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● TOS, a. s. – tradice a perspektiva
● Odložená zvířata
● Co takhle mykologická rezervace

v Čelákovicích
● Podzimní svoz tříděného odpadu

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

DOTAČNÍ TITULY
Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO
VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Obytná  zóna JIŘINA 59 RD – z roku 1998

Město nesplnilo podmínku dotace, že do 5 let
od kolaudace celé technické infrastruktury
zabezpečí kolaudace všech 59 bytových jedno-
tek (BJ) o 14 BJ. Na základě výměru FÚ jsme již
vrátili do státního rozpočtu  700 tis. Kč a požá-
dali o prominutí penalizace. Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR vrácení této poměrné dotační
částky svým dopisem konstatovalo a zároveň
potvrdilo jako poskytovatel dotace tuto akci za
zcela ukončenou.

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

Ministerstvo financí ČR ve věci naší žádosti
z 1/2005 o prominutí odvodu a penále rozhodlo tak,
že z celkové částky odvodu dotace 4 160 000 Kč
prominulo částku 3 794 299 Kč. Dále prominulo
penále ve výši 2 292 160 Kč včetně jeho dopočtu.

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

Základní škola J. A. Komenského – z roku 2001
Ministerstvo financí ČR ve věci naší žádosti

z 2/2005 o prominutí odvodu a penále rozhodlo
tak, že z celkové částky odvodu dotace 61 000 000
Kč prominulo částku 54 579 241 Kč. Dále pro-
minulo penále ve výši 52 981 822 Kč včetně
jeho dopočtu.

Město je povinno vrátit 6 420 759 Kč za uhra-
zení vícenákladů nad rámec projektové dokumen-
tace, což bylo v rozporu s podmínkou dotace.
Požádali jsme o možnost splacení částky 1 420 759
Kč neprodleně a zbývajících 5 000 000 Kč v roč-
ních splátkách po 1 000 000 Kč po dobu 5 let.

Vyřešení uvedených dotací je pro město
obrovská úleva, na účtech města jsme od
začátku letošního roku udržovali cca 10 mil. Kč
pro případné vrácení dotačních peněz do stát-
ního rozpočtu, posečkání odvodu dotací totiž
končí rozhodnutím o prominutí a musí násle-
dovat plnění. V opačném případě bychom
nedostali od FÚ potvrzení o bezdlužnosti vůči
státu a tím nedosáhli na jakoukoliv dotaci.

Neuzavřené již tedy zůstávají pouze dva
dotační tituly,
a to na obytnou  zónu Třebízského II, kde kolau-
dace všech 25 BJ má být do 21. 1. 2007 – zde
ve II. pol. 2005 přesně dle instrukcí Ministerstva
pro místní rozvoj ČR vrátíme poměrnou část
dotace za nezkolaudavané bytové jednotky,
a dále Nedaniny, kde statečně před FÚ obhaju-
jeme, že město pouze nesplnilo v termínu dotace
výstavbu komunikací tedy standardní formální
pochybení, a tím můžeme požádat o prominutí,
abychom opět začátkem roku 2009 mohli vrátit
poměrnou část dotace, protože zde je podmín-
ka kolaudace BJ do 28. 8. 2009.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Dokumentační akce „Jeden den ve městě“
Vážení občané Čelákovic, Záluží, Sedlčánek a Císařské Kuchyně,

obracím se na Vás jako městský kronikář s prosbou o spolupráci na dokumentační akci, jež by měla
zachytit obyčejný pracovní den ve městě ve všech jeho podobách. Rád bych shromáždil co nejvíce
informací podložených dokumenty (tiskovinami všeho druhu, fotografiemi).

Co má pro naši akci vypovídací hodnotu: Účtenky z obchodu, od kadeřníka, za plombu od zuba-
ře, jídelní lístek z restaurace (prosím pány restauratéry), jízdenka z vlaku a z autobusu, vstupenka
do Kulturního domu, reklamní leták místního (!) obchodu. Podnikatele prosím o informace, co ten den
vyrobili, prodali, dopravili atd. Bez ohrožení lékařského tajemství uvítám informace o našich typických
chorobách, s nimiž se ten den potýkali místní lékaři. Obrovskou cenu má dokumentární fotografie.
Prosím o zachycení syrové reality bez uměleckých ambicí – odhoďte nedůvěru ve vlastní schopnos-
ti a fotografujte pouliční ruch, budovy, zajímavé situace.

Městský úřad, městské organizace, policii a školy oslovím také a požádám je o informace z jejich
působnosti.

Nakonec to hlavní: Abychom stihli všechny přípravy, zmapujeme středu 19. října. Vše, co shro-
máždíte, mi prosím zanechte v podatelně Městského úřadu, kde mám přidělený šuplík. Maily uvítám
na adrese NMi@seznam.cz

Možná se teď sami sebe ptáte, k čemu to, když výsledek stejně neuvidím. Není tomu tak. Díky
vstřícnosti ředitele Městského muzea p. Špačka předložíme výsledky dokumentační akce veřejnosti
jako malou výstavu. Zopakujeme-li podobnou akci za 10 let, budeme srovnávat a možná žasnout,
jak se změnilo prostředí, v němž žijeme a které považujeme za stálé, všední a nenápadné.
Děkuji vám předem za spolupráci.

Mirko Nosek

Prázdniny jsou již minulostí a nastal nový
školní rok 2005/2006.
1. září byly na ZŠ J. A. Komenského přivítány
celkem tři třídy prvňáčků.

Zároveň byl zahájen provoz dalších dvou tříd
MŠ Rumunská v ulici J. A. Komenského. Do
nově upravených a vybavených prostor dochází
celkem 35 dětí. Foto: D. V.



ZASTUPITELSTVO MĚSTA
DNE 29. 6. 2005
ZM schválilo:
• odvod do státního rozpočtu ČR neoprávněně

použitých prostředků státního rozpočtu za
dotaci z roku 1998 na ZTI OZ Jiřina 59 RD, ve
výši 700 tis. Kč dle platebního výměru č.
34/2005, zároveň pak posečkání odvodu
penále a podání žádosti o prominutí penále
a dopočtu penále dle platebního výměru č.
35/2005 vztahující se ke stejné dotaci,

• podání žádosti o podporu do Operačního pro-
gramu Infrastruktura na akci ČOV intenzifika-
ce. Předpokládané investiční náklady na
intenzifikaci ČOV Čelákovice byly stanoveny
hrubým propočtem při zpracování posouzení
stávajícího stavu ve výši 49,3 mil. Kč s DPH.
Jedná se o hrubý odhad, který je spíš nad-
hodnocený, než naopak.

• nabídku na činnosti potřebné k žádosti o pod-
poru Operačního programu Infrastruktura na
akci Čelákovice ČOV intenzifikace od firmy
STAR, a. s., v ceně 180 tis. Kč bez DPH,

• závěrečný účet města za rok 2004,
• navržené přerozdělení ZHV příspěvkových

organizací takto: MŠ Přístavní 114 163,63 Kč
do rezervního fondu, MŠ Rumunská 218 705,71
Kč do rezervního fondu, ZŠ J. A. Komenského
4 317,67 Kč do rezervního fondu, ZŠ Kostelní
35 587,51 Kč do rezervního fondu a 20 000,-
Kč do fondu odměn, ZUŠ 39 411,97 Kč do
rezervního fondu a 39 412,- Kč do fondu od-
měn, MK 40 116,- Kč do rezervního fondu 
a 10 029,- Kč do fondu odměn, MDDM 101 035,95
Kč do rezervního fondu a 82 665,79 Kč do
fondu odměn,

• využití prostředků rezervního fondu Městské
knihovny ve výši 100 tis. Kč na nákup knih,

• poskytnutí zálohy městu ve výši 3 mil. Kč na
budoucí platbu nájemného od VaK Mladá
Boleslav, a. s., na základě Smlouvy o zabez-
pečování provozu vodovodů a kanalizací,

• úpravu rozpočtu 2005 č. 2., která zapracovává
nové investiční akce nebo jejich změny a sou-
časně upravuje plán rozpočtu v těch přípa-
dech, kdy příjmy a výdaje byly již uskutečně-
ny. Rozpočet s těmito navrženými úpravami
má reálnější vypovídací schopnost o finanč-
ních možnostech Města Čelákovice na zbýva-
jící období roku 2005.

• poskytnutí příspěvku ve výši 30 tis. Kč na pro-
vedení odborné likvidace vrtu V – II v bývalé
úpravně vody firmě DEOS za předpokladu
provedení likvidace vrtu v min. ceně včetně
DPH 64 tis. Kč,

• vybudování kruhového objezdu II/245 (křižo-
vatka na Mstětice) v roce 2006, protože ten je
nezbytný při stavbě diskontní prodejny PLUS
DISKONT. Ve spolupráci s firmou PRO-SIN,
která připravuje stavbu této prodejny
v komerční zóně, zajišťuje město územní říze-
ní na stavbu kruhového objezdu II/245. Odha-
dované náklady na objezd bez by-passů včet-
ně rozšíření silnice směrem na Mstětice po
vjezd do komerční zóny jsou cca 10,5 mil. Kč.
1,5 mil. Kč uhradí firma PRO-SIN a město
požádá budoucího nabyvatele objezdu i silni-
ce Středočeský kraj o příspěvek na finální
vrstvy vozovek ve výši cca 2,5 mil. Kč, zbýva-
jící náklady 6,5 mil. Kč by mělo hradit město
samo z prodeje pozemků v této zóně. Termín
dokončení obou staveb se předpokládá v říjnu
2006.

• znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy, ve které se Město Čelákovice zava-
zuje prodat společnosti PRO-SIN, s. r. o., Roz-
toky, nově odměřený pozemek z pozemku p.č.

3571/1 v k.ú. Čelákovice, vzniklý po odměření
odbočovacího pruhu křižovatky a přeložky sítí,
za cenu 850,- Kč/m2,

• nové znění Smlouvy o převodu základní tech-
nické infrastruktury mezi městem Čelákovice
a vlastníky pozemků v lokalitě „V Rybníčkách“,

• znění Smluv o převodu vlastnictví jednotek
a spoluvlastnických podílů na společných čás-
tech budov a pozemcích. Město prodalo byto-
vé jednotky v ulici Rumunská čp. 1462/1,
1463/10, 1464/4, 1462/3, 1463/1, 1464/8,
1464/1, 1462/5, 1631/5,1631/2, 1462/9,
1462/12 a V Prokopě čp. 1317.

• znění Kupních smluv, kde město Čelákovice
prodává pozemky p.č. 1526 – zahrada,
o výměře 928 m2 v ulici Na Nábřeží, za cenu 
1 930 000,- Kč (vzešla z obálkové metody)
a p.č. 3104/2 – ostatní plocha, o výměře 3 m2

za cenu 3.000,- Kč,
• znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě

budoucí kupní ze dne 15. 11. 2004 mezi Měs-
tem Čelákovice jako budoucím prodávajícím
a fi. HARMONIE GROUP, a. s., Beroun, jako
budoucím kupujícím na změnu termínu uza-
vření vlastní kupní smlouvy nejpozději do 
31. 10. 2005,

• bezúplatné převedení, formou darovacích
smluv, pozemků č. 3048/3 o výměře 5033 m2

a č. 861 o výměře cca 378 m2, v obci Čeláko-
vice z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví města,

• další řadu majetkoprávních záležitostí
• úpravu jednacího řádu výborů Zastupitelstva

města Čelákovic. Úprava je v čl. V. bod 4)
V případě, že výbor provádí kontrolu, připojí ke
každému zápisu vyjádření orgánu, popřípadě
zaměstnanců, jejich činnosti se kontrola týkala.

ZM pověřilo:
• starostu města vyřízením poskytnutí zálohy

městu ve výši 3 mil. Kč na budoucí platbu
nájemného se statutárními zástupci VaK
Mladá Boleslav, a. s.,

• kontrolní a finanční výbor prováděním veřejno-
správních kontrol dle zákona 320/2001 Sb.
o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
a vypracováním plánu kontrol na rok 2005,

ZM souhlasilo:
• s poskytnutím státní podpory od ČEA ve výši

790 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětle-
ní registrovaného pod čj. III/053/05,

• s tím, že za současného stavu – vzhledem
k neefektivnosti vymáhání škody – nebude
podána občanskoprávní žaloba na jednatele
firmy Royal Foods Čelákovice, s. r. o., a shle-
dalo přihlášení pohledávky za touto společ-
ností v konkursním řízením za postačující,

ZM uložilo místostarostovi předložit do příštího
jednání ZM přehled předpokládaných nákladů
spojených s činností městské policie s detailním
průzkumem zájmu občanů o pult centrální
ochrany a vyhodnocením možnosti umístění
parkovacích automatů.
ZM odložilo projednání bodu „příspěvek na pro-
voz letního kina pro SK UNION“ do doby před-
ložení ekonomických přehledů za uplynulé roky
dle smlouvy o pronájmu městského stadionu
mezi SK UNION a městem Čelákovice.
ZM zmocnilo starostu:
• podepsat smlouvu o ZTI lokalita „Rybníčky“,

za předpokladu podepsaní smluv o uzavření
budoucích smluv kupních na pozemky ze stra-
ny vlastníků pozemků,

• k jednání ve věci žádosti o příspěvek na reali-
zaci kruhového objezdu II/245 ve výši cca 2,5
mil. Kč budoucího nabyvatele Středočeský kraj.

Dále o problematice města bez usnesení:
• Občané z ulic Ve Skále, Sedláčkova a Kol-

lárova podali na Městský úřad petici,

ve které se vyslovují proti otevření veřejné
provozovny: Prodejny a nálevny alkoholických
nápojů s posezením v čp. 69 se vchodem
z ulice Sedláčkova, kde RM neměla námitky
ke stavebnímu povolení. Občané přítomní
zasedání ZM vyslechli majitele objektu, který
vysvětlil podnikatelský záměr. Na základě pře-
trvávající veřejné nespokojenosti starosta
navrhl, aby byla prodejna otevřena, a na příš-
tím ZM se občané znovu k otevření této pro-
vozovny vyjádřili.

• Občanské sdružení Bílý Vrch zaslalo
žádost o projednání dopravní situace
a koncepce dopravy v Čelákovicích,
zvláště se zřetelem k nově vznikajícím
komerčním a obytným zónám. Dále občanské
sdružení upozornilo na to, že Čelákovice
nemají zpracován dopravní generel, který by
řešil současné a budoucí dopravní zatížení
pozemních komunikací ve městě, současné
a budoucí vedení hlavních směrů automobilo-
vé dopravy ve městě, kapacitu a směrování
současné sítě pozemních komunikací a návrh
systémových změn této sítě v případě, že by
se stávající síť ukázala jako nedostatečně
kapacitní, případně nevhodně směrována.
Důsledkem současného stavu je dle názoru
OS Bílý vrch nahodilá a nedostatečně podlo-
žená výstavba pozemních komunikací ve
městě, nesystémové a kontroverzní plánování
dopravní sítě (viz 1. změna ÚPSÚ) a provádě-
ní dílčích řešení akutních problémů bez vzá-
jemné dopravní návaznosti a jednotící myšlenky.
Na základě výše uvedené žádosti bude
změna projektu na ulici K. Otty předložena 
RM a k dalšímu starosta vysvětlil, že harmo-
nogram bude obsažen ve změně č. 3.
ÚPSÚ - území Třebízského, Za Dráhou a Sedl-
čánek.

• Nohejbalový kurt - VaK, a. s., zaslalo vyjá-
dření k problematice přístupu ke kanalizační 
stoce v areálu Městského stadionu a doporu-
čuje provést studii celého areálu s komunika-
cemi. Nejlepším řešením se zdá být oddělení
pruhu pozemku stokou po její celé délce. Jeli-
kož se jedná o hlavní páteřní stoku celé kana-
lizační soustavy s největší důležitostí, budou
provedeny kamerové zkoušky. Zatím se hřiště
rušit nebude.

• Objekt Zdravotního střediska. Dne 28. 6.
2005 přišel další dopis z Krajského úřadu
Středočeské kraje, kde kraj vyjadřuje nesou-
hlas s prodejem zdravotního střediska v Čelá-
kovicích městu. Další jednání starosta bude
vést se zdravotním radou Středočeského
kraje. D. V.

Rada města jednala ...
Srpnová schůze RM se uskutečnila dne 4. 8.

2005. Radní se sešli – vzhledem k dovoleným
a nemoci – v neúplném počtu, přesto projedna-
li 50 závažných podkladových materiálů.
K řešení problematiky odpadového hospodář-
ství v dalším období si navíc přizvali vedoucí
odboru životního prostředí pí Mutínskou. Dru-
hým hostem na jednání RM byl právník Mgr.
Nespala, který radním objasnil závěrečné sta-
novisko MF ČR k problematickým finančním
dotacím na dům čp. 109 a na ZŠ v ulici J. A.
Komenského a nastínil i další možný postup
města v této záležitosti.

K jednotlivým bodům programu přijali radní
následující závěry a usnesení:
RM souhlasila s těmito cenovými nabíd-
kami:
- firmy ISES Praha na zpracování Plánu odpa-

dového hospodářství města ve výši 85 600 Kč.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Na odbor sociálních věcí MěÚ Čelákovice se

v poslední době obrátilo několik starších občanů
našeho města s tím, že je kontaktují jim nezná-
mé osoby, představí se jako sociální pracovníci
a pod záminkou sociálního průzkumu zjišťují
různé informace – např. kolik osob bydlí v bytě,
zda a v jakém rozsahu jsou invalidní, jaké léky
užívají a podobně. Tento „průzkum“ provádějí
buď po telefonu nebo se rovnou snaží domluvit
osobní schůzku v bytě.

Připomínáme proto všem občanům – své
osobní údaje neposkytujte Vám neznámým oso-
bám ani po telefonu ani osobně, nikoho cizího
nevpouštějte do bytu! Pokud Vás takováto
osoba bude kontaktovat, musí se prokázat plat-
nou průkazkou sociálního pracovníka. V případě
pochybností si údaje z průkazky opište.

S případnými dotazy a problémy se můžete
obrátit na MěÚ Čelákovice – odbor sociálních
věcí, kde pracují tyto sociální pracovnice:

Věra Křivdová tel.: 326 929 120 
Hana Přibková tel.: 326 929 119
Šárka Novotná tel.: 326 929 118
Radka Körnerová tel.: 326 929 117

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 26. 9. 2005 od 18.00 hod.

v Kulturním domě

Program:
Dotační tituly z minulých let 

Nové dotační tituly 
III. změna rozpočtu města pro rok 2005

Financování Městské policie
Diskuse nad problematikou města

Majetkoprávní záležitosti 
Různé

- firmy T + K Praha na vypracování projektu
akce „Rehabilitace náměstí – dokumentace
pro stavební řízení“ ve výši 296 000 Kč.

- projektové kanceláře Ing. J. K. Kutná Hora na
vypracování projektu akce „Rekonstrukce
Rumunské ulice“ ve výši 145 818 Kč.

- firmy G-MONT Chrudim na zhotovení ZTI
v obytné zóně Pod Přerovskou cestou II
v ceně 9 995 894 Kč.

- firmy VERTIKÁL Chrudim na rekonstrukci
střech domů čp. 1173 a 1174 ve výši 
451 332 Kč.

RM vyslovila dále souhlas:
- s dokumentací pro stavební povolení na akci

„Rehabilitace Volmanovy vily“ a pro územní
řízení na stavbu polyfunkčního domu v ulici 
J. A. Komenského.

- se Smlouvou o dílo na obnovu střechy kotelny
K 90, kterou provede firma Střechy Ml. Bole-
slav, a se Smlouvou o dílo na provedení nátě-
rů oken domů čp. 1647-8 v ul. J. A. Komen-
ského, kterou provede firma T. Dvořák,
Čelákovice.

- s rozšířením kapacity školní družiny při ZŠ 
J. A. Komenského na 180 žáků.

- s realizací Smlouvy o poskytnutí právní služby
mezi městem a Mgr. Nespalou s tím, že její
plnění předloží ke schválení Zastupitelstvu
města v září t.r. Zároveň RM pověřila Mgr.
Nespalu, aby v rámci této smlouvy vyřídil
žádost města o povolení splátek stanoveného
odvodu ve výši 6 420 759 Kč na období do
roku 2010.

- s tím, aby do 3. změny územního plánu bylo
zařazeno pokračování lokality Třebízského
a lokality Jiřina východním směrem.

- v rámci rekonstrukce loděnice Nedaniny sou-
hlasila RM s oplocením areálu, s úpravou
nájemní smlouvy a s možností prodeje pozem-
ku pod klubovnou vodáckému klubu.

- na základě doporučení komise pro rozvoj
města souhlasila RM s architektonickým řeše-
ním budoucích objektů v proluce náměstí,
s umístěním rezidenčního parkování v suteré-
nu a terasového parkování směrem k ul. J. A.
Komenského. Rada města vzala v úvahu kri-
tické připomínky Ing. Kořínka k předložené
studii. Zároveň radní požadují, aby bylo
následně předloženo variantní architektonické
řešení včetně parkovacích míst pro veřejnost
a přístupového chodníku do Sadů 17. listopa-
du. RM zavázala firmu HARMONIE GROUP,
aby tento nový projekt byl zpracován i vi-
zuálně.
Radní zaujali k některým předloženým mate-

riálům i negativní stanoviska.
RM nesouhlasila s vybudováním telefonní

sítě v obytné zóně Pod Přerovskou cestou I a II
za 250 000 Kč ani s investičním záměrem
rekonstruovat prodejnu stavebnin v Masarykově
ulici, neboť tento záměr je v rozporu s Územním
plánem města.

RM nedoporučila prodat jednotlivá patra
domu čp. 1340 V Prokopě dvěma různým maji-
telům a rovněž neschválila žádost obce Horou-
šany na snížení nákladů za jedno jejich dítě
v naší mateřské škole o 50 %.

Ve smyslu nového školského zákona zřídila
RM na obou základních školách školské rady
s počtem 9 členů, jmenovala do každé z nich tři
delegáty za město a vydala volební řád školské
rady. Dále delegovala Ing. V. K. za člena školské
rady Gymnázia Čelákovice. Jmenovala rovněž
komisi pro výběrové řízení na dodavatele
nových www stránek města, které proběhlo
tento měsíc.

Na základě dobrozdání odborných komisí,
které zpracovaly nabídky jednotlivých firem,

vybrala Rada nejvýhodnější nabídky pro reali-
zaci těchto akcí:
- Rekonstrukce sociálního zařízení v ZUŠ 

J. Zacha = firma Z. Kučera, Čelákovice.
- Rekonstrukce služebny Městské policie =

firma V. Volf, Čelákovice.
- Studie na přestavbu bývalé školy v Sedlčán-

kách = firma Ing. arch. I. Knappová, Praha.
V rámci této „stavební problematiky“ neměla

RM námitky k záměru vybudovat jako součást
projektu „Pěnčínský náhrdelník“ minikemp
v obci Huť, kde má město svůj rekreační objekt.
Radní rovněž uznali 60 % požadovaných více-
nákladů na výměnu regulačních ventilů v mateř-
ské škole Rumunská, které požadovala firma
ENBRA Praha, neboť tyto práce nebyly zahrnu-
ty v projektu.

V oblasti hospodaření s městskými byty při-
dělila RM, po doporučení bytovou komisí, byt
v DPS panu B. M. za podmínky složení stano-
veného příspěvku na znovuvybavení tohoto
zařízení. Městský byt s předplaceným nájem-
ným v Milovicích byl přidělen manželům F. a L.
S. za předpokladu, že uhradí městu neodbydle-
nou část nájemného ve výši 310 210 Kč. Byt
stejného charakteru v Čelákovicích byl přidělen
panu H. za předpokladu, že uhradí neodbydlené
nájemné ve výši 129 696 Kč. Ze sociálních
důvodů – mimo pořadník – byl přidělen městský
byt 2 + 1 v Milovicích paní I. V. Slečně J. K. bylo
přiděleno ubytování ve služebním bytě ZŠ J. A.
Komenského za podmínky, že bude od 25. 8. 05
pracovat na této škole jako učitelka.

Tajemnici MěÚ bylo RM uloženo, aby zajisti-
la od firmy RK BONUS Praha a od hospodář-
ského odboru MěÚ potřebné podklady pro
zpětný odkup některých stavebních pozemků
v Sedlčánkách.
RM doporučila Zastupitelstvu města:

- prodat rodinný domek čp.158, ul. Ve Vrbí
a pozemky stav. p. č. 67/1 a 69/l , vše v k.u.
Čelákovice, panu R. B. za nejvyšší nabízenou
cenu = 808 808 Kč.

- prodej vozu SPZ PHB 0126 (v užívání Tech-
nických služeb) za cenu znaleckého posudku
navýšenou o 5 % přímému zájemci. Záměr
prodeje byl zveřejněn na úředních deskách
a na www stránkách.
V průběhu dalšího jednání RM schválila

následující návrhy:
- provedení chodníku podél domu čp. 1645–48

za 453 225 Kč.
- provedení nového bezpečnostního přepadu

z čističky odpadních vod za 27 740 Kč a při-
pojení pěti občanských objektů na dešťovou
kanalizaci v Sedlčánkách za 12 448 Kč.

- sponzorský dar firmy DEMOAUTOPLAST
městu ve výši 70 000 Kč na kulturní akce.

- provedení demolice objektu nevyhovujících
školních dílen na Kamence firmou Z. Kučery
za 153 200 Kč.

- dohodu mezi městem a městským muzeem
na provedení archeologického výzkumu v sou-
vislosti se stavební akcí na k.ú. Záluží.

- provedení komunikace včetně vjezdů v ul. Na
Výsluní firmou LŠL Čáslav za 1 264 807 Kč
a nabídkovou cenu na provedení komunikace
a vjezdů v ul. P. Ježdíka firmou STRABAG
Beroun za 814 911 Kč.

- proplatit Mgr. M. Nespalovi, advokátní kance-
lář Pejchal a spol., do 11. 8. 2005 částku 
350 000 Kč na nezbytné náklady v rámci
plnění Smlouvy o poskytování právní služby
městu.

- výpověď nájmu novinového stánku u bývalé
zastávky autobusů na náměstí k 31. 1. 2006
s tím, že ředitel Technických služeb zajistí
následnou likvidaci stánku i přilehlé čekárny.

- organizační směrnice, týkající se finančního
hospodaření města.
Kromě těchto výše uvedených záležitostí 

RM projednala a schválila 18 smluv o dílo
a smluv nájemních, dále pak 6 dodatků k stáva-
jícím platným smlouvám. Vzhledem k rozsahu
tohoto článku uvedu pro ilustraci pouze některé
z nich.
- smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby

„Zástavba území nám. 5. května Čelákovice“
firmou DOMY Praha.

- smlouva o nájmu tůní Homolka a Václavka
mezi městem a MO Českého svazu rybářů.

- smlouva na realizaci akce „Odstranění havarij-
ního stavu ZŠ Kostelní“ s firmou ITES Sto-
chov.

- smlouva na výměnu a rekonstrukci potrubí
a armatur vodovodu města s VaK Ml. Boleslav.

- smlouva na vypracování projektu akcí „Dešťo-
vá kanalizace ul. Stankovského a Splašková
kanalizace v ul. Ve Skále“ firmou MOOPEX
Projekt Praha.

- dodatek ke smlouvě o poskytování servisních
služeb na MKDS města s firmou Gepard Par-
dubice.

Mgr. František Bodlák, místostarosta
Komentář z jednání Rady města je zpracován
dle Zákona o ochraně osobních dat.



„Kniha památná městečka Čelákovic nad
Labem, do nížto napřed a nejprve obdarování
městské jest vepsáno. Dále pak rozepsání jest
učiněno důchodů obecních a povinností záduš-
ních, v nížto všecko všudy naskrze na groše
české jest vloženo a klade se. Založena a psáti
začata léta Páně tisícího pětistého šedesátého
druhého skrze mě Martina Litoměřického, na
ten čas přísežného písaře téhož města.

Nikolaje Gilominus, Pražák, anno 1565.
Vepsány jsou v tyto knihy památné listové,

jenž slovo mají: Statkové a obdarování od pánů
předešlých držitelův, zámku a panství brandej-
ského. Též Majestát na ty všecka obdarování
dán a vpsán od jeho dobře a svaté paměti císa-
ře Ferdinanda a listy, kteréž jest jich potvrditi
i schváliti, nadto výše i obdařiti město toto Čelá-
kovice a vysaditi trh i na červeném vosku peče-
titi svobodně i na jiné věci, jakž šířeji Majestáto-
vé a obdarovaní v sobě zavírají. Tu milost ve
štědrosti jest jim učiniti ráčil. K tomu regimente
od pánů brandejských na vyžádání, jak by se
při jednom každým artikuli a obdarování to cho-
vati a zachovávati P. purkmistr a konšelé též
říditi měli, jako v městě Brandejs jse řídí, a ozý-
vati svobodně mohli. A přitom i jim paměti
potřebné v této knize se poznamenávati v nich
mají.

Pán Buoh račiž býti toho všeho pomocníkem
a obhájcem všeho dobrého. Amen.“  

Z městské knihy vybral -mn-

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
OBCE SEDLČÁNKY-CÍSAŘSKÁ
KUCHYNĚ

Dříve narození si pamatují, jak v tuto dobu
prořídla hejna hus, která každodenně pochodo-
vala k Labi. Uklízely se dvory i náves. Bejvávalo
po žních a z chalup se linula vůně koláčů z čer-
stvé mouky. Sjíždělo se příbuzenstvo, které víta-
la hospodyně v bílé zástěře, a sváteční oběd
voněl na stole. Proč? Protože byla pouť!
A o pouti se taky sloužívala v místní kapličce
mše k uctění památky Nanebevzetí Panny
Marie.

Tyto vzpomínky nás motivovaly zorganizovat
3. setkání rodáků a přátel obce Sedlčánky-
Císařská Kuchyně na 20. srpna, kdy se podle
katolického kalendáře slaví svátek Nanebevzetí
Panny Marie.

Dalo by se říci, že všechno bylo skoro jako
dřív, jenom koláče a pečená husa chyběly. Zato
hezké počasí a dobrá nálada provázely celé
odpoledne. Věžní hodiny odbily 13.30 hodin
a k pomníku padlých v 1. světové válce položili
místní hasiči kytici, členové komorního orchest-
ru Jana Zacha zahráli hymnu.

Jeho Veličenstvo král Miroslav I. – Sedlčan-
ský přivítal všechny přítomné. Děti přednesly
básničky J. V. Sládka. V hlavním projevu jsme si
připomněli historii obce, posteskli si nad sou-
časnými morálními hodnotami, jako je úcta
k člověku, mladšího ke staršímu, sousedská
výpomoc, pospolitost a vlastenectví. Nebylo
možné zapomenout přivítat obyvatele Nových
Sedlčánek a chataře, a nevzpomenout iniciáto-
ry prvního setkání, pana Jiřího Mokrého a Pavla
Špalka, a hrdinského činu paní Mirky Strnadové
při záchraně tonoucího. Poděkování patřilo
všem, kdo se podíleli na přípravě setkání a na
vystoupení při setkání. Účast pana starosty ing.
Klicpery a místostarosty mgr. Bodláka a jejich
projevy přesvědčily občany, že město to myslí
se Sedlčánkami dobře a patriotismus jde
v tomto případě stranou. Poděkování patří
městu za finanční, morální a materiální pomoc.
Na pobožnosti u kapličky pan farář Scheuch
vzpomněl vztah občana k domovu, v modlitbě
vzpomněl všech zemřelých, z nichž se každý
podílel na historii obce, dále nabádal k pomoci
všem, kteří o domov přišli.

Ve zvacím dopise jsme požádali občany
o příspěvek na nové oplocení kapličky s tím, že
podstatnou část prostředků hradí město. Ke dni
setkání bylo vybráno 40 tisíc korun a v průběhu
odpoledne přišli další účastníci, aby přispěli.
Všem upřímný dík.

Občanům osmdesátiletým a starším předali
členové přípravného výboru s Pamětním listem
malý dárek, šedesátiletým a starším Pamětní
list jako vzpomínku na setkání. Taneční zábavou
v hospodách U Strnadů a Na Vošverku bylo set-
kání zakončeno.

O MĚSTĚ4 ZÁŘÍ 2005

„Kniha pamatná Miesteczka Selakowicz nad
Labem donýzto napržed a nayprwé Obdarova-
ny miestké gest wepsano. Dále pak rozepsany
gest vcžinieno duchoduow Obecznych A povin-
nosti Zadussnych. Wnyzto wsseczko wssudy
naskrze na grose czieský gest wlozieno a klade
se. Zaloziena A psati zacžata Letha Panie
Tisyczeho pietisteho Ssedesateho Druhého
Skrze mnie Martina Lythomieržycžkeho naten
Cžas Pržysežneho Pysarže Tehož Miesta.

Nicolaus Gilominus: Praziak anno 1565
Wepsany gsau v tyto knihy Pamatne Listowe

genž slovo Magi: statkowe a obdarowanii od
panuw pržedesslych drziteluw, zamku a panstwj
Brandeiskeho. Tež Magestat naty wssecka obda-
rowanj dan a wpsan od Geho Dobře a svate
pametj czysarže Ferdynanda A listy kterež gest
gich potwrditi y schwaliti: nadto Weisse y Obdarzi-
ti Miesto toto Selakowicze, a wysaditi Trh, y nac-
zerwenem wosku peczietiti. Swobodnie y nagine
wieczy yakž ssirzegi Magestatowe a obdarowanii
w sobie zawiraji. Tu milost we sstiedrosti gest gim
vcžiniti raczil. K tomu Regimente od panuw Bran-
deyskych: Nawyziadanii yak by se przygednom
každym Artikuli A obdarovanj tom chowati
a zachowawati. P. Purkmistr a Konsselle: Tež rziditi
měli yako Měste Brandejs gse rzidi a oziwati swo-
bodnie mohli. A przytom y gim paměti potržebne:
w této knize se poznamenawati w nych magi.

Pan Buoh racžiz byti toho wsseho Pomocz-
nykem A Obhagczim wsseho dobreho. Amen.“

Kniha památná
městečka Čelákovic
Od roku 1562, list 1

Na závěr po hezky prožitém odpoledni si
musím postesknout nad malou účastí domá-
cích. Nebo někomu vadí „Setkání rodáků a přá-
tel obce“ a přehlíží se? Přijeli z Jablonce nad
Nisou, z Děčína, Ostravy, Jilemnice, Roudnice
n. L., Čerčan, Kladna, Prahy a dalších míst –
a domácích poskrovnu… Trochu jsem se před
nimi za Vás, kteří jste zůstali doma, styděl. Jak
máme být vzorem pro děti a mládež, jak máme
vést ke společenskému životu, když před spo-
lečností sobě rovné utíkáme do ústraní?

Snad příště, při stoletém výročí zahájení vyu-
čování v místní škole, všichni na shledanou!

VÁNOČNÍ
SOUTĚŽ O CENY

POZNÁMKA

V prosincovém barevném čísle Zpravodaje
chceme opět, jak se již stalo zvykem, zveřejnit
práce dětí.
Proto se redakce ZMČ rozhodla vypsat soutěž

„Moje nejkrásnější Vánoce“
Provedení:
● výtvarné ● báseň* ● próza*

*Max. počet řádků 35, na A4, velikost písma č. 12,
dodat výhradně v elektronické podobě.

Kategorie:
● do 6 let ● od 6-12 let ● od 12-16 let
Uzávěrka: 9. listopadu 2005
Předat: do podatelny MěÚ nebo do redakce
Zpravodaje.
Adresa: MěÚ – redakce ZMČ, nám. 5. května 1,
Čelákovice 250 88, 
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz
Práce musí obsahovat: jméno, věk, adresu
trvalého pobytu.

Všechny práce, které najdete na stránkách pro-
sincového čísla, budou odměněny.
Sponzorem soutěže je fi. Fermata, a. s., která
věnovala hudební CD.

Uzávěrka dalšího říjnového čísla byla
inzerována v prázdninovém dvou čísle na
15. 9. 2005. Což je dle tiráže tradiční datum.

Jestliže se stane, že bude ZMČ vycházet
s posunem, najdete vždy upozornění uvnitř
předchozích čísel. red



Městskou policii,
nebo občanské hlídky?

Již po několikáté se projednává obnovení čin-
nosti městské policie, a to buď v souvislosti
s městským rozpočtem, anebo s problémy způ-
sobenými její absencí. Při jednání zastupitelů
v červnu se posuzoval návrh, zda není vhodné
obnovení policie odložit a místo toho udělat
další investiční akce, jako např. cyklostezku
z Toušeně. Jistě je dobré každý výdajový krok
dobře zvážit a je jen škoda, že se tak nepřistu-
povalo již dříve k jiným výdajům. Co však měst-
ská policie pro nás znamená? Je to jen jedna
z mnoha ostatních položek, nebo má podstatný
význam? V témže jednání zastupitelé vyslechli
stížnost obyvatel ulice Třebízského na průjezd
nákladních automobilů přes umístění zákazové
značky a na divoké jízdy mladíků na motorkách
užívajících zpomalovací retardéry jako skokan-
ské můstky. Odpovědí na stížnost bylo konstato-
vání …bez městské policie nemáme řešení.
V současné době se dotváří budoucí podoba
náměstí a zpracovává se i projekt ulic Masary-
kovy a Sedláčkovy. Obě ulice s náměstím mají
jedno společné, je zde problém s parkováním,
a to lze řešit postihem nesprávně parkujících
řidičů a zavedením parkovacích automatů,
avšak jen s městskou policií 24 hodin přítomnou,
a ne jen namátkovými zásahy policie státní.

V Čelákovicích se hodně staví a znám přípa-
dy i 3x vykradených staveb. Majitelé nedostavě-
ných domů, kterým v noci demontovali okapy
z mědi nebo plynový kotel nejsou výjimkou,
a také proč ne? Jsou vykrádány domy v noci za
spánku majitelů, až tak je veliká troufalost zlo-
dějů. Mnoho nových domů je vybaveno alar-
mem s možností kontaktu na pult centrální
ochrany. Majitel takového domu má podstatně
větší pocit ochrany svého majetku než ten, kte-
rému jen houká alarm. Bezpečnostní agentura
však inkasuje měsíční poplatek v rozmezí 600
až 1200 Kč a stejnou práci by mohla zajistit
podstatně levněji městská policie. Zdánlivě
vysoké náklady však mají i určitou výhodu,
pojišťovny poskytují pro rodinné domy připojené
na pult centrální ochrany slevu z platby za pojiš-
tění. Slevu využívá i město a platí bezpečnostní
firmě z Brandýsa několik desítek tisíc. V Lysé
nad Labem tuto službu občanům městská poli-
cie poskytuje již několik let, a to za částku jen
cca 200 Kč měsíčně, a samozřejmě zde neplatí
bezpečnostní agentuře jako u nás.

Jiný pohled – město vydává vyhlášky, ale kdo
kontroluje jejich dodržování. Lidé pálící na svých
zahradách listí anebo nedodržující stanovenou
dobu klidu nejsou téměř postižitelní. Drogy se
nabízejí v okolí našich škol, a kdo než policie zde
může pomoci? Argumentuje se také: „Již jsme
zde městkou policii měli a za moc to nestálo.“
Ptal jsem se jaký byl velitel a kdo odpovídal za
jeho práci? Městská policie s novým silničním
zákonem dostává i nové pravomoci, např. právo
měření rychlosti, a i po tom mnozí naši občané
bez úspěchu volají. V žádném případě nemám
na mysli vytvoření policie jako nástroje postihu
občanů a zbytečného tahání peněz z jejich
kapes. Policie je služba, a to ta z nejzákladněj-
ších, jaké jsou poskytovány, a město by mělo být
povinováno svým obyvatelům pocit bezpečí zaji-
stit. Čelákovice jsou v tomto směru mimořádnou
výjimkou! Není divu, že jsme zařazeni na sezna-
mu měst s nejvyšší kriminalitou.

Konečné rozhodnutí má být učiněno na zase-
dání zastupitelů v září, kde má místostarosta
Mgr. Bodlák předložit rozbor nákladů městské
policie s přihlédnutím na možnost zřízení pultu
centrální ochrany, parkovacích automatů a zave-

dení měření rychlosti. Věřím, že všichni naši
občané reklamující chybějící městkou policii na
jednání zastupitelů přijdou a vyjádří svůj názor.
Je to potřeba, nebo může být městská policie
nahrazena občanskými hlídkami, jak navrhoval
jeden ze zastupitelů? Ale to si moc nepomůžeme.

M. L. Iglo,
zastupitel za ČELÁKOVICKOU ZMĚNU

PODĚKOVÁNÍ
Při plavání v pískovně u tenisových kurtů Jiří-

ho Horáčka na Jiřině dne 25. 6. 2005 v 19 hodin
mě zaskočila nevolnost. Za záchranu života
vděčím neznámým pánům vozíčkáři s doprovo-
dem, pánům Vítu Modrákovi a Vojtovi Bodlákovi
a slečně Monice Křápové. Mnohokrát děkuji.
Jarmila Málková, Dělnická 734, Čelákovice-Jiřina
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Vážení podnikatelé,
dovoluji si Vás touto cestou
oslovit za Krajskou hospo-
dářskou komoru Střední Čechy, která v rámci
projektu „Informační místa pro podnikatele“
(InMP), provozuje svoji informační kancelář od
září 2005 v Brandýse n. L., Pražská 289.

Hospodářská komora ČR začala svůj největ-
ší projekt „Informační místa pro podnikatele“
realizovat v září roku 2003. Kanceláře projektu
InMP jsou již otevřeny v 75 městech, paralelně
vzniklo 22 oborových informačních míst, která
se specializují na otázky z konkrétních oblastí
podnikání. Projekt se dále rozrůstá i o další tzv.
expozitury do obcí s rozšířenou působností;
cílem je být podnikatelům co nejblíže. Ke konci
loňského roku vzniklo 29 expozitur v šesti krajích.

Pokud by Vás jako podnikatele zajímaly pod-
mínky a výhody členství v Krajské hospodářské
komoře Střední Čechy, základní informace
můžete získat na uvedené adrese InMP.

InMP a ERM poskytují služby bezplatně!
• Podnikatelské prostředí v EU 
všeobecné informace o změnách podnikatel-
ského prostředí  v rámci EU a jednotného
evropského trhu      
• Vzdělávání 
nabídka vzdělávacích akcí a seminářů na aktu-
ální téma v rámci regionů i centra
• Česká legislativa pro podnikatele 
životní situace firmy, podnikatele, občana.
Daně, cla, zákony
• Dotace 
informace o možnostech financování podnika-
telské činnosti z podpůrných programů na regi-
onální i celostátní úrovni    
• Obchodní kontakty 
komerční nabídky a poptávky v tuzemsku
a zahraničí
• Karnet ATA 
služby usnadňující dočasný vývoz a dovoz zboží
Karnet ATA 

Ing. Taťána Veselá,
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Informační místo pro podnikatele pro Prahu-
východ
Pražská 289, 250 01  Brandýs n. L. (v areálu
spol. AMZ holding)
Provozní doba: po, st, čt  8.00 – 16.00, út, pá
- dle objednání
GSM:+420 724 613 952, tel./fax:+420 326 377 708
e-mail: veselaT@inmp.cz, inmp.pv@seznam.cz 

Nová dlažba nestačí
Dlažba na chodníku slouží zejména k tomu,

aby se nám po něm dobře chodilo. Když už však
máme novou dlažbu, měli bychom i chtít, aby
byla pěkná, včetně jejího bezprostředního okolí.
Tím mám na mysli zejména skutečnost, jak je
vyřešeno její ukončení u zídek plotů. Bývalo
dobrým zvykem prostor, mezeru mezi dlažbou
a zdí plotu vyplnit betonovou mazaninou. Jinak
totiž hrozí její zarůstání plevelem. Tak se to děje
např. u nové dlažby v ulicí Palackého, kde tato
mezera byla pouze zasypána drtí. Po roce zde
vyrůstá docela bujný porost plevelu. Majitelé při-
lehlých nemovitostí jej čas od času odstraní, jsou
ale domy, kde nikdo nebydlí nebo jejichž obyva-
telé jsou již staří. Nechtějte pak po těchto obča-
nech, aby klečeli na chodníku a dloubali plevel.
Je tedy třeba se vrátit ke staré dobré praxi při
dokončovacích pracích dlažby chodníků a tam,
kde to občané z jakýchkoli důvodů nezvládnou,
zainteresovat pracovníky TS města. Alespoň na
frekventovaných trasách. Chceme-li míti město
alespoň trochu šumné! Ing. Josef Šalda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 23. září 2005 oslaví manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček v jedné osobě, pan
Jaroslav HOMOLA, své životní jubileum – 
80 let. Celá rodina mu tímto ze srdce přeje
hodně zdraví a pohody do dalšího žití.

Dne 24. září se dožívá 80 let naše maminka
a babička paní Pavlína MIKLAŠOVÁ. K tomuto
významnému životnímu jubileu blahopřejí
a ještě mnoho let ve zdraví a spokojenosti přejí
dcera Zdeňka a syn Miroslav s rodinami

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
doprovodili našeho tatínka a dědečka pana
Luboše RÝDLA na jeho poslední cestě.

Upřímně děkujeme panu MUDr. Svatopluku
Ježkovi za obětavou a nezištnou pomoc a za
velmi laskavou péči o našeho tatínka v posled-
ních dnech jeho života. Rodina Rýdlova

Děkujeme touto cestou
všem přátelům a známým
za projev soustrasti nad
úmrtím pana Ladislava
KUKLY.

Zarmoucená rodina

Dne 16. září 2005 uply-
ne první rok od úmrtí paní
Miluše PELIKÁNOVÉ z Če-
lákovic. S úctou a pohnu-
tím vzpomíná celá rodina.

DÍK IVANU MOKRÉMU
Pan Ivan MOKRÝ, sedlčanský rodák, určitou

dobu bydlel mimo Sedlčánky. Po letech se vrátil
do rodného domu, aby pokračoval ve shromaž-
ďování údajů o rodech, popisných číslech, ve
kterých se střídali vlastníci, a spolupracoval
s pamětníky, s nimiž doplňoval údaje, které jeho
otec nestihl zaznamenat. Byl iniciátorem zalo-
žení Osadního výboru, ve kterém – jako stavař
– uplatňoval profesní zkušenosti, zejména při
budování kanalizace. Byl kamarádem, přítelem,
sportovce, člověkem dobrého srdce.

Píši o Ivanovi v minulém čase, protože jsme se
s ním 11. srpna 2005 naposledy rozloučili ve
Strašnickém krematoriu. Nedokončil přípravu na
setkání rodáků a přátel obce Sedlčánky-Císařská
Kuchyně a měl hodně dalších plánů.V jeho nároč-
né práci mu byli oporou synové, bratr a přítelkyně,
která s ním sdílela poslední dny plodného života.

Ivane, děkuji Ti za občany Sedlčánek a Císař-
ské Kuchyně za všechno dobré, co jsi pro obec
udělal. Čest Tvojí památce. F. J.
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc ZÁŘÍ
pátek 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za červenec 

čtvrtek 15. ➙ daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň 

pondělí 26. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za srpen 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

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

pátek 30. ➙ daň z nemovitostí
- splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňo-

vou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou
samostatně hospodařících rolníků)

2006. Etapa změn byla završena novou organizační strukturou s platností
od 1. 8. 2005.

Prvním krokem k realizaci odvážného plánu bylo přijetí programu roz-
sáhlých investic, a to jak do moderních výrobních technologií, tak i do
oblasti předvýrobních etap. Proběhla zásadní modernizace haly těžké
mechaniky, v níž tento měsíc bude zahájena výroba na nových CNC obrá-
běcích centrech. Strojní park se však bude ještě do konce roku doplňovat
o další stroje, a to vlastní výroby.

Velmi významnou letošní událostí pro nás bylo úspěšné obhájení certi-
fikátu systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000 a jeho rozšíření i na 
výrobu soustruhů a ozubárenských strojů.

A jaké má společnost TOS, a. s., plány do budoucna? V oblasti podni-
katelského záměru je cíl jasně stanoven, a sice do tří let oproti roku 2004
zdvojnásobit výrobu brusek a soustruhů. Tohoto cíle bude možné dosáh-
nout za předpokladu optimálního využití nových technologií. Zde se naský-
tá velká šance jak pro zkušené specialisty z oboru, tak i pro mladé absol-
venty učiliště, středních technických škol i vysokoškoláky získat zajímavé
a perspektivní zaměstnání. Na podporu našeho záměru hodlá vedení spo-
lečnosti TOS, a. s., konkrétními formami rozvíjet spolupráci s čelákovickým
učilištěm, zejména pak v oborech obsluha CNC strojů, mechatronik –
montážník a elektronik, a v dalších strojních profesích, bez kterých se
moderní výroba neobejde. S náborem zájemců o nové technologie jsme
již začali. Za tím účelem budeme pravidelně zveřejňovat v místním tisku na
inzertních stránkách naše aktuální potřeby. Po dokončení stavebních prací
připravujeme pro Vás den otevřených dveří, jehož přesný termín včas
oznámíme.

Vážení přátelé a občané města Čelákovic, dovolte mi, abych jménem
vedení společnosti TOS, a. s., vyslovil přání, aby smělé cíle našeho podni-
katelského záměru našly pochopení a podporu u každého z Vás. Máme
zájem o dlouhodobý rozvoj vztahů s vedením města a jeho obyvateli.
Věřím, a bylo by pro nás potěšením, že řada z Vás opět najde ve firmě zají-
mavé zaměstnání.

Ing. Miloš Richter, CSc., generální ředitel

TOS, a. s., – tradice a perspektiva
Úspěšný rozvoj a prosperita výrobního podniku přímo i nepřímo pozitiv-

ně ovlivňuje rozvoj města i celého regionu. Naopak negativní ekonomický
vývoj podniku s sebou přináší pocity nejistoty a neklidu, které se mohou
negativně promítnout do vzájemného soužití občanů a výrobního 
podniku.

Ohlédneme-li se do nedávné historie společnosti TOS Čelákovice, není
její bilance nijak lichotivá. Období konkurzu zanechalo své stopy nejenom
z hlediska poklesu výroby tradičních čelákovických obráběcích strojů, ale
negativně se dotklo i celé řady občanů regionu, kteří ztratili své zaměst-
nání. Letošním rokem by však období nejistoty a dohadů mělo skončit.
Důvodů, proč by se situace v oblasti výroby obráběcích strojů pod znač-
nou TOS  měla změnit, je hned několik. Zcela jistě se v loňském roce
veřejnost dověděla, že část podniku TOS Čelákovice, a. s., zahrnující výro-
bu soustruhů a ozubárenských strojů, odkoupila společnost CETOS, a. s.
– tradiční výrobce brusek. Přestože si i tato firma v nedávné minulosti 
prodělala své, umožnila začlenění čelákovické výroby do svého 
výrobního programu, a spolupracovníci z Čelákovic se stali zaměstnanci
CETOS, a. s.

Tato společnost také prošla ve druhé polovině roku 2004 a zejména pak
v roce 2005 řadou významných změn. V červnu roku 2004 došlo k zásad-
ní změně vlastnických vztahů, kdy investiční společnost Česká typografie,
a. s., odkoupila akcie CETOS, a. s., od původních majitelů. Krátce na to,
v říjnu 2004, založil CETOS, a. s., dceřinou společnost TOS, a. s., s cílem
vybudovat v modernizovaném výrobním areálu v Čelákovicích moderní
a výkonnou továrnu na výrobu obráběcích strojů, která naváže na dlouho-
letou tradici výroby brusek, známých ve světě pod obchodními značkami
CETOS a TOS Hostivař, a na tradiční výrobu soustruhů a ozubárenských
strojů prodávaných pod značkou TOS Čelákovice.

Počítáme s úplným převedením výroby dílců a montáže z Hostivaře do
Čelákovic od ledna 2006 a očekáváme, že první stroje vyrobené společ-
ností TOS, a. s., opustí expedici v Čelákovicích v prvním čtvrtletí roku

SENÁTORSKÉ DNY
senátorky Heleny Rögnerové

II. pololetí 2005
Čelákovice 19. 9., 17. 10., 21. 11., 19. 12.

místo konání: Městský úřad,
od 14.00 do 17.00 hodin

Schůzku je možné domluvit předem
u asistentky senátorky,

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

SOS PORADNA

Dámy, také si rády sednete ke kávě s katalo-
gem v ruce a přemýšlíte, jaké šaty by byly ty
nejlepší? Pánové, brouzdáte často po interneto-
vých obchodech a vybíráte vhodné komponenty
pro Váš počítač? Ale co když šaty nepadnou
a komponenty se nakonec ukáží jako nepouži-
telné?

Na základě evropské směrnice upravují nyní
české zákony uzavírání tzv. smluv na dálku.
Jsou to smlouvy, při kterých kupující nemá mož-
nost zboží přímo vidět, vyzkoušet si, ohmatat...
Patří mezi ně především zmíněné internetové

MĚSTSKÝ BAZÉN
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 17.00 – 18.30

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

čtvrtek                               17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota   16.00 – 21.00

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

neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua
aerobic) 

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

MĚSTSKÁ SAUNA
Otevírací doba:
Středa: 14.00 – 22.00 muži
Čtvrtek: 14.00 – 22.00 ženy
Pátek: 12.00 – 22.00 muži
Sobota: 12.00 – 20.00 ženy

obchody a zásilkový prodej přes katalog, na
základě teleshopingu, apod. Podle zákona musí
být spotřebiteli s dostatečným předstihem před
uzavřením smlouvy poskytnuty některé informa-
ce, jako např. název firmy, cena zboží, ale také
náklady na dodání a především poučení o právu
na odstoupení od smlouvy. Jestliže uzavřete
„smlouvu na dálku“, máte podle zákona právo
od této smlouvy odstoupit do 14 dnů od převze-
tí zboží. Pokud si tedy objednané šaty vyzkouší-
te a zjistíte, že odstín zcela neladí k Vaší pleti,
není nic jednoduššího, než šaty zabalit do balí-
ku a zaslat zpět dodavateli s žádostí o vrácení
peněz. Ovšem pozor, prodávajícímu musí být ve
lhůtě 14 dní zboží doručeno, nestačí, když jej na
poštu donesete včas.

Jestliže Vás prodávající neinformuje o mož-
nosti od smlouvy odstoupit, prodlužuje se lhůta
k odstoupení na 3 měsíce od převzetí věci.

Nenechte se při vrácení zboží odradit tvrze-
ním prodávajícího, že zboží je třeba vracet
v neporušeném obalu. Tuto podmínku dává
zákon pouze u audio a video nahrávek, a také
u počítačových programů, aby se zabránilo
snadnému pořizování pirátských kopií.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
již několikrát provedlo test internetových a zásil-
kových obchodů, zaměřený především na to,
zda spotřebitelům poskytují dostatečné infor-
mace. Upřímně řečeno, zatím vždy dopadl test
pro obchodníky neslavně. Až si tedy zase někdy
budete listovat katalogem či procházet interne-
tové obchody, zkuste si udělat svůj vlastní test
a všímat si, jak vůči Vám jako zákazníkovi plní
podnikatelé své zákonné povinnosti. Chcete-li
se dozvědět víc o svých právech, nebo se pora-
dit o svém konkrétním problému, můžete se
obrátit na poradce SOS na internetových strán-
kách www.spotrebitele.info nebo na lince SOS
po telefonu na čísle 900 08 08 08 (linka s doto-
vaným tarifem 8 Kč/min).

Jana Luhanová,
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

Daruj krev!
V ordinaci MUDr. Ježkové
mezi 7.00 - 9.00 hod.
každé poslední úterý
v měsíci.
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K U LT U R N Í  AKCE
do 25. 9. Městské muzeum KAMENY Z OKOLÍ I Z DÁLEK 

výstava z mineralogických sbírek muzea a soukromých
sběratelů.

do 6. 11. Městské muzeum VÝZKUM RANĚ STŘEDOVĚKÉHO POHŘEBIŠTĚ
vstupní místnost V ZELENČI

od soboty 1. 10. Městské muzeum SETKÁNÍ
do neděle 23. 10. výstava obrazů Blanky Jechové.

Slavnostní vernisáž 1. 10. od 10.00 hod. zahájí v Síni
Jana Zacha hudební produkce Venduly Šmejkalové, úvodní
slovo pronese Jitka Ridlová.

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

28. 9. Husův sbor SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
10.00 hod. Rada starších Církve čs. husitské si v Den české státnosti

připomene 70. výročí položení základního kamene Husova
sboru.
Bohoslužbu vykoná Mgr. Jana Šilerová, biskupka CČSH olo-
moucké diecéze. V průběhu liturgie zazní duchovní písně
v podání ekumenického pěveckého sboru.

středa 5. 10. Městské muzeum KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
19.00 hod. Pořádá: Městské Účinkují: Daniela Demuthová – mezzosoprán, Zbyňka 

muzeum spolu se Šolcová – harfa, Jan Machat – flétna.
Spolkem přátel Zazní skladby: Bacha, Maraise, Händela, Telemanna,
čelákovického muzea Paisiella, Mozarta, Chopina, Dvořáka, Ravela, Debussyho,

Webera.

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 23. 9. TANEČNÍ BEATOVÁ ZÁBAVA  
21.00 hod. Po 13 letech se představí skupina SAFRON a zahraje společně s NOVÝM

DEKAMERONEM. Předprodej vstupenek v kanceláři KD a prodejně Sport-
ADOP. Vstupné: 130,- Kč

sobota 17. a 24. 9. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY   
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav 

PŘIPRAVUJE:
10. října – POSLEDNÍ LÉTO – M. Vančurová a V. Harapes v divadelním představení

21. října – KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU – pořad pro děti
23. října – HS RADOST a VESELINKA – hudební vystoupení

Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého představení.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: pondělí, úterý, středa, čtvrtek 14.00–16.00 hod.

Telefon: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172, e-mail: jirina.kd@seznam.cz

HOGO FOGO KINO
CAFÉ BAR

PROGRAM ZÁŘÍ
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

www.hogo.cz  tel.: 325 551 496

st 21. 9. Rukojmí 19.30
čt 22. 9. Cin City - město hříchu 19.30
pá 23. 9. Svěrací kazajka 19.30
so 24. 9. Hogo Fogo Festival – Lysá live18.00
4. díl festivalu představí hudbu kapel z Lysé a okolí - Festival
vznikl za finanční podpory Středočeského kraje a MěÚ Lysá n. L.

ne 25. 9. Slonisko a medvidek Pú 15.00
PRO DĚTI

čt 29. 9. Fantastická čtyřka 19.30
pá 30. 9. Batman začíná 19.30
so 1. 10. Mr. and Mrs. Smith 19.30
ne 2. 10. Kouzelný kolotoč 15.00

PRO DĚTI

KALENDÁŘ PRO ROK 2006
Spolek přátel Čelákovického muzea vydal

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

3. – 7. října 2005

Městská
knihovna

Čelákovice
Pondělí 3. října v 17 hodin
Zdravý životní styl
beseda na téma ekologie v domácnosti

Úterý 4. října v 18 hodin
Návrat Dalimilovy kroniky do Čech
beseda s PhDr. Jaroslavem Vrchotkou, CSc

Čtvrtek 6. října v 17 hodin
Kyrgyzstán očima vysokohorského turisty
podruhé
beseda s Ilonou Füzékovou

Pátek 7. října 2005: 8,30 – 20 hod.
Den otevřených dveří s výstavou prací čte-
nářů: Čelákovice v obrazech a fotografiích

V Týdnu knihoven přechází MěK ze systému
LANius na CLAVIUS.
Zároveň bude pro uživatele, díky sponzorské
firmě DemoAutoplast, s. r. o., Čelákovice, na
www.celakovice-mesto.cz/knihovna/katalog
zpřístupněn ONLINE katalog pro dokumenty.

Městská knihovna Čelákovice pro
děti a mládež v I. pololetí roku 2005

Co se děje v dětském oddělení v dopoledních
hodinách?

Dětské oddělení Městské knihovny navštěvu-
jí dopoledne zejména maminky s malými dětmi
a také školy, pro které se zde připravují různé
literární akce. A o jaké akce se jedná?

V lednu se děti 3., 4. a 5. tříd ZŠ seznámily
s fondem knihovny při tzv. Lekcích informatiky, kde
pomocí počítače hledají odpovědi na otázky
v testu. Další měsíce byly již ve znamení  besed na
různá témata. 4. a 5. třídy se seznámily se živo-
tem a dílem spisovatele Eduarda Petišky, který
strávil své dětství v Čelákovicích. Děti 1. a 2. tříd
poslouchaly pohádky, cvičily při písničkách, zkrát-
ka vítaly jaro. 2. dubna si celý svět připomněl 200.
výročí narození světoznámého dánského pohád-
káře Hanse Christiana Andersena.Také v naší kni-
hovně jsme si o něm povídali se 4. a 5. třídami ZŠ,
nezapomněli jsme ani na Speciální školy.
4.dubna 2005 zemřela malířka a ilustrátorka Hele-
na Zmatlíková. Čtení z knih, které H. Zmatlíková
ilustrovala, si přišli poslechnout žáci 2. a 3. tříd.
Předškoláci z obou MŠ a prvňáčci ZŠ se naučili
básničku z knihy Moje první čítanka „Jak se chodí
do světa“, poslouchali pohádky a zacvičili si při pís-
ničkách. Rozloučili jsme se naučenou básničkou.

Rozloučení se školním rokem proběhlo
s páťáky, a to formou Předprázdninového kvízu.
Vyhledávali jsme knihy, které mají v názvu slovo
prázdniny, a určovali, který z daných obrázků
patří do jakého státu. Žáci zjistili, že u nás
mohou najít informace ke všemu, co je zajímá.

A oddělení pro dospělé?
Toto oddělení je velmi využíváno čtenáři jak

v dopoledních, tak v odpoledních hodinách. Knihov-
nice se jim snaží pomoci s výběrem knih i vyhle-
dáním nejrůznějších informací ze všech oborů.

Kromě této činnosti jsou pořádány také literár-
ní akce pro 2. stupeň ZŠ a místní Gymnázium.

Žáci 8. a 9. tříd ZŠ si poslechli vyprávění spo-
lečně s ukázkami z knih, které napsal Edgar Allan
Poe. Zájem je také o povídání nad knihou Perličky
dětství, kterou napsala zdejší rodačka Věra Gis-
singová-Diamantová. Dalšími besedami, které
z nabídky naší knihovny využívají školy, je Samiz-
datová a exilová literatura a také Venkovský realis-
mus. Velký ohlas mají  Literární vycházky, kde se
žáci a studenti při procházce městem seznámí
s literárními  osobnostmi našeho města a jeho kul-
turou. Několik tříd gymnázia navštívilo knihovnu za
účelem dozvědět se více o životě a díle J. A.
Komenského a něco nového o Miloši Formanovi.

Každý rok si přicházejí třídy poslechnout
i ukázky z Osvobozeného divadla.

Děkujeme všem učitelům a profesorům za
spolupráci a těšíme se, že se budeme setkávat
i v tomto školním roce. Naši Nabídku besed
a lekcí informatické výchovy najdete na
www.celakovice-mesto.cz/knihovna/akce

Soňa Husáriková a Naděžda Picková,
pracovnice služeb MěK Čelákovice
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Školní družina: Provoz 6.15 – 17.00 hodin.
V tomto školním roce 2005/06 otevíráme

následující zájmové kroužky:
Počítače hrou – Martina Tichá
Šikovné ruce – Miroslava Hoťová
Výtvarný kroužek – Renata Chnapková
Angličtina pro začátečníky – Radka Hrušková
Plavání – Martina Tichá
Provoz těchto kroužků bude upřesněn během

měsíce září.
A co naše děti tento rok ve školní družině

čeká?
Mikulášský karneval, Vánoční besídka,

Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark, III. Rej
čarodějnic, oslava Dne dětí, návštěvy divadla
Minor.

Věříme, že se Vašim dětem bude u nás líbit,
a už se na všechny moc těšíme.

Martina Tichá

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2005 – OTEVŘENO OD 12. září 
Otevírací doba: po 9.00 – 12.00

út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st 9.00 – 12.00
čt 9.00 – 12.00
pá 9.30 – 12.00 (16. 9. zavřeno – výlet)

Od října bude otevírací doba upravena a zahájeny kroužky pro děti.
Prosíme návštěvníky, aby přicházeli do 10 hodin (to s ohledem na předpokládané hezké počasí -
pokud po desáté nikdo nedorazí, pak se služba s dětmi vypraví rovněž za sluníčkem ven).

• Za příznivého počasí se budeme scházet také na zahradě MDDM (k dispozici jsou zde houpačky,
klouzačka, pískoviště i stoleček a lavičky k posezení).

• Ve středu od 14.30 do 16.30 bude opět 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.: 326 993 504 nebo 604
564 683. Hlaste se prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl začít co nejdříve (až se sejde cca 5 - 6
maminek).

• Ještě jsou volná místa v kurzech plavání kojenců (od 6 měsíců), batolat a mladších dětí, které
vede Rodinné centrum Myšák. Přihlásit se můžete u instruktorek plavání (RC Myšák): Dana Jan-
čatová – tel.: 607 842 881, 315 683 988, Jana Zmeková – tel.: 723 589 614, 315 681 846. Přihláš-
ky v Čelákovicích zajišťuje rovněž paní Pavlína Janáčová tel.: 326 994 204, 737 312 150. Ve stře-
du 21. 9. 2005 se koná schůzka rodičů a „plaváčků“ v 9.00 hod. ve vestibulu bazénu
v Čelákovicích. Aquaerobic pro maminky začíná v Čelákovicích ve středu 21. 9. 2005 ve 
20 hodin. S instruktorkami je rovněž možné domluvit lekce plavání pro miminka (do 6 měsíců)
v domácím prostředí.

• Pokud chcete od příštího měsíce dostávat program MC 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

KURZY NA ZÁŘÍ
Keramika - děti - 5 tříhodinových lekcí
22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10.
Od 16.00 - 19.00 hod.
Cena: 1500,- Kč

Tiffany technika - vitráže
17. 9. a 18. 9.
Od 14.00 - 18.00 hod.
Cena: 1200,- Kč

Textilní víkend
24. 9., dekorování 25. 9.
Od 14.00 - 18.00 hod.
Cena: 600,- Kč

KURZY NA ŘÍJEN
Keramika - aromalampa
1. 10. od 14. 00 - 18.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Smaltové šperky
2. 10. od 9.00 - 16.00 hod.
Cena: 850,- Kč

Drátenický víkend
8. 10. - 9. 10. od 9.00 - 17.00 hod.
Cena: 1400,- Kč
Lektorka: Monika Jankůj

Keramika - čajová přátelská souprava
22. 10. od 14.00 - 18.00 hod.
Cena: 800,- Kč, včetně další dodělávky dle
domluvy.

Tiffany technika - pokr.
23. 10. od 9.00 - 18.00 hod.
Cena: 1600,- Kč

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

ZŠ J. A. Komenského

MŠ Rumunská

Indiáni a Keltové v Čelákovicích
První léto v Labyrintu proběhlo v indiánských a keltských rytmech. Spolu s Milošem Špringrem

(lektor AJ) jsme uspořádali dva týdny výtvarných technik s výukou AJ. Děti si u nás mohly vyzkou-
šet různé techniky s indiánskými nebo keltskými motivy, např. šperky, lapače snů, indiánský totem,
batikované tričko, drátované drobnosti, keramické kotlíky, malovaly na  kameny i po sobě samých.
Výtvarně se mohly vyřádit, jak chtěly. Po celou dobu probíhala výuka angličtiny přizpůsobená buď
Indiánům nebo Keltům. Děti celý týden zakončily zkouškou jazykové zdatnosti, prošly stezkou odva-
hy, vykouřily dýmku míru a odnesly domů spoustu výtvarných skalpů. Děkujeme rodičům za jejich
zájem při našich hrách, za super buchty a koláče, a dětem za jejich hravost, bezprostřednost
a nadšení pro náš záměr a těšíme se na příští rok. S indiánským bye! a keltským hwet! 

vd-Labyrint

Mateřská škola, Rumunská 1477, Čelákovice

OZNAMUJE ZMĚNU 
PROVOZNÍ DOBY

s účinností od 1. 9. 2005 je otevřena MŠ od
6.30 do 17.00 hod.
Od 1. 9. 2005 se mění úplata za vzdělání
v mateřské škole na 300,- Kč/měsíc, pro období
od 1. září 2005 do 31. srpna 2006.

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

http://mddm.celakovice.cz

Zájmové útvary - I . pololetí 2005/2006
Den Hodiny Kroužek Vedoucí Místo konání

Pondělí 14.00 - 15.00 Malý kutil - předškolní - 2.tř Volfová H. MDDM
15.00 - 16.00 Dopravní výchova Pokorná N. MDDM
16.00 - 18.30 Historický šerm Zradička J., Furák V. MDDM
19.00 - 20.30 Němčina - dosp., mládež MUDr. Sedláčková Z. MŠ

Úterý 15.00 - 16.15 výtvarný kroužek  mladší Jandurová H. ZŠ od 4. 10. 2005
15.30 - 17.00 Florbal - přípravka Suchomel J. ZŠ
18.00 - 20.00 Atletika Ryneš J. Spartak Sokol.
16.00 - 17.45 Paličkování - děti Cyrinová A. MDDM
16.30 - 19.30 Lodní modeláři Ing. Majer K. ZŠ 
16.45 - 18.15 Angličtina - pokr. 3, ml. a dosp. Hrdinka M. MDDM
18.00 - 20.00 Paličkování dosp., mlád. Cyrinová A. MDDM
18.00 - 21.00 Čajovna Vašica, Furák TS
18.30 - 20.00 Angličtina - pokr. 2, mlád., dosp. Hrdinka M. MDDM

Středa 15.00 - 17.30 Hraboši - historický, vyřezávání Strach J. MDDM
15.00 - 16.00 Sovík - škola hrou Jandurová H. ZŠ
15.30 - 16.15 Pohybové hry 3-4 letí Bukačová, Pokorná ZŠ
16.30 - 17.30 Pohybové hry 5letí - 1. třída Bukačová, Pokorná ZŠ
16.30 - 17.15 Angličtina - děti-I Zörklelová I. MDDM
17.30 - 18.15 Angličtina - děti-II Zörklelová I. MDDM
18.00 - 21.00 Čajovna Vašica, Furák TS

Čtvrtek 15.00 - 16.15 Výtvarka - školní děti Jandurová H. ZŠ od 6. 10. 2005
15.00 - 17.00 Malý kutil - železnice  2.-4.tř. Volfová H. ZŠ
15.30 - 17.00 Florbal - přípravka Suchomel J. ZŠ
16.30 - 18.00 Medvíďata - turisté - 1.-2.tř. Vaněk, Vaňková MDDM
16.45 - 18.45 Medvědi - turisté - 3.-8.tř. Vaněk J. MDDM
16.15 - 17.15 Počítače - tvorba www str. - děti Husárik B. MDDM
16.45 - 18.15 Angličtina - pokr.1 - mlád., dosp. Hrdinka M. MŠ
18.30 - 20.00 Angličtina - začát., mlád., dosp. Hrdinka M. MŠ
18.45 - 19.30 Klíšťata - turisté 15-18 let Vaněk J. MDDM

Pátek 15.00 - 16.30 Šachy Husárik B. MDDM
15.00 - 16.30 Štěňata-přírodověda pro nejmenší Zradičková MDDM od 30. 9. 2005
15.00 - 17.30 Košíkování pro děti - 1x za měsíc Borovičková, Zradič. MDDM od 30. 9. 2005
15.00 - 17.30 Zahrádka - 1x za měsíc Brožíková, Zradičková MDDM
15.00 - 18.00 Dětská pracovní skupina Jandurová H. ZŠ
15.00 - 17.15 Fotokroužek Vašica K. MDDM
17.30 - 20.00 Tvůrčí fotografie - mlád, dosp. Vašica K., Mehéš F. MDDM
15.00 - 19.00 Dračí doupě Pokorná N. MDDM
15.00 - 19.00 Dračí doupě Pokorná N. MDDM
15.00 - 19.00 Dračí doupě Pokorná N. MDDM
16.00 - 18.30 Historický šerm Zradička J., Furák V. MDDM
15.30 - 16.30 Plavání - kurz Bukačová E. bazén
16.00 - 16.45 Taneční   Disko dance - 1.- 4. tř. Ing. Weyrostková R. ZŠ, malá těl. od 23. 9. 2005
17.00 - 18.15 Taneční  HIP-HOP - 5.-9. tř. Ing. Weyrostková R. ZŠ, malá těl. od16. 9. 2005
18.30 - 19.30 Taneční skupina TORM - mládež Ing. Weyrostková R. ZŠ, malá těl. od 16. 9. 2005
18.00 - 20.00 Atletika Ryneš J. Spartak, Sokol.

Sobota 14.00 - 16.30 Tkaní, šitá krajka Nasková V. MDDM 1. schůzka 8. 10. 2005
16.45 - 16.30 Patschwork, Mola Nasková V. MDDM 1. schůzka 8. 10. 2005
14.00 - 16.45 Malování na hedvábí, batika, potisky Ing. Zradičková A. ZŠ
17.00 - 19.00 Drátování, výroba svíček Zradič., Borovičková ZŠ

8.30 - 15.00 Pletení košíků Ouzký B. ZŠ 1. schůzka 1. 10. 2005
10.00 - 12.00 Keramika - ml. a dosp - 1x za měsíc Ing. Zavadilová Eva ZŠ 1. schůzka 24. 9. 2005

Sporty netr. a méně známé Bukačová, Pokorná MDDM

Neděle 14.00 - 18.00 Krása lidových řemesel Zradičková, Volfová MDDM
15.00 - 21.00 Čajovna Vašica, Furák TS
15.00 - 21.00 Čajovna Vašica, Furák, Špičan TS

Výtvarné kurzy víkendové proběhnou ve vypsaných termínech - 5x za pololetí. Jsou určeny pro mládež, dospělé
a děti od 12 let. (V kurzu pletení košíků je nutný u dětí do 15 let doprovod dospělého).

Změna termínů vyhrazena - podle zájmu, informace od 15. září 2005 na tel. v MDDM.

LETNÍ TÁBOR V BULHARSKU  
Letního tábora v Bulharsku se zúčastnilo 40

dětí. Program byl zaměřen především na sport.
Děti vytvořily perfektní partu, která nepokazila žád-
nou legraci. Těšíme se již na tábor v roce 2006.

LT Čestlín

LT Ostrá LT Čestlín

LT Miličín

LT Miličín - Za sedmi divy světa



Ohlédnutí za školním
rokem v ZŠ Nehvizdy

Uplynulý školní rok byl v naší škole sice
náročný, ale úspěšný. Vrátili jsme se zpět
k původní skladbě mimoškolních akcí a zvolili
jsme novou variantu v oblasti srovnávacích
nástrojů, umožňujících přehled o výstupní úrov-
ni žáků pátého ročníku. Velmi dobrým krokem
se ukázalo zahájení činnosti kroužku keramiky
a zakoupení keramické pece.

Školní rok jsme zahájili společnou plavbou
parníkem Malše – spolu s rodiči a dětmi jsme se
vypravili do Mělníka. Na Vánoce jsme v nehvizd-
ském kostele uspořádali dvě představení pro
rodiče a veřejnost, v průběhu zimy jsme několi-
krát navštívili divadelní představení, malovali
jsme na hedvábí a vyráběli dárky pro maminky,
ale hlavně jsme se chystali na poslední dva
školní měsíce. Do nich jsme soustředili jednak
naše celodenní výlety – do Liberce, kde jsme
navštívili ZOO a putovali na Ještěd, dále pak do
Mělníka a na koňskou farmu Laka. Tento výlet
byl především putováním za historií a poznáním.
Nechyběl ani cyklistický výlet páťáků do okolní
přírody. Vyvrcholením školního roku byla škola
v přírodě, letos v Jizerských horách. Její náplní
byla především pěší turistika, ale i nácvik vodác-
kých dovedností na raftech. Školní rok jsme
zakončili indiánskými hrami na fotbalovém hřiš-
ti AFK Nehvizdy

V oblasti školní práce stojí za připomenutí
realizace dvou kol srovnávacích testů, připrave-
ných nadacemi SCIO a KALIBRO. Získali jsme
tak velmi cenný přehled o úrovni našich páťáků

INFORMACE PRO RODIČE
Organizace školního roku 2005/2006
v základních, středních a speciálních školách

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
v úterý 31. ledna 2006. Období školního vyu-
čování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 30. června 2006.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 
26. října a čtvrtek 27. října 2005.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek
23. prosince 2005 a skončí v pondělí 2. ledna
2006. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2006.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 3. února 2006.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
podle sídla školy. Na okrese Praha-východ jsou
stanoveny od 20. 2. – 26. 2. 2006.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
13. dubna a pátek 14. dubna 2006.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 
1. července 2006 do pátku 1. září 2006.

Období školního vyučování ve školním roce
2006/2007 začne v pondělí 4. září 2006.

odbor školství, informací a kultury MěÚ
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a srovnání této úrovně s žáky ostatních škol.
Uchazeči o studium na osmiletém gymnáziu se
navíc zúčastnili obou kol Národních srovnáva-
cích zkoušek a pro zájemce běžely celoročně
internetové e-learningové kurzy. Příprava se
vyplatila – v přijímací řízení na gymnázia uspě-
lo šest uchazečů. Pět nastoupí do čelákovické-
ho gymnázia, jeden do gymnázia v Horních
Počernicích.

Uplynulý školní rok byl především rokem,
v němž obec Nehvizdy zahájila velkou investič-
ní akci – přestavbu a přístavbu budovy mateř-
ské školy. V první etapě budou přebudovány
prostory školní kuchyně, dále v blízkém časo-
vém horizontu vznikne nová školní jídelna
a nové prostory pro předškolní vzdělávání.

Uplynulý školní rok byl úspěšný. Na jeho
úspěchu se kromě obětavých učitelek podílel
především náš zřizovatel, kterým je obec Neh-
vizdy, ale i řada rodičů, stejně tak nám velmi
pomáhá AFK Nehvizdy, jehož nově vybudované
sportovní zázemí je naší škole plně k dispozici.

Nezbývá než poděkovat všem za velmi dobře
odvedenou práci a popřát úspěšný vstup do
nového školního roku. Dr. Luboš Rýdlo

Přístav Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Parník Malše 
Program Termín Doba Rozsah plavby Cena

Velká okružní plavba 17. 9. 15.30 Dvouhodinová okružní plavba 200,- Kč
s vyplutím z přístavu 15. 10. až středním Polabím kolem soutoku Děti do 6 let zdarma,
Brandýs n/L 17.30 Labe s Jizerou a přes plavební do 15 let 100,- Kč

komoru Čelákovice.

Svatováclavské slavnosti 28. 9. 13.00  Okružní plavby středním 100,- Kč
až Polabím k soutoku Labe Děti do 6 let zdarma,
17.00 s Jizerou - odplutí každou do 15 let 50,- Kč

celou hodinu.

Po celou dobu všech plaveb je na lodi otevřen lodní bufet s občerstvením.
Informace na tel.: 326 907 505, 602 621 223, 732 523 493 nebo na internetových stránkách –
www.nalabi.cz  Loď vyplouvá při min. obsaditelnosti 10 dosp. osob.

Takto to vypadalo v areálu ZŠ Kostelní –
Kamenka, kde probíhá rekonstrukce plynové
kotelny, dne 29. srpna 2005. Z důvodů staveb-
ních prací začal školní rok na této ZŠ až 5. září
2005. Foto: PhDr. Mirko Nosek

Chovejte se ke zvířatům zodpovědně!

Odložená zvířata
Často se setkáváme s tím, že občané se cho-

vají ke zvířatům velmi nepěkným způsobem.
Poslední dobou se v našem městě rozmáhají
případy odložených zvířat, jak psů, tak i koček.

V sídlištní zástavbě, kde je velká anonymita,
dochází k odložení zvířete např. do parku, na
lavičku, před vchod do domu, či ke kontejne-
rům. Pachatel zřejmě spoléhá na to, že se opuš-
těného tvorečka už někdo ujme. V mnohých pří-
padech však zvířátko skončí špatně. Buď pojde
hlady, nebo se stane obětí většího zvířete či
zlého člověka.

Zvláště nyní, po letních prázdninách, kdy si
mnohé děti měly možnost přivézt třeba z vesni-
ce od babičky živého tvorečka, toto nebezpečí
stoupá. Začne nový školní rok a dítě již nebude
mít tolik času na péči o domácí zvířátko, jako ve
dnech volna. Pečovat o zvířátko ho také může
přestat bavit a tuto povinnost na sebe přenesou
rodiče.

Upozorňujeme, že opuštění zvířete (s výjim-
kou zvířete volně žijícího) s úmyslem se ho zba-
vit či zvíře vyhnat je podle zákona č. 77/2004
Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrá-
ní zakázáno. Pokud přesto dojde k úniku Vaše-
ho zvířete a zdejší odchytová služba zvíře zajis-
tí, na majiteli zvířete budou vymáhány náklady,
které městu tímto vznikly.

Kastrace
Druhým nejčastějším případem je zbavování

se nechtěných čerstvě narozených koťátek již
výše uvedeným nepřijatelným a odsouzeníhod-
ným způsobem.

Lidé si často neuvědomují, že běžně existuje
možnost nechat své zvíře vykastrovat. Tento
výkon provádí každý veterinární lékař. Pod
pojmem kastrace rozumíme operativní odstra-
nění zárodečných žláz. Zásah může být u obou
pohlaví proveden v jakémkoli věku. Nejvhodněj-
ší je doba před pubertou, přibližně ve věku
sedmi až devíti měsíců. Zásah u kocourů je pod-
statně jednodušší. Někdy se místo pojmu kast-
race používá pojem sterilizace. Toto označení
není správné, zvíře se pak sice nemůže roz-
množovat, ale je i nadále pohlavně aktivní se
všemi důsledky, zatímco při kastraci zmizí
i nežádoucí chování. Kdo nemá kočky na chov,
měl by je nechat kastrovat.

Pro kastraci: nejlepší metoda, jak zabránit
nežádoucímu rozmnožování, provádí ji veteri-
nář, je bezpečná, při kastraci kocoura nedochá-
zí ke značkování, kastrovaní kocouři se chovají
teritoriálně jako kočky, po kastraci zvíře nepoci-
ťuje pudovou frustraci, zvíře je hravé, zdravé,
přítulnější, v průměru se dožívá vyššího věku.

Proti kastraci: je proti přirozenému pudu roz-
množovat se a uchovat rod, zásah do přiroze-
nosti koček.

Malý početní příklad na závěr:
Dvě kočky, které odchovají ročně osm koťat,

jsou schopny během sedmi let založit základ
pro další rozmnožení „kočičích rodin“ o počtu
174 760 koček! 

Jen málo lidí je ochotno si vzít z útulku
neznámou kočku.

Člověk kočku domestikoval, a tím již před tisí-
ci lety převzal zodpovědnost za její život.

O životě každého zvířátka uvažujte prosím
zodpovědně. Pokud víte, že se o potomky zví-
řátka nebudete moci postarat, raději zvolte
cestu kastrace.

Čerpáno z Internetu a časopisu Naše kočky
č. 7/2004

odbor životního prostředí MěÚ 
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Našim vandalům
Vandalové byli bojovníci, kteří na konci staro-

věku zničili Římskou říši. Dodnes však obdivuje-
me v Římě torza starých památek vybudova-
ných před jeho zničením řadou generací, po
Vandalech nám však zůstalo jenom jejich
jméno, které jsme přiřkli všem, kteří ničí vybu-
dované hodnoty bez toho, že by po nich zůstalo
cokoliv užitečného. I v našem městě jsou
VANDALOVÉ. Neznáme jejich jména, neznáme
jejich tváře. Setkáváme se však s jejich činy. Tu
zničená dopravní značka, tu shoří kontejner
s odpadem, tu je počmáraná nově omítnutá
zeď. Jako by je těšilo ničit to, co slouží ostatním,
jako by jejich cílem byla zkáza. Určitě však se
tak nechovají ve svém bytě. Nepomalují stěny
nesmyslnými klikyháky, nezapálí si polstrování
pohovky, nezničí si své nové oblečení. Jen když
vyjdou ze svého bytu, zmocní se jich jakási
duševní porucha a touží ničit. Možná se jen
chtějí předvést před kamarády nebo před děv-
čaty, jací jsou to chlapáci. Možná však si jen
v anonymitě chtějí dokázat, že také něco dove-
dou. Když už nemohou vytvořit něco nového,
tak alespoň něco chtějí zničit. Aby si mohli říci:
zde bylo to nebo to a já jsem to odstranil, já
jsem to změnil.

Je lék pro naše vandaly? Znáte některého?
Pochlubil se vám svými hrdinskými kousky? Jak
jste na to reagovali? Otázek můžeme klást
hodně, co se však dozvíme, a hlavně co s tím
můžeme dělat. Tu otázku nechávám otevřenou.
Pro naše vandaly, ale i pro nás ostatní.

Ing. Josef  Šalda

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Připravujeme výstavu hub. Letos bude
v měsíci říjnu ve dnech 14. – 16. 10.
v areálu svazu chovatelů na děkanství.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice
foto: M. Mucha a Ing. Josef Kadeřávek

OCENĚNÍ PRO JOSEFA KADEŘÁVKA
MK České mykologické společnosti v Čeláko-

vicích patří v České republice mezi přední
v odborné a osvětové činnosti. Pravidelně po
mnoho let pořádá přednášky pro veřejnost,
výstavy hub jedlých, nejedlých i jedovatých.
Každý měsíc pořádá pro naše občany mykolo-
gickou poradnu. Velkou zásluhu na této činnosti
má vedoucí MK ČMS ing. Josef Kadeřávek.
V těchto dnech byla jeho práce oceněna val-
nou hromadou ústředí České mykologické
společnosti udělením čestného uznání ČMS
s právem nosit odznak „Stříbrný Cantharellus“.

Blahopřejeme! 
Za MK ČMS Čelákovice Petr Bajer

Podzimní svoz tříděného a nebezpečného
komunálního odpadu

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou od 24. září do 22. října 2005 pořádat
svoz tříděného a nebezpečného komunálního odpadu. Vytříděný nebo nebezpečný
komunální odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech
v následujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

24. září 2005
ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

1. října 2005
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

8. října 2005
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

15. října 2005
ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

22. října 2005
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

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

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice
pořádá

v chovatelském areálu
na děkanství, ulice Kostelní 455

OKRESNÍ VŠEOBECNOU
VÝSTAVU ZVÍŘAT

OKRESU PRAHA-VÝCHOD
Otevřeno od pátku do neděle

16. – 18. září 2005
od 8 do 18 hodin,

v neděli do 16 hodin
okrasné a exotické ptactvo, králíci, drobní

savci a laboratorní zvířata, okrasní, 
užitkoví a poštovní holubi, okrasná 
a užitková hrabavá a vodní drůbež, 

obojživelníci, plazi, akvarijní ryby a vodní 
živočichové, chov medvídků mývalů

P RO D E J  -  KO U P Ě  -  V Ý M Ě N A
Soutěž chovatelů o poháry a čestné ceny

VSTUPNÉ:
školy 3,- Kč, děti 6,- Kč, dospělí 25,- Kč

Co takhle mykologická rezervace
v Čelákovicích …

Jistě každý z nás obdivuje televizní záběry
hřibů rostoucích na náměstí několika měst pro
radost nás všech. I v našem městě je místo, kde
nerostou sice praváci, ale hřiby koloděj, hřib
červený a vzácný hřib medotrpký.

Kde? Pod lipami na břehu mlýnského náhonu.
Když je tam objevíte, nechte je na svém stano-
višti a těšme se z jejich růstu. Za pokus to stojí.
Boletus albidus (suspectus, radicans) – hřib
medotrpký

Klobouk až 20 cm široký, bělavý, zašedlý,
později ve stáří hnědě zbarvený, vyklenutý, tuhý,
masitý. Rourky má citrónově žluté, k stáru do
olivova, pomačkáním většinou modrozelenající.
Třeň řepovitě ztlustlý, často protažený v krátký
kořen, pod kloboukem citrónový s jemnou síť-
kou, dole bledý až zahnědlý. Dužnina světle
žlutá, v klobouku modrající, ve třeni slabounce
zarudlá. Je hořký. Nejedlý.

Konečně se dušička houbařova dočkala. Letní
deště dodaly i v Čelákovicích lesům potřebnou
vláhu a houby šílely. Nepamatuji v letních měsících
tak silný růst hub jako letos. A rostou – krásné
hřiby kaštanové, sinné a taky muchomůrka šiš-
kovitá (Amanita strobiliformis) – plodnice velká,
masitá, bělavá, klobouk posetý hranatými velkými
zbytky rozpukané plachetky. Lupeny má bílé, velký
prsten občas miznoucí. Třeň dole mírně ztluštělý,
zakončený bradavkovitými kruhy.

Co se mi nelíbí – rozkopané, rozšlapané plodni-
ce hub v našich alejích a parcích. Pamatujme, že
výskyt hub je jedním z citelných ukazatelů stavu
životního prostředí. Když přestanou růst, může být
už pozdě. Chraňte naše lesy a houby v nich!

HOUBY
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FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE
Před začátkem nové sezony byl klub na

týdenním soustředění v Orlických horách, kde
mužstvo mužů sehrálo přátelské utkání a pora-
zilo 12:5 Nové město nad Metují.

Nová sezona začíná v měsíci září a čeláko-
vický klub budou reprezentovat tyto kategorie:
Muži, junioři, starší žáci, mladší žáci.

ORKA SLAVÍ 10 LET
Florbalový klub Orka letos slaví 10 let své exi-

stence. Od svého založení v roce 1995 působí
ve druhé nejvyšší soutěži, jednu sezonu po
vybojovaném postupu pak Orka hrála soutěž
nejvyšší, tedy první ligu. Postupem doby se roz-
růstala členská základna a přibývaly všechny
věkové kategorie. V současnosti má oddíl Orky
na 120 aktivních hráčů působících v devíti druž-
stvech počínaje elévy, dále mladší a starší žáci,
dorostenci, junioři a nakonec dvě družstva
mužů. Svou velikostí se Orka řadí mezi největší
sportovní kluby v kraji, ve středních Čechách je
pak jedním ze tří florbalových oddílů, spolu
s Mladou Boleslaví a Nymburkem, působící
v celostátních soutěžích. Mezi největší úspěchy
klubu patří účast týmu mužů v první lize a velmi
úspěšné působení v poháru, kde v ročníku 2001
byla Orka zastavena až v semifinále po samo-
statných nájezdech.

V těchto dnech je A-tým mužů v plné přípra-
vě na nadcházející sezonu, za sebou má týden-
ní soustředění a kvalitní přípravné zápasy.

Martin Bajer

ATLETIKA

Tři centimetry od bronzu
Na mistrovství České republiky juniorů

a dorostenců v Pardubicích obsadil Michal
Jager ve skoku dalekém dorostenců čtvrté
místo. Po prvních pokusech vedl výkonem 660
centimetrů, ve druhém se zlepšil o osm centi-
metrů. To bylo jeho maximum v tomto závodě.
Vítr z plachet všem závodníkům vzal opavský
Kudlička, který výkonem 735 centimetrů vytvořil
nový český rekord. Druhý skončil jeho klubový
kolega Hudeczek (684 cm) a třetí domácí Dos-
kočil (671 cm). Na Jagera zbyla jen nepopulární
bramborová medaile, od bronzu ho dělily pouhé
tři centimetry…

NOHEJBAL

Pololetní bilance
Koncem června ukončily svá mistrovská utká-

ní všechny týmy nohejbalového klubu a začala
„okurková sezona“, která je ovšem přeplněna
spoustou osadních turnajů na nichž dělal tento
sport své první krůčky.

FOTBAL

Nejbližší program na stadionu „U Hájku“
Divize B
Sobota 24. 9. v 16.30 UNION-BLŠANY B
Sobota 8. 10. v 16.00 UNION-V. ŽIŽKOV B

III. kolo Poháru ČMFS
Úterý 11. 10. v 16.00 UNION-FK TEPLICE

ov erce:

Nový kurt přežil první měsíce velmi dobře
a snad jen přilehlé okolí snižuje kvalitu a koneč-
ný vzhled areálu. Hřiště samotné bylo hodnoce-
no velmi kladně, a to nejen domácími borci. Vše
se ovšem neobešlo bez prvních dětských
nemocí, a tak je stále co zlepšovat.

Hráčské týmy v podstatě naplnily své před-
poklady a ukončily první polovinu soutěže na
očekávaných pozicích. A-tým se dělí o druhé
a třetí místo, když ztratil mnoho bodů častou
absencí a proměnlivostí sestavy. Žáci odehráli
své první turnaje a určitě se na nich v konku-
renci starších hráčů neztratili. Největší úspěchy
potvrzují dorostenci, kteří suverénně vyhráli
základní skupinu. Začátkem září  je čeká první
soupeř v systému K. O. TJ Pankrác. Malou kaň-
kou na jejich výkonech je snad pouze výsledek
z mistrovství republiky, na které se kvalifikovaly
dva týmy, ale žádný nedokráčel až na vrchol.
Zůstalo tedy alespoň u jedné bronzové a jedné
stříbrné medaile.

Za první část letošního roku tedy zatím pře-
vládají úspěchy. I když „nic není dokonalé“.

Kolotoč mistrovských utkání se znovu rozjíždí
počátkem září a my se těšíme, že si k nám
najdou cestu další příznivci, kterém touto ces-
tou srdečně zveme.

Petr Štěpánek, Tj Spartak Čelákovice




