pečnostní a zdravotní řez.

Závěr a návrh opatření doporučený VÚ
Silva-Tarouccy:

Bylo zjištěno, že šetřená stromořadí či skupi-
ny topolů nemají až na uvedené drobné výjimky
závažná poškození a nevyskytují se v nich
jedinci v havarijním stavu, naopak jsou v uspo-
kojivém zdravotním stavu a mohou dále plnit
svoji funkci biologickou a estetickou. Konkrétní
dílčí opatření byla navržena na jednotlivých
lokalitách.

Co říci na závěr: Kontaktovali jsme vlastníka
stromů, abychom jej seznámili s posudkem
a vyzvali jej, aby ve smyslu zákona o ochraně
přírody a krajiny zajistil jejich ošetření. Náklady
na tato opatření budou značné vzhledem ke
špatné dostupnosti techniky a výšce jednotli-
vých exemplářů. Pokud bude Povodí Labe, a. s.,
někdy v budoucnu zvažovat nové výsadby
podél řeky v rámci údržby toku, budeme poža-
dovat, aby tyto topoly utvářející krajinný ráz
Polabí zůstaly zachovány.

Zuzana Mutínská,
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
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Podzimní bilance Unionu
A-MUŽSTVO - DIVIZNÍ SKUPINA C
5. místo 15 8 2 5 21:18 26
Trenér: Miloš Beznoska
Vedoucí mužstva: Roman Kovář
Sehrané zápasy
15 - Jiří Maruška, Jiří Dalekorej, František Dou-

děra
14 - Radek Skuhravý, Martin Jelínek
13 - Jaroslav Lindenthal, Peter Horkavý, Daniel

Smejkal
12 - Aleš Majer
11 - František Jakubec, Vojtěch Soukup
10 - Bedřich Štumpf
Střelci branek
6 - Douděra
3 - Jakubec, Maruška
2 - Skuhravý, Štumpf, Majer
1 - Lindenthal, Horkavý, Dalekorej
Nejvyšší vítězství: Union-Loko Pardubice 5:2
Nejvyšší porážky: Dobrovice-Union 3:0, Chru-
dim-Union 3:0
Nejvíc vstřelených branek: Jakubec 2 branky
(Union-Velim)
Nejvyšší výhra venku: AS Pardubice B-Union
1:4
Nejvyšší porážka doma: Union-Dvůr Králové 0:1

STARŠÍ DOROST - DIVIZNÍ SKUPINA C
12. místo 13 3 2 8 16:34 11
Trenér: Karel Báča (poslední dva zápasy Pavel
Hájek)
Vedoucí mužstva: Vlastimil Hrabě
Sehrané zápasy
13 - Chroust, Zemánek, Baloun, Vrbický, Hájek
12 - Havlát, Mišák, L. Veselý
11 - Huml, Hradecký
10 - Bareš, Palička, Valenta
Střelci branek
4 - Bareš
2 - Helmich, Hájek, Huml, Hradecký
1 - Mišák, Palička, Trnavský, Čerych
Nejvyšší vítězství: Union-Letohrad 3:0
Nejvyšší porážky: Union-Cidlina 0:6, AS Pardu-
bice B-Union 6:0
Nejvíce vstřelených branek: Bareš 2 (Union-
Varnsdorf)
Nejvyšší výhra venku: Kolín-Union 2:3
Nejvyšší porážka doma: Union-Cidlina 0:6

MLADŠÍ DOROST – DIVIZNÍ SKUPINA C
7. místo 13 7 1 5 30:31 22
Trenéři: Pavel Hájek a Jan Karlík
Vedoucí mužstva: Jaroslav Morávek
Sehrané zápasy
13 - Mourek, Hakl, Prokop, Riessner, P. Veselý,

Rambousek
12 - Reichert, Morávek
11 - Procházka, Válek, Světlý
10 - Pokorný
Střelci branek
8 - Světlý
6 - Riessner
4 - Reichert
3 - Morávek 
2 - Hakl, Válek, Havlát
1 - Mourek, Moravec, Čerych
Nejvyšší  vítězství: Union-Letohrad 6:1
Nejvyšší porážka: Liberec B-Union 8:0
Nejvíce vstřelených branek: Riessner 2 branky
(ve třech utkáních)
Nejvyšší výhra venku: Jablonec B-Union 0:2
Nejvyšší porážka doma: Union-Čáslav 1:2

STARŠÍ ŽÁCI – KRAJSKÝ PŘEBOR
15. místo 15 2 2 11 12:41 8
Trenér: Radek Dozorec
Sehrané zápasy
15 - Pavel Bařina, Petr Bařina, Hrubý, Koch
14 - Zahradník, Lebeda, Čerych
13 - Kejmar, Navrátil, Mrázek
11 - Kraus
10 - Sucharda
Střelci branek
6 - Zahradník
3 - Navrátil
1 - Burda, Kraus, Pavel Bařina
Nejvyšší vítězství: Union-Slaný 3:0
Nejvyšší porážka: Jílové-Union 7:0
Nejvíce vstřelených branek: Zahradník 2 branky
(ve dvou utkáních)
Nejvyšší výhra venku: Příbram B-Union 1:2
Nejvyšší porážka doma: Union-Benešov 0:4

MLADŠÍ ŽÁCI – KRAJSKÝ PŘEBOR
10. místo 15 5 3 7 33:28 18
Trenér: Petr Mourek
Vedoucí mužstva: Oldřich Ryšavý
Sehrané zápasy
15 - Hlaváček, P. Mourek, J. Mourek, Mrázek,

Pouch
14 - Lebeda, Trsťan, Souček
13 - Hrubý, Kropáček
11 - Cabrnoch

SPORT

Střelci branek
8 - Hrubý
6 - Lebeda
5 - Pouch, Budský
4 - Cabrnoch
2 - Kropáček 
1 - Badžo, Ryšavý, P. Mourek
Nejvyšší vítězství: Jílové-Union 1:10
Nejvyšší porážka: Kutná Hora-Union 5:0
Nejvíce vstřelených branek: Budský 3 (Jílové-
Union)
Nejvyšší výhra venku: Jílové-Union 1:10
Nejvyšší porážka doma: Union-Sedlčany 2:6

B-MUŽSTVO DOSPĚLÝCH – OKRESNÍ
PŘEBOR
7. místo 14 4 6 4 28:21 18
Hrající trenér: Antonín Lopatář
Vedoucí mužstva: Jan Hirth
Střelci branek
4 - Černý, Kočvara
3 - Douděra, Horňák
2 - Ptáček, Dušička, Vítů, Dalekorej, Vedral
1 - Kadlec, Šipčiak, Lánský, Urban
Nejvyšší vítězství: Union B-Veltěž 8:2
Nejvyšší porážka: Union B-Klecany 3:6
Nejvíce vstřelených branek: Douděra 3 branky
(Union B-Veltěž)
Nejvyšší výhra venku: Klecany-Union B 0:1
Nejvyšší porážka doma: Union B-Klecany 3:6

B-DRUŽSTVO ŽÁKŮ – OKRESNÍ PŘEBOR
8. místo 13 5 2 6 28:21 17
Trenér: Petr Mourek
Vedoucí mužstvo: Karel Hlavatý
Střelci branek
8 - Píša
7 - Klein
3 - Sekera
2 - Pavel Bařina
1 - Badžo, Kejmar, Kec, Kotralík, Hlavatý, Ryša-

vý, Kunc, Dvořák
Nejvyšší vítězství: Union B-Mirošovice 9:1
Nejvyšší porážka: Hrusice-Union B 7:0
Nejvíce vstřelených branek: Píša a Klein 3 bran-
ky (Union B-Mirošovice)
Nejvyšší výhra venku: Mukařov-Union B 1:4
Nejvyšší porážka doma: Union B-Úvaly 0:2
a Union B-Struhařov 0:2

STARŠÍ PŘÍPRAVKA – OKRESNÍ  PŘEBOR
1. místo 7 7 0 0 61:6 21
Trenér: Bohumil Matějíček
Vedoucí mužstva: Martin Kučera
Střelci branek
17 - Livora
13 - Matějíček
11 - Poberežský, Vilím
5 - Gaži
3 - Trsťan
1 -  Kučera

Nejvyšší vítězství: Union-Řež 22:0
Nejvyšší výhra venku: Zápy-Union 0:13

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – OKRESNÍ PŘEBOR
1. místo 7 6 1 0 68:6 19
Trenér: Radek Skuhravý
Vedoucí mužstva: Stanislav Kolovecký
Střelci branek
23 - Skuhravý
15 - Baláž
12 - Holcman
7 - Vacek
4 - Kolovecký
2 - Grábner, Braniš, Dosoudil
1 - Vorasický, Žižka, Nims

Nejvyšší vítězství: Union-Kunice 26:0
Nejvyšší výhra venku: Úvaly-Union 0:10

DRUŽSTVO ELÉVŮ „VLČATA“
Nehraje pravidelnou soutěž
Trenér: Jaroslav Černý Připravil: Milan Šikl
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Připomínáme jednodenní zájezdy na lyže
do Vítkovic v Krkonoších, které pořádá lyžař-
ský oddíl.

Zájezdy probíhají každou sobotu v lednu -
mimo poslední, a to je 29. 1. 2005, protože je
Reprezentační ples lyžařů, na který Vás
srdečně zve vedení lyžařského oddílu.

Hrají dvě hudby, tombola se připravuje
a vyhrává každý los od jedné barvy.

Na shledanou 29. 1. 2005 ve 20.00 hod. v Kul-
turním domě Čelákovice. Předprodej je tamtéž.

LYŽOVÁNÍ

FBK ČELÁKOVICE 
MUŽI:
FBK ČELÁKOVICE-TJ KOLÍN 6:10 (0:3, 3:4,
3:3)
Branky: 2x F. Holcman, 2x T. Holcman, 2x Štur-
ma
Utkání hrané bez obran, ale i tak pěkné útočné.

FBK ČELÁKOVICE-SOKOL PARDUBICE  2:2
(0:2, 2:0, 0:0)
Branky: F. Holcman, Šturma
F. Holcman, 2x T. Holcman, 2x Šturma
Vyrovnané utkání bez proměněných šancí.

DOROST:

FBK ČELÁKOVICE-MAJÁK KLADNO 1:4
(1:1, 0:0, 0:3)
Branka: Vojtěch

ŽÁCI:

FBK ČELÁKOVICE-FBŠ PRAHA  3:0 (2:0,
0:0, 1.0)
Branka: 2x Křivánek, Cabrnoch

FBK ČELÁKOVICE-TJ JM CHODOV 1:4 (0:0,
0:3, 1:1)
Branka: Joska

ORKA
Druhá liga se přehoupla do druhé poloviny

základní části. Smůla se nás držela i tentokrát,
a tak nám utekly opět důležité body po těsných
prohrách. V posledním zápase jsme si ale spra-
vili chuť a zastříleli jsme si proti Jihlavě.

Nymburk - ASK Orka 5 : 4
Branky: Dragoun, Urban, Bajer, Myslivec
ASK Orka - Sokol Královské Vinohrady 2 : 4
Branky: Bajer, Kubíček
Vsetín - ASK Orka 4 : 3
Jihlava - ASK Orka 4 : 9

Velmi dobře se daří juniorům. Poslední tři
zápasy vyhráli a v tabulce jsou na 4. místě jen
tři body za vedoucím celkem.

ASK Orka - FKMP Praha 4 : 1
Tatran Střešovice B - ASK Orka 2 : 11
ASK Orka - Sokol KV B 2 : 0

Skončila i základní část nejvyšší soutěže
mladších žáků. Orka vstupuje do nadstavbové
části z osmého místa.

Pro nadstavbu nabíráme šikovné hráče roč-
ník 91 až 93. Pokud máte chuť, tréninky jsou
v pondělí a středu na nové škole a v pátek
v hale U Učiliště vždy od 16.00 do 17.00 hod.

ASK Orka - Ultima Praha 1 : 1
SSK Future - ASK Orka 1 : 4
Orel Praha - ASK Orka 1 : 3

Další informace o našem klubu naleznete na
našich webových stránkách orka.cz

Pohár zůstal v Čelákovicích
V první prosincovou sobotu se uskutečnil již

sedmý ročník BOHUSLAV GAMBRINUS CUPU
v bandy hokeji, kterého se v šestnácti týmech
zúčastnilo 147 hráčů.

Odehrálo se 32 zápasů, z nichž osm skonči-
lo nerozhodným výsledkem. Celkem padlo 125
branek, což dává průměr 3,9 gólu na utkání.
Nejlepším brankářem s průměrem 1,6 branky
na zápas byl gólman Torpéda Pardubice.

Nejdramatičtějším zápasem dosavadní histo-
rie turnaje bylo čtvrtfinále HC Cikán-Černí koně,

FLORBAL

BANDY HOKEJ

SPORTOVNÍ AEROBIK

Je natvrdlej jak ministr. Stokrát řveš, ať odstoupí,
a ani se nehne! Kresba: Jaroslav Cita

který skončil nerozhodně 1:1. O postupujícím
nerozhodlo ani prodloužení, a tak se přítomní
diváci dočkali trestných střílení. Rozhodnutí
padlo až ve 23 (!) sérii, takže k vidění bylo 46
samostatných nájezdů na brankáře.

Vítězem sedmého ročníku turnaje se stalo
a Pohár města Čelákovice získalo družstvo HC
Atlet, které po bezbrankové remíze rozhodlo
o své výhře až v prodloužení. Druhé místo obsa-
dili Černí koně z Brandýsa nad Labem a třetí
Torpédo Pardubice.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo nám pomáhají k našim vynikajícím úspěchům:
I. Špringrové - fyzioterapeutce, A. Ďuricové - kosmetické poradkyni a kadeřnici, městu Čelákovice,
TJ Spartak Čelákovice a především obětavým rodičům. Všem moc děkujeme za pochopení, podpo-
ru a trpělivost. Trenérka sportovního aerobiku a její svěřenkyně




