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přečtěte si
-  Rozpočet  města na rok 2009
-  Nové j ízdní řády
-  Poraz i l i  mis t r y  světa!

SLOUPEK ŠÉFREDAKTORA
Dočkáme se v roce 2009 změny k lepšímu?

Před pár dny se uzavřel rok 2008, který měl již dopředu přívlastek
magický kvůli osmičce na konci. Česká novodobá historie, jak známo,
právě v letech končících osmičkou zažívala  významné události a mezníky.

Byl tedy také rok 2008 pokračovatelem magické linie? Někteří lidé za ni
možná považují říjnové kompletní otočení krajským kormidlem zprava
doleva a s ním i oficiální návrat komunistů k moci, poprvé od listopadu
1989.

Bez ohledu na letopočet se v české společnosti v poslední době
výrazně vyprofilovala ještě jiná linie – nevraživost obou těchto názorových
proudů, prezentovaná nevídanou verbální obhroublostí a nejrůznějšími
závažnými obviněními, která se ale nikdo následně ani nenamáhá doložit.
Když jedna strana obrazně řekne, že je to bílé, protistrana se ihned vyta-
sí s černou a naopak, takže na řešení důležitých věcí veřejných se domlu-
vit prakticky nedokáží. Realita však většinou bývá právě černobílá…

Bohužel tato centrální nesmiřitelnost prosákla i dolů, do českých měst
a obcí, kde si lidé přece jen vidí víc do talíře i do každodenních lokálních
problémů, takže by se nemuseli tak rigorózně ve svých názorech lišit.
Čelákovice nejsou v polarizaci Městského zastupitelstva výjimkou. Jaké-
koliv většinové rozhodnutí Zastupitelstva je vzápětí zpochybňované jednot-
nou menšinou. A i když se často jedná dlouho přes půlnoc, konstruktivní
bývá zpravidla jen konec zasedání, který všichni přítomní s úlevou uvíta-
jí… Proč se například vůbec vede polemika o chystané rekonstrukci
Základní školy v Kostelní ulici a z čeho ji město zaplatí? Vždyť havarijní
stav „Kamenky“ se prostě musí neodkladně řešit, třebaže byla budova
počátkem devadesátých let velmi nákladně, a jak se nyní ukazuje, i velmi
nekvalitně rekonstruována! Že by se v současné složité ekonomické situaci,
kdy se vertikálně tenčí a zadrhávají toky veřejných financí, nechaly tyto
desítky milionů korun investovat v našem městě do jiných potřebných oblastí,
snad ani není třeba zdůrazňovat…

Čerstvé české předsednictví Evropské unii možná přinese v metropoli
nad Vltavou opravdu půlroční vzájemnou toleranci obou politických rivalů.
V nižších patrech však klid zbraní nelze nařídit z těchto vyšších evrop-
ských zájmů. Stačila by k tomu „jen“ vůle a ochota konkrétních lidí posu-
nout aktuální městské záležitosti
společně dál ve prospěch všech
občanů. Považoval bych to v roce
2009 za nejpozitivnější čelákovic-
kou změnu k lepšímu…

ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA
Strategie rozvoje města pro rok 2009 má schváleným rozpočtem města

zcela jasné kontury, a to jak v oblasti zdrojů, tak i ve výdajové oblasti. Přes-
tože je možné z dlouhodobého pohledu konstatovat, že souhrn daňových
výnosů zachovával až do roku 2008 mírně vzestupnou tendenci, obáváme
se v roce 2009 poklesu některých daňových příjmů, zejména DPH. Příjmo-
vou část rozpočtu posilujeme kapitálovými příjmy, což jsou příjmy z prode-
je majetku Města. Předpokládáme získat minimálně 26 mil. Kč z prodeje
bytů domů v ulicích Rumunská, V Prokopě a Prokopa Holého, kterými uhra-
díme rekonstrukci a nástavbu MŠ J. A. Komenského a výměnu oken
bytového fondu. Dalšími důležitými příjmy budou transfery (dotace), které
zatím ve schváleném rozpočtu nenajdete, budou do něj zařazovány
postupně v čase jejich prokazatelného přidělení. Ve schváleném rozpočtu
je zatím zapracována dotace na školství a správu v předpokládané výši
7,33 mil. Kč, která je vázána na posílení materiálových výdajů na školství
a na výkon státní správy prováděným naším úřadem (např. stavební úřad,
matrika). Standardně počítáme s dotací na dávky sociální péče od Minis-
terstva práce a sociálních věcí, která plně pokrývá výdaje na tyto účely,
a stejně tak jsme požádali Středočeský kraj o dotaci ve výší 1,5 mil. Kč na
pečovatelskou službu. Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
Ve vodohospodářské oblasti je v plánu inves-

tic Města prioritní akcí Intenzifikace a moder-

nizace čistírny odpadních vod. V rámci 

ukončeného hodnocení 3. výzvy druhého nej-

většího operačního programu ČR – Operač-

ního programu Životní prostředí má projekt

„Čelákovice – intenzifikace čistírny odpadních

vod“ oficiálně přiznanou možnost čerpat 

na financování akce podporu do výše

50.902.270 Kč z Fondu soudržnosti EU i ze

Státního fondu životního prostředí ČR (dále

jen SFŽP), k tomu půjčku ze SFŽP do výše

5.655.808 Kč, a to vše vztaženo k předpo-

kládaným celkovým nákladům projektu ve

výši 66.148.076 Kč. Je to obrovský úspěch,
protože oblast dotační politiky je komplikovaná
a proces získávání finančních prostředků,
zejména evropských, je velmi složitý. Přiznáním
dotace ale složitá administrativa projektu neko-
nčí, musíme splnit veškeré podmínky podpory
a společně s vybranou poradenskou firmou
ALOWANCE Praha, projekční kanceláří
PROVOD Ústí n. L. a naším provozovatelem
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zajistit
dodavatele stavby, který vzejde z veřejné sou-
těže. Vlastní zahájení stavby plánujeme na léto
2009 a ukončení stavebních prací na podzim
2010. Termínově to bude v souladu s usnesením
vlády ČR, která se zavázala EU do konce roku
2010 snížit znečištění vod v naší republice.
Modernizací čistírny se zvýší kvalita předčiště-
ných (vyčištěných) městských odpadních vod
a zavede se odstraňování dusíku a celkového
fosforu z těchto vod.

Další významnou akcí je odkanalizování

celé městské části Záluží a oblasti bývalých

cihelen včetně zásobovacího vodovodu

z města, dosud je pitná voda do této městské
části přiváděna z vodovodní sítě městyse Neh-
vizdy. V současné době je projektovou kanceláří
MOOPEX zpracována dokumentace k územ-
nímu řízení a tato kancelář zároveň zajišťuje
vyjádření dotčených orgánů a institucí. Předpo-
kládáme nabytí právní moci územního rozhod-
nutí v létě 2009 a příslušné stavební povolení
chceme získat do září 2010.

V pořadí třetí důležitou investicí v této oblasti
je výstavba nového vodojemu II včetně vodo-

vodních přivaděčů. Na vlastní vodojem již
máme stavební povolení a realizaci této cca 30
milionové investice můžeme uskutečnit jen za
pomoci dotačního titulu. Vypsali jsme poptáv-
kové řízení na poradenské firmy s cílem vybrat
konkrétní program podpory tohoto projektu, při-
čemž nadějná je dotační příležitost operačního
programu Životního prostředí pro tzv. čistou vodu.

V městské části Jiřina, především se jedná
o ulice Dělnická, Polská, Táboritská, Pražská
a Chodská, provozovatel Vodovody a kanaliza-
ce Mladá Boleslav provedl sice průzkumy stavu
kanalizačních stok, ale stále nedošlo k zadání
projektů na jejich rekonstrukci, aby se tyto
postupně realizovaly a mohli jsme připravit oče-
kávané rekonstrukce komunikací.

U kanalizace v Sedlčánkách chceme v roce
2009 řešit přečerpávaní odpadních vod instala-
cí dávkování chemikálií v nákladech cca 150 tis.
Kč, aby se odstranil zápach související s pře-
čerpáváním splašků.

V ulici Václava Kálika jsme ukončili projekto-
vou přípravu na dešťovou a splaškovou kanali-

zaci s přečerpávací stanicí, náš odbor rozvoje
města zajišťuje vodoprávní povolení, abychom
obě kanalizace mohli v roce 2009 realizovat.
Poté bude následovat rekonstrukce místní
komunikace.

Před rekonstrukcí komunikace v ulici J.
A. Komenského musíme nejprve zajistit výměnu
poškozených úseků kanalizace a eternitového
vodovodního řadu celkově v nákladech cca 3
mil. Kč. Projektově jsme připraveni, ale vodo-
hospodářskou investici plánujeme po realizaci
komunikace náměstí až v roce 2010 a po ní
opět budou navazovat rekonstrukce silnice
a chodníků této ulice.

Dále připravujeme výměnu cca 100 m úseku
(od Dukelské po Husovu ulici) vodovodního
řadu PE DN 80 mm v ulici Jiřinské, který je ulo-
žen v chodníku pod ostatními sítěmi, takže se
bude muset i vymístit z tohoto chodníku do
vozovky. Dožité stávající ocelové potrubí DN
63 mm v úseku ulic Krátká – Stankovského
bude také potřebovat nahradit a napojit je na
připravenou odbočku z řadu DN 150 mm, který
zásobuje sídliště V Prokopě. V obou případech
zadáváme projektovou přípravu.

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu technické
dokumentace vodovodní a kanalizační sítě
města Čelákovice chceme v roce 2009 zahájit
geodetické zaměření vodovodu i kanalizace
a zpracování pasportu v digitální podobě. Na
pasportizaci by navázalo zpracování generelu
odkanalizování, generel vodovodu je již několik
let zpracován. Na základě generelu odkanalizo-
vání by bylo možno již na této úrovni rozhodnout
i o způsobu odvádění dešťových vod z někte-
rých území mimo kanalizační síť města a samo-
zřejmě všechny tyto podklady bychom využili
pro doplnění územně plánovací dokumentace
města. Připravujeme výběrové řízení na realiza-
ci ve 2 letech, protože náklady budou zcela
určitě přesahovat 2 mil. Kč.

Oblasti školství chceme v příštích letech
věnovat ještě zvýšenou pozornost. V září 2009
bude město již plně provozovat tři mateřské
školy s jejich základní celkovou kapacitou 418
dětí. V červnu 2009 se totiž dokončí rekonstruk-
ce a dostavba Mateřské školy J. A. Komenské-
ho v celkových nákladech 30 mil. Kč s kapacitou
168 dětí.

V Mateřské škole Rumunská jsme připraveni
na provedení rekonstrukce hospodářského
pavilonu s kompletní obnovou stravovacího pro-
vozu, zateplení obvodového pláště a střechy
všech pavilonů včetně úprav spojovacích prvků
mezi pavilony, rekonstrukcí jídelních výtahů
i úprav hygienických zařízeních dětí v jednotli-
vých pavilonech. Rozpočtové náklady byly pro-
jektantem aktualizovány na 18 mil. Kč bez DPH.

V roce 2009 se chceme ucházet o podporu
z veřejných prostředků v rámci Regionálního
operačního programu s plánovanou realizací
tohoto projektu v roce 2010.

Na rekonstrukci „nové“ budovy ZŠ Kostelní
město uzavřelo s Českou spořitelnou, a. s.,
která ve veřejné soutěži podala pro Město nej-
výhodnější nabídku, úvěrovou smlouvu na 30
mil. Kč. Hodnotící komise veřejné zakázky na
dodavatelskou firmu 16. 12. 2008 otevřela obál-
ky s nabídkami potenciálních zhotovitelů na tuto
investiční akci a o výběru pro Město nej-
výhodnější nabídky rozhodne 8. 1. 2009 Rada
města. Rekonstrukci této budovy školy chceme
zahájit v červnu 2009 a 1. 9. 2010 počítáme se
zahájením školního roku v již nově zrekonstruo-
vaných prostorách. Na tuto akci jsme v listopa-
du 2008 požádali i o finanční podporu v rámci
Regionálního operačního programu.

Strategickým záměrem Města je ale dostav-
ba celého areálu ZŠ Kostelní, ve které ke stáva-
jícím objektům – zrekonstruované „nové“
budově a staré „Kamence“ přibude další třípod-
lažní budova pro výuku, malá tělocvična i ven-
kovní hřiště a současně proběhne i demolice
nevyhovujících objektů – pavilonů CHANOS,
staré kotelny, nevyhovujícího objektu školní dru-
žiny a bytu školníka. Projektová kancelář
INPROJEKT Poděbrady nám zajišťuje územní
rozhodnutí, jehož vydání předpokládáme do
března 2009. Na něj navážeme vypracováním
dokumentace pro stavební povolení, abychom
nejpozději do února 2010 docílili stavebního
povolení. Ani při realizaci této dostavby školy se
neobejdeme bez vnější finanční podpory, na
kterou se s poradenskými firmami již nyní při-
pravujeme.

Na ZŠ J. A. Komenského je především naším
záměrem rekonstrukce sportovního areálu sou-
sedícího s náměstím. V červenci 2008 jsme již
zažádali o účast státního rozpočtu na financo-
vání této investiční akce v rámci programu Pod-
pory rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství ve výši 15
mil. Kč. Náklady na realizaci předpokládáme
20,8 mil. Kč, takže zbývajících 5,8 mil. Kč by
město uhradilo prostřednictvím svého rozpočtu.

Objekt stávající Základní umělecké školy
Jana Zacha (ZUŠ) začíná být kapacitně nedo-
stačující, byť jsou všechny jeho prostory doko-
nale využity. Proto máme zpracovanou zastavo-
vací studii přístavby ZUŠ, která řeší
architektonicko stavební část nového objektu.
Ve dvoupodlažním trvalém objektu nové přístav-
by ZUŠ je navržen univerzální sál se zázemím
účinkujících a hostů, v patře by byl situován
sklad rekvizit, učebny a zázemí pedagogů. Pří-
stavba je ale navržena na nevyužitém pozemku
za sokolovnou, který je v majetku Tělovýchovné 

Pokračování na str. 3

R O Z V O J O V Ý  P L Á N  M Ě S T A
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Pokračování ze str. 2
jednoty Spartak Čelákovice. Město má zájem
tento pozemek směnou nebo odkoupením zís-
kat do svého vlastnictví, v opačném případě
nelze záměr přístavby realizovat.

V přípravě je veřejná soutěž na kompletní
výměnu všech oken ve stávajícím objektu ZUŠ,
ze které v roce 2009 vzejde dodavatel pro
Město s nejvýhodnější nabídkou.

Nepřekvapím asi nikoho z občanů, když
potvrdím, že stávající politiku modernizace
základní technické infrastruktury našeho města
s těžištěm v rekonstrukcích místních komu-

nikací nezměníme ani v příštích dvou letech.
Rekonstrukcemi a výstavbou nových komunika-
cí v našem městě se zabýváme permanentně
a stejně narůstajícím dopravním požadavkům
nestačíme, a to nejenom v parkování. Snažíme
se, aby opravené úseky tvořily logické dopravní
celky a rekonstrukce byly přednostně prová-
děné v ulicích s velkým dopravním zatížením,
kde zároveň řešíme i dopravu v klidu, tedy par-
kování. Při rekonstrukcích ulic necháváme
důsledně správce sítí analyzovat stav svých
položených sítí, v případě nevyhovujícího stavu
trváme na výměně tohoto zařízení, jinak rekon-
strukce odkládáme. Kanalizace, vodovody
i veřejné osvětlení jsou v majetku Města, takže
zde, pokud problémy jsou, tak jedině s finanč-
ním zajištěním ze strany Města. Stejně tak se
pravidelně vždy na konci roku vzájemně infor-
mujeme o plánu rekonstrukcí s plynárenskou
distribuční společností a velmi dobře si
vycházíme vstříc.

V případě rekonstrukcí rozvodné sítě ČEZ
DISTRIBUCE v našem městě to ale jedno-
duché není. Diplomaticky řečeno, nafázovat
akce Města a elektrárenské distribuční společ-
nosti je hodně náročné. Uveďme si to na příkla-
du ulice Stankovského před zdravotním středis-
kem, byl to totiž jeden z hlavních důvodů, proč
rekonstrukce sklouzla do zimy 2008. Naším
původním záměrem byla realizace od srpna do
poloviny listopadu 2008. Proto hned zjara 2008
z popudu města náš provozovatel nechal opra-
vit kanalizaci, plynárenská distribuční spole-
čnost po dohodě s námi provedla přes léto
výměnu plynovodu a O2 Telefónica potvrdila
v létě výměnu pilířků v předstihu před novými
chodníky. Pouze ČEZ DISTRIBUCE rekonstruk-
ci svého vedení v ulicích Stankovského, Na Švi-
hově, B. Smetany, Krátká a Prokopa Holého
bude provádět až na jaře 2009. Takže jsme
museli žádat obě investiční komise ČEZu, hlav-
ní i sekční, aby uvolnily část finančních pro-
středků na rekonstrukci svého vedení alespoň
v úseku Stankovského své vybrané dodavatel-
ské firmě již v říjnu 2008, jinak by se na jaře
2009 pokládaly kabely do nově položeného
chodníku nebo by se chodník na jižní straně
ulice (podél Moravěnky) musel dokončit až po
nich. Ale podařilo se, a to je důležité. Pojďme
však k plánu oprav místních komunikací.

V březnu 2009 se bude konečně rekonstruo-
vat komunikace a dešťová kanalizace ulice
Masarykova, zatím jen v úseku od ulice Sed-
láčkovy po ulici U Podjezdu resp. ulici Vašátko-
vu. Na základě veřejné soutěže byla vybrána za
zhotovitele firma STRABAG, která provede dílo
v ceně 7,8 mil. Kč včetně DPH a za 61 pracov-
ních dní od zahájení prací. Město rovněž na tuto
akci zajistilo dopravně inženýrské opatření
(DIO), tj. projekt provedení včetně projednání
dopravní uzavírky krajských komunikací II/245
a III/2454 v rekonstruovaném úseku v ceně 384
tis. Kč bez DPH. Uzavírka je rozdělena na dvě
etapy. Úsek vozovky od ulice Sedláčkovy po

U Podjezdu je krajská silnice č. III/2454, takže
jsme domluvili se Středočeským krajem a Sprá-
vou a údržbou silnic, že náklady na položení no-
vých živičných povrchů uhradí Středočeský kraj.

Zahajujeme rekonstrukci centrální části
města, to znamená prostoru náměstí 5. května,
ulice Za Kovárnou a Sadů 17. listopadu, která
bude probíhat v letech 2009 až 2010. Na jaro
2009 plánujeme výstavbu tří větví dešťové kana-
lizace na náměstí se svedením do zatrubněné
části potoka, kterou musíme nechat vyčistit od
nánosů a větví. Koncem léta 2009 hodláme
zahájit výstavbu komunikace a parkovacích
stání od spodní části náměstí ulicí Za Kovárnou
až do ulice Rybářské, abychom si připravili
objízdnou trasu pro osobní automobily při
následném uzavření náměstí. Následovat bude
výstavba obloukové komunikace přes náměstí
a realizace spodních staveb vodních prvků
a chodníků i ploch severní strany náměstí. Na
rok 2010 plánujeme dokončení jižní strany
náměstí a navázat tak na komunikace, parkovi-
ště a chodníky proluky, které vybuduje investor
proluky. S tímto projektem rehabilitace centra
města se budeme ucházet o podporu z veřej-
ných prostředků v rámci Regionálního opera-
čního programu NUTS II Střední Čechy v prio-
ritní ose 3 Integrovaný rozvoj území.

V obytné zóně Pod Přerovskou cestou bude-
me v roce 2009 pokračovat ve výstavbě nových
komunikací ve zbývajících ulicích podle stupně
rozestavěnosti rodinných domů. Stavebníci této
lokality složili finanční příspěvek právě i na tyto
komunikace.

V Sedlčánkách chceme na podzim 2009
zahájit poslední, IV. etapu rekonstrukce komuni-
kací ulic V Zátiší, Za Školou, Smetanova
a zbývající část ulice Fučíkova.

Stejně tak podle dostupnosti finančních pro-
středků bychom chtěli dokončit komunikace v uli-
cích Karla Otty a Příční obytné zóny Třebízského.

Projektově máme sice zajištěnu rekonstrukci
ulice Kostelní v úseku od ulice Sedláčkovy po
ulici Husovu, ale pokud s vlastní rekonstrukcí
začneme v létě 2010, tak budeme rádi. Proč?
V ulici Kostelní potřebujeme vybudovat dešťo-
vou kanalizaci se svedením do potoka v parku
u knihovny a mimo odvodnění komunikace se
do ní svede i odvodnění areálu ZŠ Kostelní. Ale
v trase kanalizace jsme měli problém jednak
s jedním pozemkem, kde jsme museli vyvolat
dědické řízení, abychom s dědici uzavřeli bře-
mennou smlouvu, a za druhé, kanalizace se
nám do zasíťované ulice prostě nevešla a trasu
původní nefunkční dešťové kanalizace z beto-
nových trubek jsme nenašli. Takže jsme se ele-
gantně domluvili s plynaři na přeložení jejich
dožitého ocelového plynovodu. Rekonstrukce
plynovodu proběhla na podzim 2008, ve stejný
čas se do kanalizace této ulice zaústila i kanali-
zace z lokality Ve Skále. Na 2009 plánujeme
výstavbu gravitační dešťové kanalizace
a v tomto roce by měla proběhnout i rekon-
strukce distribuční sítě ČEZ DISTRIBUCE ulice
Husovy, jejíž součástí má být i položení VN
kabelů přes ulici Kostelní na spojení trafostanic
od CMC do Nedanin. V přímém přenosu máte
možnost sledovat plnění jednotlivých kroků,
protože teprve až po dokončení poslední sítě
začneme s tím pro nás nejdůležitějším, a to
rekonstrukcí komunikace, chodníků a veřejného
osvětlení. Ulice bude respektovat historický ráz,
dlažby chodníků budou kombinací žuly a beto-
nu, odstavné plochy žulová dlažba. Proto zatím
jen provizorně opravujeme a svádíme dešťové
vody pomocí žlábků. Velmi zdvořile žádáme
obyvatele ulice o trpělivost a pochopení. Na
závěr si myslím, že mohu prozradit, že soukro-

mý investor angažoval pana arch. Suskeho, aby
vyprojektoval rekonstrukci bývalého statku,
který byl převážně využíván sběrnými surovina-
mi. Navržená architektonická studie tohoto
přiměřeného bytového komplexu, plně reflektu-
jící architekturu i historii prostoru ulic Kostelní
i Na Hrádku, je velmi zdařilá.

Jen ve stručnosti a v jednotlivých bodech
bych uvedl, že dále projektově připravujeme
rekonstrukce komunikací ulic:
- Prokopa Holého, kde se večer ulicí kvůli

zaparkovaným autům projede jen jedním smě-
rem, jde o stejný stav jako byl před lety v ulici
Rumunské.

- Sokolovské od křižovatky II/245 po oválný
objezd ve Stankovského. Právě tuto rekon-
strukci komunikace již třetí rok odkládáme
a trpělivě čekáme na rekonstrukci distribuční
sítě ČEZ DISTRIBUCE.

- Na Švihově, která je vyvolána rekonstrukcí
distribuční sítě ČEZ DISTRIBUCE i rekon-
strukcí veřejného osvětlení města.

- Ve Skále a zbývající části ulice Sedláčkovy až
k malému podjezdu, kde zejména Ve Skále po
provedené výstavbě kanalizace bychom chtě-
li obnovit povrchy s využitím žulové dlažby vy-
těžené z ulice Stankovského nejpozději do
léta 2010.

- Volmanovy, resp. zde vyřešit odvodnění komu-
nikací i zadlážděných ploch a parkovišť, upra-
vit a doplnit veřejné osvětlení a doplnit chod-
níky.

- J. A. Komenského, kterou vyvolá výměna eter-
nitového vodovodu a dvou havarijních úseků
kanalizace.

- V Prokopě, pokračování obchvatové komuni-
kace od Stankovského podél areálu TOS do
zatáčky příjezdové komunikace sídliště včetně
východního chodníku až k silnici II/245.

- V Nedaninách – stará zástavba, půjde o re-
konstrukce vozovek včetně betonových chod-
níků až po ulici Sukovu.

- Přístavní, její prodloužení, resp. zatím I. etapa
- napojení cyklostezky a chodníku k budoucí
lávce i budoucí cyklotrase podél Labe a komu-
nikace k zahrádkám.

V roce 2009 předpokládáme, že budeme 
disponovat stavebním povolením na cyklistickou
stezku podél Labe od ulice Na Hrádku po 
železniční most resp. ulici Přístavní a zadáme 

Pokračování na str. 4

Foto: Miroslav Břeský
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Pokračování ze str. 3
projektovou přípravu pokračování této trasy až
na konec katastru Sedlčánek. Výstavbu I. etapy
stezky bychom chtěli realizovat začátkem roku
2010 za pomoci podpory z veřejných prostřed-
ků v rámci Regionálního operačního programu
v prioritní ose 1 Doprava.

Dokumentace ke stavebnímu povolení na
lávku přes Labe v Nedaninách byla Městu pře-
dána i provedeno její projednání, ale podání
žádosti o stavební povolení vázne na dořešení
jediného pozemku na káranské straně s Po-
zemkovým fondem. Po získání stavebního povo-
lení se budeme ucházet o příspěvek v rámci
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
v programu Výstavba a údržba cyklistických ste-
zek.

Zastupitelstvo města Čelákovic, v rámci pro-
jektu optimalizace železniční trati Lysá n. L. –
Praha Vysočany, kterou zajišťuje Správa želez-
niční dopravní cesty, s. o. (SŽDC), schválilo
záměr vybudovat v souběhu s výstavbou nové-
ho železničního mostu i lávku pro pěší a cyklis-
ty. Lávka bude připravována jako samostatná
investice města se samostatným územním roz-
hodnutím. Nepůjde tedy o sdruženou investici,
ale bude se jednat o samostatnou stavbu města
se vzájemnou součinností obou investorů –
SŽDC a Města. Na lávku na železničním mostě
jsme již zadali firmě SUDOP zpracování doku-
mentace k územnímu řízení včetně zajištění
územního rozhodnutí.

Na investiční akci Středočeského kraje II/245
obchvat Čelákovic je vydáno územní rozhodnu-
tí, společnost Pragoprojekt řeší majetkoprávní
vypořádání s vlastníky stavbou dotčených
pozemků a připravuje dokumentaci ke staveb-
nímu povolení.

Na kruhovou křižovatku II/245 u čerpací sta-
nice máme se Středočeským krajem smlouvu
o sdružení a spolupráci na její výstavbu. Zajisti-
li jsme veškerá stavební povolení a v dubnu
2008 předali Krajskému úřadu zadávací doku-
mentaci stavby. Stavba byla sice zahrnuta do
rozpočtu Středočeského kraje na rok 2008, ale
přesto ještě nebyla Krajem vypsána veřejná
soutěž. Chci se domluvit s novým náměstkem
hejtmana Středočeského kraje pro dopravu,
aby se tato křižovatka realizovala na jaře 2009.

Poměrně velký vliv na město bude mít při-

pravovaný projekt Optimalizace železniční

trati Lysá n. L. – Praha-Vysočany. Správa

železniční dopravní cesty zadala projektové

kanceláři SUDOP zpracování dokumentace

k územnímu řízení (DUR). Jakmile bude

městu předložen koncept dokumentace

k územnímu řízení, resp. jeho čelákovická

a zálužská část, chceme do Kulturního domu

svolat workshop k této problematice spole-

čně s projektany i zástupci investora. Hlavně

pozveme Vás, naše občany, zvláště bydlící

u železničního mostu, který se má postavit

nový a vyšší, podél tratě, kde dojde k opra-

vám viaduktů a vybudování nových podcho-

dů, a v Záluží, kde se napřímí oblouk tratě.

V září 2008 jsem v sídle firmy v Praze na
Vinohradské absolvoval schůzku se zástupci
ČEZ DISTRIBUCE ohledně plánu rekonstrukcí
distribuční sítě nízkého napětí (NN) výměnou
vrchního vedení za kabelová v našem městě
v letech 2009 - 2010. Samozřejmě jsem v prvé
řadě jednal o úseku ulice Stankovského, a jak
jsem již v předešlém textu popsal, na pro obě
strany vyhovujícím řešení jsme se dohodli. Dále
jsem urgoval rekonstrukce havarijních stavů

vrchních vedení cca 300 m v Rybářské ulici
a v ještě menším rozsahu v Družstevní ulici
v Sedlčánkách, které ČEZ nemá zatím ani v pro-
jektové přípravě. Rekonstrukci toho nicotného
kousku vedení v Rybářské jsem požadoval nej-
později na podzim 2009 před Městem plánova-
nou rekonstrukcí chodníků. ČEZ DISTRIBUCE
připravuje na rok 2009 rekonstrukci svých vede-
ní a zahuštění trafostanic na náměstí spolu
s ulicí J. A. Komenského, zde se jedná o finanční
spoluúčast investora proluky, a na první polovinu
roku 2009 ulice Na Stráni (část ulice s rodinnými
domy pod tiskárnou a TOSem) a Na Nábřeží, ale
potvrzené rozhodnutí o realizaci se dozvím až
v březnu 2009. Na rok 2010 plánují ČEZ přemě-
ny vrchních vedení na kabelová v ulicích Soko-
lovské, Vančurově, V Zátiší a Hybešově, dále
Císařskou Kuchyni a celou oblast Záluží, kterou
mají rozdělenu na dvě etapy. Jsou to jejich
plánované odhady, přesné termíny budu znát,
jak jsme se dohodli, vždy tak s tříměsíčním před-
stihem. Na všechny uvedené lokality budeme
mít již v roce 2009 připraveny projekty na výmě-
nu veřejného osvětlení, abychom v souběhu
s rekonstrukcí distribučních vedení ČEZ proved-
li i kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení.
V Císařské Kuchyni po rekonstrukci elektrického
vedení a veřejného osvětlení provedeme
i výstavbu odvodnění silnice, rekonstrukci chod-
níků a vybudujeme obě vozovky postranních ulic
Bezejmenné a Mochovské. V Záluží, díky napro-
jektovanému umístění trafostanice v prostoru kři-
žovatky před bývalou restaurací, musíme bohu-
žel počkat s rekonstrukcí této křižovatky včetně
autobusových zálivů až po položení kabelů ČEZ
DISTRIBUCE.

V roce 2009 by mělo Zastupitelstvo města
také rozhodnout o zadáních projektových doku-
mentací, a to jednak na rekonstrukci objektu čp.
45 bývalé školy v Sedlčánkách k využití pro
občanskou vybavenost, dále polyfunkčního
domu s knihovnou za CMC i střediska ambu-
lantní péče u bývalého hotelu BENDA (TOS).
Kolektivní orgány Města musí také zvážit i pří-
pravu rekonstrukce s nástavbou příp. dostavbou
domu čp. 107 v Sedláčkově ulici (TREZORY,
bývalá spořitelna) včetně jeho využití
a naplánovat přípravu rekonstrukce bývalé hasi-
čské zbrojnice vedle radnice.

V sídlišti V Prokopě rozšiřujeme plynofikaci.
Plyn Město nechá do léta 2009 zavést k obyt-
ným domům čp. 1531, 1532, 1533 a 1534, aby
v těchto domech mohly být do září 2009 vybu-
dovány nové domovní kotelny. Uživatelé domu
čp. 1533 si kotelnu vybudují z vlastních pro-
středků, Q-BYT tedy nebude jejich dodavatele
tepla. U ostatních domů nechá kotelnu provést
Město. Městu tím odpadne nákladná rekon-
strukce celé severní větve topného kanálu od
kotelny až k těmto družstevním domům včetně
4 bytových bloků čp. 1305 až 1344.

Do poloviny roku 2009 plánuji schůzky s vlast-
níky i uživateli bytů zbývajících objektů sídliště
V Prokopě. Město stojí totiž před zásadním roz-
hodnutím částečné nebo úplné decentralice
vytápění této lokality. Buďto vyměníme nejprve
topné kanály za předizolované rozvody a ná-
sledně i kotle centrální kotelny, které jsou již za
polovinou své životnosti, nebo ve druhé variantě
rozvedeme plyn a nainstalujeme domovní kotelny.
V rámci přípravy nové obytné zóny na západní
straně sídliště – dosud pole směrem k Toušeni, se
totiž počítá, že přes sídliště se položí středotlaký
plynovod. Plynárenská distribuční od investora ply-
novod odkoupí a nemá námitek proti rozvětvení
plynovodu v samotném sídlišti i jeho pozdějšího
odkoupení. Potřebujeme znát názory občanů, zde
bydlících, na centrální vytápění, na domovní kotel-
ny a zejména na realizaci těchto kotelen z vlastních
prostředků, ty pak mohou být v tomto případě
i bytové. Chceme otevřeně diskutovat o této pro-
blematice, abychom realizovali variantu zásobo-
vání teplem v nejpřijatelnější verzi pro občany. Plně
si uvědomujeme, že výdaje na teplo tvoří nejvyšší
výdajovou položku rozpočtu našich domácností.

Ve schváleném územním plánu města je
západní nezastavěné území směrem k Toušeni
až k potoku zakresleno jako obytná zóna. Zatím
se zde řeší majetkoprávní uspořádání. Nechali
jsme vytyčit hranice pozemků města na západní
straně za třemi obytnými bloky, a to od silnice
II/245 až k vozovce před garážemi. Hranice
pozemků města se nachází cca 3 m za živým
plotem směrem do polí. Technické služby proto
přes zimní měsíce upraví tento pruh pozemku
a na jaře ho zatravní. Město bude do svého vlast-
nictví požadovat od budoucího investora této
obytné zóny další pruh pozemku pro izolační
zeleň. Stejně tak zastavěnost rodinnými domy
v této zóně musí směřovat od třech stávajících
obytných bloků, k nim musí být situovány zahra-
dy těchto domů. Hlavní přístupová komunikaci
musí být ze silnice II/245 ideálně z vjezdu k vodní
ploše Malvín. Město totiž vlastní v zóně pozemky
pod bývalou okresní komunikací do Toušeně,
půjde o pragmatickou dohodu i vzájemnou
směnu pozemků s budoucím investorem. Se
zastavovací studií, samozřejmě po předložení
investorem, budou občané zejména sídliště
V Prokopě seznámeni.

Uvedený rozvojový plán je přehledem investi-
čních akcí připravovaných k realizaci v letech
2009 a 2010 a slouží především pro Vaši infor-
maci tak, aby jejich plnění a financování bylo pro
Vás co možná nejpřehlednější a nejsrozumitelnější.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Foto: Miroslav Břeský

Foto: D. V.

Foto: D. V.
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Ze zasedání Zastupitelstva
města Čelákovic
27. 11. a 10. 12. 2008

ZM schválilo:

• znění kupních smluv na prodej obecních byto-
vých jednotek v sídlišti V Prokopě - č. 1354/2,
1421/4, a v ulici Rumunské – č.1455/1, 1455/2,
1455/3, 1455/4, 1455/5, 1455/6, 1455/7,
1455/8, 1455/9, 1455/10, 1455/11, 1455/12,
1455/13, 1455/14, 1455/15, 1455/16, 1455/17,
1455/18, 1455/19, 1455/20, 1455/21, 1455/22,
1455/23, 1455/24, 1456/1, 1456/2, 1456/3,
1456/4, 1456/5, 1456/6, 1456/7, 1456/8,
1456/9, 1456/10, 1456/11, 1456/12, 1456/13,
1456/14, 1456/15, 1456/16, 1456/17, 1456/19,
1456/20, 1456/21, 1456/22, 1456/23, 1456/24
Město Čelákovice realizuje schválený prodej
městských bytů oprávněným nájemcům –
resp. prodej bytových jednotek včetně alikvot-
ní části pozemků. Ceny výše uvedených se
pohybují mezi 350 - 460 tis. Kč.

• na základě prodeje obálkovou metodou znění
kupní smlouvy na prodej volné obecní bytové
jednotky V Prokopě č. 1426/2 o velikosti 2+1
za cenu 1 512 000,- Kč

• úpravu č. 5 rozpočtu 2008
• MŠ Přístavní a MŠ Rumunské využití pro-

středků rezervního fondu na pořízení vybavení
• rozpočet na rok 2009
• obecně závaznou vyhlášku E 3/2008 města

Čelákovic, která mění obecně závaznou
vyhlášku E 4/2006 Města Čelákovic o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů

• smlouvu o daňovém, účetním a ekonomickém
poradenství se společností AGIS, spol. s r. o.,
v maximální ceně 70 000,- Kč bez DPH
Od 1. 1. 2009 je účinná novela zákona o DPH.
Z novely vyplývá, že během roku 2009 se
město Čelákovice stane plátcem DPH. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná složitou problemati-
ku, schválilo ZM využít nabídky společnosti
AGIS, spol. s r. o., která v současné době spo-
lupracuje v této oblasti i s řadou měst dalších
(např. Jihlava, Most, Teplice, Bílina).

• Radě města Čelákovic provádění rozpočtových
opatření (úpravy rozpočtu) do výše 500 000,-
Kč pro jednotlivý případ. Rada města je povin-

na následně informovat Zastupitelstvo města
o provedených rozpočtových opatřeních.
Zastupitelstvo města je oprávněno stanovit
podle § 102 odst. 2 písm. a zákona 128/200
Sb., o obcích rozsah oprávněných opatření,
která může provádět rada města. V praxi se
vyskytují případy, kdy nelze jednoznačně
plánovat rozpočtové výdaje v dlouhodobém
časovém předstihu. Jedná se zejména o výda-
je souvisejícími s výměnami bytů, vracení
předplaceného nájemného, výdaje vzniklé
v důsledku nenadálých nutných oprav majet-
ku. Úpravy rozpočtu jsou zásadně před-
kládány a schvalovány ZM v rozmezí 3
měsíců. V některých případech jsou tyto úpra-
vy schvalovány dodatečně, protože není
možné čekat s uskutečněním výdaje až po
schválení změny rozpočtu, hrozí např. penále
z prodlení či jiné sankce.V těchto případech je
možné vzniklou situaci eliminovat tím, že
Radě města bude svěřena pravomoc provádět
rozpočtová opatření podle uvedeného zákona.

• v rámci projektu „Čelákovice-intenzifikace
ČOV“ finanční podporu do výše
50.902.270 Kč z Fondu soudržnosti EU a ze
SFŽP včetně půjčky ze SFŽP do výše
5.655.808 Kč, a to z celkových nákladů pro-

jektu 66.148.076 Kč, přičemž Město Čelákovi-
ce zajistí vlastní zdroje financování tohoto pro-
jektu ve výši 9.589.998 Kč z rozpočtu města

• záměr Města vybudovat v budoucnu v soubě-
hu s výstavbou nového železničního mostu
přes řeku Labe lávku pro pěší a cyklisty, pro-
tože v rámci Správou železniční dopravní
cesty, s. r. o., připravované stavby Optimaliza-
ce trati Lysá n. L. – Praha–Vysočany návrh
nového železničního mostu vytvoří předpokla-
dy, aby bylo možno na něj připojit konstrukci
lávky pro pěší bez ovlivnění provozu dráhy.
Lávka bude připravována jako samostatná
investice města se samostatným územním
rozhodnutím

• znění „Smlouvy o úvěru“ mezi Městem
Čelákovice jako dlužníkem a společností
Česká spořitelna, a. s., Praha jako věřitelem
za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námi-
tek nebude žádným z uchazečů podána
námitka proti rozhodnutí o výběru nejvhodně-
jší nabídky.

• po revokaci usnesení č. 13/2008 ze dne 27. 11.
2008 a po novém projednání prodeje pozem-
ků v proluce náměstí znění Kupní smlouvy
o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby
polyfunkčního domu včetně souvisejícího
komplexu staveb v Čelákovicích mezi Městem
Čelákovice jako prodávajícím a firmou
STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, jako kupu-
jícím, a prodej nově odměřeného pozemku
p.č. 680/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o vým-
ěře 2600 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čeláko-
vice, /odměřeného z částí pozemků st.p.č.
–676 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeni-
ště (2366 m2), p.č. 680 – zahrada (172 m2),
p.č. 686/1 – ostatní plocha, manipulační plo-
cha (44 m2), a p.č. 3202 – ostatní plocha,
ostatní komunikace (18 m2), všechny v k.ú.
Čelákovice a obci Čelákovice/ za cenu 2.750,-
Kč/m2, + investice kupujícího do inženýrských
sítí, komunikací, veřejného parkoviště, pěších
komunikací, veřejné zeleně, veřejného osvět-
lení a mobiliáře dle Smlouvy v minimální výši
8.350.000,- Kč a splnění dalších podmínek
stanovených ve Smlouvě

• přijetí dotace zajištěné prostřednictvím Města
Brandýs n. L.-Stará Boleslav z prostředků
Evropského sociálního fondu na základě
Výzvy 22/2008 z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost (globální grant Podpo-
ra vzdělávání a procesů v sociálních službách)

• Smlouvu o spolufinancování projektu „Mikroregi-
on sociální pomoci Brandýsko“ mezi Městem
Čelákovice a Městem Brandýs n. L.-Stará Bole-
slav

ZM změnilo usnesení přijaté ZM dne 26. 9.
2005 týkající se vracení poměrné části dotace
na OZ Nedaniny, a to z termínu „v roce 2008“ na
termín „do 31. 7. 2009“.
Podle podmínek dotace má být všech 37 RD
zkolaudováno do 28. 8. 2009. Protože nebude
tato podmínka dodržena (Město nemůže termín
kolaudace nijak ovlivnit), bylo již v roce 2005
usnesením ZM rozhodnuto o vrácení poměrné
části dotace do konce roku 2008. Výše vracené
poměrné části bude vyplývat z počtu nezkolau-
dovaných RD. V současné době je zkolaudo-
váno 25 RD, pro 3 parcely je vydáno stavební
povolení a 9 parcel je bez stavebního povolení.
Bylo by nutné vrátit celkem 960 tis. Kč. (80
tis. Kč za 1 parcelu). Vzhledem k tomu, že pro 3
parcely je vydáno stavební povolení s možností
docílení kolaudace do stanoveného termínu 28.
8. 2009, předložila Rada města Zastupitelstvu
výše uvedený návrh na změnu termínu.

ZM zvolilo novým členem kontrolního výboru pí
Janu Poklopovou.

ZM zrušilo výbor ZM pro problematiku život-
ního prostředí ve městě, zřízený Zastupitel-
stvem dne 29. 11. 2007.

ZM nesouhlasilo s plánem kontrol, který před-
ložil kontrolní výbor ZM, a požadovalo jeho pře-
pracování v souladu s platnými právními předpi-
sy a jeho konkretizaci.

Plán termínů jednání ZM v roce 2009:
26. února, 23. dubna, 25. června, 24. září, 26.

listopadu, tj. vždy ve čtvrtek, a to od 18.00 hod.

D. V.

Z jednání prosincové
Rady města

Na svém pravidelném zasedání dne 4. 12.
2008 Rada města po předchozím projednání
mimo jiné

schválila:

- záměr na pronájem části pozemků v areálu
Městského stadionu SK Union Čelákovice do
roku 2025

- nabídku firmy SUDOP na zhotovení projek-
tové dokumentace k územnímu řízení vč. pro-
jednání a zajištění vydání pravomocného
územního rozhodnutí na stavbu Lávka pro
pěší a cyklisty na železničním mostě

- smlouvu o dílo s Ing. Jiřím Kejvalem na zpra-
cování dokumentace pro rekonstrukci ul. Pro-
kopa Holého

- smlouvu o dílo s firmou Strabag na realizaci
rekonstrukce ul. Masarykova a dešťové kana-
lizace. Firma podala nejvýhodnější nabídku,
kterou posuzovala výběrová komise ve stan-
dardním výběrovém řízení

- bezúplatný pronájem bazénu Smíšené organi-
zaci zdravotně postižených za předpokladu,
že příchozí členové uhradí pouze běžné
vstupné do bazénu

- smlouvu o spolufinancování projektu Mikrore-
gion sociální pomoci Brandýsko

- příspěvek Komornímu orchestru Jana Zacha
na dopravu na vystoupení ve Vídni

- příspěvek ZŠ J. A. Komenského Čelákovice na
podporu Programu protidrogové prevence ve
školním roce 2008-2009

- zveřejnění záměru prodeje a zahájení prodeje
bytové jednotky 1359/6 vč. spoluvlastnických
podílů na společných částech budov a pozem-
cích obálkovou metodou

- cenu vodného a stočného pro rok 2009 ve
variantě B) – vodné ve výši 32,47 Kč vč. DPH,
stočné ve výši 23,51 Kč vč. DPH, celkem
55,98 Kč vč. DPH

neschválila:
- doplácení režijních nákladů na stravování

žáků Gymnázia Čelákovice
- odpis pohledávek z nezaplacených pokut

Městské policie
- navrhované navýšení poplatku za uložení

odpadů na skládku od 1. 1. 2009 firmou AVE
a požaduje předložit kalkulaci

- nákup služebního vozu Městským muzeem
Čelákovice pro obor archeologie z důvodu
prokazatelných ztrát na úseku archeologické
činnosti v roce 2007

- provizorní úpravy objektu č.p. 45 Sedlčánky
z důvodu vysokých nákladů

RM poděkovala členům SDH Čelákovice
Jiřímu Hanzlovi, Danielovi Krejčímu a Liboru
Tomečkovi za dosavadní odchytovou činnost.

PaedDr. Luboš Rýdlo, mistostarosta města
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

PRODEJ BYTU
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Město Čelákovice nabízí

k prodeji do osobního vlastnictví

volný byt č. 6 v domě čp. 1359 V Prokopě

1. popis nabízeného bytu:

Jedná se o byt 2+1 o celkové ploše 58,38 m2

sestávající z: 1. pokoj 15,75 m2, 2. pokoj 13,65
m2, kuchyň 10,69 m2, předsíň 5,94 m2, koupelna
2,79 m2, WC 1,04 m2, spíž 1,12 m2, sklep 7,40
m2. Byt je situovaný ve třetím nadzemním podla-
ží třívchodového třípodlažního domu se sedlo-
vou střechou a taškovou krytinou vybudované-
ho v r. 1955, dům je podsklepen. Vytápění
a dodávka teplé vody je zajištěna ze zdroje
CZT. V každém z vchodů je 6 bytových jedno-
tek. Dům je z větší částí odprodán stávajícím
nájemcům. Předpokládá se prodej všech byto-
vých jednotek do osobního vlastnictví nájem-
cům v průběhu r. 2008-9. Byt si lze prohlédnou
po telefonické domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí
Kalibovou, tel.: 326 991 196.

2. cena nabízeného bytu a způsob její úhrady:

Minimální cena je stanovena dle propočtu
administrativní ceny zpracovaného ing. J. Miku-
lou (znalec pro odvětví ceny a odhady nemovi-
tostí).V ceně je přihlédnuto k délce užívání objek-
tu. Ocenění je k nahlédnutí v kanceláři Q-BYTu
nebo u I. místostarosty na MěÚ Čelákovice.

Minimální cena činí: 517 830,60 Kč

Na zaplacení kupní ceny nelze ručit předmět-
nou nemovitostí, tj. zřídit zástavní právo k této
nemovitosti pro zajištění úvěru k úhradě kupní
ceny. Kupní cena je splatná na účet Města před
podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
podepsána do 1 měsíce po jejím schválení
Zastupitelstvem, nedodržení tohoto termínu bude
považováno za nedodržení podmínek soutěže.

3. informace o způsobu prodeje:

Záměr prodeje bytů v domě čp. 1359 byl sch-
válen Zastupitelstvem města na zasedání dne
25. 2. 2007. Byt bude prodáván tzv. obálkovou
metodou, okruh zájemců není nijak omezen.
Závazný a konečný termín pro předložení
nabídek od případných zájemců je:

30. ledna 2009 do 12.00 hodin

v podatelně MěÚ Čelákovice.

Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nápisem:

Koupě bytu č. 6, čp. 1359 v Čelákovicích.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše
nabídky v korunách a identifikační údaje zájem-
ce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní
popř. jiné spojení).

4. pravidla pro hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek provede komise, jme-
novaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny
nabídky předložené po stanoveném termínu,
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky v korunách a ty,
kde nabídka bude nižší než je cena nemovitosti
stanovená znaleckým posudkem, případně
nebude respektovat podmínky zaplacení kupní
ceny. Na základě předložených nabídek sestaví
komise pořadí zájemců o koupi. V případě před-
ložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve
komise zájemce, kteří nabídky předložili,
k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem.
Jestliže vítěz od uvažovaného nákupu z jakéko-
liv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené
podmínky, bude nemovitost nabídnuta dalšímu
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo soutěž zrušit
v případě zjevně spekulativního vývoje soutěže.

PROLUKA NÁMĚSTÍ - PROSINEC 2008
Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 27. 11. 2008 svým usnesením č. 13/2008

znění Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně sou-
visejícího komplexu staveb proluky náměstí Čelákovice včetně obsáhlého zdůvodnění prodeje
pozemků proluky náměstí.

V den jednání Zastupitelstva města 27. 11. 2008, které zasedalo od 18 hodin, byly však do poda-
telny Městského úřadu v Čelákovicích předány v 15.05 hod. dvě písemnosti, a to jednak dopis spo-
lečnosti EMITY GROUP a jednak dopis společnosti PD – 1, s. r. o., který je nutno ve smyslu ust.
§ 39 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb. považovat za nabídku zájemce. Pracovnice podatelny na tyto
písemnosti neupozornila, ale postupovala standardním způsobem, tj. zapsala obě do příchozí pošty
úřadu a předložila je v knize došlé pošty následující den 28. 11. 2008.

Zastupitelstvo tedy tyto písemnosti při svém rozhodování nemělo k dispozici.
V dané situaci tedy kupní smlouvu podepsat nešlo a bylo třeba přijaté usnesení revokovat a přij-

mout nové. Je zcela zřejmé, že šlo o ryze účelové podání, zvláště když zájemce nabízí pouze cenu
za pozemek a uvádí, že ostatní podmínky považuje za diskriminační, nezákonné a neurčité, a tedy
je vlastně neakceptuje.

Na Zastupitelstvu přítomný zástupce společnosti, která podala v poslední půlhodině pracovní doby
podatelny MěÚ nabídku, mohl tuto skutečnost o podání oznámit, ale neučinil tak.

Na základě uvedených skutečností jsem svolal mimořádné zasedání Zastupitelstva města na den
10. 12. 2008 za účelem revokace dotčeného usnesení, aby zastupitelé mohli posoudit i nabídku spo-
lečnosti PD – 1, s. r. o., podanou 27. 11. 2008. Zastupitelstvo dne 10. 12. 2008 zrušilo toto předchozí
usnesení a po novém projednání schválilo znění Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a o podmín-
kách stavby polyfunkčního domu mezi Městem Čelákovice a firmou STOPRO-INVEST, s. r. o.

Pokud se na veřejnosti objevují závěry o neplatnosti úkonů a pochybeních orgánů Města Čeláko-
vice, tak opravdu nenalézají oporu v právním řádu. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí, o. p. s., a její 

partneři se opět chystají do Brna na mezinárodní veletrh turistických

možností v regionech REGIONTOUR 2009, který probíhá ve dnech 

15. – 18. ledna.

Turistická oblast Polabí bude prezentována na stánku Středočeského kraje, který pro příští dva
roky získal podobu středověkého tržiště. Polabí si na stánku otevře malou „hospůdku“, kde budou
hostům kromě výborné medoviny od včelek z Polabí a řepánků podávány ty nejlepší lahůdky z polab-
ského turistického menu a ukázky drátenictví. Pro obveselení dětí, ale i dospělých budou připraveny
malé vlaječky s logem Zlatého pruhu Polabí a partnerů, kteří o tuto formu prezentace projevili zájem.

Po Regiontouru budou v obdobném duchu probíhat přípravy na veletrhy Holidayworld v Praze
nebo Regiony ČR v Lysé nad Labem.

Kvalitní prezentací ve spolupráci se Středočeskou turistickou informační službou, a. s., a zejména
pestré nabídky turistické oblasti Polabí na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, kterou společnost
Zlatý pruh Polabí již po několik let mapuje, se snaží zvýšit povědomí o Polabí u domácích turistů a při-
lákat je na víkendový, prodloužený pobyt nebo dokonce dovolenou.

Společnost Zlatý pruh Polabí ještě stále nabízí všem zájemcům o prezentaci jejich destinace, res-
taurace nebo hotelu z turistické oblasti Polabí možnost spolupráce.

Kontaktní údaje: Pavel Hlaváč, Zlatý pruh Polabí o.p.s., tel.: 602 341 361 
e-mail: zlatypruh.polabi@seznam.cz, www.polabi.com

Společnost Zlatý pruh Polabí je obecně prospěšnou společností, která působí v oblasti podpory
cestovního ruchu pro tu část Středočeského kraje, která je na severovýchod od Prahy a nese ozna-
čení Polabí. Byla založena podnikateli v cestovním ruchu roku 2005 a ve spolupráci se Krajským úřa-
dem Středočeského kraje a Českou centrálou cestovního ruchu vytváří marketingovou podporu této
destinace, propaguje a podporuje vytváření nových jednotlivých cílů a turistických produktů. Na
základě konkrétních partnerských smluv spolupracuje s turistickými informačními centry a dalšími
subjekty cestovního ruchu, ať již s podnikateli nebo zástupci měst a obcí.

Kontaktní místo na Městském
úřadě v Čelákovicích

Odbor pro občanské záležitosti – matrika, dveře
č. 6, systém Czech POINT, zde mohou občané
požádat o ověřené výstupy z veřejných infor-
mačních systémů veřejné správy.
Jedná se o: výpis z rejstříku trestu, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rej-
stříku, výpis z živnostenského rejstříku.
Aktuální informace o poplatcích a změnách
najdete na www.celakovice.cz, sekce Czech
POINT nebo na tel.: 326 929 151, e-mailu:
matrika@celakovice.cz

Úřad na cestě k lidem

Ministerstvo kultury ČR
Vyhlašuje výběrová dotační
řízení na rok 2009
Soubory ke stažení najdete na
http://www.mkcr.cz (Úvodní stránka  »  Kulturní
dědictví  »  Regionální a národnostní kultura  »
Granty a dotace)
Žádosti o poskytnutí dotace můžete podávat do
dubna 2009, např.:
• Podpora regionálních kulturních tradic v roce

2009
• Podpora zahraničních kontaktů v oblasti

neprofesionálních uměleckých aktivit v roce
2009

• Podpora kulturních aktivit zdravotně postiže-
ných občanů a seniorů v roce 2009

OŠIK MěÚ
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VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2009 v Čelákovicích
vodné = 32,47 Kč včetně DPH

stočné = 23,51 Kč včetně DPH

celkem 55,98 Kč

r. 2008 celkem 53,22 Kč

r. 2007 celkem 48,37 Kč

ODPADY – MÍSTNÍ POPLATEK
Informace pro občany

Vážení občané, Zastupitelstvo města schváli-
lo dne 27. listopadu 2008 Obecně závaznou
vyhlášku E 3/2008 města Čelákovic, kterou je
stanoven místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2009 ve výši 480,- Kč za jednu osobu.

Ing. Karel Majer,

odbor finanční a plánovací MěÚ

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba od pá 2. 1. 2009:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt 17.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

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

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Tel.: 326 995 361

ceny vstupného:
jednorázové vstupné 80,- Kč
permanentka na 10 vstupu 700,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

Otevírací doba od pá 2. 1. 2009:
po 16.00 – 22.00 muži
út 16.00 – 22.00 ženy
st 14.00 – 22.00 muži
čt 14.00 – 22.00 ženy
pá 12.00 – 22.00 muži
so 12.00 – 20.00 ženy

SOS poradna
Zasilatelská firma

DOTAZ:

„Rád bych Vás požádal o radu. Od firmy jsem
obdržel leták, že mohu vyhrát spoustu úžas-
ných cen. Byl jsem hloupý a vyplnil jsem své
údaje a potvrdil. V zápětí jsem zjistil, že jsem si
nechtěně s tím objednal i knihu. Samozřejmě mi
přišel e-mail s potvrzením objednávky. Podíval
jsem se na tyto stránky a zjistil jsem, že nejsem
jediný. Bojím se, že mě čekají podobné problé-
my. Napsal jsem firmě e-mail, kde vyžaduji, aby
nepoužívali mé osobní údaje. Chci se zeptat
jestli zásilku, kterou jsem si podle všeho
nechtěně objednal, musím přijmout. Nebo jak
mám postupovat. Velice děkuji za odpověď.“

ODPOVĚĎ:

§ 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb.: Byla-li
smlouva uzavřena při použití prostředků komu-
nikace na dálku, má spotřebitel právo od smlou-
vy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakéko-
liv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli
informace, které je povinen předat písemně
nebo jiným obdobným způsobem podle ustano-
vení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstou-
pení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však
jsou informace řádně předány v jejím průběhu,
dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od
té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

§ 53 odst. 10 zák. č. 40/1964 Sb.: Uplatní-li
spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy
podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na
náhradu skutečně vynaložených nákladů spoje-
ných s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň
povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční
částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Využijte tedy zákonem stanovené možnosti
a odstupte od smlouvy. Odstoupení od smlouvy
musí být do 14 dnů doručeno, nikoliv pouze
odesláno!

SOS - Sdružení obrany

spotřebitelů, o. s.

www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 08 08 08 (8,- Kč/min.)

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY

VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET!

PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/DAP = 84

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

MĚSTSKÝ ÚŘAD - KONTAKTY
ÚŘEDNÍ HODINY

Podatelna, pokladna + ověřování podpisů
po 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
st 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
pá 8.00 – 12.00 12.45 – 14.00

RADNICE I., NÁM. 5. KVĚTNA 1:

přízemí

podatelna tel.: 326 929 111
fax/zázn.: 326 991 237 e-mail: mu@celakovice.cz

odbor sociálních věcí a zdravotnictví fax: 326 929 149
Věra Křivdová, vedoucí odboru tel.: 326 929 120 e-mail: svaz@celakovice.cz
první patro

starosta Ing. Bohumil Klicpera tel.: 326 929 101 e-mail: bohumil.klicpera@celakovice.cz
1. místostarosta Petr Bařina tel.: 326 929 102 e-mail: petr.barina@celakovice.cz
2. místostarosta PaedDr. Luboš Rýdlo tel.: 326 929 117 e-mail: lubos.rydlo@celakovice.cz
odbor starosty

Mgr. Ivana Kašpárková, 
vedoucí odboru + právník tel: 326 929 104 e-mail: ivana.kasparkova@celakovice.cz
druhé patro

odbor školství, informací a kultury

Marie Vávrová, vedoucí odboru tel.: 326 929 108 e-mail: kultura@celakovice.cz
zpravodaj města tel.: 326 929 110 e-mail: zpravodaj@celakovice.cz
odbor rozvoje města od února 2009 (leden 2009 - Radnice II, Stankovského 1650)
Ing. Dana Teichmanová, vedoucí odboru tel.: 326 929 138 e-mail: rozvoj@celakovice.cz

RADNICE II, STANKOVSKÉHO 1650:

první patro

odbor životního prostředí

Zuzana Mutínská, vedoucí odboru tel.: 326 929 129 e-mail: zivotni@celakovice.cz
pokladna tel.: 326 929 126
odbor pro občanské záležitosti

Helena Haramulová, vedoucí odboru tel.: 326 929 147 e-mail: matrika@celakovice.cz
Czech Point tel.. 326 929 151 e-mail: eva.tanglova@celakovice.cz
odbor výstavby - stavební úřad fax/zázn.: 326 991 226
Ing. Eva Boučková, vedoucí odboru tel.: 326 929 132 e-mail: stavebni@celakovice.cz
odbor hospodářský

František Šamša, vedoucí odboru tel.: 326 929 115 e-mail: hospodarsky@celakovice.cz
druhé patro

odbor finanční a plánovací

Ing. Karel Majer, vedoucí odboru tel: 326 929 121 e-mail: fap@celakovice.cz

Ostatní odbory
po 8.00 – 17.00
st 8.00 – 17.00
pá 8.00 – 14.00
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Zpráva o Poliklinice Čelákovice
Vážení občané města Čelákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně, Záluží a ostatních přilehlých obcí,

dovolte abychom Vám vyvrátili nepodložené zprávy o zániku Polikliniky Čelákovice, Stankovského
ulice.

Novým majitelem zdravotnického zařízení se stala firma APION, s. r. o. Jsme společnost, která 
provozuje zdravotnická zařízení po celé České republice a všude s výbornými výsledky. Jako noví
majitelé polikliniky Čelákovice od dubna 2008 jsme v prosinci roku 2008 jednali se starostou
Ing. Bohumilem Klicperou a místostarostou PaedDr. Lubošem Rýdlem o bližší spolupráci mezi námi
a Městem, o společném využití nebytových prostor v budově polikliniky. Obyvatelé Čelákovic a při-
lehlého okolí se nemusejí obávat zániku zdravotnického zařízení. V nejbližší době projde budova 
polikliniky rekonstrukcí.

V případě dotazů na provoz polikliniky kontaktujte naší firmu na e-mailu: apionstbk@quick.cz
S pozdravem a přáním Všeho dobrého v novém roce 2009 firma APION, s. r. o.

V současné době probíhají další jednání mezi městem Čelákovice a firmou APION.

O dalších krocích budou obyvatelé Čelákovic informováni. vedení města

Děkovný dopis zaslaný ministrem vnitra ČR
Sboru dobrovolných hasičů města Čelákovic

Vážení,
dovolte mi, abych celé vaší jednotce touto formou vyjádřil úctu a poděkování za obětavost a profesi-
onální nasazení při požáru tržnice SAPA v Praze 4 - Libuši, ke kterému došlo dne 6. listopadu 2008.

Poděkování patří vám všem, kteří jste zasahovali při požáru areálu s obrovským množstvím
uskladněného textilu a hořlavého materiálu. Tento požár v Libušské ulici byl jak pro zasahující hasi-
če, tak pro přítomné policisty, kteří zajišťovali areál a řídili dopravu, velmi komplikovaný. Množstvím
nasazených osob a techniky se tento požár řadí mezi největší v historii země. Požár tržnice SAPA
značně překonal i nedávný požár Průmyslového paláce v Praze. Zásah byl opět profesionálně
a efektivně koordinován.

Svým nasazením, které šlo nad rámec vašich pracovních povinností, jste přispěli ke zmírnění
dopadů tohoto rozsáhlého požáru na všechny, které přímo zasáhl. Osobně si velice vážím přístupu
i práce všech členů vašeho týmu. Pomáhat lidem zasaženým mimořádnými a tragickými událostmi
je velmi záslužná práce, na kterou můžete být právem hrdí.

S úctou MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra ČR
V Praze dne 11. listopadu 2008

Změny v CMC
Čelákovická manažerská škola CMC

Graduate School of Business o. p. s., změ-
nila v listopadu 2008 své vedení. Správní
rada nominovala nových 6 členů do
správní rady CMC, které navrhl strategic-
ký partner CMC, společnost DC VISION,
s. r. o. Tato česká společnost je součástí
evropské poradenské skupiny Allied Con-
sultants Europe, která v 10 zemích EU
zaměstnává více než 600 manažerských
konzultantů pro vrcholový management
firem. Tým je od 18. listopadu 2008 veden
novým předsedou správní rady CMC,
panem Ing. Liborem Witasskem, MBA,
členem představenstva Allied Consul-
tants Europe. Nový tým představil novou vizi rozvoje špičkové manažerské školy v Čelákovicích
a získal tak důvěru pro realizaci dalšího rozvoje CMC.

Ihned po jmenování nového týmu ve Správní radě CMC došlo také ke změnám ve vedení školy.
Nově byl jmenován výkonný ředitel školy, pan Ing. Tomáš Janča, MBA, který přichází z pražské kan-
celáře DC VISION a má za sebou dlouholetou úspěšnou manažerskou praxi, za odbornou část
výuky ponese odpovědnost PhDr. Irena Wagnerová, MBA, Ph.D., která přichází z Univerzity Karlovy
v Praze s rozsáhlými zkušenostmi z akademické, stejně jako z podnikové sféry.

Nové vedení chce nadále rozvíjet činnosti v oblastech manažerského vzdělávání, nejprestižnějších
MBA programů, připravuje nový evropský MBA program, nové projekty ve zdravotnictví a projekty
s využitím fondů Evropské unie. CMC bude také více než v minulosti nabízet své vlastní know-how,
dnes již máme i v České republice a v Evropě kvalitní lektory a nemusíme se spoléhat jen na ty ame-
rické. Prvotním cílem je však také stabilizovat hospodaření CMC, to je nelehký úkol a také zvýšit kva-
litu poskytovaných služeb, včetně hotelových a restauračních služeb. Nové vedení CMC chce také
více zviditelnit a zlepšit funkci informačního centra města Čelákovice. I nadále věříme v oboustranně
prospěšnou spoluprácí s městem Čelákovice a místními podnikateli.

Místní podniky a instituce v Čelákovicích a okolí jistě zajímá, co bude nového. V CMC se nyní fina-
lizuje představení nových služeb pro období ekonomické recese, semináře Open Training Days se
připravují již na začátek roku 2009, budou také představeny nové programy pro manažery všech
úrovní v oblasti štíhlých procesů a štíhlé výroby, počítá se s rozsáhlým rozvojem vzdělávání ve zdra-
votnictví. V CMC nechceme jen pasivně čekat, jak dopadne současná ekonomická krize, ale chce-
me společně s našimi klienty této krize využít pro další dynamický rozvoj. Držme si palce. Přejeme
úspěšný rok 2009! Ing. Libor Witassek, MBA, předseda správní rady CMC

VÝROČÍ
V roce 2008 slavilo Pěvecké sdružení praž-

ských učitelů 100. výročí. Z Čelákovic tam zpíval
prof. Oldřich Pohl, učitel Emil Kaplánek a Vili-
bald Knob. Já zpívám ve sboru 47 let. Z Bran-
dýsa n. L. pak byli členy prof. Zdeněk Slavík
a ing. Antonín Fišer. Se souborem jsme zpívali
v celé Evropě i v Americe. V roce 2008 se usku-
tečnily dva výroční koncerty, a to v dubnu v Kar-
líně a říjnu v Národním domě na Vinohradech
(Praha). V Čelákovicích pražští učitelé vystupo-
vali několikrát v KD, ZUŠ, Husově sboru apod.
Zakladatelem sboru byl prof. František Spilka, já
jsem se setkal s Metodějem Dolešilem, Janem
Kasalem, Antonínem Šidlem, Janem Brychem,
Michalem Kepitem, Stanislavem Peřičkou –
dnes řídí soubor Valentina Shuklina. Letos, a to
4. 4. 2009 bude v Rudofinu další koncert.

Rok 2009 bude pro mne také vzpomínkou na
maminku, které by bylo 110 let, bratra Rudolfa
a mou ženu Dagmar, kteří by se dožili 80 let.

Další výročí, které nesmím opomenout, má
v tomto roce PS Radost a Veselinka. Od jejich
založení již uběhlo 50 let. Věřím, že si opět za-
zpíváme národní písně. Miloslav Mleziva

Společenská kronika
Dne 4. prosince 2008

zemřel ve věku 75 let 
pan učitel Mgr. Rudolf

CHLUMECKÝ. Přes 40 let
působil na školách v na-
šem městě a mnohým
z Vás dal základy chemie
a vzbudil ve Vás zájem
o fotografování.

Vy všichni, kteří jste byli jeho žáky, i Vy, kteří
jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku spolu
s námi. Kolegyně a kolegové ze škol

Dne 20. 1. 2009 uplynou
3 roky od úmrtí našeho
drahého manžela, tatínka,
dědy a pradědy pana 
Zdeňka JANÁKA. Za
vzpomínku děkuje celá
rodina.

Leden je pro nás nejsmutnějším měsícem,
kdy navždy odešli naši drazí rodiče. Pan Jaro-

slav SEMORÁD dne 5. 1. 1990 ve věku 75 let
a paní Slávka SEMORÁDOVÁ dne 28. 1. 2008
v nedožitých 87 letech. Děkujeme všem, kdo
jste znali a zavzpomínáte si na ně s námi.

Běla Horáčková a Jarda Semorád 

se svými rodinami

Dne 25. 1. 2009 uplyne
10 let, kdy nás opustil milo-
vaný tatínek a dědeček pan
Vladislav HALOUSKA.
Moc nám chybíš.

Rodina Halouskova

a Bečvářova
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Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

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

http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senio-
ři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem každého představení.

pátek 16. 1. 20.00 hod.
PLES PANOKO

IX. ples FK Brandýs nad Labem, předprodej
vstupenek: Hračky-papír Čelákovice, Tabák
Stará Boleslav

sobota 17. 1. 20.00 hod.
X. REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU

K tanci a poslechu hrají nonstop Dekameron
Band s Láďou Weyrostkem a známá skupina
SAFFRON, pestrá tombola a různá taneční
vystoupení, předprodej vstupenek: kancelář KD,
ADOP-sport, vstupné: 150,- Kč

pondělí 19. 1. 19.30 hod.
ROZMARNÝ DUCH

Duchařská anglická komedie, Divadelní spole-
čnosti HÁTA, o tom, že není radno zahrávat si
s okultními vědami, zvlášť, když hlavní médium
je poněkud potrhlé povahy. Hrají: O. Želenská,
L. Zedníčková, M. Vašinka, Z. Pantůček, M. No-
hýnková, L. Molínová, M. Bočanová, vstupné:
240,- Kč a 200,- Kč

sobota 24. 1. 20.00 hod.
VELKÁ ROCKOVÁ ZÁBAVA

K poslechu i tanci hraje legendární kapela
ARGEMA a mladoboleslavská SADA, vstupné:
120,- Kč

neděle 25. 1. 16.00 hod.
3. RODINNÝ COUNTRY BÁL

Zábavný program pro děti, předprodej vstupe-
nek: Mateřské centrum

úterý 27. 1. 9.30 hod.
PRINCEZNA ROZMARÝNKA

pohádka určená dětem MŠ a volně příchozím,
vstupné: 40,- Kč

sobota 31. 1. 20.00 hod.
PLES FITNESS - SPORTOVCI

K tanci a poslechu hrají non-stop velký taneční
orchestr DANCE BAND a známá skupina
SAFFRON, bohatá tombola a půlnoční překva-
pení, prodej vstupenek v kanceláři KD a Adop-
Sport, vstupné: 150,- Kč

neděle 7., 21. 12. 17.00 hod.
TANEČNÍ ČAJE O PÁTÉ

Taneční čaje nejen pro generaci střední a dříve
narozenou. K tanci hraje New Banjo Trio
a hosté. Každá vstupenka je slosována. První
cena barevný televizor. Vstupné: 50,- Kč.

sobota 10., 17., 24. 1. 15.00 hod.
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Taneční školy ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME
18. 2. 2009 – koncert JIŘÍHO SCHMITZERA,

který je znám především jako divadelní a filmo-
vý herec. Jeho druhou uměleckou tvář, která je
hudební, Vám předvede ve svém tradičním
vystoupení okořeněném svérázným humorem.

do neděle 18. 1.

Městské muzeum
VÁNOČNÍ BETLÉMY A ZIMNÍ KRAJINA VE

VÝTVARNÉM UMĚNÍ

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 10. 1. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
LOUTKOVÉ DIVADLO

představení pro nejmenší

čtvrtek 15. 1. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

sobota 17. 1. 7.00 – 10.00 hod. (start) 
Sokolovna Čelákovice
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD

34. ročník turistického pochodu, trasy 10, 15,
25, 35 a 50 km

středa 21. 1. 19.00 hod.
Městské muzeum
BESEDA SE SPISOVATELEM JIŘÍM STRÁN-

SKÝM

spoluautorem televizního seriálu „Zdivočelá
země“

pátek 23. 1. 15.00 – 17.00 hod.
MDDM, Havlíčkova 691
ŘEMESLA HROU

výtvarná dílna - pro děti 3. až 6. tříd ZŠ

sobota 24. 1. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
LOUTKOVÉ DIVADLO

představení pro nejmenší

Kulturní kalendář Městská knihovna
Na Hrádku 1092

tel.: 326 991 515, Fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

Městská knihovna Čelákovice
● přeje všem občanům šťastný rok 2009

Během celého roku knihovna připravuje pro
své uživatele pestrou škálu novinek.

Ti z Vás, kteří máte přístup na internet, najde-
te informace o knižním fondu knihovny na
http://katalog.knihovna.celakovice.cz, nebo
přímo v ON-LINE katalogu na stránkách kni-
hovny. Zde se dostanete i do svého čtenářské-
ho konta, můžete si zarezervovat půjčené knihy
atd. Pro ty, kteří nemají možnost práce s inter-
netem doma, nabízí knihovna možnost přístupu
do elektronických katalogů přímo v knihovně.

● vyhlašuje soutěž pro děti

Dětský web v knihovně
Soutěž pro všechny děti do 15 let, které baví

práce na počítači, mají fantazii a chuť ukázat,
jaké by si přály mít webové stránky dětského
oddělení naší knihovny.
Uzávěrka soutěže: 30. června 2009

Podmínky soutěže: přihlásit se mohou jednot-
livci i kolektivy
Pokyny soutěžícím:

• veškeré podklady, které při vytváření webové
stránky nenajdete na webu knihovny
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna,
dodají na požádání knihovnice

• webová stránka musí obsahovat údaje 
o knihovně:
výpůjční hodiny
adresa knihovny, telefon, e-mail
odkaz na ON-LINE katalog knihovny
zásady, jak se přihlásit do knihovny
Svou webovou stránku odevzdávejte na CD

ve formátu HTML nebo jako odkaz na vámi
vytvořenou webovou stránku, uloženou na něk-
terém serveru provozujícím webhosting.

Knihovna vybere 3 nejlepší práce, které
odmění.

Nejlepší webová stránka bude po dobu 1 roku
vystavena na oficiální webové stránce knihovny.

Poděkování
Dovoluji si poděkovat panu řediteli ZUŠ Jana Zacha Bohumíru Hanžlíkovi za výjimečný zážitek, kterým

byla návštěva jím řízených a provedených adventních koncertů – ať už ve Tvrzi nebo v Kulturním domě.
Vysoce profesionální výkon, perfektní provedení hudebních děl a celá kompozice koncertů umocnily
předvánoční atmosféru v našem městě a dopřály všem návštěvníkům nezapomenutelné okamžiky. Za
krásné chvíle stejnou měrou děkuji i všem účinkujícím. Dr. Luboš Rýdlo, místostarosa města



PŘÍJMY

Daňové příjmy

Hodnoty pro rozpočet na rok 2009 jsou odvozeny od trendů z uplynulých let.
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala
v uplynulém roce značný nárůst, proto je plánovaná hodnota 6,5 mil. Kč. Naopak
příjmy DPH v roce 2008 poklesly, proto je plánovaná hodnota na rok 2009 ve výši
hodnoty 2008. Z dlouhodobého pohledu je možné konstatovat, že souhrn daňo-
vý výnosů zachovává mírně vzestupnou tendenci. Daň z příjmů obce bude známá
až po uzavření hospodaření roku 2008, tedy v roce 2009. Bude zapracovaná
v příslušné úpravě rozpočtu. Její hodnota je shodná ve výdajích i příjmech roz-
počtu. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale bydlících
občanů ve městě a výše poplatku na občana, která je určena příslušnou
vyhláškou Města. Pro rok 2009 se vychází z výše poplatku 480 Kč za osobu,
která je navrhovaná samostatnou vyhláškou na rok 2009. Hodnota ostatních
poplatků za využívání přírodních zdrojů je odvozena z trendu uplynulých let,
v případě poplatku za uložení odpadů je započítaná dlužná částka z minulých let.
Ostatní daně a poplatky jsou místní poplatky, které mají charakter daně. Odvody
z vybraných činností jsou správní poplatky a jsou odvozeny od hodnot roku 2008.
Tyto příjmy jsou poměrně stabilní. Příjmy z daně z nemovitostí kolísají od roku
2001 kolem hodnoty 3 mil. Kč, je uveden předpokládaný výnos 3 000 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy vyjadřují především zhodnocení a využití majetku Města.
V menší míře pak vycházejí z některých činností Městského úřadu a Městské poli-
cie. Příjmy za inzerci v ZMČ, v sauně a za pobyty v rekreační chatě vycházejí z již
známých hodnot za uplynulá období. Příjmy ze vstupného do bazénu jsou na
základě již uceleného provozu bazénu odhadnuty na 3 000 tis. Kč. Příjmy ze
vstupného do sauny se plánují ve výši 350 tis. Kč. Splátky půjček z Fondu rozvo-
je bydlení a ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR jsou určeny smluvními vztahy,
stejně jako úroky z nich, uvedené dále. Ostatní úroky z běžných a termínovaných
účtů Města jsou odhadnuty na 580 tis. Kč. Příjmy z pronájmů nemovitého majet-
ku jsou opět patrné z tabulek. Jsou to druhé nejvýznamnější příjmy rozpočtu.
Jejich výše 34 360 tis. Kč je určena nájemními smlouvami.Tyto příjmy jsou z hledis-
ka rozpočtu stabilními zdroji.Dalšími příjmy jsou příjmy za tříděný odpad, za činnost
Pečovatelské služby, pokuty vybírané Městskou policií a příjmy za služby posky-
tované prostřednictvím CzechPointu. V případě Městské policie nejsou plánované
příjmy z měření rychlosti, protože v době zpracování návrhu rozpočtu není
zřejmé, zda Městská policie tuto pravomoc bude mít.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku města. Předpokládají se příj-
my z prodeje části bytů v Rumunské ulici, V Prokopě a v ulici Prokopa Holého
v celkové  hodnotě 25 945 tis. Kč. Příspěvek SDH ve výši 30 tis. Kč na auto Opel
Campo je poslední část, kterou SDH zajišťuje ze sponzorských darů.

Transfery (Dotace)

Tyto příjmy budou do rozpočtu zařazovány postupně v okamžiku jejich přidě-
lení. V návrhu rozpočtu je ale již zapracovaná dotace na školství a správu. Před-
pokládaná hodnota dotace na školství a správu je ve výši 7 330 tis. Kč. Je uva-
žován 3% nárůst. Dotace je určena na posílení výdajů na školství a na výkon
státní správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí v přenesené působnosti – zejména
stavební úřad, matrika a další činnosti vykonávané ostatními odbory MěÚ. Dota-
ce je již započítána v příjmech rozpočtu. V okamžiku oznámení její skutečné výše
bude provedena její úprava. Dotaci na dávky sociální péče poskytuje MPSV. Dota-
ce plně pokrývá výdaje na tyto účely. Čerpání bude potom postupné v průběhu
celého roku. Dále bylo odborem SVaZ zažádáno o dotaci ve výši 1 500 tis. Kč na
poskytování sociálních služeb – Pečovatelskou službu. Hodnota převodů mezi
účty není součástí celkových příjmů, vyjadřuje přesun prostředků mezi účty
města.

VÝDAJE
Výdajová část rozpočtu zahrnuje jednak běžné výdaje na provoz úřadu

a Města, příspěvky pro Městem zřízené příspěvkové organizace a investiční výda-
je. Některé investiční výdaje mají svůj zdroj, buď určité příjmy roku 2009, např.
bytové hospodářství, nebo jsou tyto zdroje pro kapitálové výdaje již soustředěny
na zvláštních účtech Města z předešlého roku. Některé investiční akce jsou uve-
deny s nulovou hodnotou, budou realizovány v případě, že město získá dotace,
např. školní hřiště, ČOV. Příspěvky pro příspěvkové organizace jsou uvedeny
v návrhu rozpočtu v hodnotách, které jsou odlišné od předložených návrhů
příspěvkových organizací. Hodnoty v tomto návrhu vyjadřují reálné možnosti roz-
počtu na rok 2009. Příspěvkové organizace zpracovávají své rozpočty, které jsou
podkladem pro stanovení příspěvku. Mají jednotnou základní strukturu. Rozpočet

Technických služeb má základní celkový rozpočet podle nákladových položek
doplněn dílčími rozpočty jednotlivých činností, které Technické služby zajišťují.
Další významnou položkou jsou splátky úroků z úvěrů a půjček ve výši 5 365
tis. Kč. Základní přehled dává tabulková část. Předmětem komentáře jsou pouze
některé výdaje.

Zemědělství a lesní hospodářství

Do této části jsou začleněny výdaje na odchyt a umístění psů do útulku, čin-
nost bude prováděna vyškolenými příslušníky SDH. Další výdaje jsou na derati-
zaci. Tyto výdaje spravuje odbor životního prostředí MěÚ.

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Cestovní ruch

Jediným výdajem v této oblasti je příspěvek na provoz Turistického a informa-
čního centra v CMC.

Doprava

Naplánované výdaje jsou převážně investiční, především na rekonstrukce
komunikací v původní zástavbě města, Stankovského III, U Kovárny, na náměstí.
V Sedlčánkách se jedná o ulice Za Školou, Smetanova, Fučíkova, V Zátiší.
V případě příznivějšího plnění příjmů rozpočtu budou realizovány i komunikace
v oblasti Pod Přerovskou cestou a Karla Otty. Celkový rozsah investičních výdajů
rekonstrukce silnic je 17 840 tis. Kč. Další investiční výdaje jsou plánovány na
rekonstrukci chodníků na Masarykově ulici a na kruhovém objezdu silnice II/245.
Na zpracování projektové dokumentace je určeno 1 206 tis. Kč. Výdaje na provoz
veřejné silniční dopravy jsou na zabezpečení autobusového spojení města s okol-
ními městy a obcemi.

Vodní hospodářství

Téměř veškeré výdaje jsou určeny pro budování kanalizačních sítí Ve Skále,
v Masarykově ulici, v Kálikově ulici a na náměstí. Rozsáhlá investice intenzifika-
ce ČOV předpokládá vícezdrojové financování, dotace a úvěr SFŽP, samozřejmě
vlastní zdroje. V tuto chvíli nejsou jasné poměry jednotlivých zdrojů financování.
Nejsou proto výdaje zařazeny, protože by to vedlo k nevyrovnanosti rozpočtu.

Služby pro obyvatelstvo

Tato nejobsáhlejší část rozpočtu zajišťuje svými výdaji také činnost všech škol-
ských, kulturních zařízení a Technických služeb.

Školství

Nejvýznamnějšími výdaji na školství jsou příspěvky na činnost mateřských
a základních škol. Uvedené příspěvky vyjadřují reálné možnosti Města v roce
2009. V roce 2009 bude Město již plně provozovat tři mateřské školy. Provoz
Mateřské školy J. A. Komenského probíhá zatím v prostorách Základní školy. Po
dostavbě budovy Mateřské školy v plánované hodnotě 24 000 tis. Kč pro rok 2009
bude kapacita Mateřské školy cca 160 dětí. Na rok 2009 je rovněž naplánované
zahájení rekonstrukce dostavby Základní školy Kostelní. Financování bude plně
z úvěru. V roce 2009 se plánuje čerpání úvěru ve výši 10 000 tis. Kč.

Kultura

Výdaje do oblasti kultury jsou opět příspěvky na činnost Městské knihovny,
Městského muzea a Kulturního domu. V muzeu se předpokládá modernizace
zabezpečovacího zařízení a zpracování projektu na plynovou kotelnu.

Výdaje na ostatní záležitosti kultury jsou spravované odborem školství, infor-
mací a kultury. Jsou to každoroční výdaje např. na propagaci města, na údržbu
informačních tabulí, informačního systému, na akce a koncerty spojené s adven-
tem, ale i na webové stránky města. Část výdajů je určena přímo na podporu kul-
tury, např. formou městských grantů.

Tělovýchova 

Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost jsou patrné z tabulkové části. Jsou
to především výdaje spojené s provozem sauny, bazénu, rekreační chaty a Měst-
ského domu dětí a mládeže. Neinvestiční dotace pro sportovní subjekty je uve-
dena v celkové výši, která bude později rozdělena příslušnou komisí. Plánuje se
rekonstrukce sportovního hřiště v ulici J. A. Komenského s podporou dotace, o niž
Město požádalo prostřednictvím společnosti Stormen. Výše požadované dotace
je 15 000 tis. Kč, celkové náklady na rekonstrukci hřiště jsou ve výši 20 800
tis. Kč. Rovněž se předpokládají výdaje na nové dětské hřiště.

Zdravotnictví

Na místě garáží u bývalého hotelu TOS je záměr vybudovat nové zdravotní
středisko, prvním krokem je zadání studie v hodnotě 100 tis. Kč. Další výdaje na
zdravotnictví jsou na nákup služeb určených na prevenci před drogami, přede-
vším pro K–Centrum, které se na tyto služby specializuje. Část těchto výdajů
spravuje odbor ŠIK a část odbor SVaZ.

Komentář k rozpočtu na rok 2009, který schválilo
Zastupitelstvo města Čelákovic dne 27. 11. 2008
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Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

V roce 2009 se opět předpokládá poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Výdaje do bytového hospodářství jsou odvozeny od potřeb městského bytového
fondu, který spravuje společnost Q – BYT, s. r. o., a jsou hrazeny z nájemného měst-
ských bytů a jsou opět patrné z tabulkové části. Výdaje na nebytové hospodářství
jsou především na energie a topení v objektech města (např. pronajímané prostory
MěÚ). Výdaje na veřejné osvětlení jsou investiční a jedná se o oblasti Na Švihově, 
B. Smetany, Krátká a kruhový objezd.Výdaje na lokální zásobování teplem jsou urče-
ny na budování domovních kotelen V Prokopě a plynofikaci lokality.Výdaje do oblas-
ti komunálních služeb obsahují především příspěvek na provoz Technických služeb,
které mají vypracovaný svůj vlastní rozsáhlý rozpočet. Technické služby zajišťují pro
město činnosti, které jsou jim určeny jako příspěvkové organici zřizovací listinou.
Dalšími předpokládanými výdaji je vrácení poměrné části dotace na budování tech-
nické infrastruktury v lokalitě Nedaniny na základě usnesení Zastupitelstva města.
Velikost vracené části dotace je přímo úměrná počtu nepostavených nebo nezko-
laudovaných bytových jednotek. Součástí těchto výdajů jsou i předpokládané výda-
je na nákup pozemků, které Město potřebuje mít ve svém vlastnictví.

Ochrana životního prostředí

Tyto výdaje jsou patrné z tabulkové části. Nejvýznamnější položkou je úhrada
za sběr a svoz komunálních odpadů, která je zajištěna příjmem místního poplat-
ku za sběr a svoz komunálního odpadu. Další výdaje jsou do oblasti veřejné
zeleně. Skládají se z ošetřování zeleně, sekání trávy a z výsadby nové zeleně
např. v Sedlčánkách, v Záluží, v ulicích Stankovského a Sedláčkova.

Sociální věci a politika zaměstnanosti

Dávky a sociální péče jsou plně hrazeny z dotace státu, která bude teprve
určena MPSV. Město bude zajišťovat pečovatelskou službu s předpokládaným
rozpočtem 2 409 tis. Kč, který by měl být dotován v roce 2009 Krajským  úřadem
ve výši 1 500 tis. Kč. Další výdaje jsou na provoz klubu důchodců.

Bezpečnost státu

Prostředky jsou určeny především na provoz Městské policie a kamerového sys-
tému, který je její součástí. V případě dotace se předpokládá další rozšíření kame-
rového systému na nádraží a zastávce ČD. Další výdaje jsou na požární ochranu.

Všeobecná veřejná správa a služby

Státní správa, samospráva

Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupitelstva města a s činností Městské-
ho úřadu. Přehled výdajů je zřejmý z tabulkové části. Jsou to všechny výdaje, od

kterých jsou ostatní části rozpočtu „očištěny“. Z přehledu položek je zřejmé, že to
jsou výdaje na platy, pojištění zaměstnanců, výdaje spojené s provozem obou
objektů Městského úřadu a všechny ostatní výdaje spojené s funkčností Měst-
ského úřadu, který zajišťuje činnosti v samostatné působnosti i v přenesené
působnosti. Sem je směřována dotace na správu uvedená v příjmové části.
V roce 2009 se plánuje rekonstrukce skladů v objektu č. p. 1650 na další archívy
Městského úřadu.

Finanční operace

V části finanční operace jsou vyčísleny úroky, které Město v roce 2009 zaplatí
za dříve přijaté úvěry. Předpokládané výdaje za vedení účtů - běžných, úvěro-
vých, dotačních nebo termínovaných pro soustředění  finančních prostředků na
investiční akce, které má Město otevřeny u bank, jsou ve výši 80 tis. Kč. Pojištění
majetku, tj. především budov, je dáno smlouvami s pojišťovnami. Převody vlastním
fondům, stejně jako v části příjmové, vyjadřují přesun prostředků mezi účty
Města, nejsou započítány do výdajů, protože vlastní dílčí výdaje jsou obsaženy
v příslušných částech rozpočtu. Daň z příjmů obce lze přesně určit až po uko-
nčení účetního období za rok 2008, její hodnota bude stejná i v příjmové části.
Nespecifikovaná rezerva vyjadřuje část prostředků, které nemají v době sestavo-
vání rozpočtu přesné určení a současně by měly být zdrojem financování počát-
ku následného roku. Rezerva se v průběhu roku navýší vlivem dotací, zejména
na činnost pečovatelské služby.

FINANCOVÁNÍ 
Třetí část rozpočtu doplňuje obě části rozpočtu, příjmy a výdaje, a vyja-

dřuje vazby a vztahy, které nejsou příjmy a výdaji roku 2009. Jsou to zůstat-
ky na účtech z minulého roku, jejichž přesná výše bude známá až k 31. 12.
2008. V návrhu rozpočtu jsou uvedeny zůstatky na zvláštních účtech, které
se do konce roku již pravděpodobně nezmění nebo je lze poměrně přesně
odhadnout. Předpokládaná minimální výše prostředků na běžném účtu
v Komerční bance je 4 500 tis. Kč. Přesná výše zůstatků na běžných účtech
bude zapracovaná do rozpočtu v první úpravě rozpočtu. V roce 2009 se
plánuje čerpání 10 000 tis. Kč z úvěru na rekonstrukci Základní školy Kostel-
ní. Splácení tohoto úvěru nastane až v roce 2010. V roce 2009 je nutné spla-
tit úvěry a půjčky ve výši 5 365 tis. Kč.Výše splátek za jednotlivé úvěry je opět
uvedena v tabulkové části rozpočtu. V roce 2009 je celková hodnota splátek
dosavadních úvěrů a půjček relativně nízká,  vlivem splácení nového úvěru
bude od roku 2010 narůstat.

ČELAKOVICE VYSOČANY MASARYKOVO

37 04.34 04.53 05.02
05.04 05.23 05.32

X 05.34 05.53 06.02
X 05.50 06.10 06.19

06.04 06.23 06.32
06.34 06.53 07.02

X 06.50 07.10 07.19
X 07.04 07.23 07.32

07.34 07.53 08.02
X 07.50 08.10 08.19
X 08.04 08.23 08.32

08.34 08.53 09.02
X 09.04 09.23 09.32

09.34 09.53 10.02
X 10.04 10.23 10.32

10.34 10.53 11.02
X 11.04 11.23 11.32

11.34 11.53 12.02
X 12.04 12.23 12.32

12.34 12.53 13.02
X 13.04 13.23 13.32

13.34 13.53 14.02
X 14.04 14.23 14.32

14.34 14.53 15.02
X 15.04 15.23 15.32

15.34 15.53 16.02
X 16.04 16.23 16.32

16.34 16.53 17.02
X 17.04 17.23 17.32

17.34 17.53 18.02
23 18.04 18.23 18.32

18.34 18.53 19.02
23 19.04 19.23 19.32
10 19.34 19.53 20.02
23 20.04 20.23 20.32
10 20.34 20.53 20.02
23 21.04 21.23 21.32
10 21.34 21.53 22.02
23 22.04 22.23 22.32
10 22.34 22.53 23.02
14 23.34 23.53 00.02

MASARYKOVO VYSOČANY ČELAKOVICE

11 00.21 00.28 00.48
X32 04.21 04.28 04.48

04.51 04.58 05.18
X 05.21 05.28 05.48

05.51 05.58 06.18
X 06.21 06.28 06.48

06.51 06.58 07.18
X 07.21 07.28 07.48

07.51 07.58 08.18
X 08.21 08.28 08.48

08.51 08.58 09.18
X 09.21 09.28 09.48

09.51 09.58 10.18
X 10.21 10.28 10.48

10.51 10.58 11.18
X 11.21 11.28 11.48

11.51 11.58 12.18
X 12.21 12.28 12.48

12.51 12.58 13.18
X 13.21 13.28 13.48

13.51 13.58 14.18
X 14.21 14.28 14.48

14.51 14.58 15.18
X 15.21 15.28 15.48

15.51 15.58 16.18
X 16.21 16.28 16.48

16.51 16.58 17.18
X 17.21 17.28 17.48

17.51 17.58 18.18
23 18.21 18.28 18.48

18.51 18.58 19.18
23 19.21 19.28 19.48
16 19.51 19.58 20.18
23 20.21 20.28 20.48
10 20.51 20.58 21.18
23 21.21 21.28 21.48
10 21.51 21.58 22.18
23 22.21 22.28 22.48
14 23.21 23.28 23.48

ČELAKOVICE - BRANDÝS

11 05.36 05.54
11 06.36 06.54

07.36 07.54
08.36 08.54
09.36 09.54
10.36 10.54
11.36 11.54
12.36 12.54
13.36 13.54
14.36 14.54
15.36 15.54
16.36 16.54
17.36 17.54
18.36 18.54

16 19.36 19.54
10 20.36 20.54
10 21.36 21.54
23 22.36 22.54

BRANDÝS - ČELÁKOVICE

X 04.15 04.32
11 05.00 05.17
11 06.00 06.17

07.00 07.17
08.00 08.17
09.00 09.17
10.00 10.17
11.00 11.17
12.00 12.17
13.00 13.17
14.00 14.17
15.00 15.17
16.00 16.17
17.00 17.17
17.00 17.17
18.00 18.17

16 19.00 19.17
10 20.00 20.17
10 21.00 21.17
23 22.00 22.17

JÍZDNÍ ŘÁD ČD
platný od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009

VYSVĚTLIVKY:
- jede z a do Praha-hlavní nádraží

X - jede jen v pracovní dny
10 - nejede 24. a 31. 12.
11 - nejede 25. 12. a 1. 1.
14 - nejede 24. a 25. 12., 31. 12. a 1. 1.
16 - nejede 24. 12.
23 - jede v X, nejede 31. 12.
32 - jede v So a 24. 12., 1. a 8. 5., 28. 10., 17. 11.

- nejede 27. 12., 2. a 9. 5.
37 - jede v X, So a 24. 12., 1. a 8. 5., 28. 10., 17. 11.

- nejede 27. 12., 2. a 9. 5.

✂✂



12 rozpočet 2009 1/2009 

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY 106 424,00

daně z příjmů 52 650,00

1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 18 700,00

1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné 6 500,00

činnosti

1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 450,00

1121 daň z příjmů právnických osob 26 000,00

1122 daň z příjmů právnických osob za obce 0,00

daně ze zboží 40 000,00

1211 daň z přidané hodnoty 40 000,00

poplatky za využívání přírodních zdrojů 6 484,00

1332 popl. za znečišťování ovzduší 0,00

1333 popl. za uložení odpadů 1 363,00

1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00

1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 121,00

10670 obyv.

ostatní daně a poplatky 1 790,00

1341 poplatek ze psů 170,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00

1344 poplatek ze vstupného 20,00

1345 poplatek z ubytovací kapacity 0,00

1347 poplatek za provozování VHP 1 300,00

odvody z vybraných činností 2 500,00

1351 odvod výtěžku z provozovování loterií

výtěžek z provozu VHP 850,00

1361 správní poplatky 1 650,00

za povolení provozu  VHP 1040,0

stavební povolení 210,0

matrika 390,0

ostatní 10,0

majetkové daně 3 000,00

1511 daň z nemovitostí 3 000,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 43 050,00

2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,

obchodu a službách 0,00

2210 sankční platby

stavební úřad 0,00

2212 silnice 10,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky 10,00

prodej projektové dokumentace

2219 záležitosti pozemních komunikací 60,00

2111 příjmy z poskytovaných služeb

parkovné z park. automatu 60,00

2324 nekapitálové příspěvky 

na rozšíření chodníků a vjezdy 0,00

3319 záležitosti kultury 50,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

vstupné z koncertů 50,00

2321 přijaté neinvestiční dary 0,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

3349 sdělovací prostředky - ZMČ 560,00

2111 příjmy z reklamy 560,00

3412 sportovní zařízení 3 466,00

2111 bazén   vstupné 3 000,00

2324 bazén   za umístění automatů 56,00

2111 sauna   vstupné 350,00

2132 sauna   příjmy z pronájmu 20,00

2324 sauna   půjčování prostěradel 40,00

2329 bazén   počáteční stav pokladny 0,00

3429 zájmová činnost a rekreace 120,00

2324 rekreační chata Huť 120,00

3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 2 097,00 2 097,00

nájemné z nemovitého majetku 34 360,00

3639 2131 nájemné z  pozemků 180,00

2399 2132 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 8 200,00

3612 2132 nájemné z městských bytů 16 553,00

3634 2132 nájemné z tepelných zařízení - kotelen 6 800,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor č.p. 226   Lumira 232,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor   obecní dům - ČS, 

Koberce, Bydlení a domov 953,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor   škola v Sedlčánkách 0,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor nebytové prostory 

spravované Q-Bytem 1 410,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  prodejna V Prokopě 32,00

3613 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí  11,00

tel. ústředna v č.p. 226

3612 bytové hospodářství 50,00

2324 nekapitálové příspěvky 50,00

3613 nebytové hospodářství 0,00

2324 nekapitálové příspěvky 0,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 44,00

2112 příjmy z prodeje zboží   pytle na odpady 44,00

2321 přijaté neinvestiční dary   odměna EkoKomu 0,00

3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 800,00

2324 nekapitálové příspěvky   

příjmy za tříděný odpad od EKO - Kom 800,00

4351 pečovatelská služba 500,00

2111 příjmy z poskytování služe a výrobků 500,00

z činnosti pečovatelské služby

5311 Městská policie 100,00

2210 sankční platby   pokuty ukládané MP 100,00

6171 činnost místní správy 85,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

Czechpoint 85,00

6310 příjmy z finančních operací 737,00

2141 úroky 737,00

Fond rozvoje bydlení 157,0

ostatní účty   běžné, termínované 580,0

2142 příjmy z podílu na zisku 0,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 25 975,00

3612 bytové hospodářství 25 945,00

3112 příjmy z prodeje ost.nemovitostí 25 945,00

prodej bytů   Rumunská 18 841,0

V Prokopě 4 104,0

P.H. 1171 3 000,0

3636 územní rozvoj 0,00

3111 příjmy z prodeje pozemků  průmyslová zóna 0,00

3122 příspěvky na investice  průmyslová zóna 0,00

5512 požární ochrana 30,00

3122 příspěvky na investiční účely   Opel Campo 30,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 175 449,00

PŘIJATÉ TRANSFERY 7 330,00

neinvestiční přijaté transfery od veřejných 7 330,00 

rozp. ústřední úrovně

4111 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00

4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

v rámci souhrn. dotačních vztahů 7 330,00

na školství 0,0

na správu ( a školství)   předpoklad 7 330,0

požární ochrana 0,0

4116 ostatní neinv. transfery ze st. rozpočtu 0,00

dávky sociální péče 0,0

poskytování soc. služeb - pečovatelská 

služba 0,0

úřad práce 0,0

neinvestiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. územní  úrovně 0,00

4121 neinvestiční transfery od obcí   školné 0,00

4139 převody z vlastních fondů  sociální fond 854,00

PŘÍJMY CELKEM 182 779,00

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 38 850,00

8115 zůstatky na účtech k 31. 12. 2007 28 850,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry  ZŠ Kostelní 10 000,00



doprava, informace 131/2009 

Služba SMS Města Čelákovic InfoKanál –

informace přímo do vašeho mobilního tele-

fonu. Služba umožňuje upozornit na krizové

situace, náhlé události ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto je zpo-

platněno jako běžná odchozí SMS). Stejným způso-
bem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je: 605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedo-
jde k přihlášení nebo odhlášení.

Případné informace: odbor školství, informací 

a kultury MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 108 nebo

109, 110, e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 19. 12. 2008 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  813 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY



rozpočet 2009 151/2009 

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

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 251,00

1014 zvláštní veterinární péče (prostředky 
spravované odborem životního prostředí) 251,00

5021 ostatní osobní výdaje 32,00
5031 sociální pojištění 8,00
5032 zdravotní pojištění 3,00
5132 ochranné pomůcky 3,00
5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu 10,00
5163 služby pěněžních ústavů   pojištění auta 0,00
5156 PHM 10,00
5169 nákup služeb   umístění psů do útulku 150,0 180,00

deratizace, rozbory 30,0
5171 opravy a udržování 5,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 42 125,00

HOSPODÁŘSTVÍ

2143 cestovní ruch 60,00

5221 neinvestiční transfery obecně prosp.
společnostem  provoz TIC v CMC 60,00

22 doprava 26 335,00

2212 silnice 19 006,00

5171 opravy a údržba   dopravní značení 150,00
6121 investice 18 856,00

Stankovského III 8 440,0
U Kovárny 4 500,0
náměstí  - komunikace 2 500,0
Sedlčánky - stará zástavba 800,0
PPC II 1 600,0
Karla Otty 0,0

projekty Sokolovská 318,0
V Prokopě 200,0
Za Kovárnou 180,0
Na Švihově 48,0
Sedláčkova, Ve Skále 150,0
Komenského 0,0
P. Holého 0,0
Přístavní 120,0
Nedaniny - stará zástavba 191,0

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 059,00

5171 údržba  infopanelů cyklostezek 250,00
6121 investice   Masarykova I. etapa - chodníky 4 000,0 6 809,00

kruhový objezd - chodníky, opěr. zdi 2 809,0
náměstí  - chodníky - část 0,0
cyklistická stezka Nedaniny 0,0

projekty cyklistická stezka Sedlčánky 0,0
lokalita Nedaniny 0,0

2221 provoz veřejné silniční dopravy 270,00

5193 výdaje na dopr. územní obslužnost   Ropid 270,00
23 vodní hospodářství 15 730,00

2310 pitná voda 400,00

5171 opravy a udržování   výměna šoupat 400,00
6121 investice 0,00

náměstí - vodní prvky 0,0
projekty   vodojem II - DSP 0,0

2321 odpadní voda 15 330,00

5171 opravy a udržování 0,00
6121 investice 15 330,00

Ve Skále    splašková k. 3 800,0
Kálikova   splašková k. 400,0
Kálikova   dešťová k. - protlak 200,0
Masarykova -  dešťová k. 4 130,0
náměstí   dešťová k. 6 400,0
náměstí - vodní prvky 0,0
intenzifikace ČOV - předpoklad dotace 0,0

projekty   Záluží   DSP 200,0
Kostelní  - dešťová k. - DSP 200,0

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 131 912,00

31 a 32 vzdělávání 47 775,00

3111 předškolní zařízení - mateřské školy 28 755,00

MŠ Přístavní 885,00

5171 opravy a údržba   sklepy - odstranění vlhkosti 85,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 800,00

příspěvek zřizovatele na provoz 800,0
z toho vybavení kuchyně, nábytek, kryty na ÚT 100

6121 investice 0,00
MŠ Rumunská 2 600,00

5137 dhdm 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 600,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 600,0
z toho   nová lehátka 100

6121 investice 0,00
MŠ J. A. Komenského 25 270,00

5154 elektrická energie 70,00
5331 neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 1 200,00

příspěvek zřizovatele na provoz 1200,0
z toho   vybavení 350

6121 investice  dostavba  MŠ 24 000,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
3113 základní školy 17 920,00

ZŠ J. A. Komenského 3 850,00

5137 dhdm
5171 opravy a údržba   rozvodů vody 300,0 300,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 550,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 550,0
z toho   program protidrogové prevence 0,0

5363 úhrady sankcí 0,00
ZŠ Kostelní 14 070,00

5171 opravy a údržba   podlaha Bios - nový lak 90,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 400,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 400,0
z toho  

6121 investice   rekonstrukce 10 000,0 10 580,00
projekty   dostavba 580,0

5321 neinvestiční transfery obcím 0,00
3121 gymnázia 0,00

5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
5173 cestovné 0,00
5333 neinvestiční transfery 0,00

3231 základní umělecká škola 1 100,00

5166 konzultační, poradenské služby 0,00
5171 opravy a údržba   výměna oken 570,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 530,00

příspěvek  zřizovatele na provoz 530,0
z toho   dotace KÚ 0,0

6121 investice 0,00
33 kultura, církve a sdělovací prostředky 12 239,00

3314 Městská knihovna 3 650,00

5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým  organizacím 3 650,00

příspěvek zřizovatele na činnost  3 650,0
6121 investice 0,00

3315 Městské muzeum 3 920,00

5166 konzultační, poradenské služby  audit 30,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 10,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 650,00

příspěvek zřizovatele  na činnost 3 650,0
dotace KÚ 0,00

6121 investice  projekt plynové kotelny 120,0 230,00
zabezpečovací zařízení 110,0

3319 záležitosti kultury 1 100,00

5136 knihy, uč. pomůcky, tiskprezentace města v tisku, 
plakáty, pozvánky 260,00

5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu    poháry, ceny, dary, 

propagační předměty 200,00
5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb   péče o inf. tabule, podpora místní 

kultury, advent 640,00
5175 pohoštění 0,00

3326 zachování a obnova hodnot místního kult.

a historického povědomí 0,00

5171 opravy a údržba 0,00
3341 rozhlas a televize 0,00

5164 nájemné 0,00
5169 nákup služeb 0,00
6122 stroje, přístroje, zařízení   bezdrátový rozhlas 0,00

3349 záležitosti sdělovacích prostředků   ZMČ 765,00

5161 služby pošt   poštovné 70,00
5162 služby telekomunikací   SMS infokanál 15,00
5169 nákup služeb tisk 680,00

3392 zájmová činnost v kultuře   Kulturní dům 2 000,00

5171 opravy a údržba 0,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 2 000,00

3399 ostatní záležitosti kultury 804,00

5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu vítání občánků, svatební obřady 69,00
5192 poskytnuté neinv. příspěvky  poplatky OSA 15,00
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 720,00

dotace spravované odborem SVaZ 245,0
dotace spravované odborem ŠIK 475,0

34 tělovýchova a zájmová činnost 13 282,00

3412 sportovní zařízení 8 120,00

sauna - provoz 849,00

5021 OOV 211,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 55,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 19,00
5137 dhdm 100,00
5139 nákup materiálu 20,00
5151 voda 115,00
5153 plyn 80,00
5154 el. energie 120,00
5162 služby telekomunikací 15,00
5169 nákup služeb 44,00
5171 opravy a údržba 50,00



paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
6121 investice   nouzové osvětlení 20,00

Bazén - provoz 5 011,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 879,00
5021 OOV 585,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 381,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 132,00
5132 ochranné pomůcky 5,00
5137 dhdm 35,00
5139 nákup materiálu 140,00
5151 voda 335,00
5152 teplo 1 500,00
5154 el. energie 690,00
5162 služby telekomunikací 24,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby 0,00
5167 školení 0,00
5169 nákup služeb   výuka plavání 250,00
5171 opravy a údržba  světla 50,00
5173 cestovné 5,00

ostatní sportovní zařízení 2260,00

5169 nákup služeb
sportovní hala - demontáž klimatizace 0,00

5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice 800,00

hřiště v Komenského ul. projekt 0,0
realizace 600,0
sportovní hala (podlaha) 200,0

3419 podpora sportovních oddílů, výdaje 

na konání sportovních akcí 1 050,00

5222 neinv. transfery   sportovním subjektům, přísp.
na sport. akce 1 050,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 3 832,00

dětská hřiště

5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu   písek 25,00
5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb   kontrola dětských hřišť 35,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice   dětské hřiště 200,00

Městský dům dětí a mládeže 3 572,00

5164 nájemné  LT Miličín 2,00
5171 opravy a údržba   plot 80, kanalizace 150 230,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 2 540,00

přísp. zřizovatele 2 540,0
z toho    dotace K.Ú. 0,0

6121 investice LT Miličín - 2 chaty 800,00
3429 zájmová činnost a rekreace j.n. 280,00

rekreační chata HUŤ

5021 OOV 63,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 17,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 6,00
5137 dhdm 30,00
5139 nákup materiálu 19,00
5154 el. energie 70,00
5169 nákup služeb 50,00
5171 opravy a údržba 20,00
5362 platby daní a poplatků 5,00

35 zdravotnictví 162,00

3541 prevence před drogami   ŠIK, SVaZ  162,00

5139 nákup materiálu 
5169 nákup služeb 50,00
5222 neinvestiční transfery obč. sdružením 112,00

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 48 703,00

3611 podpora individuální bytové výstavby 2 700,00

6460 FRB investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 2 700,00
3612 bytové hospodářství 14 429,00

5139 nákup materiálu 0,00
5152 teplo 110,00
5166 konzult., poradenské služby  audit 70,00
5169 nákup služeb   správa současného byt. fondu 884,00
5171 opravy a údržba  současného byt. fondu 12 765,00

běžná údržba 4 550,0
obnova bytového fondu 5 065,0
výměna oken 2 200,0
výtah 950,0

5361 nákup kolků 0,00
5909 ost. neinvest. výdaje   vratky předplaceného 

nájemného 600,00
6121 investice 0,00

3613 nebytové hospodářství 470,00

5151 studená voda  vodné objektů  města 20,00
5152 teplo   objektů města 40,00
5153 plyn objektů města 80,00
5154 elektrická energie   objektů města 270,00
5169 nákup služeb 10,00
5171 opravy a údržba   objektů města 50,00
6121 investice 0,00

3631 veřejné osvětlení 3 821,00

5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice  

Na Švihově, B. Smetany, Krátká 1 700,0 3 821,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
kruhový objezd 2 000,0
Na Stráni 0,0
Na Nábřeží 0,0
U Kovárny 0,0
náměstí 0,0
Stankovského III 121,0

3633 výstavba a údržba inž. sítí 0,00

5169 nákup služeb 0,00
5909 ost. neinv. výdaje 0,00
6121 investice 0,00

3634 lokální zásobování teplem 1 900,00

5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice   

2 domovní kotelny, č.p. 1531,1532 1 000,0 1 900,00
10 domovních kotelen, č.p. 1305 - 1344 400,0
plynofikace V Prokopě 500,0

3635 územní plánování 600,00

6119 nákup nehmotného majetku   
územní plán - změny II - V 600,00

6121 projekty 0,00
3636 územní rozvoj 200,00

5169 nákup služeb 0,00
5909 ostatní neinv. výdaje 0,00
6119 nákup nehmotného majetku 200,00

3639 komunální služby 24 583,00

5139 nákup materiálu 0,00
5151 studená voda 5,00
5161 služby pošt 2,00
5164 nájemné 1,00
5166 poradenské služby   audit TS 45,00
5169 nákup služeb   geom. plány 200,00
5331 Technické služby   příspěvek zřizovatele 22 070,00

5362 platby daní a poplatkůdaň z převodu nemovitostí 500,00
5364 vratky veřejným rozpočtům  Nedaniny 960,00
5909 ost. neinv. výdaje 0,00
6121 investice 0,00
6122 zařízení 0,00
6130 pozemky   nákup pozemků 800,00

37 ochrana životního prostředí 9 751,00

3716 monitoring ochrany ovzduší 0,00

5169 nákup služeb 0,00
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 151,00

5137 dhdm  nákup kontejnerů 200,00
5138 nákup zboží  pytle na odpady 44,00
5163 služby peněžních ústavů pojištění kontejnerů 7,00
5166 poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb  smluvní odvoz odpadů 4 900,00

DIE ENTSORGER AVE 2 000,0
TS Nymburk   2 100,0
TS Nymburk - separ. odpad       800,0

6121 investic 0,00
6122 stroje, zařízení 0,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 480,00

5137 dhdm   městský mobiliář   lavičky 0,00
5139 nákup mateiálu  stromy, keře - Sedlčánky sever, 1 550,00

Stankovského, Sedláčkova 1 400,0
městský mobiliář   odpadkové koše 150,0

5169 nákup služeb  rozbory, posudky 60,0 2 930,00
ošetření dřevin a ploch 700,0
sekání trávy 2 000,0
projekty 170,0
inventarizace zeleně 0,0

3792 ekologická výchova a osvěta 120,00

5139 nákup materiálu 80,00
5169 nákup služeb 40,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 476,00

41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00

4171 příspěvek na živobytí 0,00

5410 sociální dávky 0,00
4172 doplatek na bydlení 0,00

5410 sociální dávky 0,00
4173 mimořádná okamžitá pomoc 0,00

5410 sociální dávky 0,00
4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00

5410 sociální dávky 0,00
43 sociální služby a pomoc 2 476,00

4351 pečovatelská služba 2 409,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 552,00
5031 pojistné na sociálním zabezpečení 404,00
5032 pojistné na zdravotním  zabezpečení 140,00
5134 prádlo,oděv,obuv 15,00
5137 dhdm 20,00
5139 nákup materiálu 25,00
5151 studená voda 20,00
5152 teplo 56,00
5154 el. energie 22,00
5156 PHM 40,00
5162 služby telekomunikací 15,00
5163 služby peněžních ústavů pojištění aut 30,00
5164 nájemné 0,00
5167 školení, vzdělávání 15,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5169 nákup služeb 30,00
5171 opravy a údržba 20,00
5173 cestovné 5,00

4359 ostatní činnosti a služby v oblasti sociální 67,00

5151 studená voda   klub důchodců 22,00
5152 teplo   klub důchodců 25,00
5169 nákup služeb  klub důchodců 20,00
5171 opravy a údržba 0,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5 050,00

52 civilní připravenost na krizové stavy 0,00

5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti 

na krizové stavy 0,00

5019 ostatní platy 0,00
5139 ost. platby za provedenou práci jinde 0,00
5156 pohonné hmoty 0,00
5169 nákup služeb 0,00
5175 pohoštění 0,00

53 bezpečnost a veřejný pořádek  3 846,00

5311 Městská policie, kamerový systém 3 846,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru   
7 strážníků 2 247,00

5021 OOV 273,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 655,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 227,00
5134 prádlo, oděv, obuv 79,00
5137 dhdm 73,00
5139 nákup materiálu 45,00
5154 elektrická energie 18,00
5156 PHM 40,00
5162 služby telekomunikací 40,00
5167 školení, vzdělávání 72,00
5169 nákup služeb 22,00
5171 opravy a údržba 40,00
5173 cestovné 15,00
6122 přístroje zařízení   2 kamerové body 0,00

5512 požární ochrana 1 204,00

5021 OOV 60,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 3,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 1,00
5132 ochranné pomůcky 70,00
5136 knihy, tisk 5,00
5137 dhdm 30,00
5139 nákup materiálu 50,00
5151 voda 25,00
5152 teplo  teplo hasičské zbrojnice 200,00
5154 el. energie 90,00
5156 PHM 100,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 45,00
5163 služby pen. ústavů   

pojištění aut a  výjezdového družstva 100,00
5166 poradenské, právní služby 0,00
5167 školení, vzdělávání 35,00
5169 nákup služeb   STK, revize přístrojů 150,00
5171 opravy a údržba  technika 100,0 240,00

hasičská zbrojnice 50,0
oprava střechy HZ 90,0

6121 investice 0,00
6123 dopravní prostředky 0,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 34 450,00

61 státní moc, státní správa, územní samospráva 

a politické strany 27 347,00

6112 zastupitelstva obcí 3 081,00

5023 odměny členů zastupitelstev 2 183,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 497,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 196,00
5136 knihy 2,00
5139 nákup materiálu 20,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. služby 65,00
5167 školení, vzdělávání 5,00
5173 cestovné 80,00
5175 pohoštění  zastupitelské orgány 18,00
5194 věcné dary 15,00

6171 činnost místní správy 24 266,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 885,00
5021 OOV 425,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 3 455,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 1 196,00
5038 ostatní povinné pojištění   vyhl. 125/93 90,00
5136 knihy, tisk 30,00
5137 dhdm   PC   nábytek ORM 300,00
5139 nákup materiálu 460,00
5151 voda 100,00
5152 teplo   teplo MěÚ - Obecní dům 230,00
5153 plyn   teplo radnice 180,00
5154 el. energie 195,00
5156 PHM 25,00
5161 služby pošt 470,00
5162 služby telekomunikací 390,00
5163 služby peněžních ústavů 10,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby  audit 250,00
5167 školení, vzdělávání 180,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5169 nákup služeb  servis software (393, stravování (860) 1 660,00

update (200), ostraha (12)
5171 opravy a udržování  vchodové dveře č.p. 1 60,0 290,00

osvětlení schodišť č.p. 1650 90,0
sklepy  - odstranění vlhkosti 90,0
oprava podlahy u výtahů 50,0

5172 programové vybavení 0,00
5173 cestovné 30,00
5175 pohoštění 25,00
5161 zaplacené sankce 0,00
5195 odvody za zdravotně postižené 70,00
5229 ostatní neinv. transfery  příspěvek SMO 0,00
5361 nákup kolků 20,00
5362 daně a poplatky 0,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv. 0,00
6111 programové vybavení  inv. charakteru 100,00
6121 investice  výtah č.p. 1650 0,0 500,00

vchodové posuvné dveře 0,0
přestavba skladu na archív 500,0

6123 dopravní prostředky  auto 400,00
6125 výpočetní technika server, licence Windows a Oracle 300,00

63 finanční operace 1 960,00

6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 1 480,00

5141 splátky úroků  ČMHB, SFRB, SFŽP  (640), 
ZŠ Kostelní (760) 1 400,00

5163 služby peněžních ústavů   vedení účtů 80,00
6320 pojištění funkčně nespecifikované 480,00

pojištění majetku města
5163 služby peněžních ústavů 480,00

6330 5349 převody vl. fondům soc. fond 854,00
6399 finanční operace 0,00

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

64 ostatní činnost 5 143,000

6402 finanční vypořádání z minulých let 0,00

5364 vratky transferů z minulých let 0,00
5366 výdaje finančního vypořádání 0,00

6409 ostatní činnost  5 143,00

5163 služby peněžních ústavů 0,00
5901 nespecifikované rezervy 5 143,00

VÝDAJE CELKEM 216 264,00

Třída  8 FINANCOVÁNÍ 5 365,00

dlouhodobé financování

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 5 365,00
úvěr Raiffeisenbank   bazén 0,0
úvěr ČMHB   č.p. 109 761,0
úvěr ČMHB   novostavba 309,0
úvěr SFRB   obnova bytového fondu 1 176,0
úvěr SFŽP   kanalizace Sedlčánky 948,0
úvěr ČS   Městské muzeum 0,0
stavebníci  -  lokalita Jiřina 0,0
stavebníci  -  lokalita Třebízského II 950,0
stavebníci - lokalita Nedaniny 1 221,0

REKAPITULACE  ROZPOČTU NA ROK 2009

PŘÍJMY

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 106 424,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 43 050,00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 25 975,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 175 449,00

Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 7 330,00

PŘÍJMY CELKEM 182 779,00

VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 251,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 42 125,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 131 912,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 476,00

Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 5 050,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 34 450,00

VÝDAJE CELKEM 216 264,00

FINANCOVÁNÍ

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 28 850,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky 10 000,00

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -5 365,00

FINANCOVÁNÍ 33 485,00

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.
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Základní škola
Kostelní 457

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka.celakovice.cz
http://www.kamenka.celakovice.cz 

VÁNOČNÍ MĚNĚNÍ
Na začátku bylo slovo. Tedy spíše kapitola

o rodině a náhradní rodinné péči v hodinách
občanské výchovy.

Toto téma by se dalo probrat velmi jednoduše
a krátce, ale představa našich žáků o tom, jak
se žije dětem v dětském domově, by nejspíš
zůstala mizivá.

Proto jsem se rozhodla podniknout s dětmi ze
6. B akci, jejímž smyslem nebude jen zjistit, jak
to v dětském domově chodí, ale také udělat
radost dětem zde žijícím a rozvinout komunika-
tivní schopnosti a empatii našich žáků. A tak
vzniklo VÁNOČNÍ MĚNĚNÍ.

Děti ze 6. B měly za úkol vyrobit doma vlast-
ními silami nějakou drobnost – věcičku, kterou
bychom po oslovení místních obchodníků vymě-
nili za novou věc – zboží z daného obchodu
a tuto věc potom věnovali jako vánoční dárek
dětem v Dětském domově v Nymburce. Naši
šesťáci vyráběli nádherné věci: hrad z papíru,
náhrdelníky a náramky z korálků, panenky
z vařeček, těžítka, dokonce i ručně malované
karty a pexeso a mnoho dalších věcí. Poté, co
jsme měli těchto vlastních výrobků už velkou
spoustu, vydali jsme se na průzkum terénu –
zašli jsme do některých místních obchodů
a vysvětlili zde obsluze, oč nám vlastně jde.

Nevěřili byste, jak byly děti nervózní a napja-
té, aby nic nepokazily, když měly slušně, stručně
a jasně požádat o účast v naší akci dospěláky,
se kterými běžně mluví jen jako zákazníci. Ve
škole jsme trénovali, jak se správně vyjadřovat,
jak vystupovat a jak se chovat. A snad i díky
tomu nás prakticky všichni oslovení čelákovičtí
obchodníci trpělivě vyslechli a přijali naše
pozvání k vánočnímu měnění. Pak už nám
nezbývalo než popadnout přepravku s našimi
výrobky a jít je vyměnit za dárky pro dětský
domov. A dostali jsme opravdu krásné dárky. Tak
například stavebnice, budíka, stříbrné náušnice,
plyšové medvídky, hrnečky, kosmetické taštičky,
vánoční čaje, šampony, čepice, autíčko, přívěsky
na mobil.

Děti ze 6. B byly nadšené tím, co všechno
mohou zabalit pod stromeček dětem z dětského
domova a myslím, že balení všech 76 dárků pro
ně byla spíš radost než práce. Stejně tak jsme
se těšili do Nymburka, kam jsme jeli předat
nadílku paní ředitelce.

Na závěr bychom chtěli opravdu srdečně
poděkovat všem místním obchodníkům z námi
oslovených prodejen za jejich vstřícnost, las-
kavé přijetí a pomoc při uskutečnění celé této
akce. 6. B Kamenka a Mgr. Jitka Peterová

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

tel.: 326 929 011, fax: 326 994 887 
e-mail: info@gymnacel.cz  
http://www.gymnacel.cz

Návštěva zámku Loučeň
Na sklonku listopadu se vypravila třída 2. B společně s 2. C na zámek Loučeň. Je to krásný 

barokní zámek nedaleko Nymburka, který je zajímavým a příjemným výletním místem. S nově vybu-
dovanou expozicí byl zpřístupněn veřejnosti v den magických „sedmiček“ – 7. 7. 2007. Zároveň byl
otevřen i zámecký park s jedinečným souborem deseti bludišť a labyrintů. Nejeli jsme však jen na
výlet, protože jsme měli objednáno projektové vyučování na téma „Minotaurus a ti druzí“ (pohádky,
báje a pověsti nejen o strážci nejslavnějšího labyrintu světa).

Po prohlídce zámku jsme srovnávali náš dnešní život s životem dětí na zámeckém dvoře, poslechli
si pěknou pohádku, vypravovali jsme na základě obrazového materiálu a malovali podle vlastní fan-
tazie pohádkovou postavu. Někteří z nás zvládli vymyslet i krátký příběh.

Děti ze 2. C měly možnost seznámit se s pravidly stolování, chování při jídle a dokonce si zkusily
také prostřít stůl paní kněžně. Projektový den měl totiž název „Mít tak hostinu na zámku“. V závěru
dopoledne pak odpovídaly na otázky pana komorníka a vysloužily si od něj pochvalu za bezchybné
odpovědi.

Jen do parku jsme se kvůli vytrvalému dešti nedostali. Ale, jak se říká, není všem dnům konec,
chystáme se navštívit loučeňský zámek a jeho labyrinty i v roce 2009, protože se nám zde opravdu
moc líbilo. Třídní učitelky P. Schneiderová a H. Tichá

Vánoční setkání
29. listopadu uspořádalo Gymnázium již

podruhé vánoční setkání s rodiči, veřejností
a s absolventy školy. Překvapil nás nebývalý
zájem, přišlo přes 400 návštěvníků a u někte-
rých stánků byla doslova tlačenice. Hosty jsme
vítali teplým čajem a jablečným závinem. Mnozí
rodiče budoucích uchazečů využili této příleži-
tosti k získání informací o možnostech studia.
Na promítací plátno umístěné v okně školy se
promítaly videonahrávky ze života školy. Kromě
neformálních setkání s vedením školy a s učite-
li nabídli žáci a třídní učitelé svým hostům kurz
zdobení vánočního pečiva, výroby vánočních
ozdob, prima a sekunda předvedly svá divadel-
ní vystoupení, tercie a septima zpracovaly vá-
noční tradice v různých zemích světa, a to ve
všech cizích jazycích, kterým se ve škole učí,
a nabízely k ochutnávce různé národní vánoční
speciality. V tělocvičně byly připraveny netra-
diční soutěže. Ve škole se prezentoval také Klub
leteckých modelářů a nabídl žákům alternativy
pro využití volného času. Mimořádný úspěch
sklidili šikovní čínští kuchaři z restaurace paní
Wangové. Jejich mistrovská díla si návštěvníci
odnášeli domů.

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na
setkání při dalších akcích v novém roce.

vedení školy
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Nositelé Evropské jazykové ceny LABEL ve Vídni
První týden v prosinci se studenti septimy čelákovického gymnázia v doprovodu paní učitelek

Heleny Macháčkové, Barbory Hejnákové a pana učitele Mrtky zúčastnili čtyřdenního výletu do Vídně.
Tuto aktivitu mohli uskutečnit díky finanční dotaci Ministerstva školství udělené za získání Evropské
jazykové ceny LABEL (projekt Deutsch und Tschechisch Hand in Hand, kterého se účastnili společ-
ně s partnerským gymnáziem v německém Remchingenu).

Ve čtvrtek jsme se sešli deset minut před pátou ranní na čelákovickém nádraží ještě značně ospa-
lí, abychom přijeli do Vídně ještě před polednem. Naše první kroky okamžitě směřovaly do zařízení
jménem Vienna City Hostel, kde jsme byli ubytováni. Krátce po ubytování a seznámení se s novým
prostředím jsme vyrazili na prohlídku Haus des Meeres, což je mořské akvárium vybudované
v bývalém objektu  protiletecké obrany Vídně. Kromě vodních živočichů tam jsou k vidění i někteří
exotičtí hadi a pavouci, což některá děvčata příliš nepotěšilo.

V pátek jsme navštívili Hofburg, sídlo habsburských císařů, kde jsme si prohlédli muzeum věnované
slavné císařovně Sissi. V tomto muzeu jsme se dozvěděli mnohé o životě a smrti slavné císařovny
a ověřili si, že kolem významného člověka po smrti vzniknou nepravdivé mýty. Po skončení prohlídky
nám kantoři dali rozchod, abychom si mohli prohlédnout předvánoční Vídeň podle svých individuál-
ních zájmů.

Schönbrunn jsme navštívili v sobotu, ale bohužel jsme se dovnitř nedostali, neboť všechny termíny
byly již dlouhou dobu obsazeny českými cestovními kancelářemi. Prošli jsme se alespoň zahradami
a prohlédli si Gloriette, vybudovanou na památku vítězství Rakouska v bitvě u Kolína. Na cestě zpět
do centra Vídně jsme se stavili na oběd ve vynikající restauraci Srí Lanka. V centru jsme si prohléd-
li velkolepou gotickou katedrálu Stephansdom, která je jedním ze symbolů Vídně, a večer jsme šli do
Albertiny, kde jsme zhlédli výstavu děl Vincenta van Gogha.

V neděli jsme navštívili Hundertwasserhaus, což je velice netradiční obytný objekt, který postrádá
jakoukoli pravidelnost. Zde jsme si prošli i Hundertwasser Village, což je ve stejném stylu postavená
pasáž, kde si turisté mohou nakoupit suvenýry.

Celý pobyt jsme si skutečně užili. Lukáš Růžička, septima A, Gymnázium Čelákovice

Podzim v Záluží
Dne 1. 11. 2008 se v Záluží opět závodilo.

Konal se III. ročník „Běhu Zálužím“, kterého se
zúčastnilo 31 dětí od 3 do 15 let. Závod přišli
podpořit i rodiče, kteří pomáhali s organizací.

24. 11. 2008 osadní výbor pozval do klubov-
ny na hřiště ženy našeho obvodu. Besedovalo
se o zdraví s paní doktorkou Skalickou
a pozváni přijal i místostarosta města Petr Baři-
na. Setkání bylo příjemné a bude se opakovat.

Svou činnost v tomto roce OV zakončil tradič-
ní mikulášskou nadílkou v klubovně na hřišti,
díky tomu, že se podařilo v klubovně zvětšit pro-
story pro společenské akce. Dětí přišlo 46
a místo v klubovně bylo i pro rodiče. Mikuláš
rozdal dárky a tanečkem se děti rozloučily.

Děkujeme všem za pomoc a těšíme se na
další práci s občany i dětmi v roce 2009

Roman Přívozník, předseda

Korálkové šperky 10. 1. od 14.00 – 18.00 hod.,
550,- Kč,

Keramika (téma domluvou) 18. 1. od 13.00
hod., 800,- Kč,

Kurzy pro seniory
Pletení z pedigu 16. 1. od 13.00 hod., 200,- Kč,

Malování na hedvábí, 23. 1. od 13.00 hod.,
200,- Kč,

www.vd-labyrint.cz

tel.: 777 992 214

JUPIÁDA
aneb veselá hudební škola

5. 12. 2008 se v Kulturním domě v Čelákovi-
cích sešli žáci a studenti místních základních
škol a gymnázia na koncertu „Jupiáda“.

Jupiáda je multimediální koncert pro děti.
Protagonisté projektu citlivou a hravou formou
vtáhnou účastníky do děje. Každá písnička,
která na koncertě zazní, je výchovně motivo-
vána. Dalším důležitým aspektem projektu je
jeho obsahová stránka, která klade důraz na
vzdělávání, etiku, ekologii, mezilidské vztahy,
cestování, dopravu, péči o zdraví apod.

Již při vstupu všichni dostali CD s písničkami,
zpěvník, vstupenku a podpisovou kartu. Některé
děti šly na koncert úplně poprvé, a proto vstu-
povaly s obavami, které se však velmi rychle
rozplynuly. Už snad možná tím, že je vítal čert.

Když se v sále zhaslo, začala ta správná
atmosféra opravdového koncertu. Tleskáním
a pískáním si děti vyvolaly začátek koncertu.
Když nastoupili na pódium Fofrník, Bobo, Dok-
tor a Drobeček, roztancovaly se všechny přední
řady.

Před koncem musel Jupiádateam přidávat
několik písniček. A při autogramiádě jsme měli
všichni pocit, že Jupiádateam bude umačkán.

Fotografie a podrobnosti celého projektu
najdete na www.jupiada.cz

Naďa Pokorná, MDDM Čelákovice 

Osadní výbor Záluží
informuje

➞
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MDDM
Havlíčkova 691,

tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

http://www.mddmcelakovice.cz

Výtvarná řemesla - kurzy 1. pololetí

2008/2009
Vzhledem k většímu počtu zájemců jsme

museli rozdělit kurzy tkaní a korálkování na
začátečníky a pokročilé. Přibylo několik dětí na
košíkování, proto je otevřen od prosince kurz
pro začátečníky – děti, v neděli odpoledne – ve
vypsaných termínech.

V lednu a únoru 2009 je proto několik změn
v časech zahájení kurzů, čtěte informace týden
před zahájením kurzu v MDDM.

Přihlášky: osobně, telefonicky nebo e-mai-
lem. Vybíráme 1x za školní rok 30,- Kč registra-
ční poplatek, výše kurzovného se dozvíte
v MDDM Čelákovice (poplatky jsou různé, podle
počtu vyučovacích hodin a věkové kategorie
účastníka). Pozor, některé kurzy mají omezenou
kapacitu počtu účastníků, přihlaste se včas!
Kurzy trvají 3 vyučovací hodiny (pletení košíků 6
hodin). Košíkování z pedigu pro děti trvá 4 vyu-
čovací hodiny. Kurzovné vybíráme za 5 lekcí, tj.
za jedno pololetí, u pletení košíků a kolíkování
lze doplatit další dva termíny. Platí se celé polo-
letí najednou převodem nebo složenkou před
zahájením kurzů. Studenti mají slevu po předlo-
žení potvrzení o studiu. Pro žáky ZŠ je stanove-
no levnější zápisné. Během pololetí lze nahradit
nepřítomnost v jiném výtvarném kurzu (kromě
kurzů pletení košíků pro pokročilé a košíkování
z pedigu). Nahrazování je nutno dohodnout pře-
dem. Materiál ve většině kurzů zakoupíte u lek-
tora. S sebou: pracovní oděv, přezůvky a ostat-
ní pracovní potřeby dle rozpisu u jednotlivých
kurzů.

Kurz proběhne v daném termínu při mini-
málně 5 účastnících. Přihlášení do kurzu je
nutné nejpozději do 1 týdne před vypsaným ter-
mínem!

Tkaní a šitá krajka

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let.
Sobota 10. 1. a 24. 1. 2009 od 12.30 do 17.30
hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy vede Vilma Nas-
ková. (Tkaní začátečníci a pokročilí a patchwork
probíhají současně, ale začínají v různé hod. Bli-
žší informace v MDDM). S sebou: nůžky, silnější
vlnu, kdo má – tkací jehlu, pravítko, tužku, vidli-
čku nebo hřeben na stloukání tkaniny.

Patchwork a Mola

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let.
Sobota 10. 1. a 24. 1. 2009 od 16.30 do 19.00
hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy vede Vilma Nas-
ková. (Tkaní začátečníci, pokročilí a patchwork
probíhají současně, ale začínají v různé hod. Bli-
žší informace v MDDM). S sebou: nůžky, pravít-
ko, tužku, látky, jehlu, nitě.

Malování na hedvábí, drhání

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let.
Sobota 17. 1. 2009 od 13.30 do 16.00 hod.
v nových prostorách MDDM Čelákovice za Kul-
turním domem. Kurzy vede Ing. A. Zradičková.
Za barvy a základní materiál vybíráme 20 – 50,-
Kč za kurz (podle druhu materiálu). S sebou: na
drhání – nůžky, bavlněný provázek, nebo mate-
riál vhodný na drhání, větší zavírací špendlík, na
malování na hedvábí – vyšívací bubínek, vlastní
materiál (hedvábí) – kdo má, hadřík na štětce.

Korálkování (2D, 3D) a základy bižuterie

Pro děti od 7 let, mládež, dospělé.
Neděle 18. 1., 1. 2. 2009 od 13.30 do 17.30 hod.
v Havlíčkově ulici. Kurzy vede M. Pěkná (korál-
kování začátečníci a pokročilí probíhají sou-
časně, ale začínají v různém čase, info
v MDDM). S sebou: nůžky, tvrdou podložku, kle-
štičky, korálky, silon, drát – kdo má.

Batikování a potisky látek, malování na textil

Pro děti od 9 let, mládež, dospělé.
Neděle 18. 1., 1. 2. 2009 od 13.30 do 16.00 hod.
v Havlíčkově ulici. Kurzy vede Ing. A. Zradičko-
vá. S sebou: nůžky, různě silné provázky, kolíčky
na prádlo, bílé tričko.

Drátování, šperk po každé jinak

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let.
Neděle 18. 1 a 1. 2. 2009 od 16.30 do 19.00
hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy vede Ing. A. Zradič-
ková. S sebou: kleštičky, korálky, drát – kdo má.

Pletení košíků – pokročilí

Pro mládež a dospělé. Maximální počet 12.
Sobota 10. 1. a 24. 1. 2009 od 8.45 do 14.15
hod. v nových prostorách MDDM Čelákovice za
Kulturním domem. Kurzy vede A. Borovičková.
Materiál v hodnotě 80 – 120,- Kč lze zakoupit
u lektora. S sebou: zahradnické nůžky, menší
nůž, košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo
ručník.

Košíkování z pedigu

Pro děti od 9 let do 15 let. Maximální počet 8.
Sobota 10. 1. a 24. 1. 2009 od 15.00 do 18.15
hod. v nových prostorách MDDM Čelákovice za
Kulturním domem. Kurzy vede A. Borovičková.
Materiál v hodnotě 80 – 120,- Kč lze zakoupit
u lektora. S sebou: zahradnické nůžky, menší
nůž, košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo
ručník.

Pletení košíků – začátečníci

Pro mládež a dospělé. Maximální počet 8.
Neděle 11. 1. a 25. 1. 2009 od 8.45 do 14.15
hod. v nových prostorách MDDM Čelákovice za
Kulturním domem. Kurzy vede A. Borovičková.
Materiál v hodnotě 80 – 120,- Kč lze zakoupit
u lektora. S sebou: zahradnické, menší nůž,
košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo ručník.

Košíkování z pedigu – děti začátečníci

Pro děti od 9 let do 15 let. Maximální počet 8.
Neděle 11. 1. a 25. 1. 2009 od 15.00 do 18.15
hod. v nových prostorách MDDM Čelákovice za
Kulturním domem. Kurzy vede A. Borovičková.
Materiál v hodnotě 80 – 120,- Kč lze zakoupit
u lektora. S sebou: zahradnické nůžky, menší
nůž, košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo
ručník.

Termíny na druhé pololetí 2008/2009 vyhla-

šujeme v lednu 2009.

Koncem roku 2008 u nás proběhlo několik
akcí, které připomínaly čas adventní a vánoční.
Výtvarně zaměřené akce byly tradičně zaměře-
ny na přípravu drobných dárečků a dekorací.

Během 14 dnů navštěvovaly MDDM první
a druhé třídy ZŠ Kostelní a ZŠ J. A. Komenské-
ho. Dopoledne si děti na Vánočních návodech
ozdobily perníčky, svícny a vyzkoušely svoji
šikovnost při výrobě papírových andílků. Sez-
námily se i se základem techniky decoupage –
dekorování papírovými ubrousky.

Pro maminky s dětmi a starší děti jsme při-
pravili dvě akce začátkem Adventu – odpolední
Vánoční návody a adventní Přáníčka. Příjemná
a tvůrčí atmosféra byla na návodech spojena
s náročnějšími výtvarnými technikami. Kdo
chtěl, vyřezával z topolové kůry, točil svíčky
z voskových plátů nebo si odnesl vlastnoručně
vyrobenou ozdobu z korálků. Nechyběly ani jed-
noduché zvonky a hvězdičky pro nejmenší.

Přáníčka proběhla v nově otevřené klubovně
MDDM v budově Kulturního domu. Akce byla
také zaměřena výtvarně, nabídla příchozím
předvánoční atmosféru.

Mikuláš pro MDDM začal v Kulturním domě –
dopolední Jupiádou, koncertem pro školy
z Čelákovic. Večer se nejmenší čelákovičtí se
svými rodiči sešli na tradiční mikulášskou nadíl-
ku na zahradě MDDM.

Celý listopad byl pro část výtvarníků MDDM
druhým rokem zaměřeným na Řemesla hrou.
I tady si děti s námi vyrobily hezké dárečky –
košíčky a svíčky. Cílem tohoto celoročního pro-
gramu pro 3. a 5. třídy ZŠ je seznámit děti s tra-
dicí řemesel formou hry, základní teorií i vlastní
zkušeností při práci s materiálem, se kterým
většina z nich nemá možnost jinde pracovat.

V podzimní části Řemesel hrou jsme dětem
ze ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Nehvizdy nabídli
seznámení se se základy pletení košíků a výroby
svíček – točených a litých. V ZŠ Nehvizdy se
pletení košíčků z pedigu zúčastnily i 1. a 2. třídy.
Pod vedením zkušené paní Aleny Borovičkové
se všechny košíčky povedlo zdárně dokončit.

Na jaře 2009 opět připravujeme pro školy
drátování šperků a tkaní a předtkalcovské tech-
niky. Celý program Řemesla hrou je podporován
sponzorem. Děti, které zaujme tato výtvarná
činnost, mají možnost navštěvovat celoročně
kurzy. Pro ty, co chodí na košíkování, sponzor
zajistil materiál zdarma.

Koncem roku MDDM nabídl k vystavení betlé-
my, vyřezané dětmi z topolové kůry. Jeden byl
umístěn v Městské knihovně, další na vánoční
výstavu do Muzea. Vznikaly postupně několik
let pod vedením pana Jaroslava Stracha v his-
torickém kroužku Hraboši.

Prosinec, to je pro MDDM několik let
i pořádání dvou sportovních akcí pro školy
z Čelákovic: 11. 12. v tělocvičně ZŠ J. A.
Komenského proběhla Vánoční laťka a 18. 12.
v bazénu Vánoční přebor v plavání.

A co jsme nestihli? Slíbili jsme zajistit dva
výtvarné kurzy – Enkaustika a Obrázky z rybích
šupin. Připravujeme je na jaro 2009, hlídejte si
termíny, kurzy budou pro omezený počet účast-
níků.

A na konec informace pro naše táborníky:
v letní táborové základně v Miličíně už díky
Městu Čelákovice stojí dvě nové chaty! Další
dvě budou kompletně přestavěny na jaře 2009.
Turnusy táborů se připravují a některé už nyní
mají jen několik volných míst. Proto, kdo chce
s námi v létě na tábor, přihlaste se brzy!

Ing. Alena Zradičková
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I v zimních měsících rostou houby. Předně
naše známá hlíva, některé šťavnatky, pařezník,
bolcovitka bezová a význačná jedlá houba
penízovka sametonohá (flammulina velutipes).
Houbička má klobouk v rozpětí 1 – 8 cm široký,
nízce vyklenutý, tenoučký. Barvu má okrově žlu-
tou až do medova, uprostřed kaštanově hnědý,
za vlhka lepkavý. Lupeny bílé, později nažloutlé.
Třeň válcový, dole zúžený, nahoře žlutavý dole
kaštanově hnědý, sametově plstnatý. Dužnina
má mírnou houbovou chuť i vůni. Roste v trsech
na pařezech a nižších partiích stromů, zejména
listnatých. Je zajímavé, že většina výše jmeno-
vaných hub jsou houby léčivé a všechny je
můžeme pěstovat i uměle.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

– vchod z ulice Na Stráni č.p. 1650,
tel.: 776 705 120

e-mail: mctucnak@quick.cz
http://mctucnak.aspweb.cz

(nabízíme zasílání programu a dalších
informací na Váš e-mail) 

Otevírací doba: po–pá 9.00 – 12.00 hod.

JSME TU PRO VÁS UŽ 10 LET
od 31. ledna 1999

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Aerobik a P-class pro začátečníky, pondělí
a středa 20.00 – 21.00 hod. v tělocvičně ZŠ J.
A. Komenského, informace Martina Vlčková,
tel.: 737 647 968.
Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika a posilo-
vání, čtvrtek 19.30 – 20.30 hod.v tělocvičně u bazé-
nu, informace Anička Králová, tel.: 723 672 884.
Předporodní kurzy, středa 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, 604 564 683, hlaste se  prosím co nejdříve
tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

NOVÉ KURZY OD LEDNA:

Kurz angličtina pro děti (2 – 3 roky) s rodiči,

kurzy budou probíhat ve čtvrtek dopoledne
v tělocvičně u bazénu, lekce trvá 40 minut, stojí
60 Kč, nutno předem přihlásit: Kateřina Corbin,
tel.: 603 320 187.
KUNG-FU – výuka bojového umění pro děti

od 4 let

kurzy budou probíhat ve čtvrtek od 13.00 hod.
v tělocvičně u bazénu, informace Petra Loren-
zová, tel.: 606 582 848.
Kurzy Hudební školy Yamaha

Hrátky s robátky – pro děti od 4 do 18 měsíců
První krůčky k hudbě – pro děti od 18 měsíců
do 4 let,
kurzy budou probíhat ve čtvrtek dopoledne
v tělocvičně u bazénu, ukázkové hodiny 8. 1.
2009 ve čtvrtek v dopoledních hodinách, nutno
předem přihlásit, Z. Bartošová, tel.: 732 655 396.
Kurzy masáží kojenců a batolat budou pokra-
čovat v lednu, přihlášky a informace M. Grze-
síková, tel.: 604 282 411.
PŘIJÍMÁME NOVÉ ÚČASTNÍKY I DO STÁVA-

JÍCÍCH KURZŮ – informace na našem webu

AKCE V LEDNU:

Schůzka maminek – čtvrtek 8. 1. 2009 od
10.00 hod., pozvání pro všechny, kteří se chtějí
aktivně zapojit do tvorby programu v MC.
Divadélko pro nejmenší – úterý 13. 1. 2009 od
17.00 hod., „Tři prasátka“, vhodné pro děti od
18 měsíců, repríza prosincové pohádky.
Křesťanské setkání – středa 14. 1. 2009 od
18.00 hod., setkání nad zajímavými tématy a se
zajímavými hosty, zúčastnit se může každý bez
ohledu na příslušnost či nepříslušnost k církvi.
Čtení pohádek pro nejmenší – čtvrtek 15. 1.
2009 od 10.00 hod., „Sněženka a Růženka“,
vhodné pro děti od 18 měsíců.
Divadélko pro nejmenší – čtvrtek 29. 1. 2009
od 10.00 hod., „Šípková Růženka“, vhodné pro
děti od 18 měsíců.
3. RODINNÝ COUNTRYBÁL – neděle 25. 1.
2009 od 16.00 v Kulturním domě, vstupenky
v MC, stylové oblečení pro děti i rodiče vítáno,
naučíme se pár country tanců, taneční a jiné
soutěže, bohatá tombola.

Co provedli čelákovičtí skauti?!
Skončil rok 2008. Jaký byl u čelákovických skautů? Úspěšný! Světlušky, děvčata od 7 do 11 let,

se úspěšně probojovaly v závodech všestranných dovedností ze základního přes krajské do celo-
státního kola a skončily jako šestá nejlepší (a nejšikovnější) družina z celé České republiky.

Během roku se děti zúčastnily téměř třicítky výprav a akcí čelákovického skautského střediska.
V průběhu roku proběhly tradiční výpravy, staré i nové hry, akce družinové, oddílové i střediskové, ale
i výtvarné vyrábění v klubovně, promítání a téměř 370 schůzek. Pokud bychom spočítali čas věno-
vaný čelákovické mládeži, dojdeme k neuvěřitelným číslům.

V létě jsme tábořili v lesích u Dobříše. Vzhledem k tomu, jak se počet skautů rozrůstá, bylo nutné
pořídit další táborové vybavení.

Na podzim proběhla velká městská hra „Chyťte Čeláka“. Úkoly při hře plnilo více než  40 týmů 
složených z příchozích obyvatel města. Nebyly to jen děti. Kouzlu hry neodolaly ani maminky 
a zapojily se s úžasnou vervou do plnění nejroztodivnějších úkolů. Tatínkové nemohli zůstat 
pozadu.

V prosinci stihli ještě roveři a rangers posbírat vítězné vavříny v umělecké soutěži „Polibek múzy“.
Do celostátního finále soutěže se probojovala dokonce dvě čelákovická díla – fotografie Anny 
Poloprutské (Netyky) s názvem „Dvojčata“ a umělecké prsteny Ondry Pařízka z plexiskla, mědi 
a hliníku. Prsteny získaly vítězství nejen ve své kategorii, ale v celém výtvarném oboru.

Závěr roku patřil tradiční vánoční besídce, která zaplnila sál ZUŠ. Možná jste si i Vy připálili 
o Vánocích Betlémské světlo, které skauti do Čelákovic přivezli.

Uplynulý rok byl tedy úspěšný a děkujeme všem, kteří se na tom podíleli – ať to byla čelákovická
farnost pronájmem klubovny, Město Čelákovice a Středočeský kraj finančním příspěvkem, rodiče
a vedoucí, kteří se dětem aktivně věnují ve svém volném čase, ale také všichni drobní pomocníci,
bez kterých velké věci dělat nelze. Fotografie a další informace o činnosti čelákovického střediska
Junáka naleznete na www.skaut.info.

Co nás čeká letos? Je pravděpodobné, že Čelákovice, s ohledem na jejich úspěchy ve skautských
soutěžích, budou v červnu 2009 pořadateli krajského kola Svojsíkova závodu. To bude velká výzva.
Jde o víkendové skautské klání ve městě i jeho okolí mezi desítkami družin z celého kraje. Do roku
2009 máme opět velké plány :-) Václav Špaček
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Mužstvo fotbalové
minipřípravky Unionu
A si v neděli 7. prosin-
ce přivezlo ze silně
obsazeného halového
turnaje Umbro v Říča-
nech cenné vítězství.
Čelákováci pod vede-
ním trenéra Milana
Prela porazili v základ-
ní skupině hráče AC
SPARTA Praha 4:0 a ve
finále přehráli výběr
SK Slavia Praha 1:0.
Foto: Roman Štěrba

FLORBAL

AEROBIK

FBC CRAZY FROGS
Konec roku 2008 jsme zakončili dvěmi přátelskými utkáními, kde nešlo

ani tak o výsledek, jako o to, aby si děti obou týmů, které převážně tento
sport začínají hrát, dobře zasportovaly.
PŘÍPRAVKA:

FBC CRAZY FROGS - ORKA 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky: Novotný 3, Wolf, Novák
Druhé utkání hráli chlapci, elévové a mladší žáci.
FBC CRAZY FROGS - ORKA 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Branky: Fišer 3, Olmer 2, Bruckner 2
Štastný nový rok a hlavně hodně zdraví Vám všem přejí děti obou týmů.

Tomáš Holcman

Sportovní aerobik v Čelákovicích je stále úspěšný!
Ve dnech 2. - 6. 12. 2008 proběhl v ruském Dubně nedaleko Moskvy

FISAF World Aerobic Fitness Championship ve sportovním aerobiku.
V celkem 7  kategoriích se představili nejlepší světoví kadeti (11-13 let),
junioři (14-16 let) a senioři.

Mistrovství začalo nejmladší kategorií 11-13 let. Za aerobik studio
Čelákovice se do finále z prvního místa probojovalo trio ve složení 
Veronika Švarcová, Sabina Pavlíková a Bára Jandurová. Škoda jen, že
dívky 1. místo neudržely a v náročném závodu nakonec získaly 3. místo.
(1. místo ČR, 2. místo Austrálie).

V juniorské kategorii zavládl boj pouze mezi Češkami. Svůj první titul
vybojovala Anna Pačesová, taktéž z Aerobik Studia Čelákovice. Nutno
dodat, že se Aničce podařilo tento rok vyhrát všechny závody v ČR a tímto
mistrovstvím skvěle ukončila juniorskou kategorii. Příští rok přechází do
kategorie dospělých.

Vrcholem celého šampionátu je vždy závod seniorů. Do finále se
v tomto těžkém závodu probojovala další členka našeho klubu Denisa

Barešová. Bohužel neměla při svém boji o medaili štěstí a v konečném
rankingu jí patřilo nepopulární 4. místo. Vyhrála Australanka Sandi 
Carmichael, druhá skončila Finka Rita Niemi a na třetím místě skončila
Kylie Thomas z Austrálie.

Všem závodníkům gratulujeme, přejeme zasloužený odpočinek po
dlouhé a náročné sezoně a do roku 2009, kdy reprezentaci čeká ME v Bla-
nes (Španělsko) a MS na dalekém Martiniku, hodně zdraví, sil a štěstí!

Vl.B., trenérka (www.aerobik.celakovice.cz)

Zmodernizované zázemí stadionu „U Hájku“
Diametrálně odlišné poloviny roku 2008 si prožili hráči, funkcionáři

i příznivci SK Unionu Čelákovice. Zatímco v té první prakticky do posled-
ního jarního kola trnuli, aby se „áčko“ zachránilo v divizní soutěži (to se ale
bohužel nepodařilo dorostencům), druhá podzimní část byla vyvedena již
v mnohem optimističtějších barvách nejen na fotbalových trávnících.

Odstartoval ji na začátku července velmi vydařený 6. ročník letního tur-
naje „O pohár starosty města Čelákovic“, který byl opět nejlépe obsaze-
ným turnajem v celé České republice. Vždyť na stadionu „U Hájku“ se
představily čtyři přední prvoligové kluby – mistrovská pražská Slavia, která
turnaj již dvakrát vyhrála, dále pak Mladá Boleslav, Brno a Jablonec.
Dopolední vyřazovací zápasy i odpolední duely o umístění měly i výtečnou
diváckou kulisu, neboť je sledovalo přes tisíc spokojených fotbalových
diváků. Vyvrcholením bylo finálové utkání Slavia-Mladá Boleslav, ve
kterém Středočeši díky třem gólům v prvním poločase nečekaně triumfo-
vali a získali poprvé „Pohár starosty“ do svého držení.

K úspěšnému vyznění turnaje pomohlo i zmodernizované zázemí stadi-
onu „U Hájku“, které se uskutečnilo ve dvou etapách. SK Union Čelákovic
totiž obdržel v roce 2007 i vloni v rámci grantového řízení dotaci z „Fondu
sportu a volného času“ Středočeského kraje. Díky těmto dotacím a s vlast-
ní finanční spoluúčastí bylo možno rekonstruovat již zastaralé sociální
zařízení i některé šatny, aby vyhovovaly současným požadavkům. Nyní po
druhé fázi rekonstrukce jsou důstojným dočasným azylem i pro ligové
týmy.

Také areál Městského stadionu, který má SK Union v dlouhodobém pro-
nájmu, se v loňském roce dočkal významné změny tváře. Město Čeláko-
vice bylo investorem vybudování minihřiště s umělým povrchem v rámci
projektu Grassroots UEFA a ČMFS, jehož předseda Ing. Pavel Mokrý se
osobně zúčastnil v polovině října slavnostního otevření. Škoda, že se
nepodařilo do zimy instalovat osvětlení minihřiště, které by jeho využití
v tomto období výrazně prodloužilo!

Na letošní rok požádal SK Union Čelákovice o zařazení do investiční
akce ČMFS „Zelený trávník“, neboť chtěl kompletně rekonstruovat hlavní
travnatou hrací plochu Městského stadionu, která slouží již od poloviny
padesátých let minulého století, a položit pod ní také automatické zavla-
žování. Nepochopitelná liknavost (či schválnost?!) vedoucích funkcionářů
OFS Praha-východ však zavinila, že řádně podaná čelákovická žádost
nedorazila na Středočeský Krajský FS v požadovaném termínu do konce
listopadu 2008, a tak vypadla na rozdíl od klubů z jiných okresů
z následného přidělovacího řízení! Přitom oba fotbalové sekretariáty sídlí
v hlavním městě a OFS Praha-východ měl pouze dát doporučení... Mno-
hem víc však mrzí fakt, že přidělení dotace bylo velmi reálné! (tý)
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říká v rozhovoru hrající trenér nohejbalistů

Čelákovic Michal Doucek po historickém

postupu do extraligy

Sedí úplně klidně, vyrovnaně a občas vyloudí
šibalský úsměv. Na jeho tváři je znatelná radost,
ale také úleva po dramatické jízdě čelákovic-
kých nohejbalistů první ligou. Poprvé v historii
mladého klubu se můžou v Čelákovicích těšit na
nejvyšší soutěž, českou extraligu. Po nervy
drásající bitvě přehráli nakonec čelákovičtí v tře-
tím utkání finálové série play-off Uhlířské Jano-
vice a slaví historický triumf. Výstup na nohejba-
lový Olymp nese podpis úspěšného kouče
Michala Doucka, který se také s námi o postu-
pové dojmy podělil.

Asi nejde začít jinak než velkou gratulací.

Jde přeci o váš obrovský úspěch.

„Děkuji. Ano, jsme si vědomi, že jsme
dokázali velkou věc. Dlouho byl postup do extra-
ligy pro nás jen velkým snem, ale my jsme ho
uměli stále živit, až se nakonec stal realitou.“

Připomeňme čtenářům vaši spanilou jízdu

a hlavně drama ve finále play-off.

„Ligu jsme zvládli myslím velmi dobře, 
bonbónek přišel pak na závěr, kdy jsme ve tře-
tím a rozhodujícím zápase play-off přehráli
Janovice.“

Vaší nejsilnější zbraní byly trojky, kde jste

soupeře doslova válcovali. Ve finále však

váš hlavní žolík, trojka Kolenský, Flekač

a Doucek, svůj part prohrála. Bylo to 

náročné?

„Bylo to hodně náročné. Navíc většina našich
hráčů takový zápas ještě nehrála, šlo prostě
o všechno. Že jsme prohráli v trojicích, to se
prostě stalo, soupeř měl také velkou kvalitu
a všechny souboje byly vyrovnané. Nejtěžší to
bylo psychicky, byl to velký nápor.“

Po výhře v Janovicích jste mohli udělat

rozhodující krok před domácím publikem.

Proč se to nepovedlo už na domácích kur-

tech?

„Možná právě ta tíha utkání nám svazovala
nohy. O to cennější je, že jsme si postup vydo-
byli v třetím zápase na půdě soupeře. Bylo to
fantastické, hlavně také díky našim divákům,
kteří  nám vytvořili skvělou kulisu.

Na druhý zápas jich přišlo doma přes dvě stě,
to je pomalu více než na fotbalisty Unionu
v divizních zápasech.“

Nežárlí na vás v tomto směru fotbalisté?

„Tak to vůbec ne, naopak máme mezi nimi
spoustu kamarádů. Oni přijdou fandit nám, my
zase jim. Každopádně si ale ceníme přízně
diváků a touto cestou jim chceme poděkovat,
oni nás podporovali v těch nejtěžších chvílích.
Za to jim patří obrovský dík.“

Kolem nohejbalistů se v Čelákovicích

utvořila skvělá parta, jak jste to dokázali?

„Víme, že nohejbal je malý sport, dá se říct,
že ryze amatérský. Tady se sešla ta pravá sku-
pina lidí, která se nohejbalem výborně bavila
a strhla ostatní. Prostě je tady dobrá atmosféra,
a to nejen díky hráčům, ale právě také díky
lidem kolem nohejbalu. Ti sice nejsou vidět na
kurtech, ale bez nich by to nešlo.“

Dobře, ale víte, že postupem do extraligy

jste si na sebe také ušili tak trochu bič? Oče-

kávání teď budou velká.

„Už jenom to, že se v Čelákovicích bude hrát
extraliga, je velké (úsměv...). Samozřejmě chce-
me teď využít pauzy a tým také vhodně doplnit,
abychom mohli v nejvyšší soutěži hrát důstoj-
nou roli.“

Máte oproti ostatním týmům výhodu, pro-

zradíte jakou?

„Prozradit to jistě mohu. Máme hodně mladý,
perspektivní tým, který je zárukou dobré
budoucnosti čelákovického nohejbalu. Navíc by

Porazili mistry světa!
První prosincová sobota patřila v Praze na

Kotlářce Poslední smeči dorostu 2008. Ve star-
tovní listině čtvrtého ročníku turnaje se objevilo
19 dvojic. Za účasti takřka kompletní české špi-
čky i čerstvých juniorských mistrů světa ze Slo-
venska, startujících pod hlavičkou Revúce, při-
nesl turnaj atraktivní podívanou. Trochu
nečekanými vítězi se po celodenních bojích stali
bratři Medkové (SK Liapor Karlovy Vary).

Základní skupiny turnaje ani první kolo
pavouka žádné překvapení nepřinesly. Teprve
ve čtvrtfinále  se děly věci... Do té doby
suverénní slovenské duo světových šampionů
Kilík - Kozlík začalo nepochopitelně chybovat
a v koncovce třetího setu podlehlo nenápadným
mladíkům z Čelákovic Vedralovi s Čejkou. Stře-
dočeši hráli celé utkání bez bloku a vyplatilo se.
Ačkoliv nakonec skončili bez cenného kovu,
mohou se jako jediní pochlubit skalpem úřadu-
jících mistrů světa.

„UŽÍVÁM SI  EXTR ALIGOVÉHO POSTUPU“,

18. 10. 2008 postoupili hráči čelákovického nohejba-

lového oddílu do nejvyšší nohejbalové soutěže a v roce

2009 budou hrát extraligu mužů. Místostarosta PaedDr.

Luboš Rýdlo jim jménem Města poděkoval a předal

věcné dary. Vzhledem k rozvoji tohoto sportu v našem

městě a nárůstu zájmu o něj ve všech věkových skupi-

nách bude Město společně s dalšími subjekty hledat

řešení, jak mu nejlépe rozšířit technické zázemí. D. V.

měli ještě dva mladíci přijít, tak věřme, že nohej-
balové mládí bude v Čelákovicích úspěšné
i nadále.“

Loni se zúčastnil Mistrovství ČR v nohej-

bale Michal Kolenský a překvapivě v extrali-

gové konkurenci obstál. Máte v plánu něco

podobného i letos?

„Michal Kolenský obsadil v kategorii jednotliv-
ců druhé místo, což bylo vzhledem k těžké kon-
kurenci doslova fantastické. A já přiznám, že
naprosto nečekané. Samozřejmě Mistrovství
ČR je velká událost, každý se chce ukázat.
Pokud by se někomu z Čelákovic povedl podob-
ný kousek zopakovat, bylo by to skvělé.“

A jaký ohlas má váš úspěch ve městě?

Jde vaše popularita nahoru?

„Jak už jsem říkal, nohejbal je malý sport,
který potřebuje podporu. Ohlasy jsou momen-
tálně velké, ale my musíme počítat také s tím, že
nám nastanou běžné extraligové starosti jako
větší cestování, širší kádr, na to se chceme
dobře připravit. Teď nás pozvali zástupci města,
i to je dobrá vizitka naší práce. Samozřejmě
proběhlo několik rozhovorů v médiích, no
a oslava postupu se neobešla bez vítězného
doutníčku...“

Poslední otázka se týká vašich ambicí

v extralize. Jaké tedy budou?

„Přece ty nejvyšší (...znovu smích). Ne, jsme
realisté a chceme se pohybovat někde kolem
pátého místa, to by se nám líbilo. Jak své cíle
v první sezoně mezi elitou naplníme, to se
ukáže až příští rok v dubnu, kdy se extraliga
rozběhne. Každopádně už teď s předstihem
chci všechny fanoušky nohejbalu pozvat na
čelákovické kurty, jistě se mají nač těšit.“

Přejeme tedy také hodně povedených

extraligových smečí a děkujeme za roz-

hovor.

Roman Veselý

zdroj: Polabský týdeník TOK

ROZHOVOR
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