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NA STRÁNKÁCH ZPRAVODAJE NAJDETE:

Proč byla vydána vyhláška města, kterou se
stanoví školské obvody základních škol?

Na žádost rodičů se vracíme k Obecně závazné vyhlášce města 
Čelákovic E 4/2005, otištěné v lednovém čísle Zpravodaje

Dokument vychází z povinnosti obce zajistit v souladu s § 178 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podmínky plnění povinné
školní docházky dětem, resp. žákům s místem trvalého pobytu na jejím
uzemí. Tuto povinnost obec splní tím, že zřídí základní školu nebo zajistí
plnění povinné školní docházky v základní škole zřízené jinou obcí.

Na podporu výše uvedeného zavádí ustanovení § 178 odst. 2 cit. záko-
na pojem školský obvod spádové školy, kdy ke každé základní škole musí
být přiřazeno určité území, pro něž se tato škola stane školou spádovou.

Je-li v obci jedna základní škola, tvoří školský obvod území obce. Je-li
v obci více základních škol, stanoví obec školské obvody obecně závaz-
nou vyhláškou (uloží-li zákon obci určitou záležitost upravit obecně závaz-
nou vyhláškou, obec tak musí učinit).

Dětem s místem trvalého pobytu na území školského obvodu se tímto
zajišťují podmínky pro plnění povinné školní docházky v příslušné základ-
ní škole. Ředitel této základní školy je povinen přednostně přijmout
k základnímu vzdělávání žáky ze svého spádového obvodu, a to až do
výše povoleného počtu žáků rejstříkem škol MŠMTV ČR.

Situace v našem městě je již dlouhodobě vyvážená. Rodiče volí školu
pro své dítě uvážlivě, podle charakteristiky a profilu školy, tak jak sami vní-
mají výsledky výchovně vzdělávací práce, podle nabídky vedlejších aktivit,
dostupnosti školy atd. Snad proto rozpaky některých rodičů nad schvále-
ným dokumentem.

Stanovením školských obvodů nejsou rodiče nuceni zapsat dítě do školy,
v níž  mu obec plnění povinné školní docházky zajistila. Jejich volba bude
nadále respektována.Všichni zúčastnění, tz. rodiče, ředitel i obec musí však
dodržovat předepsanou kapacitu školy, postavenou především na stanovis-
ku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu.

Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, informací a kultury MěÚ

Fotografie ze zápisu dětí do 1. ročníků základních škol, který proběhl
v lednu. Vpravo je autorem člen fotografického kroužku Martin Urban.
Pro školní rok 2006/2007 bylo na ZŠ J. A. Komenského zapsáno 62 prv-
ňáčků, z toho 35 chlapců a 27 děvčat. Na ZŠ Kostelní 42 prvňáčků, z toho
25 chlapců a 17 děvčat. D. V.

Oznámení
Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové řízení na
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje a bydlení města
Čelákovic pro rok 2006 na opravy a modernizaci byto-
vého fondu.

Výběrové řízení pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města
Čelákovic se řídí vyhláškou E 33/97 města Čelákovic o poskytování sta-
vebních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření
Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic a jeho použití.

Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi můžete získat u vedoucího
finančního odboru MěÚ Čelákovice p. Ing. Karla Majera (tel.:
326 929 121, e-mail: fap@celakovice.cz)

Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají 
od 13. 2. 2006 do 13. 3. 2006 do 12.00 hodin 
v podatelně MěÚ Čelákovice.



ZPRÁVY Z RADNICE2 ÚNOR 2006

Rada města jednala…
První schůze Rady města v tomto roce se

uskutečnila dne 5. ledna za účasti šesti radních
a tajemnice MěÚ. Poprvé se jednání zúčastnil
i nově zvolený člen RM Ing. Aleš Rikl. K proble-
matice změny cen svozu komunálního odpadu
byla přizvána vedoucí odboru životního prostře-
dí MěÚ paní Mutínská. Součástí programu schů-
ze RM byla i valná hromada Q-BYT Čelákovice,
která řešila naléhavé úkoly této městské organi-
zace v nastávajícím období.

Všichni radní obdrželi v předstihu k důkladné-
mu prostudování podklady návrhů smluv, dodat-
ky k uzavřeným smlouvám a téměř 40 dalších
podnětů (žádosti a dopisy občanů, protokoly
výběrových řízení, stížnosti apod.). Na závěr
schůze – po projednání všech 42 bodů progra-
mu – byly přijaty konkrétní závěry a úkoly
v rámci usnesení Rady města.
Rada města schválila 6 předložených návrhů
smluv a 6 dodatků k platným smlouvám. Např.:
- smlouvu města s VaK Mladá Boleslav na pro-

vedení opravy vodovodního řadu v ulici Na
Stráni,

- smlouvu města s firmou K. Uhlíř, s. r. o., Čeláko-
vice na výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě
Pod Přerovskou cestou II. v ceně 622 526,- Kč,

- smlouvu města s firmou SWIETELSKY, s. r. o.,
České Budějovice na výstavbu komunikace
v lokalitě Pod Přerovskou cestou,

- dodatek ke smlouvě s dodavatelem pitné vody
PVK Praha na rok 2006,

- dodatek ke smlouvě, kterým se prodlužuje
provoz novinového stánku p. Kukly na náměstí
do 30. 9. 2006.

Rada města dále schválila (na základě dopo-
ručení hodnotící komise) nabídku firmy WHC-
Černý, Moravský Krumlov na rekonstrukci budo-
vy Mateřské školy v Přístavní ulici v ceně 
5 929 564,- Kč bez DPH.
Negativní stanovisko Rada města vyjádřila:
- k dodatku ke smlouvě o dílo na ZTI  pro

výstavbu rodinných domků v lokalitě PPC II.,
- k předloženému cenovému návrhu firmy AVE

CZ Praha 2 na sběr a odstraňování odpadů
města v roce 2006,

- k žádosti paní O. K., čp.1442, Čelákovice
o prominutí postihu za neplacení nájemného,

- k žádosti pana Ř., Sedlčánky, o finanční
náhradu za nové vybudování studny.

Rada města souhlasila se stažením žaloby na
firmu VELTEX Praha s tím, že město své pohle-
dávky vůči této firmě uplatní v rámci konkurzní-
ho řízení.

RM vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí
úvěrů občanům i organizacím z Fondu rozvoje
bydlení města na rok 2006 a dala výpověď ze
smlouvy o dlouhodobém nájmu z roku 1996
firmě LEONES, pan L. Č.

Radní důkladně projednali žádost firmy
NOVERA Jesenice na zpětné odkoupení sta-
vebních parcel v lokalitě Sedlčánky městem
a požadují od firmy, aby předložila doklady
o provedených odborných expertízách na před-
mětných pozemcích.
V průběhu dalšího jednání Rada města vzala
na vědomí:
- zápis o výsledcích voleb do školských rad na

základních školách města,
- vzájemné započtení pohledávek mezi městem

aVaK Mladá Boleslav v celkové výši 829 830,- Kč.
Na závěr schůze uložila Rada města tajemni-

ci a vedoucím úředníkům MěÚ, aby písemně
vyrozuměli jednotlivé organizace i občany
o výsledcích projednání jejich podnětů. VaKu
Mladá Boleslav bylo uloženo zajistit výběrové
řízení na zhotovení generelu kanalizační sítě

města. Místostarosta byl radními pověřen, aby
nadále shromažďoval veškeré náměty na využi-
tí objektu bývalé školy v Sedlčánkách.

Komentář ze schůze Rady města zpracoval
Mgr. František Bodlák, místostarosta

v okolí sídliště a zdravotního střediska. Osvědči-
lo se vykácení křovin v parčíku u knihovny, kde
bylo dříve „rizikové“ místo. Nejvíce užívanou
drogou je i nadále pervitin, Subutex a marihua-
na, která je hlavní drogou tzv. „rekreačních“ uži-
vatelů. Veškerá výstupní data z čelákovického
programu jsou zahrnována do statistik MES
Národního monitorovacího střediska a přispívají
tak k důkladnějšímu zmapování středočeského
drogového regionu.

Primární preventivní program je v praxi čtyřle-
té systematické působení odborných lektorů na
každého žáka ve všech třídách 2. stupně ZŠ.
Probíhá v našem městě již čtvrtým rokem a je
do něj zařazeno celkem 24 tříd. Náklady na jeho
uskutečnění činily v roce 2005 celkem 40 000,-
Kč. Není zaměřen pouze na drogovou prevenci,
zahrnuje i další sociálně nežádoucí jevy. Snaží
se vést děti ke zdravému životnímu stylu
a k vytváření hodnotového žebříčku bez návy-
kových látek. Velkou výhodou tohoto programu
(oproti jednorázovým informativním besedám)
je jeho komplexnost, efektivnost a dlouhodobá
návaznost při práci s dětmi.

Oba uvedené směry preventivní činnosti
budou realizovány i v roce 2006.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

Bezpečnostní situace v roce 2005
V lednu 2006 bylo provedeno ve spolupráci

s velitelstvím MěO Policie ČR v Čelákovicích
pravidelné vyhodnocení bezpečnostní situace
v našem městě za uplynulý rok, které uskuteč-
ňujeme od roku 2002.

Bezpečnostní rizika
Celkový počet trestných činů 215
Majetkové trestné činy 130
Vloupání do osobních aut 105
Krádeže osobních aut 45
Vloupání do rodinných domků 52
Celkový počet přestupků 164
- krádeže 83
- občanské soužití 60
- poškozování věci 15

Sociální ukazatele
Nezaměstnanost našich občanů činila 3,2 %

a byla nejnižší od roku 2002. Obec vyplácela
sociální dávky 327 občanům v celkové výši 
5 631 299,- Kč (nejvyšší částka za sledované
období, o 720 500,- Kč více než v roce 2004).

Vybavenost města v oblasti prevence krimi-
nality

V roce 2005 byl instalován nový kamerový
bod a přemístěny (v souvislosti s rekonstrukcí
horní části náměstí) dvě kamery MKDS. Vyba-
vení operačního střediska bylo rozšířeno o PC
a tiskárnu. Celkové náklady na tyto úpravy čini-
ly téměř 290 000,- Kč.

V závěru téhož roku byla provedena rozsáhlá
rekonstrukce uvolněných prostor v suterénu
Obecního domu na náměstí a je zde připraveno
odpovídající zázemí pro jednotku Městské poli-
cie, která začne fungovat v průběhu  roku 2006.
Velitel Městské policie byl již výběrovou komisí
zvolen a je připraven k nástupu do funkce.

Protidrogová prevence
V našem městě je preventivní protidrogová

činnost zabezpečována pracovníky občanského
sdružení Semiramis Nymburk a je orientována
dvěma základními směry:
a) terénní program – zaměřený na uživatele

drog, kterých bylo kontaktováno 74.
b) program primární prevence – zaměřený na

veškerou školní mládež od deseti do patnácti let.
Hlavním cílem terénního programu je snížit

zdravotní, psychické a sociální poškození uživa-
telů drog a ochrana ostatní populace od nežá-
doucích následků užívání drog (odhozené
injekční stříkačky, možnost infekční nákazy
apod.).

V rámci terénního programu, na který vynalo-
žilo město 80 000,- Kč, je součástí přímých kon-
taktů s klienty (celkem 254 x) prováděna výmě-
na injekčních stříkaček – za rok 7 713 kusů,
výdej dezinfekčních mastí, jsou distribuovány
kondomy a lékárenské balíčky, nabízeny  i těho-
tenské testy. V roce 2005 se výrazně zvýšilo
množství nalezeného injekčního materiálu

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

DROGOVÁ PROBLEMATIKA

www.os-semiramis.cz 
K-centrum Nymburk
centrum prevence drogových závislostí o.s.
Semiramis

Velké Valy 995, Nymburk 288 02
tel.: 325 514 424
K-centrum@os-semiramis.cz
po - čt: 10.00 - 17.00 
pá: 10.00 - 16.00

Terénní programy K-centra Nymburk
Vedoucí TP:
Lukáš Gilányi Dis. (tel.: 728 245 196)
streetwork@os-semiramis.cz

Primární prevence
Vedoucí Sekce p.p. o.s. SEMIRAMIS:
Miroslav Zavadil DiS. (tel.: 606 365 338)
sekcepp@os-semiramis.cz

ENTRUMC
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Finanční úřad v Brandýse nad Labem –
Staré Boleslavi
Mělnická 31, 250 02 Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, tel.: 326 910 303

Vážení daňoví poplatníci,
vláda České republiky přijala dne 19. března
2003 usnesení č. 274, o sladění územní působ-
nosti specializovaných územních orgánů státní
správy a území okresů se správními obvody
obcí s rozšířenou působností. Toto usnesení
bylo přijato v souvislosti s postupem prací na
reformě územní veřejné správy. Cílem je vytvo-
ření podmínek pro stabilizované, přehledné
a jednotné územní uspořádání veřejné správy.
Úkoly, které vyplývají z usnesení vlády č.
274/2003, o sladění územní působnosti specia-
lizovaných územních orgánů státní správy
a území okresů se správními obvody obcí s roz-
šířenou působností, se týkají i územních finanč-
ních orgánů, zejména pak finančních úřadů.

Územní působnost finančních úřadů je vyme-
zena zákonem č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech, ve znění pozdějších před-
pisů, a to výčtem obcí a vojenských újezdů.
Zákonem č. 444/2005 Sb., kterým se mění
zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, dochází s účinností
k 1. 1. 2006 ke změně ve vymezení územní
působnosti finančních úřadů tak, že územní
obvody finančních úřadů jsou dány správní-
mi obvody obcí s rozšířenou působností.

V důsledku této změny vymezení územní
působnosti finančních úřadů dojde k přesu-
nu obcí Čelákovice, Svémyslice a Lázně Tou-
šeň z územní působnosti Finančního úřadu
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi do
územní působnosti Finančního úřadu Praha-
-východ, a tím i ke změně podmínek pro sta-
novení místní příslušnosti ke správě daní
daňových subjektů z těchto obcí.

V současnosti probíhají přípravné operace na
zajištění plynulého přesunu daňových subjektů
této změně podléhajících. Samotné úkony sou-
visející s přeregistrováním budou voleny tak,
aby daňové subjekty minimálně zatěžovaly.

O samotném provedení a termínu přere-
gistrace budou registrované daňové subjek-
ty písemně informovány.

U neregistrovaných daňových subjektů (tj.
poplatníci, kteří nemají od FÚ Osvědčení
o registraci – např. se jedná o poplatníky daně
z nemovitostí nebo poplatníky, kterým vznikla
nahodile daňová povinnost) dojde k automa-
tickému přeregistrování.

V této souvislosti upozorňujeme, že slo-
ženky na daň z nemovitostí obdrží všichni
poplatníci včas, aby pak mohli bez problémů
splnit svoji  zákonnou povinnost uhradit daň
z nemovitostí v zákonném termínu, tj. do 31.
5. 2006.

Jménem daňové správy České republiky se
Vám omlouváme za případné těžkosti, které by
Vám v souvislosti s provedením této změny
vznikly. Pokud máte jakékoliv dotazy k průběhu
a provádění této změny, kontaktujte, prosím,
finanční úřad uvedený v záhlaví tohoto dopisu.

Ing. Zdeňka Kubištová, ředitelka FÚ

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
V ROCE  2006

Zastupitelstvo města dne 12. prosince 2005
schválilo s účinností od 1. ledna 2006 jednotně
pro domácnosti a ostatní odběratele cenu vod-
ného ve výši 25,45 Kč/m3 bez DPH, s DPH
26,72 Kč/m3 a cenu stočného ve výši 18,34
Kč/m3 bez DPH, s DPH 19,26 Kč/m3. Celkem
tedy vodné a stočné pro rok 2006  45,98 Kč/m3

včetně DPH, pro srovnání vodné a stočné roku
2005 i 2004 bylo 45,27 Kč/m3 s DPH. Za město
jsme slíbili občanům stabilizovat cenu vodného
a stočného po celou dobu volebního období
2002 až 2006 a tento slib plníme.

Zároveň tímto napravujeme mylné uvedení
ceny vodného ve výši 27,52 Kč s DPH v minu-
lém čísle Zpravodaje, která vzniklo opsáním
usnesení Zastupitelstva města, kde byla písař-
ská chyba v této ceně. Cena vodného v usne-
sení byla neprodleně opravena a všem obča-
nům se za nepříjemný přepis ceny vodného
v našem Zpravodaji velmi omlouváme.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Bezplatné poradenství o EU
Jak je to s prací v Evropské unii? Co zname-

ná formulka „občan má právo usadit se kdekoli
na území EU“? Jaké poskytují země EU sociál-
ní jistoty? Jaké dostanu záruky v případě, že
kupuji např. fotoaparát na území jiného členské-
ho státu EU? Pomůže mi Evropské spotřebitel-
ské centrum? Jaká práva mají občané EU
v České republice? Jak nám mohou  pomoci
Evropský soudní dvůr anebo Soud první instan-
ce v Lucemburku?

Na tyto a mnohé další otázky mohou nalézt
lidé odpověď i v naší občanské poradně, zapo-
jené do projektu „Informace o Evropské unii pro
každého“, který je uskutečňován za finanční
podpory Úřadu vlády ČR, nebo na interneto-
vých stránkách www.obcanske-poradny.cz

Občanská poradna Nymburk poskytuje nezá-
vislé, nestranné, bezplatné a diskrétní poradenství
občanům. Kontakt: Palackého 449, 288 02 Nym-
burk, tel./fax: 325 511 148, mobil: 737 104 928, 
e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
Konzultační hodiny:
po 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
st 8.30 – 11.30
pá 8.30 – 13.00
Kontaktní osoba:
Veronika Pačesová, 737 104 928,
e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz

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 

INFORMACE PRO POPLATNÍKY
podávající daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob

Finanční úřad Praha-východ informuje všech-
ny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2005
podávat  daňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, že v rámci služeb poskytovaných
veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu
přítomni 15. 3. 2006 od 15.00 do 19.00 na
Obecním (Městském) úřadě v Úvalech, Čeláko-
vicích a Odolene Vodě.

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvede-
ných termínech umožní daňovým poplatníkům,
aby si v klidu, bez front a v „domácím“ prostředí
mohli vyřídit své daňové záležitosti. V rámci
těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci
platně podat daňové přiznání, mohou získat
pomoc při vyplnění daňového přiznání do pří-
slušných formulářů a rovněž mohou obdržet
složenku pro zaplacení daně.

Pro usnadnění a snazší pochopení  proble-
matiky daňového přiznání veřejností jsou rov-
něž k dispozici na středočeských finančních
úřadech a Obecním (Městském) úřadě v Úva-
lech, Čelákovicích a Odolene Vodě vzory nejty-
pičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v sou-
vislosti s podáváním daňových přiznání některé
nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení
dotázat  na informačních telefonních linkách FÚ
Praha-východ tel.: 225 332 237 nebo FŘ
v Praze tel.: 257 004 211.
Informační linky budou v provozu do 31. 3. 2006 
po, st 8.00 – 17.00 hod.
út, čt 8.00 – 15.30 hod.
pá 8.00 – 14.30 hod.

Pracovníci daňové správy budou rádi, když
využijete nabízené služby, a věří, že se tím ales-
poň částečně usnadní plnění Vašich daňových
povinností. Předem Vám děkují za spolupráci
a těší se na její další pokračování.

Finanční úřad Praha-východ
Thámova 291/27
186 00 - Praha 8

F I N A N Č N Í  Ú Ř A D  N O V Ě

NEPŘEHLÉDNĚTE!
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 měsíce.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
a zároveň

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
DOSTAVBY PROLUKY NÁMĚSTÍ

dne 8. března 2006 od 18.00 hodin
v Kulturním domě
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc ÚNOR
čtvrtek 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2005 (mimo spo-

třební daň z lihu)
středa 15. ➙ daň z příjmů
- podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkč-
ních požitků a podpis k provedení ročního
zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování
správcem daně

pondělí 20. ➙ daň z příjmů
- vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze

závislé činnosti a z funkčních požitků za zda-
ňovací období 2005

pátek 24. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2005 (pouze spo-

třební daň z lihu)
pondělí 27. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

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

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

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
Dukelská 1373, tel.: 326 995 361

Změna provozní doby:
Pondělí 14.00 – 22.00 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

Milan Vobecký

SENÁTORSKÉ DNY
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

v Čelákovicích
datum konání: 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

VINOTÉKA Ve Skále
se nachází na adrese Sedláčkova 69, Čelákovi-
ce. Nabízí zde vína od osmnácti vinařských
firem a osm druhů vín stáčených. Posezení je
rozděleno do dvou místností nekuřácké a kuřác-
ké – zde i točené pivo. V každé kapacita cca 
12 osob.

Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy
Jeden z hlavních partnerů projektu
úřad: Freyova 27, 190 00 Praha 9
sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram

tel./fax: 296 646 206, 296 646 165,
e-mail: khkstc@komora.cz
www.khkstrednicechy.cz

Společný regionální operační program
Posílení kapacity místních a regionálních
orgánů při plánování a realizaci programů

Projekty EU dávají dostatek příležitostí k roz-
voji naší země, Středočeského kraje nevyjímaje.
Cílem projektu je zlepšit účinnost a zefektivnit
realizaci  programů čerpajících prostředky
z fondů EU na regionální a místní úrovni. Jed-
nou z nejdůležitějších aktivit tohoto projektu je
budování místních partnerství. V rámci vytvoře-
ných partnerství už nyní vznikají projekty odpo-
vídající skutečným potřebám dané oblasti. Part-
neři projektu se zapojují do aktivit projektu nebo
jsou jejich samotnými realizátory. Záměrem je
také proškolit dostatek specialistů v oblasti čer-
pání financí z fondů EU. Jedním z hlavních part-
nerů projektu je i Krajská hospodářská komora
Střední Čechy, která má vytvořenou funkční síť
v rámci celého území kraje, což je její význam-
nou předností.

Projekt je zaměřen na několik cílových skupin,
např. obce, mikroregiony, podnikatelský sektor,
úřady práce, neziskové nevládní organizace
a další. Na realizaci projektu se aktivně podílejí
organizace sdružující nebo zastupující jednotli-
vé cílové skupiny. Působením celé řady aktivit
se posiluje a v budoucnu posílí potenciál Stře-
dočeského kraje. Svými aktivitami se projekt
zapojí také do vytváření strategických doku-
mentů kraje, které se stanou podkladem  pro
dlouhodobě udržitelný rozvoj území kraje i jed-
notlivých regionů.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, STANICE
ČELÁKOVICE
Zveme Vás na pravidelná setkání křesťanů, 
tzv. domácí skupinku, každou středu 
střídavě od 17.00 nebo 19.30 hod.

Bližší informace na telefonu:
605 550 829 - Helena Vaňková
732 356 413 - Pavel Zelený
e-mail: celakoviceac@centrum.cz
www: http://acsborlysa.spc-net.cz
www.apostolskacirkev.cz

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

Odpovědný vedoucí: Milan Klíma
Provozní doba:
po – pá 8.00 – 12.00 14.00 – 22.00
so – ne 16.00 – 22.00

U NAJMANŮ
Od ledna 2006 je znovu otevřeno v této vinárně,
která se nachází na adrese Masarykova 213.
Tentokrát s novým nájemcem – pí Zuzanou Fia-
lovou. Nabízí zde teplá jídla po celý den.
Tel.: 326 991 495, GSM: 605 280 076 nebo 
605 274 572.
Provozní doba: denně od 11.00 do 23.00 hod.

D. V.

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: 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.

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

Středočeská energetická, a. s., oznamuje

přerušení dodávky elektřiny 
v sídlišti V PROKOPĚ
dne 15. února 2006 v čase od 8.00 do 11.00 hod.
Pro případné informace volejte na tel.: 326 902 898
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Reakce na článek „Za peníze lidí
chválí sami sebe“,TOK 25. 1. 2006, s. 3

Redaktor Polabského týdeníku TOK p. Kapal
uveřejnil ve 4. čísle z 25. 1. 2006 článek „Za pení-
ze lidí chválí sami sebe“, v němž rozvíjí tezi, že
periodika vydávaná městy v našem regionu „slou-
ží jen jako prostředek opěvující činnost vedení
měst či obcí bez jakéhokoliv náznaku objektivity.“
Konkrétně o našem Zpravodaji města Čelákovic
tvrdí, že „zde nedostávají místo kritické články na
jednání radnice“ a že je na tom „opravdu jen
o maloučko“ lépe než Rudé právo v 50. letech.

Nemůžeme posuzovat situaci jinde, protože ji
neznáme. Poměry v práci redakce Zpravodaje
města Čelákovic však známe dobře. Zde jsou fakta:
Současní volení představitelé města ani úředníci
radnice nikdy neusilovali o jakoukoli cenzuru nebo
upřednostňování příspěvků. Ani redakce není hej-
nem ustrašených slepic, které by si to dalo líbit. Tvr-
zení pana Igla, že mu texty byť s minimem kritiky
nebyly zveřejněny, nejsou pravdivá. To všechno si
pan reaktor byl mohl zjistit, pokud by byl chtěl.

Přístup pana redaktora je dokladem jeho nepro-
fesionality. Chce-li vyslovovat takto dalekosáhlé
závěry, měl by začít od faktů. Postavit tezi a tu pak
ilustrovat sdělením jednoho zastupitele, které si jak
vidno vůbec neověřil, neodpovídá novinářské etice.
Výsledkem této manipulace a demagogie je
nepodložené nařčení za doprovodu neskutečných
přirovnání k Rudému právu v nejhorších dobách.
Chybí už jen vulgarismy. Plamenně se dožadovat
objektivity u jiných určitě vyžaduje nejdříve objekti-
vitu pana redaktora Kapala. redakce Zpravodaje

Využití školy v Sedlčánkách
Dle mých informací zadala Rada města vypra-

cování projektu, který by řešil využití  budovy staré
školy převážně na bytové potřeby. Je nepsaným
pravidlem, že o zadání projektu mělo rozhodnout
Zastupitelstvo.

Škola v Sedlčánkách se nachází v přirozeném
historickém centru. Je to jediná budova v této loka-
litě, která architektonicky uceleně vyjadřuje dobu
svého vzniku.

Domnívám se, že město by se nemělo zříkat
možností využít školu v budoucnu bez omezení
prostoru i soužití s uživateli bytů. Nejsou-li nyní
finanční prostředky a jasný záměr mimo bytového
využití, jistě se nic nestane, zůstane-li současný
stav ještě nějakou dobu zachován.

V okolí se staví desítky domů, přibývá malých
dětí, přirozeně se bude prodlužovat doba volna.

Maminky s malými dětmi nebudou chtít jezdit za
každou aktivitou někam jinam (mateřské cent-
rum?), dospívající mládež by jistě uvítala prostory
pro svoje využití, cyklostezka a okolí Labe může
během několika let vyvolat potřebu dalších prostor
(informační aktivita, výstavní místnost?).

Peníze z EU na tyto aktivity „slyší“, podobně
rostoucí ekonomika státu může možná v krátké
době na srovnatelné projekty více přispívat.

V mém názoru mě utvrzuje vzpomínka na
návštěvu partnerského města Rütti ve Švýcarsku,
které si obdobné nemovitosti včetně pozemku
ponechalo ve svém majetku, aby mohlo bez ome-
zení prosazovat své záměry. V prvním volebním
období po listopadu 1989 chtěl tehdejší TOS řešit
dluh městu domem v Kostelní ulici – nynější pečo-
vatelský dům.

Většina zastupitelů nabízené řešení odmítla,
dům se dostal do soukromého majetku, nakonec
byl v takovém stavu, že ohrožoval bezpečnost
kolemjdoucích lidí, aby po složitých jednáních
sloužil k dnešnímu účelu. Stejně tak dům U Dia-
mantů byl již prodán k soukromému využití, potom
se stalo několik událostí, které způsobily jeho vrá-
cení městu. Podařilo se přesvědčit i zastupitele,

kteří původně hlasovali pro prodej, a město mohlo
zrealizovat rekonstrukci včetně pasáže.

Noví obyvatelé si vytvářejí vztah k městu, ve
kterém žijí, nové obytné lokality nemají přirozené
centrum.

Naši předkové nám zanechali budovu, která
„hladí po duši“, sloužila desítky let ke vzdělávání
mládeže a my bychom neměli jejich odkaz měnit.
Přirozeně by se měli k novému využití školy vyjád-
řit současní i budoucí obyvatelé Sedlčánek. Ti
budoucí se teprve do svých domů stěhují nebo
dokonce své domy teprve staví, a proto by měl být
ponechán časový prostor ke konečnému rozhod-
nutí. Jarmila Volfová

PŘEROV N. L. - VČERA A DNES
Prosba o zapůjčení fotografií

Vážení občané města Čelákovic,
zdravíme Vás z Přerova nad Labem. Několik tam-
ních občanů společně se sdružením „Přerováci
nadlabáci“ připravuje na rok 2006 výstavu historic-
kých fotografií této obce. Cílem je podpořit kladný
vztah přerovských občanů k jejich obci a oživit
vzpomínky na místa a události, na které se již
zapomnělo.

Z tohoto důvodu hledáme jakékoliv obrazové
zprávy o Přerovu nad Labem – nejen fotografie,
ale i pohledy, rytiny nebo obrazy. Zajímají nás
zejména tato témata: nejstarší fotografie obce
(např. provázání Přerova s habsburským rodem
a Ludvíkem Salvátorem Toskánským), krajina
v okolí obce, odchod vojáků na frontu 1. světové
války, turistický ruch (skanzen, svatovojtěšské tra-
dice, Přerovská hůra), náboženské tradice (svato-
vojtěšská pouť), činnost YWCA v přerovském
zámku ve 20. a 30. letech 20. století, období Pro-
tektorátu, sovětská armáda v zámku v roce 1945,
kolektivizace, návštěva kardinála Tomáška v 80.
letech. Nevyhýbáme se jiným motivům.

Zapůjčené fotografie budou naskenovány, dopl-
něny snímkem současného vzhledu daného
místa, vytištěny a vystaveny ve skanzenu lidové
architektury v Přerově nad Labem.

Pokud jste vlastníky historických fotografií a dal-
ších obrazových zpráv o Přerovu n. L. a okolí,
napište nám prosím na h_vesela@yahoo.com
nebo petr@vilgus.com, případně tel.: 602 807 082.

Děkují Hana Veselá a Petr Vilgus
P.S.: informace o obci můžete získat na adrese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Přerov_nad_Labem
nebo na oficiálních stránkách obecního úřadu
http://www.prerovnl.cz

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala místnímu

hasičskému sboru za pomoc, kterou mi ochotně
a rychle poskytl její člen p. Jiří Hanzl, když jsem
se ocitla v nesnadné situaci. Ještě jednou díky,
Vaší pomoci si vážím. R. Rašková

Dna 26. 1. 2006 oslavila
paní Vlasta ŠRAMLOVÁ
své životní jubileum – 80.
narozeniny. Do dalších let
přejeme naší milé mamin-
ce hlavně hodně zdraví,
lásky a životní pohody.

Synové s rodinami

Dne 28. 2. 2006 se dožívá 70 let paní
Bedřiška KŘIVÁNKOVÁ. Všechno nejlepší
a hodně zdraví do dalších let přejí manžel, děti
a vnoučata.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Před deseti lety, dne 
5. února 1996, opustil 
tento svět pan Václav
CHVÁTLINA, někdejší ve-
doucí dnes již neexistující
prodejny V Prokopě. Děku-
jeme všem, kteří si spolu
s námi vzpomenou na člo-
věka, který stále žije
v našich srdcích.

Jiřina Chvátlinová – manželka, 
Ing. Jana Macková – dcera s rodinou, 
Václav Chvátlina – syn s rodinou

V neděli 15. ledna 2006
zemřela ve věku nedoži-
tých osmdesáti pěti let paní
učitelka Zdena MUSILOVÁ.

Přistěhovala se do Čelá-
kovic se svými rodiči v roce
1938 a žila zde, ve své sta-
robylé vilce nad Unionem,
až do smrti. Celý svůj pro-
fesní život zasvětila výuce a výchově žáků a stu-
dentů čelákovických škol. Ovládala perfektně
řadu cizích jazyků, měla rozsáhlé znalosti
v oboru hudby, historie a výtvarného umění.
Všechny tyto vědomosti přenášela nenásilně na
své žáky, kterým byla přísnou ale spravedlivou
učitelkou. Její starostlivost a láska k nám byla
dána i tím, že neměla vlastní rodinu a žila pouze
pro školu a svěřené studenty.

Právě před padesáti lety – v roce 1956 – byla
jmenována třídní profesorkou 1. ročníku jede-
náctileté střední školy v Čelákovicích (dnešní
gymnázium) a za tři roky většinu z nás dovedla
k úspěšným prvním maturitám v našem městě.
Později (po zrušení střední školy) se vrátila opět
na školu základní, kde pracovala jako zástupky-
ně a posléze jako ředitelka. V roce 1978 odešla
do starobního důchodu, přesto ještě několik let
vypomáhala s výukou cizích jazyků na SOU
TOS.

Poslední léta byla (vzhledem ke špatnému
zdravotnímu stavu) upoutána na invalidní vozík.
Přesto si až do konce života udržela plnou
duševní svěžest. Při setkáních s bývalými kole-
gy i žáky se živě zajímala o všechny změny
v Čelákovicích, velmi dbala na svůj zevnějšek
a pořádek.

Dovolte mi, abych jménem všech bývalých
studentů, žáků i kolegů naposledy poděkoval
paní Zdeně Musilové za všechno dobré, co na
našich školách vykonala. Budeme na ni s vděč-
ností vzpomínat.

Mgr. František Bodlák
(v roce 1956 – 1959 student JSŠ Čelákovice)

František Kroutil – 60!
V první polovině ledna oslavil významné

životní jubileum – šedesáté narozeniny
František KROUTIL. Když se řekne Union
Čelákovice, tak jeho synonymem je právě on.
Po vojně přišel do tehdejšího Spartaku C, který
se v roce 1968 osamostatnil a vrátil se
i k původnímu názvu Union. Po skončení aktivní
hráčské kariéry několik sezon Union trénoval,
byl u prvního postupu z okresního přeboru do 
I. B třídy. Nezapomenutelná je jeho dlouholetá
činnost správce a kustoda na hřišti „U Hájku“,
jehož současný kvalitní trávník má Kroutilův
rukopis. Třetí a poslední parketou, na níž se
s ním setkáváme, je nezaměnitelná role rozhla-
sového hlasatele při mistrovských či poháro-
vých utkáních Unionu.

Pevné zdraví a životní optimismus do
mnoha dalších let přeje oslavenci

Výkonný výbor SK Union Čelákovice



K U LT U R N Í  AKCE
od soboty 25. 2. Městské muzeum OBRAZY VLADIMÍRA SVOBODY
10.00 hod. do 19. 3. 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.

úterý 14. 2. Městské muzeum ŠPORKOVO TRIO
19.00 hod. koncert 

čtvrtek 16. 2. 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 4. 2. REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU  
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje velký taneční orchestr DANCE BAND + taneční dis-

kotéka 80-00 let. Zajímavé taneční vystoupení, pestrá tombola. Předprodej
vstupenek v kanceláři KD a ADOP. Vstupné: 130,- Kč  

pátek 10. 2. VI. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ 
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají NON STOP hudební skupiny Dekameron a Ewer-

green kvartet. Zajímavý host večera. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek
v kanceláři KD a pan Königsmark.

sobota 11. 2. MATURITNÍ PLES     
20.00 hod. Střední zemědělské školy Brandýs n. L. – Stará Boleslav
úterý 14. 2. O ČARODĚJNÉ KRČMĚ  
9.00 hod. Kouzla, čáry, víly, ale také spousta písniček čeká děti v této pohádce.

Pořad je určen pro MŠ a volně příchozí. Vstupné: 30,- Kč
středa 15. 2. DRUHÁ KAPITOLA  
19.30 hod. Konverzační komedie Neila Simona, která dovede s nadsázkou, humorem

a lehkostí hovořit o nejbolestivějších momentech lidské existence. Hrají:
David Prachař, David Matásek, Valerie Zawadská a Martina Hudečková.
Režie Petr Hruška. Vstupné: 160,- Kč

sobota 18. 2. PLES OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU     
20.00 hod. Předprodej vstupenek v kanceláři KD
pátek 24. 2. MATURITNÍ PLES      
20.00 hod. SOŠ Lysá n. L.
sobota 25. 2. PLES UNIONU      
20.00 hod.
sobota 4., 11. a 18. 2. POKRAČOVACÍ KURZ TANCE  
15.00 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav 

PŘIPRAVUJEME:
15. března 2006 – MUZIKÁLEM KŘÍŽEM KRÁŽEM s Pavlou BŘINKOVOU

Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého představení. Předprodej vstupenek v kanceláři KD: pondělí, 
úterý, středa, čtvrtek 14.00–16.00 hod. Telefon: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172, e-mail: jirina.kd@seznam.cz

HOGO FOGO KINO
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

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

PROGRAM ÚNOR

čt 23. 2. VÍTĚZNÝ ÚNOR 20.00
JANA BURIANA

Pořad Jana Buriana plný nezaujatých vzpomí-
nek na dobu před listopadem 1989, dobu dvou
druhů jogurtů a jedné politické strany. Vhodné
pro mládež, která to nezažila, ale i pro starší,
kteří si rádi zavzpomínají na fronty na pomeran-
če, pašování dederonových košil či železné
neděle… Vhodně doplněno písněmi z té doby.
Vstupné 100 Kč. Předprodej zahájen v kavárně
kina.
so 4. 2. V moci ďábla 19.30
pá 10. 2. King Kong 20.00
so 11. 2. Sklapni a zastřel mě 19.30
so 11. 2. Dajána Blues Band 21.00

KONCERT

ne 12. 2. Letopisy Narnie: Lev, 15.00
čarodějnice a skříň
PRO DĚTI

pá 17. 2. Šílení 20.00
so 18. 2. Mrtvá nevěsta Tima Burtona 19.30
ne 19. 2. Strašpytlík 15.00

PRO DĚTI

st 22. 2. Hele kámo, kdo tu vaří 20.00
pá 24. 2. Hooligans 18.30
pá 24. 2. Pech, Qwil, Nový hrábě, 20.00

Práva pupku 
KONCERT

so 25. 2. Restart 19.30
ne 26. 2. Harry Potter a Ohnivý pohár 15.00

PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME:
ne 12. 3. Jak se krotí krokodýli
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POZVÁNKA
Městské muzeum v Čelákovicích
a Spolek přátel čelákovického muzea
pořádají:

V úterý 28. března 2006 od 19.00 hod. bude
naším hostem skifflová skupina „TRAXLEŘI“ -
TRAXLEROVI Věra – housle, Petr – mandolína,
12strunná kytara, Jiří – kytara

Zazpívají a zahrají:
Dvorné písně trubadúrů a minesengrů
Písně žáků darebáků
Písně dvorů a krčem
Ohlasy evropských písní několika staletí v čes-
kém společenském zpěvu
České písně vlastenecké
Kramářské balady a morytáty
Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic
Písně lidu pražského
Kabaretní písně a parodie

VSTUPNÉ NA KONCERTY DOBROVOLNÉ

Na květen je plánovaný pořad „Láska v pro-
měnách času“ Alfréda Strejčka a Jitky Molav-
cové.

KURZY
NA BŘEZEN
Keramika děti - velikonoční motivy
Kdy: 6 tříhodinových lekcí 7. 3., 14. 3., 21. 3., 
28. 3., 4. 4., 11. 4. od: 16.00-19.00 hod.
nebo 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 24. 3., 30. 3., 
6. 4. od: 16.00-19.00 hod.
Cena: 2 000,- Kč
Keramika dospělí - nádoby na jarní osení
Kdy: 4. 3. od: 13.00-17.00 hod.
Cena: 800,- Kč včetně druhého výpalu
Tiffani - jarní motivy do oken 
Kdy: 11. 3. od: 9.00-16.00 hod.
Cena: 1 200,- Kč
Keramika - ptáci, jako dekorace pro pletení
z pedigu
Kdy: 26. 3. od 14.00-18.00 hod.
Cena: 500,- Kč
Informace a přihlášky na tel.: 777 992 214, 
602 848 903 a na www.vd-labyrint.cz
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.

ZUŠ Jana Zacha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR vyhlásilo pro školní rok 2005/2006 soutěž
tanečního oboru a hudebního oboru:
Okresní soutěž tanečního oboru se koná 8. 2.
2006 od 9.00 hodin v ZUŠ Jana Zacha.
Okresní soutěž v sólovém a komorním
zpěvu se koná v ZUŠ Jana Zacha dne 15. 2.
2006 od 9.00 hodin.

Hudebně divadelní představení „Zvířátka u jes-
liček“ připravila naše škola dne 22. 12. 2005 pro
žáky mateřských škol jako výchovný koncert.
Charakteristické hudební skladbičky doplňovaly
děj pohádky, která byla nápaditě výtvarně řeše-
na. Účinkovali žáci divadelní scény a učitelé
ZUŠ.
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Knihovna v roce 2005
Městská knihovna Čelákovice poskytuje elek-

tronické výpůjční a informační služby. Od října
roku 2005 je na www.celakovice-mesto.cz/kni-
hovna zpřístupněn on-line katalog. Vedle infor-
mací o knihovním fondu si uživatel může pro-
střednictvím svého čtenářského konta rezervovat
literaturu a prodlužovat výpůjčky.

Knihovna poskytuje služby ve čtyřech odděle-
ních – pro dospělé, děti a v pobočce V Prokopě
a v Sedlčánkách. Stav knihovního fondu k 31. 12.
2005 byl 49.095 knih a knihovna odebírala 42
titulů časopisů. Do knihovny bylo zaregistrováno
1.905 čtenářů, z toho 653 dětí.V průměru k počtu
obyvatel  je každý pátý až šestý občan města uži-
vatelem knihovny. Knihovna byla navštívena cel-
kem 25.120krát, z toho za účelem výpůjčky
a informace přišli čtenáři do knihovny 22.564krát.
Zbylý počet tvoří návštěvníci kolektivních akcí.
Těch uspořádala knihovna celkem 129. Z toho,
v rámci spolupráce se školami, se pro děti
a dospívající mládež  uskutečnilo 123 besed,
kvízů, lekcí informatické výchovy a literárních
vycházek městem. Šest akcí pro dospělé pro-
běhlo především v tradičním Týdnu knihoven,
o kterém jsme informovali již v listopadovém
vydání ZMČ. V knihovně bylo půjčeno celkem
93.231 knih a časopisů. Statisticky má knihovna
na každého občana města 4,7 knihy, na čtenáře
25,77. Počet výpůjček na 1 obyvatele je 9 knih,
čtenář si v knihovně ročně půjčí v průměru 49
knih. Každá kniha je v knihovně půjčena 1,9krát.
Knihovna půjčuje týdně 24 hodin, a to souběžně
i ve třech odděleních. Statisticky navštíví kniho-
vnu v každé výpůjční hodině 18 čtenářů. Každý
čtenář navštíví knihovnu v průměru 11,84krát za
rok. V případě zájmu čtenáře o knihu, která je
půjčena, provede knihovna rezervaci. V roce
2005 bylo vyřízeno 2.821 rezervací knih. Není-li
žádaná kniha ve fondu knihovny, může být pro
uživatele zajištěna prostřednictvím MVS. Mezi-
knihovní výpůjční službou půjčila naše knihovna
partnerským knihovnám 32 knih. Naší knihovně
bylo zapůjčeno z jiných knihoven 198 knih.

V posledních letech již zdaleka není veřejná
knihovna pouhou půjčovnou knih, ale moderním
informačním centrem města. Založením čtenář-
ské legitimace a úhradou ročního registračního
poplatku má uživatel přístup ke knihovním
a informačním zdrojům, včetně Internetu.

Naděžda Štěrbová,
ředitelka Městské knihovny Čelákovice

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 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: 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 hod. cvičeníčko pro děti od 1,5 roku)
pá 9.30 – 12.00 16.00 – 18.00 NOVĚ  (od 10 hod. zpívání) 

Program na ÚNOR 2006
• V pátek 3. 2. odpadá angličtina pro maminky a zpívání pro děti.
• Bude OTEVŘENO i v době jarních prázdnin, tj. od 20. 2. do 24. 2.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Plavání pro těhotné v bazénu v Čelákovicích – každé pondělí od 12.00 hod.
• vedou instruktorky Rodinného centra Myšák, cena 70 Kč za lekci 
• bližší informace: Jana Zmeková tel.: 723 586 614

Kurz pro budoucí rodiče – každou středu od 14.30 do 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 (hlaste se prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl

průběžně pokračovat)

Angličtina pro maminky – každý pátek od 8.30 do 9.30 hod.
• volně koncipovaný kurz otevřený každému, kdo má chuť si trochu provětrat své jazykové znalosti

a dovednosti: trochu čtení, trochu gramatiky, více konverzace 
• bližší informace na tel.: 326 994 072 nebo přímo v centru (můžete si vyzkoušet jednu hodinu)

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE:

Výtvarná dílna pro školáky – pátek 3. 2. od 9.00 do 11.00 hod.
• nabídka příjemného využití pololetních prázdnin

Schůzka maminek – pondělí 6. 2. od 10.00 hod.
• pozvání pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do tvorby programu v MC

Křesťanské setkání – středa 8. 2. od 18.00 hod.
• setkání rodičů, na věku jejich dětí ani na příslušnosti (nepříslušnosti) k církvi nezáleží
• téma: biblická žena – královna Ester, která byla příkladem disciplíny a o sebeovládání 

Promítání a vyprávění pohádek – pondělí 13. 2. od 17.00 hod.

Nosíme miminka v šátcích – úterý 14. 2. od 10.00 hod.
• maminky, které šátky již delší dobu používají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své

zkušenosti

Pohádka „O Červené Karkulce“ – pondělí 27. 2. od 10.00 hod.

Carcassonne – úterý 28. 2. od 16.00 do 18.00 hod.
• akce pro starší děti, které si mohou v MC zahrát oblíbenou společenskou hru

Sáňkování či bruslení (pokud bude sníh nebo led)

Těšíme se na Vaši návštěvu

Celostátní konference mateřských center v Brně
Ve dnech 13. a 14. ledna 2006 proběhla v Brně celostátní konference mateřských center

s poněkud provokativním názvem „Být normální je dnes handicap?“, nad níž převzal záštitu
jihomoravský hejtman Ing. Stanislav Juránek, a jíž se kromě zástupců mateřských center z celé
republiky zúčastnila řada zajímavých hostů. Tématem konference byla především diskuse o přínosu
mateřských center k podpoře zdravé fungující rodiny, k sociální prevenci a rozvoji komunitního 
života.

Své příspěvky k tomuto tématu přednesli náměstek ministra práce a sociálních věcí Marian Hošek,
ředitelka odboru rodinné politiky a sociální práce MPSV Michaela Marksová-Tominová, z řad odbor-
níků socioložka Jiřina Šiklová, psycholožka Ilona Špaňhelová a zástupkyně veřejného ochránce práv
Anna Šabatová. Nešlo přitom pouze o jednostranně pronesené projevy, nýbrž o živou, neformální
a aktuální diskusi mezi zástupci státní správy a přítomnými rodiči z mateřských center, ve které došlo
nejen na otázky financování provozu mateřských center, ale i na otázky pracovního uplatnění žen
s malými dětmi, částečných úvazků, zlepšení (nejen finančních) podmínek života rodin, prorodinnou
politiku státu, zákona o dobrovolnické práci a podobně.

V předsálí brněnského „Bílého domu“ také proběhla příležitostná výstava „Co jsme dokázaly mezi
praním plen“, symbolicky instalovaná na látkových plenách, která ve zkratce, ale velmi působivě pre-
zentovala výsledky práce tisíců dobrovolných pracovníků, především maminek malých dětí.

Po páteční konferenci následovaly praktické sobotní semináře zaměřené na získávání finančních
zdrojů, psaní projektů, účetnictví, pracovní a prorodinné právo a komunikaci.

Odvezly jsme si nejen obrovské množství inspirace pro každodenní provoz našeho mateřského
centra, ale i pocit, že naše práce je součástí širokého hnutí, které má hluboký smysl, a že stojí za to
být při tom. Michaela Kmječová, MC Čelákovice
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S sebou: přezůvky, štětce, hadřík na štětce,
vyšívací bubínek (rámeček) na vypnutí hedvábí
a psací potřeby.
Základní materiál je v ceně kurzu, ostatní mate-
riál lze zakoupit na kurzech.

10) Batikování, potisky 
23. 4. 2006
v neděli 14.00 – 16.45 hodin
S sebou: přezůvky, 2 bílá trička, větší jehlu
a bílou režnou nit, nůžky, několik dřevěných
kolíčků a psací potřeby.
Základní materiál je v ceně kurzu, ostatní mate-
riál lze zakoupit na kurzech.

11) Drátování 
26. 3. a 23. 4. 2006
v neděli 17.00 – 19.30 hodin
S sebou: přezůvky, nůžky nebo kleštičky, tenký
měděný nebo hliníkový drát a psací potřeby.
Základní materiál je v ceně kurzu, ostatní mate-
riál lze zakoupit na kurzech.
KURZY VEDE: Ing. Alena Zradičková – v klubovně
MDDM v ZŠ J. A. Komenského (vchod od bazénu)

Výtvarná akce pro děti a mládež (pro
předem přihlášené):

VALENTÝNSKÉ  VYRÁBĚNÍ
pátek 10. 2. 2006 – od 16.00 (přihlásit do 7. 2.)
S sebou: přezůvky a 30,- Kč
(bonus pro příchozí valentýnský hrníček)
AKCI VEDE: Helena Jandurová – výtvarná dílna
v ZŠ J. A. Komenského, sraz u vchodu od bazé-
nu v 16.00 hodin.

Přihlášky už nyní (nejpozději 8 dnů před zahá-
jením kurzu). Kurz otevíráme jen při 5 a více při-
hlášených. Informace týden před zahájením.

Jarní prázdniny: ZIMNÍ TÁBOR 2006
Strážné v Krkonoších – chata Vltava
18. 2. až 25. 2. 2006
Děti od 9 do 17 let – poslední volná místa!
CENA: 2 700,- Kč
Informace pí E. Bukačová.

Termíny letních táborů:
(zájemci pozor, turnusy se již rychle plní) 

Zahraniční LT - BULHARSKO 
30. 6. až 17. 7. 2006 
putování přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko
a Bulharsko.
Pobyt: Lozenec – kemp Oazis, ubytování
v chatkách.

LT Miličín, okr. Benešov:
Turnusy na letní táborové základně MDDM
Čelákovice:
30. 6. až 14. 7. 2006 
Hlavní vedoucí – Naďa Pokorná.

14. 7. až 28. 7. 2006 
Hlavní vedoucí – Hana Volfová.

28. 7. až 11. 8. 2006 
Hlavní vedoucí – Kamil Vašica.
(zástupce za MDDM Ing. Alena Zradičková)

Další LT pořádané MDDM Čelákovice:
LT OSTRÝ u Blatné 
1. 7. až 17. 7. 2006 
Informace: Jindřich Vaněk 602 333 061

LT Čestín u Kácova
22. 7. až 12. 8. 2006
Informace: Jindřich Vaněk 602 333 061

Letos nabízíme malým školáčkům:
„TĚŠÍME SE NA ŠKOLU“
týden pro děti, které se nemohou školy dočkat
21. 8. až 25. 8. 2006 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin v ZŠ J. A. Komen-
ského
Vedoucí: Helena Jandurová.

Článek z časopisu „ŠKOLNÍ SPORT“ č. 4 
Sportování na okrese Praha-východ

Do AŠSK (Asociace školních sportovních
klubů) v roce 1998 nastoupilo 6 ŠSK (školních
sportovních klubů). Od té doby se zájem škol
podstatně zvětšil. V současné době je členem
19 ŠSK. OR AŠSK, která pracuje při MDDM
Čelákovice, stojí v čele Eva Bukačová, která se
svým manželem Mgr. Milošem Bukačem – tělo-
cvikářem a zástupcem ředitele ZŠ, připravuje
a organizuje všechny soutěže.

Spolupracujeme se všemi sportovními orga-
nizacemi ve městě – bez nich bychom jen těžko
sehnali sportoviště nebo rozhodčí.

Čelákovice jsou sportovně založené město
a k pořádání všech utkání jsou zde přímo ideál-
ní podmínky. V obou ZŠ jsou rozlehlé tělocvičny
a pí ředitelka Mgr. Burkertová a PaedDr. Pecha-
lová bez problémů zaštítí každé utkání – větši-
nou v míčových hrách (basket, vybíjená, flor-
bal).

V místním bazénu letos již po třetí změří své
dovednosti plavci z okolí Čelákovic a Středo-
českého kraje (plavecko-běžecký závod).

Na minifotbaly a MC Donald’s Cup si pronají-
máme Městský stadion a fotbalisté divizního
UNIONU nám rozhodují. Na volejbalových kur-
tech na jaře hrají děti vybíjenou. Pouze na atle-
tiku jezdíme do nedalekého sportovního atletic-
kého areálu E. Zátopka v Houšťce, kde je
podpora a pomoc atletů 100 % a můžeme si
zde dovolit uspořádat Pohár rozhlasu od OK až
Republikové finále.

Škoda jen, že díky rozlehlosti okresu je někdy
problém se k nám dopravit. Přesto se můžeme
pochlubit loňskou účastí dětí z okresu Praha-
-východ, a to rovných 5 147 dětí.

Bylo by nefér nepoděkovat všem příznivcům,
členům OR AŠSK a pracovníkům MDDM, bez
kterých by žádná akce hladce neproběhla.

Naděžda Pokorná, MDDM Čelákovice

Výtvarné víkendové kurzy – II. pololetí
2005/2006 (únor - červen):

Pátky pro děti a mládež:
1) „KOŠÍKOVÁNÍ“ Z PEDIKU pro děti I.
3. 3., 17. 3., 7. 4. a 12. 5. 2006
páteční kurzy 14.00 až 17.30 hodin
S sebou: přezůvky, zahradnické nůžky na prou-
tí, košíkářskou jehlu
Základní materiál je v ceně kurzu, ostatní mate-
riál lze zakoupit na kurzech.
KURZY VEDE: Alena Borovičková – v klubovně
MDDM v ZŠ J. A. Komenského (vchod od bazénu)

Soboty pro děti a mládež:
2) „KOŠÍKOVÁNÍ“ Z PEDIKU pro děti II.
11. 2., 4. 3., 18. 3., 8. 4. a 13. 5. 2006
sobotní kurzy 14.30 až 18.00 hodin
S sebou: přezůvky, zahradnické nůžky na prou-
tí, košíkářskou jehlu
Základní materiál je v ceně kurzu, ostatní mate-
riál lze zakoupit na kurzech.
KURZY VEDE: Alena  Borovičková – v klubovně
MDDM v ZŠ J. A. Komenského (vchod od bazénu)

3) Keramika I.
25. 3., 22. 4. a 10. 6. 2006
soboty 10.00 až 12.30 hodin

4) Keramika II.
25. 3., 22. 4. a 10. 6. 2006
soboty 13.00 až 15.30 hodin
S sebou: přezůvky
KURZY VEDE: Ing. Eva Zavadilová
v klubovně MDDM v ZŠ J. A. Komenského
(vchod od bazénu)

Soboty pro dospělé, mládež, (děti nad 13 let
po dohodě):

5) Pletení košíků
11. 2., 4. 3., 18. 3., 8. 4. a 13. 5. 2006
soboty 8.00 – 14.00 hodin
KURZY VEDE: Alena Borovičková
S sebou: přezůvky, ostré zahradnické nůžky na
proutí, nůž, košíkářskou jehlu 
v klubovně MDDM v ZŠ J. A. Komenského
(vchod od bazénu)

6) Tkaní a šitá krajka
18. 3., 22. 4., a 13. 5. 2006
soboty 14.00 – 16.30 hodin
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko, vidlič-
ku na stloukání materiálu, zbytky vlny

7) Patschwork, MOLA
18. 3., 22. 4., a 13. 5. 2006
soboty 16.45 – 18.45 hodin
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko, kous-
ky látek 

8) Paspartování 
1. 4. 2006 
soboty 10.00 – 18.00 hodin
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko, řezák
KURZY VEDE: Vilma Nasková
v MDDM v Havlíčkově ul. 691

Neděle pro dospělé, mládež (děti nad 13 let
po dohodě):

9) Malování na hedvábí 
26. 3. 2006 
v neděli 14.00 – 16.45 hodin

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

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

Základní škola a mateřská škola
Přerov nad Labem, okres Nymburk

Informace o zápisu:
Náhradní termín zápisu do 1. ročníku se

koná ve středu 8. února 2006 od 14.00 do
17.00 hodin v budově základní školy.

Zápis do mateřské školy se koná v úterý 
7. března 2006 od 13.00 do 17.00 hodin

v budově mateřské školy.

Přijme žáky:
do všech postupných ročníků 

základní školy a tříd mateřské školy
výhodou je především malý kolektiv žáků třídy

základní školy (do 15 žáků) s možností
individuálního přístupu; nabízíme řadu
kroužků, ambulantní nácviky SVPU,

každoroční poznávací pobyty v zahraničí…

Bližší informace na www.prerovnl.cz
Kontakty:

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy
tel.: 325 565 280, 736 603 404
e-mail: zs-prerov-nl@quick.cz



ÚSPĚCHY STUDENTŮ 
Na podzim proběhla literární soutěž Esej na

téma F. X. Š., kterou pořádala Společnost F. X.
Šaldy ve spolupráci s Katedrou české literatury
a literární vědy FFUK a Klasickým gymnáziem
Modřany v Praze. (Tato soutěž je odnoží Ceny
F. X. Šaldy, která je udělována za vynikající
výsledky v oblasti umělecké kritiky a kritické
publicistiky.) Z celkového počtu 31 prací, které
byly do soutěže přihlášeny, ocenila odborná
porota moji studii „Edgar Allan Poe: Havran“ tře-
tím místem. Soutěže se také zúčastnila Kamila
Boudová ze septimy A s prací „Pohledy na
Obraz Doriana Graye (Oscar Wilde)“, která byla
podle slov poroty na velice vysoké úrovni.

Ve své seminární práci jsem se zaměřila na
báseň Havran amerického básníka a zakladatele
moderního hororu E. A. Poea. Zabývala jsem se
tím, jak Poe dokázal zapůsobit na pocity čtenáře
a jak postupoval při výběru námětu básně. Největ-
ší část práce jsem věnovala srovnání balady Karla
Jaromíra Erbena: Svatební Košile a Poeova: Hav-
rana, který ve své básni použil podobný námět,
označovaný také jako látka Svatebních košilí.

…Pokud zde již nějaká shoda v námětu je,
musel být čerpán z nějakého obecnějšího pra-
menu. Zajímavý je okruh básní, které v roman-
tické době zpracovaly stejné téma, které Otokar
Fischer nazval „prastarou, obecně lidskou, ba
pralidskou“ látkou o „vpádu mrtvolné noci do
obvyklého citového dění“ . Zpracovali ji kromě
Erbena Walter Scott, Mickiewicz, Lermontov,
Žukovskij, Čelakovský, Bürger aj… 

…Velmi nápadná je shodnost počátečních slok.
Děje obou básní se odehrávají kolem půlnoci
v uzavřené místnosti... Obě hlavní postavy (ve
Svatební košili se jedná o dívku, v Havranovi
o mladíka) jsou v tuto neobvyklou hodinu vzhůru
a vzpomínají na svého milence/svou milenku,
které ztratili. Zatímco se ona modlí a rouhá, prosí
o návrat svého drahého z ciziny (má ještě nějakou
naději), on čte knihy a snaží se v nich najít ulehče-
ní před vzpomínkami na Lenoru, která je již mrtvá.
V následující slokách je hlavním motivem pode-
zřelý zvuk, který se hlavní hrdina snaží rozumově
vysvětlit, strach a jisté nadpřirozené jevy... Nastá-
vá chvíle kdy se hl. postava dostane do kontaktu
se ztracenou bytostí. Ve Svatební košili zahajuje
dialog bytost, která ťukala – milenec dívky. V Hav-
ranovi jde spíše o monolog hlavního hrdiny, který
si nejdříve myslí, že promlouvá k nějakému hostu,
pak ke své ztracené milé. Ve skutečnosti je oním
klepajícím tvorem havran... (ukázka z práce)

Marta Janoušková, septima 

Michaela Mazurová, studentka sexty A, je člen-
kou basketbalového družstva Sokol Pečky, které
zvítězilo v mezinárodním vánočním turnaji v dán-
ském Lemvigu. Foto: Michaela Chroustová
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V pondělí 20. 8. 1612 potvrdil Matyáš, císař římský a král český, platnost všech hospodář-
ských a politických výsad města Čelákovic, vydaných nebo potvrzených jeho předchůdci. Šlo
o formální akt potvrzení kontinuity práva vyjádřený ustálenými formulacemi. Za povšimnutí
stojí varování před porušením těchto výsad a pro milovníky rudolfínské doby jistě zajímavá
datace vlády císaře Matyáše v jednotlivých zemích.

„My Matthyas z Boží milosti volený rzimský czýsarz po wsseczky cziasy rozmnozitel rzisse a uher-
ský, Czieský, dalmátský, charwátský král, Arczykniezie Rakauské, Margkrabie Morawské, Luczem-
burské a slezské knizie a Luziczký Margkrabie oznamugeme timto listem wssem: Zie gsau na nás
oppatrný purgmkmistr a Konsselé, y na mistie wssi obcze Miesta sselakowicz k zámku a panstwy
nassemu brandeyskému náleziegiczý, poddani nassi wierni mili, ponizienie wznesli, kterakby niekte-
ré miesky Privilégia a obdarowáni, od przedesslých Wrchnosti gich a drzitelúw zámku brandeyské-
ho sobie nadaná, y také od gich milostí slavné a swaté pamieti, Czýsarzuw rzimských, yakožto krá-
lúw czieských, totiž od Czýsarze ffedrinanda, Czýsarze Maximiliana a Czýsarze Rudolfa, pana
dieda, otcze a bratra nassich neymileyssich, potvrzená mieli, nás tolikéž za milostiwé gim Vieczy
wssech wieczy schwáleny, obnoweny a potwrzeny ponizienie prosýcze.

K gegichžto pokorné prosbie naklonieni gsaucze a widaucze ty listy, Maiestáty a obdarowáni, czelé
a neporussené býti. Protož s dobrým rozmyslem, nassim gistým sviedomim, s raddou wiernych nassich
milych, moczy králowskau w Cziechách, wsseczky giž gmenowané milosti, Privilégia, swobody a obda-
rowáni gich listem wewssech gegich znienii, polozienii, w Punktich klauzulech a Artykulých yakoby
w tento list nás slowo od slowa wepsáni byli schwalugem, obnowugem a potvrzugem, chtiecze tomu
konecžnie, aby przi tom od každého čzlowieka gmieni, drziáni a neporussitedlnie zachowány byli, bez
nassi a budauczých nassich králúw czieských, giných wssech lidi wsseliyké przekážky a odpornosti.

Protož przikazugeme wssem obywatelum a poddaným nassim ze wssech stawuw králowstwy
nasseho czieského, nynieyssim y budauczým, wierným milim, abyste gich gmenowané purgkmistra,
konssely a wsseczku obecz nadepsaného Miesta sselákowicz nynieyssi y budauczý, przi tomto
milostiwém schwálenii, obnowenii a potvrzenii nassem gmieli, drzieli a neporussitedlnie nyni
y w budauczých wieczných cziasech zachowali, ziadných gim w tom przekáziek neczinicze, ani
komu ginému czniti nedopausstiegicze, a to pod uwarowánim hniewu a nemilosti nassi Czýsarzské,
dieduczúw nassich a budaczých králúw czieských.

Tomu na swiedomy pecziett nassi Czýsarzskau a list tomuto prziwiesyt gsme rozkázati ráczili.
Dán na hradie nassem pražském, w pondieli po památcze nanebewzjeti blahoslawené panny

Marye, létha od narozeni syna boziho Tisyczyho ssestistého dwanácztého, a králowstwy nassech
rzimského prwnieho, uherského sstwrtého a Czieského druhého.

Matthias“ vybral –mn–

Kniha památná
městečka Čelákovic

GYMNÁZIUM ZŠ Kostelní

Ukázka práce z hodiny literatury

Můj život…

Můj život je zakřivená hůl,
kterou cestou ztratil turista.
I když je mi jen patnáct a půl,
někdy se cítím jako parašutista…

Každý den stejné obavy,
každý den stejné nebe,
často si vkládám do hlavy,
že překonám sám sebe.

Já ale sním svůj velký sen,
že jednou přijde moje chvíle,
pak nastane ten vytoužený den,
kdy dosáhnu svého cíle.

Přitom ale často zdá se mi
a cítím to celým srdcem,
že je lepší zatím zůstat na zemi,
ještě chvíli být jen mladým chlapcem.

Petr Bařina, 9. A

Návštěva mateřinek
Stalo se již dobrým zvykem, že v tomto zim-

ním čase přicházejí do školy předškoláčci. Čeká
je zápis do 1. třídy a pro mnohé je to krok do
neznáma. Někteří si neumějí představit, jak to
v opravdové škole vypadá a co se tam po nich
vlastně chce. Proto se paní učitelky ze školky
vydávají se svými malými svěřenci každý rok do
školy na výzvědy.

Předškoláčci si vyzkouší, jak se sedí v lavici,
jak se píše na tabuli, jak se plní různé úkoly.
A prvňáci, kteří jsou po půl roce ve škole už
ostřílení borci, svým mladším kamarádům rádi
předvedou, co už umí. Vedení Kamenky

Krtečkův týden v družince
Naši nejmladší družinkáčci – prvňáčci  prožili

lednový týden s Krtečkem, kterého pro děti
vytvořil Zdeněk Miler. Krtek je náš známý kama-
rád, provází nás v žákovské knížce a již jsme
o něm při odpočinku po obědě přečetli, co se
dalo.

Nyní jsme na četbu navázali a uspořádali si
výstavku knih a leporel s Krtkem. Děti si přinesly
z domova své plyšové mazlíčky z postýlek
v podobě Krtečků, Krtka jsme malovali a vyrobi-
li si krásnou záložku do knihy s jeho obrázkem.
Příběhy s Krtkem jsme také poslouchali na CD
a hráli krtečkové stolní hry.

Krtečkův týden sice skončil, ale Krtek zůstá-
vá našim kamarádem a oblíbencem i nadále.

Kateřina Dobšovičová, vedoucí ŠD
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Začínáme sbírat nápojové kartony a směsné plasty

Ve výtisku Zpravodaje, který máte právě v ruce, dostáváte ještě do
každé rodiny malou brožurku: „Použitý nápojový karton a co s ním?“, kte-
rou vydává autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. V ní naleznete
návod na to, co máte udělat s nápojovým kartonem od mléčných výrobků,
vína, džusů, ovocných a zeleninových šťáv apod., než jej odložíte do žlu-
tého kontejneru. Dále se z této brožurky dozvíte, jak se takový nápojový
karton dále zpracovává. A proč Vám tohle vše píšeme?

V nejbližších dnech totiž budou kontejnery žluté barvy, které Vám dosud
sloužily pouze pro sběr PET láhví, sloužit ještě pro sběr nápojových kar-
tonů a směsných plastů. Podle návodu na samolepkách, které na ně umís-
tíme, můžete do těchto žlutých kontejnerů odkládat rozříznuté a troškou
vody propláchnuté nápojové kartony a dále pak i směsné plasty a polys-
tyren. Prosíme Vás, dodržujte pravidla, která dále uvedu, tato prosba má
své důvody.

Odkládejte do kontejnerů nápojové kartony stlačené a beze zbytků
nápojů. Zbytky nápojů zahnívají a zapáchají zvláště v letním období
a odpad se ručně třídí. Navíc by se mohlo stát, že při další manipulaci
s nápojovými kartony dojde jednak k poškození lisovacího zařízení a jed-
nak si jej od nás papírny nepřevezmou k dalšímu zpracování z důvodu
nadměrného mikrobiálního znečištění.

Stejně tak Vás prosíme, polystyren, který bude větších rozměrů, než
Vám umožní vhazovací otvor do kontejneru vložit, nelámejte 
a raději odvezte do separačního dvora. Drobné uvolněné úlomky z něj by
nám při další manipulaci s odpadem způsobovaly problémy.

Dále Vás prosíme, odkládejte do žlutých kontejnerů  jen takové plasty,
které jsou na samolepce uvedené. Pokud na samolepce nenaleznete druh
plastu, který právě hodláte do kontejneru odložit (např. zbytek novodurové
trubky), nevkládejte jej tam. Není vhodný k dalšímu zpracování. V takovém
případě odevzdejte odpad do separačního dvora, kde jej pracovníci dvora
zatřídí, kam patří.

Kontejnery s Vámi vytříděným odpadem sváží podle potřeby naše Tech-
nické služby. Odvezou je do sběrného dvora na dotřiďovací linku, kde se
ručně přetřídí. Oddělí se jednotlivé komodity - PET láhve se podle barev
slisují, zabalí do balíků a připraví k expedici pro další zpracování. Stejně
tak se naloží i s nápojovými kartony. Až nashromáždíme potřebné množ-
ství vytříděného odpadu, odvezeme jej do papíren v Bělé pod Bezdězem
k dalšímu zpracování. S plasty to bude trochu složitější, ty se musí na lince
roztřídit podle druhů a tyto jednotlivé druhy pak odbytovat k různým odbě-
ratelům. Nečistoty, které po  dotřídění zůstanou, budou odvezeny na skládku.

Neodkládejte tedy už nápojové kartony a směsné plasty do
kontejnerů a popelnic pro zbytkový komunální odpad, ale
vytřiďte je a uložte do žlutých kontejnerů. Budete tím chránit
své životní prostředí a podílet se na jejich recyklaci, tj. pře-
měně z odpadu na nový výrobek.

To, že většina z Vás třídí a dělá to dobře, dokazuje, že jsme Vaším při-
činěním vyhráli krajskou soutěž „My třídíme nejlépe“, kterou organizovala
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM s Krajským úřadem Středo-
českého kraje. Za to bych Vám všem, kteří jste třídili, chtěla poděkovat.
Pokud si však přesto někdy nebudete vědět, s některým druhem odpadu
rady a nebudete vědět, kam s ním, obraťte se buď přímo na separační dvůr
tel.: 326 992 682 nebo na odbor životního prostředí MěÚ, tel.: 326 929 127-9,
kde Vám určitě poradí. Další informace ke třídění odpadů můžete získat na
internetových stránkách EKO-KOMu na adrese www.jaktridit.cz

Zuzana Mutínská,
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
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V třídění jsme sice nejlepší, ale…
Informace o tom, že Čelákovice ve třídění odpadu jsou nejlepší ve Stře-

dočeském kraji mne skutečně potěšila. Je to zúročení obětavé mnohaleté
práce těch, kteří koncepci odpadového hospodářství v našem městě řadu
let rozpracovávali a prosazovali. Někteří již v organizačních složkách
města nepracují (např. ing. Jarolímová), ale i jim patří dík. Důkladné pozná-
vání problematiky odpadového hospodářství, propracovaná informační
kampaň a práce se školní mládeží přináší své ovoce. Vzpomínám na
úšklebky některých, když jsme na tzv. špičce budovali „odpadový dvůr“. To
si prý hrajeme s odpady. Dnes tam stojí třídicí linka a vytříděný odpad se
stává docela ekonomicky zajímavou surovinou. Na prosincovém Zastupi-
telstvu však také zazněly kritické hlasy. Že prý přivezli do „odpadového
dvora“ vytříděný odpad (snad kelímky od jogurtů) a ten byl stejně vhozen
mezi tzv. odpad směsný, který je odvážen na skládků. Takže k čemu je prý
dobré třídění?

Je třeba si uvědomit, že třídit je smysluplné jen to, o co je na trhu zájem.
V současné době jsou to z plastů zejména PET lahve a těch se nachází
v kontejnerech a odpadových nádobách stále dost. Tady bychom mohli být
skutečně ještě lepší. Nu a pak je třeba pamatovat na třídění odpadu, který
sice není obchodovatelný, ale který na komunální skládku nepatří: barvy,
chemikálie, oleje apod. Jejich specielní likvidace však chrání životní pro-
středí naše a našich potomků.

Počínaje koncem minulého roku dostává odpadové hospodářství
v našem městě ránu, možná však i určitou šanci. Ruší se „Sběrné surovi-
ny“ v Kostelní ulici. Bude „odpadový dvůr“ schopen tento výpadek nahra-
dit? Hlavně budou občané odpadový papír a další komodity ochotni odvést
do odpadového dvora a přestat se spoléhat na to, že odložené věci odve-
zou sociálně slabší občané, aby si trochu přilepšili? To je otázka a i námět
pro řešení. Bylo by dobře, kdybychom ve třídění odpadů zůstali ve Střed-
ních Čechách nejlepší.

Ing. Josef Šalda

Sběrný a separační dvůr
komunálního odpadu Města Čelákovic
adresa: Mochovská 116, Čelákovice
provozovatel: Technické služby Čelákovice - příspěvková 

organizace města 
ředitel: p. Karel Turek 
tel.: 326 991 174
e-mail: ts@celakovice-mesto.cz
vedoucí střediska odpadů pí Simona Hořejší tel.: 326 992 682

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 
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Příroda, dobrodružství
i reprezentace města

„Už zase sedíš u počítače?
Dělej něco? Pojď mi pomoct!“

Jak často se taková slova ozý-
vají. Mnozí lámou nad mládeží hůl.
Co na to čelákovičtí skauti?

S nováčky do světa
V září se počet skautů rozrostl. Přibylo množ-

ství nováčků a téměř všichni se aktivně zapojili
do činnosti. Uspořádali jsme 5 víkendových
výprav pod stany nebo do srubů v různých kou-
tech Čech. Na podzimní prázdniny jsme vyjeli
do zapadlého kouta Železných hor. Tam jsme
pod indiánským týpí okusili první mrazivé noci
této zimy. Nechyběly však ani jednodenní výpra-
vy a akce. Pro nováčky to byly měsíce prvních
zkušeností a dosud neznámých aktivit.

Spojení s protinožci
Čelákovice jsme úspěšně reprezentovali ve

dvou celostátních soutěžích. Nejprve v rámci
celosvětového skautského internetového jam-
boree (JOTI) získali čelákovičtí skauti 2. místo
v České republice za počet zemí, se kterými
během soutěžního víkendu prostřednictvím sítě
komunikovali (anglicky a německy). Další
úspěch jsme zaznamenali ve vědomostní sou-
těži „Stezka písmáků“. V celostátním finále sou-
těže se objevil mezi nejlepšími v republice i náš
skautský tým.

Písmáci
Mezi nejlepšími písmáky v republice se objevili
Očka a Pérko.

Pouliční boje a šarvátky
Vyráželi jsme nejen do přírody, ale také do

města. V uličkách Stínadel jsme honili Široka
a setkali se s přesilou Vontů. Teď v lednu jsme
se spolu se skauty z celé republiky zúčastnili
velké pražské orientačně-strašidelné hry „Praha
plná strašidel“. Ve své kategorii se skauti umís-
tili na pěkném 12. místě. Možná větší nebezpe-
čí než v lese číhá uprostřed civilizace. Profesio-
nální pražský záchranář nás během jedné
z podzimních sobot naučil řešit nejrůznější situ-
ace ohrožující zdraví a život.

Vznikne přírodní areál?
Díky velkorysému sponzorskému přístupu

jsme získali pozemky na pěkném místě (okraj
města u Labe). Připravili jsme zde projekt na
vybudování přírodního sportovního a relaxační-
ho areálu. Dětská hřiště ve městě přece jen
nějaká jsou, ale volnočasové „hřiště“ pro mlá-
dež od 12 let zde chybí. Areál však nevznikne
bez peněz. Přihlásili jsme jej do grantového
řízení na Krajském úřadě a očekáváme, zda
projekt uspěje. Samozřejmě uvítáme i každý
příspěvek a pomoc od všech dárců, kteří chtějí
pro mládež v Čelákovicích něco udělat.

Vánoce dvakrát
Před Vánocemi trávíme už tradičně jednu

sobotu společně. Nejprve ráno ozdobíme ros-
toucí vánoční stromečky za Labem zvířecími
dobrotami. Odpoledne máme besídku plnou
divadelních výstupů a koled. Po ní si v klubovně
u stromečku rozdáme dárky, ochutnáme cukro-
ví, a pokud je vhodné počasí, pouštíme svíčky
na mlýnském náhonu. Nováčci si libovali, že
takhle mají vlastně Vánoce dvakrát. Jednou se
skauty a jednou doma.

A co ty?
V roce 2005 složili kvalifikační zkoušky další

tři činovníci, kteří pomáhají s vedením oddílů
a družin, a nyní na začátku kalendářního roku
probíhají nové registrace členů. Pokud chceš
rozšířit naše řady, neváhej, je nejvyšší čas. Kon-
takty najdeš na webu.

O našich aktivitách naleznete informace také
na internetových stránkách
www.celakovice.skaut.org 

Za vedení střediska J. Lencová
Junák-svaz skautů a skautek,
středisko 219-05 Čelákovice

EKOLOGICKÁ HAVÁRIE NA LABI
Česká inspekce životního prostředí začala

s šetřením v místě ve čtvrtek 12. ledna 2006.
Analýza říční vody i výsledky pitvy uhynulých
ryb prokázaly přítomnost kyanidů. Tyto výsledky
byly známy již v pátek 12. ledna 2006. V pondě-
lí 16. ledna 2006 se České inspekci životního
prostředí podařilo dohledat pravděpodobného
původce znečištění –  Lučební závody Draslov-
ka, a. s., Kolín. Vedení podniku tentýž den samo
přiznalo, že k úniku toxických látek došlo při čiš-
tění odpadních nádrží vinou selhání čidel v noci
z 9. na 10. ledna 2006.

Aktuálně byl prokázán úhyn 9 tun mrtvých
ryb. Jednalo se většinou o cejny velké, v menší
míře rybáři zaznamenali také kapry, amury, tol-
stolobiky a parmy. „Nechceme domýšlet, co by
znamenal úhyn všech ryb. Odhadujeme, že cel-
kové množství ryb žijících v postiženém úseku
Labe se pohybuje kolem 400 tun,“ uvedl Pavel
Horáček, jednatel Středočeského územního
svazu Českého rybářského svazu.

Předpokládaná škoda se může podle rybářů
vyšplhat na 2 milióny Kč.

Podle sdělení ředitele České inspekce život-
ního prostředí Ing. Jana Slance by v tomto pří-
padě mohla pokuta činit až 10 miliónů korun.
Z poloviny by přitom byla příjmem obce
a z poloviny příjmem Státního fondu životního
prostředí.

„Pokládám za skandální, že nás původce
znečištění o havárii oficiálně informoval až
včera. Budeme trvat na tom, aby okolnosti havá-
rie byly důsledně prošetřeny a viník byl
potrestán,“ uvedl hejtman Středočeského kraje
Ing. Petr Bendl. Krajský úřad bude podle jeho
slov sledovat, zda Draslovka Kolín podnikla
taková opatření, která do budoucna podobným
haváriím zabrání. „Pokusíme se jednat s obcí
a se Státním fondem životního prostředí, aby se
prostředky z pokuty vynaložily na zmírnění
následků této havárie. Pomůžeme rybářům, aby
se mohli vypořádat s náklady na odstranění
uhynulých ryb a aby mohli investovat do nové
násady,“ doplnil hejtman.

Rada Středočeského kraje odsouhlasila 
částku 200 tisíc Kč na pomoc Středočeskému
územnímu svazu Českého rybářského svazu
v souvislosti s touto ekologickou havárií.

Martin Kupka,
tiskový mluvčí Středočeského kraje

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 19.
února 2006 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor,
v tyto hodiny, můžete využít i chovatelské
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kos-
telní ulici 455.

HOUBY

Loučení s lesem 
Tradiční vycházka členů mykologického

kroužku v Čelákovicích proběhla trošku netra-
dičně. Napadlo skoro 30 cm sněhu, a tak se
z nevinné vycházky stal náročný turistický
pochod, jak prohlásil nestor místních turistů
Ládík Plch. Přesto se jedenáct odvážlivců
odhodlalo bojovat s nástrahami zimní přírody.
Hub bylo sice málo (Penízovka sametonohá,
Hlíva ústřičná a nejedlý Choroš anýzový), ale na
spokojenosti účastníků to neubralo.

Všem zúčastněným blahopřeji k vynikající
kondici a příteli Pepovi Bezuchovi za krásné při-
jetí v Byšičkách.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

II NN ZZ EE RR CC EE
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 %).



má být spokojenost města, uživatelů, develope-
ra, i nás, tvůrců podoby.

Jižní fronta náměstí – určením výšky 4 nad-
zemních podlažích vytváříme plnohodnotnou
fasádu náměstí, které tím získá prostor, který
mu zatím chybí. Zároveň stále respektujeme její
sníženou výšku vůči protější straně s radnicí
a školou. Pravidelný rytmus plastického členění
vyjadřuje současnými prostředky solidnost
důvěrně známého městského řadového domu.
Jednoduchá kompozice okenních otvorů, arkýř
s balkonem. Nic nového, ale žádné staromilství.
Úzká ulička jako by tu byla od začátku. Sedmi-
podlažní dům potom přidává další vertikální roz-
měr, pro náměstí tak typický. Komunikuje s věží
radnice, nepřevyšuje ji, a stejně jako ona tvoří
nárožní akcent, který jasně vymezuje náměstí
a přirozeně jej staví na první místo v hierarchii
městských prostorů.

Vnější podoba bude tvořena hrou skládání
kvádrů a krychlí, jejich vrstvením a jinde ubírá-
ním. Plochy čisté bílé omítky v kontrastu s plo-
chami skel, obkladů šedými cembonitovými
deskami a dřevěnými lamelami. Tu a tam barev-
ný akcent.

Podoba rynku v geometrické návaznosti na
domy, v potaz beroucí svažitost terénu a respek-
tující a navazující na materiálovou skladbu
náměstí. Rynek chceme doplnit vodními plocha-
mi s funkcí retence dešťových vod a následným
zavlažováním zeleně. Klidové zóny budou vytvo-
řeny jednak zahrádkou předpokládané pizzerie
a jednak dřevěnými platy v centru komplexu.

V komplexu je obsažena celá škála různosti
bytových jednotek od malých až po největší
v atraktivních polohách. Dispoziční řešení jsou
přehledná a je možné je do jisté míry variabilně
měnit dle budoucích požadavků jak investora,
tak budoucích majitelů.

Konstrukce
Celý komplex bude řešen jako kombinace

železobetonového skeletu (podzemní podlaží
a část 1.NP) s železobetonovými nosnými stě-
nami a fasádami. Železobetonové svislé nosné
konstrukce umožní maximalizovat užitnou plo-
chu při dané zastavěné ploše.

Fasády budou zatepleny kontaktním zateplo-
vacím systémem, místy opatřeny obkladem na
rošt a zateplení. Výplně otvorů: dřevěná eurook-
na v bytech, kombinace hliníkových fasádních
systémů a bezrámových zasklení v přízemí
v obchodních jednotkách.

Doprava
Příjezd ke komplexu je možný z budoucí kři-

žovatky na horní straně náměstí. Z tohoto napo-
jení bude možný i vjezd na rynek pro hasičskou
techniku, údržbu, eventuálně jako zadní přístup
na pozemek pana Bohuslava.

Zásobování obchodních jednotek v parteru
bude probíhat ve stanoveném časovém harmo-
nogramu z pojízdného chodníku přímo
z náměstí.

Odvoz odpadků bude orientován z prostoru
vjezdové rampy, kam správce komplexu dopraví
nádoby s odpadem ze suterénu, kde je i pro
obyvatele i pro obchodní jednotky zřízen sklad
odpadků.

Parkování rezidentů o kapacitě 75 míst je
řešeno jako podzemní s krytou vjezdovou
i výjezdovou rampou z ulice J. A. Komenského.
To bude doplněno při západním okraji o cca 50
příležitostných stání, která budou v maximální
možné míře cloněna navrženou zelení.

Jan Topinka – Michal Juha – Jan Trávníček
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SLOVO TVŮRCŮ
Urbanismus

Ono místo má, jako každé jiné, svoji minulost,
přítomnost i budoucnost.

Minulost dlouholetou, jistě zajímavou, spoje-
nou s Ferlesovým statkem. Dávnověkou půdo-
rysnou stopu a tušení významu pro město
i samo náměstí.

Přítomnost velmi tristní. Již téměř čtyřicet let!
Opuštěný úhor sloužící jako mlatové příležitost-
né parkoviště. V sousedství jednak zanedbaný
parčík fungující spíše jako odpadkový koš než
pro radost komukoliv, jednak „tržiště“ se svojí
kulturní podřadností jako mnoho obdobných
v zemi. A na dohled? Zadní trakt velkoprodejny
z doby reálného socialismu.Toto konstatování stačí.

Mezitím se Čelákovice rozrostly do desetitisí-
cového, dynamicky se rozvíjejícího a rozrůstají-
cího města v krátké dojezdové vzdálenosti od
Prahy, která je zásobárnou jak pracovních míst,
tak komerčních služeb pro celou přilehlou aglo-
meraci, tudíž i pro Čelákovice. Lidé odcházejí
z Prahy bydlet do přilehlých menších měst,
které tento vývoj výrazně ovlivňuje. Čas se
nezastavil a nelze proto očekávat, že střed
města zůstane, nebo spíše se vrátí, do podoby
romantického, historizujícího, tichého a subtilní-
ho organismu.

Samo náměstí se díky minulému vývoji dosta-
lo do hmotově nerovnovážné podoby. Severní
strana je tvořena poměrně vysokými budovami,
jižní fronta naopak nízkými domky. Je jen otáz-
kou nevzdálené doby, kdy logicky, se vzrůstají-
cím rozvojem a bohatnutím, dojde k výškovému
a hmotovému dorovnání.

Tyto úvahy a analýzy nás vedly k návrhu
řešení tak, jak jej předkládáme.
A budoucnost? 

Kultivace celého prostoru mezi nově koncipo-
vaným náměstím, pozemkem školy a ulicí J. A.
Komenského.

Vytváříme zde čtyři objekty pro bydlení
a obchod. Vytváříme nový urbanismus s remi-
niscencí na „uličku“ dávného Ferlesova statku,
s novým rynkem, s novou vertikální dominantou
uzavírající náměstí při pohledu zespodu se sna-
hou potlačit negativní působení prodejny potra-
vin a vytvořit kompoziční protiváhu krásné rad-
nici s věží.

Každý ze čtyř domů, které tvoří jednotný
celek neuzavírající se do sebe, ale naopak vta-
hující atraktivitou prostředí i ostatní obyvatele
Čelákovic, má svoje měřítko, kompozici i cha-
rakteristiku bytů v něm. Postihují nejednoznač-
nost orientace, protože každá strana má svoji
důležitou váhu.

Severní je vyvážena atraktivností „domu na
náměstí“, jižní a západní se obrací ke slunci,
klidu a k zeleni.

Důležitou roli hrají průchody a pasáže, spoju-
jící komplex, náměstí, rynek, prostor školního
hřiště a Sadů 17. listopadu.

Architektura
Jednota, jasné hmotové řešení, a přesto čle-

nitost. Měřítko malého města i přes sedmipatro-
vou dominantu a zároveň jasný výtvarný čin.
Útulnost a dynamika. Skloubení parametrů jsou
nemalé ambice. Koncept je nutné dále rozvíjet
v dalších stupních projektové přípravy stavby
a posléze potvrdit během realizace. Výsledkem

1. Regulační čára je vedena v pokračování stá-
vajících objektů.

2. Výška objektů – 3 nadzemní podlaží, z nichž
poslední podlaží bude ustupující + střecha
uvažovaná jako obytné podkroví.

3. Členění podél náměstí – délka proluky pro
výstavbu a tedy i fronta nových objektů má
celkovou délku cca 63 m, je důležité členění
fasád do úseků a uplatnění odpovídajícího
měřítka.
Lze členit frontu na 3 úseky s délkami 28, 20
a 15 m s přerušením nejdelšího úseku v par-
teru, kde je navržen pěší tah protažený
z ulice J. A. Komenského, resp. odstavného
parkoviště na jihu formou obchodní pasáž
s komerčními aktivitami obrácenými do dvora
i do náměstí.

REGULAČNÍ PODMÍNKY MĚSTA
NA DOSTAVBU PROLUKY 

- schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 2. 2004.

4. Celková zastavěná plocha: 1300 m2    

Celková obestavěná plocha: 4280 m2

1. NP – parter 1180 m2

2. NP 1300 m2

3. NP – ustupující 1200 m2

4. NP – podkroví 600 m2

Pronajímatelná plocha 3500 m2

(cca 80 % z celkové obestavěné plochy)
5. Požadavky na architektonické zpracování –

střídmý a účelný koncept, který zklidní rozbi-
tý prostor s mnoha novotvary.

6. Stavební program – vlastní náplň objektu
bude předmětem obchodního záměru. Nový
objekt bude dotvářet významným způsobem
prostor náměstí a volba aktivit, především
v parteru bude přispívat k oživení náměstí
a podtržení jeho významu v rámci města.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

a zároveň

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ DOSTAVBY PROLUKY NÁMĚSTÍ
Jednání Zastupitelstva města Čelákovic s hlavním bodem programu – diskuse nad dostavbou

proluky na jižní straně náměstí se uskuteční
dne 8. března 2006 od 18.00 hodin v Kulturním domě.

Původně oznámený termín zasedání Zastupitelstva na konec února byl z důvodu
termínu jarních prázdnin posunut na začátek března.

POLYFUNKČNÍ  DŮM –  HARMONIE
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● V celém průběhu minulého roku probíhala
a stále ještě probíhá diskuse nad způsobem
zastavění proluky na náměstí v Čelákovicích.

Hodně času ztratil investor tím, že předkládal
řešení, které město s pomocí komise rozvoje
města muselo pro nedostatečnost odmítat.
Investor byl nakonec nucen změnit architekta.

Investor se však nepřiklonil k názoru komise
rozvoje, která doporučovala vybrat mezi různý-
mi architektonickými ateliéry dle jejich přístupu
k řešení.

Je třeba konstatovat, že nakonec byl zvolen
ateliér, který zkvalitnil přístup k urbanistickému
a architektonickému řešení proluky. A jeho kom-
plexní urbanistický návrh byl přínosem pro cel-
kový koncept náměstí.

Návrh vybraného ateliéru řeší proluku v celé
její hloubce, místo původní plochy určené pro
parkování vytvořil nový kvalitní prostor, který je
využitelný pro návštěvníky náměstí. Investor tak
získal daleko větší užitnou plochu jak pro bydle-
ní, tak pro komerční využití za cenu, že zajistí
parkování pod objekty. Z tohoto řešení však
vznikly následující dopady na původní koncept
řešení náměstí.
1. Doprava v klidu neodpovídá původní potřebě

pro náměstí, která vycházela z dopravní stu-
die.
Řešením nabídnutá parkování jak podzemní,
tak nadzemní pokryjí pouze potřebu nové
zástavby v proluce. V tomto smyslu je třeba
aktualizovat dopravní studii náměstí, která by
našla náhradní plochy pro parkování návštěv-
níků náměstí.

2. Hmotové řešení objektů v proluce, které jsou
obráceny do náměstí, mění již dané výškové
regulativy – viz. výškový objekt A, který zvý-
razňuje pohledy z ulice Rybářské.
Dle mého názoru však architektonické měřít-
ko těchto objektů vychází spíše z nové sídlišt-

NÁZORY ARCHITEKTŮ - ČLENŮ KOMISE ROZVOJE MĚSTA
ní zástavby v západní části náměstí než ze
stávající zástavby, tj. radnice a škola, ke kte-
rým je vztahováno výškové řešení objektů.

3. Hmotové řešení jižního objektu sice vytváří již
zmíněný nový klidový prostor, pasážemi pro-
pojený s náměstím.
Dle mého názoru však objekt svým řešením
v dlouhých liniích vybočuje z přirozeného
měřítka prostoru navazujícího na městskou
zeleň.
Myslím si, že by se hmotnost objektů měla
směrem do městské zeleně rozpadat, ve
hmotovém i v architektonickém výrazu.
Závěrem chci apelovat na investora a projek-

tanty, aby ještě přehodnotili architektonické
řešení, zkusili městu nabídnout měřítkově méně
dramatické řešení, které by více vnímalo pocity
obyvatel města, kde sídlištní výstavba znehod-
notila cenné prostory v blízkém okolí náměstí.

Ing. arch. Jiří Danda

● Již více než rok se potkávám s architektonic-
kými návrhy na zástavbu proluky v jihozápad-
ním rohu náměstí.

Již více než rok opakuji, že základním kame-
nem úspěchu může být jedině současná forma
architektury, která bude odpovídat charakteru
prostředí náměstí a vlastně charakteru celého
města.

Již více než rok se zasazuji o to, aby archi-
tekti mohli pracovat svobodně a měli šanci pro-
fesionálně zpracovat architektonický návrh
zástavby proluky na náměstí v Čelákovicích.

V současné době máme možnost posoudit
všichni, kam se za celý rok architektonický
návrh posunul.

Rád bych Vás upozornil na několik zásadních
okolností. Nebudu hodnotit výraz domu a jeho
formu, které jistě dokážete posoudit sami.

Chci Vás upozornit na zásady, které jsou

skryty pod fasádami, v lodžiích, na terasách
a pod střechami nové výstavby. Jedná se
zejména o celkovou koncepci zástavby, o její
měřítko stavby a prostorovou kompozici celé
proluky.

Zásadním, dle mého úsudku, je koncept,
který nezastavuje proluku jedním domem, ale
několika stavbami, jejichž měřítko a proporce
vycházejí z celkového charakteru prostředí
náměstí, sousedních domů, nebo třeba radnice.
Když si představíte, že průčelí proluky u náměs-
tí je delší než 60 metrů, tak můžeme hovořit
o štěstí, že architekti neumístili na náměstí
jeden dům s měřítkem a proporcemi jako je
třeba budova „politické školy“, dnešní CMC.

Za zmínku stojí také fakt, že architekti
nepředkládají pouze řešení stavby, která jediná
je pro investora důležitá, ale přicházejí s řeše-
ním celého území včetně veřejných prostor
(rynek, propojení náměstí s ulicí J. A. Komen-
ského a Sady 17. listopadu) a parkování (pro
rezidenty i veřejnost), což je zase důležité pro
nás, pro město.

Dnes, když se ohlédnu o rok zpět, musím
konstatovat, že od původního návrhu investora
došlo k obratu architektonického názoru o 180
stupňů (naštěstí) a záměr zástavby se posunul
zase o stupínek blíže k samotné realizaci.

Ing. arch. Josef Zumr

Poučení z harmonického vývoje (mimocho-
dem také k proluce)
místo: Pražský hrad, Česká republika
hlavní role: prezident T. G. Masaryk, jeho dcera,
slovinský architekt Josip Plečnik
čas: 20. a 30. léta minulého století

Pražský hrad znáte všichni. Vybral jsem
právě toto místo, abych Vám pomohl přiblížit
vznik kvalitního a harmonického prostředí, které
vytvořil architekt. Pokračování na str. 15
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Hlavním předpokladem úspěchu byly zejmé-

na dvě okolnosti.
Za úspěchem stojí odhodlání realizovat myš-

lenku prezidenta a jeho důvěra v osloveného
architekta. Druhou okolností úspěchu se stala
právě vysoká kvalita práce architekta J. Plečni-
ka, který navrhl a částečně realizoval koncepci
rekonstrukce a modernizace sídla hlavy státu.
Dle tehdejšího tisku byla rekonstrukce označe-
na za drastickou a necitlivou.

Dnes je vše jinak. Celý svět obdivuje soulad
nových úprav a jejich harmonii s tisíciletým
organismem místa. Tento soulad je tak silný, že
nové zásahy musíte pečlivě a pozorně vysledo-
vat.

Architekt měl nadhled a často pouze velkory-
sá kompozice a jemnost detailu naznačuje
modernost úprav (například Rajská zahrada, III.
nádvoří a jejich vzájemné propojení Býčím
schodištěm).

Jaké je mé poučení: odborník a profesionál
vytvořil pro investora, který ho podporoval kva-
litní dílo, s kterým na Pražský hrad přišlo archi-
tektonické dvacáté století.

V čelákovických reáliích na začátku roku
2006 to znamená, že máme architekta se sil-
ným konceptem, kterého podporuje investor.

Už nám tedy neschází mnoho (viz příklad
z Pražského hradu). Ing. arch. Josef Zumr

● Právě předkládaný návrh dostavby volného
prostranství v jižní části do náměstí, který je
výsledkem spojení investiční skupiny Harmonie
Group a autorského týmu architekta Topinky
(ateliér DOMY) je výsledkem více než roční dis-
kuse o zástavbě tohoto území a posledním
z řady návrhů několika architektů. Za sebe tvr-
dím, že do této doby nejlepším.

A to i přesto, že v žádném ohledu nerespek-
tuje předepsané regulační podmínky. Autoři
nabízí rozsahem i architekturou velkorysé řeše-

ní prostoru, Čelákovicím zástavbu, která je pro
město nadčasová a posouvá je směrem
k významným středočeským lokalitám. Jako
každá tendence tohoto druhu se ale tento pří-
stup určitě setká s řadou oponentů a snad
i odpůrců.

Ponechávám na každém, aby si názor udělal
podle svého a pokusím se připomenout to, co
jsme při řešení středu měli na paměti. Nahradit
volné zarostlé nebo ušlapané plochy mezi sta-
rou a panelovou zástavbou zelení, místy pro
rekreaci i dostatkem parkovacích míst. Zklidnit
dopravu, aby průchod středem města nebyl
nebezpečný. Z tohoto pohledu se mi území zdá
přeci jen přetížené zástavbou, v návrhu postrá-
dám odpovídající parkovací plochy (původně
navrhované parkoviště se zásadně zmenšuje,
svou kapacitou neodpovídá ani potřebám byto-
vých domů v okolí ani počtu lidí, kteří na náměs-
tí přijíždí autem a potřebují zde zastavit), nelíbí
se mi ani expanze poměrně vysoké zástavby
směrem do zeleně, Sadů 17. listopadu a na
školní hřiště.

Dostavba a rekonstrukce středu města by
měly Čelákovicím přinést náměstí důstojné
jejich významu. Podobu zástavby je třeba zod-
povědně a třeba i dlouhodobě hledat. Dřív nebo
později se domy na tomto místě budou stavět už
proto, že pozemky v centru města jsou atraktiv-
ní. Nabízené řešení je zajímavé, přináší kvalitní
architekturu a ukazuje možný rozvoj celé oblas-
ti. Podle mého ale ještě není to pravé, diskuse
o finální podobě by měla pokračovat.

Ing. arch. Marek Tichý

VYJÁDŘENÍ STAROSTY
Předložený návrh řešení dostavby proluky na

jižní straně náměstí nechala developerská spo-
lečnost Harmonie Group Beroun zpracovat
autorským týmem architektů Jana Topinky,
Michala Juhy a Jana Trávníčka. Polyfunkční

domy svou moderní architekturou chtějí určit
vzhled našeho náměstí i směr, kterým by se
výstavba ve středu našeho města měla ubírat.
Rozhodně se nepodřizují okolní zástavbě.
U jižní fronty domů přemýšlím, zda by se archi-
tektonicky lépe nezvládl přechod mezi novým
blokem domu „B“ a objektem restaurace Bohu-
slavových. Nároží tvořené sedmipatrovou domi-
nantou považuji výtvarně za zdařilé, upoutá
a trochu zastíní prodejnu Albert. U nápadité
myšlenky rynku bych se přimlouval k jeho větší-
mu otevření dále k Bohuslavovým až k Sadům
17. listopadu, aby v něm nemohlo nastat mikro-
klima života odtrženého od náměstí. Nabízí se
výhledové řešení pěší komunikace z tohoto
vnitroprostoru přes sousední pozemky až do
sadů. Zadní objekt „C“ se mi zdá architektonic-
ky „chudší“ a objemově veliký. Zde by mělo dojít
k výrazné změně tohoto zadního traktu, a to
zmenšením hmoty domu se snížením počtu
bytů, zrušení celistvosti bloku i odstranění násil-
ného přechodu k sousední zástavbě směrem
do Sadů 17. listopadu. Kvituji podzemní parko-
vání rezidentů s kapacitou 75 míst, ale i nad-
zemní parkovací plochy musí odpovídat potřebě
bytových domů i v okolí a návštěvníkům, kteří
přijíždí na náměstí autem.

Dostavbou proluky jde městu především
o kvalitní a architektonicky zdařilé doplnění
zástavby náměstí, které by bylo důstojné suve-
rénního desetitisícového města, jakým Čeláko-
vice chceme mít. V žádném případě nesleduje-
me co nejvyšší cenu získanou prodejem
pozemků. Město bude zasahovat do velkorysé
investice soukromého investora v hrubě odha-
dovaných nákladech 120 mil. Kč v územním
a stavebním řízením. Po územním rozhodnutí
s nabytím právní moci může teprve Zastupitel-
stvo města schvalovat kupní smlouvu na poze-
mek proluky. Při stavebním řízení si musíme
ohlídat zejména vnější provedení stavby včetně

Pokračování na str. 16
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Pokračování ze str. 15
fasád, aby na náměstí stál objekt kvalitní archi-
tektury i provedení dle povolené stavební doku-
mentace.

Stojíme ale před zásadním rozhodnutím, jak
dál. Navržená koncepce moderní architektury
polyfunkčních domů v proluce našeho náměstí
by se  měla dozajista citlivě uplatnit. Nepředpo-
kládám přerod náměstí a vůbec středu města
do podoby klasického historického jádra. V dis-
kusi nad tímto tématem v rámci veřejného zase-
dání Zastupitelstva města se všechny konstruk-
tivní připomínky občanů zaznamenají do zápisu
Zastupitelstva. Pracovní skupina složená
z našich architektů je vyhodnotí a předloží Radě
města jasné a konkrétní doporučení, buď na
nutné úpravy nebo změny řešení předkládané-
ho návrhu či zamítnutí návrhu. S developerskou
společností Harmonie Group má město uzavře-
nou Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na
pozemky na náměstí s tím, že vlastní kupní
smlouva bude uzavřena na základě znění
posledního 2. dodatku do 31. 5. 2006. Pokud
nepřijmeme předkládanou koncepci a s develo-
perem se nedohodneme na městem požadova-
ných změnách, žádná kupní smlouva na
pozemky v proluce náměstí se neuzavře a my
se musíme rozhodnout pro další postup. Jen při-
pomenu – v 3/2004 jsme vypsali výběrové říze-
ní na prodej pozemků proluky za min. cenu
2.200,- Kč/m2, s využitím pro byty a komerční
účely a s regulačními podmínkami výstavby.
Realitní kancelář RK BONUS nám předložila 28
nabídek developerů, z nichž pouze jedna, a to
společnosti Harmonie Group splňovala poža-
davky města, a navíc nabídla parkování v pod-
zemí a podílnictví na úpravách okolí. Rada
města 8. 4. 2004 nabídku Harmonie Group
schválila. Dal jsem a dávám přednost soutěži
o pozemek s jasnými mantinely a regulačními
podmínkami výstavby, kde investor musí sklou-
bit ekonomiku výstavby s architektonickým
pojetím a kvalitním provedením stavby než
vlastní architektonické soutěži na dům, kde
můžeme sice vybrat ideální architektonické
pojetí, ale pak stěží nalezneme investora 
tohoto návrhu. Město na dostavbu proluky
náměstí za cca 120 mil. Kč v současné 
době nemá.

Ing. Bohumil Klicpera

● Jako nový člen RM jsem měl tu možnost být přítomen posledních schůzek odborníků týkající se zástavby proluky, ale i celkové koncepce řešení cent-
ra našeho města, a proto mi dovolte vyjádřit svůj názor k této problematice.

Následující věty berte jako názory občana města, stavebního laika, který v Čelákovicích žije od narození a mlhavě si pamatuje dobu, kdy v současné
proluce bylo chátrající JZD a místo dnešního obchodního centra ALBERT byl postarší dům se sídlem tehdejší SNB.

Myslím si, že když navštívíte jiné město nebo městečko po republice nebo jinde v Evropě, zapamatujete si ho podle toho, co Vás upoutalo v centru
města a jeho blízkém okolí. Podle uspořádání a pořádku v centru, včetně zeleně městečka se odvíjí i další vztah občanů a návštěvníků k městu celému.
V našem městě bohužel toto prozatím úplně neplatí. Uspořádání jednotlivých budov v samotném centru je spíše nesourodé, obchůdky a služby jsou pře-
vážně nahuštěny podél ulic Sedláčkova a Masarykova a v případě, že cestujete autem a chcete blízko vybraného obchůdku v průběhu dne zastavit, tak
si vyberete místo převážně nějakou dopravní značkou omezené nebo zakázané. Přestupek je prozatím tiše tolerován.

Nebudu se zmiňovat o vizích odborníků a architektů, avšak základním předpokladem a podmínkou pro běžný život musí být, aby každý mohl v klidu
a pohodlně do centra přijít nebo pomalu přijet, aby zde našel požadované služby a nákupy, aby v případě cesty autem měl možnost relativně pohodlně
zaparkovat a aby každý počítal, že méně kroků od místa parkingu pro něho bude znamenat určitý poplatek.

Po více jak ročním projednávání a předkládání různých možností a variant se dospělo k možnosti řešení proluky výstavbou polyfunkčního domu, který
se bude skládat z několika bloků, které bude možné jednotlivě i jako celek navštěvovat, procházet a využívat. Nabídne možnost bydlení, možnost náku-
pů, služeb, ale snad i možnost příjemného posezení v restauracích nebo stylových kavárnách. Toto blokové uspořádání proluky by mohlo tvořit vhodný
přechod mezi modernějším uspořádáním objektů města a tzv. „klasikou starších objektů“, které je spíše v jižní části centra a které budou jejich vlastníci
v průběhu blízkých let určitě modernizovat a spíše zvyšovat, než rozšiřovat.

Pokud tedy investor splní poslední tři zásadní regulativy města tak, jak byly projednány, myslím si že je vhodné podpořit jeho záměr. Realizace pro-
jektu investora a prodej pozemků pak městu přinese finanční zdroje, které město použije pro rekonstrukci zejména jižní části centra a blízkého okolí.

Závěrem si dovolím ještě připomenout, že rekonstrukce a dostavba centra je také opravou a rekonstrukcí veškerých rozvodů a vedení pod povrchem
komunikací centra a v jeho blízkém okolí. O této záležitosti se méně hovoří, ale je velikou a důležitou součástí celkové rekonstrukce centra a jeho neře-
šení by v brzké době mohlo negativně ovlivnit život podstatné části obyvatel města.

Těším se na čisté, zelené, uspořádané, ale živé centrum našeho města Ing. Aleš Rikl, radní města
Pokračování na str. 17
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V Y JÁ D Ř E N Í  DA L Š Í C H  P Ř E D S TAV I T E L Ů  M Ě S TA

Hmotová varianta domu „C“, která byla architekty ateliéru DOMY navržena jako správná cesta 
k hmotovému rozčlenění zadního domu, ve snaze vyhovět požadavku města na zmenšení hmoty
zadního objektu „C“ včetně snížení počtu bytů i na zrušení jeho monolitu třeba rozvolněním do 
několika objektů  s dostatečným odstupem od objektu Bohuslavových.



Pokračování ze str. 16
● Oproti ostatním obyvatelům našeho města
jsem měl možnost zhlédnout již několik prezen-
tací záměru stavby polyfunkčního domu na
čelákovickém náměstí. První návrhy byly před-
kládány v poněkud „konzervativním duchu“ ve
stylu zástavby v Sedláčkově ulici, objektu č.p.
109 – U Diamantů apod. U všech těchto návrhů
byli autoři vedeni snahou o jistý maloměstský
styl navrhovaného domu a nevybočení ze sou-
časného image našeho náměstí. Co je však toto
„image“? Celý prostor trpí vlivem bohužel nejen
historického ale i politického vývoje značnou
roztříštěností stylů, výrazů i kvality provedení
zde vystavěných objektů. Tyto návrhy byly usta-
venou pracovní skupinou i komisí pro rozvoj
města, které se nad nimi scházely, vyhodnoce-
ny jako nepříliš kvalitní a neodpovídající nároč-
ným požadavkům na zástavbu zřejmě poslední-
ho rozhodujícího prostoru v samém centru
města, který určí na mnoho let i desetiletí ráz a styl
čelákovického náměstí a předznamená trend
rozvoje celého tohoto prostoru do budoucnosti.

Uvítal jsem proto, když firma Harmonie anga-
žovala na tlak ze strany města (i za cenu původ-
ně nepředpokládané finanční spoluúčasti
z našeho městského rozpočtu) nový projektant-
ský tým. Ten, po avizovaném a odsouhlaseném
zvětšení rozsahu celého záměru, předložil
návrh, řešící celý prostor dosavadní proluky.
Autoři první verze tohoto projektu, zveřejněném
v minulém ZMČ, byli vedeni dle mého názoru
logickou úvahou, že celý prostor je třeba řešit
komplexně se záměrem nejen zastavět frontu
přímo do náměstí a celý zadní pozemek využít
na velkoplošné parkoviště. Parkoviště jsou
nepochybně potřebná co nejblíže středu města
z pohledu řešení dopravní situace, ale z objek-
tivního pohledu v centru města značně neeko-
nomická a neperspektivní. Již při prvním zhléd-
nutí uvedeného návrhu mi bylo jasné, že tato
varianta nenechá na rozdíl od těch předešlých
zřejmě nikoho chladným a rozpoutá širokou dis-
kusi. To bývá prvním znakem smělých myšlenek
i návrhů, přesahujícím obvyklé mantinely. Podle
mého soudu je rozhodnutí o osudu tohoto pro-
jektu křižovatkou ve směrování perspektivy
nejen prostoru náměstí, ale celého středu
města. Postavení celého komplexu budov zna-
mená přihlášení se k budoucí podobě našeho
města jako moderně stylizovaného satelitního
města blízké metropole. Jistě předznamená
budoucí vývoj objektů celé jižní fronty náměstí
s perspektivou ne let, ale desetiletí, neboť
snaha zhodnocovat pozemky v centrech měst
je celosvětovým trendem.

Pro mne trochu překvapivě je toto řešení radi-
kálně zamítáno převážně stejnými lidmi, jako
před tím předložená konzervativní řešení i bez
podrobného projednání a oponentury jak v pra-
covní skupině Rady města i jejího poradního
orgánu, kterým je komise pro rozvoj města.
Nedovedu si představit, že by jakýkoli podobný
návrh řešení tak složitého a citlivého problému
mohl být odsouhlasen či schválen bez další zod-
povědné diskuse odborníků i občanů, která musí
vyhodnotit a pojmenovat silné a slabé stránky
navrhované myšlenky. Vítám proto diskusi
o celém záměru a těším se, že bude demokratic-
ká a korektní jak uvnitř orgánů města, tak i smě-
rem k voličům a nebude směrována jen paramet-
ry volebních programů jednotlivých subjektů do
blížících se komunálních voleb. Centrum města je
jistě téma nejen pro ty, kdo bydlí v jeho blízkosti,
ale pro všechny obyvatele v Čelákovicích.

Silnou stránkou tohoto záměru je dle mého
názoru oživení prostoru náměstí příchodem dal-
ších obyvatel, umístění nových a doufejme

Kritické hlasy občanů, kteří mne oslovili,
nepokládám za nějaké podbízení svých přízniv-
ců a přátel, zejména poté, co jsem si přečetl
několik příspěvků na „diskusním čelákovickém
fóru“. Souhlasím s názorem pana Jaroslava
Špačka, že náměstí by nemělo být dále poško-
zováno megalomanií, ať má jakékoliv ideové
pozadí. Na jednu stranu se nedivím „investo-
rům“, kteří chtějí pozemek za něž zaplatí
poměrně dost vysokou cenu „zhodnotit“ co nej-
více. Je ale účelné do té navrhované krabice na
náměstí nacpat 75 bytů? Je reálné, že pro navr-
žené obchody bude uplatnění? Zatím je praxe
taková, že vznik nového obchodu je podmíněn
zánikem jiného a řada nově vzniklých zane-
dlouho končí. Nabídka pestrého sortimentu
zboží je totiž jinde. Nad tím vším je třeba se
zamyslet a netoužit jen po několika milionech za
prodej zajímavého a netroufám si říci strategic-
kého pozemku na náměstí. Někteří pak říkají,
proč dům na náměstí nepostaví město na hypo-
teční úvěr? A dům ve stylu „U Diamantů“.Tam se
to povedlo, tam se nám to líbí. Zní hlas unisono.

Vždy jsem si myslel, že proluka na náměstí
by měla být využita pro stavbu ve vlastnictví
města. Měl jsem na mysli zejména „Společen-
ský dům“, jako náhradu dřevěného KD, který za
čas doslouží. Námitka, že je řada věcí potřeb-
nějších je jistě na místě, ale takové stavby se
nestaví na desítky, ale spíše stovky let. Podívej-
te se na kulturní zařízení nejen v Praze, ale
i v řadě s Čelákovicemi srovnatelných měst.
Společenské (nechci říkat kulturní) domy se sta-
věly již před vznikem Československa a byly
kolébkou společenského a kulturního života
měst a obcí. V menších lokalitách to byly víceú-
čelové „Sokolovny“ – i Čelákovice jsou toho pří-
kladem. Naše město se rozrůstá a zázemí pro
kulturu a společenský život bude potřebovat. Nač
se za každou cenu zbavovat přímo strategického
pozemku. Ještě je čas!

Ing. Josef Šalda, zastupitel města

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY
KOMISE ROZVOJE MĚSTA

Dovolil bych si začít konstatováním, že před
prosincovým jednáním Zastupitelstva jsem pře-
dal zastupitelům a členům Komise rozvoje
města stanovisko k zástavbě proluky a rozbor
stávajícího stavu i cest, které k němu vedly.
Jeho závěr byl „okamžitě ukončit jednání s Har-
monií jako investorem“ a začít řešit zástavbu
této klíčové proluky znovu od samého počátku.
Jen tak má město možnost, poučeno ze svých
chybných kroků, znovu nastartovat celý proces
způsobem, který by zaručil jak kvalitní architek-
tonický návrh a ztotožnění občanů s ním, tak
i další s výstavbou související požadavky města.

V současném stavu, kdy diskuzi nad zástav-
bou předcházel výběr developera/investora,
město tuto možnost nikdy plně nemělo a bylo
pod neustálým tlakem investorových představ.
Dnes je tak předloženo řešení, které vzbuzuje
oprávněné rozpaky části členů pracovní skupiny
i členů Komise rozvoje, a to jak z hlediska poje-
tí urbanismu, tak architektonického výrazu. To,
že celý záměr a investorovy návrhy řešení byly
předmětem kritických až záporných stanovisek
komise rozvoje již od října loňského roku jen
charakterizuje současný neutěšený stav.

Přesto cesty, které by vedly k lepším výsled-
kům, jsou v odborné veřejnosti známy a stačí je
jen využít.

Celé moje stanovisko uveřejním v diskusním
fóru na webových stránkách města.

Ing. Jiří Kořínek
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občanům prospěšných komerčních aktivit
v centru města i vznik komorního prostoru vnitř-
ního „rynku“ v bezprostředním sousedství cent-
ra města. V návaznosti na již odsouhlasený
a zahájený koncept přestavby centra Čelákovic
vytváří novou dominantu celého náměstí, které
se tak stane nejen rozšířením doposud praktic-
ky nejživější Sedláčkovy ulice jako centrální
části města, ale skutečným náměstím, umožňu-
jícím shromáždění většího množství občanů při
různých příležitostech bez nutnosti dopravních
uzavírek a devastace porostů a trávníků při
těchto akcích. Současně náměstí v této podobě
vytvoří oddělující prvek směrem k ulici Stankov-
ského, která i při nešťastném dědictví panelové
výstavby a objektů na západní straně náměstí
tvoří prostorově velkorysejší a méně zástavbou
sevřenou část centra města, která bude v blízké
budoucnosti dovršena zprůchodněním průmy-
slového areálu TOS a propojením sídliště
V Prokopě se středem města.

Slabinou navrhovaného řešení je nárůst
požadavků na řešení dopravy v klidu, tedy par-
kování, s ohledem na zvýšení počtu budova-
ných bytových jednotek. První přirozenou reak-
cí ze strany města byl požadavek vybudování
počtu parkovacích míst v podzemí objektu, které
odpovídá jednomu stání pro vozidlo na každou
nově postavenou bytovou jednotku. To ale jistě
poznamená i ekonomiku záměru investora. Dal-
ším požadavkem je nalezení dostatečného
počtu dalších parkovacích míst na povrchu pro
další vozidla zákazníků stávajících i nově vznik-
lých obchodů a podniků v tomto prostoru, slu-
žebních vozidel i návštěvníků nových obyvatel.
Za další slabinu prvního návrhu osobně pova-
žuji příliš hmotný a ekonomikou počtu proda-
ných bytových jednotek poznamenaný zadní
objekt směrem ke školnímu hřišti, který nere-
spektuje přirozený požadavek jisté „intimity“
nejen ke stávající zástavbě, ale ani vůči svým
nově budovaným sousedům. Vzhledem k tomu,
že tato část komplexu netvoří urbanistickou část
do celé fronty náměstí, nicméně je z ekonomic-
kého hlediska důležitá pro investora, věřím že je
možno nalézt rozumný kompromis, akceptova-
telný pro obě strany. S ohledem na dosud vstříc-
ný postup investora Harmonie Group považuji
za správné pokračovat v započaté spolupráci
a najít toto vyhovující řešení.

Současně při realizaci tohoto záměru vyplývá
požadavek na určité korekce řešení celého při-
lehlého okolí náměstí s cílem dosažení efektiv-
ního fungování centra města jako organického
celku.

I já přeji nám všem příjemné, funkční a živé
náměstí našeho města!

Ing. Pavel Stuchlík, radní města

● To snad nemyslí vážně…!?
Takovou větu jsem slyšel z úst řady spoluob-

čanů počátkem letošního ledna poté, co se na
stránkách ZMČ objevila příloha s návrhem
zástavby proluky náměstí. Udělejte s tím něco
jako zastupitel a bývalý starosta, zaznělo rov-
něž. Snažím se těmto spoluobčanům vysvětlit,
že názor starosty neuspěvšího v minulých
komunálních volbách může být brán spíše jako
„justament“ a že je na každém občanovi, aby
řekl svůj hlas. Stačí přece napsat na list papíru
svůj názor, donést jej do podatelny Městského
úřadu, kopii si nechat potvrdit a jeho názor
nemůže být jen tak jednoduše smeten ze stolu.
Dále pak je záhodno věnovat trochu málo svého
volného času a zúčastnit se jednání Zastupitel-
stva. Jestliže občanů s kritickým názorem
budou alespoň desítky, k jejich hlasu bude
muset být přihlédnuto.
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ROZPOČET MĚSTA 
Hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který plní několik

funkcí současně. Je bilancí příjmů a výdajů, ročním finančním plánem,
právní normou a v neposlední řadě také veřejným dokumentem. Zastupi-
telstvo města již 12. 12. 2005 schválilo rozpočet města na rok 2006, jenž
byl sestaven na základě platné rozpočtové skladby. Vyrovnanost rozpočtu,
tedy jeho příjmové a výdajové stránky, byla především dosažena zapoje-
ním předpokládaných zůstatků na zvláštních účtech města. Pozitivum
tohoto rozpočtu je jasně definovaná strana výdajů. Měla by to být sice
standardní záležitost, ale až v tomto rozpočtu na tento rok 2006, vzhledem
k poměrně úspěšně dořešeným dotacím z předcházejícího volebního
období, víme bezpečně přesnou výši a termín splátek neoprávněných
částí dotace, které musíme do státního rozpočtu vrátit. Nehrozí nám jako
v minulých rocích 2003, 2004, 2005 našeho volebního období neočekáva-
né výdajové platby v desítkách mil. Kč, na které jsme v rozpočtové rezer-
vě museli být připraveni. V podstatě až tento poslední rok našeho volební-
ho období jsme schopni připravit reálný střednědobý plán financování,
nebo-li rozpočtový výhled. Málokdo z občanů ale i zastupitelů města si
uvědomoval vzhledem k poměrně slušné stavební aktivitě ve městě za
minulé tři roky, že rozhodování o financích bylo za totální nejistoty. To nor-
mální nebylo a jsem rád, že za cenu přijatých nepříjemných restriktivních
opatřeních i v běžných či režijních výdajích zejména v roce 2005 se poda-
řilo vše podstatné za uplynulé tři roky zvládnout.

PŘÍJMY ROZPOČTU
Příjmová část rozpočtu byla schválena v částce 195 mil. Kč a nebyly do

ní zatím zahrnuty dotace, které budou zařazovány postupně v okamžiku
jejich přidělení. Počítáme s dotací na školství a správu ve výši 5 mil. Kč
a na výstavbu kruhového objezdu II/245 s částkou 2,5 mil. Kč. V rámci
operačního programu INFRASTRUKTURA 3.2 jsme požádali o cca 38 mil.
Kč na intenzifikaci ČOV. Příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy ve výši 
80 mil. Kč, z nich nejvýznamnější je sdílená daň z přidané hodnoty ve výši
27 mil. Kč, dále nedaňovými příjmy v částce 34 mil. Kč, z nich příjmy za
sportovní zařízení (za vstupné bazénu a sauny, …) a kulturu (za vstupné
z koncertů a reklamu ve Zpravodaji, …) činí 3 mil. Kč, nájemné z vodovo-
dů a kanalizací 8,2 mil. Kč, nájemné za tepelná zařízení 6,8 mil. Kč, nájem-
né z městských bytů 10 mil. Kč, za tříděný odpad 0,74 mil. Kč. Všechny
tyto nedaňové příjmy by měly být účelově vázány především na investiční
výdaje vždy v té oblasti, kde příjmy vznikly. Nájemné z bytů se tedy plně
využije na opravy městských bytů, příjem za tříděný odpad se také celý
spotřebuje v odpadovém hospodářství, ale min. polovina nájemného za
vodovody a kanalizace i tepelná zařízení se, bohužel, musí opět jako loni
využít na splátky úvěrů a vracení části neuznané státní dotace za rekon-
strukci školy – nemůže být využita na investice či rekonstrukce v těchto
oblastech. V ideálním stavu by k tomuto přerozdělování nemělo docházet
a nájemné za městské vodovody a kanalizace by plně mělo sloužit
k rekonstrukcím vodovodních řadů a kanalizačních stok nebo k výstavbě
nového vodojemu apod., a stejně tak by tomu mělo být i u tepelného hos-
podářství. Předposlední částí příjmů jsou příjmy kapitálové ve výši 28 mil.
Kč, jež zejména tvoří příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 0,5 mil. Kč,
z prodeje plynovodů 0,5 mil. Kč, z prodeje pozemků především na náměs-
tí a v průmyslové zóně 25 mil. Kč a z příspěvků investorů na kruhový
objezd 1,5 mil. Kč a tlakovou kanalizaci pro chaty v Sedlčánkách 0,33 mil.
Kč. Poslední příjmovou třídou je financování, resp. zůstatky na účtech k 31.
12. 2005, které jsme odhadli na cca 53,5 mil. Kč.

VÝDAJE ROZPOČTU
Výdajová část rozpočtu zahrnuje výdaje na provoz města, Městského

úřadu, Městské policie, hasičů, na investice, na příspěvky pro městem zří-
zené organizace i dlouhodobé financování. Hrazení splátek dlouhodobých
již přijatých půjček představuje na rok 2006 částku 8,7 mil. Kč a k tomu
nutno připočíst dalších 1,7 mil. Kč na úrocích. Splatíme 3,85 mil. Kč za
bazén, 0,6 mil. Kč za hypoteční úvěr na čp. 109, 1 mil. Kč do SFRB za
půjčku na obnovu bytů, 0,95 mil. Kč SFŽP za půjčku na kanalizaci v Sedl-
čánkách, 1 mil. Kč České spořitelně za úvěr na koupi objektu muzea a 0,9
mil. jako poslední splátku stavebníkům OZ Jiřina. Dále do státního rozpo-
čtu odvedeme druhou splátku ve výší 1,5 mil. Kč z nesprávně použité části
dotace za rekonstrukci ZŠ J. A. Komenského.

INVESTICE MĚSTA 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ ULIC (VČETNĚ ODVODNĚNÍ):

Jaselská – Lidická – Pod Přerovskou cestou
Veřejná zakázka již přidělena firmě SWITELSKY, s. r. o., za celkovou

cenu 4.344.496,- Kč bez DPH, s DPH 5.169.951,- Kč, která by ji měla zre-
alizovat za 61 dní, od 1. 3. do 30. 4. 2006. Z této ceny činí náklady na ulici

Lidickou v úseku od ulice Rooseveltova po Žižkovu 1.278.480,- Kč a na
Jaselskou po rozjezd křižovatky s Lidickou 203.115,- Kč, zbývající jsou na
obslužnou asfaltovou 6m komunikaci budoucí ulice Pod Přerovskou cestou.

Sedláčkova – Kostelní – Masarykova
V rozpočtu navržena částka 5,5 mil. Kč na komunikaci a 2,1 mil. Kč na

dešťovou kanalizaci. Veřejná zakázka vypsána na dešťovou kanalizaci
ulice Sedláčkova v úseku od křižovatky U Chrůmů po vyústění do zatrub-
něné části potoka ve spodní části náměstí. Potrubí je dimenzováno i pro
budoucí napojení dešťových stok z ulice Masarykova i zbývající Sedláčko-
vy ulice a Kolárovy ulice. Stejně tak je vypsána veřejná zakázka na rekon-
strukci komunikace Sedláčkova od rozjezdů křižovatky U Chrůmů až na
spodní část náměstí včetně rozjezdu křižovatky s ulicí Kostelní. Předpo-
klad realizace dešťové kanalizace je v 3/2006, pak musí následovat polo-
žení NN kabelů v rámci rekonstrukce distribuční sítě ČEZ – DISTRIBUCE
(bývalé STE) i veřejného osvětlení a v 4/2006 by měly být zahájeny sta-
vební práce na chodnících a silnici s dokončením nejpozději do 30. 6.
2006.

Projektově je rozpracována zbývající část ulice Sedláčkova až k malé-
mu podjezdu a celá ulice Masarykova včetně parkoviště u nádraží až po
výjezd z města. Realizace těchto ulic je naplánována na rok 2007, na jaře
letošního roku provedou TS opravu nerovných úseků chodníkových dlaž-
dic Masarykovy ulice.

Rumunská
V rozpočtu 4,8 mil. Kč na I. etapu, tj. od ulice J. A. Komenského či

U Potoka po ulici Sokolovskou. Zajišťujeme územní rozhodnutí, poté sta-
vební povolení a v 4/2006 vyhlásíme veřejnou zakázku s návrhem realiza-
ce na období prázdnin a dovolených – 7 až 9/2006.

U Stabenovky
Rozpočtována částka 1,8 mil. Kč, připravuje se veřejná zakázka, před-

poklad realizace nejdříve v 5/2006.

Ferlesova
Rozpočet počítá s 3,4 mil. Kč, zajišťujeme vodoprávní povolení na

dešťovou kanalizaci, abychom v 5/2006 vypsali veřejnou zakázku s reali-
zací v 8-9/2006.

Cyklistická stezka do Toušeně  
V rozpočtu zatím 1,8 mil. Kč na čelákovickou část I. etapy, tj. od hranic

katastru s Toušení po první obytné domy V Prokopě. Územní rozhodnutí
zajištěno na celou I. etapu od začátku obce Lázně Toušeň po začátek síd-
liště V Prokopě, dokumentace pro stavební povolení je rozpracovaná,
takže předpokládaná realizace I. etapy po veřejné zakázce je v 8 –
9/2006, obec Lázně Toušeň ve stejném termínu bude realizovat svou část
I. etapy tj. na toušeňském katastru. Projektově se připravuje i II. etapa
stezky – přes parkoviště vedle přístupové cesty (město již vykoupilo 2,5
m pruh pozemků, byť je na něm ještě starý plot TOSu) podél areálu TOS
až do Prokopa Holého.

Kruhový objezd II/245 
V rozpočtu kalkulujeme vlastní prostředky města ve výši 9,5 mil. Kč

a předpokládáme 2,5 mil. Kč dotaci z kraje na finální vrstvy povrchů silni-
ce. Ve 12/2005 podán návrh na územní rozhodnutí kruhové křižovatky
i diskontní prodejny. Město hodlá v srpnu 2006 začít budovat objezd za
předpokladu souběžné výstavby prodejny a hlavně finančních prostředků,
získaných z prodeje obou hlavních pozemků komerční zóny – zatím jenom
budoucí smlouvy.

Komerční zóna Cihelna Záluží 
V rozpočtu 432 tis. Kč na příjezdovou část komunikace od hlavní komu-

nikace Záluží – Čelákovice do komerční zóny, bývalé cihelny na katastru
Záluží. Z poptávkového řízení jsme v prosinci 2005 vybrali firmu LŠL
Čáslav, se kterou je uzavřena smlouva o dílo na realizaci v 3/2006 ve
shora uvedené ceně.

Dešťová kanalizace Sedlčánky – sever 
Rozpočtováno 5,6 mil. Kč, územní rozhodnutí zajištěno, probíhá vodo-

právní řízení, aby v 4/2006 mohla být vypsána veřejná zakázka. Jedná se
o dešťovou kanalizaci pro odvedení povrchových vod především budou-
cích komunikací v oblasti od ulice Družstevní směrem na sever k Labi,
která by se realizovala s ohledem na finanční zdroje v rozpočtu až na pod-
zim 2006. Výstavba vlastních komunikací v této severní části v odhadova-
ných nákladech cca 13 mil. Kč může navazovat na jaře 2007.

Příprava v oblasti komunikací
Projektově se připravuje II. etapa rekonstrukce silnice a chodníků ulice

Sedláčkova od křižovatky U Chrůmů po malý viadukt u bývalého hřbitova
s rehabilitací schodů od lékárny, rekonstrukce celé ulice Masarykova včet-
ně parkoviště u nádraží, dále ulice Na Stráni od ulice Rybářská po býva-
lou úpravnu pitné vody pod TOSem i prodloužení ulice Přístavní ve smys-
lu obchvatu Kovohutí. Pokračování na str. 19
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Pokračování ze str. 18
Pro rok 2007 budou, po rozhodnutí Zastupitelstva, k realizaci připrave-

ny tyto citované komunikace, dále komunikace K Bílému vrchu – Na Požá-
rech – Karla Otty ve smyslu lokality Třebízského i komunikace v obytných
zónách Pod Přerovskou cestou I. i II. a v Sedlčánkách.

MĚSTSKÝ VODOVOD 
Na výměnu uzlových armatur v další etapě je pamatováno v rozpočtu ve

výši 380 tis. Kč, na rekonstrukci vodovodu Na Nábřeží 2,95 mil. Kč. V sou-
časné době je na rekonstrukci vodovodu vypsána veřejná zakázka
s předpokladem zahájení prací od března 2006, ukončení je předmětem
soutěže.

Ve stadiu přípravy dokumentace k územnímu řízení je vodovodní přiva-
děč do Záluží i vodojem II., v obou případech probíhají vleklá jednání
s vlastníky dotčených pozemků.

MĚSTSKÁ KANALIZACE 
Připravuje se i dokumentace k územnímu řízení na kanalizaci v Záluží,

ale je zde stejná bolest jako u vodovodu do Záluží, a to komplikovaná jed-
nání s vlastníky dotčených pozemků. Zejména v lokalitě cihelen je jedná-
ní obzvlášť komplikované s jedním vlastníkem.

Intenzifikace ČOV v odhadovaných nákladech 49 mil. Kč připravena
k realizaci, s netrpělivostí očekáváme rozhodnutí o přidělení dotace
v rámci Programu infrastruktura 3.2.

MATEŘSKÉ ŠKOLKY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MŠ Přístavní 

Z veřejné zakázky jsme vybrali pro město ekonomicky nejvýhodnější
nabídku firmy WHC-Černý, spol. s r. o., z Moravského Krumlova v ceně
7.056.181,- Kč včetně DPH s realizací 2-6/2006. V této ceně je i vybavení
kuchyně nábytkem i spotřebiči v ceně 380 tis. Kč. V rozpočtu je kromě
příspěvku města na provoz ve výši 480 tis. Kč kalkulováno na vlastní
rekonstrukci 6,9 mil. Kč a 500 tis. Kč na nové vybavení v celé školce. Před-
pokládáme, že od 1. 9. 2006 bude školka plně sloužit dětem. Náhradní pro-
story pro dvě třídy v družině ZŠ J. A. Komenského budou nadále sloužit
pro potřeby MŠ, čímž zlikvidujeme současný přechodný deficit míst
v mateřských školkách.

MŠ Rumunská 
Kromě příspěvku zřizovatele na provoz ve výši 2,3 mil. Kč je v rozpočtu

počítáno s 280 tis. Kč na nové vybavení a 70 tis. Kč na nátěr střechy.

ZŠ J. A. Komenského 
Ve výdajích počítáme s příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 2,3

mil. Kč, splátkou části dotace v částce 1,5 mil. Kč a opravou sociálního
zařízení pro dislokované MŠ za 140 tis. Kč. Připravuje se projektová
dokumentace elektroinstalace tělocvičny a učeben, aby tyto akce mohly
být v rámci úpravy rozpočtu do něj zakomponovány.

ZŠ Kostelní
K příspěvku města na provoz ve výši 3,27 mil. Kč je v této kapitole také

připraveno 547 tis. Kč na rekonstrukci ústředního topení celé tělocvičny
resp. haly BIOS.

V rozpočtu není zatím zahrnuta částka na generální opravu podlahy
zmiňované tělocvičny, odhadujeme 1,8 mil. Kč, přesná výše vzejde
z vypsaného poptávkové řízení na zhotovitele. Ideální termín pro realizaci
jsou samozřejmě prázdninové měsíce červenec, srpen – pokud budou
finanční zdroje, doplníme tuto akci do rozpočtu a opravu podlahy provedeme.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Veškeré tržby z nájemného za byty ve výši 10 mil. Kč i za nebytové pro-

story ve výši 0,9 mil. Kč budou použity na obnovu bytových domů a zlep-
šování stavu. Náklady města na správu všech bytů společností Q-BYT činí
1 mil. Kč, náklady na služby (revize, desinfekce, deratizace) 250 tis. Kč.
Běžnou údržbu odhadujeme na 2 mil. Kč, plánujeme výměnu zařizovacích
předmětů za 1,2 mil. Kč, jedná se o ekvivalent vybavení 40 bytů. U domu
čp. 1581 počítáme s výměnou stoupaček za 850 tis. Kč, s rekonstrukcí
střechy za 250 tis. Kč, rekonstrukcí výtahu za 850 tis. Kč a obnovou izola-
cí balkonů a lodžií za 400 tis. Kč.V čp. 1170, 1172 chceme vyměnit ve spo-
lečných prostorách elektroinstalaci včetně přípojek za 640 tis. Kč, v čp.
1170, 1172, 1173 a 1174 provedeme nátěry a malby společných prostor.
Opravy povrchů schodišť chceme realizovat u čp. 1629 za 120 tis. Kč
a u čp. 1645–1648 za 180 tis. Kč. Dále počítáme s rekonstrukcí střech čp.
1175, 1176 v částce 450 tis. Kč, výměnou cca 25 oken z havarijních důvodů
z toho 10 ks v čp. 502 v Milovicích, zde provedeme i úpravu a odstranění
plísní ve 3 bytech za 220 tis. Kč a opravu ústředního topení za 150 tis. Kč.

Navíc oproti rozpočtu chceme z prodeje bytů financovat další výměnu
všech oken u čp. 1442–1443 v Prokopa Holého v odhadovaných nákla-
dech 1,5 mil. Kč, veřejná zakázka se vypisuje.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Kalkulujeme v rozpočtu s částkou 3 mil. Kč na rekonstrukci topných

kanálů kotelny K 20 v objektu učiliště zásobující teplem obytné 
domy v Rumunské ulici v úseku mezi ulicemi Prokopa Holého a Soko-
lovská.

V rozpočtu není z nedostatku finančních prostředků zakomponována
oprava části rozvodů kotelny K 60 v MŠ Rumunské s předpokládanými
náklady 1 mil. Kč.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V rozpočtu zakalkulováno 700 tis. Kč na osvětlení cyklistické stezky do

Toušeně a 3 mil. Kč na generální opravu osvětlení zbývající části Za Drá-
hou II. etapy první části, přičemž v lednu 2006 jsme na Energetickou agen-
turu podali žádost o 30% dotaci z celkových nákladů a uvedli přesné
náklady investice získané z veřejné zakázky. Pokud obdržíme dotaci,
budeme realizovat opravu v létě 2006. Projekt generální opravy máme již
zpracován na obě části II. etapy – druhou částí je osvětlení celé Jiřiny se
záměrem na dotaci v roce 2007.

TECHNICKÉ SLUŽBY (TS)
Celkový rozpočet této příspěvkové organizace činí 25,344 mil. Kč, při-

čemž z vlastních tržeb bude hrazeno 3,644 mil. Kč a zbývající podstatnou
část pokrývá příspěvek města ve výši 21,7 mil. Kč. Největší příjmy TS tvoří
tržby za likvidaci PET obalů ve výši 1,7 mil. Kč, likvidaci a odvoz odpadů
za 1,25 mil. Kč a dopravu v částce 500 tis. Kč.

Ve výdajové části náklady na správu jsou 3,525 mil. Kč a na služby 546
tis. Kč. Na opravu komunikací, chodníků a obnovu dopravního značení se
vydá 3,528 mil. Kč, na údržbu veřejné zeleně 2,413 mil. Kč, na údržbu
a provoz veřejného osvětlení 3,17 mil. Kč a na čištění města 1,23 mil. Kč.
Na dílnu a dopravu se vynaloží 3,08 mil. Kč, na údržbu, provoz i rozšíření
hřbitova částka 811 tis. Kč, z toho 550 tis. Kč bude stát výstavba kolum-
bárií v nové západní zdi hřbitova. Na provoz a údržbu rekreační chaty
města v Dědově se v rozpočtu TS počítá se 128 tis. Kč a dalšími 
250 tis. Kč na generální opravu střechy. Největší výdaje jsou v odpadovém
hospodářství, a to ve výši 4,763 mil. Kč. V investicích z odpisů dlouhodo-
bého hmotného majetku předpokládáme nákup sypací nástavby SYKO
INERT v částce 800 tis. Kč a víceúčelového vozidla MULTICAR 26 za 
1 mil. Kč.

TS mají v úkolech na I. pololetí 2006 provést do jara dokončení terén-
ních úprav ulice Stankovského zejména v oblasti za čp. 1581 a 1582 včet-
ně realizace nášlapových chodníčků i nezbytné opravy nerovností chodní-
ků ulice Masarykova. Stejně tak během zimy zlikvidují staré stožáry
veřejného osvětlení převážně v Sedlčánkách. Zjara začnou s výměnou
dlaždic chodníku podél trati ČD v I. etapě od velkého viaduktu (Sady 
J. Wolkera, resp. pod vrtulí) k malému podjezdu u bývalého hřbitova. Do
léta by se měla dokončit obnova svislého dopravního značení – výměna
poškozených značek, odstranění dvojího značení apod.

INVESTIČNÍ AKCE JINÝCH INVESTORŮ
Za město jsme byli seznámeni se záměrem společnosti ČEZ

DISTRIBUCE (nástupce STE) na provedení rekonstrukcí nevyhovujících
distribučních sítí nízkého napětí (NN) v našem městě a upřednostnili jsme
realizaci ulic Sokolovská, Vančurova, V Zátiší a J. A. Komenského, kde
vrchní vedení budou nahrazena kabely. Další obnova elektrického vedení
se připravuje v celém Záluží, kde za město požadujeme provést v celé
městské čtvrti kabelová vedení na rozdíl od investora, který navrhuje kom-
binované řešení vrchním nadzemním vedením na sloupech a kabely. Vrch-
ní vedení je samozřejmě levnější, ale v rámci těchto rekonstrukcí hodláme
za město provést pokládku nových kabelů veřejného osvětlení včetně
montáže stožárů i svítidel a jsme ochotni z důvodu společné pokládky
kabelů NN a kabelů veřejného osvětlení se na zemních pracích podílet.
Další obnovu vedení připravují v ulicích Sukova, Husova, Dukelská, Füg-
nerova, Matěje Červenky – opět výměna vrchního vedení za kabely. Za
město jsme dále uplatnili požadavek na rekonstrukci ulic Na Stráni, 
Na Nábřeží, Rybářská a celé městské čtvrti Císařská Kuchyně. Požaduje-
me provést vedení jednoznačně v kabelech, protože chceme přitom 
obnovovat i veřejné osvětlení, navíc v Císařské Kuchyni sloupy vrchního
vedení zužují už tak nevyhovující profil chodníků. Dále jsme opětovně
požádali o projektové řešení zásobování elektřinou oblasti v okolí Kovohu-
tí, tyto obytné domy včetně naší školky jsou distribučně napájeny 
z Kovohutí.

Rekonstrukce NN kabelů 5. etapa centrum města (Sedláčkova a Kos-
telní ulice) se připravuje ke stavebnímu povolení a její realizace musí na
jaře letošního roku proběhnout v návaznosti na rekonstrukci silnice
a chodníků ulic Sedláčkova a části Kostelní.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY 79 961,00

daně z příjmů 42 500,00
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 16 500,00
1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné

činnosti 7 500,00
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 000,00
1121 daň z příjmů právnických osob 17 500,00
1122 daň z příjmů právnických osob za obce 0,00

daně ze zboží 27 000,00
1211 daň z přidané hodnoty 27 000,00

poplatky za využívání přírodních zdrojů 4 891,00
1332 popl. za znečišťování ovzduší 30,00
1333 popl. za uložení odpadů 500,00
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu

10384 obyv. 4 361,00
ostatní daně a poplatky 1 370,00

1341 poplatek ze psů 160,00
1342 pobytové poplatky 0,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 460,00
1344 poplatek ze vstupného 20,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 30,00
1347 poplatek za provozování VHP 700,00

odvody z vybraných činností 1 500,00
1351 odvod výtěžku z provozovování loterií

výtěžek z provozu VHP 400,00
1361 správní poplatky 1 100,00

za povolení provozu  VHP 400,0
stavební povolení 310,0
matrika 390,0
ostatní 0,0

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

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 34 020,00

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

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

3319 záležitosti kultury 60,00
2111 vstupné z koncertů 60,00
2321 přijaté neinvestiční dary 0,00

3326 zachování a obnova hodnot nár. his. povědomí 0,00
2321 přijaté neinvestiční dary 0,00

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

3412 sportovní zařízení 2 681,00
2111 bazén vstupné 2 300,00
2111 sauna vstupné 340,00
2132 sauna příjmy z pronájmu 20,00
2324 sauna půjčování prostěradel 21,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 0,00

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

3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 2 021,00 2 021,00

nájemné z nemovitého majetku 27 568,00
3639 2131 pronájem pozemků 142,00
2399 2132 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 8 200,00
3612 2132 nájemné z městských bytů 9 990,00
3634 2132 nájemné z tepelných zařízení - kotelen 6 800,00
3613 2132 č.p. 226 Lumira 202,00
3613 2132 obecní dům ČS, Koberce, Bydlení a domov 1 042,00
3613 2132 škola v Sedlčánkách 33,00
3613 2132 nebytové prostory spravované Q-Bytem 925,00

objekt 5. MŠ Komenského ulice 202,00
3114 2132 Zvláštní škola 135,0
3613 2132 Fitness 67,0
3613 2132 ostatní pronájmy prodejna V Prokopě 32,00

3613 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí Lumira 9,00

3231 2229 přijaté vratky 0,00
3421 2229 přijaté vratky 0,00

3429 2322 pojistné náhrady 0,00
3612 2322 pojistné náhrady 0,00
3722 2322 pojistné náhrady 0,00
3639 2321 přijaté neinvestiční dary 0,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 744,00
2111 příjmy za tříděný odpad EKO - KOM 700,00
2112 příjmy z prodeje pytlů 44,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3319 2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3399 2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3612 2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3639 2324 nekapitálové příspěvky 0,00
6171 2324 nekapitálové příspěvky 0,00

6171 činnost místní správy 50,00
2210 sankční platby 50,00
2139 příjmy z pronájmu majetku

6310 příjmy z finančních operací 587,00
2141 úroky 587,00

Fond rozvoje bydlení 187,0
ostatní účty  běžné, termínované 400,0

2142 příjmy z podílu na zisku 0,00

6409 ostatní činnosti
2328 neidentifikovatelné příjmy
2329 ostatní nedaňové příjmy

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 27 879,00

2212 silnice 1 500,00
3122 příspěvky na investice

kruhový objezd 1 500,00

2321 odpadní voda 330,00
3122 příspěvky na investice

chaty Sedlčánky - kanalizace 330,00

3326 zachování a obnova hodnot místního kult. 
povědomí 0,00

3121 přijaté dary 0,00

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

3612 bytové hospodářství 487,00
3112 příjmy z prodeje ost.nemovitostí Na Stráni 487,00

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 520,00
3113 příjmy z prodeje majetku

plynovody Třeb. III, Nedaniny, PPC I 520,00
3122 příspěvky na investice 0,00

3636 územní rozvoj 10 042,00
3111 příjmy z prodeje pozemků

průmyslová zóna 8 000,0 8 313,00
Sedlčánky 83 RD 313,0

3122 příspěvky na investice 1 729,00
průmyslová zóna 0,0
Sedlčánky 83 RD 340,0
PPC II 1 389,0

3639 komunální služby 15 000,00
3111 příjmy z prodeje pozemků

náměstí 15 000,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 141 860,00

PŘIJATÉ DOTACE 128,00

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

v rámci souhrn. dotačních vztahů 0,00
na školství předpokl. dotace 1,5 mil. Kč 0,0
na správu předpokl. dotace 3,5 mil. Kč 0,0
soc. dávky 0,0
požární ochrana 0,0

4113 neinv. dotace od st. fondů
4116 ostatní neinv. dotace ze st. rozpočtu úřad práce 0,00
4121 neinvestiční dotace od obcí školné 0,00
4122 neinv. dotace  od krajů 0,00

4139 převody z vlastních fondů 630,00
sociální fond

128,000
4211 investiční dotace  z veřejné pokladní správy 

st. rozpočtu 0,00
4213 investiční dotace ze st. fondů 0,00
4216 ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu 128,00

dotace na úroky z úvěru č.p. 109 128,0
4222 investiční dotace od krajů

předpokl. dotace na kruhový objezd 2,5 mil. Kč
předpokl. dotace na rekonstrukci MŠ 1,5 mil. Kč

PŘÍJMY CELKEM 141 988,00

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 53 577,000

8115 zůstatky na účtech k 31. 12. 2005 53 577,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 0,00

Sedlčánky 83 RD 0,0

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

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 55,00
1014 zvláštní veterinární péče (prostředky 55,00

spravované odborem životního prostředí)
5021 ostatní osobní výdaje 20,00
5031 sociální pojištění 5,00
5032 zdravotní pojištění 2,00
5156 PHM 8,00
5169 nákup služeb

umístění psů do útulku 0,0 10,00
deratizace, rozbory 10,0

5139 nákup materiálu transportní klec, vrhací síť 0,00
5171 opravy a udržování 10,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ 64 794,00

22 doprava 46 622,00
2212 silnice 46 212,00

5171 opravy a údržba  oválný objezd 300,0 380,00
nášlapové chodníky 80,0

6121 investice 45 832,00
PZ Cihelna - příjezd. komunikace 432,0
Ferlesova 3 400,0
Jaselská, Lidická 2 200,0
Rumunská I 4 800,0
Sedláčkova, Kostelní 5 500,0
náměstí Jih 9 500,0
cyklostezka Toušeň 1 800,0
kruhový objezd 9 500,0
Nedaniny - U Stabenovky 1 800,0
PPC 5 750,0

projekty Přístavní 160,0
náměstí 360,0
Masarykova 380,0
Sedláčkova II 250,0

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 150,00
5139 nákup materiálu 0,00
5171 údržba značení a názvy ulic 120,0 150,00

cyklotrasa odbor ŽP 30,0
6121 investice 0,0 0,00

2221 provoz veřejné silniční dopravy 260,00
5169 nákup služeb 0,00
5193 výdaje na dopr. územní obslužnost Ropid 260,00
6121 investice 0,00

2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00
5139 nákup materiálu 0,00
6121 investice 0,00

2241 železniční dráhy 0,00
6121 investice 0,00

2242 provoz veřejné železniční dopravy

23 vodní hospodářství 18 172,00
2310 pitná voda 5 841,00

5169 nákup služeb 0,00
5139 nákup materiálu 0,00
5171 opravy a udržování armatur 380,00
5219 příspěvek 0,00
6121 investice 5 461,00

vodovod Na Nábřeží 2 950,0
vodovod Komenského 0,0
vodovod a vodoměrné šachty PPC II 2 511,0

projekty 0,00
2321 odpadní voda 12 331,00

5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a udržování 60,00

venkovní k. MDDM 60,0 
6121 investice 12 271,00

dešťová k.  Sedlčánky - sever 5 600,0
dešťová k. Sedláčkova 2 100,0
splašková k. PPC II 2 629,0
dešťová k.  PPC II 1 572,0

projekty dešť. kanalizace Kostelní ul. 50,0
Masarykova 120,0
náměstí 110,0
Ve Skále 90,0

2333 úpravy drobných vodních toků
6121 stavby

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

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 94 626,00
31 a 32 vzdělávání 19 734,00

3111 předškolní zařízení - mateřské školy 10 530,00
MŠ Přístavní P 01 7 880,00

5137 drobný majetek vybavení MŠ po rekonstrukci 500,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 480,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
příspěvek zřizovatele na provoz 480,0

6121 investice rekonstrukce 6 900,00

MŠ Rumunská P 02 2 650,00
5137 drobný majetek vybavení  MŠ 280,00
5171 opravy a údržba nátěr střechy 70,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 300,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 300,0
6121 investice 0,0

3113 základní školy 8 414,00
ZŠ Komenského P 03 4 570,00

5171 opravy a údržba 
úprava soc. zařízení pro MŠ Přístavní 140,00

5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 930,00
příspěvek zřizovatele na provoz 2 930,0

5369 splátky daní a přísl. 1 500,00
6121 investice 0,00

ZŠ Kostelní P 04 3 844,00
5169 nákup služeb audit 27,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 270,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 270,0
6121 investice 547,00

rekonstrukce II. etapa 547,0
projekty 0,0

5321 neinvestiční transfery obcím školné 0,00

3114 zvláštní škola 0,00
5171 opravy a údržba
5222 neinvestiční dotace 0,00

3121 gymnázium 0,00
5171 opravy a údržba 0,00

3231 základní umělecká škola P 05 790,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 790,00

příspěvek  zřizovatele na provoz 790,0
6121 investice 0,00

33 kultura, církve a sdělovací prostředky 11 015,00
3314 Městská knihovna P 06 3 180,00

5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5171 opravy a údržba z rozp. MěÚ 0,00
5172 programové vybaven 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým  organizacím 3 180,00
6125 výpočetní technika 0,00

3315 Městské muzeum P 07 3 120,00
5166 konzultační, poradenské služby 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 120,00

příspěvek  na činnost 3 120,0
6121 investice 0,00

3319 záležitosti kultury P 08 3 120,00
5136 knihy, uč. pomůcky, tisk

prezentace města v tisku, plakáty, pozvánky 215,00
5137 ddhm 0,00
5139 nákup materiálu

poháry, ceny, dary, propagační předměty 130,00
5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb 

péče o inf. tabule, podpora místní kultury, advent 955,00
5179 ostatní nákupy 0,00

Kulturní dům P 09 1 820,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 1 820,00
6121 investice 0,00

3326 zachování  a obnova hodnot hist. povědomí 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice 0,00

3341 rozhlas a televize 440,00
5164 nájemné za přenosné zařízení signálu TV 90,00
5169 nákup služeb 0,00
6122 stroje, přístroje, zařízení 

bezdrátový rozhlas Nedaniny, Za Dráhou, Sedl. 350,00

3349 záležitosti sdělovacích prostředků ZMČ 600,00
5161 služby pošt poštovné 0,00
5169 nákup služeb 600,00

3399 ostatní záležitosti kultury 555,00
5139 nákup materiálu vítání občánků, svatební obřady 35,00
5222 neinvestiční dotace občanským sdružením 520,00

dotace spravované odborem SVaZ 320,0
dotace spravované odborem ŠIK 200,0

34 tělovýchova a zájmová činnost 8 672,00
3412 sportovní zařízení 4 219,00

sauna - provoz 613,00
5021 OOV 181,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5031 pojistné na soc. zabezpečení 47,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 16,00
5137 ddhm 0,00
5139 nákup materiálu 44,00
5151 voda 65,00
5153 plyn 65,00
5154 el. energie 85,00
5162 služby telekomunikací 10,00
5169 nákup služeb 20,00
5171 opravy a údržba výměna požárních dveří 40,00
6121 investice elektronické zabezpečení 40,00

Bazén - provoz 3 606,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 788,00
5021 OOV 495,00
5027 služné 0,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 333,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 116,00
5132 ochranné pomůcky 0,00
5137 drobný majetek  dovybavení nábytkem 40,00
5139 nákup materiálu 139,00
5151 voda 230,00
5152 teplo 1 000,00
5154 el. energie 300,00
5162 služby telekomunikací 20,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby 5,00
5167 školení 0,00
5169 nákup služeb 130,00
5171 údržba, opravy 10,00
5173 cestovné 0,00

ostatní sportovní zařízení 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice 0,00

3419 podpora sportovních oddílů, výdaje na konání 
sportovních akcí 1 135,00

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

přísp. na sport. akce 1 050,00
6121 investice plynová kotelna SK Záluží 85,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 3 111,00
dětská hřiště

5137 mobiliář 80,0 80,00
5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb kontrola dětských hřišť 20,00
5171 opravy a údržba 0,0
6121 investice dětské hřiště u ZŠ J. A. Komenského 750,00

Městský dům dětí a mládeže P 10 2 261,00
5166 konzultační a poradenské služby audit 11,00
5171 opravy a údržba štít a fasáda 0,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 2 250,00

přísp. zřizovatele 2 250,0
6121 investice 0,00

3429 zájmová činnost a rekreace j.n. 207,00
rekreační chata HUŤ 207,00

5021 OOV 58,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 15,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 5,00
5139 nákup materiálu 12,00
5154 el. energie 70,00
5169 nákup služeb 42,00
5171 opravy a údržba střecha 0,00
5362 platby daní a poplatků 5,00

35 zdravotnictví 190,00
3541 prevence před drogami  P 11 190,00

5139 nákup materiálu 
5169 nákup služeb ŠIK  50  SVaZ 140 190,00
5222 neivestiční dotace obč. sdružením 0,00
6121 investice

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 47 301,00
3611 podpora individuální bytové výstavby 2 864,00

6460 FRB investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 2 864,00
3612 bytové hospodářství  P 12 10 885,00

5139 nákup materiálu 0,00
5166 konzult., poradenské služby

kupní smlouvy na byty V Prokopě 90,00
5169 služby správa současného byt. fondu 955,00
5171 opravy a údržba současného byt. fondu 8 605,00
5171 opravy a údržba 

výměna oken v P. Holého 1442,1443 1 200,00
5361 nákup kolků 35,00
5363 úhrada sankcí 0,00
5909 ost. neinvest. výdaje 

vratky předplaceného nájemného 0,00
6121 investice 0,0

projekty 0,0
3613 nebytové hospodářství 311,00

5151 studená voda vodné objektů města 36,00
5152 teplo objektů města 30,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5153 plyn objektů města 90,00
5154 elektrická energie objektů města 70,00
5171 opravy a údržba objektů města 85,00
6121 investice 0,00

3631 veřejné osvětlení 4 641,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice cyklostezka Toušeň 700,0 4 641,00

Za Dráhou 2. etapa, 1. část 3 200,0
PPC  II 741,0

projekty 0,0

3633 výstavba a údržba ing. sítí 2 076,00
5169 nákup služeb odměna za prodej pozemků 0,00
5363 úhrady sankcí 0,00
5909 ost. neinv. výdaje 0,00
6121 investice 2 076,00

PPC  II inž. činnost 498,0
PPC  II příprava území 200,0
PPC  II plynovod 903,0
PPC  II pilířky 475,0

projekt 0,0

3634 lokální zásobování teplem P  13 3 000,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice  topné rozvody kotelny K 20 3 000,00

3635 územní plánování 104,00
6119 nákup nehmotného majetku územní plán 104,00
6121 projekty 0,00

3636 územní rozvoj 0,00
5169 nákup služeb odměna za prodej pozemků 0,00
5369 splátky daní a příslušenství 0,00
5909 ostatní neinv. výdaje 0,00
6121 investice 0,00

projekty 0,00
investiční příspěvky

3639 komunální služby 23 420,00
5164 elektrická energie 0,00
5166 poradenské služby znalecké posudky 120,00
5169 nákup služeb geom. plány, 100,00
5331 Technické služby příspěvek zřizovatele P 14 21 700,00
5362 platby daní a poplatků daň z převodu nemovitostí 500,00
5909 ost. neinv. výdaje 0,00
6121 investice 0,00
6122 zařízení 0,00
6130 pozemky nákup pozemků 1 000,00

investiční příspěvky 0,00

37 ochrana životního prostředí 7 714,00
3713 změny technologie vytápění 0,00

5169 nákup služeb
6121 investice 0,00

projekty 0,00

3716 monitoring ochrany ovzduší
5169 nákup služeb
6121 investice

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 044,00
5137 drobný majetek nákup kontejnerů 200,00
5138 nákup zboží pytle na odpady 44,00
5169 nákup služeb smluvní odvoz odpadů 4 800,00

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

6121 investice
6122 stroje, zařízení 0,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 590,00
5137 ddhm 0,00
5139 nákup mateiálu stromy, keře 

pro P. Ježdíka, Na Výsluní, Sedlčánky 750,00
5169 nákup služeb rozbory, posudky 80,0 1 840,00

ošetření dřevin 530,0
sekání trávy 1100,0
projekty 130,0

3792 ekologická výchova a osvěta 80,00
5139 nákup materiálu 40,00
5169 nákup služeb 40,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 69,00
41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00

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

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

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

4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00
5410 sociální dávky 0,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
4186 příspěvek na individuální dopravu 0,00

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

5410 sociální dávky 0,00
43 sociální péče 69,00

4314 pečovatelská služba DPS 44,00
5151 studená voda 9,00
5152 teplo 15,00
5169 nákup služeb 20,00

4318 ostatní soc. péče a pomoc zdravotně 
postiženým klub důchodců 25,00

5152 teplo 25,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 3 344,00
5212 ochrana obyvatelstva

5139 nákup materiálu
53 bezpečnost a veřejný pořádek 2 484,00

5311 Kamerový systém 684,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 205,00
5021 OOV 299,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 131,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 45,00
5162 služby telekomunikací 4,00
5169 nákup služeb 0,00
6121 investice 0,00
6122 přístroje, zařízení 0,00

5311 Městská policie 1 800,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 791,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 198,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 72,00
5134 prádlo, oděv, obuv 115,00
5137 dhim vybavení služebny 200,00
5139 nákup materiálu 35,00
5162 služby telekomunikací 50,00
5167 školení, vzdělávání 80,00
5173 cestovné 15,00
6121 investice služebna MP 244,00

5512 požární ochrana P 15 860,00
5021 OOV 45,00
5132 ochranné pomůcky 45,00
5136 knihy, tisk 5,00
5137 drobný majetek 35,00
5139 nákup materiálu 60,00
5151 voda 25,00
5152 teplo teplo hasičské zbrojnice 95,00
5154 el. energie 110,00
5156 PHM 80,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 45,00
5167 školení, vzdělávání 45,00
5163 služby pen. ústavů 60,00

pojištění aut a  výjezdového družstva
5171 opravy a údržba budova, technika 210,00
6122 dopravní prostředky 0,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 24 008,00
61 státní moc, státní správa, územní samospráva 

a politické strany 20 659,00
(volby, referendum) 0,00

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

6112 zastupitelstva obcí 1 931,00
5021 OOV 200,00
5023 odměny členů zastupitelstev 1 241,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 265,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 92,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. služby 50,00
5167 školení, vzdělávání 5,00
5173 cestovné 20,00
5175 pohoštění zastupitelské orgány 18,00
5194 věcné dary 40,00

6171 činnost místní správy 18 728,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 890,00
5021 OOV 370,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 2 639,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 914,00
5038 ostatní povinné pojištění vyhl. 125/93 70,00
5136 knihy, tisk 50,00
5137 drobný majetek hardware (150) 170,00
5139 nákup materiálu 300,00
5151 voda 75,00
5152 pára teplo MěÚ - obecní dům 200,00
5153 plyn teplo radnice 160,00
5154 el. energie 150,00
5156 PHM 40,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5161 služby pošt 380,00
5162 služby telekomunikací 430,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby 350,00
5167 školení, vzdělávání 195,00
5169 nákup služeb servis software (322), ochrana, 860,00

CCS, stravování (450)
5171 opravy a udržování software (100) 300,00

oprava osvětlení schodišť (80)
5172 programové vybavení neinvestičního charakteru 120,00
5173 cestovné 30,00
5175 pohoštění 10,00
5195 odvody za zdravotně postižené 80,00
5361 nákup kolků 30,00
5362 daně a poplatky 15,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv. penzijní připojištění 270,00
6111 programové vybavení el. podatelna (300) 550,00

správa komunikací (250)
6121 investice klimatizační jednotky 80,00
6122 stroje, zařízení 0,00
6125 výpočetní technika 0,00

63 finanční operace 2 304,00
6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 1 796,00

5141 splátky úroků 1 696,00
Raiffeisenbank, ČMHB, SFRB, SFŽP, ČS

5163 služby peněžních ústavů vedení účtů 100,00
6320 pojištění funkčně nespecifikované 490,00

pojištění majetku města
5163 služby peněžních ústavů 490,00

6330 5349 převody vl. fondům soc. fond 630,00
6399 finanční operace 18,00

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

64 ostatní činnost 1 045,000
6402 finanční vypořádání z minulých let

5364 vratky transferů z minulých let
vratka dotace soc. dávek 0,00

5366 výdaje finančního vypořádání 0,00
6409 ostatní činnost 1 045,00

5163 služby peněžních ústavů 0,00
5182 poskytnuté zálohy vl. pokladně
5901 nespecifikované rezervy 1 045,00

VÝDAJE CELKEM 186 896,00

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 8 669,00
dlouhodobé financování

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 8 669,00
úvěr Raiffeisenbank bazén 3 846,0
úvěr ČMHB č.p. 109 599,0
úvěr ČMHB novostavba 268,0
úvěr SFRB obnova bytového fondu 1076,0
úvěr SFŽP kanalizace Sedlčánky 948,0
úvěr SFŽP třídící linka 0,0
stavebníci  -  lokalita Jiřina 912,0
úvěr ČS městské muzeum 1 020,0

REKAPITULACE  ROZPOČTU NA ROK 2005
PŘÍJMY

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 79 961,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 34 020,00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 27 879,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 141 860,00

Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 128,00

PŘÍJMY CELKEM 141 988,00

VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 55,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 64 794,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 94 626,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 69,00

Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 3 344,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 24 008,00

VÝDAJE CELKEM 186 896,000

FINANCOVÁNÍ

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 53 577,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky 0,00

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček –8 669,00

FINANCOVÁNÍ 44 908,000

UPOZORNĚNÍ
Rozpočet, který přinášíme na stránkách Zpravodaje, má i řadu podrobnějších
členění – příloh, které z důvodů rozsahu na našich stránkách nezveřejňujeme.
Kompletní podrobný rozpočet najdete na  odboru finančním a plánovacím
MěÚ, Stankovského 1650, Čelákovice. D.V.



MLADŠÍ ŽÁCI
Podzim pro ně dopadl velmi špatně! Tre-

nér Petr Mourek měl potíže se sestavením
týmu, který získal pouze pět bodů, což ho po
polovině soutěže řadí až na 14. místo.

Všechna mistrovská utkání sehráli Kučera,
Faldus, Holzman, Kropáček, Poběrežský a Sla-
vík. Nejlepší střelci: Kropáček, Slavík a Dvořák 2
góly. Nejvyšší výhra: Union-Rakovník 4:0. Nej-
těžší porážka: Union-Příbram B 1:12.

Mladší žáci startují na zimním turnaji v Bran-
dýse, v rámci přípravy se zúčastní i několika
halových turnajů. Vedení týmu se pokusí doplnit
kádr, aby v jarní části sehrál důstojnější roli než
tomu bylo na podzim.
STARŠÍ ŽÁCI „B“

V podzimní části okresního přeboru utrpě-
lo „béčko“ jedinou porážku, a to až v posled-
ním kole 1:2 v Dobřejovicích. Přezimuje na
pátém místě se ziskem 20 bodů.

Nejlepší střelci: Kvasnička 7, Hlavatý 6,
Cabrnoch 5 atd. Nejvyšší výhra: Union B-Úvaly
6:0.

Zimní přípravu absolvují hráči společně se
svěřenci trenéra Dozorce. Milan Šikl

Turnaj minipřípravek
Union Čelákovice uspořádal v sobotu 14. ledna

2005 v hale Bios další z celé řady zimních halo-
vých turnajů v sálové kopané, tentokrát pro 
fotbalisty minipřípravek ročníku narození 1999
a mladší. Malí chlapíci  domácího Unionu, roz-
dělení do týmů A a B, se utkali ve dvou skupi-
nách a dále vyřazovacím způsobem se soupeři
v barvách klubů Aritma Praha, Braník Praha,
Junior Praha, Meteor Praha, Stará Boleslav
a Xaverov. V konečném pořadí obsadil tým Uni-
onu A pěkné třetí místo za vítězným Braníkem
a druhou Aritmou Praha. Výběr Unionu B se
umístil na předposlední, sedmé příčce před
mužstvem Staré Boleslavi. Příjemné chvíle se
svými svěřenci určitě prožil realizační tým pod
vedením hlavního trenéra Jaroslava Černého.

Roman Štěrba

ATLETIKAFOTBAL

Union není jen divizní „áčko“
STARŠÍ DOROST

Svěřenci trenéra Pavla Hájka skončili pod-
zimní mistrovskou část o posledním říjno-
vém víkendu. Union přezimuje na sedmém
místě se ziskem 22 bodů, což je po jarním
náročném zachraňování v divizi bezesporu
úspěchem hráčů i realizačního týmu.

Všech 13 mistrovských zápasů odehráli
Havlát, Marek, Hakl, Mišák, Reichert, Bareš, M.
Čerych. Nejlepším střelcem byl Bareš se 13
góly. Další pořadí: Havlát 6, Reichert 5, Čerych
a Marek 3 atd. Celkem se na podzim vystřídalo
24 hráčů. Nejvyšší výhra: Union-Toužim 6:1.
Nejtěžší porážka: Teplice B-Union 5:1.

Herní část zimní přípravy vyplní účast na tur-
naji pražského Motorletu, k úspěšnému jaru
jistě přispěje i plánované soustředění v Krkono-
ších. Jarní odvety otevře Union 25. března
v Toužimi.
MLADŠÍ DOROST

Trenér Karlík dosáhl nejlepšího umístění
ze všech týmů Unionu (s výjimkou přípra-
vek), když mladší dorost obsadil výborné
třetí místo se ziskem 27 bodů a pouhé dva
ztrácí na druhé Teplice B. Podařilo se zabu-
dovat do sestavy hráče, kteří v létě vyšli ze
žáků.

Všech 13 mistrovských utkání sehráli Prokop,
Hakl, Světlý, Morávek, P.Veselý. Nejlepším střel-
cem byl Prokop s 9 góly. Další pořadí: Morávek
6, Hakl a Světlý 4, Veselý a Kejmar 3 atd. Cel-
kem se v podzimních zápasech vystřídalo 19
hráčů. Nejvyšší výhra: Union-Toužim 8:2. Nej-
těžší porážka: Bohemians 1905-Union 6:1.

Součástí zimní přípravy je účast na turnaji
pražského Junioru, kde tým zatím ve všech čty-
řech utkáních zvítězil. Hlavním úkolem pro jaro
bude udržení kompletního hráčského kádru.
STARŠÍ ŽÁCI

Po první polovině krajského přeboru jsou
svěřenci Radka Dozorce na osmém místě,
když nasbírali 21 bodů. Po špatném začátku
šly výkony týmu nahoru, což se projevilo
i v posunu do klidného středu tabulky.

Všech 15 mistrovských zápasů odehráli
Lebeda, Badžo, Sucharda a Píša. Nejlepším
střelcem se stal Kraus se 17 góly. Další pořadí:
Píša, Lebeda a Souček 3. Nejvyšší výhra:
Union-Rakovník 4:1. Nejtěžší porážka: Kladno
B-Union 12:4.

Již tradičně hrají naši žáci v Praze na zimním
turnaji Junioru. Jarní část soutěže pro ně začíná
11. března utkáním v Rakovníku.

Jager přeborníkem v dálce
V hale na Strahově se 7. ledna uskutečni-

ly krajské přebory dospělých, juniorů
a dorostu. Michal Jager (1989) zvítězil ve
skoku dalekém výkonem 636 cm, v běhu na 60
metrů skončil časem 7,59 čtvrtý.

O den později se ve stejné hale  konaly
krajského přebory žactva. V kategorii mlad-
ších žáků si nejlépe vedla Kateřina Juřicová
(1995), která v běhu na 1500 metrů obsadila
časem 6:20,15 čtvrté místo. Pátá příčka patřila
Martinu Švarcovi (1994) v běhu na 800 metrů
(čas 2:46,11) a štafetě na 4x200 m, která ve slo-
žení Švarc, Sedlář, Szalay, Čermák zaběhla čas
2:31,36. V kategorii starších žáků si odvezl ze
Strahova dvě pátá místa Jakub Pánek (1991) za
výkon 535 cm v dálce a čas 19,69 v běhu na
150 metrů. Jaroslav Ryneš
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FBK ČELÁKOVICE 
SCC Semily – FBK Čelákovice 6:7 (0:3, 3:1, 3:3)
Branky: F. Holcman 4, Šturma 2, F. Pařízek.

Ani jeden z týmů vyloženě nespoléhal na
obranou taktiku, což napomohlo útočnému flor-
balu. Z toho vznikla spousta pěkných akcí.Vyšla
nám první třetina, kdy jsme zahráli velmi dobře,
ve druhé třetině jsme ale po dvou chybách inka-
sovali a soupeř se dostal zpátky do zápasu, ve
třetí třetině byla hra vyrovnaná, ale vítězství
jsme si již vzít nenechali.
FBK Čelákovice – FBK Benátky n. J. 10:2
(5:1, 2:0, 3:1)
Branky: Ších 3, J. Krejza 2, F. Holcman 2, Svo-
boda, Šturma, Houska.

Utkání se vyvíjelo podle našich představ, sou-
peře jsme po celý zápas k ničemu nepustili.
TABULKA: SKORE       BODY
1. FBC LIBEREC    66:53     18
2. FBK VRCHLABÍ  64:38     15
3. MLADÁ BOLESLAV 53:35     15
4. FBK ČELÁKOVICE  80:78 14
5. ČESKÝ DUB             49:50 12
6. SEMILY                      48:50 12
7. SLAVIA LIBEREC     70:80 10
8. FBK JIČÍN                  35:62 9
9. FBK BENÁTKY N.J. 46:65 7

Tomáš Holcman

ORKA
Dalšími dvěma koly pokračovala druhá liga

florbalu. Ve vyrovnané tabulce se přiostřuje
boj o play-off, Orka je zatím na osmém místě.
Orka – FBC Kopřivnice 9:3 (2:0, 3:3, 4:0)
Branky: Urban 5, Bartoň 4.

Již od prvního střídání začalo excelentní stře-
lecké představení druhé pětky, které trvalo až
do konce utkání, v němž se za domácí střelec-
ky prosadili pouze dva hráči – Urban a Bartoň.
Orka – TJ MEZ Vsetín 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Branky: Kubíček 2, Dragoun.

Ve vyrovnané úvodní třetině se nejprve dva-
krát prosadili hosté.

Orka měla mnoho brankových příležitostí,
stupňovala tlak, zaskočil ji však šťastný gól
hostů, kdy do branky zapadla obloučkem odra-
žená střela. Martin Bajer

STARŠÍ DOROST Unionu – jaro 2005. Stojící
zleva: trenér Šíp, Svoboda, Mišák, Bareš,
Šimek, Palička, Jaroš, Baloun, Ehrenberger.
V podřepu zleva: Zemánek, Helmich, Hájek,
Havlát, Vrbický, Trnavský, Hakl, Hradecký.

FLORBAL




