
ZPRAVODAJ MĚSTA
ČELÁKOVIC MĚSÍČNÍK  ZÁŘÍ 2006  ZDARMA

www.celakovice.cz

● Lávka přes Labe, cyklostezka

do Toušeně

● Podzimní svoz komunálního

odpadu

● Pohár starosty vyhrála Slavia

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Model náměstí s přilehlým okolím a polyfunkčním domem v proluce
v měřítku 1: 250 je od 16. 8. 2006 vystaven ve výloze České pošty 
(Obecní dům – Stankovského čp. 1650).

V průběhu tohoto volebního období jsme našli odvahu modernizovat
naše město od jeho samotného středu, přičemž jsme nezapomněli ani na
rozvoj jeho okrajových částí. Nechali jsme soukromého investora připravit
kvalitní nadčasový návrh dostavby proluky náměstí polyfunkčním centrem,
který je výsledkem téměř dvouletého vývoje a jsou v něm zapracovány
veškeré připomínky oponentních architektů i kolektivních orgánů města.
O jeho případné realizaci necháváme rozhodnout většinu z Vás – občanů
Čelákovic. Využijte, prosím, této možnosti a uplatněte v sobotu 9. 9.
2006 v referendu svůj názor. Bylo by velice sympatické a hlavně zodpo-
vědné, kdyby účast občanů našeho města, resp. oprávněných osob
zapsaných ve volebních seznamech, byla nadpoloviční, aby  referendum
bylo platné a jeho rozhodnutí závazné.

Pokud v platném referendu nadpoloviční většina oprávněných občanů,

POJĎME K REFERENDU!
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 21. 6. 2006 o konání místního referenda podle § 14 

zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) a vyhlásilo místní
referendum na den 9. 9. 2006, na dobu od 8.00 hod do 22.00 hod. s otázkou:
„Odmítáte realizaci Polyfunkčního domu Harmonie v proluce na jižní straně náměstí?“

kteří se referenda zúčastní, odpoví ANO, tedy odmítne Polyfunkční dům
Harmonie, bude toto rozhodnutí pro nás zastupitele závazné a připravo-
vanou dokumentaci k územnímu řízení zamítneme. Další postup zvolí noví
zastupitelé, kteří vzejdou z komunálních voleb konaných v říjnu 2006.

Pokud v platném referendu nadpoloviční většina oprávněných občanů,
kteří se referenda zúčastní, odpoví NE, tedy neodmítne Polyfunkční dům
Harmonie, pak zastupitelé na svém zasedání 20. 9. 2006 zaujmou nepo-
chybně nadpoloviční většinou kladné stanovisko k dokumentaci pro
územní řízení.

Pokud se tohoto referenda nezúčastní alespoň polovina oprávněných
osob zapsaných ve volebních seznamech, je rozhodnutí referenda neplat-
né a zastupitelé v této záležitosti rozhodnou dle vlastního uvážení a svě-
domí.

Proto si Vám na základě uvedených skutečností dovoluji navrhnout –
pojďme k referendu a rozhodněme o předloženém návrhu dostavby proluky.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Čelákovické Gymnázium se potřebuje víc zviditelnit

Do nového školního roku vstoupilo Gymná-
zium Čelákovice s novou ředitelkou Ing. Mgr.
LENKOU PEHROVOU, která vystřídala dlouho-
letou ředitelku Mgr. Věru Šumanovou.

Proč jste se rozhodla přihlásit se do konkur-
zu na ředitelku gymnázia?

„Paní ředitelka Šumanová udělala pro město
významný krok tím, že zde gymnázium založila.
Připadá mi smysluplné v její práci pokračovat. Pře-
kvapila mě krajská statistika úrovně vzdělanosti.
Je zde málo vysokoškoláků a převažují lidé se
základním vzděláním. Naše škola zde má své
místo.“

Ve městě velikosti Čelákovic se s nadsázkou
všichni znají. Je to výhoda, že jste, jak se zde
říká, „náplava“ odjinud?

„Určitě, žádné vazby z minulosti nemám, takže
se cítím nezávislá.“

O prázdninách jste jistě měla čas přemýšlet,
kam čelákovický „gympl“ směrovat!

„Cílem číslo jedna, který obsahuje mnoho
kroků, je získat více studentů. Zájem o čtyřleté stu-
dium totiž v posledních letech klesá.“

Co to způsobuje? Spádovost do Prahy?
„Myslím si, že o naší škole se moc neví. Když

jsem loni školila v rámci dalšího vzdělávání učitele
ZUŠ v Brandýse, mnozí vůbec nevěděli, že tu je
gymnázium. Máme co nabídnout. Tvůrčí atmosfé-
ru, zázemí s multimediální aulou a odbornými
učebnami, kvalifikovaně vyučujeme cizí jazyky,
nabízíme volitelné předměty. Máme kontakty

s Belgií, Nizozemskem, Německem, Rakouskem
a s Anglií, ve spolupráci s radnicí chceme navázat
kontakt s partnerským italským městem Trescore,
proto začínáme nově učit italštinu. Budeme se
věnovat i basketbalu, který měl v Čelákovicích
vždy tradici a úroveň.“

Nápadů máte zřejmě hodně v zásobě, ale
jejich realizace bude během na dlouhou trať…

„Samozřejmě, ze dne na den to nebude. Jde
o to, zvýšit povědomí o čelákovickém gymnáziu,
a tím i počty studentů.“

Demografická situace by měla být příznivá,
do měst na okraji Prahy se řada lidí přestěho-
vává, roste i bytová výstavba!

„Ano, roste počet narozených dětí, nestačí
kapacita mateřských škol. Očekávám proto, že
demografická křivka bude mít na naši školu
v budoucnu příznivý vliv.“

Zřizovatelem školy je sice Krajský úřad, ale
jak si představujete spolupráci s vedením
města?

„Spolupráce s městem je samozřejmostí. Střed-
ní škola slouží obyvatelům města a zkvalitňuje
jejich život. S městem jsme navíc úzce spojeni
i tím, že sídlíme v městské budově spolu se
základní školou, MDDM a mateřskou školou.“ 

Ze ZŠ odcházejí nejnadanější žáci po 5. roč-
níku na osmiletá gymnázia, což je asi jedna
z nejcitlivějších třecích ploch!

„Myslím, že se tento problém často zveličuje. Do
naší primy odchází asi 10 – 15% čelákovických dětí.“

Nový školní rok již začal. Jak konkrétně se
bude vaše škola zviditelňovat na veřejnosti?

„Zlepšujeme webové stránky, zavádíme nový
informační systém, k němuž se rodiče připojí a zji-
stí, jaké má jejich dítě známky. Nutná je prezenta-
ce i v regionálních a v pražských médiích, neboť
u nás studuje mnoho Pražáků. Chceme navázat
spolupráci s investory, s dalšími zahraničními part-

nery. Jeden pedagog se bude speciálně věnovat
projektům EU a vypisovaným grantům. Chceme
studium u nás odlišit od okolních středních škol,
aby bylo unikátní a přitažlivé.“

Sledujete také, jak si vedou dál vaši absolventi?
„I za krátkou dobu existence školy se, myslím,

máme čím chlubit. Více než 90% maturantů ze
čtyřletého cyklu bývá přijato na vysoké školy. Loni
bylo přijato 100% přihlášených absolventů osmile-
tého cyklu.“

Za rozhovor poděkoval VÁCLAV TICHÝ

ROZHOVOR

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
dne 20. 9. 2006 od 18.00 hod.

v Kulturním domě.
Program:

majetkoprávní záležitosti • novelizace
vyhlášky města E 45/2001 města Čelákovic,

o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních

odpadů • úprava č. 4 rozpočtu města na rok
2006 • proluka náměstí (výsledek referenda

a následný postup) • různé



MĚSTO ČELÁKOVICE 
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích,
nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích   

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozice:

● REFERENT ODBORU ROZVOJE MĚSTA MěÚ V ČELÁKOVICÍCH
(zajišťování odborných agend ve vymezeném dílčím úseku)           

Pracovní poměr na dobu  URČITOU – po dobu mateřské a rodičovské
dovolené.
Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovicích
Kvalifikační předpoklady:

• VŠ nebo ÚSO stavebního směru
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru
• znalost problematiky samosprávy a státní správy
• znalost zákona o veřejných zakázkách
• zkušenosti s přípravou a realizací staveb, vč. přípravy podkladů

k žádosti o dotace 
• zkušenosti s vedením digitální technické mapy a katastrem nemovitostí
• orientace v problematice územního plánování (příp. příslušné zkouš-

ky odborné způsobilosti)
Nástup možný od od 1. listopadu 2006.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon
o úřednících územních samosprávných celků

• strukturovaný životopis s kontaktní adresou a telefonem
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho 

vyžádání
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády (7. – 8. tř.)
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 29. září 2006:
na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny s uvedením odesílatele.
Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání – ODBOR ROZVOJE MĚSTA“
Kontakt + další informace:
Ing. Teichmanová – vedoucí odboru rozvoje města, tel.: 326 929 138.

● REFERENT HOSPODÁŘSKÉHO ODBORU MěÚ v ČELÁKOVICÍCH
(zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, prodeje

a jiných forem dispozice)  
Pracovní poměr na dobu NEURČITOU.
Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovicích
Kvalifikační předpoklady:

• ÚSO 
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru
• znalost problematiky samosprávy a státní správy
• orientace v problematice katastru nemovitostí

Nástup možný od 1. ledna  2007.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřed-
nících územních samosprávných celků

• strukturovaný životopis s kontaktní adresou a telefonem
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžá-

dání
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády (8. tř.)
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 29. září 2006:
na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny s uvedením odesílatele.
Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání“

Kontakt + další informace:
p. Šamša – vedoucí hospodářského odboru, tel.: 326 929 115.
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ROZVOJ MĚSTA
Obchvat silnice II/245 Čelákovice 

Zadavatel Středočeský kraj vyhlásil veřejnou zakázku na kompletní projektovou
dokumentaci obchvatu silnice II/245 – pokračování přeložky silnice z Brandýsa n. L.
mimo město přemostěním tratě ČD a jejím vyústěním za městem na stávající silni-
ci na Mochov. Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, ještě
podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách (od 1. 7. 2006 platí nový zákon
č. 137/2006 Sb.). 22. srpna 2006 proběhlo v zasedací místnosti odboru majetku
a investic Středočeského krajského úřadu první jednání hodnotitelské komise,
jejímž členem jsem z titulu funkce starosty města byl jmenován.
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe – Nedaniny pod Kovohutěmi

Na lávku disponuje město územním rozhodnutím, na základě kterého byly vykou-
peny dotčené pozemky od soukromých vlastníků. Projektantka Ing. Krejcarová
dokončuje dokumentaci k územnímu řízení na pokračování ulice Přístavní kolem
Kovohutí včetně přístupových cest na tuto lávku. Dokumentace pro územní řízení na
vlastní lávku i na přístupové cesty budou podkladem výběrového řízení na stupeň
dokumentace pro stavební povolení a prováděcí, které připraví odbor rozvoje města
MěÚ v měsíci září 2006. Na základě vydaného stavebního povolení požádáme
o finanční dotaci. Stejně tak zadáváme projektantovi Ing. Ondrákovi zpracování
dokumentace cyklostezky na pravém břehu Labe (severní strana Labe), která pove-
de po navigaci Labe, bude navazovat na projektovanou cyklostezku Lysé n. L.
u Řehačky, spojí budovanou lávku i zdymadla. Následná realizace předpokládá těs-
nou spolupráci zainteresovaných obcí (měst) – Káraného, Lysé n. L. a Čelákovic.
Cyklistická stezka Čelákovice – Lázně Toušeň

Ve čtvrtek 24. 8. 2006 otevřela hodnotitelská komise obálky této veřejné zakáz-
ky a Rada města 7. 9. 2006 rozhodne o pro město nejvýhodnější nabídce a pří-
padně schválí smlouvu o dílo s úspěšnou firmou. Realizaci přepokládáme během
října a listopadu 2006.
Rekonstrukce komunikace Ferlesova

V pondělí 14. 8. 2006 proběhlo otevírání obálek veřejné zakázky a hodnotitelská
komise doporučila Radě města nejvýhodnější nabídku, ale Rada opět rozhodne
o jejím přijetí popřípadě i schválení smlouvy o dílo s vítěznou firmou na svém jed-
nání až 7. 9. 2006. Rekonstrukci by zhotovitel měl provést během října a listopa-
du 2006.
Rekonstrukce komunikace Sedláčkova 

Firma SSŽ, závod 4 Praha 4. 7. 2006 předala rekonstruovanou komunikaci včet-
ně chodníků s početnými závadami a nedodělky. Kvalitativní nedostatky zádlažby
jsme požadovali odstranit do 4. 8. 2006, zadláždění chodníku před pomníkem sv.
Jana Nepomuckého z důvodu architektonické změny pokládky i materiálu dlažby,
kterou vyvolalo město, až do 18. 8. 2006. Do tohoto termínu jsme trvali na prove-
dení odvodnění silnice před bývalou poštou ve smyslu prováděcí dokumentace,
kde se při deštích tvořila kaluž, která nejenže kazila dojem z díla, ale bránila dopra-
vě, a zejména chodcům. Vyznačení přechodu pro chodce čekalo právě na odstra-
nění této závady. Záměr na opravu vlastní sochy sv. Jana Nepomuckého včetně
pískovcového podstavce i nejbližšího okolí pomníku byl předán památkářům
k posouzení

Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst v této ulici jsme zvolili režim
placeného stání pomocí parkovacího automatu s dohledem Městské policie. Naším
záměrem je regulovat parkování, zabránit i parkování majitelů obchodů, aby si
paradoxně blokovali tato stání pro své zákazníky. Zároveň jsme uvolnili parkování
na náměstí, odkud by nám docházková vzdálenost 200–300 m do obchodů Sed-
láčkovy ulice neměla dělat problémy. Připomínám, že připravujeme řešení parko-
vacích míst včetně dopravního průtahu z náměstí od bývalé pošty kolem CMC ulicí
U Kovárny do ulice Rybářská.
Rekonstrukce komunikace Rumunská 

Firma SSŽ, závod 4 Praha provádějící tuto rekonstrukci komunikace a chodní-
ků převzala staveniště 10. 7. a práce měla dle smlouvy o dílo 19. 8. ukončit. Na
kontrolních dnech (vždy v pondělí od 9.00 hod. u restaurace Na Nové) jsme jasně
dali na srozuměnou, že cca 14denní pomalý nástup stavebních prací zhotovitele
nehodláme akceptovat a budeme uplatňovat penalizaci. Problém s optickým kabe-
lem Telecomu, který zdržel stavbu zhruba o týden, budeme tolerovat. Firma pro-
váděla rekonstrukci Sedláčkovy ulice, která se jí časově prodloužila. Za město
jsme jí vyhověli s pozdějším nástupem o 10 dní z těchto důvodů, ale chceme od ní
dílo řádně a v nejkratším možném termínu ukončené a předané, aby naši občané
v této ulici byli zatěžováni co nejméně. Předpokládám, že v době vydání tohoto
Zpravodaje bude stavba v ulici Rumunská dokončena. Přísun nových pracovníků
i pracovního nasazení po výměně názorů na kontrolním dni 7. 8. tomu nasvědčo-
val. Jako doplnění jsou zadány chodník s veřejným osvětlením kolem školky do
Zeyerovy ulice (popisoval jsem v minulém čísle) a chodník kolem dlouhého obyt-
ného domu včetně odvodnění se provedou v září 2006.
Mateřská školka Přístavní 

Firma WHC Černý dokončila veškeré stavební práce na objektu školky i plotu
a stavba byla zkolaudována. Technické služby provedly terénní úpravy včetně zele-
ně uvnitř školky a za pomoci stavební firmy zajistily i dočasnou opravu komunika-
ce ulice Přístavní. Interiér školky byl za cca 480 tis. Kč vybaven novým nábytkem,
takže 4. 9. 2006 školka je pro naše nejmenší připravena.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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UPOZORNĚNÍ
V minulém ZMČ (červenec – srpen) na 1. straně v článku „Místem konání místního referenda“ byla

nesprávně uvedena hlasovací místnost v okrsku č. 1.
Správně: místem konání referenda v okrsku č. 1 – je hlasovací místnost Mateřská škola,

ul. Přístavní, č. p. 333.
Oznámení o době a místě konání místního referenda města k místní zástavbě proluky náměstí 

9. září 2006 je zveřejněno způsobem v místě obvyklým, a to na úřední desce a na webových stán-
kách města (www.celakovice.cz ��město ��referendum).

Tímto se občanům města omlouváme. odbor tajemníka

Prezentace volebních stran před volbami
do Zastupitelstva města a Senátu ČR

ve dnech 20. a 21. října 2006
Pro dodržení zásady rovnosti volebních stran schválila Rada města Čelákovic tato pravidla:

Volby do Zastupitelstva města
- předvolební prezentace v říjnovém čísle ZMČ max. v rozsahu 1 sloupku  tj. 6 x 26 cm, zdarma

(pozn. redakce – uzávěrka 13. 9. 2006)
- využití plakátovacích ploch města  pouze v režimu Technických služeb, zdarma, max. 1 plakát na

1 stanoviště, do velikosti A2
- přenosné panely na veřejném prostranství, zdarma bez omezení
- jednodenní stánky v předem ohlášeném čase (propagační materiály, diskuse s voliči), zdarma

Volby do Senátu ČR (zahájení volební kampaně 4. 10. 2006) 
- předvolební prezentace v říjnovém čísle ZMČ max. v rozsahu 1/2 sloupku  tj. 6 x 13 cm, za cenu

stanovenou pro běžnou inzerci tj. 20,- Kč/cm2 (cena 1.560,- Kč) 
(pozn. redakce – uzávěrka 13. 9. 2006)

- využití plakátovacích ploch města pouze v režimu Technických služeb, cena: před zahájením voleb-
ní kampaně dle sazebníku TS, v rámci volební kampaně zdarma, max. 1 plakát na 1 stanoviště, do
velikosti A2

- přenosný panel na veřejném prostranství, cena: před zahájením volební kampaně úhrada obdob-
ná sazbám dle vyhl. města E 4/ 2003 o místních poplatcích – upoutávky 1 ks do 1 m2, bez 
omezení počtu kusů 300 Kč za den v rámci volební kampaně zdarma, 1 ks do 1 m2, max. 3 ks pro
území celého města

- jednodenní stánky v předem ohlášeném čase (propagační materiály, diskuse s voliči), cena: před
zahájením volební kampaně úhrada obdobná sazbám dle vyhl. města E4/2003 o místních  poplat-
cích – 40 Kč za 1 m2 v rámci volební kampaně zdarma 

ZÁKAZ 
- výlepu mimo plakátovací plochy a svévolného výlepu na plakátovací plochy města  
- používat lamp veřejného osvětlení a jiného městského majetku na celém území města 

Ing. Bohumil Klicpera, starosta  

Změny v podání žádosti o cestovní pas
Na základě nového zákona č. 136/2006 o vydávání cestovních dokladů oznamuje-

me občanům, že od 4. září 2006, v souvislosti s přechodem na nový způsob výroby
a zpracování cestovních dokladů s biometrickými údaji, bude možné podat žádost
o vydání cestovního pasu na pracovišti Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28 nebo
v Praze 1, Biskupská 7.
Úřední hodiny na úseku cestovních dokladů:

pondělí a středa 8.00 hod. – 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00 hod. – 15.30 hod.
v pátek jsou obě pracoviště uzavřena

Kontaktní telefon: 222 330 272 – Praha; 326 909 355–6, 361 – Stará Boleslav
Děti mladší 15 let se již nebudou zapisovat do cestovních dokladů rodičů!
(každé dítě od 1. září 2006 musí mít svůj vlastní pas)
Děti zapsané v cestovních dokladech před nabytím účinností zákona 
č. 136/2006 Sb., budou moci i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez
vlastního cestovního dokladu.
Správní poplatky na cestovní pasy:
cestovní pas (s biometrickými prvky) – vydání do 30 dní:

pro občany starším 15 let (platnost pasu 10 let) 600,- Kč 
občanům od 5 do 15 let (platnost pasu 5 let) 100,- Kč

cestovní pas (bez strojově čitelných údajů – vydání do 15 dní:
občanům starším 15 let (platnost pasu 6 měsíců) 1 500,- Kč  
občanům od 5 do 15 let (platnost pasu 6 měsíců) 1 000,- Kč
občanům mladším 5 let (platnost pasu 1 rok) 50,- Kč

Finanční úřad Praha-východ (pobočka Praha)
adresa:
Thámova 291/27, Praha 8 - Karlín 186 00  

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

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

ON-LINE REGISTRACE
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

ODBOR DOPRAVY
Byla rozšířena služba odboru dopravy –

oddělení dopravně správních agend ve Staré
Boleslavi o možnost objednání jednotlivých
úkonů prostřednictvím Internetu.

Na adrese www.brandysko.cz ➲ Městský
úřad ➲ Informace odborů ➲ odbor dopravy ➲
on-line odbavování klientů (sjet dolů na
konec stránky on-line registrace), kde je
možno objednat se až 3 měsíce předem
v přesně stanovený den a hodinu k vyřízení
potřebných úkonů.

Na stránkách www.brandysko.cz jsou rov-
něž zveřejněny formuláře vztahující se k jed-
notlivým úkonům dopravně správních agend.

Uschlé stromy
z nových výsadeb

Jistě si hodně z Vás klade otázku proč usy-
chají nově vysazené stromy a proč s tím nikdo
nic nedělá. Není to proto, že bychom se o ně
nestarali, ani proto, že firma, která je sázela, by
udělala něco špatně.

Všechny usychající nebo již uschlé stromy
v Čelákovicích i Sedlčánkách byly reklamovány
u dodavatele firmou, která výsadby prováděla,
a reklamační řízení se dlouho vleklo, neboť se
zkoumaly příčiny jejich úhynu. Stromy jsme
ponechávali na stanovištích i proto, aby rekla-
mace byly ze strany dodavatele uznány a pokud
možno byly nenapadnutelné. Nyní můžeme
konečně říci, že reklamace skončila úspěšně
a dodavatelem výsadbového materiálu byla
uznána v plné výši. Všechny reklamované stro-
my tedy budou v nejbližších dnech odstraněny
a na podzim na jejich místa budou opět vysaze-
ny stromy nové. Město se na těchto náhradních
výsadbách nebude finančně podílet. Nové
výsadby provede firma, která nám stromy sázela.

Odbor životního prostředí MěÚ
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc září
pondělí 11. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za červenec (mimo spotřební

daň z lihu)
pátek 15. ➙ daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň
pondělí 25. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za červenec (pouze spotřební

daň z lihu)
- daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

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

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

Provozní doba od 1. 9. 2006:
pondělí 17.00 – 21.30

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30

středa 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
(20.00 – 21.00 Aqua-aerobik)

čtvrtek 17.00 – 21.30

pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30

sobota 16.00 – 21.00

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

Ceník platný od 1. 9. 2006:
Ranní plavání 6.15 – 7.30 hod.: 30,- Kč

Děti  0-15 let + důchodci:
40,- Kč/1 h. 70,- Kč/2 h. 90,- Kč/3 h.
ZTP+studenti (po předložení průkazu):
40,- Kč/1 h. 70,- Kč/2 h. 90,- Kč/3 h.
dospělí:
50,- Kč/1 h. 80,- Kč/2 h. 110,- Kč/3 h.
vždy + 15 min. na umytí

Příplatek za překročení času:
do 30 min. 20,- Kč
do 60 min. 50,- Kč
do 90 min. 70,- Kč

Rodinné vstupné 
2 dospělí + 1 dítě do 15 let:
110,- Kč/1 h. 200,- Kč/2 h. 270,- Kč/3 h.
1 dospělý + 2 děti do 15 let:
110,- Kč/1 h. 200,- Kč/2 h. 270,- Kč/3 h.
2 dospělí + 2 děti do 15 let:
140,- Kč/1 h. 260,- Kč/2 h. 340,- Kč/3 h.
1 dospělý + 3 děti do 15 let:
140,- Kč/1 h. 260,- Kč/2 h. 340,- Kč/3 h.
2 dospělí + 3 děti do 15 let:
170,- Kč/1 h. 310,- Kč/2 h. 400,- Kč/3 h.
vždy + 15 min. na umytí

Permanentky na 10 vstupů 
- doba platnosti  10 týdnů 
- doba návštěvy  1 h. + 15 min.
děti do 15 let + důchodci 310,- Kč
ZTP + studenti (po předložení průkazu) 310,- Kč
dospělí 420,- Kč

Permanentky na 20 vstupů
- doba platnosti 15 týdnů
- doba návštěvy 1 h. + 15 min.
dospělí 780,- Kč

VALNÁ HROMADA 
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

CZELA.NET
SE KONÁ DNE

17. 9. 2006 
OD 17.00 HOD.

NA TRIBUNĚ 
VOLEJBALOVÝCH KURTŮ 

(ULICE NA NÁBŘEŽÍ).

Loupežné přepadení 
V pátek dne 25. srpna 2006 v 11.50 hodin

došlo k loupežnému přepadení pobočky České
spořitelny v obci Čelákovice. Dosud neznámý
pachatel přistoupil k pokladně a pod pohrůžkou
zbraně požadoval od pokladní peníze. Poté, co
k přepážce přistoupili další osoby, se pachatel
zřejmě zalekl a z místa utekl neznámo kam.
Nikdo nebyl zraněn. K hmotné škodě nedošlo.
Popis pachatele:

Jedná se o muže ve věku 20 – 30 let vysokého
170 – 180 cm. Pachatel měl krátké vlasy a oválný
obličej. Oblečené měl šedé kalhoty a kostkova-
nou košili oranžové barvy. Na hlavě měl čepici
s kšiltem šedé barvy. Pachatel byl ozbrojen krát-
kou střelnou zbraní, pravděpodobně se jednalo

Policie ČR pátrá

o pistoli s delší stříbrnou hlavní a matným tělem.
Jakékoliv informace k osobě pachatele sdělte
prosím Policii ČR na tel. číslo 158.

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

POZOR NA
UZÁVĚRKU ZMČ! 

UPOZORNĚNÍ REDAKCE

Uzávěrka říjnového čísla
Zpravodaje je 13. 9. 2006.

Tento datum se týká veškerých
příspěvků i inzerce.

České dráhy se konkurence
zatím bát nemusí

Červnový ZMČ informoval o návrhu jízdního
řádu pro rok 2007. Od té doby došlo k řadě
změn. Před volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky byla velmi intenziv-
ně diskutována otázka nezastavování vlaků dál-
kové dopravy (rychlíků) v Lysé nad Labem. Díky
podpoře hejtmana Středočeského kraje Petra
Bendla a náměstka Karla Vyšehradského
i zastupitelů města Lysá nad Labem došlo
k přehodnocení situace a Ministerstvo dopravy

České republiky změnilo svůj postoj s tím, že
rychlíky budou zastavovat nejen v Lysé nad
Labem, ale i ve Velkém Oseku. U Čelákovic se
nedá vzhledem k blízkosti Prahy počítat se
zastavováním jiných než osobních vlaků.

Druhou podstatnou změnou je skutečnost, že
kvůli stavbě Nového spojení nezačne své spoje
v úseku Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem
– Milovice provozovat společnost Connex
Česká Železniční, s. r. o. O vyjádření jsem požá-
dal projektového manažera společnosti Jiřího
Schmidta.

Usiluje společnost Connex Česká želez-
niční o provozování osobní železniční regio-
nální dopravy v okolí Prahy (zejména trať
Praha - Čelákovice - Milovice)? 

„Ano, společnost Connex Česká Železniční,
s. r. o., usiluje o provozování osobní železniční
dopravy v rámci pražské aglomerace. Na uve-
dené trati ovšem v JŘ 2006/2007 provoz neza-
hájí.“ 

Proč nezačnou jezdit soupravy CČŽ mezi
Prahou a Milovicemi? Byl problém ze strany
SŽDC (nepřidělení kapacity dopravní cesty),
nepokrytí spojů (nedostatek vozů/souprav)
či ze strany jiného dopravce? Budete usilo-
vat o garanci ceny za 1 km trati na určité
časové období? 

„Důvodem jsou stavební práce na Novém
spojení, konkrétně dlouhodobě vyloučená traťo-
vá kolej Praha Libeň – Hrabovka. Omezení ply-
noucí z této výluky mají zásadní vliv na kon-
strukci JŘ, obrat vozidel a využití vozového
parku. Otázka na garanci ceny je nejasná.“ 

Pokud nezačnete jezdit od prosince 2006
v okolí Prahy, budete usilovat o zařazení
vašich spojů do JŘ 2007/2008? Jakým způ-
sobem byste prodávali jízdenky (Internet,
přepážky, automaty ve vlaku)? 

„Ano, budeme usilovat o provozování osobní
železniční dopravy v období platnosti JŘ
2007/2008. Forma prodeje jízdních dokladů je
otázkou požadavků objednatele. Nabízíme
hotovostní i bezhotovostní odbavení ve vlaku.
Odbavení cestujících na nádražích a zastávkách
ČD bude podmíněno dohodou s provozovate-
lem dráhy. Předpokládáme, že všechny spoje
v rámci pražské aglomerace, budou integrované
do tarifního systému PID. Systém prodeje jízd-
ních dokladů a rezervace míst prostřednictvím
Internetu je vhodný především pro jiné segmenty
dopravního trhu (dálková železniční doprava).“ 

Jaký přínos by měl vstup Vaší společnosti
na železniční trh v okolí Prahy pro cestující?

„Přínos pro cestující je možno definovat
pouze na základě posouzení provozních para-
metrů na konkrétní relaci.

Obecně lze uvést, že naším hlavním příno-
sem je:
• využití moderních vozidel, poskytujících cestu-

jícím kvalitní podmínky při cestování 
• vysoká provozní spolehlivost a pravidelnost

provozu 
• vysoký stupeň provozní integrace s návaznou

železniční a autobusovou dopravou – námi
navrhované provozní koncepty jsou prvotně
zaměřeny na rozšíření přípojných vazeb 

• zkrácení jízdních dob a doby přepravy 
• zabezpečení bezbariérového nástupu a výstu-

pu cestujících (umožňuje-li dopravní infra-
struktura) 

• rozšířená nabídka palubních služeb 
• flexibilní nabídka přepravních kapacit řízená

přepravní poptávkou 
• aktivní a zákaznicky orientovaná komunikace

s cestujícími.“ 
Petr Studnička
redaktor E-magazínu o drahách ŽelPage
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Nález vrchního práva městečka Čelákovic z 16. ledna 1595 vyřešil žalobu Michala Černého
na Mikuláše Podůlšanského na ochranu cti. Michal se bránil nařčení, že ukradl obecní okeni-
ci a zabral cizí půdu. Nactiutrhač byl potrestán 7 dny vězení.

„Ortel wrchniho práwa, do Pardubicz odeslany mezy Michalem Czerným a Mikulássem Podúls-
sanským – Czo se narzku czti dotýcže:

Poněwádž se to z prúwodúw této prze wyhledalo a nasslo, že Mikulás Podúlssanský Michala
Czerného bezewssi hodné a právni przicžiny neussetrzugicz w tom ani Aurzadu purgmisterského,
na pocztiwosti narzekl. A weda proti němu welký pocžett swědkúw, aby se czo zlého proti poczti-
wosti swé, dopustiti měl, nitcžimž neprowedl a neprokázal. Nýbrž z odwodu Michala Cžerného, to se
nacházy, kaupiv sobě díl lázně obeczni, že jest w rumu téhož dílu, okeniczy zasutau nalezl a bez
przekážky gednoho každého cžlowěka, zgevně a neukrytě, k užitku swému, yako swau wlastni obrá-
til. Též také, že ten kus roli, které k dědiczné swé prziorati dal, s tau dědinau sobě porzádně odewz-
daný a odstaupený měl. A plot podle dowoleni Urzadu a wyměrzeni osob k tomu narzizenych, posta-
witi dal, to týž Michal dostatecžně odwozuge. Z těch przicžin se przeddotcžený Michal Cžerný, od té
a takowé przisahy a nawracowáni, buď té okenicze, neb cžehokoliw toho giného oswobozuge. On
pak Mikulás Podúlssanský, že gest geho Michala Cžerného, tak nenáležitě a newinně na pocztiwosti
geho znarzikal, má a powinen bude gemu náprawu měssťanskau (awssak bez ujmy pcztiwosti swé)
ucžiniti a k tomu wsseczky sskody, czo gich koliw Michal Cžerný prowede a ukáže, wynahraditi a pro
takowau swau wssetecžnost, trestán wězenim podle wyměrzeni swrchu dotcženého Ortele domác-
zýho práwa, za sedm dni, y také noczý porzád zběhlých, podniknouti podle práwa.

Actum w ponděli po Ochtábu swatých Trzi Králúw, létha 95.“
Poznámka k dataci: Ochtáb nebo také ochtáv, oktáb, oktáv, oktáva bylo osmidenní slavení význam-
ného církevního svátku nebo osmý den po svátku. - mn -

Kniha ortelní městečka Čelákovic 

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 2. 9. JAK ČERT VYLETĚL Z KŮŽE  
17.00 hod. Pohádka na rozloučenou s prázdninami v podání divadelního spolku

z Poděbrad. V zahradní restauraci KD.

pondělí 18. 9. MIROSLAV DONUTIL „CESTOU NECESTOU“  
19.30 hod. Zábavné vystoupení našeho nejznámějšího baviče.

Vstupné: 200,- Kč a 180,- Kč

úterý 19. 9. KÁČA A VODNÍK
9.00 hod. Liduščino divadlo Praha uvádí pohádku. Pořad je určen MŠ a volně 

příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 9., 16., 23., 30. 9. KURZ TANCE A SPOLEČNSKÉ VÝCHOVY 
15.30 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:
16. 10. 2006 – divadelní představení společnosti Háta: Když ty, tak já taky miláčku

20. 10. 2006 – taneční zábava se skupinou Safron
21. 10. 2006 – přehlídka alternativních kapel: Jinej přístup

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

10. celostátní
Týden knihoven 
2. – 8. října 2006
na téma
Cesta do knihovny 

SETKÁVÁNÍ v Městské knihovně Čelákovice
začíná již v září, kdy do knihovny zavítá autorka
knih pro děti a mládež!
Úterý 26. září
Spisovatelka Ivona Březinová 
dopoledne – besedy pro školy
odpoledne – autogramiáda – cca do 15.00 hod.
Čtvrtek 5. října 
Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku literár-
ní soutěže na téma SETKÁNÍ – v 17.00 hodin
v Sále Jana Zacha v Městském muzeu,  v Měst-
ské knihovně následuje výstava oceněných
prací, setkání porotců s výherci soutěže a pre-
zentace předchozích ročníků soutěže
Pátek 7. října 8.30 – 20.00 hod.
Sobota 8. října 8.30 – 11.30 hod.
Den otevřených dveří s výstavou prací ama-
térských tvůrců:
Řemesla – setkání starých a nových technik.
Prezentace výstav Amatérské umění v Čeláko-
vicích z předchozích let
Sobota 8. října 2006  
od 9.00 hod. Setkání nad fotografiemi starých
Čelákovic 

KULTURNÍ KALENDÁŘ
do listopadu vstupní místnost Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V KVĚTNICI

Městského muzea

12. 9. síň Jana Zacha BESEDA se spisovatelem IVANEM KLÍMOU
19.00 hod. Městského muzea

VÝSTAVA
v galerii U Radnice
Dne 6. 9. 2006 v 18.00 hod. se koná
vernisáž výstavy „Tři Grácie“.

Vystavující jsou:
Eva Malkovská – obrazy – Jižní Čechy
Betty Cooper – barevná fotografie –
Austrálie
Nina Klestilová – batika – Praha

Výstava potrvá do 18. 9. 2006. Všichni
zájemci a návštěvníci naší galerie jsou
srdečně zváni.

Pozvánka
na Polabský knižní veletrh, jenž se koná 
7. – 10. září na Výstavišti v Lysé nad Labem.
Návštěvníky čeká výběr knižních novinek od reno-
movaných českých nakladatelů a nabídka knih-
kupců a antikvářů, expozice Klubu čtenářů Bohu-
mila Hrabala věnovaná Ostře sledovaným vlakům,
kolekce ilustrátorů a expozice připomínají skvělé-
ho českého uměleckého knihaře Jendu Rajmana.
V čtyřdenním doprovodném programu se předsta-
ví básníci a spisovatelé (mj. Michal Viewegh), ilus-
trátoři, fotografové, ředitel Botanické zahrady Vác-
lav Větvička, zahradnický odborník Stanislav
Peleška a další. Program „Rosteme s knihou“ se
soutěží a anketou bude věnován dětem.

Bližší informace sledujte na webových strán-
kách www.vll.cz.

Od 6. 9. do 13. 9.
2006 každý den 
probíhá od 15.00 do 17.00 hod.
zápis do pravidelných výtvarných kurzů pro
děti ve výtvarné dílně Labyrint. Kurzy začí-
nají 18. 9. 2006.

Kurzy na září:
Tiffany – večerní kurz pro dospělé
Kdy: 19. a 26. 9. 2006 od 19.30 – 22.00 hod.
Cena: 800,- Kč
Keramika – večerní kurz pro dospělé
Kdy: 14. a 21. 9. 2006 od 19.30 – 22.00 hod.
Cena: 900,- Kč
Pletení z pedigu
Kdy: 17. 9. 2006 od 14.00 hod.
Cena: 600,- včetně materiálu

Kurzy na říjen:
Keramika – večerní kurz pro dospělé
Kdy: 12. 10. a 19. 10. 2006 od 19.30 – 22.00 hod.
Cena: 800,- Kč
Ruční papír – výroba
(využití: fotoalbum, vánoční i jiná přání, jmenov-
ka aj.)
Kdy: 7. 10. 2006 od 14.00 – 18.00 hod.
Cena: 400,- Kč
Ruční papír – zpracování
Kdy: 14. 10. 2006 od 15.00 – 17.00 hod.
Cena: 250,- Kč
Ubrousková technika na dárkové předměty
Kdy: 21. 10. 2006 od 14.00 – 18.00 hod.
Cena: 300,- Kč bez polotovaru na dekupáž
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MĚSTSKÝ DŮM

DĚTÍ A MLÁDEŽE
Havlíčkova 691,

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

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://mddm.celakovice.cz

Nabídka zájmových útvarů 
ve školním roce 2006/2007
Technika a přírodověda
• Lodní modeláři (od 4. třídy), út 16.30 – 19.30

hod., Ing. K. Majer
• Přírodověda – Štěňata (2. - 5. třída), Ing. A.

Zradičková
• Malý kutil – přípravka (předškolní) po 14.00

– 14.45 hod., H. Volfová
• Malý kutil (1. – 2. třída) čt 14.00 – 14.45 hod.,

H. Volfová
• Malý kutil – modelová železnice (3. – 4.

třída) po 15.30 – 17.00 hod., H. Volfová
• Malý kutil – modelová železnice (5. – 8.

třída) čt 15.30 – 17.00 hod., H. Volfová 
• Dopravní kroužek (2. – 5. třída) po 15.00 –

16.00 hod., N. Pokorná
• Koťata – přírodověda (5 – 6 let) st 15.00 –

16.00 hod., H. Jandurová
Jazyky
• Angličtina děti (od 2. třídy), I. Zörklerová
• Angličtina mládež, dospělí, J. Hrdinka
Estetika
• Taneční kroužek (1. – 4. třída), Ing. R. Wey-

rostková
• Taneční kroužek (5. – 9.třída), Ing. R. Wey-

rostková
• Taneční kroužek (mládež), Ing. R. Weyrost-

ková
• Paličkování děti, út 16.00 – 17.45 hod., A.

Cyrínová
• Paličkování mládež, dospělí, út 18.00 –

20.00 hod., A. Cyrínová
• Výtvarný kroužek (5 – 8 let), út 15.00 – 16.15

hod., H. Jandurová
• Výtvarný kroužek (9 – 12 let), čt 15.00 –

16.15 hod., H. Jandurová
• Historie a vyřezávání – Hraboši (od 4. třídy),

st 15.00 – 17.30 hod., J. Strach
• EX LIBRIS výtvarně literární kroužek – nově

(od 10 let), st 16.30 – 18.00 hod., H. Jandurová
Sport a turistika
• Pohybové hry (3–4letí), E. Bukačová, N.

Pokorná
• Pohybové hry (předškolní + 1. třída), E. Buka-

čová, N. Pokorná
• Medvíďata – základy turistiky a přírodovědy,

čt 17.00 – 19.30 hod., J. Vaněk, M. Vaňková
• Medvědi – turistický oddíl, čt 17.00 – 19.30

hod., J. Vaněk, M. Vaňková
• Plavání (děti od 120 cm), pá, E. Bukačová
• Atletika, Ing. J. Ryneš
• Florbal – přípravka, J. Suchomel

Klubové a další pravidelné činnosti
• Tuláček – 9 nedělních výletů, Praha křížem

krážem (od 6 let), H. Jandurová
• Dračí doupě (fantazy hra)
• Dětská pracovní skupina (od 11 let), pá, H.

Jandurová
• Klub Čajovna 
• Krása lidových řemesel (děti, mládež,

dospělí), H. Volfová
• Pletení košíků z pediku (děti od 8 let), pá

14.00 – 17.30 hod., (14. 10., 11. 11., 25. 11.,
9. 12. 2006 a 13. 1. 2007), A. Borovičková   

• Srazy účastníků letních táborů pořádaných
MDDM

• Klub netradičních a méně známých sportů,
so a ne (ringo, kroket, petanque)

Výtvarné kurzy – víkendové
• Malování na hedvábí a na sklo, Ing. A. Zra-

dičková 
• Batikování, potisky látek, Ing. A. Zradičková
• Drátování (od 12 let, mládež, dospělí), Ing. A.

Zradičková
• Pletení košíků z pediku (děti od 13 let, mlá-

dež, dospělí), A. Borovičková
• Pletení košíků z pediku (děti od 8 let), A.

Borovičková
• Tkaní a šitá krajka (od  9 let, mládež, dospě-

lí), V. Nasková
• Patschwork, Mola (děti od 8 let), V. Nasková
• Pasparta (děti od 13 let, mládež, dospělí), 

V. Nasková
• Zvířátka z korálků (děti od 8 let, mládež,

dospělí), M. Duníková
• Keramika (děti), Ing. E. Zavadilová

Nově nabízíme:
TULÁČEK – PRAHOU KŘÍŽEM KRÁŽEM
9 nedělních výletů ve školním roce 2006/2007,
pro děti od 6 let. Vedoucí Helena Jandurová
a průvodce.
KOŤATA – PŘÍRODOVĚDA PRO NEJMENŠÍ
ve středu v 15.00 – 16.00 hod. v klubovně ZŠ.
Vedoucí Helena Jandurová.
EX LIBRIS – VÝTVARNĚ LITERÁRNÍ
KROUŽEK PRO DĚTI OD 10 LET, které mají
rády knížky a chtějí se dovědět něco nového.
Vedoucí Helena Jandurová. Středa v 16.30 -
18.00 hod. v klubovně ZŠ.

Výtvarná řemesla
kurzy 1. pololetí 2006/2007
Tkaní a šitá krajka (pro dospělé, mládež a děti
od 9 let)
sobota 14.00 – 16.30 hod. (23. 9., 14. 10., 4.
11., 9. 12. 2006 a 13. 1. 2007), kurzy vede
odborná lektorka Vilma Nasková, kurzovné za 5
lekcí: dospělí 450,- Kč, děti 300,- Kč, studenti po
předložení potvrzení o studiu 380,- Kč, materiál
lze zakoupit u lektora. S sebou: nůžky, silnější
vlnu, kdo má – tkací jehlu, pravítko, tužku,
vidličku nebo hřeben na stloukání tkaniny a pře-
zůvky.
Patschwork a Mola (pro dospělé, mládež a děti
od 9 let)
sobota 16.30 – 19.00 hod. (23. 9., 14. 10., 4. 11.,
9. 12. 2006 a 13. 1. 2007), kurzy vede odborná
lektorka Vilma Nasková, kurzovné za 5 lekcí:
dospělí 450,- Kč, děti 300,- Kč, studenti po před-
ložení potvrzení o studiu 380,- Kč, materiál lze
zakoupit u lektora. S sebou: nůžky, silnější vlnu,
kdo má – tkací jehlu, pravítko, tužku, vidličku
nebo hřeben na stloukání tkaniny a přezůvky.
Košíkování z pediku
páteční kurzy pro děti od 8 let, 14.00 – 17.30 hod.
(13. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. 2006 a 12. 1.
2007), kurzovné za 5 lekcí 400,- Kč, (doprovod
dospělí: 600,- Kč, studenti, po předložení potvr-
zení o studiu: 500,- Kč). Materiál lze zakoupit
u lektora v hodnotě 80,- až 120,- Kč.
sobotní kurzy pro děti od 8 let, 14.30 – 18.00 hod.
(14. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12. 2006 a 13. 1.
2007), kurzovné za 5 lekcí 400,- Kč (doprovod
dospělí: 600,- Kč, studenti, po předložení potvr-
zení o studiu: 500,- Kč). Materiál lze zakoupit
u lektora v hodnotě 80,- až 120,- Kč.
S sebou: přezůvky, zahradnické nůžky na prou-
tí, košíkářskou jehlu. Kurzy vede odborný lektor
Alena Borovičková.
Pletení z pediku
sobotní kurzy 8.30 – 14.00 hod. (14. 10., 11. 11.,
25. 11., 9. 12. 2006 a 13. 1. 2007), kurzovné za
5 lekcí: dospělí: 900,- Kč, studenti po předlože-

Němčina na Gymnáziu Čelákovice
Touto cestou bychom rádi poděkovali profe-

sorům němčiny, kteří nás uplynulých osm let
vyučovali. Ne každá lekce byla jednoduchá,
v cestě nám stálo mnoho překážek, ale do cíle
jsme se všichni úspěšně dostali. Na rozdíl od
některých předmětů skončily všechny letošní
maturity z NJ s velmi dobrými výsledky, za kte-
rými nestálo jen naše úsilí, ale i podpora
a vedení profesorů. Netrávili s námi jen vyučo-
vací hodiny, ale věnovali nám i svůj volný čas:

V minulém školním roce jsme například byli
týden v Německu. Mimo mnoha menších měst
jako Neustadt, Pirna apod. jsme měli možnost
navštívit i Drážďany. Bydleli jsme v ubytovacím
zařízení – KIEZu, který nám skýtal nejen mož-
nosti sportovního vyžití, ale nabízel i kontakt
s německými studenty, kterého mnozí z nás
hojně využívali. Kromě kulturních akcí jsme čás-
tečně poznali i přírodu Saského Švýcarska.

Toto však nebyl jediný výlet do zahraničí,
letos jsme se také vydali na dvoudenní pozná-
vací zájezd do Vídně. Společně jsme si prohléd-
li Schönbrunn, Hofburg, někteří zavítali do Step-
hansdomu, jiní do historického muzea či utráceli
peníze na Mariahilferstrasse. Nikdo si však
nenechal ujít možnost pobavit se v Pratru, a to
nejen na ruském kole.

Mimo jiného nám profesoři pomáhají připravit
se na mezinárodní jazykovou zkoušku Zertifikat
Deutsch, která nám v budoucím studiu či
zaměstnání může velmi pomoci. Již několik stu-
dentů ji úspěšně složilo. Všichni zájemci měli
možnost navštěvovat speciální seminář zamě-
řený právě na tuto zkoušku.

Nakonec bychom se rády zmínily o jazyko-
vém projektu „Deutsch und Tschechisch Hand
im Hand“, což je projekt v rámci akce Sokrates
– Comenius 1, zabývající se spoluprácí dvou
škol z cizích států. Tento rok byl Evropskou Unií
schválen našemu gymnáziu grant na přibližně
10.000 euro. Studenti z kvarty takto spolupracu-
jí se skupinou stejně starých dětí Gymnázia
v Remchingenu ve spolkové zemi Baden-Wür-
tenberg. Rámcovým tématem celého projektu je
porovnávání českých a německých přísloví. Stu-
denti se společně snaží vytvořit tříjazyčný slov-
níček česko-německo-anglický, pořádají se
různé akce, výlety, návštěvy a podobně.

Jak z našeho článku vyplývá, studium
německého jazyka na Gymnáziu Čelákovice
není rozhodně stereotypní záležitostí, nabízí se
nám mnoho dalších zajímavých příležitostí. Věří-
me, že výuka němčiny tu bude stále úspěšně
pokračovat a budou s ní spokojeni i další stu-
denti, stejně jako my.

Markéta Dragounová, Šárka Horáková,
Lucie Růžičková

GYMNÁZIUM

ní potvrzení o studiu: 750,- Kč. Materiál lze
zakoupit u lektora v hodnotě 80,- až 120,- Kč.
S sebou: přezůvky, zahradnické nůžky na prou-
tí, košíkářskou jehlu. Kurzy vede odborný lektor
Alena Borovičková. Kurzy otevíráme jen při 5
a více přihlášených.
Podrobné informace získáte od září v MDDM
Čelákovice.

Daruj krev!
V ordinaci MUDr. Ježkové
mezi 7.00 – 9.00 hod.
každé poslední úterý
v měsíci.
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MATEŘSKÉ CENTRUM ČELÁKOVICE
Najdete nás v zadní části Obecního domu – vchod z ulice Na Stráni 1650,
tel.: 776 705 120, e-mail: mctucnak@quick.cz
(nabízíme možnost zasílání programu a dalších informací na Váš e-mail)

Otevírací doba od pondělí 11. září 2006:
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 (15. 9. zavřeno – výlet viz. dále)

Prosíme návštěvníky, aby přicházeli do 10 hod. (to s ohledem na předpokládané hezké počasí –
pokud po desáté nikdo nedorazí, pak se služba s dětmi vypraví rovněž za sluníčkem ven). Za přízni-
vého počasí se budeme scházet také na zahradě MDDM (k dispozici jsou zde houpačky, klouzačka,
pískoviště i stoleček a lavičky k posezení).

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Setkání dvojčat, vícerčat a jejich rodičů, pouze 4. úterý v měsíci (26. 9.) v 15.00 – 17.00 hod.
- pro malá dvojčata (vícerčata) s rodiči, velká dvojčata, rodiče dvojčat, bližší informace Ivana Turin-
ská tel.: 326 993 504, 604 564 683, Monika Žatečková tel.: 728 660 493
Kurz pro budoucí rodiče, bude ve středu v 14.30 – 16.30 hod.
- vede porodní asistentka Věra Nováková, 14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30

povídání pro maminky i tatínky, bližší informace Ivana Turinská tel.: 326 993 504, 604 564 683, hlas-
te se prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl brzy začít.

Plavání pro těhotné v bazénu v Čelákovicích v pondělí od 12.00 hod., začíná 25. 9.
- pořádá Rodinné centrum Myšák, bližší informace Jana Zmeková tel.: 723 589 614
Plavání pro děti v bazénu v Čelákovicích, nové kurzy od 25. září
- pořádá Rodinné centrum Myšák, věk dětí 6 měsíců – 6 let, přihlásit se můžete už nyní, bližší infor-

mace a přihlášky: Pavlína Janáčová tel.: 739 093 748 (Čelákovice), Jana Zmeková tel.: 723 589 614
a Dana Jančatová tel.: 607 842 881 (instruktorky plavání), s instruktorkami je rovněž možné domlu-
vit lekce plavání pro miminka (do 6 měsíců) v domácím prostředí, pro přihlášené informační schůz-
ka v pondělí 18. 9. ve vestibulu bazénu, 9.00 začátečníci, 9.30 – 10.00 ostatní.

Od října nabídneme další pravidelný program a kroužky. Informace v MC již v průběhu září.
Hledáme nové maminky, tatínky, babičky, ..., kteří mají čas a chuť pravidelně nebo občas pra-
covat v MC, aby přišli mezi nás (nejlépe na schůzku maminek – viz dále). Otevírací doba, program
a všechno, co se v mateřském centru děje, je jen a jen dílem maminek malých dětí. Své nápady
můžete uplatnit a realizovat i vy! 

DALŠÍ AKCE TENTO MĚSÍC:
Schůzka maminek v úterý 5. 9. 2006 od 10.00 hod. – pozvání pro všechny, kteří se chtějí aktivně
zapojit do tvorby programu v MC
Výlet do Šťastné země – pátek 15. 9. 2006, sraz v 8.20 hod. u MC – zveme děti a jejich maminky,
tatínky, babičky a dědečky, do přírodního (celodřevěného) dětského areálu Šťastná země v Radvá-
novicích u Turnova (krásná oblast v Českém ráji), máme objednaný autobus, cena zájezdu je 180,-
Kč za dospělého a 15,- Kč za dítě (příspěvek na autobus + vstupné do areálu), přihlášky Pavlína
Janáčová, tel.: 326 994 204, 739 093 748.
Nosíme miminka v šátcích a laktační poradna v úterý 19. 9. 2006 od 10.00 hod. – maminky, které
šátky již delší dobu používají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti, s lak-
tační poradkyní si můžete popovídat o kojení.
Návštěva u vodáků, středa 20. 9. 2006 od 16.00 hod. ve vodácké loděnici
Víkend s koňmi 22. – 24. 9. 2006 – Velký Chlumec (8 km od Dobříše), jezdecká stáj Bardonová –
penzion Maverick, ubytování v 3 a 4lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, pobyt s plnou
penzí, v ceně není zahrnuta doprava a vyjížďky na koních (250,- Kč/hod.), cena: dospělí 800,- Kč,
děti od 2 let 700,- Kč, děti do 2 let zdarma, přihlášky Monika Žatečková tel.: 728 660 493

Těšíme se na Vaši návštěvu

Národní program počítačové
gramotnosti

Na Gymnáziu Čelákovice pokračují počíta-
čové kurzy pro veřejnost – i pro naprosté
začátečníky. Jedná se o tři dvouhodinové kurzy,
které probíhají vždy v pátek od 14.00 do 16.30
hod.
• Jak na počítač – ovládání počítače pomocí

myši a klávesnice, základní pojmy, spouštění
programu apod.

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

• Internet a e-mail – práce s Internetem, zalo-
žení vlastní e-mailové schránky, používání
elektronické pošty.
Cena kurzu je dotovaná, účastníci hradí

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

Zájemci se mohou přihlásit na bezplatné
lince 800 800 028 (po – pá  8.00 – 17.00 hod.)
nebo přímo na tel. gymnázia 326 929 011.

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti jsou
další volné termíny až od února.

15. 9. Jak na počítač
22. 9. Texty v PC
29. 9. Internet a e-mail
6. 10. Jak na počítač

13. 10. Texty v PC
20. 10. Internet a e-mail

SKAUTI

Dobrý tábor na Dobré vodě
Prázdniny jsou za námi a skončil další letní

tábor čelákovických skautů. Letos jsme těžko
hledali tábořiště. Staré tábořiště po mnoha
letech zaniklo kvůli těžbě dřeva a najít nové
nebyla vůbec legrace. Po marném hledání nám
nakonec pomohl svými kontakty bývalý starosta
Čelákovic ing. Špaček. Díky jeho pochopení
jsme se setkali s panem Otou Koutným. Tedy
nejen s majitelem rozsáhlých pozemků a lesů
v okolí Dobříše a Příbrami, ale také s člověkem,
který má zajímavý život. Sám byl jako skaut
velmi aktivní na Jesenicku a podílel se na skaut-
ských Lesních školách v krátkém období povo-
leného skautingu v letech 1968 až 1970. To mu
bylo významnou přítěží při normalizačních
komunistických prověrkách. Sbalil tedy s man-
želkou kufry a emigroval do Rakouska. Tam se
aktivně podílel na činnosti československého
exilového skauta a svými kontakty i prací pomá-
hal krajanům, kteří opustili vlast, k nalezení
nového domova. Po roce 1989 je aktivní jak ve
Vídni, tak v Čechách. V obou zemích má množ-
ství aktivit. Hudebníci čelákovické ZUŠ ho znají
jako organizátora předvánočních koncertů ve
Vídni, na kterých mohli díky ing. Špačkovi opa-

kovaně vystupovat. Přes nějakých sedm křížků
svého věku je aktivním členem Šubrtovy nada-
ce a členem skautského oddílu Velena Fander-
líka. Pan Koutný byl také častým hostem naše-
ho tábora.

Do dobříšských lesů to není z Čelákovic blíz-
ko a na stavbu tábora je potřeba odvézt spoustu
materiálu. S tím nám ochotně pomohl pan
Rosenkranc. Prostě letos všechno klaplo na jed-
ničku a našlo se dost ochotných lidí, kteří koná-
ní našeho tábora podpořili. A tábor se povedl. Už
nyní nám „pan domácí“ slíbil tábořiště na příští
rok a část materiálu uskladnil ve své hájovně.
Máme se tedy na příští prázdniny kam těšit.

Jenže to už je minulost. Začíná školní rok
a naše běžná celoroční činnost. Čekají nás pravi-
delné schůzky i víkendové výpravy a nová dávka
dobrodružství. Alespoň něco z toho, co se
v našem skautském středisku děje, si můžete
prohlédnout na www.celakovice.skaut.org . Lepší
je však být u toho. Skauting není jen zájmový
kroužek. Je to styl života, který oslovuje už 100

let stále další lidi po celém světě. Pokud tedy patří
do vašeho života příroda, svět, dobrodružství
a kamarádi, zkuste přijít mezi nás. V čelákovic-
kém skautském středisku jsou aktivní děti od 6
do 70 let a rádi vás mezi sebou uvítáme.
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Informační místo pro podnikatele
Brandýs nad Labem
ÚŘEDNÍ DNY: PO, ST, ČT   9.00 – 16.00
(v areálu společnosti AMZ Financial Group, s. r. o.
- bývalé BSS)  
Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel./fax: 724 613 952; 326 377 708, e-mail:
veselaT@inmp.cz;

Expozitura Říčany
PÁ 9.00 – 14.00, budova staré radnice – Info-
centrum
Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
mobil: 724 613 952, e-mail: veselaT@inmp.cz

Další fungování Informačních míst
pro podnikatele (InMP)

Projekt Informační místa pro podnikatele
představuje centrálně řízenou informační síť,
která poskytuje podnikatelům aktuální ekono-
mické informace.

Na území ČR je do projektu zahrnuto t.č. 168
regionálních kanceláří (RM), kde podnikatelé
mohou formou veřejné služby získat informace
potřebné pro svou činnost. Tato informační
místa za dobu své činnosti zodpověděla více jak
37 tisíc dotazů, týkajících se především mož-
nosti financování rozvoje podniků a vyhledávání
obchodních kontaktů. Během let 2003–2005 se
podařilo vybudovat rozsáhlou databázi skláda-
jící se z důvěryhodných internetových zdrojů,
odborných příruček pro jednotlivé obory, kom-
plexně zodpovězených dotazů s dlouhodobou
informační a znalostní hodnotou apod. Infor-
mační místa pro podnikatele průběžně rozšiřují
spektrum poskytovaných služeb o další produk-
ty, jako např. elektronické aukce, semináře, ško-
lení nebo dotované poradenství při čerpání pro-
středků z programů podpor.

Na začátku července 2006 bylo rovněž
v rámci stávající sítě projektu InMP ve všech
krajích  (kromě Prahy) otevřeno 13 Regionál-
ních exportních míst CzechTrade. Cílem je
rozšíření a zefektivnění informačních a poraden-
ských služeb poskytovaných agenturou Cze-
chTrade přímo v regionech České republiky.
Cílem agentury je rovněž zpřístupnit firmám
v regionech nabídku dalších organizací na pod-
poru obchodu – Exportní garanční a pojišťovací
společnosti (EGAP) a České exportní banky
(ČEB) – v rámci jednotné nabídky služeb pro
exportéry.

Ministerstvo průmyslu a obchodu projekt
InMP podporuje a spatřuje v něm vhodné dopl-
nění nového přístupu ke zjednodušování pod-
nikatelského prostředí v České republice. Par-
lament ČR schválil novelu živnostenského
zákona, která umožní fungování Centrálních
registračních míst pro podnikatele při všech
živnostenských úřadech. Podnikatelé tak budou
moci z jednoho místa a prostřednictvím jednoho
formuláře vyřizovat své záležitosti se státními
úřady. Celý systém bude fungovat elektronicky
na základě sdílení dat informačních systémů
jednotlivých úřadů.

Spokojenost klientů, malých a středních
podnikatelů, je v rámci projektu InMP sledována
skutečně pravidelně. Systémem náhodných
čísel je každý měsíc za každý kraj vybráno
deset požadavků z informačního systému InMP,
u nichž je jednotlivými krajskými koordinátory
(KKM) telefonicky dotazována spokojenost kon-
krétního klienta s profesionalitou pracovníka
a s prostředím informačního místa, je zjišťová-
no, zda odpověď považuje klient za užitečnou
a vyčerpávající a zda mu přinesla konkrétní
efekt, případně jaký.

InMP a ERM poskytují informace bezplatně!

K referendu ANO
V sobotu 9. září 2006 se v našem městě

uskuteční referendum ve věci zástavby proluky
náměstí. Nechci ve svém příspěvku vyjadřovat
svůj názor na to, jak by zástavba náměstí měla
vypadat. Chci vyzvat občany města, aby se
referenda zúčastnili. Referendum je nástrojem
tzv. přímé demokracie, po které mnozí volají.
Svojí účastí na referendu mohou nyní mnozí kri-
tici všeho možného dokázat, zda to se svým
zájmem o dění ve městě myslí vážně. Nyní je
referendum o náměstí, příště může být o něčem
jiném. Referendum pochopitelně není zadarmo.
A jestliže věci došly tak daleko, že referendum
bylo vypsáno, měl by každý z občanů se o věc
alespoň trochu zajímat a tu hodinu svého času
na dojití do příslušného volebního okrsku (kde
obdrží hlasovací lístek) a vykonání volebního
aktu obětovat. Ing. Josef Šalda

ZDAŘILÝ ZÁJEZD
Sdružení zdravotně postižených, smíšená

organizace v Čelákovicích uspořádala pro své
členy jednodenní autobusový zájezd do Chlum-
ce nad Cidlinou, Kladrub nad Labem a do Kou-
řimi.

V Chlumci nad Cidlinou jsme si prohlédli
zámek Karlova Koruna, kde po vrácení majetku
rodině Kinských je nynějším vlastníkem akciová
společnost KINSKÝ dal Borgo. Obdivovali jsme
nádherné zámecké interiéry, zejména Sloupový
sál, Mramorový sál aj. Průvodkyně nám podala
výklad o dějinách rodu Kinských, o chovu chlu-
meckých plaváků, upozornila nás na historii sel-
ských bouří z roku 1775, po nichž vzniklo známé
rčení: „dopadli jak sedláci u Chlumce“. Z příjem-
ného parkového prostředí jsme se přesunuli do
Kladrub nad Labem. Zde jsme měli objednanou
exkurzi do národního hřebčína, který patří mezi
nejstarší velké hřebčíny na světě. V Kladrubech
jsou ustájeni starokladrubští bělouši v několika
objektech. Při prohlídce stájí jsme viděli jak ple-
menné hřebce, tak i chovné klisny, dokonce
s hříbaty, jedním právě narozeným. Přesvědčili
jsme se, že hříbata se rodí kladrubským bělou-
šům tmavá (černá nebo hnědá) a teprve postup-
ně během několika let dostávají bílou barvu. Při
odjezdu jsme ještě zhlédli výběhy a pastviny pro
koně a po projížďce několikakilometrovou lipo-
vou alejí se již všichni těšili na oběd. Po dobrém
občerstvení v Týnci nad Labem nás čekala
poslední zastávka, a to Kouřim. V Kouřimi jsme
nejprve prošli „Pražskou branou“ na náměstí,
kde stojí celokamenný kostel sv. Štěpána, jedna
z našich nejvýznamnějších raně gotických archi-
tektur. Zcela náhodou jsem uviděli i jeho udržo-
vaný interiér, jinak je kostel veřejnosti nepřístup-
ný. Hlavní náplní naší cesty do Kouřimi byla ale
návštěva skanzenu – muzea lidových staveb.
První objekty se do skanzenu stěhovaly v r.
1976, a to v době, kdy se začalo s budováním
vodního díla na Želivce. Ze zátopového území se
sem dostaly některé chalupy a hospodářské
objekty a staly se základem tohoto muzea v pří-
rodě s ukázkami lidového stavitelství z celých
Čech. Vnitřní zařízení chalup, statků a hospo-
dářských budov nám připomínalo život našich
dědů a babiček. Udržování jednotlivých exponá-
tů má neobyčejný význam zejména pro budoucí
generace, areálu muzea se dostalo v roce 1996
ocenění, neboť skanzen byl vyhlášen kulturní
památkou České republiky.

S hezkými pocity jsme se vraceli z tohoto růz-
norodého výletu do svých domovů, vždyť jsme
se přesvědčili, že i v našem blízkém okolí je
stále co vidět a poznávat.

Účastníci zájezdu SZP

PODĚKOVÁNÍ
● Rada města děkuje paní O. Lattnerové za
dlouhodobou a nezištnou péči o pořádek na
víceúčelovém hřišti Na Nábřeží.

● Děkuji panu starostovi města Čelákovic Ing.
Bohumilu Klicperovi za přání k mým narozeni-
nám a pracovnicím úřadu za pozornost.

Marie Ježková

Dne 23. srpna 2006
oslavil pan Jan FERLES
své životní jubileum – 80.
narozeniny. Do dalších let
mu přejeme hodně zdraví,
lásky a spokojenosti.
Manželka, dcera, syn s ro-
dinou, vnučky, vnuci
a pravnoučátka Jiříček a Jaroušek.

V srpnu oslavila paní
Helena ŠPITÁLNÍKOVÁ
z Císařské Kuchyně deva-
desáté narozeniny. Do dal-
ších let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Mirek s rodinou

V těchto dnech oslavila své 83. narozeniny
paní Ludmila DOSTÁLOVÁ z Čelákovic. Chtěla
bych jí touto cestou dodatečně poblahopřát,
popřát hodně zdraví a radosti a zároveň moc
poděkovat a myslím, že mluvím za mnoho žen,
za to, co nás naučila v nesčetných kurzech šití.

PharmDr. Helena Snítilá

Dne 22. září se dožívá
naše milá a obětavá
maminka, babička a pra-
babička Věra NOVOTNÁ
z Čelákovic významného
výročí 80 let. Děkujeme za
lásku a obětavost a do dal-
ších let přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.

Syn Jiří, dcera Marie s manželem,
vnoučata a pravnoučata

7. září by se dožil 100 let
vážený pan Václav
HOLEČEK z Čelákovic,
Dvořákova ulice čp. 694/2.
Zemřel v roce 1985. Kdo
jste jej znali, vzpomeňte
s námi.

Vzpomíná dcera Jana
Konečná, roz. Holečková,
a vnuk Jaroslav Konečný
s rodinou.

Dne 16. září 2006 uply-
ne druhý rok od úmrtí 
paní Miluše PELIKÁNOVÉ
z Čelákovic. S úctou
a pohnutím vzpomíná celá
rodina. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

Děkujeme všem přáte-
lům a známým za projeve-
nou soustrast a květinové
dary při posledním rozlou-
čení s panem Vladimírem
MEJZREM.

Zarmoucená rodina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Pojeďte do Žitavy a Zhořelce
Vlakový výlet do Žitavy a Zhořelce se usku-

teční v sobotu  16. září. Z Čelákovic odjedeme
v 7.26 hod. směrem na Nymburk. Dále budeme
pokračovat přes Českou Lípu, Liberec do Žitavy,
kde budeme mít na prohlídku cca 2 hod. Potom
se vlakem přesuneme do Zhořelce, kde na pro-
hlídku budeme mít rovněž cca 2 hod. Zpět se
budeme vracet přes Drážďany, Děčín a Prahu
a do Čelákovic přijedeme až ve 23.19 hod, což
je změna proti původnímu předpokladu. Pokud
bude alespoň trochu slušné počasí, můžeme se
těšit z výhledů do hezké krajiny a z pohodlí ve
vlacích v německém příhraničí. V jedné trase
dokonce servíruje průvodčí občerstvení za přija-
telnou cenu.

Zopakuji podmínky pro nákup jízdenky:
v Čelákovicích ráno před odjezdem se zakupu-
je jízdenka SONE+ za  360 Kč na kterou mohou
cestovat nejen dva dospělí cestující, ale až 
3 děti do věku do 15 let. Platný cestovní doklad
do zahraničí je samozřejmostí.

Ing. Josef Šalda

NEZAPOMEŇTE
TŘÍDIT ODPAD

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

adresa: Mochovská 116, Čelákovice
tel.: 326 992 682

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
pondělí zavřeno
úterý 10.00 – 15.00 
středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 10.00 – 15.00 
pátek 12.00 – 18.00 
sobota 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

!!

POZVÁNKA NA VÝLET

Informace o HIV / AIDS
získáte na 

bezplatné telefonní lince
národní prevence AIDS v ČR:

800 144 444
Vždy v pondělí až pátek v 13.00 – 18.00 hod.

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice
pořádá

v chovatelském areálu
na děkanství, ulice Kostelní 455

OKRESNÍ

VÝSTAVU ZVÍŘAT

Otevřeno od pátku do neděle

15. – 17. září 2006
od 8 do 18 hodin,

v neděli do 16 hodin
okrasné a exotické ptactvo, velcí, střední 

a zakrslí králíci, drobní savci, křečci a morčata,
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
Soutěž chovatelů o poháry a čestné ceny

VSTUPNÉ:
školy a děti do 15 let zdarma,

dospělí a ostatní 30,- Kč

7 5  L E T

Z O  Č E L Á K O V I C E

Podzimní svoz tříděného a nebezpečného
komunálního odpadu

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou od 16. září do 14. října 2006 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.

16. září 2006
ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

23. září 2006
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

30. září 2006
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

7. října 2006
ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

14. října 2006
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit  do popelnice.
Zbytkový komunální odpad, který lze svým charakterem a rozměrem umístit do  popelnice, má
obsluha sběrného místa právo odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze z technických 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

HOUBY

VÝSTAVA HUB JEDLÝCH,
NEJEDLÝCH A JEDOVATÝCH
bude uspořádána ve dnech
29. 9. až 1. 10. 2006 v areálu
Svazu chovatelů na děkanství
v Čelákovicích.

Konečně jsme se u nás dočkali a druhá srp-
nová dekáda nám v okolních lesích připravila
milé překvapení v podobě většího výskytu hlav-
ně hřibovitých hub. Blíží se hlavní houbařská
sezona, a tak si připomeňme hlavní zásady
z houbařova desatera:
• Nekopeme do hub – i ty nejjedovatější patří do

přírody a splní svůj úkol (rozkládají organickou
hmotu).

• Nerozhrabáváme lesní půdu – na to stačí divo-
čáci (dochází k rychlejšímu vysychání půdy
a ničení mycelia).

• Nesbíráme houby do plastových obalů (mož-
nost zapaření plodnic).

• Sbíráme houby zdravé, mladé a jen ty, které
dobře známe.

Něco na zopakování:
V okolních teplých dubových lesích můžeme

na podzim vzácněji potkat houbu, která tvoří
jakýsi přechod mezi hřibovitými a lupenatými
(výtrusy jako u hřibů). Jde o Lupenoporku
červenožlutou (Phyloporus rhodoxanthus – viz
foto). Má klobouk připomínající hřib plstnatý, oli-
vově nebo purpurově hnědý, masitý, cca 3–7 cm
široký. Lupeny jsou zlatožluté, ke stáru olivově
hnědé, jakoby příčkami spojované. Třeň je čer-
venohnědý, k bázi zúžený. Houba je jedlá, ale
když ji najdete, nechte ji prosím na stanovišti
„vytrousit“.

Ing. Josef  Kadeřávek, MK Čelákovic

PARNÍK MALŠE
Předprodej palubních jízdenek v Čelákovicích

zajišťuje CMC – nám. 5. května 2.
Veškeré informace o program plaveb na čer-

venec a srpen 2006 najdete na: www.nalabi.cz
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KARATE

Nábor nových členů
12. září 2006 v 18.00 hodin v Kulturním

domě pořádá oddíl karate „HIRJÚ KD Čelákovi-
ce“ nábor nových členů. Nábor je určen dětem
od 6 let, mládeži, ale i seniorům, kteří mají
zájem o karate – dle pravidel WKF, sebeobranu,
a kteří si chtějí zlepšit fyzickou i psychickou 
kondici. Pořádáme letní sportovní tábory, jarní
a podzimní soustředění, účastníme se národ-
ních i mezinárodních soutěží. Výuku vedou 
zkušení a školení trenéři. Veškeré informace
získáte na tel.: 736 506 608 nebo přímo
v kanceláři KD.

FOTBAL

TJ Spartak Čelákovice a MDDM Čelákovice
ne 17. 9. 10.00 hod.
VI. kolo soutěž družstev KP „B“ Houšťka

ATLETIKA

Na Městském stadionu se uskutečnilo kvalifikační utkání o postup na mistrovství světa 2007 žen
Česká republika – Bělorusko, ve kterém české fotbalistky zvítězily 3:0. Jejich nejlepší hráčkou byla
Pavlína Sčasná (vlevo), autorka prvního gólu. Foto: Jan Tauber

IIII NNNN ZZZZ EEEE RRRR CCCC EEEE
Inzeráty doručte redakci do 15. dne v měsíci.
Cena za 1 cm2 je 20,- Kč, jakékoliv zvýraznění
+ 10 %.Celá strana - 20 %, polovina strany - 10 %.
Zvýhodněná opakovaná inzerce:
čtvrtletí (1x 100 %; 2x - 20 %), pololetí (1x 100 %;
5x - 30 %), rok (1x 100 %; 11x - 40 %).

JACHTING

NEJMLADŠÍ – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ – MISTR ČR
Na mezinárodním mistrovství v jachtingu,

které se konalo na Lipenské přehradě od 6. do
9. července 2006, získala posádka lodní třídy
CADET ve složení Jiří Parůžek (14 let, kormi-
delník, žák 3. ročníku čelákovického gymnázia)
a Kateřina Hálová (9 let, kosatník, sestřenice
Jiřího Parůžka z Českého Brodu) titul Mistr ČR
v kategorii do 14 let a 2. místo v celkovém pořa-
dí. Po tomto závodě je na 2. místě v Českém
poháru lodní třídy CADET a na 2. místě ve stře-
doevropském poháru v kategorii do 14 let.

V lodní třídě CADET startuje i bratr Jiřího
Parůžka, Zdeněk Parůžek (16 let) společně se
Sárou Tkadlecovou (6 let). Jejich zatím nejlep-
ším umístěním je 2. místo v závodě na Nechra-
nicích a v poháru ČR jsou nyní na 4. místě.

Další úspěchy posádky plachetnice Jiří Parů-
žek – Kateřina Hálová v letošní sezoně:

umístění celkově (v kategorii do 14 let)
Nové Mlýny u Břeclavi 1. místo (1.)
Brno – Kníničská přehrada 2. místo (1.)
Nechranice u Chomutova 3. místo (1.)
Vodní nádrž Lipno 5. místo (1.)
Vodní nádrž Lipno 2. místo (1.)

POHÁR STAROSTY VYHRÁLA SLAVIA
Na červencovou středu byl určen termín již IV.

ročníku fotbalového turnaje dospělých „Pohár
starosty Čelákovic“, který je dobrou přípravou pro
ligová mužstva a nabídne našim fanouškům
pohled na přední české týmy. Letos se utkaly –
loňský vítěz FK Jablonec, dále pražské Slavia,
SIAD Most  doplněný čelákovickým Unionem.
SK UNION – SLAVIA PRAHA 0:8

Pražané, i když nehráli v nejsilnější sestavě,
byli jednoznačně nad síly Unionu, který nastou-
pil bez řady hráčů ze základního kádru.
FK JABLONEC – SIAD MOST 3:1 

V souboji dvou ligových týmů byli v prvním
poločase lepším celkem jablonečtí a dvěma góly
Lafaty vedli po první půli 2:0. Po vystřídání se hra
vyrovnala, ale o výhře Jablonce bylo rozhodnuto.
O 3. – 4. místo: SIAD MOST – SK UNION 6:0 

První poločas byl překvapivě vyrovnaný, první
šanci vstřelit branku měl Skuhravý, ale přehodil
brankáře a obránce stačil ještě na lajně míč
odehrát. V závěru poločasu se trefil z trestného
kopu mostecký Macek a poslal soupeře do
vedení. Do druhé půle poslal trenér Ščasný do
útoku vysokého Bočka, který se postaral o čtyři
branky! Pátou přidal Siegl, a tak konečný výsle-
dek byl pro Union opět debaklem.

Turnaj vyvrcholil finálovým zápasem SK
SLAVIA – FK JABLONEC 1:0. Do finálového
duelu nastoupila Slavia v nejsilnější sestavě
s Kozáčikem v brance, dále s Jarolímem, Vlč-
kem, Krajčíkem, Vorlem a dalšími . První poločas
byl vyrovnaný, na obou stranách bylo minimum
šancí, přesto měl zápas dobrou úroveň. O zisku
trofeje rozhodl Vlček, který v 52. minutě přelobo-
val netakticky vybíhajícího Špita. Jablonec již
nestihl vyrovnat, a tak Pohár z rukou starosty
města ing. Bohumila Klicpery putoval do Prahy.

UNION VE STŘEDOČESKÉM PŘEBORU
Uplynulý ročník nepřinesl „A“ mužstvu Unio-

nu příliš radosti a po devíti letech sestoupil do
krajského přeboru. Nová sezona přinesl i řadu
změn. Na postu trenéra vystřídal Nykodýma
Radovan Hromádko (bývalý hráč Jablonce, Žiž-
kova i reprezentace a v neposlední řadě též
Unionu). Dres Unionu opustili hostující brankář
Šeda, dále hráči Turek, Petržílka, Šulc. V kádru
je nahradili brankář Macho (ze Slavie), Novák
z Jablonce, Matějka z Milovic, z hostování se

vrátil Flekač a z dorostu se posunul Hakl. V sou-
časné době má hráčský kádr Unionu tuto podo-
bu: brankáři RATHOUSKÝ, MACHO, hráči do
pole: HAVLÁT, HOMOLA, HRUBÝ, HÁJEK,
HAKL, HORŇÁK, DALEKOREJ, DOZOREC,
NOVÁK, FLEKAČ, MAREK, MATĚJKA, JELÍNEK,
KOZÁK, hrající asistent trenéra SKUHRAVÝ.
Kádr doplňují dorostenci Reichert a Čerych.
SK UNION –  TEPLÝŠOVICE  0:2  

Tak trochu smůlovaté utkání, ve kterém měli
domácí po celé utkání převahu, nedokázali pro-
měnit šance, a tak soupeř ze dvou brejků roz-
hodl o překvapivém importu tří bodů.
STARÁ BOLESLAV – SK UNION  0:2

„Polabské derby“ rozhodli hosté brankami
Flekače (za pomoci boleslavského obránce) ze
13. minuty a Matějky ze 40. minuty. Další šance
Unionu nedokázali proměnit Hakl či Dozorec
a na opačné straně Rathouský zmařil dvě mož-
nosti soupeře.
UNION – ČERNOLICE 3:1

Ve druhém domácím zápase potvrdil Union
herní vzestup, což na rozdíl od premiéry s Tep-
lýšovicemi dokázali jeho hráči i střelecky. Auto-
ry branek byli P. Matějka, Novák a Dalekorej,
hosté snižovali na 1:3.
SEDLČANY – UNION 1:4

Hostům vyšel raketový nástup, v 6. minutě už
vedli 2:0 zásluhou Nováka a Matějky. Do pře-
stávky sice domácí snížili, ale další gól Matějky
a kapitána Skuhravého znamenaly pojistku cen-
ných bodů z horké půdy i upevnění pozice na
špici tabulky krajského přeboru.

V současné době má Union jen dvě divizní
mužstva, a to jsou oba dorosty. Trenér starších
Hájek má zatím velmi úzký kádr a obhájení loň-
ských pozic bude velmi těžkým úkolem. Mladší
dorost převzal trenér Jůza a s ním přišla řada
hráčů ze žáků, kterým bude chybět dostatek
zkušeností. Dosáhnout umístění z minulého roč-
níku (2. místo) bude asi nad síly tohoto kolektivu.

Milan Šikl

POZVÁNKA NA STADION U HÁJKU:
„A“ MUŽSTVO:
sobota 9. 9. od 17.00 hod. SK UNION – SK
RAKOVNÍK  
sobota 23. 9. od 16.30 hod. SK UNION –
NYMBURK
DOROSTY:
sobota 16. 9. od 10.15 hod. SK UNION – SK
RAKOVNÍK, 
sobota 30. 9. 10.15 hod. SK UNION – ADMIRA  
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AEROBIK

NOHEJBAL

Aerobik Studio Vlaďky Barešové vám
oznamuje, že se dne 14. 9. 2006 od 16.00
hod. v tělocvičně ZŠ ul. J. A. Komenského
uskuteční nábor dětí do přípravky sportov-
ního aerobiku. Přijímáme dívky a chlapce od 
6 let. Hodiny povede bývalá úspěšná závodnice
ve sportovním aerobiku. Tréninky budou probí-
hat v odpoledních hodinách 2x týdně. Místo
a čas tréninků bude upřesněn. Bližší informa-
ce na telefonu 723 953 541.

Po prázdninové přestávce vyplněné řadou
turnajů pokračují dorostenci a muži v rozehra-
ných soutěžích.

Dorostenci skončili v dlouhodobé části na
čtvrtém místě skupiny A a po uzávěrce tohoto
čísla Zpravodaje narazili v play-off na vítěze
skupiny B tým Vsetína. .
Krajský přebor mužů -  termíny podzimní
části:
13. kolo, 9. září 10.00 hod.
Čelákovice - Plazy 
14. kolo, 16. září 9.00 hod.
Slaný - Čelákovice 
Průběžná tabulka jarní části
Čelákovice 8 1 1 56 : 23 17
Bratřínov 8 0 2 52 : 26 16
Plazy 8 0 2 55 : 28 16
Slaný 5 0 5 39 : 42 10
Hlavenec 3 2 5 39 : 50 8
Nymburk 2 2 6 34 : 49 6
Semčice 0 4 6 29 : 56 4
Milín 0 3 7 27 : 57 3
Pokud si naše mužstvo udrží první příčku, bude
ho čekat baráž o II. ligu.




