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● Barevná příloha - polyfunkční
dům v proluce náměstí

● Autobusová doprava PID
a Čelákovice

● Denisa Barešová středočes-
kým objevem roku 2005

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Zastupitelstvo města
Na posledním zasedání Zastupitelstva v roce

2005, 12. prosince, byla schválena rezignace
zastupitele a radního za volební stranu PROČ
Ing. Stanislava Tangla. Jako nový člen Zastupi-
telstva, za tuto stranu, nastoupila a slavnostně
složila slib PhDr. Zdeňka Tichá. Radním pak byl
zvolen Ing. Aleš Rikl, který rezignoval na funkci
předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva.

Novým předsedou FV byl zvolen Ing. Dr. Lud-
vík Adámek. Dalšího člena FV ZM budou zastu-
pitelé schvalovat na příštím zasedání. Zároveň
pak Rada města bude jmenovat nového člena
kulturní komise a dozorčí rady Q-Bytu (po rezig-
naci M. L. Igla).

Hlavním bodem programu zasedání ZM byl
rozpočet města pro rok 2006. Předloženou
verzi, která byla k nahlédnutí na úřední desce,
s jedinou úpravou ZM schválilo. Změna byla ve
výdajové části – z investičních akcí se odebere
1.800.000 Kč (900.000 Kč z cyklistické stezky
Čelákovice - Lázně Toušeň) a použijí se na star-
tovací náklady pro Městskou policii.

Schválenou verzi rozpočtu včetně komentáře
starosty najdete již tradičně v únorovém čísle
Zpravodaje.

Dále Zastupitelstvo schválilo a novelizovalo
znění tří vyhlášek města. Jsou to:
• Obecně závazná vyhláška E 2/2005 města

Čelákovic, kterou se mění obecně závazná
vyhláška E 45/2001 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. Sazba poplatku za komunál-
ní odpad na rok 2006 činí 420,- Kč/na osobu.

• Obecně závazná vyhláška E 3/2005 města
Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě ve městě

• Obecně závazná vyhláška E 4/2005 města
Čelákovic, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Čelákovice
(plné znění na str. 10 Zpravodaje)

a najdete je na webových stránkách města
nebo na Městském úřadě.

Posledním důležitým bodem bylo schválení
vodného a stočného pro rok 2006.

Schválené ceny jsou: vodné 27,52 a stočné
19,26 Kč/včetně DPH (celkem 46,78). D. V.

PF 2006
Sněhová nadílka k nám přišla tuto zimu již před Vánocemi. Foto: Mirko NosekHARMONIE - více v barevné příloze tohoto čísla.

Vážení občané,
dovolte, abychom Vám všem popřáli při vstupu do nového roku 2006 především pevné zdraví, pohodu

ve Vašich rodinách a hodně spokojenosti v životě osobním i profesním.
Rok 2006 je rokem volebním, budete si volit své zástupce do Parlamentu i do Zastupitelstva města.

Věříme, že Vaše volba bude rozumná a ku prospěchu rozvoje našeho města i státu.
Vše nejlepší v roce 2006 přejí

Ing. Bohumil Klicpera, starosta Mgr. František Bodlák, místostarosta
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Rada města jednala...
Prosincová schůze Rady města se konala

dne 1. 12. 2005 od patnácti hodin a zúčastnilo
se jí šest radních. Vzhledem ke své nemoci se
omluvila z tohoto jednání  tajemnice MěÚ a kvůli
zdravotním problémům odešel ze schůze před-
časně radní Ing. M. S. V úvodu schůze informo-
val starosta  přítomné členy RM o písemné
rezignaci Ing. S. T. na členství v Radě a Zastu-
pitelstvu města. Personální situace v obou orgá-
nech bude následně řešena dle zákona přísluš-
nými náhradníky.

Nejdůležitějším bodem programu posled-
ního zasedání RM v roce 2005 bylo podrob-
né projednání návrhu rozpočtu města na
další rok, a proto se této části schůze zúčastni-
li  i vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. K. Majer
a předseda finančního výboru Zastupitelstva
města Ing. A. Rikl. Všichni přítomní podrobně
rozebírali jednotlivé položky výdajové i příjmové
stránky rozpočtu, byla podána řada pozměňují-
cích návrhů a doplňků. Po tříhodinové debatě
bylo projednání návrhu ukončeno s tím, že další
kolo proběhne na prosincové schůzi Zastupitel-
stva města.

Kromě výše uvedeného návrhu na rozpočet
pro rok 2006 bylo Radě předloženo k projedná-
ní dalších 26 podkladových materiálů, ke kterým
přijali radní následující usnesení a závěry:
Rada města uložila:
- tajemnici MěÚ zajistit právní analýzu Smlouvy

o budoucí kupní smlouvě mezi Čelákovicemi
a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích
na pozemku u nákladové vrátnice.

- vedoucímu odboru FaP Ing. Majerovi  zajistit
převod dotace přidělené ZO Svazu chovatelů
Záluží zpět na město. Důvodem převodu je
ukončení činnosti této zájmové organizace.

- a. s. VaK Mladá Boleslav identifikovat zdroj
usazovaných tuků, zjištěných při kamerových
zkouškách, v úseku kanalizace pod areálem
Městského stadionu ze svých režijních nákla-
dů.

- hospodářskému odboru MěÚ vypsat výběrové
řízení na pronájem restaurace v Kulturním
domě s tím, že garantem akce je místostarosta.

Rada města souhlasila s použitím plynáren-
ského zařízení v Záluží a doporučuje Zastupitel-
stvu města schválit Smlouvu o nájmu a zajiště-
ní provozu tohoto zařízení včetně údržby
a oprav  mezi městem a STP, a. s. Praha 4.
Radní se dále zabývali problematikou výkupu
pozemků, které budou nutné pro vybudování
nové komunikace za Kovohutěmi – prodloužení
ulice Přístavní. Na základě dohody se součas-
ným majitelem jednoho z těchto pozemků -
panem L. Ul. – doporučuje RM Zastupitelstvu
schválit kupní smlouvu na odkoupení 1 011 m2

tohoto pozemku za dohodnutou cenu 200,-
Kč/1m2. Dalšímu majiteli – p. J. K. – navrhuje RM
odkoupení části jeho pozemku o celkové výmě-
ře 480 m2 za cenu maximálně 350,- Kč/1 m2

s tím, že na zbývající pozemek bude majiteli
umožněno napojení vody, elektřiny a kanaliza-
ce. Naopak, RM nesouhlasila s odkoupením
celého dotyčného pozemku o rozloze 3 200 m2

za navržených 400,- Kč/1 m2.
V průběhu dalšího jednání vzala Rada města
na vědomí informační zprávu vedoucí odboru
ŠIK MěÚ o současném stavu realizace nových
webových stránek města a rovněž harmono-
gram výstavby malé vodní elektrárny HMG včet-
ně náhradní lávky pro pěší.
V oblasti bytového hospodaření Rada města
přidělila:

- městský nájemní byt 2+ kk, ulice J. A. Komen-
ského, čp. 1648, paní P. K. za podmínky, že
městu vrátí byt čp.1339, V Prokopě.

- městský nájemní byt s předplaceným nájem-
ným, V Prokopě, čp. 1351, panu J. P. za pod-
mínky, že složí na účet města částku 443 982,-
Kč (předplacené nájemné) a vyřeší s bývalým
nájemníkem úhradu nadstandardního vybave-
ní příslušného bytu.

- městský nájemní byt 2+1, V Prokopě, čp.
1422, panu P. A. dle pořadníku.

Rada města projednala a schválila 7 smluv
nájemních a smluv o dílo i 3 dodatky ke stávají-
cím platným smlouvám. Jsou to např.:
- nájemní smlouva mezi FV Plast Praha 9

a městem na nájem pozemků uvnitř areálu FV
Plast.

- dodatek č. 1 ke smlouvě z 10. 8. 2005 mezi
VaK Mladá Boleslav a městem.

- nájemní smlouva mezi firmou NEPA Čelákovi-
ce a městem za nájemné ve výši 900,-Kč/1 m2

ročně.
- smlouva o dílo mezi zhotovitelem – firmou

Elektroservis – a městem na akci „Autobuso-
vé zastávky a chodník na silnici v Sedlčán-
kách“ v ceně 136 874,- Kč.

- dodatek ke smlouvě o dílo mezi LŠL-STAVBY
Čáslav a městem na vybudování komunikace
ulice Na Výsluní po ulici K Borku včetně napo-
jení na stávající komunikaci, vjezdů a vstupů
do rodinných domků a odvodnění ulic Na Výs-
luní a K Borku do potoka.

- darovací smlouvu mezi ITES Stochov (dárce)
a městem na 10 000,- Kč pro účely sociální,
sportovní nebo kulturní.

Kromě předložených smluv schválila Rada
města tyto záležitosti:
- vzájemné vyrovnání pohledávek mezi VaK

Mladá Boleslav a městem v částce 348 106,-
Kč za výměnu armatur a ve výši 193 399,- Kč
za strojní čistění a kamerové zkoušky kanali-
začního řadu.

- záměr města na přednostní odkoupení objek-
tu na stavební parcele č. 1329, který dnes
užívá SOŠ a SOU TOS Čelákovice.

- investiční záměr na přístavbu depozitáře
Městského muzea ve výši 200 000,- Kč, které
budou zajištěny investorem mimo rozpočet
města.

- úpravu osobních hodnocení ředitelů školských
zařízení města, která jsou financována ze stát-
ního rozpočtu, s platností od 1. 1. 2006.

Na závěr svého jednání Rada města doporuči-
la k projednání a schválení Zastupitelstvu
města:
- kalkulaci vodného a stočného na rok 2006 dle

podkladového materiálu ve variantě B.
- smlouvu kupní a darovací mezi městem

a STP, a. s., Praha na plynovody v obytných
zónách Pod Přerovskou cestou I., Nedaniny
a Třebízského III.

- obecně závaznou vyhlášku města č. 04/2005,
kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřízených městem.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

PO ČR INFORMUJE

Neotvírejte dveře cizím lidem –
důvěra se nevyplácí

8. listopadu kolem půl jedenácté hodiny
dopolední přišli dva dosud neznámí pacha-
telé k domku dvaaosmdesátileté ženy v obci
Kojetice a pod záminkou, že zapisují stavy

elektroměru, se vetřeli dovnitř. Jeden
z pachatelů ženu požádal, aby mu ukázala
občanský průkaz. Zatímco jej stařenka hle-
dala, druhý pachatel z šatní skříně v ložnici
odcizil finanční hotovost ve výši 35 tisíc
korun. Případem se zabývají policisté
Obvodního oddělení Odolena Voda.

K obdobnému případu došlo 7. listopadu
v obci Zápy na Brandýsku. Dva dosud neznámí
pachatelé přišli k dvaasedmdesátileté ženě
a tvrdili, že jí přinesli státní podporu ve výši tří
tisíc korun, načež je žena vpustila do obydlí.
Pachatelé jí podali pětitisícovou bankovku. Tato
žena šla do kuchyně a ze zásuvky stolu vzala
dva tisíce, které jim vydala nazpět. Pachatelé
tak zjistili, kde si poškozená peníze ukládá.
Jeden z pachatelů pak odvedl její pozornost
a druhý odcizil ze zásuvky kuchyňského stolu
finanční hotovost ve výši 17 tisíc korun. Tento
případ šetří Obvodní oddělení PČR Brandýs
nad Labem.

Těchto případů přibývá. Denně jsou podobné
události hlášeny z mnoha míst České republiky
a jak vidíte, Praha-východ není výjimkou.

Scénář takových krádeží bývá obdobný. Dvo-
jice nebo menší skupina pachatelů si vytipuje
osaměle žijícího, staršího občana, zazvoní
u dveří a pod různými záminkami se snaží
dostat do obydlí. Pachatelé většinou nabízejí
k prodeji nějaké zboží nebo se představují jako
pracovníci různých úřadů nebo firem. Důvěru
starých lidí si navíc získávají slušným 
vystupováním. Když se pak pachatelé ocitnou
v domě, snaží se nejprve zjistit, kde si člověk
ukládá své úspory. Potom odvedou jeho 
pozornost a v nestřeženém okamžiku jej okra-
dou.

Policie proto varuje zejména starší osa-
moceně žijící občany, aby nevpouštěli do
svých obydlí cizí osoby pod jakoukoliv
záminkou!

Další doporučení:
- nikdy se nechlubte svým majetkem,
- u sebe noste jen nezbytnou peněžní hotovost,

a pokud potřebujete uložit nebo vybrat více
peněz, vezměte s sebou raději někoho blízké-
ho,

- nenechávejte si doma více peněz v hotovosti
nebo cenné věci. Peníze raději uložte na účet
v bance nebo spořitelně a cennosti do bez-
pečnostní schránky v nějakém peněžním ústa-
vu,

- v případě nabídky zboží nebo služeb dejte
jasně najevo, že nemáte zájem,

- přeplatky z inkasa jsou zpravidla propláceny
poštovní poukázkou, proto, když vám někdo
nabízel peníze v hotovosti, jedná se nejspíše
o podvodníka,

- pracovníci úřadů nebo firem  zpravidla svoje
návštěvy hlásí předem. Přijdou-li nečekaně
(i když se vám prokáží příslušným průkazem),
odkažte je raději na jinou dobu, až nebudete
sami doma,

- jestliže k vám přijde někdo, kdo žádá o pomoc
(například si potřebuje nutně zatelefonovat),
odkažte ho na veřejně přístupná místa, pří-
padně přivolejte pomoc telefonicky sami,

- zajistěte si svoji bezpečnost uzamykáním
vstupních dveří na pozemek, do rodinného
domu a bytu – zamezíte tak volnému vstupu
cizích osob na váš pozemek či do obydlí,

- opatřete vstupní dveře pojistným řetízkem
a panoramatickým kukátkem
Jestliže máte starší příbuzné, sousedy

nebo známé, kteří bývají sami doma, upozor-
něte je na možná rizika. Jakýkoliv výskyt
podezřelých osob sdělte prosím na linku
158.
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Pro autobusové spojení z Prahy do Brandýsa n. L. a opačně použij-
te těchto spojů:
linka 379
M  ČERNÝ MOST - Brandýs U Soudu – jen v x

linka 346, 367
M  ČERNÝ MOST – Brandýs nám.

linka 345
M  LÁDVÍ – Brandýs nám.

linka 375
M  VYSOČANSKÁ a pak M ČESKOMORAVSKÁ – Brandýs nám.

linka 376
M  ČESKOMORAVSKÁ – Brandýs U Soudu a Brandýs nám.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA PID 
jízdní řád linky 405 platný od 11. 12. 2005 do 9. 12. 2006

405 x x x x š x x+s x x x x x s+n x x
Č - Záluží 5:21 7:09 s 7:14 7:16 9:59 11:29 12:34 14:04 16:09 18:56
Č - Z. cihelna 5:22 7:10 s 7:15 7:18 10:00 11:30 12:35 14:05 16:10 18:57
Č - nádraží 5:24 7:12 s+n 7:17 7:20 10:02 11:32 12:37 14:07 16:12 18:59
Č - Kovohutě 6:05 7:20 14:10 14:51 17:48
Č - nám. 4:27 5:27 6:09 7:15 s+n 7:24 7:24 8:20 10:05 11:35 12:40 13:25 14:14 14:55 16:15 17:20 17:52 19:02
Č - TOS 14:16
Č - Rumunská 4:29 5:29 6:11 7:17 s+n 7:26 7:26 8:22 10:07 11:37 12:42 13:27 14:57 16:17 17:22 17:54 19:04
Č - V Prokopě 4:31 5:31 6:13 7:19 s+n 7:28 7:28 8:24 10:09 11:39 12:44 13:29 14:19 14:59 16:19 17:24 17:56 19:06
B -  fakulta 4:41 5:41 6:23 7:29 s+n 7:38 7:38 8:34 10:19 11:49 12:54 13:39 14:29 15:09 16:29 17:34 18:06 19:16
B - nám. 4:43 5:43 6:25 7:31 s+n 7:40 7:40 8:36 10:21 11:51 12:56 13:41 14:31 15:11 16:31 17:36 18:08 19:18
B - nádraží 4:45 5:45 6:27 7:33 s+n 7:42 7:42 8:38 10:23 11:53 12:58 13:43 14:33 15:13 16:33 17:38 18:10
405 x x x s x x+s s x x x x x x x x s+n x x x x
B - nádraží 5:20 5:35 6:20 7:50 9:20 n 10:25 10:45 12:20 12:55 13:25 13:40 14:20 15:10 16:05 16:10 17:05 18:15 19:25
B - nám. 5:24 5:39 6:24 7:54 9:24 n 10:29 10:49 12:24 12:59 13:29 13:44 14:24 15:14 16:09 16:14 17:09 18:19 19:29 22:09
B -  fakulta 5:26 5:41 6:26 7:56 9:26 n 10:31 10:51 12:26 13:01 13:31 13:46 14:26 15:16 16:11 16:16 17:11 18:21 19:31 22:11
Č - V Prokopě 5:36 5:51 6:36 8:06 9:36 n 10:41 11:01 12:36 13:11 13:41 13:56 14:36 15:26 16:21 16:26 17:21 18:31 19:41 22:21
Č - Rumunská 5:38 6:38 6:46 8:08 9:38 n 10:43 11:03 12:38 13:13 13:43 13:58 14:38 15:28 16:23 16:28 17:23 18:33 19:43
Č - TOS 5:54 14:05
Č - nám. 5:40 5:56 6:40 6:48 8:10 9:40 n 10:45 11:05 12:40 13:15 13:45 14:00 14:07 14:40 15:30 16:25 16:30 17:25 18:35 19:45
Č - Kovohutě 5:43 13:48 14:43 16:33 17:28
Č - nádraží 5:58 6:42 6:50 9:42 11:07 13:17 14:02 14:09 15:32 16:36 18:37 22:24
Č - Z. cihelna 6:00 6:44 6:52 9:44 11:09 13:19 14:11 15:34 16:38 18:39
Č - Záluží 6:02 6:46 6:54 9:46 11:11 13:21 14:13 15:36 16:40 18:41

Veškeré podrobnosti o spojeních najdete na www.ropid.cz (zde je možné vytisknout i řády do „kapsy“) nebo na www.jizdnirady.cz

Autobusová doprava a Čelákovice
Naše město leží na jedné z hlavních železnič-

ních tratí, a proto je tento druh dopravy pro Čelá-
kovice prioritní. Další rozvoj železničního spojení
popisuje velmi fundovaně pan Petr Studnička v říj-
novém čísle ZMČ. Např. vybudováním železniční
zastávky v Jiřině se zlepší doprava občanů, kteří
v Kovohutích pracují nebo v Jiřině bydlí.

Autobusová doprava má v našem regionu tyto
úkoly:
a) Dopravit děti ráno do školy a odpoledne domů.
b) Umožnit občanům z okrajových částí města

dostat se k lékařům, na nákupy, na nádraží.
Za tímto účelem byly nasmlouvány u soukro-

mých dopravců pro území Čelákovic tři následující
autobusové linky: č. 405 (Brandýs-Čelákovice-
Nehvizdy-Jirny-Úvaly), č. 412 (Český Brod-
Mochov-Čelákovice a zpět) a č. 443 (Čelákovice-
Přerov-Sadská a zpět).

Provoz uvedených linek, zřízených různými
dopravci, musí město ze svého rozpočtu dotovat
částkou více jak  250 000,- Kč ročně, zatímco
doprava po železnici je pro město bezplatná.

Další zastávky autobusů se nyní budují, např. na
silnici mezi Císařskou Kuchyní a Sedlčánkami
(u nové obytné zóny), hledá se vhodné místo pro
zastavení autobusu přímo ve městě, aby nemuseli
občané pěšky od nádraží ke zdravotnímu středisku
(konkrétní jednání proběhlo 6. 12. 2005).

Přeplněnost autobusů v ranní a odpolední špič-
ce je jev naprosto běžný ve všech městech, neboť
začíná či končí pracovní doba nebo vyučování vel-
kým skupinám cestujících. V průběhu dne jezdí
naopak polovina autobusů poloprázdných. Posíle-
ní linek je teoreticky možné, ovšem každý takový
nárůst město musí zaplatit.

K jízdním řádům se město může vyjádřit vždy
do října daného roku.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

Otevření železniční zastávky v Ostré
V pátek 2. 12. 2005 se konalo slavnostní otev-

ření železniční zastávky v Ostré na trati 231
v km 333,831 – 334,030. První zmínka o mož-
ném vybudování zastávky padla před 96 lety
a teprve v letošním roce začala stavba této
zastávky, která je začleněna do 4. tarifního
pásma PID a až do Ostré platí plná integrace
trati (tzn., že zde lze cestovat nejen na časové,
ale i na jednotlivé jízdenky a zastávka je vyba-
vena označovači). V jízdním řádu je tato zastáv-
ka uvedena již od JŘ 2001/2002.

Na vybudování zastávky se podílela obec
Ostrá, která zaplatila 2 miliony Kč. Zbylých 6
milionů korun bylo financováno prostřednictvím
Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavbu
provedla společnost MIKO Havlíčkův Brod.

Jako první zastavil na zastávce Ostrá zvlášt-
ní parní vlak v čele s pražskou lokomotivou
434.2186 s 6 historickými vagony v 10.14 hod.
Prvním vlakem s cestujícími byl Os 9413
s odjezdem v 10.40 hod. ve směru Kolín, který
byl veden novou patrovou jednotkou řady 471.
Ve směru do Prahy přijel jako první o 8 minut
opožděný Os 9414 v 11.12 hod. s tradičním sta-
rým pantografem řady 451.

Zastávka Ostrá je vybavena světelným pane-
lem, kterému však chybí hodiny, označovačem
jízdenek, přístřeškem s lavicemi a je plně bez-
bariérová. K zastávce vede z obce chodník ze
zámkové dlažby a v těsné blízkosti se nachází
parkoviště pro automobily a stojan na kola.

Na zastávce bude zastavovat 23 párů osob-
ních vlaků ve směru do Prahy a do Kolína.
Během prvního dne provozu zde navíc jezdil
zvláštní parní mikulášský vlak, se kterým se
bylo možné svézt mezi Lysou nad Labem
a Nymburkem. První jízda vlaku vedla již
z Prahy hl. n. a vlak zastavil i v Čelákovicích.

Poslední jízda byla navíc prodloužena o zajížď-
ku do Milovic a dále pokračoval parní vlak přes
Čelákovice až do Prahy.

Na trati č. 231 (Praha – Čelákovice – Nym-
burk – Kolín) se uvažuje o zřízení dalších dvou
železničních zastávek. Jedná se o železniční
zastávku Čelákovice-Jiřina, která je v jízdním
řádu uvedena již od roku 2003/2004. Tou dru-
hou je Praha-Rajská zahrada, která by propoji-
la linku metra B s tratí z Prahy do Kolína přes
Nymburk.

Středočeský kraj a České dráhy připravily
několik projektů, které by mohly být v případě
dostatku finančních prostředků uskutečněny.
Prioritou je modernizace hlavních železničních
koridorů (tratě č. 220/221, 170/171, 010/011)
a zlepšení kvality regionálních tratí. V dlouhodo-
bém plánu se počítá s výstavbou vysokorych-
lostních tratí. Mezi další významné projekty patří
spojení letiště Praha-Ruzyně s centrem města
železniční dopravou, přeložku trati Lysá nad
Labem-Milovice, příp. její elektrifikaci, která
bude spojena s výstavbou trati Milovice – Vlka-
va, která bude součástí 5. železničního koridoru
a povede až do Liberce a vybudování Kutnohor-
ského oblouku.

V následujících letech bude železniční dopra-
vu ve Středočeském kraji výrazně limitovat stav-
ba Nového spojení na území hlavního města
Prahy. V letech 2005 – 2007 budou probíhat
dlouhodobé výluky a provoz mezi žst. Praha
Vysočany – Praha Libeň – Praha Masarykovo
nádraží a Praha hlavní nádraží bude umožněn
pouze po jedné koleji. Díky tomu se prodlužuje
jízdní doba všech osobních vlaků na dotčených
tratích zhruba o 3 – 5 minut v uvedeném úseku
a je dočasně zrušeno několik rychlíkových
spojů díky nižší propustnosti trati.

Petr Studnička
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc LEDEN
pondělí 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za listopad 2005 (mimo spo-

třební daň z lihu)
úterý 24. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za listopad 2005 (pouze spo-

třební daň z lihu)
středa 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za prosinec 2005
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za prosinec
2005 (pokud vznikl nárok)

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

sinec 2005
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2005
úterý 31. ➙ daň silniční
- daňové přiznání a daň za rok 2005

➙ daň z nemovitostí
- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové při-

znání na rok 2006

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

V domě U Slunce je nově otevřená prodejna
DĚTSKÝ SVĚT SLUNÍČKO. Sortiment je zde
opravdu široký, na nevelké ploše obchodu
naleznete snad vše, co potřebují děti, od těch
nejmenších, tj. kočárky, autosedačky, postýlky
dřevěné i cestovní, židličky, cyklosedačky, kros-
ničky a nosítka, chodítka i odrážedla, dětský
textil, botičky i bačkůrky včetně ponožek a pun-
čocháčků, těhotenskou módu, kojenecké potře-
by (šidítka, lahve, kousátka, jídelní pomůcky,
hygienické a mycí potřeby, bezpečnostní
pomůcky (monitory dechu, vysílačky, ochranné
pomůcky) a také něco pro zábavu – tedy knihy
a hračky a v neposlední řadě kojeneckou strava
(mléka, kaše, čaje, šťávy, příkrmy). Kočárky,
autosedačky a postýlky Vám zdarma dovezou
domů.
Otevírací doba: po – pá 9.00 – 18.00 hod.,

so 8.30 – 11.30 hod.
Odpovědná vedoucí je paní Lenka Marková.

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753
Telefon: 326 991 766
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   12.00 – 21.00

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

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

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

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

ZÁZRAKY DO DVOU DNŮ
„Nemožné za týden, zázraky do dvou dnů“ –

tak někdy působí obsah reklam objevujících se
v tisku, na létácích, v televizi či na Internetu.
Chcete zhubnout? Není problém, obraťte se na
nás. Jste nemocní? Za pouhých 1000 Kč Vás
vyléčíme. Takto bychom mohli pokračovat na
mnoha a mnoha řádcích.

Nedávno se na naše sdružení obrátila spo-
třebitelka, která zakoupila léky na základě
reklamy, slibující zvětšení poprsí až o dvě čísla
během tří měsíců. Jaké bylo zklamání spotřebi-
telky, když i po dobrání celé dávky mohla stále
nosit stejné halenky a ani při podrobném pohle-
du nebyla znát žádná výraznější změna. Co
teď? 

Naši poradci doporučili nešťastné slečně řešit
problém jako klamavou reklamu. Máte-li podob-
nou zkušenost, je nejprve důležité si uvědomit,
kde jste se o zázračném příspěvku dozvěděli.
Jestliže Vás distributor klamal prostřednictvím
tisku či bilboardu, můžete podat stížnost na
místně příslušný krajský živnostenský úřad.
Pokud byl produkt klamavě prezentován v tele-
vizi či rozhlase, je vhodné směřovat podání také
na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Ale
i kdyby se nabídka objevila pouze na letáku
v obchodě či ve Vaší schránce, nemusíte zoufat.
V takovém případě je pro postižení nezákonné-
ho jednání příslušný inspektorát České obchod-
ní inspekce, který může udělit pokutu na zákla-
dě tzv. klamání spotřebitele.

Možná si nyní říkáte, že zmíněné slečně příliš
nepomůže, pokud firma bude muset zaplatit
pokutu. Kdo vrátí zaplacené peníze? Zákon
umožňuje uplatnit u prodávajícího tzv. rozpor
s kupní smlouvou – zboží je v rozporu s kupní
smlouvou také tehdy, když neodpovídá očeká-
vání získané na základě reklamy. Spotřebitel má
právo na bezplatné odstranění rozporu, a to dle
své volby výměnou zboží nebo jeho opravou.
Není-li takový postup možný (jako např. v přípa-
dě preparátu na zvětšení poprsí), má spotřebi-
telka právo odstoupit od smlouvy a žádat vráce-
ní peněz.

Jestliže si nejste jisti, zda  jste se stali obětí
klamavé reklamy, nebo se chcete poradit, jaká
máte práva, můžete se obrátit na poradce SOS
na internetových stránkách www.spotrebitele.info
nebo na lince SOS po telefonu na čísle 
900 08 08 08 (linka s dotovaným tarifem 
8 Kč/min).

Jana Luhanová,
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

SOS PORADNA

SENÁTORSKÉ DNY
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

v Čelákovicích
datum konání: 23. 1., 20. 2., 20. 3., 15. 5., 19. 6.

místo konání: Městský úřad,
od 14.00 do 17.00 hod.

Schůzku je možné domluvit předem
u asistentky senátorky,

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

MÁTE VY NEBO VAŠE DĚTI
PROBLÉMY SE SLUCHEM?

Svaz neslyšících – oblastní organizace
Praha-východ, se sídlem v Lázních Toušeni,
Vám může být nápomocna.

Přijďte nás navštívit na Obecní úřad Lázně
Toušeň – každé první pondělí v měsíci od 10 do
12 hodin, v roce 2006: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4.,
15. 5., 5. 6., 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12.

Naše logopedka Vám bude k dispozici –
poradí, případně i pomůže.

Pokud nosíte sluchadlo a máte s ním technic-
ké potíže, zavoláme technika, který menší poru-
chy odstraní.

Potřebujete-li poradit stran zrakového posti-
žení, bude se Vám věnovat a může vám poradit
předseda oblasti.

Přijďte, neostýchejte se, rádi Vám podáme
pomocnou ruku.

Rádi Vám poskytneme bezplatnou pomoc.

Občanská poradna Nymburk
- poskytuje bezplatně, důvěrně, nestranně 

a nezávisle informace a rady převážně 
v oblastech ochrany spotřebitele, bydlení,

rodinných a mezilidských vztahů, 
pracovně-právních vztahů, občansko-právní
problematiky, sociální oblasti, lidských práv...

Konzultační hodiny
po 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
st 8.30 – 11.30
pá 8.30 – 13.00

Palackého 449, 288 02 Nymburk (3. patro)
telefonické poradenství 325 511 148

e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
http: www.obcanskeporadny.cz

OBČANŮM
V roce 2006 přeji všem čtenářům

pevné zdraví a hodně úspěchů v osob-
ním i pracovním životě.

Helena Rögnerová

OTEVŘENO v domě U SLUNCE, Masarykova
ulice č.p. 96.

LEVNÉ ODĚVY
Otevírací doba: po - pá 9.00 - 18.00 hod.

so 8.00 - 11.00 hod.

SALONEK U SLUNCE
Pedikúra, sportovní a rekondiční masáže 
a malování na tělo.
Otevírací doba: po + út 9.00 – 17.00 hod.

st 13.00 – 19.00 hod.
čt 8.00 – 19.00 hod.
pá 8.00 – 14.00 hod. D.V.



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

Sbírka oblečení
Sbírka obnošeného oblečení se koná 9.

a 10. 1. 2006 od 15.00 do 19.00 hod. v  hospo-
dářské budově v areálu fary v Kostelní ulici.

Farní charita Čelákovice

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

Jestliže tedy připravujete nějakou akci, pře-
dejte podklady (nejlépe v elektronické podobě –
disketa, e-mail) s vyznačenými podrobnostmi –
termín, čas, místo konání, název akce, pořa-
datel – pro ZMČ vždy do 15. předchozího měsí-
ce, pro WEB kdykoliv na níže uvedené kontakty.
korespondenční adresa: Odbor školství, informa-
cí a kultury MěÚ, nám. 5. května 1, Čelákovice
250 88
možnost osobního předání: odbor školství, infor-
mací a kultury MěÚ, podatelna MěÚ
Tel.: 326 929 108-110,
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

Město ČELÁKOVICE hledá
aktivní a tvůrčí členy pracovní skupiny

pro webové stránky města.

V případě zájmu nás kontaktujte na 
tel.: 326 929 108-109,

e-mail: kultura@celakovice.cz

EKUMENICKÉ POBOŽNOSTI
V ČELÁKOVICÍCH

Jednou z největších bolestí lidstva je jeho
nejednotnost v podstatných věcech a vztazích.
Bohužel i mezi křesťany v minulosti nejednota
v názorech a vztazích způsobila mnohé bolesti
a škody. Vedla až k rozdělení církve, ač její
zakladatel Ježíš si přál, „aby všichni byli jedno“.
Krom nepřátelství mezi rozdělenými věřícími
existovala vždy touha po jednotě. Ekumenické
hnutí, které o spolupráci a sjednocení křesťanů
usiluje, v minulém století na půdě Světové rady
církví a II. vatikánského koncilu dosáhlo jistých
úspěchů. Jde o to, aby všichni věřící i na té nej-
nižší úrovni usilovali o bratrské společenství. Po
řadu desetiletí se i křesťané u nás scházejí
začátkem ledna v tzv. týdnu aliančním a v polo-
vině ledna v tzv. týdnu ekumenických modliteb
k společným pobožnostem.
Zveme na ně věřící v Čelákovicích:
- ve středu 11. 1. 2006 v 18.30 do sboru Círk-

ve bratrské
- ve středu 18. 1. 2006 v 16.00 do kostela 

Církve československé husitské
- v sobotu 21. 1. 2006 v 15.45 na děkanství 

církve římskokatolické.

KURZY NA ÚNOR

Pletení z pedigu v kombinaci s keramikou
Kdy: 12. 2. 2006 od 14.00-18.00 hod.
Cena: 800,- Kč 
lektor - Monika Waisová
Malování na sklo - váza
Kdy: 18. 2. 2006 od 14.00-17.00 hod.
Cena: 450,- Kč

Od 2. 2. - 5. 2. se můžete přijet podívat na Výsta-
viště v Lysé n. L., kde i naše dílna bude mít svůj
výstavní stánek s praktickou ukázkou naší
práce.

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

Rok v Labyrintu
Už je to rok, co jsme v Čelákovicích otevřely

výtvarnou dílnu. Cestu do Labyrintu už našlo
mnoho milovníků umění a ručních řemesel. Pro-
běhlo tu už nespočetně kurzů různých výtvarných
technik, mnoho akcí pořádaných pro ZŠ, ústav
pro mentálně zaostalé nebo pro občany našeho
města, blízkého i dalekého okolí. Zvláště vydařený
byl prázdninový keltský a indiánský týden výtvar-
ných technik spojený s angličtinou pro děti. Nápa-
dy z naší dílny pravidelně publikujeme v časopi-
sech a televizi. Vyrobilo se opravdu hodně. O tom
všem se budete moci osobně přesvědčit na naší
první výstavě, která proběhne v březnu 2006 ve
výstavních prostorách čelákovického muzea
s názvem MADE IN LABYRINT. To bude završení
naší roční práce s kurzisty. Zhlédnete dílka kera-
mická, skleněná, textilní, smaltová, ale i výtvarné
práce dětí, které se úspěšně ucházely o studium
na výtvarných školách. Tímto chceme poděkovat
všem, kteří si k nám našli cestu, a tím zanechali
stopu v našem Labyrintu.

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
rozšiřuje služby pro členy

KHK Střední Čechy v rámci nové aktivity pro
členy poskytuje bezplatnou právní poradnu,
která nabízí poskytnutí základní právní pomoci,
spočívající v poskytování základních informací
pro orientaci v systému českého práva, a to
zejména:
- Poskytování základních informací pro orienta-

ci v právních předpisech 
- Poskytování prvotních informací o způsobech

uplatnění práva v rámci zákonných lhůt 
- Poskytování jednoduchých právních rad při

aplikaci závazkových právních vztahů 
- Poskytování základních právních rad pro ori-

entaci při řešení právních sporů především
v těchto právních odvětvích: obchodní právo,
občanské právo, rodinné právo, pracovní
právo, trestní právo a správní právo.
Jako novinkou od 1.12. 2005 je členům

k dispozici bezplatná účetní poradna.
Služby jsou členům k dispozici každý den.

V případě zájmu je nutné kontaktovat Taťánu
Veselou, oblastní kancelář Brandýs n. L., 
tel.: 326 377 708, 724 613 952,
e-mail: veselaT@inmp.cz, inmp.pv@seznam.cz

Metropolitní síť Czela.net
Občanské sdružení Czela.net založili na jaře

2003 nadšenci, kteří tenkrát nechtěli nic jiného,
než levný přístup do sítě sítí – Internetu. Od té
doby se však Sdružení rozrostlo nad očekávání,
ze zhruba 30 prvních členů jich momentálně
Sdružení má přes 500. Cílem Sdružení je zapo-
jování lidí do sítě, a tím možnost vzájemného
propojení mezi sebou. Velkým lákadlem je
samozřejmě možnost využívání společného
Internetu v rámci celé sítě.

Zpočátku bylo takto propojeno jen pár domů,
a to převážně bezdrátově (Wi-Fi). Dnes je tomu
zcela jinak, Czela.net již dlouho přesahuje hra-
nice Čelákovic. Členy máme v Sedlčánkách,
Záluží, Nehvizdech, Zápech, Mochově, Kára-
ném a Toušeni. Tam všude je možno chytit sig-
nál, stát se členem a podílet se na budování
velké komunitní sítě. Naší prioritou už ovšem
není vzduch ale zem. Pokud to jde, snažíme se
důležité spoje, ale i lokální přípojky členů,
budovat na optických vláknech.

Základní tezí fungování Czela.netu je, že
každý člen má možnost zasahovat do podoby
Sdružení, a to nejen po stránce technické, ale
i po stránce organizační. Ideálům se meze
nekladou. Stále ovšem platí, že jsme nezisková
organizace, nikdo na chodu sítě nevydělává,
i když mnozí do tohoto koníčka investují velký
kus svého času. To se ovšem každému vrací ve
formě zkušeností, nových informací a možností,
které získává právě při provozování a inovová-
ní tak obsáhlé metropolitní sítě, jakou Czela.net
bezesporu je.

Samozřejmě udržet v chodu takovou síť není
jednoduché, zvláště při malém počtu aktivních
lidí. Proto vždy skáčeme radostí, objeví-li se
někdo, kdo obětuje část svého času a přidá se
k partě nadšenců, bez kterých bychom nebyli
tam, kde jsme.

Zároveň jsme rádi, že nám vycházejí vstříc
města a obce. Práci nám tak ulehčuje vedení
Města Čelákovice, Q-Byt Čelákovice, Technické
služby v Čelákovicích, vedení Obce Zápy
a další. Tímto jim děkujeme a doufáme, že spo-
lupráce potrvá i nadále.

Všem členům i obyvatelům Čelákovic a při-
lehlého okolí přejeme hodně úspěchů v roce
2006. Aleš Kužílek, radní Sdružení

www.czela.net



Děkujeme všem přáte-
lům a známým za projev
soustrasti nad úmrtím paní
Evy HEJTÍKOVÉ.

Zarmoucená rodina

† 17. 11. 2005
Ing. Antonín RYMON,
plk. v. v.

Všem, kteří svou upřím-
nou účastí a květinovými
dary při úmrtí drahého pří-
tele snažili se zmírnit moji
velkou bolest srdečně
děkuji. Eva Soumarová

Dne 29. ledna uplyne
100 let od narození jiřin-
ského rodáka pana Fran-
tiška BODLÁKA. Celý
život pracoval ve Volman-
ce-TOSu Čelákovice jako
dělník. Byl znamenitým
muzikantem v čelákovic-
kých kapelách pana Balví-
na a pana Lonského. Zemřel v roce 1986.
Kdo jej pamatujete, vzpomeňte na něj s námi.

Mgr. František Bodlák s rodinou – syn
MUDr. Jiřina Mrázová – dcera

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Roku 1578 vydala městská rada Janu Habartickému z Habartic, majiteli mlýna, na jeho
žádost potvrzení o právech a povinnostech spojených s držením mlýna a dalších gruntů,
který koupil od Jana Hlaváčka. Revers má 5 bodů. V otištěném prvním bodu jsou jmenovány
povinnosti poskytnout potahy pro císařské tažení za hranice království a pro válečná tažení
vůbec. Revers byl vyhotoven ve dvou výtiscích a opatřen pečetěmi obou stran.
Revers Pana Jana Starssiho z habarticz

Jakož jste Urozený Pane Jene habarticky z habartic na mlejně przi Selákowiczých, toho przi panu
Purgmistru a Konsselich y wssi obcze selákowské hledali, abywassí Milostí bylo toho gruntu a dvorů
od Jana hlavácžka Trhů a Prodaje držíno, a yak se teyž Jan hlavácžek przi této obczy jsa s námi
w sausedstwy chowali, že se týž také podle obcze yak na onen cžas on y my chowati rácžite, a abys-
te wědomost o těch artykulich měli, žádali gste gich za Weypis, kteréž teď podlý žádati a swolený
Wassi milosti porzádně wypsaný gsau a máte:

Neyprwé, Poněwádž Jan hlavácžek wsseczkny Povinnosti zvlástě kdyžby toho Potržeba nastala,
Pogezdy G.m.c. wen ze země anebo kdebykoli kdyby yaké taženy nastalo, buďto k zádussy aneb
k obczy yaké ssorowány a na ten grunt anebo dwúr okázáno bylo i tehdy podle sausedů, z toho grun-
tu kterey gste rácžily kaupiti od Jana hlavácžka, bezewsseho odporu to Powinny vykonáwati zaupl-
na budete, yako y Jan hlavácžek to vykonával.

(...)
A pro zdržení takowých Artykulůw a smluv My Purgmistr a konsselé měsky Sselákowicz Pecžety

swau gsme stvrdili a Pan Jan habartický též swau Pecžety kteražto Smlauvu gednu a Artykule my
Purgmistr a Konsselé téhož města nahorze gmenowaného máme, A Pan Jan habarticzký z habar-
ticz též nahorze gmenowaný druhau má. Stalo se w Auterý po Památcze mistra Jana z husyncze, za
Purgmistra Sstěpána létha 578.

Kniha památná
městečka Čelákovic

Den otevřených dveří
na SOŠ a SOU TOS Čelákovice

a ve společnosti TOS
V našem regionu se velmi intenzivně rozvíjí

strojírenská výroba. Noví investoři investují do
nových výrobních závodů a prostor, a přitom
využívají stoleté tradice strojírenské výroby
v našem regionu. Proto i naše odborné učiliště
a střední odborná škola v Čelákovicích rozšiřu-
je svoji nabídku učebních oborů a klade si za cíl
připravit své studenty pro budoucí povolání ve
strojírenských společnostech.

Na pátek 20. (od 8.00 do 17.00 hod.) a na
sobotu 21. ledna (od 8.00 do 12.00 hod.)
připravila naše škola společně s podni-
kem TOS den otevřených dveří, kdy 
můžete navštívit Střední odbornou školu
a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice
a nově rekonstruovanou halu těžké
mechaniky a montáže společnosti TOS
v Čelákovicích.

Ve škole Vám poskytneme informace o mož-
nosti vzdělávání na škole, uvidíte výstavku prací
žáků, žáci Vám předvedou výuku programování
číslicově řízených strojů včetně obsluhy tříosé
číslicově řízené frézky, prohlídnete si učebny
a od učitelů dostanete informace o požadavcích
na studium v maturitních i učebních oborech.
Škola poskytuje v denním studiu středoškolské
vzdělání s maturitou pro obory mechanik seři-
zovač, mechatronik, mechanik číslicově říze-
ných strojů, mechanik strojů a zařízení, mana-
gement strojírenství a v denním nebo dálkovém
nástavbovém studiu pro obor podnikání. Středo-
školské vzdělání s výučním listem lze získat pro
obory zámečník, nástrojař, klempíř, lakýrník,
modelář (dřevěné modely), truhlář pro výrobu
nábytku nebo pro stavební truhlářství a operátor
skladování.

Ve školních dílnách uvidíte zařízení strojíren-
ských dílen pro výuku zámečníků a nástrojařů,
dílen pro výuku obrábění, je zde nově instalova-
ný stroj pro výuku programování a obsluhu čís-
licově řízených strojů – obráběcí centrum MCFH
40 a zařízení truhlárny pro výuku dřevomodelá-
řů a truhlářů.

Ve společnosti TOS bude poprvé zpřístupně-
ná nově rekonstruovaná hala těžkých mechanik
a montáže vybavená číslicově řízenými stroji od
renomovaných světových výrobců a moderně
navrženými velkoprostorovými kancelářemi.
Zde můžete vidět vznik provozu na současné
špičkové světové úrovni a s přítomnými pracov-
níky TOSu můžete mluvit o možnosti zaměstná-
ní v podniku TOS.

Minulé dotace – tentokrát
pohled z druhé strany

V ZMČ 11/2005, str. 3, popisuje starosta
města okolnosti, které vedly k sankcím státních
orgánů. Čtenář se může ptát: „To jste dotace
vždy projednávali tak amatérsky?“ 

V letech 1990 – 2002, kdy jsem byl zástup-
cem starosty a starostou, jsme obdrželi desítky
dotací ze státního rozpočtu, z účelových fondů
státu, ba i ze zahraničí a kontrolovalo se také,
zda jsou účelně využívány. Na přelomu let
2002/03 se kontrolní orgány začaly zajímat
zejména o formality a nedostatky byly označo-
vány za hrubé porušení rozpočtové kázně.
Nebyly postiženy jen Čelákovice. Začala nevy-
hlášená válka o peníze mezi centrálními orgány
a obcemi. Dlouho jsem byl členem i předsedou
energetické komise Svazu měst a obcí. Při jed-
náních na Ministerstvu financí r. 2003 jsme na to
poukazovali, včetně následného složitého pro-
cesu odpouštění. Nedivím se tedy, že po těchto
zkušenostech vedení města s přijímáním dotací
váhá.

V článku starosta neurčitě mluví o nedostat-
cích v předání agendy starosty. Nehledě na to,
že více než 11 let patřil k úzkému vedení města
a rozpracované akce města mu byly důvěrně
známy (tato formulace je v předávacím protoko-
lu), připomínám mu, že když jsem mu ukazoval
šanony a složky obsahující příslušné agendy
včetně dotačních, reagoval: „tohle dám úřední-
kům, tohle taky“. Domníval jsem se, že chce
úřad řídit jiným způsobem a že detaily se zabý-
vat nebude. Začal do nich podrobněji nahlížet
asi až po kontrolách. Od listopadu 2002 jsem
téměř na nic nebyl vedením města dotazován,
na rozdíl od bývalé místostarostky Ing. Pospí-
chalové. Mohlo se ledacos vysvětlit a ledasče-
mu předejít. Také se divím, že kontrolní orgány
nechtěly mluvit s předchozím vedením města.
Formuláře a tabulky jim stačily.

Starosta spočítal, že mu dotační záležitosti
zabraly mnoho času a že město stály 2,75 mil.
Kč. Získání dotací mi zabralo také mnoho 
času, a kdybych byl z dnešního pohledu „opatr-

nější“, asi bych také o některé dotace nežádal
a město by těch miliónů tratilo podstatně 
více. V uplynulých volebních obdobích jsme 
na dotacích o věcném plnění získali přes 300
mil. Kč.

Rozhodování bylo tehdy mnohdy operativní:
Chcete – nechcete, řekněte teď. Ale to by bylo
na podstatně víc řádků.

Ing. Josef Šalda

Na fotografii je žák učiliště při hodině odborné-
ho výcviku.



LEDEN 2006 9KULTURA

K U LT U R N Í  AKCE
do neděle Městské muzeum ZIMA JE, ZIMA JE
29. 1. 2006 výstava

do března 2006 Městské muzeum OBRAZY ČEŇKA JANDY
vstupní místnost výstava

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

do pondělí ZUŠ ČESKÝ BETLÉM
9. 1. 2006 nádvoří školy výstava keramických prací žáků 

čtvrtek 19. 1. Základní umělecká KONCERT ŽÁKŮ
18.00 hod. škola Jana Zacha

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 7. 1. SCREAM MUSICFEST 2006  
17.00 hod. PRIESSNITZ, APPLE JUICE, NEDVĚD 009 Rape ACT Grand Slam DNK.

Vstupné: 150,- Kč  

pátek 20. 1. PLES PANOKO 
20.00 hod. VIII. ples FK Brandýs nad Labem

Předprodej vstupenek: Hračky papír Čelákovice, Tabák – Stará Boleslav

sobota 21. 1. MATURITNÍ PLES OBCHODNÍ AKADEMIE LYSÁ NAD LABEM     
20.00 hod.

sobota 28. 1. 19. REPREZENTAČNÍ PLES LYŽAŘŮ  
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají  hudební skupiny „KOLAŘÍCI“ a EWERGREEN

KVARTET J. Ferlese. Tombola. Vstupné: 130,- Kč

pondělí 30. 1. TÝDENÍK TELEVIZER  
19.30 hod. Zábavný pořad - vystupují Zdeněk Izer a Petr Freund. Vstupné: 150,- Kč

úterý 31. 1. DVA VODNÍCI   
9.00 hod. Pohádka určena dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč 

PŘIPRAVUJEME:
15. únor 2006 – DRUHÁ KAPITOLA - komedie s Ondřejem Vetchým

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

Pozvánka na výstavu
Národní muzeum v Praze již několik let

pořádá tematické výstavy trvající několik
měsíců. Koncem listopadu 2005 byla otevřena
výstava s názvem „Svět médií“. Návštěvníci
se mohou seznámit s vývojem novinařiny, roz-
hlasového vysílání, televize i dalších technic-
kých prostředků, kterými jsou veřejnosti předá-
vány informace. Výstava má být otevřena do
konce března 2006, pokud nebude prodlouže-
na, jak se to stalo pro velký zájem veřejnosti
u několika předcházejících tematických výstav.

Vstupné do Národního muzea není sice nijak
nízké, ale každé první pondělí v měsíci je zdar-
ma, a to je tam docela živo. Této výhody nevyu-
žívají jenom důchodci, ale ve značné míře
i školy, a to nejen z Prahy.

Národní muzeum je otevřeno denně (kromě
druhého úterý v měsíci) od 10.00 do 17.00 hod.

Ing. Josef Šalda

Dekameronský fičák v KD
V pátek 25. 11. 2005 proběhla

v KD Čelákovice další super bigbe-
atová zábava.

Aktéři? No přece DEKAMERON a jeho
původní pilíře, tzv. OLD DEKAMERON v čele
s nestárnoucími Láďou Weyrostkem, Honzou
Ferlesem a dalšími.

Večer měl navíc slavnostní ráz. Starý (respek-
tive stále mladší) DEKAMERON křtil svoje první
CD nazvané „Zlatá éra“. Chlapci z kapely chtěli
udělat radost sobě, ale také svým věrným příz-
nivcům, a zanechat tak po sobě trvalou vzpo-
mínku. V létě natočili velmi kvalitní CD ze svých

finančních prostředků a též za pomoci spon-
zorů.

Kromě členů kapely se křtu v KD zúčastnili
a promluvili zde sponzoři. Za město Čelákovice
to byl místostarosta Mgr. František Bodlák a za
Tavernu Atheny její vedoucí, paní Naďa Růžič-
ková.

Pak „staří pánové“ ve dvouhodinové show
předvedli, jak se dělá pořádný bigbeat. Tři gene-
race jejich nadšených příznivců zpívaly s nimi
a nakonec si samozřejmě vynutily  přídavky
a slib, že DEKAMERON opět vystoupí příští rok
21. 4. 2006 při příležitosti 40 roků od založení
kapely.

Všem aktérům nádherného večera gratuluje-
me, děkujeme a do dalších 40 let přejeme
hodně úspěchů a pevné zdraví. Hrajte, hrajte,
hrajte – máme Vás rádi!

Vaši věrní příznivci od 15 do 60 let

HOGO FOGO KINO
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

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

PROGRAM LEDEN
čt. 5. 1. Distrikt 20.00
ne. 8. 1. Strašpytlík 15.00
st. 11. 1. Šílení 20.00
čt. 12. 1. Kletba bratří Grimů 20.00
pá. 13. 1. King Kong 20.00
so. 14. 1. Dějiny násilí 19.30
ne. 15. 1. Oliver Twist 15.00
čt. 19. 1. Módní přehlídka

Pavly a Olgy Michálkových 19.00
pá. 20. 1. Vernisáž výstavy V. Horálka 20.00 
Kulturní památka – zvukově-obrazové pásmo na
závažné téma + premiéra nového klipu P. Kopeckého 
so. 21. 1. Zlomené květiny 19.30
ne. 22. 1. Anděl páně 15.00
čt. 26. 1. Harry Potter a Ohnivý pohár 20.00
pá. 27. 1. Tajemný let 20.00
so. 28. 1. Sklapni a zastřel mě 19.30
út. 31. 1. Karlík a továrna na čokoládu 15.00

Výstava ČESKÝ BETLÉM v areálu ZUŠ Jana
Zacha byla v prosinci zahájena slavnostní ver-
nisáží, na které vystoupil pěvecký sbor vedený
paní učitelkou Bílou.

Mikuláš přinesl do ZUŠ pohádku. Foto: D.V.

Vánoční koncert žáků ZUŠ.
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Zápis do 1. tříd základních škol
proběhne v Čelákovicích na obou školách

19. ledna 2005 od 13.00 do 17.00 hod.
a 20. ledna 2005 od 13.00 do 16.00 hod.

MĚSTO  ČELÁKOVICE
Obecně závazná vyhláška E 4/2005 města Čelákovic,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Čelákovice

Zastupitelstvo města Čelákovice se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usnesením č. 21 usneslo
vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Školské obvody základních škol zřízených městem Čelákovice se stanovují takto:

a) školský obvod Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha-východ,
250 88 Čelákovice tvoří ulice:
B. Smetany, Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. Kvapilo-
vé, Havlíčkova, Hybešova, J. A. Komenského, J. Zeyera, Jana Kamaráda, Jiráskova, Krátká, Masa-
rykova, Na Nábřeží, Na Stráni, Na Švihově, Ostrov, P. Bezruče, Palackého,  Petra Jilemnického,
Pod Skalkou, Prokopa Holého, Průmyslová, Rumunská, S. K. Neumanna, Sady 17. listopadu,
Sokolovská, Spojovací, Stankovského, Svatopluka Čecha, U Kapličky, U Podjezdu, U Potoka, 
U Učiliště, Vančurova, Vašátkova, Volmanova, V Prokopě, V Rybníčkách, V Zátiší, 
Záluží – Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, Třetí, 
U Hřiště, Vořechovka, V Zahrádkách, Zálužská

b) školský obvod Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, okres Praha-východ, 250 88 Čelá-
kovice tvoří ulice:
28. října, Alej Jiřího Wolkera, B. Němcové, Čelakovského, Dělnická, Dobrovského, Družstevní,
Dukelská, Dvořákova, Fügnerova, Husova, Chodská, J. Nerudy,  J. Zacha, Jaroslava Kruckého,
Jaselská, Jilmová, Jiřinská, Jungmannova, K Bílému vrchu, Kaplánkova, Karla Otty, Kollárova,
Kostelní, Kozovazská, Krajní, Křižíkova, Květinová,  Lidická, Lipová, Lísková, Majakovského, Matě-
je Červenky, Miroslava Maška, Miroslava Zachara, Mochovská, Na Hrádku, Na Požárech, nám.
5. května, Polská, Pod Přerovskou cestou, Pražská, Příční, Přístavní, Rooseveltova, Ruská,
Rybářská, Sedláčkova, Sukova, Šípková, Táboritská, Trnková, Třebízského, U Hájku, U Hřiště, 
U Kovárny, U Mostu, U Přívozu, U Stabenovky, U Zdymadel, V Lukách, Václava Kálika, Ve Skále,
V Nedaninách, Ve Vrbí, Zahradní, Zárubova, Zdeňka Austa, Žižkova.
Sedlčánky – Dělnická, Družstevní, Ferlesova, Fučíkova, Františka Chvátliny, Husova 
Jiráskova, Jiřinská, Josefa Klicpery, K Borku, Komenského, Matěje Koštíře, Mokrých, Mírové nám.,
Na Paloučku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Smetanova ,U Mlýnské strouhy, U Přívo-
zu, V Zátiší, Za Školou.
Císařská Kuchyně – Bezejmenná, Čelákovská, Mochovská, U Studánky.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Národní program počítačové gramotnosti
Na Gymnáziu Čelákovice pokračují počítačové kurzy pro veřejnost – i pro naprosté začátečníky.
Jedná se o tři dvouhodinové kurzy, které probíhají vždy v pátek od 15.00 – 17.00.

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

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

• Internet a e-mail – práce s Internetem, založení vlastní e-mailové schránky, používání elektronic-
ké pošty.

Cena kurzu je dotovaná, účastníci hradí pouze 100,- Kč za kurz a v ceně je zahrnuta příručka a výu-
kové 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 326 929 015.
Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti jsou další volné termíny až od února.

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

JUNÁK
svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice

Veškeré informace najdete na
www.celakovice.skaut.org/

e-mail: samovi@cbox.cz nebo stip@czela.net

ZŠ J. A. Komenského

Andělé v Labyrintu
Spolupráce s výtvarnou dílnou Labyrint, která

v loňském školním roce vyvrcholila květnovým
Kočkováním, pokračovala i letos. Paní Šimonová
a Drnková nás oslovily s nápadem vyrobit malý
vánoční dárek. Všichni zájemci z řad žáků 
1. stupně v průběhu 14 dnů vyrobili krásné kera-
mické anděly. Každý den se v Labyrintu vystřída-
ly dvě skupiny po 11 dětech a my doufáme, že
andílci udělali pod vánočním stromkem radost.

Děkujeme nejen oběma lektorkám, ale
i všem učitelkám a paní školnici, které měly
hodně práce s převáděním dětí do a z Labyrin-
tu. Jmenovitě chci poděkovat zástupkyni paní
Kadlečkové za organizační zajištění celé akce.

PaedDr. Alena Pechalová

Mikulášská stezka odvahy
proběhla ve večerních hodinách 1. 12. a táhla

se celým přízemím naší školy. Cestou děti plnily
úkoly, potkávaly čerty, anděly, víly dobré i zlé,
ohnivého psa – aby na závěr od Mikuláše
dostaly malý dárek.

Věřte, nevěřte, stezku si za hodinu prošlo
více než 200 malých dětí, většinou se svými
rodiči nebo prarodiči. Na vstupném, které bylo
opravdu symbolické 5 Kč – jsme vybrali 1 028
Kč. Peníze budou předány pokladníkovi SRPŠ.

Děkuji všem učitelům i dětem, kteří se na
zdárném průběhu akce podíleli. Příští rok opět
již na 3. ročníku Mikulášské stezky odvahy na
shledanou.

PaedDr. Alena Pechalová

Abraka dabra
V čase předvánočního nedělního shonu, kdy

maminky pekly cukroví, uklízely a sháněly vše
potřebné na Vánoce, se nás – 43 žáků školy 
J. A. Komenského – vydalo do Divadla kouzel.
Viděli jsme představení plné čarování a zábavy,
zahráli jsme si na kouzelníka a naučili se také
sami kouzlit. Na závěr jsem se setkali se samot-
ným kouzelníkem Pavlem Kožíškem, který kaž-
dému věnoval fotografii i s věnováním a podpi-
sem. Doma jsme pak naučená kouzla
vyzkoušeli na rodičích. Protože se nám předsta-
vení moc líbilo, chystáme se na jaře na další
přehlídku opravdových kouzel a magie.

Děkujeme paní učitelkám Syslové a Smolíko-
vé, které nás na představení doprovodily. Paní
učitelce Syslové děkujeme i za to, že  pořádá
pro děti víkendová divadelní představení pravi-
delně v průběhu celého školního roku. Vybírá
taková, která se nám líbí a ze kterých si přiváží-
me spoustu zážitků. Navštívili jsme s ní už např.
Divadlo Spejbla a Hurvínka, muzikál Popelka,
filmová představení v Palace Cinemas a mnohá
další. Těšíme se na další návštěvy.

Kouzelníci a kouzelnice
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Otevírací doba: po 9.00 – 12.00 (příležitostné akce: divadlo, setkání, ...)
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka, od 9.15 hod. cvičeníčko pro nejmenší děti)
st 9.00 – 12.00 (od 10 hod. výtvarná dílna)
čt 9.00 – 12.00 (od 10 hodin cvičeníčko pro děti od 1,5 roku)
pá 9.30 – 12.00 (od 10 hodin zpívání) 16.00 – 18.00 NOVĚ - zatím zkušebně

Provoz začíná v pondělí 2. ledna 2006.

Program na LEDEN 2006
• Pokud nám to počasí dovolí, budeme chodit společně sáňkovat či bruslit. Bližší informace v MC,

až bude sníh nebo led.

• Každou středu od 14.30 do 16.30 probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asistentkou
Věrou Novákovou Bližší informace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993 504. Rodinné
centrum Myšák nabízí plavání pro těhotné v bazénu v Čelákovicích vždy v pondělí od 12 do 13
hodin. Cena 70 Kč za lekci. Informace Jana Zmeková tel.: 723 586 614.

• Vždy jedno úterý v měsíci dopoledne od 10 hodin (v rámci dne pro maminky a miminka) se
můžete dozvědět víc o tom, jak „nosit miminka v šátcích". Tentokrát 10. 1.

• Každý pátek se pravidelně scházíme s angličtinou pro maminky (možno i s dětmi). Bližší infor-
mace na tel.: 326 994 072 nebo přímo v centru, každý pátek mezi 8.30 a 9.30 hod.

• Od ledna začínají v bazénu v Čelákovicích nové kurzy plavání kojenců (od 6 měsíců), batolat
a mladších dětí, které vede Rodinné centrum Myšák. Přihlásit se můžete již nyní u instruktorek
plavání (Dana Jančatová – tel.: 607 842 881, 315 683 988, Jana Zmeková – tel.: 723 589 614, 
315 681 846). Přihlášky v Čelákovicích zajišťuje rovněž paní Pavlína Janáčová  tel.: 326 994 204,
737 312 150. S instruktorkami je rovněž možné domluvit lekce plavání pro miminka (do 6 měsíců)
v domácím prostředí.

• Chcete-li se i Vy aktivně zapojit do tvorby programu v MC, přijďte na schůzku maminek v pondělí
9. ledna od 10 hodin.

• Rovněž v pondělí 9. ledna od 17 hodin oprášíme starou promítačku a budeme si promítat a vyprá-
vět pohádky.

• Ve středu 11. ledna od 18 hodin vás zveme do MC na křesťanské setkání rodičů. Tentokrát na
téma: Miriam – pomluvy a jejich následky.

• V pondělí 16. ledna od 10 hodin zveme děti na pohádku „O veselých kůzlátkách“.

• V pátek 27. ledna od 15 do 18 hodin zveme do MC předškoláky a malé školáky (cca 5 – 10 let)
na akci „Vyrábíme a hrajeme své vlastní deskové hry“.

• Pokud jste v listopadu nestihli pohádku „O třech prasátkách“ (dopoledne jste byli ve školce či ve
škole), zveme Vás na její opakování v úterý 31. ledna od 17 hodin.

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

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

STAČÍ JEN ZAZVONIT
„Na shledanou příště!“ loučím se s návštěvníky Mateřského centra a zároveň se snažím svého

mladšího syna navléct do kombinézy, abychom stihli dojít pro sestru do školky. Je úterý a mně končí
další služba v Mateřském centru.

Důvodem, proč píši tento článek, je můj dojem, že většina z místních rodičů neví, co je Mateřské
centrum a kde ho najít. Je mi 25 let a v Čelákovicích jsem od roku 2000. Za rok nato se mi narodila
dcera, a tak jsem začala přemýšlet, co budu dělat. Věřte, že být každodenně zavřená mezi čtyřmi
stěnami, to se na vás podepíše. Z předporodních kurzů jsem věděla o centru v Brandýse nad Labem.
Jednou za měsíc jsme tam jezdili a díky němu absolvovali plavecký kurz v Neratovicích. Holka nám
ale vyrostla a co teď s ní? Doma se po chvíli začala nudit a jezdit každý den do Brandýsa je pro mě
prakticky nemožné.

Jednou jsem pročítala místní Zpravodaj a zaujala mě akce Mateřského centra – Vánoční dílna. Ze
zvědavosti jsem se tam šla podívat. Zalíbily se mi tyto akce i každodenní program v centru a od té
doby jsem tam chodila pravidelně. Nejdříve si jen pohrát a popovídat, později jsem se začala zajímat
i o chod Mateřského centra a nakonec jsem se plně zapojila do přípravy programů. Začala jsem vyrá-
bět plakáty, občas pomáhat s přípravou nějaké akce, a potom i mívat služby.

Jak se tam líbí dceři? Miluje to tam! Nejlépe to vystihuje chvíle, kdy chceme jít domů: Nejdříve se
ji snažím přemluvit, což nebývá snadné, ale nakonec ji většinou stejně musím odtáhnout a občas
odcházíme se řevem kvůli tomu, že si chce ještě hrát.

A co já? Těším se, pokaždé. A na co? Jednoduše na lidi, na povídání si s nimi. Řešení stejných
problémů, zábavu a také chvíli klidu. Dítě se zde zabaví většinou samo a maminka (tatínek nebo pra-
rodiče) si může v klidu dát kafíčko, čajíček, něco dobrého, nebo si jen cosi přečíst.

Právě procházíme obdobím zimy, kdy vycházky ven bývají velmi obtížné a mnoho rodičů raději
zůstane doma. Jsou tam sami a po chvíli jim všem schází lidské slovo. Když je potkáte, nemůžou se
odtrhnout a stále mluví a mluví, jako kdyby člověka neviděli nejméně sto let. Jednoduché řešení na
tuto situaci je následující: až půjdete dopoledne na vycházku, přibalte prckovi nějaké tepláky, bačko-
ry, oblíbené pití a až půjdete okolo pošty, zahněte doleva směrem ke Komerční bance. Na dalším
rohu budovy opět doleva a chodník vás zavede přímo k oranžové ceduli Mateřské centrum Čeláko-
vice. Pak už jen stačí zazvonit na zvonek a služba vám přijde otevřít.

Jana Krejčí, maminka Barunky (4) a Vašíka (10 měs.)

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

VÝTVARNÉ VÍKENDOVÉ KURZY
(Pozor, změny některých termínů!)

Tkaní a šitá krajka
sobota 7. 1. a 28. 1. 2006 ve 14.00 – 16.30 hod.
MDDM Havlíčkova 691, vede lektorka Vilma
NASKOVÁ.
s sebou: přezůvky, vlnu, nůžky, vidličku (na
stloukání materiálu)

Mola - druh patschworku
sobota 7. 1. a 28. 1. 2006 v 16.45 – 18.30 hod.
MDDM Havlíčkova 691, vede lektorka Vilma
NASKOVÁ.
s sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko

Keramika pro děti, mládež a dospělé
2 kurzy – sobota  21. 1. 2006 v 10.00 – 12.30
hod. a 13.00 – 15.30 hod.
Klubovna v ZŠ J. A. Komenského, vede lektorka
Ing. Eva ZAVADILOVÁ.
Materiál zakoupíte v kurzech.

Košíkování - základy pletení košíků pro děti
a mládež
sobota 7. 1. 2006 ve 13.30 – 17.00 hod.
a sobota 21. 1. 2006 ve 14.30 – 18.00 hod.
Klubovna v ZŠ J. A. Komenského, vede A. BO-
ROVIČKOVÁ.
S sebou: přezůvky, zástěru (nebo ručník na
kolena), zahradnické nůžky (kdo má, jinak
zapůjčíme). Materiál zakoupíte v kurzech.

KURZ PRO MLÁDEŽ OD 15 LET A DOSPĚLÉ

Pletení košíků pro začátečníky a mírně
pokročilé
sobota 21. 1. 2006 v 8.30 – 14.00 hod.
Klubovna v ZŠ J. A. Komenského, vede A. BO-
ROVIČKOVÁ
S sebou: přezůvky, zástěru (nebo ručník na
kolena), ostré zahradnické nůžky, nůž, košíkář-
skou jehlu a šroub na formu (kdo nemá, zapůj-
číme). Materiál zakoupíte v kurzech.

Pletení košíků z pediku, bandu a proutí pro
pokročilé
Vede p. OUZKÝ – termíny budou upřesněny,
proběhne jen 2x za 2. pololetí.

Malování na hedvábí
sobota 4. 2. 2006 ve 14.00 – 16.45 hod.
Klubovna v ZŠ J. A. Komenského, vede Ing.
Alena ZRADIČKOVÁ
S sebou: přezůvky, štětce, hadřík na štětce,
vyšívací bubínek (rámeček) na vypnutí hedvábí
a psací potřeby, na potisky 1 – 2 trička. Ostatní
materiál lze zakoupit na kurzech.

Batika, potisky
sobota 4. 2. 2006 v 17.00 – 19.30 hod.
Klubovna v ZŠ J. A. Komenského, vede Ing.
Alena ZRADIČKOVÁ
S sebou: přezůvky, štětce, hadřík na štětce,
vyšívací bubínek (rámeček) na vypnutí hedvábí
a psací potřeby, na potisky 1 – 2 trička. Ostatní
materiál lze zakoupit na kurzech.

Informace a přihlášky do 8 dnů před zahájením
kurzu, kurz se otevírají jen při 5 a více přihláše-
ných.

MDDM Čelákovice přeje všem příznivcům
hodně štěstí a zdraví v roce 2006.

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
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LYŽOVÁNÍ

FOTBAL

Fotbalové mládí Unionu
Žáci prvních a druhých tříd základních škol

hrající za fotbalovou přípravku místního klubu
Union absolvovali v podzimních měsících své
první mistrovské zápasy v okresním přeboru
v minikopané. Po úvodní vítězné kanonádě
v Mnichovicích 14:0 přemohli doma Brandýs
nad Labem 3:1, podlehli výběru Babic 1:3, remi-
zovali na půdě vedoucího Zelenče 4:4 po přísně
nařízené penaltě v samotném závěru zápasu.
Přehráli výběr Velkých Popovic 4:2, z Říčan při-
vezli body za vítězství 0:2, po nesoustředěném
výkonu podlehli doma Staré Boleslavi 1:5,
v Odolené Vodě vydřeli výhru 3:2 a na závěr
přehráli Úvaly překvapivě hladce 6:1. Poslední
zápas s Kunicemi byl po vzájemné dohodě
z povětrnostních důvodů odložen na jaro. Muž-
stvo tak přezimuje na pátém místě v tabulce se
ztrátou 4 bodů na vedoucí tým Zelenče. Za dob-
rou práci a čas věnovaný malým fotbalistům na
Unionu zaslouží velký dík trenér Marek Grabner.

Roman Štěrba

FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE

FBK ČELÁKOVICE-ČESKÝ DUB 8:5 (2:1, 2:1,
4:3)
Branky: J. Krejza 5, F. Holcman 2, Vojtěch.

Od začátku utkání jsme hráli důrazně, a daři-
lo se nám i v proměnování šancí, když pět bra-
nek zaznamenal J. Krejza.

SLAVIA TU LIBEREC-FBK ČELÁKOVICE 3:6
(1:3, 2:1, 0:2)
Branky: J. Krejza 3, Vichera, F. Holcman, Šturma.

Velmi vyrovnané utkání, v němž jsme po
celou dobu byli o gól lepší. Velmi dobře zachytal
brankář M. Pařízek, který ještě za stavu 3:4
zneškodnil trestné střílení.

TABULKA:
1. FBK VRCHLABÍ 64:38 15
2. FBC LIBEREC 54:43 14
3. MLADÁ BOLESLAV 43:28 13
4. SCC SEMILY 39:38 12
5. FBK ČELÁKOVICE 64:70 10
6. FBK JIČÍN 32:48 9
7. ČESKÝ DUB 42:46 8
8. SLAVIA LIBEREC 56:72 8
9. FBK BENÁTKY N. J. 43:53 7

ORKA
Dalšími čtyřmi zápasy pokračovala druhá flor-

balová liga. Orce se podařilo bodovat jen proti
Tatranu, v tabulce se drží na devátém místě.

Orka-Tatran Střešovice B 11:8 (5:3, 3:4, 3:1)
Branky: Truneček 2, Veselý 2, Bartoň 2, Mik-
šovský 2, Šeda, Pavlis, Kubíček.

Netradiční utkání plné gólů začalo hned
v úvodu brankou hostů. Orka ale dokázala vyu-
žít nejistého výkonu brankáře Střešovic a čtyřmi
brankami utkání otočila. Do konce třetiny ještě
padlo po gólu na každé straně.

FBŠ Asics Jihlava-Orka 6:5 (0:0, 3:2, 3:3)
Branky: Mikšovský 2, Urban, Veselý, Bartoň.

Po první bezbrankové třetině jsme se ujali ve
druhé vedení 2:0.To jsme ale neudrželi a do konce
třetiny se díky třem trefám domácích stav otočil.
Když pak Jihlava přidala ještě další dvě branky,
o výsledku se zdálo být rozhodnuto. Orka ale 
zvýšila aktivitu a výsledkem bylo snížení na rozdíl
jediné branky. Poté ještě přidaly oba týmy po
brance a Orce se ale již vyrovnat nepodařilo. Jihla-
va se tak po dlouhé době dočkala nad Orkou
vítězství.

Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod-
Orka 5:4 (0:0, 2:3, 3:1)
Branky: Novák, Dragoun, Mikšovský, Truneček.

V první třetině jsme opět nedokázali proměnit
své šance, a tak skončila bez branek. Ve druhé
části jsme se ujali vedení 2:0, soupeř sice vyrov-
nal, ale díky brance Mikšovského jsme šli do třetí
třetiny s jednobrankovým náskokem. Domácím se
v ní podařilo znovu srovnat, vzápětí ale Orka
znovu vedla. Domácí se ale nezlomili a díky 
našemu nedůrazu dvěma brankami výsledek oto-
čili.

Lyžařský oddíl TJ Spartak Čelákovice společ-
ně s MDDM připravuje v lednu a v únoru 2006
jednodenní lyžařské zájezdy do Krkonoš, do
oblasti Vítkovic s možností získání základní infor-
mace o trendech a výuce sjezdového lyžování.

Těchto zájezdů se mohou zúčastnit děti
v doprovodu rodičů, školní mládež, dospělí,
běžci, snowboardisté i pěší turisté.

Přihlášku můžete podat v MDDM pí Evě Buka-
čové tel.: 326 991 217, 326 995 304, mobil:
603 724 237. Případné další informace obdržíte
od Milana Břinčila, člena lektorského sboru SLČR
a učitele lyžování na mobil: 602 238 216.
Cena jednoho zájezdu je 230 Kč.
Odjíždíme v 6 00 hod. od Základní školy v ul.
J. A. Komenského.
Termíny: 7. 1.,  14. 1.,  21. 1.,  28. 1.,  4. 2., 11. 2.,
18. 2., 25. 2. 2006.

Pro zájemce o lyžování v rakouských
Alpách budeme realizovat lyžování na ledov-
ci Hintertux, ukončení sezony od 12. 4. 06 do
23. 4. 2006.

Dále pořádáme již 19. REPREZENTAČNÍ
PLES LYŽAŘU, který se koná 28. ledna 2006
ve 20.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovi-
cích. Těšíme se na všechny, hrajeme NON-
STOP, TOMBOLA.
Veškeré Informace a přihlášky na tel.: 602
238 216 Milan Břinčil - LO Spartak Čelákovice.

SPORT

Halový turnaj přípravek
Pro malé fotbalisty ročníku narození 1997

a mladší uspořádal Union Čelákovice spolu
s Městským domem dětí a mládeže dne 11. pro-
since 2005 celodenní turnaj přípravek v hale
Bios. Fotbalové naděje domácího Unionu si
svou slabší chvilku vybraly hned v úvodu turna-
je, když v prvním zápase jen remizovali s Junio-
rem Praha 0:0. Ve druhém utkání po napínavém
průběhu podlehli ambicióznímu A-týmu praž-
ského Xaverova 1:2. Největší úspěch zazname-
nali výhrou 3:0 proti mužstvu s patrně nejmlad-
ším věkovým průměrem z Kralup nad Vltavou.
Proti rezervě Xaverova neponechali nic náhodě
a po koncentrovaném výkonu soupeře přehráli
2:1. V následném utkání se Unionu ani napo-
druhé během letošního podzimu nepodařilo
přehrát Starou Boleslav a s pozdějším celkovým
vítězem turnaje prohrál 0:3. Zpestřením turnaje
byla účast fotbalistek pražské Sparty, které po
překvapivě vyrovnaném souboji s místními
hvězdami nakonec zvítězily jen těsně 2:1.
V závěrečném utkání domácí přehráli Háje
Praha s výsledkem 2:0. Účinkování domácího
týmu bylo oceněno celkově čtvrtým místem za
vítěznou Starou Boleslaví, Sparťankami a Xave-
rovem A. Roman Štěrba

AEROBIK

AEROBIK STUDIO ČELÁKOVICE
přeje všem svým svěřencům a cvičenkám úspěš-
ný rok 2006, pevné zdraví, spoustu hezkých spor-
tovních zážitků a spokojenosti nejen se svým
sportem vypracovaným tělem. Věříme, že k nám i
letos najdete cestu a že se zase pěkně zapotíme!

Aktuální informace o našem studiu naleznete
na nástěnce v ZŠ J. A. Komenského nebo na
budově Sokolovny, popřípadě na webových
stránkách www.aerobik.celakovice.cz.

P.S. Pohyb tělu přísluší, těší nás a hladí po duši.
Tělo získá pěkné tvary, mockrát díky za ty dary!
Cvičení je skvělé hobby, co tě „hodí“ do pohody.
Chceš-li býti zdráv a fit, přijď si s námi zacvičit!

NÁBOR DĚTÍ
Aerobik studio Čelákovice přijímá děti všech

věkových kategorií (od 6 let) a obou pohlaví! Cvi-
čení je zaměřeno na zdravý růst a rozvoj síly, vytr-
valosti, flexibility a obratnosti. Děti se naučí nejen
základům aerobiku a vnímání hudby, ale také
správnému držení těla a ty nejlepší budou vybrá-
ny na závodní sportovní aerobik. Dětem se bude
věnovat bývalá svěřenkyně Vlaďky Barešové,
Šárka Hanušková, která má výborné předpoklady
být dobrou instruktorkou. Bližší informace získáte
na tel.: 774 177 037 nebo  723 953 541.

Vlaďka Barešová, Lenka Skalická

Začátkem prosince 2005 se uskutečnil VIII. roč-
ník BOHUSLAV-GAMBRINUS CUPU v bandy
hockey. Foto: Mirko Nosek

Čtěte vývěsky Unionu!
SK Union Čelákovice a jeho funkcionáři se

stali v závěru loňského roku opakovaně ter-
čem vykonstruované kampaně, kterou v regi-
onálním tisku vyvolali někteří čelákovičtí
zastupitelé. Protože nechceme vést polemi-
ku na stránkách Zpravodaje, čtěte vývěsky
Unionu ve městě.

Výbor SK UNION Čelákovice



LEDEN 2006 13SPORT,  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
15. ledna 2006 od 8.00 do 11.00 hod.
Pozor, v tyto hodiny, můžete využít i chova-
telské a houbařské poradny. Areál děkanství
v Kostelní ulici 455.

HOUBY

Rostou? 
Pokud se teplota udržuje do minus cca 6 °C

a je  vlhké počasí  máme šanci najít. Co? Roste
naše známá penízovka sametonohá, bolcovitka
bezová, hlíva ústřičná a šťavnatky.

Jsou to menší až prostředně velké houbičky,
bílé, žluté  nebo šedě zbarvené, lupeny většinou
sbíhavé, někdy připojené. Výtrusy hladké, bez-
barvé. Rostou většinou hromadně v trávnících,

A
ut

or
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VETERINÁRNÍ KLINIKA
pro malá zvířata, plazy,
exoty, dravce

Haškova ulice č.p. 16, 
ČELÁKOVICE – Záluží.
Tel.: 326 991 099,
775 993 046, 603 493 046

Lékař: MVDr. Jan Mecera
Ordinační hodiny:

po-so 9.00 – 12.00 14.00 – 20.00 
ne 14.00 – 19.00

Denisa Barešová objevem
roku ankety „Sportovec
Středočeského kraje 2005“

Středočeský kraj pořádal ve středu 
14. prosince 2005 od 19.00 hodin slavnostní
vyhlášení výsledků ankety Sportovec Stře-
dočeského kraje 2005 ve Škoda Auto Muzeu
Mladá Boleslav.

Letos poprvé se do ankety zapojila formou
anketního lístku nebo prostřednictvím interneto-
vého hlasování na webových stránkách Středo-
českého kraje www.kr-stredocesky. cz také širo-
ká veřejnost.

„Snažíme se tímto způsobem popularizovat
sport ve středních Čechách a posilovat také sou-
náležitost lidí v tomto kraji. Chceme také upozor-
ňovat na to, že sport je jedna z nejúčinnějších
cest, jak se mladí lidé mohou vyhnout nebezpeč-
ným lákadlům – od drog až po hazard,“ uvedl
hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

Výběr kandidátů proběhl ve čtyřech kategori-
ích: jednotlivci, kolektivy, zdravotně postižení
sportovci a objev roku do 18 let.
Výsledky ankety
Kategorie jednotlivců:
1. místo – Jaromír Jágr
2. místo – Štěpánka Hilgertová
3. místo – Libor Capalini
dále - Barbora Dibelková, Irena Pavelková,
Lenka Šmídová, Kateřina Novotná, Petr Dlask,
Petr Bartoš a Milan Andreas.
(Ze všech nominovaných bylo v této kategorii
oceněno prvních deset, mezi které se Tomáš
Vitáček nedostal. Cyklistický amatér se opravdu
nemůže měřit s profíky na hlavních místech…
Poznámka redakce ZMČ)
Kategorie kolektivů:
1. místo – ČEZ Basketball Nymburk
2. místo – Dukla Brandýs nad Labem
3. místo – Volleyball.cz Kladno
Kategorie zdravotně postižení sportovci:
1. místo – Michal Stark
2. místo – Eva Berná
3. místo – Jitka Pivarčiová
Kategorie objev roku do 18 let:
Denisa Barešová (ČELÁKOVICE) 
Vítěz veřejné ankety:
TJ Rugby Club Říčany

Ceny sportovcům předali kromě hejtmana
Středočeského kraje Ing. Petra Bendla také čle-
nové Rady Středočeského kraje pro oblast inves-
tic a sportu Jaroslav Král a Dagmar Nohýnková,
náměstkyně pro oblast školství a volný čas.

Oddělení informací a styku s veřejností
Krajského úřadu Středočeského kraje

na pastvinách, loukách, ale i v lesích, na jejich
okrajích nebo u cest. Nejčastější v okolí jsou
šťavnatka modřínová (hygrophorus lucorum)
klobouk živě citronově žlutý, slizký, lupeny větši-
nou žluté, někdy zbělené, na třeni sbíhavé. Třeň
štíhlý, slizký. Roste jen pod modříny! Šťavnatka
pomrazka (Hygrophorus hypotheus) viz foto.

Klobouček má kávově hnědý, průsvitný, slizký.
Lupeny žluté až oranžové, řídké, sbíhavé. Třeň
má žlutý, tenký, slizký. Šťavnatka tečkovaná
(hygrophorus pustulatus) – klobouček má šedý
nebo šedohnědý, za vlhka slizký, na středu
tmavší zrnitými šupinkami pokrytý. Lupeny bílé,
řídké, sbíhavé. Třeň má bílý, vločkami posetý.
Roste hojně ve všech lesích, častěji smrkových.
Všechny výše uvedené houby jsou jedlé a chut-
né. I když nic nenajdete nezoufejte. Pořád je
k dostání léčivá hlíva ústřičná, anebo si ji a jiné
houby můžete vypěstovat sami.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice




