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ROZVOJ MĚSTA
V ROCE 2010
Finanční situace

Strategie rozvoje města pro rok 2010 je sice
zakotvena ve schváleném rozpočtu města, ale
finanční situace v tomto roce nebude vůbec jed-
noduchá. Souhrn daňových výnosů zachovával
až do roku 2008 mírně vzestupnou tendenci, ale
v roce 2009 se dostavil předpokládaný pokles
některých daňových příjmů, cca o 9 mil. Kč.
Očekáváme, že se tento prohloubí v roce 2010
až o dvojnásobek. To bude velice nepříjemná
skutečnost. Příjmovou část rozpočtu částečně
posílíme kapitálovými příjmy - to jsou příjmy
z prodeje majetku města. Předpokládáme zís-
kat minimálně 15 mil. Kč z prodeje bytů 2 domů
č. p. 1169 a 1171 v ulici Prokopa Holého a sta-
vebních pozemků pod hotelem Beránek a vedle
sauny V Nedaninách. Dalšími důležitými příjmy
budou transfery (dotace), které zatím ve schvá-
leném rozpočtu nenajdete, budou do něj zařa-
zovány postupně v čase jejich prokazatelného
přidělení.

Finančně město citelně oslabuje vracení finanč-
ních příspěvků na výstavbu infrastruktury sta-
vebníkům rodinných domů v obytných zónách,
v roce 2009 tyto povinné výdaje činily cca 1,6
mil. Kč a v letošním roce předpokládáme částku
přes 2 mil. Kč, která se bude v dalších letech
stále zvyšovat. Doplácíme na absolutně pro
město nevýhodné financování obytných zón
v letech 1996 až 2002, kde výstavba základní
infrastruktury v těchto zónách byla hrazena
z půjček od stavebníků RD a vůbec nebylo uva-
žováno s výstavbou komunikací a chodníků.
Nyní se stavebníkům postupně tyto finanční pro-
středky vrací. Standardní postup by ale byl, tak
jak byl realizován v ostatních městech a obcích
v té době a jak jsme jej realizovali od roku 2003,
že stavebníci naprosto logicky uhradí výstavbu
infrastruktury včetně komunikací v ceně pozem-
ku a vlastníci pozemků na základě smlouvy
o spolupráci veškeré náklady na výstavbu sítí
a komunikací městu před jejich výstavbou
zaplatí! Pokračování na str. 3 a 4

Kadetky mají zlato z Karibiku!
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku, fit-

ness a hip hop seniorů a juniorů a Světový pohár
kadetů se na začátku prosince konaly v nád-
herném prostředí karibského ostrova Martinik.

Šampionát začínal Světovým pohárem kade-
tů a probíhal v několika kolech. Z každé katego-
rie postupovalo do finále vždy šest nejlepších.
Do tohoto finále se také probojovalo čeláko-
vické trio ve složení Barbora Jandurová, Sabi-

na Pavlíková a Veronika Švarcová, které star-
tovalo v kategorii týmů 11-13 let. Děvčata opět
svým výkonem potvrdila, že patří mezi nejlepší
a obsadila první místo.

Pokračování na str. 23
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ZM poděkovalo paní Naděždě Štěrbové za
dlouholetou práci vykonanou ve funkci ředitelky
Městské knihovny Čelákovice a za přínos pro
rozvoj kultury ve městě.

ZM schválilo:

• úpravu č. 7 rozpočtu města 2009;
• využití prostředků investičního fondu ZŠ Kos-

telní ve výši 406 300 Kč na podlahové krytiny
do zrekonstruované části školy;

• provedení záchranného archeologického výz-
kumu v rámci realizace stavby „Rekonstrukce
dešťové kanalizace ul. Kostelní“ do maximální
výši 73 665 Kč;

• rozpočet města na rok 2010;
• rozpočtový výhled na období 2010 – 2012;
• obecně závaznou vyhlášku E 1/2009 města

Čelákovic, kterou se změnila obecně závazná
vyhláška E 4/2006 města Čelákovic, o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů;

• obecně závaznou vyhlášku E 2/2009 města
Čelákovic, kterou se změnila obecně závazná
vyhláška E 3/2006 města Čelákovic, o míst-
ních poplatcích (změna v poplatku z ubytovací
kapacity);

• dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečo-
vání místních záležitostí veřejného pořádku
mezi Policií ČR a Městem Čelákovice;

• upravené vyjádření č. 23B/2009 pro potřeby
vydání územního rozhodnutí na stavbu „Opti-
malizace trati Lysá nad Labem – Praha –
Vysočany, 2. stavba“;

• spolufinancování v rámci dotace projektu
„Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně
Čelákovice“ (reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/27.00660)
z rozpočtu města ve výši celkových nákladů 1
922 580 Kč, dále schválilo vyčlenění částky 3
204 300 Kč, odpovídající 100% celkových způ-
sobilých výdajů na projekt z rozpočtu města
na předfinancování projektu, přijetí dotace ve
výši 1 281 720 Kč na tento projekt a zároveň
i smlouvu o poskytnutí dotace;

• jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy
NEPA Čelákovice, spol. s. r. o., na dodávku
technického vybavení pro CZECH POINT
v ceně 27 030 Kč bez DPH a zároveň i příslu-
šnou smlouvu;

• veřejnoprávní smlouvu s městem Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav o používání jeho spi-
sové služby a služeb technologického centra
se spoluúčastí ve výši 15 % dle výzvy Minis-
terstva vnitra, součástí smlouvy je ustanovení
o úhradě ročních provozních nákladů na slu-
žby v maximální výši 15 000;

V souvislosti se zprovozněním datových schrá-
nek je nezbytné zavést na úřadech i elektronic-
kou spisovou službu. Stát na její zavedení
poskytuje dotace, které jsou směrovány přede-
vším na obce III, v našem případě na Brandýs
nad Labem-Starou Boleslav. Tyto obce jsou
potom povinny poskytnout obcím II (na základě
žádosti a uzavřené smlouvy) jednak úložiště
pro datové schránky, spisovou službu a vše pro-
vozovat po dobu pěti let.
• úpravy zřizovacích listin příspěvkových organi-

zací města.
Na základě novelizace zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů, bylo do konce
roku 2009 nutné upravit zřizovací listiny všech
příspěvkových organizací města. První část
úpravy spočívala ve vymezení vlastnictví majet-
ku zřizovatele, který je svěřen příspěvkové

organizaci zřizovatelem, což byla jen formální
záležitost, protože se měnila terminologie daná
zákonem. Druhá část úpravy spočívala v defi-
nování majetku ve vlastnictví příspěvkové orga-
nizace. Zde šlo o majetek, který příspěvková
organizace může nabýt do svého vlastnictví,
aby mohla smysluplně hospodařit (tzv. oběžná
aktiva) jako zejména spotřební materiál a záso-
by. Podle příslušných ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb., by musel i takový majetek
nakupovat zřizovatel a každé organizaci ho
poté převádět, což je nesmyslné a administra-
tivně náročné. Úpravami se dostalo hospodaře-
ní příspěvkových organizací do souladu se
zákonem.

ZM změnilo v návaznosti na přijaté usnesení
č.18/2009, bod 3.4, výši finančního příspěvku
Farní charitě Neratovice na zajištění pečovatel-
ské služby ve městě Čelákovice v roce 2009 ze
170 tis. na 80 tis. Kč, a to na základě jednání
a sdělení FChN, že v této fázi vzhledem k hos-
podaření v průběhu roku 2009 postačí od Města
tato částka.

ZM souhlasilo s čerpáním rezervního fondu ZŠ
Kostelní ve výši do 30 000 Kč za účelem poříze-
ní nové škrabky na brambory.

ZM přijalo nesouhlasná usnesení (viz titulní
strana minulého čísla Zpravodaje) ve věci
„Záměr výstavby paroplynové elektrárny na
katastrálním území obce Mochov“.

ZM konstatovalo, že jednání kontrolního výbo-
ru dne 22. 10. 2009 vzhledem k účasti pouhých
dvou členů ze sedmi nemělo být konáno a před-
ložený Zápis z jednání kontrolního výboru dne
22. 10. 2009 odmítlo jako neplatný.

ZM se dále zabývalo:

• turistickým informačním centrem v CMC
ZM k 31. 12. 2009 žádá vypovědět smlouvu
s CMC, a tím se již nepodílet na nákladech na
provoz jimi zřízeného informačního centra.
Zároveň přesunulo vyčleněné finanční pro-
středky v rozpočtu města na rok 2010 z para-
grafu 2143 (cestovní ruch) ve výši 60 000 Kč
tak, že částku 30 000 Kč přesunulo pod para-
graf 3315 (MěM) s tím, že požaduje zřídit
v Městském muzeu informační centrum,
a zbylých 30 000 Kč do nespecifikované rezer-
vy pod paragraf 6409 – 5901). Položka 2143
byla tedy zrušena.

• rekonstrukcí resp. přestavbou hotelu Beránek
na bytový dům, přičemž přijalo následující sta-
noviska:

- ZM bere na vědomí, že Rada města na
základě doporučení stavební komise požaduje
výpočtem (od autorizovaného dopravního inž-
enýra) prokázat odpovídající kapacitu parkovi-
ště k bytovému domu. Výsledky tohoto posou-
zení požaduje zapracovat do projektové
dokumentace.

- ZM bere na vědomí, že Rada města na
základě doporučení stavební komise požaduje
projektovou dokumentaci dopracovat ve všech
technických souvislostech – řešení zeleně,
veřejného osvětlení, povrchů komunikací
a ploch pro umístění kontejnerů na směsný
i tříděný odpad.

- ZM bere na vědomí, že Rada města na
základě doporučení stavební komise požaduje
umísit navrhovanou trafostanici na opačnou
stranu parkoviště do pozemku p.č. 1320/1

v k.ú. Čelákovice do stávající zeleně, případně
navrhnout jiné řešení, které nebude v kolizi
s navrhovaným dopravním řešením. RM dále
konstatovala, že dohoda o umístění TR se
společností ČEZ Distribuce, stejně jako další
záležitosti týkající se napojení objektu bývalé-
ho hotelu Beránek na elektrickou energii, je
záležitostí investora stavby.

- ZM bere na vědomí, že Rada města požadu-
je předložení dokumentace, upravené ve
smyslu předchozích usnesení, k novému
posouzení.

- ZM bere na vědomí, že Rada města vypově-
děla Nájemní smlouvu ze dne 5. 1. 2007, uza-
vřenou mezi Městem Čelákovice jako prona-
jímatelem a firmou Phoenix Property,
s. r. o. jako nájemcem na pronájem pozemků
st.p.č. –1320/5 o výměře 693 m2, a st.p.č.
–1320/4 o výměře 120 m2, obou v obci
Čelákovice, jelikož preferuje jako nejlepší
řešení pro všechny zúčastněné osoby (včetně
budoucích vlastníků bytových jednotek) sjed-
nocení vlastnictví budovy s vlastnictvím
pozemků, na kterých se budova nachází.

- ZM souhlasí s tím, že Rada města současně
s vypovězením nájemní smlouvy nabídla firmě
Phoenix Property, s. r. o., jako vlastníku objek-
tu bývalého hotelu Beránek možnost odkou-
pení těchto pozemků pod objektem Beránek
ve vlastnictví Města za min. cenu 1 600 Kč/m2,
přičemž tato nabídka je platná do 31. 12.
2009.

- ZM neschvaluje Dohodu o narovnání
a vzájemné spolupráci mezi Městem Čeláko-
vice a firmou SEN INVEST, s. r. o., předlože-
nou touto společností.

- ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi
Městem Čelákovice a firmou Phoenix Proper-
ty, s. r. o., zpracovanou Městem.

- ZM schvaluje postup ve věci rekonstrukce
hotelu Beránek, tak, že nejprve bude uzavře-
na (podepsána) Smlouva o spolupráci mezi
Městem Čelákovice a firmou Phoenix Proper-
ty, s. r. o., současně dojde k dosažení dohody
o zastavěných pozemcích, jež bude vyjádřena
budoucí smlouvou. Po splnění všech technic-
kých požadavků, daných Vyjádřením města
č. 25/2009 ze dne 10. 11. 2009, které schváli-
la RM svým usnesením č. 11/2009, bude
vydáno vyjádření Města schválené Radou
města k jednotlivým stupňům projektů dopra-
vy v klidu a k projektu trafostanice včetně přís-
lušné břemenné smlouvy mezi městem
Čelákovice a ČEZ DISTRIBUCE.

• dalšími majetkoprávními záležitostmi.
D. V.

Ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 26. 11. 2009

PLÁN konání zasedání
Rady a Zastupitelstva
města v roce 2010
Jednání Rady města budou 
probíhat vždy první čtvrtek 

v měsíci.
Jako jednací den Zastupitelstva

zůstává čtvrtek se začátek 
zasedání v 18.00 hod.

Předpokládané termíny ZM:
25. 2. 2010, 22. 4. 2010, 
24. 6. 2010, 23. 9. 2010.
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Prosincová Rada města jednala ve čtvrtek 

3. 12. 2009. Na svém jednání mimo jiné:

Schválila:

• záměr směny pozemků, respektive prodeje
pozemků z vlastnictví Města Čelákovic za
pozemky ve vlastnictví TJ SPARTAK Čelákovi-
ce z důvodu záměru vybudování nových pro-
stor ZUŠ Jana Zacha na pozemcích náleže-
jících TJ SPARTAK;

• předloženou Smlouvu o dílo mezi objednate-
lem Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou
STRABAG, a. s., Beroun na stavbu „Rekon-
strukce ul. Masarykova a dešťové kanalizace -
Čelákovice úsek 2“;

• Smlouvu o dílo č. 32/2009/O na akci „Kabe-
lové vedení VO Císařská Kuchyně“ mezi
objednatelem Městem Čelákovice a zhotovite-
lem firmou  K. Uhlíř, s. r. o., Čelákovice v ceně
660.284 Kč bez DPH;

• na základě podrobného porovnání doruče-
ných cenových nabídek v rámci veřejné
zakázky „Dodávka a montáž nábytku – ZŠ
Kostelní, Čelákovice“ zadání této veřejné
zakázky společnostem ŠKOLIČKY, s. r. o.,
Praha 7, KŘOVINA, s. r. o., Mníšek pod Brdy
a JELÍNEK Top Produkt, s. r. o., Ostrava, jejíž
dceřinnou společností je fa A-Z služby škole,
s. r. o., Ostrava – Mariánské Hory;

• na základě doporučení hodnotící komise jako
nejvýhodnější nabídku společnosti PEKASS,
a. s., Praha 10 – Uhříněves na dodávku
„Komunálního nosiče Rondó K 333 EXG2 Cab
s příslušenstvím“;

• finanční příspěvek SK Záluží ve výši 5.000 Kč
na konání 12. ročníku turnaje „Bohuslav
Gambrinus cup“ a 6. ročníku „Mikulášského
turnaje v malé kopané“;

• částku 17.000 Kč na podporu programu pro-
tidrogové prevence a prevence sociálně pato-
logických jevů ZŠ Čelákovice, Kostelní 457
pro školní rok 2009/2010;

• výsledky výběrového řízení a souhlasí s uza-
vřením nájemní smlouvy na pronájem nebyto-
vých prostor v domě č. p. 107, ul. Sedláčkova,
Čelákovice s Jazykovou školou Jazyk
a Výtvarnou dílnou Labyrint za 12.095
Kč/měsíčně - úhrada za pronájem 2 měsíce
předem; pověřila I. místostarostu přípravou
a uzavřením smlouvy s těmito nájemci;

• opětovné vyvěšení záměru na pronájem neby-
tových  prostor v suterénu (bývalý sklad CO)
části domu v č. p. 1345, ul. V Prokopě za úče-
lem zřízení a provozování prodejny potravin,
popřípadě i dalšího zboží, (viz str. 6 tohoto
čísla Zpravodaje);

• pro rok 2010 vodné ve výši 31,18 Kč/m3 bez
DPH, tj. včetně 10% DPH 34,30 Kč/m3, a sto-
čné ve výši 25,64 Kč/m3 bez DPH, tj. včetně
10% DPH 28,20 Kč/m3, vše dle cenové kalku-
lace ukazatele Plán 2010 A;

• ceny hrobových míst (platba na 10 let) podle
předloženého návrhu vedení Technických slu-
žeb Čelákovice platné od 1. 1. 2010. Hroby 7
Kč/m2/rok, kolumbární schránky 45,80 Kč/rok,
vždy s paušálem 880,- Kč/10 let, vše bez
DPH; tj. urnový hrob 1m x 1m = 1.036 Kč, jed-
nohrob 1m x 2m = 1.112 Kč, dvojhrob 2m x
2m = 1.265 Kč, trojhrob 3m x 2m = 1.417 Kč,
kolumbární schránky 1.338 Kč (celkové ceny
včetně DPH 9 %).

Doporučila ZM ke schválení:

• smlouvu o realizaci přeložky distribučního zaříze-
ní určeného k dodávce elektrické energie mezi
Městem Čelákovice a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Děčín, v rámci investiční akce „Čelákovi-
ce cyklostezka s mostem – lávka přes Labe“;

• kupní smlouvu na prodej bytu č. 1, ul. V Pro-
kopě, č. p. 1354 za nabídnutou cenu
1.150.000 Kč;

• kupní smlouvu na prodej bytu č.1, ul. V Pro-
kopě č. p. 1356, Čelákovice za nabídnutou
cenu 1.052.000 Kč;

Jednán í  Rady  města
• kupní smlouvu na prodej bytu č.1, ul. V Pro-

kopě č. p. 1422, Čelákovice za nabídnutou
cenu 1.052.000 Kč.

Vzala na vědomí:

• zprávu starosty o jednání mimořádné valné
hromady Zdroje pitné vody Káraný, a. s.;

• že si MěÚ Čelákovice objednal závazné práv-
ní stanovisko ke způsobu jmenování vedou-
cích odborů od Právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně.

Jmenovala do funkce ředitelky Městské kni-
hovny Čelákovice s účinností od 1. 1. 2010 paní
Soňu Husárikovou.

Žádala upřesnění záměru investora k výstavbě
Výzkumného areálu Státního výzkumného ústa-
vu materiálu, a. s., a pozve zástupce investora
(SVÚM) na další jednání RM 7. 1. 2010.

Zrušila Dohodu mezi Městem Čelákovice
a Městským muzeem Čelákovice, schválenou
Radou města dne 3. 5. 2007 usnesením
č. 05/2007, ve věci konání svatebních obřadů na
nádvoří Městského muzea a uložila řediteli
Muzea vytvořit podmínky pro konání svatebních
obřadů i ve vnitřních prostorách Muzea
a potřebný venkovní mobiliář ponechat celoroč-
ně v prostorách nádvoří i pro běžné užívání
návštěvníky muzea.

Souhlasila s přijetím finančních darů Městské-
mu muzeu, určených na vydání Kroniky měst-
ské části Sedlčánky.

Nesouhlasila se zvýšením ceny za svoz popel-
nic pro rok 2010  ve vilové zástavbě navrhované
firmou AVE.CZ ani s navýšením ceny za jednot-
kovou hmotnost odpadu, protože nutnost zvýše-
ní cen nebyla prokazatelně odůvodněna.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Pokračování ze str. 1

Vodohospodářské investice
Ve vodohospodářské oblasti zůstává v plánu

investic města prioritní akcí intenzifikace
a modernizace čistírny odpadních vod. V rámci
ukončeného hodnocení 3. výzvy druhého největ-
šího operačního programu ČR – Operačního
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 předpokláda-
ným celkovým nákladům projektu ve výši
66.148.076 Kč. Nyní je vyhodnocena veřejná
zakázka na zhotovitele, ale z opatrnosti jsme
požádali Úřad pro ochranu hospodářské sout-
ěže o posouzení námitky člena hodnotící komi-
se, zda průběh uvedeného řízení byl plně v sou-
ladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek. Na SFŽP je dále v řízení proces
schvalování provozovatelské smlouvy včetně
finančního modelu.

Další významnou akcí je odkanalizování celé
městské části Záluží a oblasti bývalých cihelen
včetně zásobovacího vodovodu z města, dosud
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je pitná voda do této městské části přiváděna
z vodovodní sítě městyse Nehvizdy. Déle než
dva roky je projektovou kanceláří MOOPEX
zpracována dokumentace k územnímu řízení,
ale v další přípravě se nemohlo pokročit z důvo-
du nevyřešení pozemkového vztahu se soukro-
mým vlastníkem.

Na rekonstrukci kanalizačních stok v městské
části Jiřina, především se jedná o ulice Dělnic-
kou, Polskou, Táboritskou, Pražskou a Chod-
skou, bylo vydáno územní rozhodnutí a zajišťu-
je se dokumentace pro stavební povolení.

Stavebně připraven je i projekt nového vodo-
jemu II, zatím z nedostatku finančních prostřed-
ků uložen v zásobníku akcí města, přednost
dostala akce intenzifikace ČOV.

V ulici V. Kálika firma GASKO Kolín zahájila
stavební práce na výstavbu splaškové
a dešťové kanalizace, která bude v dubnu 2010
ukončena.

Investice do školství
Oblasti školství jsme v roce 2009 věnovali

maximální pozornost a masivní investice. Poda-
řilo se nám dostavět a zrekonstruovat Mateř-
skou školu J. A. Komenského a k 1. 9. 2009 ji
předat našim dětem k užívání. Nechali jsme
provést generální opravu 14 let staré „nové“
budovy Kamenky a k 1. 1. 2010 ji stavebně pře-

dat do užívání škole. Náklady na obě investiční
akce převýšily 50 mil. Kč. V roce 2010 doplníme
vybavení za 1,6 mil. Kč do zrekonstruovaných
prostor Základní školy Kostelní.

V Mateřské školce Rumunská jsme připrave-
ni na provedení rekonstrukce hospodářského
pavilonu s kompletní obnovou stravovacího pro-
vozu, zateplení obvodového pláště a střechy
všech pavilonů včetně úprav spojovacích prvků
mezi pavilony, rekonstrukce jídelních výtahů
i úprav hygienických zařízeních dětí v jednotli-
vých pavilonech. Požádali jsme o podporu
z veřejných prostředků v rámci Regionálního
operačního programu s plánovanou realizací
tohoto projektu v letech 2010 – 2011.

Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3
Pokračujeme ve strategickém záměru města

na dostavbu celého areálu ZŠ Kostelní, ve které
ke stávajícím objektům – zrekonstruované
„nové“ budově a staré „Kamence“ – přibude
další třípodlažní budova pro výuku, malá tělo-
cvična i venkovní hřiště a současně proběhne
i demolice nevyhovujících objektů – pavilonů
CHANOS, staré kotelny, nevyhovujícího objektu
školní družiny a bytu školníka. Na jaře 2010
budeme disponovat stavebním povolením na
tuto akci, která se neobejde bez vnější finanční
podpory, na kterou se s poradenskými firmami
již nyní připravujeme.

Na ZŠ J. A. Komenského je naším záměrem
rekonstrukce celého sportovního areálu souse-
dícího s náměstím. V roce 2009 byla provedena
výstavba víceúčelového kurtu včetně jeho
osvětlení. Pokračování v záměru v roce 2010
bohužel nebude možné z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Nežádali jsme na letošní
rok ani o účast státního rozpočtu na financování
této investiční akce v rámci programu Podpory
rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství, protože se nám finanční
prostředky nedostávají ani na požadovanou
40% finanční spoluúčast města.

Předpokládáme, že v roce 2010 s TJ Spartak
dořešíme vzájemnou směnu pozemků tak, aby-
chom mohli zahájit projektovou přípravu na pří-
stavbu objektu stávající Základní umělecké
školy Jana Zacha (ZUŠ). Budovy umělecké
školy začínají kapacitně nedostačovat výuce
žáků, byť jsou všechny její prostory dokonale
využity. Na základě již zpracované zastavovací
studie přístavby ZUŠ, která řeší architektonicko-
stavební část nového objektu, zadáme přísluš-
né stupně projektové dokumentace a do konce
roku 2010 zajistíme stavební povolení. V připra-
vovaném záměru dvoupodlažního objektu nové
přístavby ZUŠ je navržen univerzální sál se
zázemím účinkujících a hostů, do patra by byl
situován sklad rekvizit, učebny a zázemí peda-
gogů.

Rekonstrukce a výstavba místních

komunikací
Těžiště stávající politiky modernizace základ-

ní technické infrastruktury našeho města je
v rekonstrukcích místních komunikací. Rekon-
strukcemi a výstavbou nových komunikací
v našem městě se zabýváme permanentně
a stejně narůstajícím dopravním požadavkům
nestačíme, a to nejenom v oblasti parkování.
Snažíme se, aby opravené úseky tvořily logické
dopravní celky a rekonstrukce byly přednostně
prováděné v ulicích s velkým dopravním zatíže-
ním, kde zároveň řešíme i dopravu v klidu, tedy
již zmíněné parkování. Při rekonstrukcích ulic
necháváme důsledně správce sítí analyzovat
stav svých položených sítí, v případě nevyhovu-

jícího stavu trváme na výměně tohoto zařízení,
jinak rekonstrukce odkládáme.

Od března do května 2010 firma STRABAG,
a. s., odštěpný závod Praha, provede rekon-
strukci komunikace, chodníků a parkovišť ulice
U Kovárny v ceně 6,8 mil. Kč včetně DPH.

V červnu 2010 bude pokračovat rekonstrukce
komunikace, chodníků a dešťové kanalizace
v dalších úsecích ulice Masarykovy, a to od ulice
Vašátkovy po ulici P. Bezruče včetně parkoviště
u nádraží. Na základě veřejné soutěže byla
vybrána za zhotovitele firma STRABAG, která
provede dílo v ceně 11,8 mil. Kč včetně DPH
s termínem dokončení září 2010.

Do března 2010 vypíšeme výběrové řízení na
výstavbu místních komunikací v ulicích K. Otty
a Příční obytné zóny Třebízského s realizací do
září 2010.

Připravenost výstavby místních

komunikací
Projektově máme zajištěnu rekonstrukci ulice

Kostelní v úseku od ulice Sedláčkovy po ulici
Husovu a na jaře 2010 se dokončí II. etapa
výstavby dešťové kanalizace, ale s realizací
rekonstrukce komunikace a chodníků nemůže-
me v roce 2010 počítat z důvodu nedostatku
finančních prostředků.

Do července 2010 zajistíme stavební povole-
ní na rekonstrukci komunikace v ulici Prokopa
Holého a připravíme ji pro rok 2011 k realizaci.
V současné době je v této ulici stejný stav, jako
byl před lety v ulici Rumunské – večer se touto
ulicí kvůli zaparkovaným autům projede jen jed-
ním směrem.

Komunikace ulice Na Švihově, kde byla prove-
dena rekonstrukce distribuční sítě ČEZ
DISTRIBUCE i rekonstrukce veřejného osvětlení
města, je připravena včetně stavebního souhlasu
k realizaci. Její výstavba je vázána na provedení
zbývající části komunikace a hlavně parkoviště
u hotelu Beránek soukromým investorem.

Na malebnou část města Ve Skále se dle
urbanistické studie arch. Tichého připravuje sta-
vební dokumentace, abychom v roce 2010 zajis-
tili stavební povolení. A zbývající části ulice Sed-
láčkovy až k malému podjezdu, kde zejména Ve
Skále po provedené výstavbě kanalizace
bychom chtěli obnovit povrchy s využitím žulové
dlažby vytěžené z ulice Stankovského nejpo-
zději do léta 2010.

V sídlišti V Prokopě se dokončuje příprava
stavby na pokračování obchvatové komunikace
od Stankovského podél areálu TOS do zatáčky
příjezdové komunikace sídliště včetně východ-
ního chodníku až k silnici II/245.

V sídlišti V Nedaninách budou v roce 2010
připraveny k rekonstrukci komunikace a chod-
níky ve staré zástavbě až po ulici Sukovu.

K realizaci je také stavebně připraveno dokon-
čení komunikace a chodníků ulice Spojovací od
ulice J. Zeyera po ulici Sokolovskou včetně
záchytného parkoviště u věžáků, které zatím
není z důvodu nedostatku finančních prostředků
zahrnuto v rozpočtu města pro rok 2010.

V roce 2010 by se měl projektově dořešit celý
komplex problémů nové ulice Volmanovy a při-
lehlé zástavby. Na základě připraveného projek-
tu chodníků této oblasti a prostoru věžáků ulice
J. Zeyera se zpracují projekty veřejného osvět-
lení a odvodnění místních komunikací, chodníků
i zadlážděných ploch a parkovišť. V prvé řadě
bychom chtěli na základě zpracované doku-
mentace zrekonstruovat a doplnit v roce 2010
v celé jmenované oblasti veřejné osvětlení.

V Císařské Kuchyni bude do konce jara 2010
provedena rekonstrukce distribuční sítě ČEZ
DISTRIBUCE, vrchní vedení se sloupy bude
vyměněno za kabelové a současně bude zre-
konstruováno veřejné osvětlení. Stavebně zde
máme připravenu výstavbu odvodňovacích
žlabů podél hlavní silnice, chodníků i obou ulic
Mochovské a Bezejmenné, kterou bychom
chtěli v létě 2010 zahájit, ale vše bude záviset
na finančních prostředcích.

Cyklistické stezky
V roce 2009 jsme realizovali I. etapu cyklis-

tické stezky podél Labe od ulice Na Hrádku po
železniční most resp. ulici Přístavní, na kterou
jsme obdrželi státní podporu z prostředků Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. V roce 2010
bude stavebně připravena II. etapa od jiřinského
přívozu po sedlčánský přívoz a bude se připra-
vovat III. etapa, pokračování této trasy až na
konec katastru Sedlčánek.

Investice Středočeského kraje

s podporou města
Na investiční akci Středočeského kraje II/245

obchvat Čelákovic bylo vydáno územní rozhod-
nutí a společnost Pragoprojekt řeší majetko-
právní vypořádání s vlastníky stavbou dotčených
pozemků, aby mohla zpracovat dokumentaci ke
stavebnímu povolení.

Na kruhovou křižovatku II/245 u čerpací sta-
nice byla mezi Městem Čelákovice a Středo-
českým krajem uzavřena smlouva o sdružení
a spolupráci na jeho výstavbu. Zajistili jsme
veškerá stavební povolení a v dubnu 2008 pře-
dali Krajskému úřadu zadávací dokumentaci
stavby. Stavba byla již zahrnuta do rozpočtu
Středočeského kraje na rok 2008, ale dosud se
nerealizovala. Písemně nám bylo odpovězeno,
že Středočeský kraj se zmíněnou investicí pro
rok 2010 počítá, ale veřejná soutěž ještě Kra-
jem vypsána nebyla.

Plynofikace
Připravujeme výběrové řízení na projektanta

plynofikace celého sídliště V Prokopě. Do září
2009 byl plyn zaveden k obytným domům čp.
1531, 1532, 1533 a 1534 a v těchto domech
byly také do tohoto data vybudovány nové
domovní kotelny. Nyní tímto krokem pokračuje-
me v plynofikaci celého sídliště s postupnou
instalací domovních kotelen v jednotlivých vcho-
dech či domech. Bude plně záležet na vůli oby-
vatel, zda kotelny vybuduje město a následně je
bude spravovat Q-BYT, nebo si je vlastníci
domu vybudují na své náklady a zajistí si svého
provozovatele tepla. Městu tím odpadne náklad-
ná rekonstrukce jednotlivých větví topného
kanálu od kotelny až po jednotlivé bytové domy.

Rekonstrukce distribuční sítě ČEZ

v Záluží
Pokud ČEZ DISTRIBUCE zahájí v létě 2010

rekonstrukci své distribuční sítě, jsme za město
připraveni současně s nimi realizovat obnovu
veřejného osvětlení v celé oblasti. Náklady na
rekonstrukci v Záluží odhadujeme na 3,5
mil. Kč. Rekonstrukce distribuční sítě je připra-
vována ve dvou etapách pod čísly IE-12-6000
94 a IE-12-94 6000 95 a z naší strany již byla
několikráte urgována, protože nám brání
provést rekonstrukci křižovatky III/2455
a III/2456 včetně výstavby autobusové zastávky.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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Jakub Volf, Jonáš Fiala, Jonáš Trulay, Pavel Mareš,

Klára a Lukáš Čeřovských,

Natálie Bartáčková, Ela Spadoni, Nicole Gruberová, 

Jiří Kopiště, Adam Šnobl,

Johanka Lyčková, Kateřina Matoušková, Alžběta Vrtišková,

Adam Melichar, Amálie Richterová, David Hanzlíček

a Viktorie Hanžlíková.                         

Poděkování
Na slavnostní akci „vítání nových občánků města Čelákovic“, konané

dne 12. 12. 2009, ukončila učitelka Mateřské školy paní Helena Václavíková
po téměř sedmi letech spolupráci se zdejším Městským úřadem a na-
posledy přivedla recitující děvčata do obřadní síně. Během uplynulých let
každoročně připravovala nové předškoláky s láskou a trpělivostí jí vlastní
a ochotně věnovala svůj volný čas o víkendech těmto akcím. Při této příle-
žitosti bychom chtěli paní Václavíkové za tuto vstřícnou a obětavou spo-
lupráci poděkovat a popřát jí hodně úspěchů a spokojenosti v profesním
i osobním životě.

Děkujeme děvčátkům z MŠ J. A. Komenského za krásné přednášení
básniček při vítání občánků v období září – prosinec 2009, děkujeme také
Julince Šejnohové a Evičce Chrůmové, které bohužel nebyly z důvodu
nemoci přítomny na posledním vítání dne 12. 12. 2009.

Za oddělení matriky MěÚ Helena Haramulová a Radka Körnerová

Horní řada zleva: paní Helena Václavíková, PhDr. Zdeňka Tichá, paní
Radka Körnerová
Dolní řada zleva: Barunka Tichá, Kačenka Jindřichová, Adélka Urbanová,
Nikolka Moravcová. Foto: JJoosseeff  KKyynnccll
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K PRODEJI
STAVEBNÍ POZEMEK

p. č. 1665/40
Popis nabízeného pozemku

Jedná se o pozemek v bytové zóně v blízkosti
sauny p. č. 1665/40 o výměře 1382 m2 v k.ú.
Čelákovice a obci Čelákovice. Veřejné sítě jsou
vedeny v komunikacích vedlejších pozemků.

Cena nabízeného pozemku a způsob jeho

úhrady

Základní cena byla specifikována při jednání
RM č. 10/2009/2.2., dne 1. října 2009 jako mini-
mální ve výši 2.000,- Kč/m2, platba bude prove-
dena převodem na účet Města.

Minimální cena činí: 2.764.000,- Kč

(dvamilionysedmsetšedesátčtyřitisíckorun)

Kupní cena je splatná na účet Města při podpi-
su kupní smlouvy. Kupní smlouva bude pode-
psána do 1 měsíce po jejím schválení Zastupi-
telstvem města.
Prodej pozemku bude proveden veřejnou sou-
těží – tzv. „obálkovou metodou“ s kriteriem –
výší nabídnuté ceny.

Do neprůhledné obálky, označené nápisem
„Koupě pozemku p. č. 1665/40 – NEOTVÍRAT“

uvede zájemce výši své nabídky v českých
korunách (přičemž minimální cena je
2.764.000,- Kč), své identifikační údaje včetně
telefonního (e-mailového) spojení.
Obálku předá nebo zašle do podatelny MěÚ
Čelákovice na adrese MěÚ Čelákovice, nám.
5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Uzávěrka pro přijímání nabídek je:

čtvrtek 21. 1. 2010 ve 12.00 hod.

Na důkaz svého opravdového zájmu složí
zájemce na účet u KB č.ú. 6015-4127201/0100,
VS 166540, jistinu ve výši 100.000,- Kč a do
obálky s nabídkou vloží doklad o provedené
platbě (příkaz k úhradě, složenku apod.)

Pravidla pro hodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek provede komise jme-

novaná starostou dne 27. 1. 2010 v 13.00 hod.

Z hodnocení budou vyřazeny nabídky: uložené
v porušených obálkách, neoznačené stanove-
ným způsobem, odevzdané po termínu uzávěr-
ky (poštovní doručení musí být do termínu
uzávěrky), neobsahující konkrétní výši nabídky,
celé jméno a adresu zájemce a ty s nabídkou
nižší než zveřejněná minimální cena a dokla-
dem o složené jistině.
Na základě předložených nabídek sestaví komi-
se pořadí zájemců o koupi. V případě předlože-
ní více shodných nabídek na 1. místě vyzve
komise zájemce, kteří nabídku 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 a jím složená jistina propadá
ve prospěch vyhlašovatele Města Čelákovice.
Jistina složená zájemcem, který předloží vítěz-
nou nabídku, bude započtena ke kupní ceně,
ostatním neúspěšným zájemcům bude složená
jistina vrácena do 30 dnů ode dne vybrání 
vítězné nabídky.

Město Čelákovice si vyhrazuje právo

veřejnou soutěž zrušit v případě

zjevně spekulativního vývoje soutěže.

K PRONÁJMU
část domu v č. p. 1345,
V Prokopě, Čelákovice

Popis nabízených prostor

Město Čelákovice nabízí nebytový prostor
v č. p. 1345, V Prokopě, Čelákovice. Jedná se 
o jednu místnost v suterénu o velikosti 56 m2,
chodbu a WC o velikosti 8 m2 za účelem zřízení
a provozování prodejny potravin, popřípadě
i dalšího zboží. Nabízené prostory jsou volné od
1. 1. 2010. Prostor si lze prohlédnout po tel.
domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Kalibovou, tel.:
326 991 196. Případné úpravy nebytových pro-
stor jsou v režii nájemce.

Cena nabízených prostor

Minimální cena nabízeného prostoru a způsob
úhrady: nebytové prostory (cca 64 m2) 300,-
Kč/m2/rok

Pronájem nebytových prostor bude proveden
veřejnou soutěží – tzv. „obálkovou metodou“.

Do neprůhledné obálky označené nápisem:
„Pronájem nebytových prostor č. p. 1345,

ul. V Prokopě, Čelákovice – NEOTVÍRAT“

uvede zájemce výši své nabídky v českých
korunách, své identifikační údaje včetně tele-
fonního (e-mailového) spojení a záměru využití
nabízených prostor.
Obálku předá nebo zašle do podatelny MěÚ
Čelákovice na adrese MěÚ Čelákovice, nám.
5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Uzávěrka pro přijímání nabídek je:

v pátek 8. 1. 2010 do 12.00 hod.

Z vyhodnocení budou vyřazeny nabídky:

uložené v porušených nebo průhledných

obálkách, neoznačené stanoveným způso-

bem, odevzdané po termínu uzávěrky

(poštovní doručení musí být do termínu

uzávěrky), neobsahující konkrétní výši

nabídky, celé jméno a adresu zájemce a ty

s nabídkou nižší než zveřejněná minimální

cena.

Město Čelákovice si vyhrazuje právo

veřejnou soutěž zrušit.

Město Čelákovice NABÍZÍ

Přehled cen vodného a stočného u okolních obcí

(uvedené ceny jsou včetně DPH)

město rok 2009 rok 2010
(provozovatel) Vodné Stočné Celkem  Vodné Stočné Celkem  

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
(Stavokomplet, Zápy) 32,60 28,48 61,08 * * *

Lysá nad Labem
(Stavokomplet, Zápy) 27,50 28,59 56,09 27,50 28,59 56,09

Říčany
(VaK Říčany) 36,30 33,80 70,10 37,50 34,10 71,60

Mladá Boleslav
(VaK Mladá Boleslav) 34,24 31,66 65,90 35,24 32,60 67,84

Čelákovice

(VaK Mladá Boleslav) 32,47 23,51 55,98 34,30 28,20 62,50

Úvaly
(VaK Mladá Boleslav) 30,29 32,70 62,99 38,53 35,00 73,53

Mochov
(VaK Mladá Boleslav) 31,61 30,80 62,41 32,47 31,09 63,56

Horoušany
(VaK Mladá Boleslav) 30,29 33,44 63,73 * * *

Nehvizdy
(VaK Mladá Boleslav) 30,92 22,30 53,22 * * *

PROLUKA NÁMĚSTÍ
V současné době probíhá na pozemcích

určených k výstavbě polyfunkčního souboru
objektů – proluka náměstí – II. etapa archeolo-
gického výzkumu. V první etapě, která probíha-
la v letních měsících, byly provedeny průz-
kumné sondy a po jejich vyhodnocení byl
dohodnutý další postup. Po ukončení
záchranného archeologického výzkumu mohou
být zahájeny stavební práce na projektu.

Ing. arch. Nikola Stojanov,

STOPRO-INVEST, s. r. o.

VODNÉ a STOČNÉ
Rada města na svém zasedání 3. 12. 2009

schválila pro město Čelákovice ceny vodného =
34,30 Kč/m3 a stočného = 28,20 Kč/m3, celkem
62,50 Kč/m3 včetně DPH pro rok 2010 (v roce
2009 celkem 55,98 Kč/m3, v roce 2008 celkem
53,22 Kč/m3). Porovnání cen s okolními obcemi
viz tabulka níže. D. V.
Poznámka:
* - v obci nebyla k 18. 12. 2009 cena schválena
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Investiční akce a výluky na železnici v roce 2010
Od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010 platí na železnici Jízdní řád 2010, který sestavila Správa želez-

niční dopravní cesty, s. o. V jeho tištěné verzi na poslední straně jsou zveřejněny předpokládané roz-
sáhlejší výluky na tratích SŽDC v České republice. V seznamu je zveřejněno 30 rozhodujících výz-
namných výlukových akcí v období platnosti jízdního řádu.

Ve vztahu k Čelákovicím mají největší význam tyto výluky na železnici:

V úseku Kolín – Velký Osek se jedná o výluky spojené s realizací stavby Ředitelství vodních cest
ČR v ř. km 921,09 „Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v Kolíně“. Stávající železniční most
přes Labe z roku 1908 nevyhovuje svou podjezdnou výškou 4,35 m současným požadavkům na
parametry vodní cesty. Bude proto nahrazen novým mostem s podjezdnou výškou 5,25 m.

Výluky na tratích 070 a 231 na území hl. m. Prahy, které jsou plánovány v měsících květen až
srpen, souvisí se stavbou „Optimalizace železniční trati 231 Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 1.
stavba“. V úseku mezi Prahou Vysočany a Horními Počernicemi / Satalicemi bude rekonstruováno
zabezpečovací zařízení, jehož modernizace přispěje ke zvýšení kapacity a bezpečnosti železničního
provozu. Navíc bude v žst. Praha Horní Počernice vybudováno nové ostrovní nástupiště. Mluvčí
SŽDC Pavel Halla k těmto výlukám sdělil: „Plánované výluky na tratích 070 a 231 nebudou mít výraz-
ný dopad na rozsah dopravy dle JŘ 2009/2010.“ I z tohoto důvodu jsou v aktuálně platném jízdním
řádu nepatrně prodlouženy jízdní doby vlaků mezi Prahou-Masarykovým nádražím a Čelákovicemi.

Přeložky železniční trati 231 u Mstětic a Záluží, výstavba nového ostrovního nástupiště v Čeláko-
vicích včetně vybudování 2 podchodů, rekonstrukce železničního mostu přes Labe v Čelákovicích
a další související rekonstrukce železničního spodku a svršku, zabezpečovacího zařízení a trakčního
vedení budou realizovány jako součást 2. stavby, jejíž realizace se plánuje předběžně v letech 2013
– 2016.

Připomínky k oběma stavbám schválilo Zastupitelstvo města Čelákovic v průběhu roku 2009
a byly zaslány příslušným státním institucím k zapracování.

Ing. Petr Studnička, zastupitel města

Trať číslo Traťový úsek Předpokládaný Předpokládaný 

termín zahájení termín ukončení

231 Praha Vysočany – Praha Horní Počernice květen srpen
070 Praha Vysočany – Praha Satalice květen srpen
231 Žst. Kolín (směr Velký Osek) březen listopad
020 Hradec Králové hl. n. – Velký Osek

(R Praha – Lysá n. L. – Hradec Králové) srpen srpen

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,
vchod z ulice Na Stráni (u nákladové rampy

České pošty, s. p.), Čelákovice 250 88
tel.: 326 929 150, GSM: 608 333344  330011
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Vážení občané,
v tomto příspěvku bychom chtěli shrnout
obecné věci, které nás v uplynulém roce 2009
trápily, a budeme se i nadále snažit o jejich zlep-
šení i v roce 2010. U těchto je ovšem nutná spo-
lupráce s občany. První věcí, která nás dlouho-
době trápí, je vandalství, které v našem městě
bují stejně tak jako v jiných podobných městech.
Zde bychom chtěli požádat vás, širokou veřej-
nost, o spolupráci aby nám případné nešvary
a negativní jevy byly oznamovány, protože, co si
budeme povídat, před strážníkem se jich nikdo
moc nedopouští, a když to strážník nevidí, nebo
nemá aspoň informaci, že se toto děje, tak toho
moc nenaděláme. Zde uvádíme, že máme jen
jednu hlídku v celém městě a že pravděpodob-
nost, že přistihneme pachatele při páchání toho-
to jednání, je opravdu mizivá. Lhostejnost je
živnou půdou pro vandaly, darebáky a jiné osoby,
které v našem městě dělají nepořádek. Všíma-
vostí občanů se proti vandalismu bojuje nejlépe.

Další problém, který se nás týká, je parkova-
ní vozidel. V souvislosti s novým způsobem 
úklidu chodníků ve městě Technické služby
Čelákovice využívají čisticí vůz, který se pohy-
buje po chodnících a provádí odstraňování
sněhu a zmrazků. Proto bychom chtěli opět
požádat řidiče ve městě, aby při parkování
svých vozidel s tímto počítali a parkovali vozidla
tak, aby co nejmenší částí zasahovaly do chod-
níků, pokud to je možné s ohledem na hloubku
parkovacího stání. Přesah předních a zadních
částí vozů je i víc než 50 cm a při šíři chodníku
je to zásadní část, kdy by se mohlo stát, že by
některé části chodníků byly špatně očištěné
nebo by mohlo dojít i k poškození zaparkované-
ho vozidla. Zejména se jedná o parkovací místa
v nově zrekonstruovaných ulicích Na Stráni,
Rybářské a Rumunské.

Dále bychom chtěli opětovně upozornit, že
Město má uzavřenu smlouvu s firmou, která pro
ně vymáhá nezaplacené pokuty a pohledávky.
V případě, že se stane ta nemilá věc a vy od MP
dostanete pokutu, kterou nebudete moci zapla-
tit na místě, uhraďte ji ve stanové lhůtě, neboť
po jejím uplynutí a neuhrazení bude tato pohle-
dávka předána k vymáhání. Zde je ovšem nutno
počítat, že i z banálních 100 Kč blokové pokuty
může vzniknout pohledávka, včetně exekučních
poplatků, v řádech tisíců korun, a to jistě není
nutné a je lepší zaplatit včas. Stále se opakují
situace, kdy občan neuhradil pokutu včas a tato
byla předána k exekuci. Po předání věci k vymo-
žení není možno od exekuce odstoupit.

Poslední věcí, o které bychom se chtěli ve
svém příspěvku zmínit, je dodržování obecně
závazné vyhlášky města E 1/2007 o veřejném
pořádku a čistotě ve městě (možno dohledat na
webových stránkách města), podle které kon-
trolujeme a řešíme přestupky, kdy majitelé psů
nerespektují místa, kde svého psa mohou mít
tzv. „na volno“, bez vodítka, nebo když neuklíze-
jí po svém psovi exkrementy. Toto upravuje
i zákon o přestupcích na úseku proti veřejnému
pořádku. Často slýcháme od občanů výmluvy
typu, že nemají do čeho sebrat exkrement, že
nemají kam jej odhodit apod. K tomu bychom
uvedli, že vlastník psa je za něj plně odpovědný
a odpovídá i za jeho výměšky. Proto je dobré,

aby se vlastník psa před vycházkou vybavil pyt-
líkem, a pokud bude třeba, tak do něj výkal
sebral a vyhodil. Toto je možné odhodit do
běžného odpadu. Jde o slušnost a ohled vlast-
níků psů, kteří by měli být taktní ke svému okolí,
tak jako ke svému chlupatému kamarádovi,
kterému umožní si ulevit na prostranství, které
je využíváno i jinými občany. Myslíme si, že
každý z majitelů psů by si doma nebo na vlast-
ní zahradě taky po svém psovi exkrementy ukli-
dil. Chceme upozornit, že chování majitelů psů
je častým předmětem stížností občanů a i z naší
strany jsou tyto přestupky intenzivně vyhle-
dávány a postihovány.

Na závěr chceme poděkovat všem občanům,
kterým není lhostejné, co se děje v našem
městě a kteří se chovají slušně a ohleduplně.

Petr Bařina, místostarosta města
Radek Fedaček, velitel MP

PORADNA
PRO SLUCHOVĚ

POSTIŽENÉ OBČANY
v Čelákovicích

od úterý 5. ledna 2010
každé první úterý v měsíci

(s výjimkou prázdnin)
v klubovně organizace ZP

v KD Čelákovice
vždy v 10.00 – 11.30 hod.

poradenství vede logopedka pí Marie Lašanová
kontaktní osoba: Ing. Alexander, tel.: 605 329 902

Odběry čestných
dárců krve

v ordinaci

MUDr. Ježkové 

Sady 17. listopadu 1007

tel.: 326 992 290

každé poslední úterý

v měsíci

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 17. ledna

2010 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto hodiny
můžete využít i chovatelské a houbařské poradny.
Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

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



Komentář k rozpočtu Města Čelákovic na rok 2010
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Rozpočet na rok 2010 byl projednán RM 5. 11. 2009, poté finančním

výborem 16. 11. 2009 a následně schválen ZM 26. 11. 2009.

Rozpočet se skládá ze základního rozpočtu v tabulkové formě, který
obsahuje všechny základní vztahy a vazby, které byly v době sestavování
rozpočtu známé nebo je bylo možné kvantifikovat.

Konečné sestavování návrhu rozpočtu na rok 2010 probíhalo na počát-
ku 4. čtvrtletí roku 2009. V této době  nebyly známé dotace na výkon stát-
ní správy, školství a na dávky sociální péče na rok 2010. Nebyla potvrze-
na plánovaná hodnota daňových příjmů ani konečné hodnoty důležitých
provozních výdajů za rok 2009. Rovněž nebyl znám zůstatek na běžných
účtech Komerční banky ke konci roku, který se může podle skutečností
uplynulých letech pohybovat ve výši 4 až 7 milionů Kč. Jeho výše má
zásadní význam pro činnost města v počátečním období do přijetí prvních
daňových příjmů v lednu roku 2010.

Rozpočet je sestaven na základě platné rozpočtové skladby. Pro pře-
hlednost je třetí část rozpočtu, financování, rozdělena na část „příjmovou“,
která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část „výdajovou“, která je přiřa-
zena k výdajové části. Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost roz-
počtu, která je dosažena zejména zapojením předpokládaných zůstatků
na zvláštních účtech města.

PŘÍJMY

Daňové příjmy

Předpokládané daňové výnosy na rok 2010 jsou plánovány s ohledem na
nepříznivý hospodářský vývoj, který se v oblasti daňových výnosů projevil
přibližně v polovině roku 2009. Je to hlavně u výnosů daně z příjmů fyzic-
kých osob ze závislé činnosti, daně z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti a daně z příjmů právnických osob. U daně z příjmů práv-
nických osob je plánovaná hodnota nižší o 7 mil. Kč než skutečnost roku
2008. Příjmy z DPH jsou plánovány ve výši očekávané skutečnosti roku
2009, tj. 35 mil. Kč. Daň z příjmů obce bude známá až po uzavření hospo-
daření roku 2009, tedy v roce 2010. Bude zapracovaná v příslušné úpravě
rozpočtu. Její hodnota je shodná ve výdajích i příjmech rozpočtu.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale byd-
lících občanů ve městě a výše poplatku na občana, která je určena přísluš-
nou vyhláškou města. Pro rok 2010 se vychází z výše poplatku 480 Kč za
osobu, která je schválena samostatnou vyhláškou na  rok 2010. Příjmy
ostatních poplatků za využívání přírodních zdrojů, zejména poplatku za
uložení odpadů nejsou plánovány s ohledem na ekonomickou situaci pod-
niků, které mají povinnost je odvádět.

Ostatní daně a poplatky jsou místní poplatky, které mají charakter daně.
Odvody z vybraných činností jsou správní poplatky a jsou odvozeny od
hodnot roku 2009. Tyto příjmy jsou poměrně stabilní.

Příjmy z daně z nemovitostí kolísají od roku 2001 kolem hodnoty 3 mil.
Kč, pro rok 2010 je uveden předpokládaný výnos 2 900 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy vyjadřují především využití majetku města formou
nájemného. Další nedaňové příjmy pak vycházejí z některých činností
Městského úřadu, Městské policie a sportovních zařízení.

Příjmy za inzerci v ZMČ a za pobyty v rekreační chatě vycházejí z hod-
not za uplynulá období.

Příjmy ze vstupného do bazénu jsou plánovány ve výši 3 000 tis. Kč. Příjmy
ze vstupného do sauny se plánují ve výši 350 tis. Kč. K příjmům z obou zaříze-
ní jsou ještě přiřazeny další příjmy, které se v těchto zařízeních realizují.

Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení a ze Státního fondu rozvoje byd-
lení ČR jsou určeny smluvními vztahy, stejně jako úroky z nich uvedené dále.

Nájemné z nemovitého majetku je dáno nájemními smlouvami. U těch-
to příjmů by nemělo dojít vlivem nepříznivé ekonomické situace k výz-
namným výkyvům. V případě nájemného z pronájmu vodovodů a kanali-
zací, z tepelných zařízení, nájemného z nebytových prostor od společnosti
Lumira je uplatněna DPH. O hodnotu DPH je nájemné vyšší. Příjmy
z nájemného jsou druhé nejvýznamnější příjmy rozpočtu.

Dalšími příjmy jsou příjmy za tříděný odpad, z činnosti pečovatelské slu-
žby, pokuty vybírané Městskou policií a příjmy za služby poskytované pro-
střednictvím CzechPointu.

Úroky z běžných a termínovaných účtů města jsou odhadnuty na 200
tis. Kč vzhledem k čerpání prostředků z těchto účtů.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku města. Předpokládají se
příjmy z prodeje části bytů v celkové hodnotě 9 000 tis. Kč a další příjmy
z prodeje pozemků v celkové hodnotě 5 640 tis. Kč.

Transfery (dotace)

Tyto příjmy budou do rozpočtu zařazovány postupně v okamžiku jejich
přidělení. V rozpočtu je ale již zapracovaná dotace na školství a správu.
Předpokládaná hodnota dotace na školství a správu je uvedena v úrovni
roku 2009, tj. ve výši 7 552 tis. Kč. Dotace je určena na posílení výdajů na
školství a na výkon státní správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí v přene-
sené působnosti – zejména stavební úřad, matrika a další činnosti vyko-
návané ostatními odbory MěÚ. V okamžiku oznámení její skutečné výše
bude provedena její úprava.

Dotaci na dávky sociální péče poskytuje MPSV. Dotace plně pokrývá
výdaje na tyto účely. Čerpání bude potom postupné v průběhu celého
roku. Dotace bude zařazena do příjmů rozpočtu, až bude vydáno rozhod-
nutí o její výši. Odborem SVaZ bylo zažádáno o dotaci ve výši 1 500 tis. Kč
na poskytování sociálních služeb – pečovatelskou službu. Další dotací,
která je na základě předpokladu zařazena do příjmů rozpočtu, je dotace
od obcí, především školné.

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
výdaje. Některé investiční výdaje mají svůj zdroj, buď určité příjmy roku
2010, např. bytové hospodářství, nebo jsou tyto zdroje pro kapitálové výda-
je částečně soustředěny na zvláštních účtech města z předešlých let. Něk-
teré investiční akce jsou uvedeny s nulovou hodnotou, v poznámce je uve-
dena hodnota plánovaná, ale akce budou realizovány v případě, že se
podaří soustředit potřebné prostředky nebo město získá dotace, např. ČOV.

Příspěvky pro příspěvkové organizace jsou rozpočtu schváleny v hod-
notách, které jsou odlišné od předložených návrhů příspěvkových organi-
zací. Hodnoty v schváleném rozpočtu vyjadřují reálné možnosti rozpočtu
na rok 2010. Příspěvkové organizace zpracovávají své rozpočty, které jsou
podkladem pro stanovení příspěvku. Mají jednotnou základní strukturu.
Další významnou položkou jsou splátky úroků z úvěrů a půjček a úvěrů ve
výši 7 624 tis. Kč. Veškeré plánované výdaje jsou v tabulkové části.
V komentáři jsou další upřesňující údaje.

Zemědělství a lesní hospodářství

Do této části jsou začleněny výdaje za umístění psů do útulku a výdaje
na deratizaci. Tyto výdaje spravuje odbor životního prostředí MěÚ.

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Cestovní ruch

Původně navrhovaná částka 60 tis. Kč jako příspěvek na provoz Turis-
tického a informačního centra v CMC byla ve výši 30 tis. Kč převedena ve
prospěch příspěvku Městského muzea na zajištění této činnosti, o 30
tis. Kč byla navýšena rezerva.

Doprava

Naplánované výdaje jsou v rozhodující míře investiční, především na
rekonstrukce komunikací nebo nové komunikace. Je to především komuni-
kace U Kovárny v rámci nového řešení centra města. Dále silnice v Sedlčán-
kách, v lokalitě Pod Přerovskou cestou a komunikace Karla Otty. Ostatní uve-
dené se budou realizovat v případě dostatečných zdrojů. Další významné
investiční výdaje jsou plánovány na rekonstrukci chodníků na Masarykově
ulici v rámci 2. etapy rekonstrukce a na kruhovém objezdu silnice II/245. Pro
budování samostatných vjezdů je vyčleněno 1 100 tis. Kč a na zpracování
projektové dokumentace je určeno 433 tis. Kč. Výdaje na opravy silnic zahr-
nují 500 tis. Kč na opravu silnice a vjezdu do služebny VaK Na Požárech.

Výdaje na provoz veřejné silniční dopravy jsou na zabezpečení autobu-
sového spojení města s okolními městy a obcemi.

Vodní hospodářství

Téměř veškeré výdaje jsou určeny pro budování kanalizačních sítí
v Kálikově ulici, v Masarykově ulici. Rozsáhlá investice intenzifikace ČOV
předpokládá vícezdrojové financování, dotace a úvěr SFŽP, vlastní zdroje.
Výdaje jsou zařazeny v minimální výši, protože v současné době není
známa hodnota dotace ani výše úvěru, které by posílily příjmy rozpočtu,
nejsou proto uvedeny ani výdaje v plné výši.

Další uvedené akce, dešťová a splašková kanalizace na náměstí
a dešťová kanalizace v Kostelní ulici, jsou hotové, ale  splatnost faktur pře-
chází do roku 2010. Výdaje na projekty jsou na projektovou dokumentaci
rekonstrukce kanalizace v Jiřině (ul. Táboritská, Žižkova).
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Služby pro obyvatelstvo

Tato nejobsáhlejší část rozpočtu zajišťuje svými výdaji také činnost
všech školských, kulturních, sportovních zařízení, Technických služeb,
ochranu životního prostředí.

Školství

Rozhodujícími výdaji na školství jsou příspěvky na činnost 3 mateřských
a 2 základních škol a Základní umělecké školy. V roce 2010 bude plně
uhrazena rekonstrukce ZŠ Kostelní, která bude podle smlouvy o dílo
s dodavatelem dokončena v roce 2009. Pro ZŠ Kostelní je dále plánován
nákup nového zařízení, nábytku, ve výši 650 tis. Kč.

Kultura

Výdaje do oblasti kultury jsou příspěvky na činnost Městské knihovny,
Muzea a Kulturního domu. Výše příspěvků je v úrovni roku 2009.

Další výdaje do oblasti kultury jsou prostřednictvím odboru školství,
informací a kultury, který každoročně zajišťuje propagaci města, údržbu
informačních tabulí, informačního systému, akce a koncerty spojené
s adventem, ale i webové stránky města. Na tisk a distribuci ZMČ je urče-
no 750 tis. Kč. Na dotace je vyčleněno 680 tis. Kč.

Tělovýchova

Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost jsou především výdaje na
provoz sauny, bazénu, rekreační chaty, Městského domu dětí a mládeže
a dětských hřišť.Výdaje na provoz sauny a bazénu jsou nepatrně nižší než
v roce 2009. Neinvestiční dotace pro sportovní subjekty je navržena  v cel-
kové výši 1 120 tis Kč, tato hodnota bude rozdělena příslušnou komisí pro
jednotlivé organizace.

Zdravotnictví

Výdaje na zdravotnictví jsou na nákup služeb a na dotace určené na
prevenci před drogami, především pro K-Centrum, které se na tyto služby
specializuje. Část těchto výdajů spravuje odbor ŠIK a část odbor SVaZ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výdaje do bytového hospodářství zahrnují výdaje na správu bytů, kterou
vykonává Q-BYT, s. r. o., tyto výdaje jsou pro rok 2010 nižší, protože se
snížil počet bytů.Výdaje na opravy a údržbu městských bytů dosahují výše
13 185 tis. Kč. Zahrnují výměnu oken domu Na Stráni 1628 – 1629,
popřípadě Stankovského 1581 a rekonstrukci výtahu v Milovicích č. p. 501.
Výdaje na nebytové hospodářství jsou především na energie a topení
v objektech města (např. pronajímané prostory MěÚ). Výdaje na veřejné
osvětlení jsou jednak na opravy osvětlení v Masarykově ulici v souvislosti
s rekonstrukcí dalšího úseku ulice a jednak investiční, zejména v Císařské
Kuchyni.Výdaje do oblasti komunálních služeb obsahují především příspě-
vek na provoz Technických služeb, které zajišťují pro město činnosti, které
jsou jim určeny jako příspěvkové organizaci zřizovací listinou. Zejména
údržba komunikací, provoz separačního dvora, likvidace odpadů, péče
a údržba zeleně a nově zabezpečování sekání trávy na celém území
města.

Součástí  výdajů v této oblasti jsou i předpokládané výdaje na nákup
pozemků, které město potřebuje mít ve svém vlastnictví, a s tím souvise-
jící platby daní.

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 poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu. Další výdaje jsou
do oblasti veřejné zeleně. Skládají se z ošetřování stromů, z výsadby
nových stromů plánované např. v Sedlčánkách, v ulicích Stankovského,
Masarykově nebo v zahradě MDDM.

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 předpokláda-
ným rozpočtem 2 587 tis. Kč. Část výdajů pokryje dotace MPSV v předpo-
kládané výši 1 500 tis. Kč. Další výdaje jsou na provoz klubu důchodců.

Bezpečnost státu

Výše a struktura výdajů na provoz Městské policie a kamerového sys-
tému a činnost SDH jsou patrné z tabulkové části. Výdaje zajišťují běžný
provoz obou složek. Nejsou zahrnuty případné investiční výdaje na
rozšíření kamerového systému o 2 kamerové body, které byly plánovány
na křižovatce ulic Masarykovy a Sedláčkovy a Na Hrádku.

Všeobecná veřejná správa a služby

Státní správa, samospráva

Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupitelstva města a s činností
Městského úřadu. Přehled výdajů je zřejmý z tabulkové části. Jsou to
všechny výdaje, které nejsou nebo je nelze zahrnout do jiných částí roz-
počtu. 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 Městského úřadu, který
zajišťuje činnosti v samostatné působnosti i v přenesené působnosti. Sem
je směřována dotace na správu uvedená v příjmové části. V roce 2010
nejsou plánovány žádné rozsáhlé investice v této oblasti.

Finanční operace

V části finanční operace jsou vyčísleny úroky, které Město v roce 2010
zaplatí za dříve přijaté úvěry. Předpokládané výdaje za vedení účtů
běžných, úvěrových, dotačních nebo termínovaných, které má Město ote-
vřeny u bank, jsou ve výši 110 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 ukončení účetního období za
rok 2009, její hodnota bude stejná i v příjmové části. Předpokládaný odvod
DPH je ve výši 3 390 tis. Kč, v rozhodují míře se na této hodnotě podílí
DPH z nájemného z vodovodů a kanalizací a tepelných zařízení. Nespeci-
fikovaná rezerva vyjadřuje část prostředků, které nemají v době sestavo-
vání rozpočtu přesné určení. 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 2010. Jsou to zůs-
tatky na účtech z minulého roku, jejichž přesná výše je známá až 31. 12.
2009. V rozpočtu jsou uvedeny předpokládané zůstatky na všech účtech
města. Předpokládaná minimální výše prostředků na běžném účtu
v Komerční bance je 4 500 tis. Kč. Přesná výše zůstatků na účtech bude
zapracovaná do rozpočtu v první úpravě rozpočtu. V roce 2010 se plánu-
je dočerpání úvěru na rekonstrukci Základní školy Kostelní ve výši 1 542
tis. Kč a využití revolvingového úvěru, který bude splacen až v roce
následném. Současně nastane v roce 2010 splácení úvěru České spořitelny
na dostavbu Mateřské školy J. A. Komenského a rekonstrukci ZŠ Kostelní.

V roce 2010 je nutné splatit úvěry a půjčky v hodnotě 7 624 tis. Kč. Výše
splátek za jednotlivé úvěry je opět uvedena v tabulkové části rozpočtu. Od
roku 2010 tato hodnota opět začíná narůstat, je to i vlivem nově spláce-
ných příspěvků na budování technické infrastruktury.

Ing. Karel Majer, vedoucí OFaP MěÚ

Služba SMS Města Čelákovic InfoKanál

– informace přímo do vašeho mobil-

ního telefonu. Služba umožňuje upo-

zornit na krizové situace, náhlé události

ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto

je zpoplatněno jako běžná odchozí SMS). Stej-
ným způsobem 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
nedojde 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 21. 12. 2009 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  907 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY



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

DAŇOVÉ PŘÍJMY 87 232,00

daně z příjmů 39 750,00

1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 17 000,00

1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné

činnosti 1 350,00

1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 400,00

1121 daň z příjmů právnických osob 20 000,00

1122 daň z příjmů právnických osob za obce 0,00

daně ze zboží 35 000,00

1211 daň z přidané hodnoty 35 000,00

poplatky za využívání přírodních zdrojů 5 232,00

1332 popl. za znečišťování ovzduší 0,00

1333 popl. za uložení odpadů 0,00

1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00

1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 232,00

10902 obyv.

ostatní daně a poplatky 1 790,00

1341 poplatek ze psů 180,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 320,00

1344 poplatek ze vstupného 20,00

1345 poplatek z ubytovací kapacity 20,00

1347 poplatek za provozování VHP 1 250,00

odvody z vybraných činností 2 560

1351 odvod výtěžku z provozovování loterií

výtěžek z provozu VHP 850,00

1361 správní poplatky 1 710,00

za povolení provozu  VHP 1 040,0
stavební povolení 220,0
matrika 440,0
ostatní 10,0

majetkové daně 2 900,00

1511 daň z nemovitostí 2 900,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 51 188,00

2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,

obchodu a službách 40,00

2210 sankční platby    

stavební úřad 40,00

2212 silnice 0,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky

prodej projektové dokumentace 0,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 65,00

2111 příjmy z poskytovaných služeb

parkovné z park. automatu 65,00

3319 záležitosti kultury 50,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

vstupné z koncertů 50,00

3349 sdělovací prostředky - ZMČ 500,00

2111 příjmy z reklamy 500,00

3412 sportovní zařízení 3 435,00

2111 bazén   vstupné 3 000,00

2132 bazén   za umístění nápojových automatů 25,00

2111 sauna  vstupné 350,00

2132 sauna   příjmy z pronájmu 25,00

2324 sauna   půjčování prostěradel 35,00

3429 zájmová činnost a rekreace 105,00

2111 příjmy z poskytování služeb

rekreační chata Huť 105,00

3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 1 104,00 1 104,00

nájemné z nemovitého majetku 43 791,00

3639 2131 nájemné z  pozemků 187,00

2399 2132 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 10 663,00

3612 2132 nájemné z městských bytů 22 220,00

3634 2132 nájemné z tepelných zařízení - kotelen 8 092,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor   č. p. 226 Lumira 276,00

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 1 400,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  prodejna V Prokopě 0,00

3613 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 20,00

tel. ústředna v č. p. 226, STP
3612 bytové hospodářství 50,00

2324 nekapitálové příspěvky 50,00

3613 nebytové hospodářství 50,00

2324 nekapitálové příspěvky 50,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 40,00

2112 příjmy z prodeje zboží   pytle na odpady 40,00

3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 800,00

2324 nekapitálové příspěvky 800,00

příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM
4351 Pečovatelská služba 540,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 540,00

z činnosti pečovatelské služby
5311 Městská policie 175,00

2210 sankční platby   pokuty ukládané MP 165,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00

6171 činnost místní správy 113,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 98,00

CzechPoint, reklama
2324 nekapitálové příspěvky 15,00

6310 příjmy z finančních operací 310,00

2141 úroky 310,00

Fond rozvoje bydlení 110,0
ostatní účty   běžné, termínované 200,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 14 640,00

3612 bytové hospodářství 9 000,00

3112 příjmy z prodeje ost.nemovitostí 9 000,00

prodej bytů 9 000,0
3639 komunální služby 5 640,00

3111 příjmy z prodeje pozemků   

Družstvo vl. garáží 2 640,0 5 640,00

u sauny 3 000,0

VLASTNÍ PŘÍJMY 153 060,00

PŘIJATÉ TRANSFERY 8 252,00

neinvestiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. ústřední úrovně 7 552,00

4111 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00

4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

v rámci souhrn. dotačních vztahů 7 552,00

na školství 0,0

na správu (a školství)   předpoklad 7 552,0
4113 neinv. transfery od st. fondů 0,00

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

dávky sociální péče 0,00

poskytování soc. služeb - pečovatelská služba 0,00

neinvestiční přijaté transfery od veřejných 700,00

rozp. územní  úrovně

4121 neinvestiční transfery od obcí   školné 700,00

4122 neinv. transfery  od krajů 0,00

převody z vlastních fondů 0,00

4132 převody z ostatních vlastních fondů 0,00

4139 převody z vlastních fondů   sociální fond 904,00

investiční přijaté transfery od veřejných 0,00

rozp. ústřední úrovně

4211 inv. transfery  z všeobecné pokladní správy 

st. rozpočtu 0,00

4213 investiční transfery ze st. fondů 0,00

4216 ostatní investiční transfery ze st. rozpočtu 0,00

investiční přijaté transfery od veřejných

rozp. územní  úrovně 0,00

4222 investiční transfery od krajů 0,00

PŘÍJMY CELKEM 161 312,00

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 29 342,00

8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky

revolvingový úvěr 5 000,00

8115 zůstatky na účtech k 31. 12. 2009 22 800,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry  ZŠ Kostelní 1 542,00

10 rozpočet 2010 1/2010 
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VÝDAJE Město Čelákovice
paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 187,00

1014 zvláštní veterinární péče (prostředky 
spravované odborem životního prostředí) 187,00

5163 služby pěněžních ústavů  pojištění auta 7,00
5169 nákup služeb  umístění psů do útulku, 

deratizace, rozbory 180,00
Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 49 735,00

HOSPODÁŘSTVÍ

2143 cestovní ruch 0,00

5221 neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem
provoz TIC v CMC 0,00

22 doprava 30 883,00

2212 silnice 19 280,00

5171 opravy a údržba   dopravní značení,  
Na Požárech                 500,0 680,00

6121 investice 18 600,00
U Kovárny 7 000,0
náměstí - komunikace 0,0
Sedlčánky - stará zástavba 6 000,0
PPC II 2 500,0
Karla Otty 2 300,0
Průmyslová (3 070) 0,0
Nedaniny - stará zástavba (2 500) 0,0
Císařská Kuchyně (1 000) 0,0
Stankovského - V Prokopě (950) 0,0

projekty 800,0
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 323,00

5171 údržba naučná stezka 250 250,00
6121 investice

Masarykova II. etapa - chodníky 5 000,0 11 073,00
kruhový objezd - chodníky, opěr. zdi 4 000,0
chodník Sedlčánky 0,0
chodník u zdravostního stř. 540,0
chodník Palackého (1 790) 0,0
lávka přes Labe - přeložka ČEZ (1 430) 0,0
samostatné vjezdy 1 100,0

projekty 433,0
2221 provoz veřejné silniční dopravy 280,00

5193 výdaje na dopr. územní obslužnost   Ropid 280,00
23 vodní hospodářství 18 852,00

2310 pitná voda 300,00

5171 opravy a udržování   výměna šoupat 300,00
6121 investice 0,00

projekty 0,0
2321 odpadní voda 18 552,00

5169 nákup služeb  věcné břemeno 200,00
6121 investice 18 352,00

V. Kálika   splašková k. 3 700,0
V. Kálika   dešťová k. - protlak 0,0
Masarykova   dešťová k. 6 500,0
náměstí   dešťová k. 1 975,0
náměstí   splašková k. 2 452,0
Kostelní   dešťová k. 3 275,0
intenzifikace ČOV - předpoklad dotace 200,0

projekty 250,0
Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 91 168,00

31 a 32 vzdělávání 19 670,00

3111 předškolní zařízení - mateřské školy 6 040,00

MŠ Přístavní 910,00

5171 opravy a údržba odstranění vlhkosti, oprava šaten 90,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 820,00

příspěvek zřizovatele na provoz 820,0
MŠ Rumunská 2 630,00

5171 opravy a údržba 70,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 560,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 560,0
MŠ J. A. Komenského 2 500,00

5331 neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 2 200,00
příspěvek zřizovatele na provoz 2 200,0

6121 investice  chodníky v areálu MŠ 300,00
3113 základní školy 13 100,00

ZŠ J. A. Komenského 3 235,00

5137 DDHM
5171 opravy a údržba   havárie 35,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 200,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 200,0

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
ZŠ Kostelní 9 865,00

5137 DDHM 650,00
5171 opravy a údržba   havárie 50   opravy SOD 168 218,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 150,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 150,0
6121 investice   rekonstrukce 4 900,0 5 847,00

inž. činnost 947,0
projekty   dostavba 0,0

3231 Základní umělecká škola Jana Zacha 530,00

5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 530,00

příspěvek  zřizovatele na provoz 530,0
33 kultura, církve a sdělovací prostředky 11 453,00

3314 Městská knihovna 3 665,00

5171 opravy a údržba   havárie 15,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 650,00

příspěvek zřizovatele na činnost 3 650,0
3315 Městské muzeum 3 720,00

5166 konzultační, poradenské služby 0,00
5171 opravy a údržba 40,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 680,00

příspěvek  na činnost 3 720,0
6121 investice 0,00

příspěvek zřizovatele  na činnost 3 680,0
6121 investice 0,00

3319 záležitosti kultury 560,00

5136 knihy, uč. pomůcky, tisk  prezentace města 160,00
v tisku, plakáty, pozvánky

5139 nákup materiálu  poháry, ceny, dary, 150,00
propagační předměty

5169 nákup služeb   inf. tabule, podpora místní kultury, 250,00
advent

3341 rozhlas a televize 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

5331 příspěvek přísp. organizacím 2 000,00
3399 ostatní záležitosti kultury 743,00

5139 nákup materiálu   vítání občánků, svatební obřady 61,00
5175 pohoštění 2,00
5192 poskytnuté neinv. příspěvky poplatky OSA 0,00
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 680,00

dotace spravované odborem SVaZ 280,0
dotace spravované odborem ŠIK 400,0

34 tělovýchova a zájmová činnost 10 163,00

3412 sportovní zařízení 5 873,00

sauna - provoz 726,00

5021 OOV 183,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 46,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 17,00
5139 nákup materiálu 40,00
5151 voda 85,00
5153 plyn 110,00
5154 el. energie 120,00
5162 služby telekomunikací 19,00
5169 nákup služeb 65,00
5171 opravy a údržba   (nátěr střechy), výměna dveří 40,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 1,00

Bazén - provoz 4 907,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 968,00
5021 OOV 624,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 398,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 144,00
5134 prádlo, oděv, obuv 5,00
5139 nákup materiálu 160,00
5151 voda 330,00
5152 teplo 1 350,00
5154 el. energie 600,00
5162 služby telekomunikací 24,00
5167 školení 5,00
5169 nákup služeb   výuka plavání 250,00
5171 opravy a údržba 40,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5173 cestovné 5,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 4,00

ostatní sportovní zařízení 240,00

6121 investice 240,00
Záluží - rozvod teplé vody 40,0
sportovní hala (podlaha) 200,0

3419 podpora sportovních oddílů, výdaje 1 150,00

na konání sportovních akcí

5194 věcné dary 30,00
5222 neinv. transfery   sportovním subjektům,

přísp. na sport. akce 1 120,00
3421 využití volného času dětí a mládeže 2 852,00

dětská hřiště 300,00
5137 DDHM MŠ J. A. Komenského, MDDM 0,00
5139 nákup materiálu   písek 50,00
5169 nákup služeb   kontrola dětských hřišť 50,00
5171 opravy a údržba 200,00
6121 investice  dětská hřiště 0,00

Městský dům dětí a mládeže 2 552,00

5164 nájemné  LT Miličín 2,00
5171 opravy a údržba  havárie, chodníky 100,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 2 450,00

přísp. zřizovatele 2 450,0
6121 investice   LT Miličín 0,00

3429 zájmová činnost a rekreace j.n. 288,00

rekreační chata HUŤ

5021 OOV 63,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 17,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 6,00
5137 DDHM 20,00
5139 nákup materiálu 15,00
5154 el. energie 70,00
5156 PHM 2,00
5161 služby pošt 1,00
5169 nákup služeb 50,00
5171 opravy a údržba 40,00
5362 platby daní a poplatků 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 1,00

35 zdravotnictví 100,00

3541 prevence před drogami   ŠIK, SVaZ  100,00

5169 nákup služeb 10,00
5222 neinvestiční transfery obč. sdružením 90,00

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 42 405,00

3611 podpora individuální bytové výstavby 500,00

6460 FRB investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 500,00
3612 bytové hospodářství 14 685,00

5152 teplo 300,00
5169 nákup služeb   správa současného byt. fondu 850,00
5171 opravy a údržba současného byt. fondu 13 185,00

údržba a obnova bytového fondu 9 755,0
výměna oken 2 530,0
výtah 900,0

5909 ost. neinvest. výdaje   vratky předplaceného
nájemného 350,00

3613 nebytové hospodářství 340,00

5151 studená voda   vodné objektů  města 10,00
5152 teplo   objektů města 30,00
5153 plyn   objektů města 65,00
5154 elektrická energie   objektů města 200,00
5169 nákup služeb 25,00
5171 opravy a údržba   objektů města 10,00

3631 veřejné osvětlení 1 610,00

5171 opravy a údržba   Masarykova 530,00
6121 investice   Císařská Kuchyně 850,0 1 080,00

cyklostezka 150,0
Nedaniny + projekt 80,0
V Prokopě 0,0

3632 pohřebnictví 10,00

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10,00
3634 lokální zásobování teplem 0,00

6121 investice 0,00
3635 územní plánování 200,00

6119 nákup nehmotného majetku   územní plán 200,00
3636 územní rozvoj 0,00

6119 nákup nehmotného majetku 0,00
3639 komunální služby 25 060,00

5151 studená voda 7,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5161 služby pošt 2,00
5164 nájemné 1,00
5166 poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb   geom. plány 250,00
5331 Technické služby příspěvek zřizovatele 20 500,00

5362 platby daní a poplatků  daň z převodu nemovitostí 800,00
5364 vratky veřejným rozpočtům 0,00
6121 investice   náměstí 500,00
6130 pozemky   nákup pozemků 3 000,00

37 ochrana životního prostředí 7 377,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 047,00

5137 DDHM   nákup kontejnerů 200,00
5138 nákup zboží   pytle na odpady 40,00
5163 služby peněžních ústavů   pojištění kontejnerů 7,00
5169 nákup služeb   smluvní odvoz odpadů 4 800,00

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

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 210,00

5137 DDHM   městský mobiliář lavičky, 300,00
5139 nákup mateiálu   stromy, keře  100,00
5169 nákup služeb  rozbory, posudky 100,0 1 810,00

ošetření dřevin a ploch 400,0
havárie 250,0
údržba a výsadba zeleně 900,0
projekty 160,0

3792 ekologická výchova a osvěta 120,00

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

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 645,00

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 2 645,00

4351 Pečovatelská služba 2 587,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 638,00
5031 pojistné na sociálním zabezpečení 410,00
5032 pojistné na zdravotním  zabezpečení 148,00
5134 prádlo, oděv, obuv 15,00
5136 knihy, učební pomůcky 1,00
5137 DDHM 30,00
5139 nákup materiálu 28,00
5151 studená voda 22,00
5152 teplo 80,00
5154 el. energie 24,00
5156 PHM 40,00
5162 služby telekomunikací 17,00
5163 služby peněžních ústavů   pojištění aut 33,00
5164 nájemné 0,00
5167 školení, vzdělávání 29,00
5169 nákup služeb 30,00
5171 opravy a údržba 30,00
5173 cestovné 5,00
5229 ostatní neinvestiční příspěvky 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 4,00

4359 ostatní činnosti a služby v oblasti sociální 58,00

5151 studená voda   Klub důchodců 10,00
5152 teplo  Klub důchodců 25,00
5169 nákup služeb  Klub důchodců 23,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5 005,00

53 bezpečnost a veřejný pořádek 4 079,00

5311 Městská policie, kamerový systém 4 079,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 475,00
5021 OOV 273,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 715,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 248,00
5134 prádlo, oděv, obuv 58,00
5136 knihy, učební pomůcky 2,00
5137 DDHM 50,00
5139 nákup materiálu 30,00
5154 elektrická energie 25,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5156 PHM 40,00
5162 služby telekomunikací 30,00
5167 školení, vzdělávání 31,00
5169 nákup služeb 20,00
5171 opravy a údržba 50,00
5172 programové vybavení 2,00
5173 cestovné 20,00
5175 pohoštění   ochranné nápoje 2,00
5361 nákup kolků 2,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 6,00
6122 přístroje zařízení   2 kamerové body 0,00
6123 dopravní prostředky 0,00

5512 požární ochrana 926,00

5021 OOV 60,00
5134 prádlo, oděv, obuv 50,00
5136 knihy, tisk 5,00
5137 DDHM 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
5161 služby pošt 1,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 45,00
5163 služby pen. ústavů   pojištění aut a  výjezdového

družstva 70,00
5166 poradenské, právní služby 0,00
5167 školení, vzdělávání 35,00
5169 nákup služeb   STK, revize přístrojů 50,00
5171 opravy a údržba   technika 50,0 100,00

hasičská zbrojnice 50,0
5175 pohoštění 5,00
5194 věcné dary 10,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 34 290,00

61 státní moc, státní správa, územní samospráva

a politické strany 26 973,00

6112 zastupitelstva obcí 3 074,00

5023 odměny členů zastupitelstev 2 221,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 489,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 200,00
5136 knihy 1,00
5139 nákup materiálu 43,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. služby 50,00
5167 školení, vzdělávání 5,00
5173 cestovné 40,00
5175 pohoštění   zastupitelské orgány 15,00
5194 věcné dary 5,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 5,00

6171 činnost místní správy 23 899,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 759,00
5021 OOV 310,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 3 262,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 1 175,00
5038 ostatní povinné pojištění  vyhl. 125/93 96,00
5136 knihy, tisk 30,00
5137 DDHM   PC 600,00
5139 nákup materiálu 500,00
5151 voda 100,00
5152 teplo   teplo MěÚ - obecní dům a radnice 350,00
5154 el. energie 320,00
5156 PHM 35,00
5161 služby pošt 500,00
5162 služby telekomunikací 470,00
5163 služby peněžních ústavů 20,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby   audit 370,00
5167 školení, vzdělávání 100,00
5169 nákup služeb   servis software (688), 

stravování (860), ostraha, CzechPoint 1 790,00
5171 opravy a udržování 100,00
5172 programové vybavení 100,00
5173 cestovné 35,00
5175 pohoštění 28,00
5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 60,00
5195 odvody za zdravotně postižené 75,00
5229 ostatní neinv. transfery   příspěvek SMO 25,00
5361 nákup kolků 15,00
5362 daně a poplatky 2,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5424 náhrady mezd v době nemoci 32,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv. soc. fond 380,00
6111 programové vybavení  inv. charakteru 60,00
6121 investice   

výtah a vchodové dveře čp. 1650 200,0 200,00
6122 stroje, přístroje, zařízení 0,00
6125 výpočetní technika 0,00

63 finanční operace 5 475,00

6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 1 600,00

5141 splátky úroků   ČMHB, SFRB, SFŽP, ZŠ Kostelní, 
MŠ 1 490,00

5163 služby peněžních ústavů   vedení účtů 110,00
6320 pojištění funkčně nespecifikované 485,00

pojištění majetku města
5163 služby peněžních ústavů 485,00

6330 5342 převody vl. fondům   soc. fond 904,00
6399 finanční operace 3 390,00

5362 platby daní   daň z příjmů obce 0,0 3 390,00
DPH 3 390,0

64 ostatní činnost 1 842,00

6402 finanční vypořádání z minulých let 0,00
5364 vratky transferů z minulých let 0,000
5366 výdaje finančního vypořádání 0,00

6409 ostatní činnost 1 842,00

5901 nespecifikované rezervy 1 842,00

VÝDAJE CELKEM 183 030,00

Třída  8 FINANCOVÁNÍ 7 624,00

dlouhodobé financování

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 7 624,00
úvěr ČS   MŠ, ZŠ 638,0
úvěr ČMHB   č.p. 109 795,0
úvěr ČMHB   novostavba 324,0
úvěr SFRB   obnova bytového fondu 1 212,0
úvěr SFŽP   kanalizace Sedlčánky 948,0
stavebníci - lokalita Jiřina 0,0
stavebníci - lokalita Třebízského II 950,0
stavebníci - lokalita Nedaniny 1 221,0
stavebníci - lokalita PPC I 1 536,0

REKAPITULACE  ROZPOČTU NA ROK 2010

PŘÍJMY

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 87 232,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 51 188,00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 14 640,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 153 060,00

Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 8 252,00

PŘÍJMY CELKEM 161 312,000

VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 187,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 49 735,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 91 168,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 645,00

Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 5 005,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 34 290,00

VÝDAJE CELKEM 183 030,000

FINANCOVÁNÍ

8113 krátkodobé přijaté půjčky 5000,00

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 22 800,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky 1 542,00

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -7 624,00

FINANCOVÁNÍ 21 718,0000

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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Vážený pane starosto, (dne 6. 12. 2009)
chceme se zásadně ohradit vůči informacím
uváděným ve Vašem prohlášení „Elektrárnu
v našem sousedství odmítáme…“, kde napa-
dáte opozičního zastupitele pana Igla a organi-
zátory shromáždění občanů dne 5. 11. 2009.

Cítíme se rozhořčeni a pobouřeni tím, jakým
způsobem jedná vedení města s občany a jakým
způsobem jsou prezentovány jednotlivé kroky
vedení města. Jsme občanskou iniciativou, která
vznikla z popudu zásadního nedostatku informa-
cí poskytovaných občanům ve věci výstavby

paroplynové elektrárny v okolí města Čelákovic,
a jejímž cílem je odmítnutí projektů, které výz-
namným způsobem ohrožují životní prostředí
občanů Čelákovic a blízkého okolí.

Cílem shromáždění občanů dne 5. 11. 2009
bylo informovat občany o důsledcích výstavby
paroplynové elektrárny pro Čelákovice
a poskytnout základní informace od občanů,
kteří mají s obdobnými projekty své zkušenosti.

Pane starosto, žádáme Vás proto o poskytnu-
tí prostoru v měsíčním Zpravodaji města
Čelákovic resp. na www.celakovice.cz v části

paroplynová elektrárna, abychom mohli reago-
vat na Vámi uváděné informace. Občané
Čelákovic by měli obdržet vyvážené informace
a nejen to, co se momentálně vedení města
hodí. Věříme, že stejná možnost bude poskytnu-
ta i opozičnímu zastupiteli p. Iglovi, kterého jste
spolu s místostarostou Rýdlem napadli.

Za petiční výbor petice NEJEDNEJTE O NÁS
BEZ NÁS a organizátory shromáždění občanů
dne 5. 11. 2009.

Ing. Miloslav Uhlíř a Ing. Václav Vlasák,

občané Čelákovic

Petiční výbor petice „NEJEDNEJTE O NÁS BEZ NÁS“
a organizátoři shromáždění občanů dne 5. 11. 2009

Vážení občané, (dne 8. 12. 2009)
na webových stránkách města předložili pan starosta Klicpera a místostarosta Rýdlo prohlášení,

kde napadají opozičního zastupitele pana Igla a organizátory shromáždění občanů dne 5. 11. 2009,
se kterým jako petiční výbor, ale hlavně jako občané Čelákovic nesouhlasíme. Touto formou chceme
všem občanům předložit fakta, která byla důvodem organizování petice a demonstrace k paroply-
nové elektrárně. Vycházíme z dostupných informací, včetně informací z prohlášení vedení města.

Časový sled událostí

Období Událost Informování občanů
Květen 2008 zájem na území Čelákovic postavit paroplynovou elektrárnu

o výkonu cca 400 MWe město potvrdilo, že není zájem 
v zastavěných oblastech Čelákovic budovat tuto elektrárnu.
Rozhodnutí města o odmítnutí elektrárny neobdrželi 
zastupitelé na vědomí a není doloženo, který kolektivní orgán
o odmítnutí rozhodl

Březen 2009 Vedení města bylo informováno o záměru firmy ATEL 
ve spolupráci s RWE zbudovat paroplynovou elektrárnu 
o maximálním výkonu 1000 MWe na 10 ha pozemků.
Zastupitelé tuto informaci oficiálně získávají v upravené  
formě až v září 2009.

18. 3. 2009 mimořádné jednání Zastupitelstva obce Mochov odsouhlasilo,
že souhlasí se záměrem firem RWE a ATEL vybudovat 
paroplynovou elektrárnu na katastru obce Mochov

Srpen 2009 RWE žádá Čelákovice o prodej části pozemku 
v k. ú. Sedlčánky v blízkosti chatové osady, na zřízení 
čerpací stanici

16. 9. 2009 předložení žádosti RWE Zastupitelstvu města - uvedena 
potřeba 6 ha pozemků

20. 9. 2009 vzniká petice 
4. 10. 2009 prohlášení zastupitelů ODS ve věci stavby paroplynové 

elektrárny, včetně výzvy vedení města k uspořádání 
veřejného jednání s občany

5. 10. 2009 petice podána na podatelnu města
7. 10. 2009 vyjádření města k elektrárně umístěno na internetu První oficiální 

informování občanů, 
vedením města

Listopad Vychází Zpravodaj města Čelákovic s vyjádřením 
starosty města Ing. Klicpery k paroplynové elektrárně ANO

2. 11. 2009 Občané se informují z katastru nemovitosti o 20 ha již 
vykoupených pozemků
Výzva opozičních zastupitelů žádajících video záznam 
z jednání s RWE a jeho zveřejnění na internetu města

5. 11. 2009 Demonstrace, setkání zastupitelů s RWE ANO
26. 11. 2009 Zastupitelstvo města odmítá usnesením výstavbu elektrárny ANO

Nechceme, dále vést spor o tom, jak se v celé věci postupovalo, ale nelíbí se nám, když je zastu-
pitel Miroslav Iglo označován za dezinformátora. Byl totiž v té době jediný, kdo se k celé věci 
otevřeně hlásil. Chtěli bychom podotknout, že nejsme voliči pana Igla ani nehoníme žádné politické
body. Jsme pouze občané, kteří zde nechtěli elektrárnu, a nejsme spokojeni s postupem města
a RWE. To, že máme jiný názor než pan starosta Klicpera a místostarosta Rýdlo, ještě neznamená,
že jsme dezinformátoři a lháři. Je nám jasné, že se vedení města k našemu prohlášení vyjádří a vše
diplomaticky vysvětlí, bohužel to nic nezmění na našem postoji k této záležitosti.

Pro případnou reakci vedení města, ale máme několik otázek, pokud na ně budou chtít odpovědět.
1. Na základě jakých informací odmítlo vedení města v květnu 2008 zájem o vybudování elektrárny?
1.a Pokud vedení města mělo informace k odmítnutí, kde je obdrželo? Kdy bylo rozhodnutí o odmítnutí

odsouhlaseno usnesením kolektivního orgánu veřejné správy, tj. Radou a nebo Zastupitelstvem?
1.b Pokud informace vedení města nemělo, proč muselo v druhém případě čekat na informace

a neodmítlo elektrárnu rovnou jako v prvním případě? V druhém případě se dle informací z břez-
na 2009 jednalo o elektrárnu s výkonem o 100% vyšším a maximálně jen o několik set metrů
dále od obydlí našich občanů!

2. Proč vedení města zveřejnilo vyjádření k elektrárně až 7. 10. 2009? Zveřejněné informace byly
dostupné již mnohem dříve. Ing. Miloslav Uhlíř a Ing. Václav Vlasák

Reakce a odpovědi na dopisy
ze dne 6. a 8. 12. 2009

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Vážení pánové,
odpovím vám znovu na vaše otázky, ale vše již
bylo řečeno i napsáno.

Ve svém článku z prosincového Zpravodaje
rozhodně pana Igla nenapadám. Vyslovil jsem
svůj názor, že svolavatel demonstrace a zastu-
pitel pan Iglo si vymyslel tajuplný příběh, jak
vedení radnice podporuje výstavbu elektrárny
a připravuje prodej pozemků pro čerpací stanici
chladicího systému. Naprostý výmysl! Chápu,
že ho to muselo vyděsit, protože v plánované
obytné zóně za nádražím v lokalitě „Krátká
linva“ vlastní strategicky položené pozemky
a záměr společnosti RWE elektrárnu umisťuje
do vzdálenosti 450 m právě od této budoucí
zóny. Jedině tímto se snad dá částečně zdůvod-
nit zkratové jednání pana zastupitele Igla, pro-
tože na Zastupitelstvu dne 16. 9. 2009 zazněla
totiž jasná slova – s názorem Města počkáme
po vysvětlení záměru od společnosti RWE
začátkem listopadu, důkazem je zápis
z předmětné schůze Zastupitelstva.

K časovému sledu událostí jednu důležitou
poznámku – první oficiální informování občanů
o záměru paroplynové elektrárny v Mochově
bylo na veřejném zasedání Zastupitelstva města
dne 16. 9. 2009, kde byly podány základní infor-
mace o stavu záměru. Zastupitelstvu jsem také
předložil návrh na usnesení, že ve věci elektrár-
ny nemůžeme postupovat dílčím způsobem
a hlavně že všichni zastupitelé musí být investo-
rem seznámeni s celým projektem, a to nejlépe
na společné schůzce. Dle mého soudu naprosto
standardní a logický postup, protože jsme rele-
vantní informace o elektrárně v Mochově prostě
neměli. A neměli je ani zastupitelé obce Mochov,
přestože se záměrem elektrárny na svém území
v březnu 2009 podmíněně souhlasili.

K 1. a 1.a otázce - v květnu 2008 nám odbor
regionálního rozvoje Krajského úřadu Středo-
českého kraje zaslal prezentaci společnosti
ATEL, která měla zájem na území našeho
města postavit paroplynovou elektrárnu o výko-
nu cca 400 MW v rámci energetické koncepce
Středočeského kraje. Na následném jednání za
účasti starosty, místostarosty, předsedy dozorčí
rady společnosti Q-BYT a ředitele společnosti
Q-BYT a úředníka regionálního odboru KÚSK
jsme společně se zástupci firmy ATEL dospěli
k jednoznačnému stanovisku, že žádná ze
stávajících ani dle schváleného územního plánu
plánovaných průmyslových zón v našem městě
nevyhovuje jejich projektu. Ze strany Města
jsme potvrdili, že není zájem v zastavěných
oblastech Čelákovic budovat elektrárnu. S těmi-
to informativními záměry byla dne 10. 6. 2009
seznámena valná hromada společnosti Q-BYT,
kterou vlastně tvoří Rada města.

Pokračování na str. 17
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Pokračování ze str. 16
K tomu nebylo třeba přijímat žádné usnesení

kolektivního orgánu města, investor přišel se
záměrem, sám konstatoval, že záměr není
vhodný, a odešel. K naší smůle do Mochova, ale
to jsme nevěděli.

K otázce 1.b – do informativní schůzky 5. 11.
2009 jsme neměli co odmítat. Na Zastupitelstvu
v září 2009 jsme pouze odmítli dílčí postup
a vyvolali informativní schůzku právě 5. 11.
2009, abychom byli informováni o celém zámě-
ru, a to se také stalo. Před touto schůzkou neby-
lo například zřejmé umístění elektrárny se
vzdálenostmi od obytných částí našeho města.

RWE i ALPIQ jsou seriózní společnosti
a jejich zástupci s námi korektně jednali – totéž
se čeká i od představitelů 11tisícového města.
Snad mi nechcete tvrdit, že jsme jim měli hned
v úvodu prvního jednání říci, že se o záměru
elektrárny s nimi nehodláme vůbec bavit. To
přece nejde, vždyť elementárním pravidlem
jakéhokoliv jednání je nejdříve vyslechnout
předložený záměr a pak k němu zaujmout sta-
novisko a činit další kroky.

K otázce 2. – o záměru elektrárny se veřejně
jednalo dne 16. 9. 2009 na Zastupitelstvu města
v Kulturním domě. Před informativní schůzkou
5. 11. 2009 žádný ze zástupců města Čelákovic
neměl relevantní informace o záměru paroply-
nové elektrárny.

Záměr elektrárny by rozhodně neměl být
předmětem předvolební soutěže v našem
městě a neměl by nás rozdělovat. Stejně tak
neustále hledat v minulosti, že ty a ty věci se
daly udělat o něco lépe... To je přece pochopi-
telné... Chci tím říci, že v zamítavém procesu
elektrárny nesmíme polevit a musíme pokračo-
vat dál. Ve svazku s okolními obcemi budeme
žádat Zastupitelstvo Středočeského kraje, aby
rozhodlo, že záměr paroplynové elektrárny
nebude včleněn do územní plánu vyššího
územně správního celku. Zkrátka nesmíme se
zastavit nebo ztrácet čas v žabomyších konflik-
tech, protože z technického hlediska je bohužel
vytipované místo s průsečíkem hlavní plynové
trasy (vstup) a elektrické trasy (výstup) pro
záměr elektrárny optimální.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Vážení pánové,
pana Igla jsem obvinil ze lži a dezinformování
veřejnosti na demonstraci občanů 5. 11. proto,
že vedení města naprosto nesmyslně obviňoval
ze zákulisních jednání s firmou RWE vedoucích
k výstavbě elektrárny a z utajování informací.

Plakáty, zvoucí čelákovickou veřejnost na tuto
demonstraci, jsou toho jasným důkazem. Další
informace pana Igla přítomným občanům pone-
chávám bez komentáře, rovněž nekomentuji, že
svolavatel demonstrace poskytne starostovi
města prostor k vyjádření až po důrazné žádos-
ti shromážděných občanů. Takové jednání
pokládám za ryze účelové.

Důrazně jsem se proti tomuto postupu ohra-
dil – a to jednak za vedení města, především
však sám za sebe.

Od prezentace firmy RWE dne 5. 11. jsou na
stránkách města jasně zveřejňována nejen
odmítavá stanoviska vedení města, ale všechny
kroky, které kolektivní orgány města a jeho
vedení od tohoto data proti elektrárně podnikají.

Odmítavé stanovisko k jakémukoli potenciál-
nímu investorovi v rámci korektního postupu
považuji za elementární slušnost – jsem scho-
pen odmítnout nebo souhlasit až poté, co ob-
držím alespoň minimum informací. To platí pro
RWE stejně jako pro každého jiného potenciál-
ního investora.

Považuji za naprosto zbytečné a občanů
tohoto města nedůstojné, aby kterýkoli volební
subjekt využíval tak zásadní věc, jakou je záměr
firmy RWE, k získávání předvolebních bodů.

Za účelnější pro město vidím postupovat proti
záměru firmy RWE společnými silami
a nerozmělňovat je ve zbytečných sporech.

Nejsem zklamaný
Starosta Klicpera ve svém článku „Elektrárnu

ve svém sousedství odmítáme“ zveřejněném
v minulém čísle ZMČ uvádí následovné:
„K velikému zklamání zastupitele a zakláda-
jícího člena sdružení NAŠE Čelákovice pana
Igla zástupci RWE potvrdili, že toto setkání je
první oficiální schůzkou s představiteli města
Čelákovice a projekt elektrárny je na úplném
začátku...“ Nevím, jak starosta dospěl ke svému
tvrzení, ale bývá zvykem, že pokud o někom píši
ve veřejném periodiku, dostane dotyčný
možnost se ve stejném vydání k předmětnému
tvrzení vyjádřit.

Takže až nyní.
Ne, nemohu být zklamaný, jelikož již pana

starostu znám delší čas a pro jistotu si pořizuji
zvukový záznam z jednání Zastupitelstva a je
k dispozici i záznam TV PORT, který může každý
zhlédnout na internetových stránkách sdružení
NAŠE Čelákovice. Záznam je výraznou pomůc-
kou k vyjasnění stanovisek a názorů, neboť jen
těžko lze tvrdit, že to, co jsme viděli a slyšeli,
dotyčný neřekl. Zajímavé je též srovnání článků
ze Zpravodaje listopadového a prosincového.

V listopadu starosta uvádí, že již v květnu
2008 jsme obdrželi presentaci společnosti
ATEL, která měla zájem na území našeho
města postavit elektrárnu o výkonu cca 400
MW. Ze strany města jsme potvrdili, že není
zájem v zastavěných oblastech Čelákovic budo-
vat tuto elektrárnu.

„V březnu 2009 jsme byli informováni o zámě-
ru firmy ATEL ve spolupráci s RWE zbudovat
elektrárnu o výkonu 1000 MW v blízkosti rozvod-
ny Čechy-střed... Zastupitele jsem informoval
o seznamovacích jednáních zástupců společnos-
ti ATEL se zástupci města.“ (konec citace ZMČ).

Dovoluji si jen dodat, zvukový záznam z jed-
nání Zastupitelstva ze září 2009 uvádí ing. Klic-
peru, který dokonce jmenuje osoby, které se
schůzek za Město zúčastnili. Byli se mnou
p. Beneš a p. Fiala, tehdy tvrdil starosta. Dnes
říká – toto je první oficiální schůzka a zřejmě trio
Klicpera, Beneš a Fiala jednali na seznamova-
cích jednáních s ATEL převlečeni za zaměst-
nance pošty. Je zajímavé, že elektrárna o výko-
nu 400 MW byla starostou v r. 2008 odmítnuta
a v r. 2009 potřeboval k elektrárně o výkonu
1000 MW svolat pracovní schůzku. Prý neměl
dostatek informací a čekal, až je od investorů
obdrží! Je to krásná pohádka a jsem zvědavý,
kolik lidí naletí. Pro mne je nepochopitelné
a zřejmě dlouho i zůstane, že odmítnutí elekt-
rárny v r. 2008 a informace z března 2009
neprojednal žádný orgán veřejné správy (ani
Rada a ani Zastupitelstvo) a občané Čelákovic
se vše dozvěděli až v listopadovém vydání
ZMČ. Nevím, kdo sliboval NEBUDETE SE
MUSET PTÁT PRO Č?

Miroslav Leypold Iglo, zastupitel města

Redakce:
Polemiku na téma paroplynové elektrárny v těsné blízkosti Čelákovic považuje redakční
rada Zpravodaje otištěním těchto nezkrácených příspěvků za uzavřenou, i když citace
pana zastupitele Igla nejsou úplné. V dalších číslech se k tomuto tématu již v této formě
nebudeme vracet.

Dne 1. 1. 2010 uplynuly 2 roky od úmrtí pana
Jiřího NOVOTNÉHO. Moc nám scházíš a stále
vzpomínáme.

Maminka, sestra s rodinou a syn Jiří

Dne 19. ledna uplyne 
10. výročí od úmrtí naší
maminky a babičky paní
Květy HEJZLAROVÉ.

Vzpomínají dcera Květa

Holzmanová s manže-

lem, vnoučata Tomáš,

Martina a Fanda s rodi-

nami.

V lednu je tomu již 20 let, co navždy odešel
pan Jaroslav SEMORÁD, a zároveň 2 roky od
úmrtí paní Slávky SEMORÁDOVÉ. Na své rodi-
če stále s láskou vzpomínáme.

Běla a Jarda s rodinami

Společenská kronika

Lidská lhostejnost
Vážení,

máme to ale pěkné nádraží. Ano, povedlo se to.
Všude je čisto, nová čekárna, malby na stě-
nách. Mám jen jedinou otázku. Kdo zajistí, že
náklady na rekonstrukci nebyly jen vyhozené
peníze? Kdo hlídá nádraží? Nikdo, žádné kame-
ry, dokonce ani jeden jediný příslušník Městské
policie.

Nikde nikdo. A potom se všichni nesmírně
divíme, když se něco stane. Nejde už ale jen
o počmárané zdi. Zkuste si to představit. Čekáte
na kamarádku. Je čtvrt na šest večer, na nádra-
ží stojí několik málo lidí a vlak má přijet každou
chvíli. Z ničehonic vás chytne zcela neznámý
muž za rukáv bundy a táhne vás pryč. Křičíte,
ale nic. Zbytečná námaha, když ale útočník
zakopne a upadne, máte šanci utéct. Co se to
stalo? Ptáte se sami sebe. Hrůza.

A právě to se mí, milí spoluobčané, děje na
našem krásném novém nádraží. Nikdo nic nevi-
dí, nikdo nic neslyší. Nikdo nepomůže. Všichni
se starají sami o sebe. Já se jen děsím, kdy se
bude něco podobného opakovat, kdy se stane
něco horšího. A nemusí jít jen o mě, vždyť na
nádraží chodíme všichni. Myslím, že bychom se
měli vážně zamyslet sami nad sebou. Dobrá,
kamery nemáme, nástupiště nikdo nehlídá, ale
pomoci někomu, kdo to v tu chvíli potřebuje, by
přece neměl být problém. Neříkám, že jsou
nutné zásahy, jaké předvádí ve svých filmech
Bruce Willis, možná by v takové chvíli stačilo dát
útočníkovi najevo, že tam není sám. Že tady si
nic dovolit nemůže. Já vás o to prosím.

Barbora Janáková
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do neděle 17. 1.

Městské muzeum
JAN ZACH A JOSEF JIŘÍ STANKOVSKÝ

Výstava věnovaná významným osobnostem
našeho města přístupná denně mimo pondělí
9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

pátek 1. 1. 15.00 hod.
Husův sbor
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - J. J. RYBA

Tradiční novoroční koncert

sobota 9. 1. 10.00 hod.
sál ZUŠ
ZAČAROVANÝ LES MARION

loutkové divadelní představení

pátek 15. 1. 18.00 hod.
Městské muzeum
KŘÍŽEM KRÁŽEM EKVÁDOREM

přednáška s prezentací Mgr. Martina Hůrky,
Martina Zemana a Martiny Ernestové

pondělí 18. 1. 17.30 hod.
Městská knihovna
MAURITÁNSKÝM PÍSKEM A KAMENÍM

Jaroslav Šíma, motocyklový novinář, cestovatel
a dobrodruh, povypráví a promítne fotografie ze
svých oblíbených míst na africkém kontinentu.
Tentokrát to bude Mauritánie a průjezd sou-
těskou Chinguetti.

sobota 23. 1. 10.00 hod.
sál ZUŠ
TYGŘI

loutkové divadelní představení

pátek 29. 1. 15.00 - 17.00 hod.
(pololetní prázdniny) 
klubovna MDDM v KD
VÝTVARNÉ HRÁTKY

pro předem přihlášené děti

sobota 30. 1. - neděle 21. 2.

Městské muzeum
ŠPERKY A OBRAZY MONIKY KOPECKÉ 

A EVŽENIE CHRAMOSTOVÉ

Výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 -
12.00 a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní vernisáž

v sobotu 30. 1. od 10.00 hod.

únor – březen

Městské muzeum
OBRAZY Z TVORBY ČEŇKA JANDY

výstava ve vstupní místnosti muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 hod.

Kulturní kalendář

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.

sobota 9. 1. 20.00 hod.
TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES

Pořádá Myslivecké sdružení Čelákovice, k tanci
a poslechu zahraje skupina Fobos a dechová hudba
Žižkovanka, bohatá tombola. Vstupné s místenkou:
150,- Kč, předprodej v kanceláři stavební firmy
Z. Kučera, Kollárova 208, Čelákovice, tel.: 326 991
213, 60 346 8176, po – pá: 7.00 – 16.00 hod.

pátek 15. 1. 20.00 hod.
PLES PANOKO

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

středa 20. 1. 19.30 hod.
TO BYL TEDA SILVESTR

Komedie Divadla Háta. Diváci budou svědky
setkání několika generací při oslavě Silvestra.
Hrají: I. Andrlová / M. Bočanová, Z. Pantůček
/ M. Zounar, A. Gondíková / V. Jelínková /
O. Želenská, M. Hruška / F. Tomsa, M. Nohýn-
ková / J. Šulcová. Vstupné: 240,- Kč, 200,- Kč.

pátek 22. 1. 20.00 hod.
XI. REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU

Hudba nonstop Dekameron Band s L. Weyrost-
kem a známá skupina Saffron. Pestrá tombola
a taneční vystoupení. Předprodej v kanceláři
KD a v prodejně Adop-sport, vstupné: 150,- Kč.

úterý 26. 1. 9.30 hod.
PRASÁTKA A VLK

Známá pohádka o třech prasátkách je určena
dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 40,- Kč.

sobota 30. 1. 20.00 hod.
OKRESNÍ PLES MYSLIVCŮ

PŘIPRAVUJEME:

Růže z Argentiny – opereta Járy Beneše
v podání Pražské komorní zpěvohry (členové
Divadla Karlín).

Městský vánoční koncert Komorního orchestru
Jana Zacha v KD. Foto: D. V.

VERNISÁŽ V MUZEU
Zahájení aktuální výstavy Městského muzea

v Čelákovicích dne 12. prosince 2009 vyniklo
bohatým programem. Výstava Jan Zach – Josef
Jiří Stankovský, která je přístupná do 17. ledna
2010, se věnuje dvěma významným osobnos-
tem se vztahem k Čelákovicím. Logicky byl
proto program vernisáže naplněn ukázkami
z uměleckého díla obou tvůrců. Úvodní projev
náležel PhDr. Ladislavě Petiškové, která se
zeširoka zamyslela nad významem kulturní tra-
dice na místní úrovni, co dělá domov domovem.
Paní Petišková v této souvislosti logicky připo-
mněla kulturní význam Zachův i Stankovského,
od nichž převáděla pozornost do doby nejnověj-
ší, kdy se o lokální kulturní rozvoj mimořádně
zasloužili ředitelé dvou zdejších kulturních ohni-
sek, Městského muzea v Čelákovicích a Základ-
ní umělecké školy Jana Zacha v Čelákovicích,
Jaroslav Špaček a Bohumír Hanžlík. Komorní
soubor Jana Zacha poté předvedl ojedinělý prů-
řez tvorbou barokního hudebního skladatele
Jana Zacha. Slovem jej doprovázel umělecký
vedoucí Bohumír Hanžlík. Na nádvoří pak
návštěvníky čekaly zima a ještě jeden umělecký
zážitek, zimou patrně neoslabený: pasáže ze
Stankovského hry „Vnučka farářova“ v podání
Divadelní scény ZUŠ v Čelákovicích. Pointou
sobotního dopoledne se nakonec stala prohlíd-
ka vlastní výstavy.

Mgr. David Eisner, ředitel muzea
Foto: D. V.
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Jan Zach se vrací do Čelákovic
V úterý 8. 12. 2009 se odehrála další z předvánočních hudebních akcí. Koncert k 310. narození

barokního skladatele Jana Zacha (současníka nymburského Bohuslava Matěje Černohorského) se
konal v muzeu v Čelákovicích v renesančním sále nesoucím jeho jméno.

Vystoupila cembalistka Eva Tornová, která má na kontě již rozhlasovou nahrávku Zachova cem-
balového Koncertu c-moll, v doprovodu smyčcového orchestru složeného ze členů souboru Musica
Florea. Vedle zmíněného Koncertu c-moll uvedli hudebníci další Zachův Koncert C-dur v novodobé
premiéře. Zazněly i další skladby autora a jeho současníků, všechny provedené na historické nástro-
je v duchu barokní dobové interpretace.

Na realizaci koncertu se vedle Městského muzea v Čelákovicích podílela občanská sdružení Spo-
lek přátel Čelákovického muzea a Spolek pro varhanní hudbu Čelákovice.

S rostoucím zájmem hudebních vědců i umělců o tzv. starou hudbu se Zachovo dílo objevuje stále
častěji na hudebních nosičích, rozhlasových nahrávkách i programech koncertů, jsou odhalovány
nové podrobnosti o jeho životě. Tato skutečnost je pro naše město zároveň příležitostí i výzvou vyu-
žít velký potenciál Zachovu odkazu k prezentaci Čelákovic jako regionálního kulturního centra boha-
té hudební historie. -mp-

Adventní zpěvy
V soboru 12. 12. 2009 se uskutečnil další

z advetních koncertů v Čelákovicích. Koncert
pořádal Spolek pro varhanní hudbu spolu se
Spolkem přátel čelákovického muzea v kostele
Nenebevzetí Panny Marie. Vystoupil sedmičlen-
ný soubor Ritornello se staročeskými advent-
ními zpěvy (roráty) vybranými z barokních zpěv-
níků. Kořeny rorátů sahají ovšem až do
středověku. Hlavním obsahem jejich textů je
zvěstování Panně Marii a očekávaný příchod
Spasitele. Roráty měly velký význam v historii
uchování a pěstování českého jazyka a přežily
i josefínské reformy.

Autentnickou působivost jejich provedení
podtrhovalo použití historických nástrojů (theor-
ba - basová loutny, cink, různé typy barokních
fléten) i historické kostýmy souboru.

Michaela Petišková

Spolek pro varhanní hudbu

děkuje všem svým příznivcům

za spolupráci a podporu při 

realizaci koncertů v roce 2009.

Vánoce a Mikuláš s C&K Vocalem
Skupina C&K Vocal, dnes už čtyřicetiletá

legenda na současné české hudební scéně,
vystoupila se svým Vánočním koncertem ve
Sboru církve československé husitské v sobotu
5. prosince 2009.

Vedle originálních úprav známých i méně
známých koled nabídla skupina závažnější texty
v podobě původního zpracování vánočního křes-
ťanského příběhu či starozákonních moudrostí.
Tak postihla dvě základní dimenze adventu -
radost z očekávaného narození Páně a zároveň
příležitost k hlubšímu usebrání se a zamyšlení.
Koncert završil příchod Mikuláše se dvěma
anděly, neboť čerti mají ze sakrálních prostor
strach. Více než 30 dětských účastníků si v neo-
pakovatelné atmosféře zazpívalo se slavnými
muzikanty a obdrželo malou nadílku. -mp-

C&K Vocal v Husově sboru, umělecký vedoucí
Jiří Cerha (první zprava u konga).

Cembalistka Eva Tornová.

Členové souboru Musica Florea, zleva - Eleonora Machová, Simona Tydlitátová, Lýdie Cillerová,
Ondřej Štajnochr a Marek Štryncl.
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Výbor MO ČRS Čelákovice přeje všem
rybářům i spoluobčanům do nového roku 2010
hodně zdraví, štěstí a mnoho příjemných chvil
strávených u vod našich krásných revírů. Záro-
veň připomíná svým členům, že sběrná místa
pro řádně vyplněné úlovkové lístky jsou
v Rybářských potřebách pí Doutnáčové, ve sta-
vební firmě p. Kučery, v trafice p. Kukly a u pí
Mašínové. Nutno je odevzdat nejpozději do 
15. ledna. Prodej povolenek bude probíhat od
ledna vždy v pátek od 14 hodin u p. Kučery.
Výroční schůze se koná dne 10. února 
v 18. hodin v Kulturním domě v Čelákovicích.

Nabízíme možnost zaregistrování všech
členů do nového infosystému, který slouží
k lepší informovanosti o dění v organizaci (bri-
gády, mimořádné situace, schůze, školení,
atd.). Zaregistrovat se můžete na e-mail: brou-
cek1980@seznam.cz nebo SMS tel.: 777 172
067. Informační vývěska bude fungovat
i nadále. V roce 2010 naše organizace oslaví
90. výročí vzniku, a proto připravujeme pro
všechny příznivce rybářství v našem Městském
muzeu výstavu, která se bude konat od 20.
března. Zveme Vás a těšíme se na Vaši návště-
vu.

Za místní výbor organizace ČRS
Pavel Jindřich, hospodář

RYBÁŘI 
http://www.mo-crs-celakovice.wbs.cz

HOUBY
Penízovka sametonohá (Flammulina veluti-

pes), klobouk do 60 mm, plochý, slizký, žlutoo-
ranžové barvy, uprostřed dohněda. Lupeny
světle oranžové, nažloutlé. Třeň celý výrazně
sametový, jakoby zakouřený, pod kloboukem
nažloutlý, na bázi až černý. Roste většinou
v trsech, na pařezech, kmenech větvích listnáčů
– vrb, olší, dubů, apod. Sbírají se kloboučky. Je
to velmi dobrá, chutná houba. Má léčivé účinky
a dá se pěstovat i uměle.

Recept: Kulajda s vejci

Příprava:
Cca 1 litr vývaru, 20 dkg penízovek, 3 bram-

bory, cibule, kmín, 1/4 l kysané smetany, 2 dkg
hladké mouky, kopr, sůl, 4 vejce.

Kloboučky očistíme (můžeme použít i jiné
houby), dáme do hrnce, přidáme nakrájené
brambory, cibuli, sůl, kmín, zalijeme vývarem
a doměkka uvaříme, přilijeme smetanu s mou-
kou, povaříme a přidáme jemně nasekaný kopr.
Do každé porce vložíme 1 nahniličko uvařené
vejce. Dobrou chuť!

V novém roce plné koše zdraví, dobré

nálady a samozřejmě hub Vám všem přejí

houbaři z MK Čelákovice.

Chraňte naše lesy! Ing. Josef Kadeřávek

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) 

JSME TU PRO VÁS UŽ 11 LET

od 31. ledna 1999

Otevírací doba:

PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st 8.00 – 12.00 (jen pro děti)
čt 9.00 – 12.00
pá 9.00 – 12.00

Program (vždy od 10.00 hod.):
po: výtvarná dílna
út: cvičeníčko pro miminka
st: hrajeme si, zpíváme, malujeme, cvičíme bez
maminek
čt: dle programu (divadélko, čtení pohádek, cvi-
čeníčko)
pá: zpíváníčko

Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního

věku

Přihlášky do kurzu přijímáme již nyní, začátek
jarního kurzu, který zahrnuje 10 lekcí a 2 lekce
nahrazovací, je 4. 3. 2010, informace a přihlášky
Dominika Fijalová, tel.: 721 355 798, nebo 
e-mail: mctucnak-plavani@seznam.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a informa-
ce tel.: 731 310 509
• Cvičení pro ženy - kondiční gymnastika

a posilování

čt 19.30 – 20.30 hod. v tělocvičně u bazénu,
informace Anna Králová, tel.: 723 672 884
• Cvičení pro ženy

po 20.00 – 21.00 hod. aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí), st 20.00 – 21.00 hod. body
styling (začátečníci-mírně pokročilí) v tělocvičně
ZŠ J. A. Komenského, informace Martina Vlčko-
vá, tel.: 737 647 968

AKCE V LEDNU:

• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

út 12. 1. od 17.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Junkerová, tel.:
777 137 687
• Křesťanské setkání

st 13. 1. od 18.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi
• Homeopatie - zdraví pro celou rodinu

st 20. 1. od 18.00 hod., téma: léčení a prevence
chřipek, nachlazení, přednáší MUDr. Radana
Kupfová (homeopatie, psychoterapie, péče
o ženu a dítě, trénink rozvoje osobnosti), cena
150,- Kč
• „Tři prasátka“

čt 21. 1. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců
• Divadélko pro nejmenší

čt 28. 1. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců

Zavítal i k nám...
Byl to ten slavný den, kdy k nám… opět

zavítal Mikuláš. Tedy přesněji 5. prosince 2009.
Děti jsou díky otevírání okének adventního
kalendáře „nastartované“ již pátý den. Ti, kteří
ještě povinně absolvují polední spánek, nemo-
hou samou nedočkavostí dospat! A už nastal
čas vyrazit z domova. Táta byl dětmi vyslán
napřed, aby se po Čelákovicích rozhlédl po
Mikuláši a připomněl mu, že přesně v 16 h na
něj čekáme v herně Mateřského centra! Tam
těsně před šestnáctou hodinou vládl zmatek a
vzduch elektrizovalo napětí z očekávání příštích
událostí. Sešly se tu děti, maminky, tatínkové,
babičky, dědečkové… Jednoduše všichni, kdo
se s báječným Mikulášem chtějí setkat. Proč
báječným? Přeci proto, že dětem rozdává
ňamky a dárečky!

Teta Monika zahájila naše společné setkání
několika písničkami a také hromadným tancem.
Všeobecné veselí bylo přerušeno hromovým
zabušením na dveře herny. Děti se rozprchly ke
svým rodičům a musím přiznat, že i na mě byl
tento úvodní vstup dost silným zážitkem. Na-
štěstí kromě horlivého čerta, který byl ochoten
každou chvíli někoho odnést do pekla, přišel
také Mikuláš s andělem. Jako první byl Miku-
lášem povolán náš Jeník. Společnými silami
jsme odříkali jednoduchou básničku a po slav-
nostním slibu, že hříchy z Knihy hříchů budou
stoprocentně napraveny, dostal balíček se slad-
kou odměnou. A pak už to vzalo docela rychlý
spád. Na řadu přišla naše Martinka, potom Kris-
týnka a další a další děti. Hodina básniček,
pokání, slavnostních slibů a „dávání“ uplynula
jako mávnutím kouzelného proutku. Venku se
mezitím setmělo a slavnostně osvícený vánoční
strom nám na cestě domů ještě více umocnil tu
báječnou adventní atmosféru.

Děkujeme Mateřskému centru za setkání s
Mikulášem a jeho pomocníky a opravdu se
pokusíme do příštího setkání „slíbené sliby“
dodržet. Barbora Jungerová
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PODĚKOVÁNÍ
PF 2010

● Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu

Čelákovice děkuje všem členům, příznivcům
a přátelům zahrádkářské činnosti v Čelákovi-
cích, v zahrádkářských osadách i u soukromých
domů za jejich snahu a pracovitost při udržování
zahrádek za pěstitelskou činnost pro zlep-
šování životního prostředí města.

Děkujeme všem zahrádkářům, kteří udržují
svoje zahrádky v takovém stavu, aby byly okra-
sou našeho města, a přejeme všem svým čle-
nům, příznivcům a přátelům zahrádkářské čin-
nosti hodně úspěchů, zdraví a pohody v roce
2010.
Václav Bartůněk, předseda ZO ČZS Čelákovice

● Vážení spoluobčané Čelákovic a okolních

obcí, rádi bychom Vám, po jistě příjemně
a klidně prožitém čase vánočním, popřáli
v novém roce 2010 hodně zdraví, pohody
a osobních i pracovních úspěchů, aby se Vám
v Čelákovicích žilo ještě lépe než dosud a aby
naše město i nadále vzkvétalo tím správným
směrem. Současně Vám děkujeme za podporu
a budeme se i nadále snažit zastupovat Vaše
zájmy, jak nejlépe to půjde.

Za MO ČSSD Petr Bařina,

předseda a místostarosta města 

Advent v knihovně zahájen
Městská knihovna uspořádala v poslední

listopadový podvečer besedu s českým polár-
níkem Václavem Sůrou, která byla zaměřena
zejména na promítnutí dokumentu a vyprávění
o mezinárodní lyžařské výpravě na arktické sou-
ostroví Špicberky. Ta byla uskutečněna v roce
2008. Na cestu dlouhou 210 km se členové
výpravy pod vedením V. Sůry vydali z vesničky
Ny Alesund, odkud v květnu 1928 startovala
také legendární vzducholoď Italia. Zde byla
uctěna památka českého vědce a cestovatele
Františka Běhounka, který tragický pád vzdu-
cholodi ještě s několika dalšími druhy přežil…
Výprava se uskutečnila na počest 80. výročí tra-
gického pádu vzducholodi Italia a 110. výročí
narození dr. Františka Běhounka.

V hezké, přátelské atmosféře zodpověděl náš
host všechny dotazy, které měli účastníci veče-
ra, takže jsme se mimo jiné dozvěděli, jak ná-
ročná je příprava na expedice do krajin věčného
ledu a sněhu. Udělali jsme si obrázek o tom,
jaká musí být fyzická i psychická odolnost
každého jednotlivce, který se účastní náročné-
ho pochodu na lyžích, navíc s těžkým nákladem
na saních v extrémních klimatických podmín-
kách, kdy teplota vzduchu klesá až na -50 °C!
Byli jsme rádi, že nám V. Sůra řekl o některých
pikantnostech z cestování, jakým způsobem se
nyní intenzivně připravuje na velice náročné
40denní putování po Sibiři s přechodem přes
zamrzlou vodní hladinu jezera Bajkal. Slavnost-
ní start této pouze dvoučlenné expedice bude
v neděli 21. února 2010 na Staroměstském
náměstí v Praze. Záštitu nad touto mimořádnou
událostí převzal primátor Hlavního města Prahy.

Dvě a půl hodiny uteklo jako voda a po závě-
rečném potlesku všichni posluchači uznali, jak
šťastnou ruku měly pracovnice Městské 
knihovny v Čelákovicích při volbě tohoto pořadu.

Za všechny účastníky originálního setkání jim
děkuji za realizaci bezvadné akce.

Ing. Antonín Alexander

Městské muzeum
Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

http://www.muzeum-celakovice.com

Pro budoucí generace
Písemné prameny jsou obecně jedním ze

základních zdrojů našeho poznání o minulém
prostředí, ve kterém lidé žili. Určitým způsobem
podle charakteru konkrétního typu pramene
odrážejí minulou skutečnost. Celá řada tohoto
materiálu, ať se jedná o písemné prameny sou-

kromého nebo institucionálního původu, často
leží opomíjena v šuplících či krabicích uložených
kdesi v komorách a sklepích našich domovů. To
v tom lepším případě. Horší a patrně i častější je
varianta, kdy lidé pro ně již nepotřebné dopisy,
osobní zápisky, křestní, oddací či úmrtní listy
a různé další listiny, legitimace, staré vkladní
knížky, pohledy, smlouvy či kterékoli jiné pí-
semné materiály zděděné např. po rodičích
vyhodí do popelnice nebo spálí. Chtěl bych
proto tímto občany Čelákovic a přilehlého okolí
požádat, aby zničení každého takového „papír-
ku“ zvážili a případně jej raději poskytli Měst-
skému muzeu, kde bude zajištěno uchování
informace o té které události či člověku pro
budoucí generace.

Jako příklad mohu uvést dar jistého dárce
z Vyšehořovic, který před lety muzeu poskytl
v rodině chované ručně švabachem v 1. polo-
vině 19. století napsané rady, jak má dobrý hos-
podář předejít nemocem ovcí a jak je případně
léčit, pokud již ovce onemocní. I v takovém
textu, který se týká zdánlivě obecných rad, lze
najít zajímavé vztahy k našemu regionu.V tomto
konkrétním případě byl na jednom místě mezi
řádky vepsán údaj o narození syna v rodině
Zítů. Jiný pramen ukazuje, že jistá rodina Zítů
vlastnila před necelými sto lety dům spojený
právě s osobou dárce, jenž zápisky muzeu
poskytl. Vazeb a vztahů k Vyšehořovicím lze
vysledovat více. Z dalších zdrojů se ví o chovu
ovcí při zdejším panském dvoře jak v relativně
nedávné době, tak v dobách starších. Již Jan
Pavel Moric z Mohrenbergu nedlouho po třiceti-
leté válce zde dle Berní ruly držel stádo čítající
na 200 kusů, což představuje v porovnání s blíz-
kými i vzdálenějšími vesnicemi značný počet.
Pro zajímavost jsem vybral následující ukázky
z textu do muzea darovaných zápisků.
Rady, jak předejít průjmům u jehňat:

„Ty sou už hnedky u velkých pokažený. To se
musí hnedky v létě natrhati jeřabina a heřmán-
ku a hřebíčku usušit a při bahnění dávat mat-
kám do lízání, [pak] nemívají jehňata ouplavici
a rodějí se zdravý a žlutý. Staří hospodáři sou-
dějí, že když oni se rodějí žlutý jehňata, že to má
býti dobře, že žlutost sebou bere i zmatky [a]
mnoho neduhů.“ (upraveno)
Rady proti kulhavce:

„To se musí koupiti z apatyky bílý vitriol,
kamenej volej šalvostr, špiritus - to se musí
dohromady rozdělati, a musí se napřed tomu
dobytku dobře vypucovati pazoury, a potom
mazat.To se ale musí činiti každému kusu, který
v tom ovčíně jest on už taky pokažený, sice on
by jeden začal a druhý přestal, tak by tomu
nebyl nikdá konec.“ (upraveno)

Cenným přínosem by byla byť jen digitální
kopie originálu, který má pro svého vlastníka
určitý význam, nechce se ho zbavovat, a ani
neuvažuje o jeho uložení v místním muzeu.
Tímto moderním způsobem již několik lidí
poskytlo kopie svých dokumentů – např. rodin-
ných zápisků. Největší využití digitálních kopií se
ukazuje zejména v případě fotografií. Jejich digi-
talizací člověk o původní originál v žádném
případě nepřijde, ale zároveň významně přispě-
je k obrazové dokumentaci dějin Čelákovicka.
Určitě ne bez zajímavosti jsou i fotografie staré
jen několik let nebo pocházející z bezprostřední
přítomnosti – obraz života a životního prostředí
v nejširším slova smyslu se nám mění doslova
před očima, aniž bychom si toho výrazněji
všímali. V každém případě je třeba všem
případným dárcům ať již originálů či digitálních
kopií předem poděkovat za snahu o zachování
cenných informací o Čelákovicích a jejich okolí.

Martin Hůrka

Chráněné bydlení
Vyššího Hrádku

Posláním sociální služby Chráněné bydlení
Vyššího Hrádku, poskytovatele sociálních slu-
žeb Brandýs nad Labem, je nabízet bydlení
v domácím prostředí v bytech či domech běžné
zástavby a zároveň i individuální asistentskou
podporu směřující k postupnému osamostatňo-
vání každého člověka a ke zvyšování jeho
nezávislosti. Poskytujeme služby tak, aby lidé,
kteří je využívají, mohli žít dle svých představ,
přání a rozhodnutí i dle toho, co je dnešní spo-
lečností považováno za normální a běžné – pra-
covat, navazovat vztahy, mít své přátele
a aktivně prožívat volný čas.

Sociální službu chráněné bydlení začal Vyšší
Hrádek, p. s. s., ve městě Čelákovice poskytovat
od prosince roku 2007, kdy zde byl pronajat
první byt. Další byt byl získán do pronájmu
začátkem roku 2008. Od listopadu letošního
roku je sociální služba poskytována již ve třech
bytech, které tak zajišťují bydlení pro celkem 11
lidí.Všem lidem zde poskytuje podporu tým kva-
lifikovaných asistentů vždy na základě jejich
individuálních přání, potřeb, zájmů a schopností.

Lidé využívající službu Chráněné bydlení VH,
p. s. s., dnes mají město Čelákovice „za své“,
postupně se seznámili s nabídkou služeb ve
městě i s jeho obyvateli, rádi pořádají vycházky
kolem Labe a v lesích v okolí koupaliště Grada.
Navštěvují Městské muzeum a knihovnu, res-
taurace, dále se pravidelně zúčastňují různých
akcí pořádaných městem, jako jsou např. roz-
svícení vánočního stromu, plesy, koncerty, diva-
delní představení v Kulturním domě apod. Něk-
teří dojíždějí za prací do Brandýsa nad
Labem-Staré Boleslavi, do Čelákovic se však
vždy rádi vracejí, město se stalo jejich domovem.

V případě zájmu o bližší informace týkající se
Chráněného bydlení kontaktujte vedoucí sociál-
ní služby pí Šárku Střížkovou, DiS (tel.: 733 640
885; e-mail: chb@vyssihradek.cz).

Vyšší Hrádek, p. s. s.
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Gymnázium
J. A. Komenského 414
fakultní škola FF UK v Praze

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

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel./fax: 326 998 234
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 

AKTUALITY
• Informace pro uchazeče o studium na

našem Gymnáziu

Otvíráme následující obory gymnaziálního
vzdělání:
Čtyřleté studium pro absolventy 9. ročníku
základní školy, denní forma vzdělávání, 1 třída
– 30 žáků, obor 7941K41 Gymnázium.
Osmileté studium pro absolventy 5. ročníku
základní školy, denní forma vzdělávání, 1 třída
– 30 žáků, obor 7941K81 Gymnázium.
Přihláška ke studiu na střední škole ke staže-
ní na webu školy, kde najdete také ukázky tes-
tových úloh z minulých let. Uchazeči doručí
přihlášky poštou nebo osobně na sekretariát
školy nejpozději 15. března 2010.

• Vánoční setkání 2009

28. 11. se uskutečnilo na naší škole již tradiční
setkání školy s veřejností. Škola též slavila 15
let od svého založení. Vánočně vyzdobenou
školu navštívil velký počet přátel Gymnázia
a u příležitosti Dne otevřených dveří zájemci
o studium. U příležitosti 15 let školy byla uspo-
řádána výstavka, kde mohli návštěvníci zhléd-
nout úspěchy našich bývalých žáků, almana-
chy, promoční oznámení.

• Zahajujeme projekt „Rozšíření pohybo-

vých aktivit žáků pro zlepšení jejich zdra-

votního stavu“

Na tento projekt jsme získali grant Středo-
českého kraje. Pokračování na str. 23

Mikulášská stezka odvahy
V podvečerních hodinách dne 3. 12. naši

mikulášsky nazdobenou školu navštívilo velké
množství odvážných dětí, kterým Mikuláši roz-
dali téměř 250 dárkových balíčků.

Mikulášská stezka, která má na naší škole již
několikaletou tradici, byla odstartována v 17
hodin a vedla celým přízemím školní budovy.
Během chvilky jste se tak dostali z pekla do
nebe, kde jste si díky paní učitelce Kopecké
mohli poslechnout živou hudbu. Odtud byl jen
pomyslný krůček k jednomu ze dvou majestát-
ných Mikulášů (našim učitelům pp. Markovi a
Rychetskému). I jinak neposedné děti z nich
cítily respekt a velmi rychle se z nich stávaly děti
vzorné.

Děkujeme tedy všem učitelům, kteří stezku
připravili a pak zase v pozdních večerních hodi-
nách uklidili, a všem dětem, které se s chutí
převlékly do kostýmů čertů a andělů. Snad za
všechny jeden ze zápisů v naší kronice:

Máte bezva čerty, hodné andílky a krásného
Mikuláše. Moc děkujeme a za rok přijdeme
znovu. Adélka a Nela.

Tak tedy za rok zase na shledanou.
Vedení školy

Ekologický program
V rámci ekologické výuky na naší škole jsme

opět s radostí přivítali program Tonda Obal na
cestách. Do tohoto projektu, který se uskutečnil
ve dnech 9. – 15. 12., se zapojily všechny děti
1. a 2. stupně. V obou našich PC pracovnách
probíhaly v tyto dny ekologické přednášky pod
vedením zkušeného lektora, videoprojekce
a výstavy s ekologickou tematikou. Vše bylo
přizpůsobené věku dětí. Pořad jsme objednali
již poněkolikáté, vždy jsme byli spokojeni a neji-
nak tomu bylo i tentokrát.

Ekologie není našim dětem ani nám, pedago-
gům, cizí. Již léta třídíme odpad a věříme, že tím
pomáháme především naší přírodě a samo-
zřejmě i nám všem. Pravidelně sbíráme papír,
PET lahve dáváme na chodbách do zvláštních
sběrných košů, v rámci Recyklohraní shromaž-
ďujeme použité malé spotřebiče. Samozřejmostí
je i sběr PET víček, použitých vybitých baterií
a díky panu Markovi svoz veškeré nepoužitelné
techniky do sběrného dvora.

Vždyť všichni chceme žít v čistém a zdravém
prostředí a my jsme přesvědčeni o tom, že takto
alespoň trochu pomáháme chránit naše životní
prostředí. Vedení školy

Základní škola
Kostelní 457

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

Ohlédnutí za starým rokem
Co vše jsme stihli od září do prosince loňské-

ho roku v době probíhající rekonstrukce naší
školy?
- exkurze, divadla, pravidelné návštěvy městské

knihovny
- sportovní soutěže včetně postupů do kraj-

ských kol
- pravidelná návštěva bazénu (střídání 4. a 5.

roč., školní družina)
- školení primární prevence, školení právní

odpovědnosti žáků
- mezinárodní testy Taktik (matematika), Klokan

(biologie)
- scio testy Eskalátor (čtenářská gramotnost),

Stonožka (M, Čj, Ob. předp.)
- Olympiáda v českém jazyce
- divadlo dramatického kroužku (Robin Hood)
- činnost kroužku košíkové
- pokračování v projektu Celé Česko čte dětem
- profesní vyšetření žáků 9. ročníků
- schůzka rodičů žáků 9. ročníků – účast

zástupců středních škol
Stavební firma dodržela termín dokončení

rekonstrukce a nás čeká návrat do opravených
prostor nové Kamenky. Během ledna budou
třídy a pracovny vybaveny nábytkem a pak již
nic nebrání našemu návratu. Všichni se těšíme
na to, až se budeme moci při únorovém Dnu
otevřených dveří pochlubit novým hezkým pro-
středím. Vedení školy

Projekt CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM úspěšně pokračuje!

Tento projekt probíhá již od začátku školního
roku a pokouší se společně s dětmi najít zpět
cestu ke knihám i čtení. V rámci projektu pro-
bíhá již celá řada akcí. Každý čtvrtek se při čtení
setkává skoro celý první stupeň. Za osm čtvrte-
čních setkání se z původně zamýšleného
krátkého poslechu ukázky z knihy stala hodino-
vá záležitost se zpěvem a někdy i tancem.

Do tříd chodí číst rodiče, babičky a další příz-
nivci čtení knih - celkem jich přišlo již přes 40!
Nejvíce se do projektu zapojují rodiče našich
nejmenších, ale ani rodiče těch starších nezůs-
távají pozadu, což nás i děti velmi těší. Díky
čtení se některé děti pozvolna seznámily 

s vyučujícími na druhém stupni a již toto setkání
pro ně bylo vzrušujícím zážitkem, o kterém
dlouho vyprávěly.

Třeťáci v rámci ankety zjistili, že většina dota-
zovaných žáků považuje projekt za zajímavý
a zábavný, několik dětí si dokonce již vyhledalo
některou z předčítaných knih a začetlo se do ní.
Pátá třída nám jde příkladem, neboť všichni její
žáci navštěvují Městskou knihovnu a půjčují si
zde knihy.

Každá třída přispívá k projektu svým osobi-
tým způsobem - u čtvrťáků najdete nástěnku
KNIHOMOLŮ, ve třetí třídě deníky ŠÍLENÝCH
ČTENÁŘŮ, někde se hraje divadlo, píší noviny
či recituje, jinde se soutěží, maluje a zpívá.
Knihy se pozvolna stěhují z knihoven do rukou
dětí, čtení vyplňuje dětem volné chvilky i během
vyučování. S knihou dnes potkáte i některé děti,
v jejichž rukou byste ji dříve hledali marně.

Nevěříte? Přijďte nám přečíst a uvidíte!
Mgr. Michaela Staříková

I do naší školy letos přišel
Ježíšek

A co že nám vlastně přinesl? Úplně nové
vybavení do „staré“ počítačové pracovny.

Díky štědrosti sponzorů se nám podařilo
naráz obměnit celou „starou“ počítačovou učeb-
nu. Počítače ve staré učebně již byly velmi
zastaralé a nevyhovující pro potřeby kvalitní,
moderní a efektivní výuky. Ze sponzorského
daru bylo zakoupeno patnáct zcela nových
výkonných počítačů, na kterých se bude nejen
nám, ale zejména žákům pracovat lépe,
a hlavně budeme pracovat s moderními techno-
logiemi. Velký dík patří také našemu administ-
rátorovi. Nemalou finanční částku na nákup
licencí vyčlení ze svého rozpočtu také samotná
škola. Vedení školy

ZÁPIS dětí
do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL

v Čelákovicích proběhne
na obou školách

ve čtvrtek 11. února 2010
od 13.00 do 17.00 hod.

a pátek 12. února 2010
od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte
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Pokračování ze str. 22
• Úspěšně jsme završili projekt „Žijeme

a studujeme spolu“.

Žáci ze Srbska, Vietnamu, Číny a Slovenska
spolu se svými spolužáky a učiteli sestavili
slovníček základních pojmů ve svých jazycích,
zúčastnili se zdařilé hry Čelákovická odysea.
Na závěr projektu proběhly prezentace žáků
zaměřené na kulturu a život v jejich zemi. Pro-
jekt finančně podpořilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.

• Přání

Přejeme žákům, rodičům, všem občanům
města a okolí, přátelům školy, sponzorům
a čtenářům Zpravodaje šťastný nový rok 2010.
Kolegům ze základních škol, kteří připravují
žáky pro studium na naší škole, přejeme
mnoho zdaru, trpělivost a elánu do další
práce.

VÁNOČNÍ DÁREK
pro Tomáše Langa

Svoji spolužačku Marii Novákovou znám již
několik let. Za tuto dobu jsem se mnohokrát
přesvědčila o její ochotě pomáhat druhým. Ten-
tokrát ale podala „pomocnou ruku“ člověku,
který ji na začátku ani nemohl přijmout.

Tomáš Lang rozhodně není obyčejný muž
a na ulici byste si ho určitě všimli, protože se
narodil bez rukou. Je mu 30 let, bydlí na
Černém Mostě a prakticky ve všem je závislý na
své mamince, ale to se snad i díky jednomu pro-
jektu brzy změní.

Ivona: „Jak celý projekt začal?“
Marie: „Moje máma je lékařka a s Tomášem
pracuje již mnoho let. Jednou večer viděla
v televizi dokument o firmě Touch Bionics, která
vyrábí bionické ruce, které by Tomášovi mohly
pomoci. Mamka mi o všem řekla, já jsem si
firmu našla na internetu a začalo téměř roční
dopisování.“
Ivona: „Cena obou rukou je přibližně 3 miliony
korun. Jak se Vám podařilo vybrat tolik peněz?“
Marie: „Díky Televizi Prima se celý projekt medi-
alizoval, což nám pomohlo v získávání sponzo-
rů. Ozvala se nám řada firem, částí peněz nám
přispěla Nadace Olgy Havlové, která i zaštítila
účet, na který mohli lidé posílat peníze, 1 milion
korun nám přislíbila pojišťovna a zbytek doplati-
la Tomášova maminka.“
Ivona: „Jak to probíhalo jednání ve Skotsku?“
Marie: „V dubnu proběhlo první osobní setkání
se zástupci firmy v jejich skotské pobočce, kde
jsme se domluvili na zákroku. Poté jsme se do
Skotska vrátili až v listopadu, kdy již ruce vyro-
bili a Tomáš se s nimi musel naučit pracovat.
Každý den jsme chodili na rehabilitace a Tomáš
se učil ruce ovládat. Celý lékařský tým a všich-
ni zaměstnanci firmy se nám snažili pomáhat
a byli nadšeni z Tomášových pokroků.“
Ivona: „Co všechno dnes Tomáš díky novým
rukám umí?“
Marie: „Dokáže si sám otevřít láhev, udělá si
sendvič, dojde na nákup, rozbalí si bonbon
a umí řadu dalších věcí. Je strašně moc šikov-
ný.“
Ivona: „Pro Tomáše to je určitě velká změna.
Jak se teď cítí a jak ty osobně vidíš jeho budouc-
nost?“
Marie: „Já si myslím, že Tomáš je hlavně hodně
unavený. Naučil se (a bude se ještě muset nau-
čit) spoustu nových věcí. Ale kromě toho, že je
unavený, má i obrovskou radost. A jak to vidím
já osobně? Mám strach, že Tomáš i jeho
maminka budou „bez dohledu“ k věci přistupo-
vat se strachem - a snad i laxně. Kdyby na ně

dohlížel nějaký odborník nebo kdyby zůstali
Langovi v kontaktu s terapeutkou, změny by
mohly probíhat rychleji a Tomáš by se mohl osa-
mostatnit. Ale jen čas ukáže, jak silná je jeho
vůle…“
Ivona: „A jak tato cesta obohatila tebe?“
Marie: „Jednoznačně jsem získala nové zkuše-
nosti a vědomosti. Samotnou mě zajímá, jak
takové bionické ruce pracují, ale je to i zkuše-
nost s lidmi v těžké životní situaci. Nejvíce mě
ale překvapilo setkání s lidmi ve Skotsku. Mají
jinou mentalitu – všichni byli příjemní, vstřícní,
vše probíhalo bez problémů. Setkala jsem se
s úplně jiným jednáním, než na které bych prav-
děpodobně „narazila“ v Čechách.“

Letos si už Tomáš dárky rozbalil sám, ale

ten největší dostal od jedné mladé student-

ky, která mu pomohla splnit si svůj životní

sen.

Ivona Kobrová, IV. A

FLORBAL

AEROBIK

FBK ČELÁKOVICE
MUŽI

FBK ČELÁKOVICE - FBC PANTHERS 5:5

Branky: J. Krejza 2, M. Pařízek, F. Pařízek, Svo-
boda

V utkání už za nás nastoupila posila ze Spar-
ty Praha Zelenka, který přichází na přestup a
útočník J. Krejza na hostování z Future. Ale na
tři body jsme v utkání nedosáhli, i když hra byla
dobrá. Byli jsme lepší, ale neproměnili spoustu
šancí. Utkání také ovlivnil rozhodčí, když uznal
branku soupeře vstřelenou nohou. Po zápase
se nám sice pan rozhodčí omluvil, ale k čemu
nám to je...

WIZARDS PRAHA - FBK ČELÁKOVICE 9:3

Branky: Svoboda, J. Krejza, M. Krejza
Až do poloviny utkání to byla vyrovnaná par-

tie, také v poslední části hry se hrál dál vyrov-
naný florbal, ale bohužel rozhodčí Plechatý opět
exeloval a vyloženě pískal proti nám. Již v minu-
losti nás tento rozhodčí „zařízl“. Na ČFBU jsme
opět zažádali, aby nás tento rozhodčí již 
nepískal!

FBC CRAZY FROGS

FBC CRAZY FROGS - MLADÁ BOLESLAV 2:4

Branky: Drahoš 2
Herně jsme sice měli navrch, vypracovali si i

víc šancí, a protože jsme si dali dvě vlastní bran-
ky, z vítězství se radoval soupeř. Nutno po-
dotknout, že jsme byli v utkání favorité, takhle to
byla jen naše ostuda.

NÁBOR MLADÝCH
Náš klub pořádá nábor mladých florbalistů 

v úterý 12. 1. 2010 v 17.30 hod. v hale Bios,

ZŠ Kostelní. Nábor je určen pro chlapce naro-
zené v roce 1998 a mladší. Bližší informace na
tel.: 602 212 539. Tomáš Holcman

ORKA
Druhá liga florbalu mužů pokračovala

dalšími zápasy. Orce se herně dařilo a pokra-

čovala ve vítězném tažení. Šestizápasovou

sérii nakonec dokázala přerušit Hlásná Třebáň.

Orka - T.B.C. Králův Dvůr 5:3

Branky: Kubíček 2, Spurný, Bartoň, Mikšovský
Orka přehrála hosty v první třetině, kde si

vybudovala rozhodující tříbrankový náskok.
Soupeř sice dokázal snížit, obrat zápasu ale
domácí nepřipustili.

Orka - AC Sparta Praha „B“ 8:1

Branky: Urban 3, Kubíček, Bartoň 2, Haris
Proti nováčkovi soutěže chtěla Orka naplno

bodovat. V průběhu utkání postupně zvyšovala
svůj náskok, vrcholem pak byla závěrečná část,
ve které Sparta pětkrát inkasovala.

Orka - Tatran Střešovice B 5:2

Branky: Kubíček 2, Urban, Haris, Bartoň 
Proti Tatranu, v jehož sestavě nastupuje

několik bývalých reprezentantů, se Orce podaři-
lo ujmout vedení. Hostům se dvěma brankami
podařilo zápas sice otočit, ale pak již domino-
vala spolehlivě hrající Orka. Díky čtyřem zása-
hům nakonec přesvědčivě zvítězila a potěšila
přítomné fanoušky.

Orka - Hlásná DDM Praha 10 B 0:4

Vyrovnané utkání rozhodla střelecká produk-
tivita, když domácí nedokázali proměnit ani
jednu z mnoha šancí. Hlásná se prosadit
dokázala, a tak přerušila šestizápasovou vítěz-
nou sérii Orky.

Orka je v tabulce na průběžném 4. místě,

když na vedoucí trio ztrácí shodně 3 body.

Martin Bajer

POZVÁNKY
NA SPORTOVNÍ AKCE

Tříkrálový pochod
35. ročník turistického pochodu, trasy: 10; 15;
25; 35 a 50 km
sokolovna, Masarykova ulice
sobota 16. 1. 2010

start 7.00 - 10.00 hod. u sokolovny
cíl do 18.00 hod. u sokolovny
dotazy na tel.: 725 508 365

6. ročník MIKULÁŠSKÉHO TURNAJE

v malé kopané
sportovní hala U Učiliště
POZOR ZMĚNA - sobota 16. 1. 2010

(na plakátech je uváděn původní termín 5. 12.
2009)
začátek 8.30 hod.
konec 17.00 hod.
přihlášky a dotazy na tel.: 777 181 470

Kadetky mají zlato z Karibiku!
Pokračování ze str. 1

Po ukončení Světového poháru kadetů zača-
lo oficiální Mistrovství světa v dospělé kategorii.
V tradičně nejobsazenější kategorii žen starto-
vala také čelákovická rodačka Denisa Barešo-
vá, která v tomto roce získala mimo jiné i svůj
první titul mistryně Evropy. Přestože Denisa
postupovala z předchozích kol do finále z 2.
místa a byla jednou z favoritek na mistrovský
titul, finále se jí nepodařilo a skončila na nepo-
pulárním 4. místě. Vlaďka Barešová
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FOTBAL TENIS
Pozvánka na valnou hromadu

Výbor Tenisového klubu Čelákovice, Na
Nábřeží, zve všechny své členy na mimořádnou
valnou hromadu, která se bude konat v sobotu

16. ledna 2010 od 9.30 hod. v klubovně TK.

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Tel.: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice.cz

Provozní doba*:
po 17.00 – 20.00
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
(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-erobic)

Změny v provozní době:
pá 1. 1. 2010 15.00 – 20.00
so 2. 1. 2010 11.00 – 21.00
so 9. 1. 2010 13.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

Od 3. 1. 2010 dle obvyklé pracovní doby*.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Vedoucí sauny: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice.cz

Provozní doba*:

pondělí 16.00 – 22.00 muži
úterý 14.00 – 20.00 ženy
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO

Provozní doba o svátcích:

pátek 1. 1. 2010 ZAVŘENO
sobota 2. 1. 2010 12.00 – 20.00 ženy
neděle 3. 1. 2010 ZAVŘENO

Od 4. 1. 2010 dle obvyklé pracovní doby*.

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem 
Fotbalisté Unionu mají za sebou první polovi-

nu divizní soutěže. Po patnácti odehraných zápa-
sech skončil Union na 11. místě, když získal 18
bodů při skóre 16:27. Na vlastním trávníku uhrál
tým 11 bodů a vstřelil jen 7 branek! O poznání lépe
se střelecky dařilo na hřištích soupeřů, kde
čelákovičtí hráči skórovali 9x a získali 7 bodů.

Zrekapitulujme si odehrané zápasy – úvod na
Přední Kopanině skončil remízou, kterou zajistil
Dalekorej v samém závěru. Při domácí premiéře
se nedařilo a z výhry se radoval tým Brozan. Dvě
hrubé chyby brankaře stály Union body v Lit-
vínově, a tak první výhra přišla doma nad Rakov-
níkem. Po vyřazení ligovou Bohemkou (Střížkov)
se nedařilo ani v dalším kole na trávníku vedou-
cích Jiren. Velké zklamání přinesl zápas
s Děčínem, kdy byl Union lepším celkem, ale zkla-
mal střelecky. Nejvyšší prohru si připsal Union na
Kladně, ale již další kolo na Admiře přineslo výhru
2:1! Výrazná převaha nad Sokolovem, ale znovu
střelecká nemohoucnost byly příčinou remízy. Po
týdnu se podařilo vyhrát v Mostě a následoval asi
nejlepší podzimní výkon proti Chomutovu a výhra
2:0. Porážka ve Vilémově a nešťastné utkání doma
s Chodovem, kdy jsme místo sítě nastřelovali tyče.
V derby na půdě Českého Brodu Union neuspěl
a podzimní loučení s Teplicemi skončilo debaklem.
To vše znamená, že jaro bude velmi složité.

Martin Jelínek jako kapitán vedl Union ve všech
mistrovských utkáních a odehrál 1350 minut.Násle-
dovali Matoušek 15 zápasů, 1308 minut, Havlát 15
zápasů, 1305, Dalekorej 14 zápasů, 1260 atd.

Do tabulky střelců v mistrovské soutěži se
zapsali Dalekorej a Matoušek se 4 góly, dále
Jeník (3), Hakl (2) atd.. Během celého podzimu
měl Union jediného vyloučeného hráče, a to
Hoftu. Union nezahrával jedinou penaltu, nao-
pak proti Unionu byly nařízeny dvě penalty –
obě v Jirnech – a jejich aktéři byli úspěšní.

Zimní příprava proběhne v místních podmín-
kách a herně se Union představí na zimním tur-
naji ve Štěrboholech, kde již odehrál jeden
zápas s Vltavínem s výsledkem 3:3.

Starší dorost (trenér Dozorec) skončil v kraj-
ském přeboru na 6. místě s 25 body při skóre
29:16. Na domácí půdě získal 19 bodů, od sou-
peřů odvezl 6 bodů. Všechna podzimní mistrov-
ská utkání sehráli Cabrnoch, Píša, nejlepším
střelcem byl Píša s 5 zásahy.

Mladší dorost (trenér Hájek) bude přezimo-
vat na 5. místě, když nahrál 27 bodů – skóre
37:24. Na domácím trávníku uhrál 11 bodů,
venku dokonce 16 bodů. Všechna mistrovská
utkání sehráli O. Holzman, Krajíček, Okénko
a Oliva. O střelecký primát se dělí Schwägerl
a Poběrežský s 10 góly.

Starší žáci (trenér Skuhravý) uhráli v kraj-
ském přeboru 10. pozici se ziskem 18 bodů
a skóre 26:36. V domácích zápasech získali 12
bodů, od soupeřů přivezli 6 bodíků. Ve všech
zápasech nastoupili A. Braniš a Kolovecký, stře-
lecky se zapsal A. Braniš se 7 góly.

Mladší žáci (trenér Skuhravý) skončili po
podzimu na 8. místě se ziskem 23 bodů, z toho
bylo 8 bodů z domácí trávy a 15 bodů od sou-
peřů! Ve všech zápasech nastoupil Koš a nej-
pilnějším střelcem byl Pánek s 8 zásahy.

Přípravka „A“ (trenér Černý) vede tabulku okres-
ního přeboru a přípravka „B“ (trenér Podhorský) je
ve stejné soutěži na 8. místě. Minikopaná Unionu
(trenér Mráz) je v okresním přeboru na 6. příčce.

I v roce 2010 můžete sledovat nejnovější
zprávy z Unionu na www.skunioncelakovice.cz

Milan Šikl


