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Zájem o předškolní
výchovu stoupá

V městských mateřských školách, je zapsáno
250 dětí. Je otevřeno 10 tříd.Třídy naplněné nad
hranici 25 dětí nejsou výjimkou. Stávající kapa-
cita obou školních budov je plně využita. V evi-
denci čekatelů je již 28 záznamů.

To vše navzdory celostátním statistikám
poklesu porodnosti a klesajícím trendům v evi-
dencích obyvatel. Kritický rok 1995, kdy se
v Čelákovicích narodilo pouze 63 dětí (pro
porovnání – např. v roce 1979 narozeno 192
dětí) byl překonán. Demografická křivka našeho
města zaznamenala jisté narovnání, od roku
1999 dokonce mírný vzestup. Statistika posled-
ních dvou let je již příznivá, v roce 2002 se naro-
dilo 104 dětí, 110 dětí v roce 2003. Bytová
výstavba souběžně v několika lokalitách zna-
mená příliv mladých rodin a příslib dalšího nárů-
stu populace.

Od roku 1993 hradí rodiče na základě úpravy
školské legislativy a následně přijaté městské
vyhlášky příspěvek na neinvestiční náklady
mateřských škol až do výše 30 %. Toto ustano-
vení mění pozici mateřských škol. Jsou vnímány
jako placená služba, ve smyslu nabídky kvalitní-
ho programu pro nejmenší a potřebné předškol-
ní přípravy. Téměř 80 maminek z celkového
počtu zařazených dětí nežádá místo v předškol-
ním zařízení pro své dítě z důvodu okamžitého
nástupu do zaměstnání. Dokonce větší polovina
z nich nemá dítě ve věku tzv. „předškoláka“. Pro-
kazatelně jsou jiné požadavky a potřeby rodičov-
ské veřejnosti. Zastupitelstvo města proto přijalo
navržené řešení, rozšířit kapacitu pro předškolní
výchovu o jednu třídu, tj. nejméně o 25 dětí, a to
v Mateřské škole Přístavní č. p. 333.

Předjednáno bylo více variant. Důvodů pro
tuto volbu je několik. Výrazná bytová výstavba
směřující k této lokalitě, kvalitní zázemí a pro-
storové možnosti, které objekt po nutné rekon-
strukci a dostavbě interiéru nabízí.

Marie Vávrová,
odbor školství, informací a kultury MěÚ

Už dlouho nenapadlo v Čelákovicích tolik sněhu jako letos v zimě. Foto: Josef Kyncl

Čelákovice se ocitly bez pitné vody
Havárie trvala více jak dvanáct hodin

Celé město Čelákovice a také přilehlé
obce postihl předposlední lednový víkend
výpadek dodávky pitné vody. Příčiny výpad-
ku objasnil Ing. Vladimír Stehlík, výrobní
náměstek společnosti VaK Mladá Boleslav.

„Chtěl bych se za naši společnost omluvit
všem obyvatelům města za způsobené potíže.
Poruchu na vodovodu nemůže nikdo předvídat
nebo plánovat. Mrzí nás to o to více, že jsme
nemohli v mrazivém počasí ani zabezpečit
náhradní zásobování vodou. U města jako jsou
Čelákovice je i nouzové zásobování problémem
kvůli velikosti města.“

V kterých místech Čelákovic došlo k havá-
rii?

„K poruše - úniku vody došlo na hlavním (jedi-
ném) přívodním řadu profilu DN 500 mm z vodo-
jemu do města v ulici Rumunská.“

Co havárii způsobilo?
„Havárie byla způsobena částečně mrazem,

pnutím země a následným utržením zkorodova-
né staré odbočky profilu DN 500 mm nezjiště-
ného bývalého staveništního odběru z minulos-
ti. Nešlo o používanou přípojku vody.“

Jak dlouho trvalo její odstranění?
„Příprava opravy začala v sobotu odpoledne,

odstavení řadu začalo o půlnoci a bylo dokon-
čeno v neděli v cca 8.00 hodin. Oprava byla
skončena v 11.00 hodin a ihned bylo potrubí
napouštěno.“

Čelákovice se ocitly na více než dvanáct
hodin bez pitné vody, kdo měl zajistit
náhradní zásobování z cisteren, případně
proč nebyly cisterny zajištěny? 

„Tak dlouhý výpadek dodávky vody byl jedno-
značně způsoben vyprázdněním celého vodo-
vodu ve městě v době opravy poruchy. Po
zavzdušnění celého systému je problematické
uvést celé město do předchozího rovnovážného
stavu. Je nutné odvzdušnit celou vodovodní síť.
Dostat vodu do všech míst města není otázkou
hodiny. Náhradní zásobování jsme povinni zajis-
tit my jako provozovatel vodovodu. V sobotu
a v neděli se teplota vzduchu pohybovala kolem
-10 až -15 °C. Při této teplotě nelze nouzově
zásobovat, neboť ihned zamrzají všechny
výpustní kohouty.“ 

Pokračování na str. 3

Zápis „prvňáčků“
K zápisu do obou čelákovických základních
škol se v polovině ledna dostavilo celkem 112
předškoláků.
53 v ulici Kostelní – „Kamenka“.
59 v ulici J. A. Komenského – „Nová“.
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Rada města jednala…
První zasedání Rady města v roce 2004 se usku-

tečnilo 8. ledna od 15.00 hod. Program schůze byl
náročný, neboť k projednání bylo připraveno více jak
40 závažných problémů (z toho 10 bylo z časových
důvodů převedeno z poslední RM v prosinci).
Podrobné podkladové mate-riály obdrželi všichni
radní v předstihu několika dní, takže debata k jed-
notlivým bodům programu byla fundovaná a kon-
krétní. Přesto závěrečné starostovo: „Jednání Rady
města končím, program schůze byl vyčerpán!“
zaznělo až po 23. hodině.

Po rozsáhlé diskusi členové RM vyslovili sou-
hlas:
- s technickým řešením úpravy Čelákovického poto-

ka v úseku výstavby šedesáti rodinných domků
a 88 bytů v lokalitě V Rybníčkách, které předložil
Ing. arch. Jiří Danda.

- s dokumentací k územnímu řízení na obytnou
zónu Pod Přerovskou cestou II. s tím, že nebudou
vzneseny závažné připomínky ze strany odborů
MěÚ a Technických služeb.

- s cenovou nabídkou Ing. arch. Marka Tichého na
zpracování dokumentace k územnímu řízení na
investiční akci „Náměstí“ ve výši 308 700.- Kč.
Dále se studií „Rehabilitace Sadů 17. listopadu“
a s řešením můstků přes potok od domu č. p.109
a od Kulturního domu do Vašátkovy ulice od téhož
autora.
Radní dále souhlasili:

- s žádostí mgr. Špringrové o zpřístupnění jejího
pozemku přes pozemek města.

- s žádostí ing. Mužíka o změnu územního rozhod-
nutí na využití území „Mezi mosty“ k dobývání štěr-
kopísku v 1. - 3. etapě.

- se záměrem p. Kotyšana vybudovat v průmys-lové
zóně Čelákovic prodejní servis zn. Peugeot.

- se záměrem manželů Horejcových na výstavbu
polyfunkčního domu v Masarykově ulici za před-
pokladu, že bude respektováno doporučení komi-
se pro rozvoj města, které se týká výše parapetů
do ulice a pasáže.
Rada předběžně souhlasila i se stavebním zámě-

rem firmy Auma Servopohony - Praha 10, která
chce v téže průmyslové zóně postavit objekt skladů
a kanceláří. RM si však ještě vyžádá stanovisko
komise pro rozvoj města.

V oblasti sociální členové RM odsouhlasili nabíd-
ku firmy Kompakt Poděbrady, která v rámci svého
programu „sociální automobil“ pořídí pro pečovatel-
skou službu našeho města nové auto zn. Renault
Kangoo. Mělo by nám sloužit 6 let a město by 
za něj nic nezaplatilo, neboť firma získává finanční
prostředky od sponzorů, kteří mají následně 
na karoserii auta svou reklamu. Za poslední 4 roky
se takto podařilo předat městům téměř 40 automo-
bilů. Věřím, že naši podnikatelé se nenechají 
zahanbit a celý projekt bude úspěšně dokončen
jako např. v sousedním Brandýse n. L. RM 
odsouhlasila na tento sociální projekt příspěvek 
30 000.- Kč.

Poslední souhlasné stanovisko zaujala RM
k návrhu odpisu nevymahatelné pohledávky Kultur-
ního domu u firmy Hykl E. I. S. ve výši necelých 
10 000.- Kč, protože náklady na soudní vymáhání
by byly vyšší a výsledek nejistý.

Naopak nesouhlasné stanovisko zaujali radní
k podnikatelskému záměru p. Nergera, který chce
na svém pozemku v Aleji J. Wolkera vybudovat spe-
cializovanou restauraci. Důvodem nesouhlasu je
negativní vyjádření sousedů k tomuto projektu.
Podobně rozhodli radní o žádosti mgr. Liebman
posunout stavební čáru jeho stavby a dostat od
města příspěvek na výsadbu stromů. Nesouhlas byl
vysloven i k žádosti občanského sdružení Czela na
výstavbu převěsu mezi domy, který by sloužil k pře-
nosu Internetu pro toto sdružení.

V další části jednání RM byly schváleny následu-
jící smlouvy popř. dodatky ke smlouvám:
- Smlouva s firmou Atlas Audit na kontrolu hospo-

daření organizací města.
- Smlouva se společností C. P. A. Audit Liberec na

přezkoumání hospodaření Městského muzea.
- Smlouva mezi ZP Metal-Aliance a Městským

bazénem o podmínkách jeho užívání do 30. 6.
2004.

- Smlouva na provedení projektových a inženýr-
ských prací při akcích: Čelákovice – Rybářská
ulice (odlehčovací komora), Záluží – odkanalizo-
vání, Čelákovice – vodojem II.

- Smlouva o finančním příspěvku na vybudování
části kanalizačního řádu v chatové oblasti Sedl-
čánky s p. Karešem.

- Formou dodatků ke stávajícím smlouvám s man-
želi Hrochovými a manželi Šnoblovými byly dány
do pořádku nesrovnalosti v hrazení ceny pilířků na
stavebních parcelách. Zároveň bylo schváleno
umístění stavby rodinného domku manželů Hro-
chových.

- Další schválený dodatek č. 3 ke smlouvě s Praž-
skými vodovody z roku 2001 stanovil cenu 1m3

vody na rok 2004 ve výši 8,30 Kč + 5% DPH.
- Posledním schváleným dodatkem ke smlouvě

o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí se posouvají termíny dokončení kanali-
zace v Sedlčánkách do června 2004, uvedení do
trvalého provozu do září a celkové vyhodnocení
do konce roku 2004.
Rada města řešila i bytovou problematiku a roz-

hodla takto:
Přidělit dočasné ubytování v CMC pí Bajlikovové.

Přidělit ubytování v Domě pečovatelské služby pí
Tomšíkové za podmínky stanovené usnesením ZM
z 26. 2. 2002. Přidělit byt 3+1 s finančním příspěv-
kem na nájemné do roku 2021 manželům Žemličko-
vým za předpokladu úhrady nájemného před uza-
vřením nájemní smlouvy. Umožnit přednostní prodej
přízemního nájemního bytu V Prokopě manželům
Manhartovým z humanitárních důvodů.

Členové RM se zabývali financováním činnosti
sportovních oddílů v tomto roce. Diskuse se odvíje-
la od dvou různých návrhů, které byly RM předlože-
ny k posouzení. Na závěr bylo dohodnuto, že z cel-
kové částky 900 000,- Kč bude přiděleno sportov-
ním oddílům 50 % podle počtu členů s tím, že děti
do patnácti let budou započítány trojnásobně. Druhá
část dotace bude přidělena podle hledisek, jež
budou vypracována podle podkladů z oddílů. Rozvoj
dalších sportovních aktivit našich občanů by prav-
děpodobně přinesla realizace projektu výstavby
sportovního areálu v ulici Na Nábřeží, kterou radním
předložil p. Kočvara. RM hodnotí tento záměr pozi-
tivně. Je však nutné respektovat názor občanů, žijí-
cích v této lokalitě, znát stanovisko komise pro roz-
voj města a mít na zřeteli, že v této oblasti se mohou
v budoucnu realizovat vodohospodářské stavby.

Na závěr schůze RM schválili radní zvýšení ceny
obědů pro cizí dospělé strávníky o 1,- Kč na celko-
vých 37,- Kč ve školní jídelně ZŠ v ulici J. A. Komen-
ského. Cena těchto obědů se neměnila od roku
2001.

Starosta města ing. Klicpera informoval RM
o konkrétním záměru rekonstruovat ulici Stankov-
ského a radní se seznámili i s dopisem ing. Šaldy
k téže problematice. Dále starosta přednesl návrh
záměru města na dostavbu proluky v horní části
náměstí. O této otázce by mělo jednat příští ZM.

Rada města uložila tajemnici MěÚ Mgr. Ivaně
Kašpárkové, aby vyzvala Strojírny Čelákovice, s. r. o.,
k plnění finančního závazku, který je dán kupní
smlouvou, do termínu 31. 1. 2004 popř. firmě nabíd-
nout možnost zpětného odkoupení pozemků v prů-
myslové zóně do vlastnictví města. Město by mohlo
následně oslovit jiné zájemce o tento pozemek.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTA ČELÁKOVIC
které se koná dne 25. února 2004 
od 18.00 hod. v Kulturním domě

Zastupitelstvo města
Poslední zasedání roku 2003 se uskutečnilo za

přítomnosti 16 členů 17. prosince 2003.
ZM zřídilo:
osadní výbor městské části Záluží.
Členy jsou: paní Jana Bartošová, Ludmila Forejtová,
Jana Kaňová, Dana Kratochvílová, Petra Kuželová,
Dana Šichová a pánové Roman Přívozník, Josef
Hruška, MVDr. Jan Mecera a Miroslav Štefík. Před-
sedou výboru je p. Roman Přívozník.
ZM uložilo vedoucí odboru životního prostředí MěÚ:
- zadat variantní studii na rehabilitaci parku v Záluží,

kam by se mělo vrátit dětského hřiště, tak, aby
nebyli rušeni občané žijící v jeho blízkosti;

- zajistit u společnosti SuReS, spol. s r. o., náhradní
výsadbu stromů v lokalitě U Učiliště.

ZM uložilo starostovi města:
zajistit u technického dozoru stavby „kanalizace Sedl-
čánky a Císařská Kuchyně“ výpočet smluvní pokuty
pro zhotovitele fy EVINCON, a to za nedodržení ter-
mínu dokončení díla a další za nezlikvidování zaříze-
ní staveniště,  a zároveň zajistit, aby technický dozor
v součinnosti s provozovatelem kanalizace VaK Mladá
Boleslav,  a. s., do konce roku 2003 stanovil termín
odstranění vad a nedodělků díla (max. do 15. 3. 2004).
ZM souhlasilo:
s investicí ve výši do 70 tis. Kč na realizaci odstraně-
ní části 10. koleje v železniční stanici Čelákovice, a to
s využitím tohoto nově vzniklého pozemku na výstav-
bu parkovacích míst  pro osobní automobily.To vše za
předpokladu kladného technického řešení umístění
tohoto parkoviště.
ZM schválilo z majetkoprávních záležitostí:
- znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako

kupujícím a pí Marií Dudovou jako prodávající, na
budovu č. p. 464 na pozemku st. p. č. 143/1 a na
pozemky: st. p. č. 143/1 – zastavěná plocha,
o výměře 1113 m2, p. č. 144 – ostatní plocha,
o výměře 190 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelá-
kovice za dohodnutou cenu 4.950.000,- Kč;

- zajištění úvěru od České spořitelny, a. s., na finan-
cování nákupu nemovitostí Městského muzea
budoucími rozpočtovými příjmy;

- znění Kupní smlouvy mezi  Městem Čelákovice
jako prodávajícím a společností NOVERA, spol. s r.
o., jako kupujícím, na pozemky vše v k.ú. Sedlčán-
ky a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 450,-
Kč/m2, tj. za celkovou cenu ve výši 5.076.900,- Kč;

- řadu dalších smluv, dodatků a dohod.
ZM schválilo:
- obecně závaznou vyhlášku E 4/2003 města Čeláko-

vic, o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2004;
- rozšíření kapacity Mateřské školy v Přístavní 333

o jednu třídu;
- pokácení stromů v ulici Kolárova a Sokolovská;
- rozpočet města na rok 2004 (viz příloha Zpravodaje);
- odměnu kronikáře města pro rok 2004 ve výši

2.800 Kč/měsíc. D. V.
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Oznámení
Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje

a bydlení města Čelákovic pro rok 2004 na opravy a modernizaci bytového fondu.
Výběrové řízení pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic se řídí vyhláškou

E 33/97 města Čelákovic o poskytování stavebních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu
a o vytvoření  Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic a jeho použití.

Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi můžete získat u vedoucího finančního odboru MěÚ
Čelákovice ing. Majera (326 929 121).

Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají od 16. 2. 2004 do 16. 3. 2004 do 12 hodin v poda-
telně MěÚ Čelákovic.
Mgr. František Bodlák, místostarosta Ing. Bohumil Klicpera, starosta

Informace k výběrovému řízení 
na poskytnutí úvěru z FRB města Čelákovic

O úvěr může požádat vlastník obytného domu nebo rodinného domu, který je na území města
Čelákovic. Maximální výše úvěru je určena počtem bytů v domě a velikostí úvěru na jeden byt, která
je nejvýše 70 tis. Kč. Formulář žádosti obdržíte na odboru FaP MěÚ Čelákovice.

Žádost musí obsahovat jméno nebo název žadatele, přesné označení nemovitosti doložené dokla-
dem o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí), výpis z obchodního rejstříku, požadovanou částku,
stavební povolení nebo ohlášení st. úřadu, projektovou dokumentaci nebo popis stavebních prací –
úprav, kde není vydáváno st. povolení, předběžnou dohodu s dodavatelem, pojištění úvěrované
nemovitosti, návrh na stanovení záruky (ručení) za poskytovaný úvěr. V případě úvěru do 70 tisíc Kč
požadujeme ručení ručiteli. V ostatních případech, kdy je výše úvěru několik set tisíc, požadujeme
ručení nemovitostí. Pokud je žadatelem právnická osoba (např. družstvo), je nutným podkladem
zápis nejvyššího orgánu, kde bylo přijetí úvěru na daný účel a jeho zajištění (ručení nemovitostí) pro-
jednáno a schváleno příslušnou většinou členů (dle Vašich stanov). Pokud je žadatelem společen-
ství vlastníků, budeme požadovat výpis z rejstříku společenství vlastníků, stanovy, zápis o projedná-
ní a schválení úvěru a ručení za úvěr jedním každým  vlastníkem bytové jednotky a vlastní návrh
zástavní smlouvy.

Na základě schváleného rozpočtu bude možné v roce 2004 rozdělit mezi žadatele 1 792 tisíc Kč,
které budou k dispozici ke konci 3. čtvrtletí. Tato hodnota vychází ze 3 čtvrtletních splátek.

Ing. Karel Majer, vedoucí odboru FaP MěÚ

Jarní svoz tříděného a nebezpečného
komunálního odpadu

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou od 6. března do 3. dubna 2004 pořádat
svoz tříděného a nebezpečného komunálního odpadu. Vytříděný nebo nebezpečný komunál-
ní odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících
sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

6. března
ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

13. března
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

20. března
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

27. března
ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

3. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit  do popelnice.
Zbytkový komunální odpad, který lze svým charakterem a rozměrem umístit do  popelnice má
obsluha sběrného místa právo odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze z technických důvo-
dů vybírat oleje, suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý
rok na sběrném dvoře „Na Špičce“ Mochovská 116. Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

Čelákovice se ocitly
bez pitné vody

Pokračování ze str. 1
„Musím však říci, že byla porucha opravena,

voda do města tekla již v 11 hodin a očekávali
jsme v krátké době obnovení dodávek vody.
Pravdou také je, že byl vodovod ve větší části již
v neděli zavodněn, ale s malým tlakem. Voda
tekla ve sklepích nebo v přízemích. Vyšší patra
byla stále bez vody. Nejhůře na tom bylo sídliš-
tě V Prokopě nebo vzdálené části města v loka-
litě Na Požárech nebo v obci Mochov.

Myslím si, že za takto ztížených klimatických
podmínek odvedli naši montéři dobrou práci, a i ve
velmi krátkém časovém odstupu. Samozřejmě, že
to občané, kterým neteče okamžitě voda, nemo-
hou a nechtějí akceptovat. Je to pochopitelné.“

V jakém stavu je vodovodní řad v Čeláko-
vicích? 

„Vodovodní řady ve městě jsou ve stavu
odpovídajícím jejich stáří. Nelze říci, že je síť ve
špatném stavu. Při poruše na hlavním řadu však
nelze dostat vodu do města jiným přívodem.“

Hrozí další podobné havárie? 
„Toto nelze předpovědět, záleží na počasí,

tlaku vody, materiálu, atd. Poslední porucha
obdobného rozsahu byla začátkem září 2000,
kdy cizí stavební firma přetrhla potrubí DN 300
mm v Sukově ulici. Například litina 80 let stará
vydrží více než litina dovážená v roce 1960.

Nezbývá nám nic jiného, než doufat, že je
vybráno na dlouho dopředu, a ještě jednou se
všem lidem omluvit.

Ihned po zjištění havárie iniciovala čelákovic-
ká radnice jednání, která by měla do budoucna
zabránit podobným výpadkům. Důležité je, aby
se v rozpočtu nalezly potřebné finanční pro-
středky.“ Hovořil Miloslav Dvořák

Informace o poplatcích ze psů
Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo 17. 12.

2003 novou Obecně závaznou vyhlášku E 4/2003
města Čelákovic o místních poplatcích.

NADÁLE ZŮSTÁVÁ SPLATNOST POPLAT-KU
NEJPOZDĚJI DO 31. BŘEZNA KAŽDÉHO
ROKU.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa
je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo ve městě Čelákovice.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku

do 15 dnů každou změnu, která má vliv na vznik,
zánik a výši poplatku. Sem patří nejčastěji např.
úhyn, utracení či prodej psa, odstěhování majitele
nebo nástup do důchodu. Povinnost oznámit držení
psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Důvod pro osvobození musí poplatník prokázat.

SAZBY POPLATKŮ ZE PSŮ ZŮSTÁVAJÍ
NEZMĚNĚNY:
- základní sazba v panelových a činžovních domech

za jednoho psa je 600,- Kč za rok, za každého dal-
šího psa téhož vlastníka je 900,- Kč za rok

- sazba v rodinném domku za jednoho psa je
100,- Kč za rok, za každého dalšího psa téhož
vlastníka je 150,- Kč za rok

- sazba poplatku za psa, jehož vlastník pobírá inva-
lidní, starobní, vdovský, vdovecký důchod jako jedi-
ný zdroj příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu
je v panelových a činžovních  domech za jednoho
psa 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč

- sazba poplatku za psa, jehož vlastník pobírá
invalidní, starobní, vdovský, vdovecký důchod
jako jediný zdroj příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu je v rodinném domku 50,- Kč, za kaž-
dého dalšího psa 75,- Kč.

Odbor finanční a plánovací MěÚ
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CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

Městský bazén Čelákovice
Sady 17. listopadu 1753
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba (od 1. 1. 2004):
pondělí 18.00 – 21.30

(17.00 – 18.00 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*, 
20.30 – 21.30 Aqua aerobic) 

útetý 6.15 – 7.30 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.30 16.00 – 18.30

(18.30 – 19.45 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*, 
19.45 – 21.15 Aqua aerobic) 

čtvrtek                               16.30 – 21.30
pátek 6.15 – 7.30 16.30 – 22.00
so 12.00 – 21.00

(9.00 – 10.00 svaz invalidů, 11.00 – 12.00 pouze pro
klienty ZP Metal-Aliance*)

neděle 9.00 – 10.00 pouze senioři
10.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

* zdarma pro klienty ZP Metal-Aliance po předložení průkazu
pojištěnce

Ceník:
60 min. 120 min. 180 min.
+ 15 min. + 15 min. + 15 min.

Ranní plavání 6:15 - 7:30 20,- 
Děti 0-15 let + důchodci 25,- 45,- 60,- 
ZTP + studenti
(po předložení průkazu) 25,- 45,- 60,- 
dospělí 35,- 60,- 80,- 

Překročení času do 30 min. do 60 min. do 90 min.
příplatek 15,- 30,- 45,- 

Rodinné vstupné 
2 dospělí + 1 dítě do 15 let 75,- 145,- 195,- 
1 dospělí + 2 děti do 15 let 75,- 145,- 195,- 
2 dospělí + 2 děti do 15 let 100,- 190,- 250,- 
1 dospělí + 3 děti do 15 let 100,- 190,- 250,- 
2 dospělí + 3 děti do 15 let 120,- 230,- 300,- 

Permanentky 10 vstupů - doba návštěvy  60 + 15 min.
děti do 15 let + důchodci 220,- doba platnosti 10 týdnů 
ZTP + studenti 
(po předložení průkazu) 220,- doba platnosti 10 týdnů 
dospělí 300,- doba platnosti 10 týdnů 

20 vstupů - doba návštěvy  60 + 15 min.
dospělí 550,- doba platnosti 15 týdnů 

Pronájem bazénu 1 hodina 1000,- 
Pronájem malé tělocvičny 100,-

• Všeobecný informační servis o regionu
• Česká legislativa pro podnikatele
• Poradenství organizační, ekonomické, finanční

a daňové vč.vedení účetnictví
• Informace o podporách malého a středního

podnikání na reg. a celostátní úrovni
• Informace o produktech CEI, CEBRE a dal-

ších 
• Zpracování projektů a poradenská činnost pro

oblast financování malého a středního podni-
kání

• Zpracování projektů poradenská a inženýrská
činnost v oblasti průmyslové a stavební výroby

• Podnikatelské prostředí v EU
• Navazování kontaktů  pro podnikatele ve spo-

lupracujících regionech zemí EU
• Čerpání finančních prostředků ze strukturál-

ních fondů EU
• Individuální konzultace k problematice EU 
Základní informační a poradenská činnost zdar-
ma. Tel./fax: 326 992 209, 326 993 774.
Pracovní doba: po, st, čt  8.00 – 16.00

Od 1. března 2004 budou ordinovat níže
uvedení lékaři na jiném místě, a to v prosto-
rech původního zdravotního střediska (vedle
Obecního domu) v ulici Stankovského č. p. 144.

Nenajdete je tedy již na zdravotním středisku
v ulici Stankovského č. p. 1643.
Zubní: MUDr. Jarmila Paděrová,

tel.: 326 992 979
MUDr. Blanka Větrovcová,
tel.: 326 991 670
laborantka Dana Komárová,
tel.: 326 993 268

Neurologie: MUDr. Jaroslav Viták,
tel.: 326 993 269

Gynekologie: MUDr. Dana Falušová,
tel.: 326 993 071

Činnost zahájilo Informační místo pro
podnikatele provozované středočeskou kraj-
skou hospodářskou komorou se sídlem
v Čelákovicích, Rybářská 155 (přízemí).

Regionální informační místo pro podnikatele
Praha-východ nabízí pro členy i nečleny HK ČR
tyto služby:

Mořský koník 2004
VZP ČR uskuteční i letos, tak jako v minulých

letech, pro své dětské pojištěnce léčebné poby-
ty v Řecku a v Černé Hoře, dnes již pod tradič-
ním názvem, MOŘSKÝ KONÍK.

Léčebné pobyty proběhnou v šesti 21den-
ních turnusech v době od 20. 5. 2004 do 
4. 10. 2004.

Pobytů se mohou zúčastnit děti, které:
• budou ke dni podání Návrhu pojištěni u VZP

ČR
• v roce 2004 dosáhnou alespoň 7 let věku a ve

školním roce 2003/2004 současně navštěvují
1. třídu základní školy nebo v roce 2004
nejsou starší 16 let

• jsou chronicky nemocné níže uvedenými one-
mocněními

I. pořadí naléhavosti (pro zařazování dětí):
• psoriáza všech forem
• tzv. dermorespirační syndrom, tj. atopický

ekzém v souběhu s chronickým onemocněním
dolních cest dýchacích

• bronchiální astma a jeho podskupiny
• chronická obstruktivní plicní nemoc
II. pořadí naléhavosti (pro zařazování dětí):
• alergická rýma způsobená pylem
• chronický zánět vedlejších nosních dutin
• obdobné respirační, dermatologické a alergo-

logické diagnózy a indikace ORL, pokud mají
recidivující charakter nebo je jejich příčinou
snížená obranyschopnost
Jako dárek svým pojištěncům nabízíme

i v letošním roce 10% věrnostní slevu na
úhradu léčebného pobytu, a to rodinám, kde
jsou zákonní zástupci pojištěni u VZP ČR
soustavně alespoň 8 let, tj. od r. 1996. Jako
soustavné je považováno i pojištění, kdy
jeden nebo oba zákonní zástupci museli
pojištění u VZP ČR přerušit na nezbytně nut-
nou dobu z důvodu výkonu vojenské základ-
ní služby, z důvodu práce v zahraniční nebo
bylo pojištění přerušeno v souladu s mezi-
národními smlouvami o pojištění na základě
výdělečné činnosti.

Je-li alespoň jeden ze zákonných zástup-
ců či dítě samo držitelem karty Klubu pev-
ného zdraví, obdrží dítě, jehož Návrh zákon-
ní zástupci podají, před odletem hodnotný
dárek Klubu pevného zdraví.

Vyplněné Návrhy přijímá v termínu do 12. 3.
2004 pro všechny turnusy a následně pak od
13. 3. do 4. 6. 2004 pro turnusy 5., 6., eventu-
álně i 4. turnusy každá OP VZP ČR dle místa
bydliště dítěte.

OP VZP ČR Praha východ, Praha 9 - Prosek,
Veltruská 586, tel.: 283 113 113 – pí Hájková
úřední hodiny: po, út, st 7.15 – 15.00 hod.

st  7.15 – 16.30 hod.
pá  7.15 – 13.30 hod.

NOVÁ

UROLOGICKÁ
AMBULANCE

MUDr. Eva Jůzová
Poliklinika v Brandýse n. L. - Wolkerova 603

Tel.: 603 478 481, 326 902 861

www.celakovice-město.cz/ts/
Na webových stránkách Technických

služeb města Čelákovic se občané mohou
seznámit se zveřejněným „Plánem zimní 
údržby komunikací“.

Koncem roku 2003 byla znovu otevřena pro-
dejna v domě č. p. 109 „U Diamantů“, kde byla
naposledy masna. Tentokrát s jiným sortimen-
tem a jinými provozovateli.

Najdeme zde Merhautovo PEKAŘSTVÍ
a SALÁT-GRIL Tržan. Toto spojení se od otev-
ření těší velkému zájmu zákazníků.

Pekařství má velký výběr slaného, cereální-
ho, a především sladkého pečiva. Asi největší
zájem je o „podmáslový chléb“, který je skuteč-
ně znamenitý.
Provozní doba: po – pá 6.00–18.00 hod.

so 7.00–11.00 hod.

Lahůdky nabízejí řadu tepelně zpracovaných
pokrmů a studené kuchyně. Dále např. nápoje,
rybí speciality, mražené ryby a zeleninu. Objed-
nat si můžete studené mísy, chlebíčky apod.

Nakoupit je můžete také za stravenky Ticket
Restaurant.
Provozní doba: po – pá 6.00–18.00 hod.

so 7.00–11.00 hod.

Začátkem ledna 2004 byl otevřen v Kostelní
ulici BAZAR-ZASTAVÁRNA U sv. Jána.
Provozní doba:
po – pá 10.00 – 12.00 14.00–18.00 hod.
Tel.: 606 811 850. D. V.
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Reklamace bot
Volala mi včera přítelkyně, co prý má dělat,

když si dcera koupila drahé zimní boty, jednou
se v nich prošla po ulicích a kůže ze švu na
špičce vyjela. V prodejně jí řekli, že je to vada
neodstranitelná, protože je evidentně kůže na
špici slabší a kratší, ale že si berou tři dny na
posouzení vady.

Klasický případ, s nímž se v poradnách Sdru-
žení obrany spotřebitelů setkáváme velmi často.
Boty jsou totiž podle našich poznatků v čele
reklamovaných výrobků. Má to mnoho důvodů,
jeden z nich je ten, že ne vždy se na našem trhu
prodává obuv kvalitní, která by třeba po prvním
dni chůze nerozedřela nohu, po několika dnech
se nerozlepila, dokonce jsme se nedávno set-
kali s případem, kdy luxusní lodičky za 4 500 Kč
hřebíkem v podpatku spotřebitelce roztrhly
patu.

Prodejna obuvi je povinna před uzavřením
kupní smlouvy informovat spotřebitele o tom,
zda se obuv, kterou si vybral, opravdu hodí
k účelu, k němuž si ji hodlá pořídit. Kupuje-li si
žena společenské lodičky, měla by jí prodavač-
ka upozornit, že je to obuv nevhodná do mokré-
ho prostředí a k chůzi po městě. Ale na druhou
stranu lodičky by měly být udělané tak, že by jim
cesta městskou hromadnou dopravou či pár
desítek metrů pěšky do divadla, neměla zásad-
ně uškodit.

Na druhou stranu, bude-li spotřebitel používat
sportovní boty určené pro halové sporty na
škvárovém hřišti, nemůže se divit, že boty nevy-
drží.

Každému obchodníkovi dává zákon tři dny na
posouzení vady, ovšem na její vyřízení má 30
dnů ode dne uplatnění reklamace, i když mu
zákon také ukládá, že je povinen reklamaci vyří-
dit bez zbytečného odkladu.

Vady odstranitelné jsou jasné, obchod obuv
opraví, ale spotřebitel může požadovat i výmě-
nu obuvi, pokud to není povaze věci neúměrné.
Musí to při projednávání reklamace ale říci!
Pokud jde o vady neodstranitelné, viz případ mé
přítelkyně, má právo kupující žádat výměnu
věci, či od smlouvy odstoupit. A záleží jen na
něm, jak se zachová. Není možné, aby ho pro-
dejna nutila do koupě jiných bot a tvrdila, že
není možné peníze vracet.

Pokud není spotřebitel s rozhodnutím
obchodníka spokojen, může se obrátit na soud-
ního znalce (jejich seznam naleznou spotřebite-
lé na každém okresním soudě, případně na
www.justice.cz), může se také obrátit na  státní
zkušebnu. Cena za posouzení se samozřejmě
liší případ od případu, ale většinou se pohybuje
kolem 500 – 800 Kč. Samozřejmě prodejna není
povinna akceptovat rozhodnutí znalce – pokud
se s ní spotřebitel nedohodne o tom předem.
V případě, že znalec dá za pravdu spotřebiteli
a prodejna posudek odmítá, určitě se vyplatí
obrátit se na soud. Našemu Sdružení obrany
spotřebitelů poskytli někteří úspěšní spotřebite-
lé výsledky svých soudních pří, kde se právě
v kauzách týkajících se bot podařilo zvítězit
i nad velmi silnými partnery, zastupovanými
renomovanými advokátními kancelářemi. Že
v případě vítězství veškeré náklady včetně
nákladů na soudního znalce jdou z kapsy pro-
dejce, už je jen pověstnou třešničkou na dortu.
Ivana Picková,
tisková mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Rytířská 10, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 239 940

Upozornění pro podnikatele
Novelou zákona o daních z příjmů se upravu-

je minimální základ daně a tím i minimální daň
pro zdaňovací rok 2004. Nové ustanovení
o minimálním základu daně se týká pouze
poplatníků, kteří mají příjmy dle § 7 odst.1 písm.
a) až c) zák.č. 586/1992 Sb., a to s příjmy:
- ze zemědělské výroby, lesního a vodního hos-

podářství,
- ze živnosti,
- z jiného podnikání podle zvláštních předpisů.

Minimální základ daně musí být uplatněn,
jestliže celkový základ daně je nižší než mini-
mální základ daně nebo podnikatel uplatňuje
ztrátu. Pokud má poplatník daně z příjmu něko-
lik druhů příjmů (ze zaměstnání, z pronájmu
a ze živnosti) musí uplatnit minimální základ
daně i když součet všech dílčích základů daně
je menší než minimální základ daně.

Pro rok 2004 bude činit minimální základ
daně 101 000,- Kč. Z této částky po odečtení
základní nezdanitelné částky činí daň 9 435,- Kč
ročně.

Ustanovení o minimální dani se netýká těchto
poplatníků:
- kterému byla stanovena daň paušální částkou,
- kterému náleží rodičovský příspěvek, a to i po

část zdaňovacího období,
- studentů, kteří nedovršili na počátku zdaňova-

cího období věku 26 let,
- kterému náležel příspěvek při péči o blízkou

osobu podle zvláštního předpisu, a to i po část
zdaňovacího období,

- který je poživatelem starobního, plného inva-
lidního nebo částečného invalidního důchodu,

- který ve zdaňovacím období podá daňové při-
znání dle § 38gb (prohlášení nebo zrušení
konkurzu) a který do konce zdaňovacího
období neukončil podnikatelskou činnost.
Dále se toto ustanovení nevztahuje na

poplatníka v prvním a druhém roce zahájení
podnikání a v roce, kdy ukončil podnikatelskou
činnost. Ing. Jarmila Vítů, účetní poradce

Kalendář plateb na měsíc únor
pondělí 2. - daň silniční
- daňové přiznání a daň za rok 2003 

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

znání na rok 2004
pondělí 16. - daň z příjmů
- podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných

částek a podpis prohlášení k provedení roční-
ho zúčtování záloh

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování
správcem daně

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

závislé činnosti a z funkčních požitků za zda-
ňovací období 2003 

úterý 24. - spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2003
středa 25. - spotřební daň
- daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-
ní spotřební daně z topných olejů a zelené nafty
za leden (pokud vznikl nárok)

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

Upozornění na některé další
daňové povinnosti v r. 2004
25. března 2004 
daňové přiznání a daň z přidané hodnoty za
únor 2004

31. března 2004
přiznání a daň z příjmů právnických a fyzických
osob za rok 2003 

Tiskopisy Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za rok 2003 mají tvar i obsah obdobný s daňovým
přiznáním podávaným za zdaňovací období 2002.

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy
měla osoba samostatně výdělečně činná podat
daňové přiznání má povinnost podat na příslušnou
Správu sociálního zabezpečení přehled o příj-
mech a výdajích a do 8 dnů ode dne podání pře-
hledu je povinna doplatit případný doplatek na
sociální zabezpečení. Nejnižší záloha na pojistné
na důchodové pojištění činí v r. 2004 997,- Kč a na
nemocenské pojištění 149. OSVČ,  která se při-
hlásila i na nemocenského pojištění bude tedy pla-
tit na OSSZ měsíčně minimálně 1 146,-Kč.

Nejpozději do 8 dnů ode dne podání daňové-
ho přiznání je OSVČ povinna podat přehled
o příjmech a výdajích na příslušnou zdravotní
pojišťovnu a zároveň je nutné doplatit dlužné
pojistné za rok 2003.

Minimální záloha na zdravotní pojištění v r.
2004 činí 1071,- Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot 
Níže uvedené ceny jsou zveřejněny v Pokynu

č. D-257 vydaného Ministerstvem financí a slou-
ží pro výpočet výše náhrady výdajů za spotře-
bované pohonné hmoty ke stanovení základu
daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003.

Sazba základní náhrady za používání osob-
ních silničních motorových vozidel za 1 km jízdy
činí za rok 2003 3,40 Kč a pro rok 2004 bude
činit 3,50 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včet-
ně DPH uplatňované jejich rozhodujícími pro-
dejci v České republice ve zdaňovacím období
roku 2003 u jednotlivých druhů činily:
Benzin Speciál BA - 91 24,14 Kč
Benzin Natural BA - 95 24,59 Kč
Benzin Super plus (Natural) BA - 98 28,59 Kč
Benzin Normal (Natural) BA - 91 24,64 Kč
Nafta motorová 21,70 Kč
Bionafta 17,91 Kč

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Lékařská pohotovostní služba (dále jen LPS)
poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní
péči občanům, v návaznosti na služby a organi-
zaci zdravotnické záchranné služby, v přípa-
dech náhlé změny zdravotního stavu, zhor-
šení průběhu onemocnění, vzniklého v době
mimo pravidelný provoz ambulantních zdra-
votnických zařízení.

Lékařská služba první pomoci není určena
pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony,
které lze vyžádat v době běžného denního pro-
vozu zdravotnických zařízení.

Zajištění a organizace Lékařské pohotovostní
služby ve Středočeském kraji je plně v kompeten-
ci Územního střediska záchranné služby Středo-
českého kraje, Dvojobvod, Litevská 2720, Kladno.

LPS SMÍŠENÁ - je druh poskytování lékař-
ské služby první pomoci bez rozdělení odbor-
nosti (pro děti a dorost a pro dospělé), a to za
účasti všech lékařů oprávněných k poskytování
této služby. Tento typ LPS je poskytován v SČK
jedním lékařem.
LPS SMÍŠENÁ PRO OKRES PRAHA-VÝCHOD 
Adresa: ŘÍČANY, Komenského náměstí 1910
Telefon: 323 602 611, 323 602 612
Provozní doba: po – pá: 17.00–7.00 hod.

so – ne + st. sv.: 7.00–7.00 hod.
Návštěvní služba: po – pá: 17.00–7.00 hod.

so, ne, st. sv.: 7.00–7.00 hod.
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K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

sobota 7. 2. MYSLIVECKÝ PLES
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje VITAMÍN. Předprodej vstupenek  kancelář KD.

Vstupné: 120,- Kč

pátek 13. 2. IV. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají Ewergreen kvartet a Dekameron. Bohatá tombola.

Předprodej vstupenek kancelář KD, pan Königsmark tel.: 777 181 470.
. Vstupné: 150,- Kč

sobota 14. 2. MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY
19.00 hod.

středa 18. 2. ZLATÉ JEZERO
19.30 hod. Příběh z kouzelného prostředí na březích „Zlatého jezera“ v americkém státě Maine

dokáže prolnout humor se smutkem a probouzet city opravdové a hluboké jako je
sám život. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Květa Fialová, Dana Batulková, Jan Novotný
a další. Režie Pavel Háša. Vstupné: 160,- Kč

pátek 20. 2. PLES POLICIE
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje Konto. Předprodej zajišťuje obvodní odd. Policie ČR Čelákovi-

ce. Vstupné: 130,- Kč

sobota 21. 2. V. REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají Dance Band. Ukázka tanečního aerobiku a další zajímavá

představení. Pestrá tombola. Předprodej vstupenek kancelář KD a Sport ADOP.
Vstupné: 109,- Kč

pondělí 23. 2. O VÍTKOVI KVÍTKOVI
9.00 hod. Pohádka je určena dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 28. 2. PLES UNION
20.00 hod.

sobota 7., 14., POKRAČOVACÍ KURZ TANCE
21. a 28. 2. Taneční škola Zita Mladá Boleslav
15.00 hod.

P Ř I P R AV U J E M E :
11. března  NEZMAŘI – koncert

23. března  LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST – divadelní představení společnosti Háta
28. března  DĚTSKÁ KARNEVALOVÁ DISKOTÉKA

Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého představení.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: pondělí, úterý, středa, čtvrtek 14.00–16.00 hod.

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

Významným představitelem českého obroze-
neckého hnutí 19. století byl Josef Vojtěch Sed-
láček, rodák z našeho města.

Přítel J. K. Tyla, J. Jungmanna, kněz, peda-
gog, historik a také básník se narodil 14. února
roku 1785 v Čelákovicích. Navštěvoval zdejší
školu, vystudoval malostranské gymnázium
v Praze a jako kněz vstoupil do řádu premon-
strátů v Teplé u Mariánských Lázní. V roce 1816
se stal doktorem filozofie a přijal místo profeso-
ra matematiky a češtiny na filozofickém ústavu
v Plzni.

Měl velkou zásluhu  na probouzení národního
vědomí v tomto značně poněmčeném městě.
Podstatně přispěl k tomu, že se Plzeň stala
v 19. století převážně městem českým. Aktivně
se účastnil organizování českého divadla. Nap-
sal a vydal první české učebnice matematiky
a fyziky, Paměti Plzně, mnoho básní a studií.
Zásluhou  J. V. Sedláčka vznikla v Plzni i první
česká škola.

Jeho jméno je také spojováno s počátky
Národního muzea v Praze. Podílel se významně
na rozvoji jeho sbírek. Až do své smrti byl vel-
kým stoupencem a aktivním podporovatelem
muzea.

Zemřel v Plzni 2.února roku 1836 ve věku 51 let.
Na rodném domě našeho významného rodá-

ka, v ulici po něm pojmenované, byla umístěna
v roce 1886 jeho pamětní deska. Dnes ji najde-
te na hradební zdi čelákovické tvrze. mk

OSOBNOSTI REGIONU POZVÁNKA
MASOPUST JUŽ NASTAL!
v sobotu 14. února 2004 ve stodole na záp-
ské Stránce
13.00 hodin
Hodovní písně, tance, šprýmy  a rýmy českého
barokního „Carnivalu“ circa 1700 v podání sku-
piny RITORNELLO
14.00 hodin
Karneval pro děti i dospělé – tanec, soutěže,
vyhlášení nejhezčí masky
Budeme se těšit na Vaši návštěvu v maskách.

Soutěž „Malované vajíčko“
Výstaviště Lysá nad Labem a časopis Recep-

tář vyhlašují u příležitosti výstavy Senior – Rela-
xace 2004, která proběhne na lyském výstaviš-
ti od 1. do 4. dubna (týden před Velikonocemi),
soutěž Malované vajíčko.

Zúčastnit soutěže se může každý, kdo zašle
nebo osobně doručí nejpozději do 26. března
2004 na adresu Výstaviště Lysá nad Labem,
spol. s r. o., Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad
Labem, maximálně tři kraslice zdobené libovol-
nou technikou.

Nezapomeňte do zásilky vložit lístek se svým
jménem, adresou a věkem!

Odborná porota došlé soutěžní exponáty
vyhodnotí ve třech věkových kategoriích: děti do
12 let, dospělí, senioři (nad 60 let).

Výstava soutěžních kraslic se uskuteční po
celý průběh výstavy Senior – Relaxace, tedy od
1. do 4. dubna.

Pozvánka na výstavu
Po úspěšné premiéře se přesunula z brandýs-

kého do čelákovického muzea výstava fotografií
Marie Hartmanové pod názvem „…Marie Hart-
manová fotografovala…“ (aneb „poznáte  se?“).

Marie Hartmanová se narodila 10. prosince
1903 v Úpici v Podkrkonoší, po studiích Obchod-
ní školy v Praze nalezla zaměstnání v Brandýse
nad Labem. Zde se seznámila s Annou Bečvá-
řovou a také s jejím bratrem. Právě doktor Anto-
nín Bečvář přivedl Marii Hartmanovou k fotogra-
fování.

Vernisáž, kterou připravil fotograf Miroslav
Břeský, začala, jak je již v Čelákovicích zvykem,
v sobotu v Síni Jana Zacha.

O hudební doprovod se postarali žáci ZUŠ
Jana Zacha. Miroslav Břeský seznámil návštěv-
níky se životem Marie Hartmanové a předal
knihu „Marie Hartmanová fotografovala“ Měst-
skému muzeu a Městské knihovně. Kniha, která
měla být původně pouhým katalogem výstavy,
je možná ještě zajímavější než výstava samot-
ná. Kromě fotografií v ní jsou zapsány vzpomín-
ky přátel na Marii Hartmanovou. Kniha je v pro-
deji v Městském muzeu v Čelákovicích.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí
v čase: 9.00 – 12.00  13.30 – 17.00 hod., do 
7. března 2004.

Z KRONIKY MĚSTA

Jak bylo v únoru 1929
Počátkem měsíce února teplota zase silně

poklesla na –24 až –28 °C. Po 3. únoru mrazy
poněkud polevily, ale už zase dne 10. února
klesla teplota na –28 °C, 11. II. dokonce na 
–33 °C, 12. II. –30 °C, 14. II. –19 °C a zde již tep-
lota pomalu stoupala.

Tuhé mrazy nadělaly mnoho škod, záchody,
pumpy a vodovody zamrzly. Následkem velkých
závějí vázla i doprava na hlavních tratích, a tím
i dodávka zboží a hlavně uhlí, po kterém byla
nepoměrná poptávka s ohledem na zvětšenou
spotřebu. Obchodníci měli o uhlí velikou nouzi
a soukromníkům bylo prodáváno jen v malém
množství. Ve škole ústřední topení nestačilo
vyhřát učebny.

Dne 15. února došlo místním obchodníkům
uhlí. U každého z nich stála fronta čekajících,
takže došlé uhlí bylo ve chvíli pryč a ještě se
nedostávalo na všechny.

Od 18. do 28. února musely býti uzavřeny
školy.
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M AT E Ř S K É
C E N T R U M

Č E L Á K O V I C E
Najdete nás v zadní části Obecního domu -
vchod z ulice Na Stráni.

Program na ÚNOR
• Otevírací doba:
MÁME OTEVŘENO CELÝ TÝDEN!
pondělí - čtvrtek  9.00 – 12.00 hodin
(od cca. 10 hod. program pro děti: pondělí zpí-
váníčko, středa a čtvrtek výtvarná dílna)
pátek  9.30 – 11.30 hodin 
(klidnější den pro maminky s menšími dětmi)
• V době jarních prázdnin, tj. první únorový

týden 2. - 6. února bude mít prázdniny i naše
mateřské centrum a bude tedy ZAVŘENO.

• Únorové křesťanské setkání rodičů se ten-
tokrát koná v úterý 10. února od 18 hodin.

• Ve středu 11. února od 9 hodin se koná
obvyklá (poněkud hektická) organizační
schůzka, na kterou sdrdečně zveme všechny
odvážlivce, které zajímá chod MC.

• V pondělí 16. února od 17.30 zveme všech-
ny malé i větší děti na „Dědečkovy pohádky“
- promítání němých pohádek s povídáním.

• Ve čtvrtek 26. února odpoledne od 16 hodin
si můžete spolu s dětmi přijít namalovat
obrázky na sklo. S sebou si vezměte vlastní
skleněné „polotovary“ (nemáte-li, nevadí,
v centru budou také k dispozici) a něco málo
peněz na materiál. Větší děti mohou výtvarničit
s rodiči, ty menší si zatím mohou hrát v herně.

• Angličtina pro maminky se koná každý
pátek od 8.30 do 9.30 hod, Podrobnosti
a informace podá Jana Matoušková (tel.: 326
994 072).

• Svou činnost zahájil kroužek „Hrajeme si
a zpíváme anglicky“ pro nejmenší děti (4 až
6 let). Scházíme se každý čtvrtek od půl
čtvrté do půl páté. Podrobnosti a informace
podá Jana Matoušková (tel.: 326 994 072).

• Každou středu od 14.30 do 16.30 probíhá
Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asi-
stentkou Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvi-
čení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 poví-
dání pro maminky i tatínky). Bližší informace
vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993
504. Hlaste se prosím co nejdříve tak, aby kurz
mohl průběžně pokračovat.

• Pokud chcete od příštího měsíce dostávat pro-
gram MC e-mailem až domů, napište si o něj
na mctucnak@quick.cz

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

PROJEKT POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST
V budově Gymnázia v učebně výpočetní techniky se můžete zúčastnit níže uvedených kurzů
zaměřených na základní ovládání počítače.
Na únor jsou vypsány tyto kurzy, vždy v úterý a v čase od 13.30 do 15.30 hod.:
10. 2. Poprvé u počítače
17. 2. Úvod do Internetu
24. 2. Internet pro pokročilé
Kurzy na březen, také vždy v úterý a v čase od 13.30 do 15.30 hod.:
2. 3. Text I. (práce s textovým editorem MS Word)
9. 3. Tabulky I. (práce s tab. kalkulátorem MS Excel)
16. 3. Poprvé u počítače
23. 3. Úvod do Internetu
30. 3. Internet pro pokročilé
Změny jsou možné a vždy se je dozvíte na níže uvedených telefonních číslech.
• Každá lekce je tvořena jako samostatný blok a každý typ lekce lze navštívit i vícekrát.
• Cena  je 100,- Kč/2h. ( Text a Tabulka Kč 150,- Kč/2h).
• Kurzy se uskuteční při minimálním počtu 5 osob, z toho důvodu je nutné se předem telefonicky při-

hlásit (popř. zjistit, zda je kurz naplněn a bude se konat).
• Telefonní číslo: 326 929 015 - výpočetní technika Gymnázia, další informace lze také získat na

www.centruminternetu.cz 
• Pro skupinu zájemců lze domluvit i jiný termín s ohledem na obsazení učebny VT.
Těšíme se na všechny, kteří mají chuť zkusit něco nového a zájem učit se.

Marcela Pohanová

Student oktávy B Gymnázia Čelákovice Tomáš Pšenička se stal vítězem fotografické soutěže Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje vyhlášené na téma „Co znamená vážit si života“. Představujeme
vám jeho vítězný snímek na téma „Musíme si pomáhat“. red.

Rok 2003 v Městské knihovně 
1. března 2003 uplynulo 20 let od otevření Městské knihovny v Čelákovicích Na Hrádku č. p.1092.

Knihovna sem byla přestěhována roku 1983 z přízemí domu v Sedláčkově ulici č. p.14/1. Výročí bylo
připomenuto výstavou Z dějin knihovnictví v Čelákovicích a výstavou prací čtenářů, která se již v kni-
hovně stala tradicí. Když jsme zvažovali, zda v Týdnu knihoven opět uspořádat výstavu, byli to právě
čtenáři, kteří se již od léta dotazovali, kdo bude na podzim vystavovat. Takže bylo rozhodnuto! Jarní
i podzimní Den otevřených dveří byl hojně navštíven a knihovna získala hodně dalších čtenářů.

V roce 2003 bylo zaevidováno 1.933 čtenářů, z toho 686 dětí. Bylo půjčeno 94.608 knih a časopi-
sů. K 31. 12. 2003 má knihovna ve fondu 46.918 knih. Do knihovny přišlo celkem 23.928 návštěvní-
ků, z toho za účelem výpůjčky 21.785 a dalších 2.143 lidí byli návštěvníci kolektivních akcí. Těch
uspořádala knihovna 98. A to pro všechny věkové kategorie. Na besedy do knihovny chodí třídy
základních, mateřských i zvláštní školy a studenti Gymnázia. Knihovnice připravují besedy na různá
témata, lekce informatické výchovy, ale také např. literární vycházky městem. Oblíbené jsou besedy
pro dospělé z cyklu Zdravý životní styl a Seznamte se se svým městem. Připomeňme besedu
s MUDr. Čejkovou Problematika diabetu a besedu se starostou ing. Klicperou na téma Rozvoj města.
Před Velikonocemi navštívila knihovnu Jindřiška Dvořáková, Mistr lidové umělecké výroby, s perníč-
ky a před Vánoci při výrobě ozdob např. Sidonie Hanušová s výrobou panenek ze šustí.

Do roku 2004, který je pro knihovnu opět jubilejní, před 140 lety zahájila totiž v Čelákovicích svoji
činnost první veřejná-občanská knihovna, přejeme naší knihovně samé spokojené uživatele a čte-
nářům hodně pěkných zážitků při četbě půjčených knih. Naděžda Štěrbová, ředitelka



Pořádá tyto LETNÍ TÁBORY:
30. 6. - 18. 7. 2004 ZAHRANIČNÍ TÁBOR BULHARSKO – rekreační pobyt u moře, kemp OAZIS

u Lozence (60 km od Burgasu), program plný sportu a pohybu, relaxace, pozná-
vání cizích zemí a jejich zvyků, návštěva Nesebru, Primorska, Careva a Kitenu
autobusem, ubytování v chatkách se sprchou a WC, 50 m od písečné pláže, pro
zájemce ve věku 10–25 let. Vedoucí: Miloš Bukač, Eva Bukačová, účastnický
poplatek  9500,- Kč.

23. 7. - 14. 8. 2004 LT ČESTÍN – MEDVĚDI – letní tábor turistického oddílu, jen po individuální
domluvě - dobírá se pouze 6 zájemců. Vedoucí: Jindřich Vaněk, Luboš Vaculín.
Pro děti od 8 do 14 let, celkem asi 50 účastníků, ubytování ve vlastním areálu
uprostřed lesa ve stanech s podsadou, jídelna ve srubu, suché WC, umývárna
s teplou vodou, turistika, poznávání přírody, tábornická praxe, rekreace. Účast-
nický poplatek 3450,- Kč.

3. - 17. 7. 2004 LT OSTRÝ, ve spolupráci s DDM Praha 10 – DŮM UM
Vedoucí: Luboš Vaculín, Mirka Vaňková. Tábor na břehu rybníka u Blatné v Již-
ních Čechách, pro děti ve věku 7–15 let, celkem asi 80 účastníků. Ubytování ve
4lůžkových chatách ve vlastním areálu u lesa, jídelna, umývárny, WC v budově,
celotáborová hra, turistika, poznávání okolí, přírody, soutěže, hry. Účastnický
poplatek cca 3600,- Kč.

MILIČÍN: táborová základna MDDM Čelákovice, ubytování v chatkách a ve stanech, vlastní areál
u lesa s pevnou budovou (zde jsou jídelny a kuchyň), koupání v rybníku, asi 15 min. vzdáleném,
suché WC a umývárny mimo budovu, programy jsou s celotáborovou etapovou hrou, zaměřené na
pobyt v přírodě, turistiku, sport, rekreaci, výtvarné i pohybové činnosti.
2. - 16. 7. 2004 LT MILIČÍN – celotáborová hra „Dobrodružná plavba“.

Pro děti ve věku 7–14 let, vedoucí: Naďa Pokorná.
Účastnický poplatek 2800,- Kč. (Tento tábor je naplněn – účastní se ho děti
z předchozích turnusů.)

16. - 30. 7. 2004 LT MILIČÍN – celotáborová hra „Za tajemstvím sedmi pyramid“.
Pro děti ve věku 7–14 let, v programu je i 3denní „puťák“ pro starší
účastníky, tábor je určen pro děti z předchozích turnusů, přijímáme ještě
několik účastníků, vedoucí: Hana Volfová, účastnický poplatek 2950,- Kč

30. 7. - 7. 8. 2004 LT MILIČÍN – kratší tábor s programem pro mladší a začínající táborníky ve věku
6–12 let. Přírodovědné hrátky, výtvarné a sportovní činnosti, celotáborová hra
s motivy podle Pána prstenů, vedoucí: Ing. Alena Zradičková, účastnický popla-
tek: 1800,- Kč.

7. 8. - 21. 8. 2004 PUTOVNÍ TÁBOR po jihozápadních Čechách, se zakončením v Miličíně, okres
Benešov. Ve spolupráci s ATOM Chrobáci Černošice, vedoucí: Petr Tomšík, kon-
takt pro Čelákovice Hana Volfová – účast pouze po individuální domluvě.

1. - 2. 7. 2004 VÝLETY V OKOLÍ ČELÁKOVIC
Vedoucí: Helena Jandurová, pro zájemce od 7 do 14 let, max. pro 15 účastníků,
účastnický poplatek: není ještě stanoven.

30. - 31. 8. 2004 VÝLETY V OKOLÍ ČELÁKOVIC
Vedoucí: Helena Jandurová, pro zájemce od 7 do 14 let, max. pro 15 účastníků,
účastnický poplatek: není ještě stanoven.

1. – 3. 7. 2004 PLETENÍ KOŠÍKŮ – kurz pro začátečníky a pokročilé.
Vedoucí: Bohuslav Ouzký, pro děti od 15 let, mládež a dospělé,  minimální počet
7 až max. 20 účastníků, předběžné přihlášky nutné, účastnický poplatek: není
ještě stanoven.

Účastnické poplatky jsou zatím předběžné, upřesněny budou v květnu 2004. Tábory zajišťují peda-
gogičtí pracovníci MDDM a vedoucí táborů s několikaletou i dlouhodobou praxí, na všech turnusech
jsou kvalifikované zdravotnice (u zahraničního tábora lékař), kuchařky a provozní personál. Veškeré
informace v MDDM.

Změna názvu organizace
Oznamujeme, že od 1. 1. 2004 došlo na

základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 31238/03-21
ke změně názvu školy.
Starý název: Zvláštní škola Čelákovice
Nový název: Speciální školy Čelákovice, okres
Praha-východ 

Mgr. Tomáš Valášek, ředitel školy

Speciální školy Čelákovice,
J. A. Komenského 1586, okres Praha-východ

Má Vaše dítě problémy s výukou na ZŠ? Ne-
stačí požadavkům vzdělávacího programu ZŠ?

Speciální školy nabízí výuku v rodinném pro-
středí, v malých třídních kolektivech vedených
erudovanými speciálními pedagogy. Každému
žákovi je věnován individuální přístup.

Máte-li zájem, navštivte naši školu 26. února
2004 od 15.00 hod. do 17.00 hod. nebo kontak-
tujte ředitele školy Mgr. Tomáše Valáška na tel.:
326 991 220.

Únor v ZUŠ Jana Zacha
16. 2. ZUŠ pořádá v sále školy Okresní sou-

těž v komorní hře za účasti 16 souborů
ze ZUŠ v Brandýse n. L., Říčan, Klecan,
a Čelákovic.

19. 2. koncert žáků – sál školy

● Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
V pondělí 23. února v 19 hodin sehraje

divadelní scéna v sále ZUŠ slavnou komedii,
jejiž příběh znáte všichni ze školních lavic.
Pokud se chcete dobře pobavit, přijďte do di-
vadla. V titulní úloze vykutáleného sluhy se
představí Tomáš Kohoutek, úlohy Beatrice se
zhostila Marie Hofmanová, v dalších rolích uvi-
díte žáky a absolventy divadelního oddělení.

● Výtvarné oddělení ZUŠ Jana Zacha ve spo-
lupráci s občanským sdružením „Klub přátel
Jana Zacha OS“ pořádá kurz „Šperky ze
smaltu“. Pod odborným vedením si vyrobíte
různé typy šperků (prstýnek, náušnice, přívě-
sek). Kurz proběhne 28. 2. 2004 od 14.00 do
19.00 hod. v prostorách výtvarného ateliéru
ZUŠ. Cena kurzu včetně materiálu je 300,- Kč.

Neváhejte, počet účastníků je omezen kapa-
citou ateliéru.

Telefonicky se objednejte nejpozději do 20. 2.
2004 na tel.: 777 992 214 nebo 602 848 903.
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MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČELÁKOVICE
Havlíčkova 691, tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959,

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz   www.mddm.celakovice.cz

Akce MDDM v únoru 2004:
13. 2. Valentýnské vyrábění

v klubovnách v ulici J. A. Komenského
(bývalá MŠ), od 16.00 do 17.00 hod.,
s sebou přezutí + 20,- Kč.

Výtvarné kurzy 14. 2. v klubovnách v ulici 
J. A. Komenského (bývalá MŠ):
- Košíky

od 8.30 do 15.00 hod., vyučuje Bohumil
Ouzký.

- Malování na hedvábí
od 14.00 do 16.45 hod., vyučuje Ing. Alena
Zradičková.

- Tkaní a šitá krajka
od 14.00 do 17.00 hod., vyučuje Vilma Nasková.

- Batikování
od 17.00 do 18.30 hod., vyučuje Ing. Alena
Zradičková.

Termíny výtvarných kurzů a akcí na
další měsíce
Kurzy:
Košíky
6. 3., 27. 3., 24. 4., 29. 5. 2004 – vždy v klubov-
nách v ulici J. A. Komenského (bývalá MŠ), od
8.30 do 15.00 hod., vyučuje Bohumil Ouzký.
Tkaní a šitá krajka
6. 3., 27. 3., 24. 4., 29. 5. 2004 – vždy v klubov-
nách v ulici J. A. Komenského (bývalá MŠ), od
14.00 do 17.00 hod., vyučuje Vilma Nasková.
Malování na hedvábí
14. 2., 3. 4. – v klubovnách v ulici J. A. Komen-
ského (bývalá MŠ), od 14.00 do 16.45 hod.,
vyučuje Ing. Alena Zradičková.
Akce:
Krása lidových řemesel
7. 3. – velikonoční: decoupage, tj. ubrouskování,
výroba svíček, velikonoční přání – pasparta –
vyučují  Ing. Alena Zradičková, Vilma Nasková,
Hana Volfová, v klubovnách v ulici J. A. Komen-
ského (bývalá MŠ), od 14.00 do 17.00 hod.
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ROZPOČET 2004

Město Čelákovice

Projednán RM: 4. 12. 2003
Projednán finančním výborem: 8. 12. 2003
Projednán a schválen ZM: 17. 12. 2003

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2004
Rozpočet na rok 2004 obsahuje všechny základní vztahy a vazby, které byly
v době sestavování rozpočtu známé nebo je bylo možné kvantifikovat.
Sestavování rozpočtu na rok 2004 probíhalo na přelomu 3. a 4. čtvrtletí roku
2003, tedy v době, kdy nebyl schválen státní rozpočet na rok 2004, a výsled-
ky hospodaření jsou známé za 9 měsíců roku 2003. Tyto skutečnosti mají vliv
na určení dotací pro školská zařízení, dotací na výkon státní správy, školství
a pro sociální dávky. Nebyla potvrzena plánovaná hodnota daňových příjmů,
ani ukazatele – hodnoty některých provozních výdajů za rok 2003. Rovněž
nebyl znám zůstatek na běžných účtech ke konci roku. Rozpočet je sestaven
na základě platné rozpočtové skladby. Pro přehlednost je třetí část rozpočtu –
financování – rozdělena  na část „příjmovou“, která je přiřazena k příjmům roz-
počtu, a část „výdajovou“, která je přiřazena k výdajové části. Je tím přehled-
něji znázorněna vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena zejména zapojením
předpokládaných zůstatků na zvláštních účtech.

Příjmy
Daňové příjmy
Daňové příjmy jsou  odvozeny od hodnot z roku 2003.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale bydlících
občanů ve městě a výše poplatku na občana. Hodnoty ostatních daňových pří-
jmů jsou odvozeny z trendu  uplynulých let.

Nedaňové  příjmy
Příjmy za umísťování dětí v mateřských školách, v družinách základních škol
jsou odvozeny od počtu dětí a kapacity zařízení. Příjmy za reklamu, saunu
a rekreační chatu vycházejí z již známých hodnot za uplynulá období. Příjmy
ze vstupného  do  bazénu  jsou  vzhledem  ke  krátkému provozu bazénu
odhadnuty na 1 108 tis. Kč.
Splátky  půjček z Fondu rozvoje bydlení a ze Státního fondu rozvoje bydlení
ČR jsou  určeny smluvními vztahy, stejně jako úroky, uvedené dále, ostatní
úroky jsou odhadnuty na 200 tis. Kč. Příjmy z pronájmů nemovitého majetku
jsou  druhé nejvýznamnější příjmy rozpočtu. Jsou určeny především nájemní-
mi smlouvami.

Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku města. Kromě poslední splát-
ky za prodej plynovodu, jsou všechny ostatní předpokládané.

Dotace
Hodnoty dotací nebyly v době sestavování rozpočtu známé. Po oznámení těch-
to hodnot KÚ budou zapracovány až v první úpravě rozpočtu. Hodnota převo-
dů mezi účty není součástí celkových příjmů, vyjadřuje přesun prostředků mezi
účty města.

Výdaje
Výdaje jsou členěny podle účelu vynaložení prostředků.

Zemědělství a lesní hospodářství
Do této části jsou začleněny výdaje na odchyt a umístění psů do útulku a výda-
je na deratizaci.

Průmyslová odvětví hospodářství

Doprava
Tyto výdaje jsou v rozhodující míře investiční, především na budování komuni-
kací v obytných zónách. Výdaje na provoz veřejné silniční dopravy jsou na
zabezpečení  autobusového spojení města s okolními města a obcemi.

Vodní hospodářství
Podrobný přehled o plánovaných investičních akcích i projektové přípravě dává
tabulková část. Plánovaných 240 tis. Kč na rekonstruované středisko VaK je
z důvodů zajištění rozhodujícího majetkového podílu města na tomto objektu.

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

Školství, kultura
V MŠ Přístavní, ZŠ Komenského a ZŠ Kostelní se plánují rozsáhlé investiční
akce. Pro ZUŠ, MK, KD je plánován pouze příspěvek na činnost. Pro MM je

vedle příspěvku na činnost již schválen úvěr ve výši 5 milionů Kč na koupení
objektu muzea.
Výdaje na ostatní záležitosti kultury jsou spravované odborem ŠIK (školství,
informací a kultury) a odpovídají svojí výší i strukturou uplynulým letům.

Tělovýchova, zdravotnictví
Tyto výdaje jsou spojené s provozem sauny, bazénu, rekreační chaty a Měst-
ského domu dětí a mládeže. V případě bazénu se opět jedná o odhad, proto-
že z dosavadního krátkého provozu nelze provozní výdaje přesně naplánovat.
Neinvestiční dotace pro sportovní subjekty je uvedena v celkové  výši, která
bude později rozdělena  příslušnou komisí. Dalším výdajem je 800 tis. Kč na
rekonstrukci hřiště u ZŠ Komenského.
Výdaje na zdravotnictví jsou  na nákup služeb určené na prevenci před droga-
mi.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj.
Půjčky z fondu rozvoje bydlení jsou plánovány ve výši 1 792 tis. Kč, což je hod-
nota splátek a úroků, která bude k dispozici za 3. čtvrtletí roku 2004. Zbylá část
za 4. čtvrtletí je plánována jako zůstatek pro rok 2005.
Výdaje do bytového hospodářství jsou odvozeny od potřeb městského bytové-
ho fondu, který spravuje společnost Q-BYT, s. r. o., a jsou hrazeny z nájemné-
ho z městských bytů. Výdaje na nebytové hospodářství jsou především na
energie a topení v objektech města (např. bývalá škola v Sedlčánkách).
Výdaje na veřejné osvětlení, výstavbu inženýrských sítí a územní plánování
a rozvoj jsou investičního charakteru.
Výdaje do oblasti komunálních služeb obsahují především příspěvek na provoz
Technických služeb, které mají vypracovaný svůj vlastní rozsáhlý rozpočet.

Ochrana životního prostředí
Nejvýznamnější položkou je úhrada za sběr a svoz komunálních odpadů, která
je zajištěna příjmem místního poplatku za  sběr a svoz komunálního odpadu.
Plánovaný nákup kontejneru s lisovacím zařízením umožní efektivnější svoz
PET lahví z kontejnerů rozmístěných po městě na třídící linku separačního
dvora. Další výdaje jsou do oblasti veřejné zeleně, skládají se z ošetřování
zeleně a z výsadby nové zeleně.

Sociální věci a politika zaměstnanosti
Dávky a podpory jsou plně hrazeny z dotace státu, která není v tuto chvíli urče-
na. Výdaje na DPS (dům s pečovatelskou službou) a klub důchodců jsou hra-
zeny z rozpočtu města.

Bezpečnost státu
Pro činnost městské policie jsou vyčleněny 2 miliony Kč. Na zajištění provozu
kamerového systému je plánováno 150 tis. Kč. Výdaje na požární ochranu ve
výši 913 tis. Kč zajišťují provoz SDH.

Všeobecná veřejná správa a služby

Státní správa, samospráva
V roce 2004 se předpokládá celostátní referendum. Výdaje budou doplněny
v rámci úprav rozpočtu současně s dotací, která je na tyto výdaje  poskytována.
Největší výdaje jsou spojené s činností zastupitelstva města a s činností měst-
ského úřadu. Přehled výdajů je zřejmý z tabulkové části. Jsou to všechny výda-
je, od kterých jsou ostatní části rozpočtu „očištěny“. Z přehledu položek je
zřejmé, že to jsou výdaje veškeré 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.

Finanční operace
Nejvýznamnější položkou jsou  úroky, které město v roce  2004 zaplatí za dříve
přijaté  úvěry. Pojištění majetku, tj. především budov, je dáno smlouvou s pojiš-
ťovnou.
Převody vlastním fondům vyjadřují přesun prostředků mezi účty města, nejsou
započítány do výdajů, protože vlastní dílčí výdaje jsou obsaženy v příslušných
částech rozpočtu.
Daň z příjmů obce, je stejně jako v příjmové části, uvedena pouze evidenčně.
Nespecifikovaná rezerva vyjadřuje  část prostředků, které má město účelově
soustředěny především na zvláštních účtech pro předem určené investiční
záměry.

Financování
Doplňuje obě části rozpočtu a vyjadřuje vazby a vztahy, které nejsou příjmy
a výdaji roku 2004. Jsou to zůstatky na účtech z minulého roku, přijaté úvěry
a půjčky a hlavně vyčíslení splátek všech úvěrů a půjček.

Nadace Partnerství 
a Nadace Via

podpořila realizaci
projektu „Rehabilitace

města Čelákovic“ 
z grantového

programu.
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Na Městském úřadě se rozjel kolotoč veřej-
ných zakázek a výběrových řízení na tyto
schválené investice.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
v OZ Sedlčánky – jih 83 RD 

Na základě slibně se vyvíjejícího prodeje sta-
vebních pozemků, zejména 22 parcel pro řado-
vé domy a dvojdomy, jsme vypsali v prosinci
2003 veřejnou zakázku na výstavbu inženýr-
ských sítí (kanalizace splaškové a dešťové,
vodovodu, plynovodu) a nyní vybíráme zhotovi-
tele. Cenové nabídky firem se pohybují v roz-
mezí cca od 12 do 17 mil. Kč za toto dílo, výběr
zhotovitele schválí 5. 2. 2004 Rada města.
Zahájení stavebních prací předpokládáme od
března 2004 za předpokladu složení příspěvku
na tyto inženýrské sítě od cca 60 % stavebníků
RD a koncem února 2004 i v souvislosti se změ-
nou sazby DPH rozhodne o započetí stavebních
prací Zastupitelstvo města.

V této obytné zóně by město mělo utržit cca
14 mil. Kč za stavební parcely prodávané měs-
tem, se kterými se počítá na financování komu-
nikací ve stávající zástavbě (komunikace zniče-
ny výstavbou kanalizace) a veřejného osvětlení
ve smyslu vyvolané investice – rekonstrukce
distribuční sítě NN. STE, a. s., vyhovělo poža-
davku města a na jaře 2004 bude řešit podpětí
v Sedlčánkách, v oblasti od ulice Družstevní
severním směrem k Labi položením NN kabelů
– město připoloží kabely veřejného osvětlení
a osadí nová svítidla a stožáry a v oblasti od
Družstevní ulice směrem jižním jen výměnou
venkovního vedení.

Celková částka příspěvků od stavebníků by
měla činit cca 22 mil. Kč a v souladu s uzavře-
nými dohodami o příspěvku s jednotlivými sta-
vebníky se použije na infrastrukturu v této zóně,
odhadujeme, že na výstavbu komunikací zbude
z těchto prostředků cca 4,5 mil. Kč.

KOMUNIKACE
v OZ Nedaniny – ulice Miroslava Zachara,
Jaroslava Kruckého, Kaplánkova 
v OZ Třebízského II. – část ulice Na Požárech 

V druhém týdnu ledna 2004 jsme rozeslali
výzvu na veřejnou zakázku na tyto komunikace,
které chceme začít budovat od března 2004
a stavbu ukončit v květnu 2004, ale termín
dokončení bude také předmětem soutěže.
V těchto ulicích se musí těsně před realizací
vyměnit poškozené armatury – uzávěry na vodo-
vodech, zajistí náš provozovatel VaK Mladá Bole-
slav, a. s. Od budoucího zhotovitele požadujeme
výškové úpravy zařízení vodovodů a kanalizací
(především šachet a poklopů), sejmutí betonové
drtě a její uložení do severní ulice v této lokalitě
U Stabenovky (využití pro zpevnění této komuni-
kace), návrh řešení v případě snížení únosnosti
pláně a jednotkové ceny nákladů na navržené
varianty řešení zlepšení podloží v aktivní zóně
a specifikaci nákladů na rozjezdy, nebo-li na
vyústění do stávajících komunikací. Chceme ve
výběrovém řízení naprosto jasně definované
podmínky, a tím zamezit možným vícepracím.

Realizace zbývající části ulice Na Požárech
v OZ Třebízského II. je součástí této zakázky.

Komunikace se budují samozřejmě včetně
vjezdů na parcely za předpokladu, že občané –
vlastníci rodinného domu mají řádně osazeny
sloupy vrat a dveří včetně prahů vrat nebo jiným
způsobem řádně vyřešeno vjezdové místo, ze
kterého lze odvodit šíři a spád vjezdu.

v ulici Ruská
V druhém týdnu ledna 2004 jsme rozeslali

i výzvu na veřejnou zakázku na komunikaci
v ulici Ruská včetně vjezdů. Zařizujeme posled-
ní vyjádření ke stavebnímu povolení a obyvatele
této ulice jsme požádali o kontrolu resp. doplně-
ní přípojek sítí ke svým objektům, o kontrolu
stavu sloupků vrat a jejich prahů popřípadě pro-
vedení změn či oprav. Město zadalo u provozo-
vatele VaK Mladá Boleslav provedení kamero-
vých zkoušek kanalizace i ověření stavu vodo-
vodu a v případě nalezení závad, jejich opravy.
Provozovatel také opraví nejpozději do poloviny
března kanalizaci v křižovatce ulic Dělnická
a Ruská. Realizaci výstavby této komunikace
předpokládáme od května do června 2004,
přesný termín vyplyne ze soutěže. V nabídce od
budoucího zhotovitele opět požadujeme návrh
řešení v případě snížení únosnosti pláně a jed-
notkové ceny nákladů. Bohužel v této ulici jsou
ovocné stromy a břízy určeny k vykácení, jež
Technické služby provedou v březnu 2004
v době vegetačního klidu a na podzim 2004 zaji-
stíme novou výsadbu dle projektu zeleně, se
kterým v předstihu zejména vás, obyvatele této
ulice, seznámíme a vaše eventuální připomínky
do něj zahrneme.
v ulici Stankovského 

V současné době se dokončuje projekt ke
stavebnímu povolení na komunikaci, parkovací
místa a chodníky, abychom zajistili stavební
povolení. Na tento projekt navazuje prováděcí
projekt komunikací a chodníků, zeleně a mobili-
áře a veřejného osvětlení. Půjde o zásadní
rehabilitaci tohoto prostoru, jak jsme předeslali,
a proto v březnovém Zpravodaji bude zveřejně-
na v příloze situace řešení s komentářem i ter-
mínem zvažovaného setkání s občany, aby-
chom mohli právě od vás občanů žijících v této
zóně zaznamenat připomínky  a projekty pří-
padně upravit a doplnit.

VODOVOD
v ulici Mochovská 

V této ulici je letitý problém se stávajícím
vodovodním potrubím DN 100, na kterém
dochází k podélným prasklinám a provozovatel
v tomto úseku byl nucen snížit i tlak vody. Vodo-
vod se musí v délce cca 600 m vyměnit, napájí
18 domácností a vodovodní přivaděč do Mocho-
va. Ve spolupráci s provozovatelem VaK Mladá
Boleslav, a. s., připravujeme (v lednu 2004)
výběrové řízení na výměnu potrubí tak, že vedle
klasické výkopové technologie požadujeme
nabídku „bezvýkopové“ technologie např. roztla-
čováním stávajícího potrubí za současného
zatahování potrubí nového působením statické
síly bez otřesů a rázů s cílem zkrátit celkovou
dobu rekonstrukce vodovodu pod 14 dní a mini-
malizovat dopady stavby na občany v této loka-
litě. Dodávka vody nebude přerušena. Rekon-
strukci plánujeme na březen – duben 2004.
v ulici Rybářská

Na chybějící vodovod v této části města bude
výběrové řízení vypsáno v únoru 2004 s návr-
hem realizace červen – srpen 2004. Z hlediska
již položených sítí zde budou náročné zemní
práce, které budou muset být prováděny ručně.

KANALIZACE 
v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni 

V návaznosti na předešlé články v ZMČ
pokračuji, že za město jsme odmítli slevu z ceny
díla v některých úsecích s obtížnými zemními

podmínkami a s provádějící firmou jsme se
domluvili na časovém postupu odstranění pře-
vážné části závad do 15. 3. 2004, pouze úseky
v okresní komunikace v Císařské Kuchyni se
mohou z důvodu silniční uzávěry opravit
v dubnu 2004, protože v zimním období (do 31.
3. 2004) Správa a údržba silnic Mnichovo Hra-
diště tuto uzávěru nepovolí. Ke každému opra-
venému úseku před obsypem a po zásypu bude
přizván zástupce našeho provozovatele VaK
Mladá Boleslav a o kontrole bude proveden
zápis ve stavebním deníku. Kvalita provedené
opravy bude potvrzena kamerovou prohlídkou.
Na stavbě dále probíhají kontrolní dny a o uve-
dení kanalizace do provozu budou občané infor-
mováni.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH
VOD (ČOV)

Na ČOV se do června 2004 provede položení
nového výtokového potrubí do Labe včetně
rekonstrukce měrného žlabu a sběrné jímky.
Stávající měrný žlab se zruší, jeho dráha bude
zabetonována a nad ním o 1 m se osadí nový
plastový žlab s měřením průtoků pomocí ultra-
zvukového průtokoměru, který umožňuje  kvalit-
nější odečet. Provede se nové položení propojo-
vacího potrubí uvnitř ČOV a nové výtokové
potrubí vně areálu ČOV nad stávajícím potrubím,
která se zruší a kompaktně zaplní. Tímto opatře-
ní se zamezí častému zaplavování odpadního
potrubí z ČOV i měrného žlabu vodou z Labe.
Popsané opravy kompletně zajišťuje provozova-
tel Vak Mladá Boleslav, Rada města schválí opti-
mální cenovou nabídku a tím i zhotovitele.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
z prostředků nadace Duhová energie

Na jednotlivé moduly hřiště je připraveno
výběrové řízení, rozhodnutí o umístění hřiště
nabylo právní moci, takže je reálný předpoklad
v březnu zahájit stavební práce, aby 1. června
2004 již hřiště sloužilo dětem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
v ulici Přístavní

V současné době si připravujeme náhradní
prostory pro děti po dobu rekonstrukce a po
zajištění finančních prostředků chceme v břez-
nu 2004 vypsat výběrové řízení na rekonstrukci
školky v odhadovaných nákladech 6 mil. Kč.
Původní záměr rekonstrukce byl právě s ohle-
dem na finanční prostředky teoreticky rozdělen
do dvou finančních etap, na podzim 2004 by se
provedly venkovní práce a přes zimu resp. jaro
2005 by proběhly dokončovací práce uvnitř
objektu. V rozpočtu letošního roku jsou k tomu-
to účelu vyčleněny pouze 2 mil. Kč. Nyní pře-
hodnocujeme finanční prostředky, dotace na
tepelná čerpadla pro 2. ZŠ nevyjde, slibně se
vyvíjí prodej jednotlivých vchodů V Prokopě,
takže Rada města zváží připravit v 1. změně
rozpočtu posílení kapitoly rekonstrukce školky
o potřebné finanční prostředky a rekonstrukce
školky by mohla proběhnout od června nejpo-
zději do listopadu 2004.

V letošním roce zadáváme projektovou pří-
pravu na investiční akce nejenom na rok 2005,
ale na roky další, a podrobné informace bych
rád našim občanům podal v příštím čísle ZMČ.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

PŘÍLOHA –  ROZPOČET
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY 75 675,00

daně z příjmů 42 650,00
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 13 000,00
1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné 

činnosti 6 800,00
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 950,00

1121 daň z příjmů právnických osob 14 400,00
1122 daň z příjmů právnických osob za obce 7 500,00

daně ze zboží 23 000,00
1211 daň z přidané hodnoty 23 000,00

poplatky za využívání přírodních zdrojů 4 510,00
1332 popl. za znečišťování ovzduší 5,00
1333 popl. za uložení odpadů 500,00
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 15,00
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu

10077 obyv. 3 990,00

ostatní daně a poplatky 1 265,00
1341 poplatek ze psů 150,00
1342 pobytové poplatky 0,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 460,00
1344 poplatek ze vstupného 10,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 25,00
1347 poplatek za provozování VHP 620,00

odvody z vybraných činností 1 450,00
1351 odvod výtěžku z provozovování loterií

výtěžek z provozu VHP 350,00
1361 správní poplatky 1 100,00

za povolení provozu VHP 345,0
stavební povolení 410,0
matrika 320,0
ostatní  25,0

majetkové daně 2 800,00
1511 daň z nemovitostí 2 800,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 32 510,90

3111 předškolní zařízení  - mateřské školy 500,00
2111 příjem za umísťování dětí v MŠ 500,00

MŠ Rumunská 350,0
MŠ Přístavní 150,0

3143 školní družiny 100,00
2111 příjem za umísťování dětí 100,00

ZŠ Komenského 50,0
ZŠ Kostelní 50,0

3319 záležitosti kultury 40,00
2111 vstupné z koncertů 40,00

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

3419 tělovýchovná činnost 1 407,00
2111 bazén vstupné 1 108,00
2111 sauna vstupné 269,00
2132 sauna příjmy z pronájmu 20,00
2324 sauna půjčování prostěradel 10,00

3429 zájmová činnost a rekreace 113,00
2324 rekreační chata Huť 113,00

3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 2 733,00 2 733,00

nájemné z nemovitého majetku 26 068,90
3639 2131 pronájem pozemků 173,00
2399 2329 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 6 080,00
3612 2132 nájemné z městských bytů 11 079,00
3632 2132 nájemné z rozlučkové síně 20,00
3634 2329 nájemné z tepelných zařízení - kotelen 6 400,00
3613 2132 č.p. 226 Lumira 201,50
3613 2132 obecní dům  Veltex, ČS 842,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

3613 2132 škola v Sedlčánkách 74,80
3613 2132 nebytové prostory spravované Q-Bytem 951,00

objekt 5. MŠ Komenského ulice 203,20
3114 2132 Zvláštní škola 135,7
3613 2132 Fitness 67,5
3613 2132 ostatní pronájmy 44,40

3639 2321 přijaté neinvestiční dary 0,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 685,00
2111 příjmy za tříděný odpad EKO - Kom 650,00
2112 příjmy z prodeje pytlů 35,00

6171 činnost místní správy 30,00
2210 sankční platby 30,00
2139 příjmy z pronájmu majetku

6310 příjmy z finančních operací 634,00
2141 úroky 634,00

Fond rozvoje bydlení 334,0
ostatní účty běžné, termínované 300,0

6409 ostatní činnosti
2328 neidentifikovatelné příjmy
2329 ostatní nedaňové příjmy

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 34 071,00

3612 bytové hospodářství 9 000,00
3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí - byty V Prokopě 9 000,00

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 2 751,00
3113 příjmy z prodeje majetku 2 751,00

prodej plynovodu posl. spl.
3636 územní rozvoj 22 320,00

3111 příjmy z prodeje pozemků 10 400,00
Sedlčánky 83 RD 10 400,0

3122 příspěvky na investice 11 920,00
průmyslová zóna - příspěvek pro STE 880,0
Sedlčánky 83 RD 11 040,0

3639 komunální služby 0,00
3111 příjmy z prodeje pozemků 0,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 142 256,90

PŘIJATÉ DOTACE 0,00

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

v rámci souhrn. dotačních vztahů 0,00
na školství 0,0
na správu 0,0
soc. dávky 0,0
požární ochrana 0,0

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

neinvestiční přijaté dotace od veřejných
rozpočtů územní úrovně 0,00

4121 neinvestiční dotace od obcí školné 0,00
4122 neinv. dotace  od krajů 0,00

dotace na mzdy školským zařízením 0,0
4139 převody z vlastních fondů 630,00

sociální fond
kapitálové dotace 0,00

4211 investiční dotace  z veřejné pokladní správy 
st. rozpočtu

4213 investiční dotace ze st. fondů SFŽP 0,00
kanalizace Sedlčánky 0,0

4216 ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu 0,00

PŘÍJMY CELKEM 142 256,90

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 32 792,00

8115 zůstatky na účtech k 31. 12. 2003 20 432,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 12 360,00

SFŽP - kanalizace Sedlčánky 0,0
Sedlčánky 83 RD 7360,0
Městské muzeum 5 000,0

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

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 110,00
1014 5169 zvláštní veterinární péče 110,00

nákup služeb  umístění psů do útulku 80,0
deratizace, rozbory 30,0
(prostředky spravované odb. ŽP)

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ 32 554,00

22 doprava 12 698,00
2212 silnice 12 220,00

5171 opravy a údržba  značení a názvy ulic 80,00
6121 investice 12 140,00

Nedaniny 3 000,0
autobusová zastávka V Prokopě 300,0
Stankovského ul. 4 800,0
Třebízského II. 1 100,0
Třebízského III. 880,0

OZ Jiřina (Na Výsluní nebo Ruská) 1600,0
projekty 460,0
Sedlčánky 200, Stankovského 80, Sedláčkova 20
Kálikova 50, Vašátkova + můstek 70, lávka Labe 40

2219 5171 cyklotrasa značení  prostředky spravované 10,00
odborem ŽP

2221 provoz veřejné silniční dopravy 468,00
5193 výdaje na dopr. územní obslužnost Ropid 468,00

2242 provoz veřejné železniční dopravy
5193 výdaje na dopr. územní obslužnost 

23 vodní hospodářství 22 456,00
2310 pitná voda 7 782,00

5171 opravy a udržování
6121 investice 7 782,00

vodovod Mochovská ul. 1 400,0
vodovod Rybářská ul. 1 000,0
vodovod OZ Sedlčánky 83 RD 3 232,0
vodovod Komenského ul. 1 400,0

projekty vodojem II. 150,0
vodovod. přivaděč Záluží (Cihelny) 300,0
hydrostudie 300,0

2321 odpadní voda 14 354,00
5171 opravy a udržování 450,00
6121 investice 13 904,00

kanalizace Sedlčánky 3 200,0
kanalizace OZ Sedlčánky 83 RD 8 954,0
měrný žlab ČOV 400,0
odvodnění Pod Přerovskou cestou I. 1 200,0

projekty  optimalizační studie Záluží 80,0
odlehčovací nádrž Rybářská ul. 40,0
chaty Sedlčánky 30,0

2333 úpravy drobných vodních toků
6121 stavby

2399 záležitosti vodního hospodářství 320,00
6121 stavby  středisko VaK  - rekonstrukce 240,0 320,00

středisko VaK  - dlažba dvora 80,0

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 88 338,00

31 a 32 vzdělávání 15 864,00
3111 předškolní zařízení - mateřské školy 4 480,00

MŠ Přístavní 2 453,00
5171 opravy a údržba  vodoinstalace 0,00
5331 P neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 453,00

příspěvek zřizovatele na provoz 453,0
příspěvek KÚ na platy 0,0

6121 investice rekonstrukce I. etapa 2 000,00
MŠ Rumunská 2 027,00

5171 opravy a údržba oprava plotu 40,00
5331 P neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 1 987,00

příspěvek zřizovatele na provoz 1 987,0
příspěvek KÚ na platy 0,0

3113 základní školy 10 514,00
ZŠ Komenského 3 004,00

5171 opravy a údržba svislé vodovodní rozvody 200,00
5331 P neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 744,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

příspěvek zřizovatele na provoz 2 744,0

příspěvek KÚ na platy 0,0

vzdělávání 0,0

6121 investice 60,00

cvičná kuchyňka 60,0

vstupní prostor 0,0

ZŠ Kostelní 7 510,00
5171 opravy a údržba  výměna oken 500,00

5331 P neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 210,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 210,0

příspěvek KÚ na platy 0,0

vzdělávání 0,0

6121 investice 3 800,00

rekonstrukce kotelny 3 800,0

projekty

5321 neinvestiční transfery obcím  školné 0,00

3114 zvláštní škola 0,00
5171 opravy a údržba

5222 neinvestiční dotace  mimoškolní program 0,00

3231 základní umělecká škola 870,00
5171 opravy a údržba

5331 P  neinv. příspěvek přísp. organizacím 870,00

příspěvek  zřizovatele na provoz 870,0

dotace KÚ  na platy 0,00

vzdělávání 0,0

6121 investice 0,00

33 kultura, církve a sdělovací prostředky 15 590,00
3314 Městská knihovna 3 070,00

5171 opravy a údržba z rozp. MěÚ 0,00

5331 P neinv. příspěvek příspěvkovým  organizacím 3 070,00

6121 investice

3315 Městské muzeum 7 899,00
5171 opravy a údržba z rozp. MěÚ 0,00

5331 P neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 899,00

6121 investice koupě objektu MM 5 000,00

3319 záležitosti kultury 3 113,00
5136 knihy, uč. pomůcky, tisk 215,00

prezentace města v tisku, plakáty, pozvánky

5139 nákup materiálu 125,00

poháry, ceny, dary, propagační předměty

5169 nákup služeb 770,00

péče o inf. tabule, podpora místní kultury, advent

5179 ostatní nákupy 0,00

Kulturní dům 2 003,00
5171 opravy a údržba 0,00

5331 P příspěvek přísp. organizacím 2 003,00

6121 investice 0,00

3341 rozhlas a televize 540,00
5164 nájemné za přenosné zařízení signálu TV 90,00

5169 nákup služeb TV Manola 150,00

6122 stroje, přístroje, zařízení 300,00

bezdrátový rozhlas

3349 záležitosti sdělovacích prostředků ZMČ 550,00

5139 nákup materiálu

5169 nákup služeb 550,00

3399 ostatní záležitosti kultury 418,00
5139 nákup materiálu

vítání občánků, svatební obřady 18,00

5222 neinvestiční dotace občanským sdružením 400,00

P dotace spravované odborem SVaZ 200,0

dotace spravované odborem ŠIK 200,0

34 tělovýchova a zájmová činnost 8 294,00
3419 tělovýchovná činnost 5 742,00

5169 nákup služe   DOH 50,00

5171 opravy a údržba 150,00

zateplení střechy kabiny Sokol Záluží

5222 neinv. dotace   sportovním subjektům 900,00

6121 investice 800,00

rekonstr. sport. areálu v ZŠ Komenského
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
6322 investiční transfery 0,00

sauna - provoz 505,00
5021 OOV 130,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 34,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 6,00
5139 nákup materiálu 27,00
5151 voda 34,00
5153 plyn 79,00
5154 el. energie 85,00
5162 služby telekomunikací 12,00
5169 nákup služeb 18,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice  rekonstrukce sprch 80,00

Bazén 3 337,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 609,00
5021 OOV 391,00
5027 služné 6,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 260,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 84,00
5132 ochranné pomůcky 60,00
5137 drobný majetek  vybavení kanceláří 90,00
5139 nákup materiálu 230,00
5151 voda 130,00
5152 teplo 860,00
5154 el. energie 180,00
5162 služby telekomunikací 17,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby 55,00
5167 školení 25,00
5169 nákup služeb 90,00
5171 údržba, opravy 150,00
5173 cestovné 7,00
5198 náhrady za výkon civilní služby 93,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 2 390,00
5137 dětská hřiště 100,00

Městský dům dětí a mládeže 2 290,00
5171 opravy a údržba  oprava plotu 40,00
5331 P příspěvek přísp. organizacím 2 250,00

přísp. zřizovatele 2 250,0
dotace na platy 0,0
vzdělávání 0,0

6121 investice 0,00
3429 zájmová činnost a rekreace j.n. 162,00

rekreační chata HUŤ 162,00
5021 OOV 45,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 12,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 3,00
5139 nákup materiálu 5,00
5154 el. energie 55,00
5169 nákup služeb 42,00
5171 opravy a údržba

35 zdravotnictví 155,00
3541 prevence před drogami „Fond dětských aktivit“ 155,00

5139 nákup materiálu 
5169 nákup služeb 155,00

zdravý životní styl   odbor ŠIK 50,0
K - Centrum  odbor SVaZ 105,0

6121 investice

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 43 010,00
3611 podpora individuální bytové výstavby 1 792,00

6460 FRB investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 1 792,00
3612 P bytové hospodářství 9 010,00

5166 konzult., poradenské služby tepelný audit 980,00
5169 služby  správa současného byt. fondu 1 100,00
5171 opravy a údržba současného byt. fondu 6 930,00
5909 ost. neinvest. výdaje 0,00
6121 investice 0,0

projekty 0,0

3613 nebytové hospodářství 114,00
5151 studená voda  vodné objektů města 9,00
5152 teplo objektů města 0,00
5153 plyn objektů města 40,00
5154 elektrická energie objektů města 25,00
5171 opravy a údržba objektů města 40,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
3631 veřejné osvětlení 3 440,00

6121 investice   Stankovského 2 000,0 3 440,00
průmyslová zóna 150,0
Sedlčánky 1 200,0

projekty   Stankovského, Sedlčánky 90,0
3633 výstavba a údržba ing. sítí 1 503,00

6121 investice 1 503,00
Sedlčánky 83 RD plyn 1 503,0

3634 lokální zásobování teplem 350,00
6121 investice  topné přípojky V Prokopě 350,00

3635 územní plánování 130,00
6121 projekty  územní plán 130,00

3636 územní rozvoj 1 450,00
6121 investice 0,00

projekty
6141 investiční příspěvky 1 450,00

příspěvek STE na zajištění příkonu el. energie
v průmyslové zóně

3639 komunální služby 25 221,00
5166 poradenské služby znalecké posudky 240,00
5169 nákup služeb  geom. plány 420,00

5331 P Technické služby příspěvek zřizovatele 22 066,00
5362 platby daní a poplatků 600,0

daň z převodu nemovitostí
6121 investice 0,00
6130 pozemky  nákup pozemků 650,0 1 895,00

nákup pro rozšíření hřbitova 1 245,0
6141 investiční příspěvky 0,00

37 ochrana životního prostředí 5 425,00
3713 změny technologie vytápění 0,00

5169 nákup služeb
6121 investice 0,00

projekty 0,00
3716 monitoring ochrany ovzduší

5169 nákup služeb
6121 investice

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 4 435,00
5137 drobný majetek  nákup kontejnerů 300,00
5138 nákup zboží  pytle na odpady 35,00
5169 nákup služeb  smluvní odvoz odpadů 3 700,00

REO-RWE 1 500,0
TS Nymburk 1 700,0
TS Nymburk - separ. odpad 500,0

6121 investice
6122 stroje, zařízení kontejner s lis. zařízením 400,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 910,00
5169 nákup služeb rozbory, posudky 60,00
5171 opravy a údržba  ošetření alejí  Na Požárech, 200,00

Sukova, Příční, Sedlčánky, Sady 17. listopadu
6124 porosty  650,00

výsadba zeleně Palackého, J. Zeyera 
Dukel., P. Holého 600,0
projekty 50,0

3792 ekologická výchova a osvěta 80,00
5169 nákup služeb 80,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 60,00

41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00
4174 dávky sociální péče pro staré občany 0,00

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

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

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

5410 sociální dávky
4186 příspěvek na individuální dopravu 0,00

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

5410 sociální dávky 0,00

43 sociální péče 60,00
4314 pečovatelská služba DPS 20,00

5169 nákup služeb 20,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
4318 ostatní  soc. péče a pomoc  zdravot. postiženým 40,00

klub důchodců
5152 teplo 40,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 3 063,00
5212 ochrana obyvatelstva

5139 nákup materiálu
53 bezpečnost a veřejný pořádek 2 150,00

5311 Městská policie
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru MP 950,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení MP 322,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení MP 128,00
5139 vybavení MP 600,00
6122 přístroje, zařízení  kamerový systém 150,00

5512 požární ochrana 913,00
5021 OOV 35,00
5132 ochranné pomůcky 55,00
5136 knihy, tisk 5,00
5137 drobný majetek 35,00
5139 nákup materiálu 60,00
5151 voda 23,00
5152 teplo teplo hasičské zbrojnice 70,00
5154 el. energie 50,00
5156 PHM 70,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 40,00
5167 školení, vzdělávání 45,00
5163 služby pen. ústavů 75,00

pojištění aut a  výjezdového družstva
5171 opravy a údržba 60,00
6122 dopravní prostředky  Iveco- splátky 170 tis. 290,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 38 343,90
61 státní moc, státní správa, územní samospráva 

a politické strany 19 657,00
6116 celostátní referendum 0,00

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

6112 zastupitelstva obcí 1 649,00
5023 odměny členů zastupitelstev 1 224,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 245,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 85,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. služby 50,00
5167 školení, vzdělávání 15,00
5173 cestovné 12,00
5175 pohoštění  zastupitelské orgány 18,00

6171 činnost místní správy 18 008,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 100,00
5021 OOV 401,00
5027 služné  civilní služba 7,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 2 574,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 883,00
5038 ostatní povinné pojištění vyhl. 125/93 58,00
5136 knihy, tisk 65,00
5137 drobný majetek 200,00
5139 nákup materiálu 395,00
5151 voda 55,00
5152 pára  teplo MěÚ - obecní dům 320,00
5153 plyn  teplo radnice 150,00
5154 el. energie 140,00
5156 PHM 55,00
5161 služby pošt 295,00
5162 služby telekomunikací 430,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby audit 300,00
5167 školení, vzdělávání 140,00
5169 nákup služeb  servis software (270), ochrana, 890,00

CCS, stravování (350)
5171 opravy a udržování 490,00

150 okna věže, 60 malování 
5172 programové vybavení neinvestičního charakteru 100,00
5173 cestovné 35,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5175 pohoštění 25,00
5198 náhrady za výkon civilní služby 56,00
5361 nákup kolků 30,00
5362 daně a poplatky 0,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv. 264,00

penzijní připojištění
6111 programové vybavení investičního charakteru 200,00
6121 investice 0,00
6122 stroje, zařízení  kopírka, drtička 200,00
6125 výpočetní technika 150,00

63 finanční operace 10 353,00
6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 2 363,00

5141 splátky úroků 2 198,00
Raiffeisenbank, ČMHB, SFRB, SFŽP

5163 služby peněžních ústavů  vedení účtů 165,00
6320 pojištění funkčně nespecifikované pojištění 

majetku města 474,00
5163 služby peněžních ústavů 474,00

6330 5349 převody vl. fondům  soc. fond 630,00
6399 finanční operace 7 516,00

5182 finanční operace 0,00
5229 neinvestiční transfery  příspěvek SMO 16,00
5362 platby daní  daň z příjmů obce 7 500,00

64 ostatní činnost 8 333,90
6409 ostatní činnost 8 333,90
5163 služby peněžních ústavů 0,00
5182 poskytnuté zálohy vl. pokladně
5901 nespecifikované rezervy 8 333,90

VÝDAJE CELKEM 165 068,90

Třída  8 FINANCOVÁNÍ 9 980,00
dlouhodobé financování

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 9 980,00
úvěr Raiffeisenbank  bazén 3 846,0
úvěr ČMHB  č.p. 109 484,0
úvěr ČMHB  novostavba 196,0
úvěr SFRB 1 044,0
úvěr SFŽP  kanalizace Sedlčánky 948,0
úvěr SFŽP  třídící linka 392,0
stavebníci  -  lokalita Jiřina 2 070,0
úvěr ČS  městské muzeum 1 000,0

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2004

PŘÍJMY

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 75 675,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 32 510,90

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 34 071,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 142 256,90

Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 0,00

PŘÍJMY CELKEM 142 256,90

VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 110,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 35 154,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 88 338,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 60,00

Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 3 063,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 38 343,90

VÝDAJE CELKEM 165 068,90

FINANCOVÁNÍ

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 20 432,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky 12 360,00

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -9 980,00

FINANCOVÁNÍ 22 812,00

UPOZORNĚNÍ
Rozpočet se skládá ze základního rozpočtu v tabulkové formě, který obsahuje všechny
základní vazby a vztahy, ten Vám přinášíme na stránkách Zpravodaje. Jeho součástí je záro-
veň i řada podrobnějších členění – příloh (označeno P), které z důvodů rozsahu na našich
stránkách nezveřejňujeme. Kompletní podrobný rozpočet najdete na www.celakovice.cz
nebo na odboru finančním a plánovacím MěÚ, Stankovského 1650, Čelákovice. D.V.
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Z pohádky do Kamenky
Ve dnech 15. a 16. ledna 2004 proběhl na

naší škole tradiční zápis prvňáčků. V naší
Kamence si vstupenku do 1. třídy pořídili
budoucí žáčci tím, že prošli pohádkovou cestou
a splnili potřebné úkoly. Cestou se potěšili
s Beruškou, Česílkem, kočičkami, doprovodila
je také Pipi Dlouhá punčocha, dokonce v něko-
lika podobách. Za odměnu se malé děti mohly
svézt na koníkovi Ferdovi, kterého vodil zdatný
koňař a s kterým se mnohdy nemohly ani roz-
loučit. Paní učitelky se svátečně usmívaly, aby
budoucím školáčkům jejich nesmělé krůčky
ulehčily. Také mnozí rodiče nešetřili chválou nad
příjemnou atmosférou na Kamence a nad vhod-
ně schovanými úkoly, které měly odhalit připra-
venost prvňáčka.

Výuka němčiny na Kamence
Na naší škole jsme začali podle nové kon-

cepce vyučovat všechny žáky anglickému jazy-
ku, ale zároveň jim nabízíme další cizí jazyk,
kterým je němčina.

Tento jazyk se mohou děti učit již od nejniž-
ších tříd 1. stupně v kroužku, kde se učí podle
zásad „Škola hrou“ především pomocí říkadel,
básniček, písniček a her. Na 2. stupni si pak
mohou žáci zvolit německý jazyk jako volitelný
předmět. Jde nám především o to, abychom
v dětech vzbudili zájem o učení se cizím jazy-
kům. Zároveň bychom chtěli v souvislosti se
vstupem naší země do EU umožnit našim

žákům zvládnout oba cizí jazyky v co největší
míře. Angličtinu proto, že se jedná o mezinárod-
ní jazyk, kterým mluví největší počet obyvatel na
naší Zemi, a němčinu, protože je to jazyk našich
nejbližších sousedů.

Již tradicí se stalo divadelní představení
našich malých němčinářů pro rodiče, přátele
a spolužáky, které hrajeme ve škole. Minulý rok
jsme předvedli pohádky O veliké řepě, Lev
a myš a O Karkulce. Děti nejen že precizně
zvládly německý text, ale nakreslily i překrásné
kulisy. Maminky a babičky jim pomohly vytvořit
masky, takže umělecký dojem byl dokonalý.
I letos připravují žáci 5. třídy a kroužkaři pohád-
kové představení, ale název pohádek je zatím
pro ostatní tajemstvím.

Naši nejstarší žáci se již druhým rokem
zúčastnili Okresního kola olympiády v němec-
kém jazyce, které organizuje Gymnázium Čelá-
kovice, a již podruhé jsme obsadili 1. a 2. místo
mezi staršími žáky základních škol. Loni se nej-
lépe umístila Eva Šafrová a na 2. místě skončil
Tomáš Sekyra. Letos zvítězila nádherným výko-
nem Michelle Leškovská a hned za ní se umís-
tila Lucie Radová. Krajské kolo olympiády, do
kterého postoupila M. Leškovská, se bude
konat koncem února. Věříme, že má Míša
obrovské předpoklady umístit se co nejlépe.

Jana Vondráčková

Den otevřených dveří
v Komenského ulici 

V pondělí 12. ledna 2004 otevřela naše
základní škola dveře všem, kteří se k nám chtě-
li přijít podívat.

Celá akce proběhla v odpoledních a večer-
ních hodinách, a třebaže to byl první den otev-
řených dveří v naší škole, myslím, že rodiče, děti
i my jsme byli s jeho průběhem spokojeni.

U hlavního vchodu čekaly na rodiče naše
malé hostesky, které byly náležitě pyšné na
svou dočasnou práci i na cedulku se svým jmé-
nem, připevněnou na prsou. Společně s paní
učitelkou Kadlečkovou rodiče pěkně přivítaly,
každý z příchozích dostal plánky  školy, podrob-
ný itinerář prohlídky, každé dítě balónek a rodi-
če společně s malou hosteskou procházeli ško-
lou. První cesta vedla do prostor tělocvičen,
další do pracovny hudební výchovy a pak
k učebnám 1. a 2. tříd. V další části budovy měli
rodiče možnost pohovořit s výchovnou poradky-
ní pro 1. stupeň a s vyučujícími 4. a 5. ročníků.
Zde mohly děti využít první možnosti odpočinku,
protože na chodbě byla postavena malá opičí
dráha a každé šikovné dítě se ji snažilo  zdolat.

V 1. patře rodiče právem příjemně  překvapi-
la počítačová pracovna, ukázky práce dětí
s výukovými programy, nahlédli do školního
časopisu a ohodnotili i jeho internetovou verzi.
Po celou dobu mohli na stěně učebny sledovat
videozáznamy ze sportovních a společenských
akcí naší školy, přenášené novým dataprojekto-
rem. I dveře sborovny, ředitelny a místností
zástupců zůstaly otevřené. V pracovně přírodo-
pisu byly připraveny mikroskopy a každý si mohl
chvíli zahrát na výzkumníka. Nápad s mikrosko-
py všichni nadšeně uvítali.

Ve školní knihovně jsme nabídli k prohlédnutí
seznam  videotéky, výukových programů, děti
ochotně vysvětlovaly svým rodičům, jaké skvělé
knížky si mohou každou velkou přestávku
zadarmo půjčit a odnést domů.

V nově zařízených pracovnách fyziky a che-
mie žáci  připravili fyzikální pokus, který se
samozřejmě vydařil. Rodiče byli jistě mile pře-
kvapeni pěknými jazykovými pracovnami,
jejichž zařízení a pomůcky se neustále doplňují.

Skoro by se zdálo, že prohlídka je u konce,
ale ještě jsme se chtěli pochlubit prostorami
školní družiny. Tady si mohli znavení rodiče
dopřát šálek kávy či čaje, občerstvit se zákus-
kem, děti zhlédnout pohádku na videu a také
něco malého zakousnout.

Zápisy v naší kronice svědčí o tom, že rodiče
celou akci velmi kladně hodnotili a už teď je
zřejmé, že den otevřených dveří se na naší
škole stane naprostou samozřejmostí i v dalších
letech. PaedDr. Alena Pechalová, ředitelka ZŠ

Vážení rodiče
dnešních žáků 5. tříd,

v letošním školním roce stojíte před rozhodnu-
tím, jakou další nejlepší  cestu zvolit pro své dítě.
Máte zatím možnosti dvě – nechat dítě pokračo-
vat na základní škole v normální běžné třídě
nebo je přihlásit na osmileté gymnázium. My vám
chceme nabídnout možnost třetí, která je vhodná
pro takové dítě, jež má předpoklady ke studiu
střední školy, nikoliv však gymnázia (připravuje
především ke studiu na vysoké škole).

Nabízíme vám pro vaše dítě tzv. „studijní
třídu,“ která by byla složena pouze z těchto
zájemců. Varianta tzv. studijní třídy má své
výhody – dítě zná důvěrně prostředí naší školy,
chceme zabezpečit 100% aprobovanost, dětem
nabídneme předměty, kde uplatní svou tvoři-
vost, od 6. ročníku i další jazyk formou nepovin-
ného předmětu – nabídnout můžeme angličtinu,
němčinu, francouzštinu či ruštinu, zkrátka nad-
standardní učební plán. Velkou chloubou je
pěkná počítačová pracovna, která je neustále
dovybavována novými počítači a novými moder-
ními výukovými programy. Přístup sem má
každý žák i ve svém volnu zdarma. Škola sama
či ve spolupráci s jinými organizacemi zajišťuje
množství soutěží a výstav, kde se může vaše
dítě realizovat.

V neposlední řadě je nutné zmínit, že učební
osnovy prvních 4 let osmiletého gymnázia a 2.
stupně základní školy jsou totožné, což možná
někteří z vás nevědí. Gymnaziální třídy bývají
tradičně naplněny 30 dětmi, my předpokládáme
počet žáků ve třídě menší. Pokud byste o tuto
nabízenou variantu měli dostatečný zájem,
jsme ochotni vám vyhovět a po vzájemné doho-
dě s vámi se sejít a vše důkladně osvětlit.

Případné dotazy e-mailujte na adresu
kadleckova@zs.celakovice.cz nebo
pechalova@zs.celakovice.cz
Více informací: www.zs.celakovice.cz

Vedení ZŠ Komenského 

Budoucí 
prvňáčci museli
na Kamence 
při lednovém
zápise předvést
všechny své
schopnosti
včetně psaní 
a kreslení.
Foto: D. V.



poničeny při budování kanalizace. Mám ale
výhrady proti výstavbě nového náměstí.

Od záměru budovat náměstí a jeho okolí asi
neustoupíte, jak zaznělo na zasedání, ale neza-
pomínejte proto na ulice, kde nemají dosud
vůbec žádné komunikace již více let.

S pozdravem Věra Topinková
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JAK SE NÁM LÍBÍ - NELÍBÍ
chodníky před školami

Jako člen kontrolního výboru jsem paní ředi-
telce školy „Kamenka“ předala koncem října
osobně dopis, ve kterém kontrolní výbor upo-
zorňuje na nepořádky před školou a následně
v celé ulici Kostelní. Bohužel, náprava se neko-
ná žádná. Nyní v době sněhu a náledí není před
školou uklizen chodník a přejití tohoto poměrně
dlouhého úseku je opravdu jen na vlastní
nebezpečí. Na tuto skutečnost jsem přímo pí
ředitelku upozorňovala, vzhledem k tomu, že se
tudy v neděli ráno chodí do kostela a pro starší
obyvatele je to opravdu velmi nebezpečné. Paní
ředitelka mně odpověděla, že přece děti v sobo-
tu a v neděli do školy nechodí.

Jen pro dokreslení jsem pořídila 11. ledna
2004 snímky, jak vypadá chodník před školou
„Kamenka“ a jak vypadá chodník před školou
v ulici J. A. Komenského, snímky byly pořízeny
v tentýž den a v tutéž dobu, úsudek ať si čtenář
učiní sám.

Tak jak se nám ve městě líbí, nebo nelíbí?      
Marie Adámková, člen kontrolního výboru

Otevřený dopis
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé

města Čelákovice,
dovolte mi vrátit se k diskusi o komunikacích,

která vznikla na veřejném zasedání dne17. 12.
2003. Dosud jsem se domnívala, že u nás
v nové Jiřině budou bezprašné komunikace
vybudovány v dohledné době, protože jen v naší
ulici je postaveno již 78 % domů. Velice mě  pře-
kvapilo a zaskočilo, když jsem se od pana sta-
rosty dozvěděla, že v nově vzniklých lokalitách
bude pevná komunikace dříve než v Jiřině, pro-
tože tam občané kupovali pozemky za jiných
podmínek, a že v naší lokalitě finanční prostřed-
ky nezbyly. Já tento způsob používání utržených

finančních prostředků za prodej pozemků opět
pouze v dané lokalitě nepokládám na rozdíl od
pana starosty za morální, ale za nespravedlivý
vůči občanům města, kteří čekají řadu let na
bezprašnou komunikaci. Na ně v rozpočtu pení-
ze chybějí stále. Proč máme být v Jiřině tímto
způsobem trestáni za to, že tato lokalita vznikla
jako jedna z prvních, že jsme začali stavět dříve
než ostatní?   

My jsme do našich domovů investovali milio-
ny korun a mnozí se zadlužili na desítky let.
Chceme bydlet způsobem, který odpovídá
městským podmínkám. Já například 3,5 roku od
kolaudace domu každý den chodím pěšky
(nebo jezdím na kole) na nádraží a trasu
měním, takže dobře znám stav chodníků
a komunikací. Jsou často ve špatném stavu, ale
alespoň nějaké komunikace občané mají. U nás
nemáme žádné komunikace. Například po dešti
není příjemné chodit bahnem a loužemi, které
se drží ve vymletých dírách. Člověk přijde do
města celý zablácený. Za sucha je zase velká
prašnost.

Připouštím, že někde je situace ještě
o poznání horší, například V Nedaninách. Ale
proč by si tam také alespoň několik let nemohli
počkat, když město nemá dostatek peněz. Pro
mě je nepochopitelné, proč by měli mít noví
občané města v nových lokalitách v tomto před-
nost, když ve městě jsou dosud ulice, kde obča-
né čekají někdy i neuvěřitelný počet let na
důstojné komunikace. Tito občané jsou asi
pasivnější než my, nebo už dávno na svoje
životní prostředí rezignovali, na rozdíl od obča-
nů naší lokality, kteří Vám opakovaně píšeme
různé petice, chodíme na veřejná zasedání
a dáváme návrhy na řešení naší situace. Také si
myslím, že si svého životního prostředí více váží-
me a chceme mít uklizeno i mimo svoje pozem-
ky - na jaře 2003 jsme zorganizovali velice
potřebný úklid veřejných prostor v nové Jiřině
a na přilehlém břehu Labe. Ale nikdy nedo-
sáhneme hezkého prostředí bez komunikace.

Z diskuse také vyplynulo, že k nám do ulic
Ferlesova, Na Výsluní, Pavla Ježdíka nezajíždí
Technické služby při úklidu sněhu z toho důvo-
du, že nemáme žádnou komunikaci. Toto se již
zlepšilo a musím říci, že 5. ledna 2004 v naší
ulici byl sníh protažen a posypán.

Vaše rozhodování o investicích bude obtížné.
Chápu, že komunikace u nás nebudou nové
všechny najednou. Pokládala bych proto za
úspěch, kdyby byl oznámen nějaký konkrétnější
termín. Například, že každý rok postupně 
přijde na řadu jedna ulice, ať již Na Výsluní, Fer-
lesova nebo Pavla Ježdíka. Věděli bychom, že
náš cíl se pomalu, ale jistě přibližuje. Kdyby
došlo k nějaké havarijní situaci a daný rok
nemohl být splněn, jak se obával pan starosta,
myslím, že by to občané po vysvětlení pochopi-
li a čekali o rok déle (co jiného by jim také 
zbývalo).

Připadá mi zcela v pořádku uvést do dobrého
stavu komunikace v Sedlčánkách, kde byly

DOPISY
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In memoriam...
Žijeme v době rychlosti, otrlosti, ztráty pamě-

ti. Rychlost pohlcuje soucit, pohlazení, lásku
a naději, ba i desatero starého světa.

Přesto prosím o chvíli zastavení a vzpomínku
na vynikající herečku, kolegyni a dobrého člově-
ka paní Jaroslavu Jurankovou, kterou smrt
zastihla v adventním čase, 18. prosince L. P.
2003, v požehnaném věku 80 let.

Vzpomínáme na její dlouholetou činnost
v divadelním souboru D. S. Tyl. Vzpomínáme na
její titulní role v Čapkově Matce a Věci Makro-
pulos, Jiráskově Vojnarce a Maryše bratří Mrští-
ků. Vynikla i ve Třiceti stříbrných Howarda Fasta
v roli Jany Grahamové vedle Svatopluka Bene-
še, nebo v Blažkově Třetím přání, Půlnoční mši
Petera Karvaše i Drdových Hrátkách s čertem.
Vzpomeňme na její lady Bracknellovou v Jak je
důležité míti Filipa s Václavem Voskou, Violu ve
Večeru tříkrálovém Williama Shakespeara
a nezapomenutelnou Slávku Hlubinovou
v Šrámkově Měsíci nad řekou, kde byl jejím
hereckým partnerem Eduard Cupák.

Pamatujeme si ji vždy dokonale připravenou,
půvabnou, noblesní, lidskou a přátelskou. Osob-
nost. Pečlivá a milující manželka i matka.

Bude čelákovickému divadlu chybět, bude
chybět manželovi Otovi, dceři Martině, zeťovi,
vnoučatům i všem, kteří jsme ji znali a měli rádi.

Zemřela žena práce a cti. Vzpomínáme.
Lubomír Houska

Děkujeme touto cestou Všem, kteří se přišli
rozloučit s panem Rudolfem Kučerou 6. 1.
2004 a též za zaslané projevy soustrasti.

Manželka a synové s rodinami



ÚNOR 2004 17ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Co krášlí a co hyzdí
Počátek letošního ledna pokryl i celé naše

město bílou sněhovou peřinou. Odmyslíme-li si
obtíže spojené s odklízením sněhu a s dopra-
vou, alespoň na čas přišla i k nám do Polabí
zima, jak ji známe z Ladových obrázků. Alespoň
na čas  pak sněhovým příkrovem přikryla různý
ten nepořádek, který někteří naši spoluobčané
vytvořili. Co mám především na mysli?

Když přijíždíte vlakem do Čelákovic od Lysé
n. L., přivítá vás za železničním mostem napro-
ti Kovohutím nyní již poměrně rozsáhlá „černá
skládka“. Nachází se v místech, kde před něko-
lika lety byl provizorní odpadový dvůr. Nevyho-
voval potřebným požadavkům, pozemek patří
a. s. Kovohutě, a tak byl odpadový dvůr cca před
2 roky zrušen, pozemek uklizen a protokolárně
předán svému majiteli. Ten jej však na nic nevy-
užívá a někteří občané se asi domnívali, že by
neměl zůstat ležet ladem a ze zvyku na něj
odkládali své odpady. A tak příjezd do našeho
města „zdobí“ nepořádek.

V návaznosti na příslušné zákony má poze-
mek v řádném stavu udržovat jeho majitel, ale
vedení a. s. Kovohutě se asi domnívá, že nepo-
řádek nezavinilo, tak proč by pozemek uklízelo.
Samospráva města by mohla v souladu se
zákonem o obcích zahájit příslušné správní
řízení s cílem dosáhnout nápravy. Jistě by se
protáhlo, neboť a. s. Kobohutě by se bránila tím,
že nepořádek nezpůsobuje.Technické služby by
mohly pozemek uklidit, ale mohly by se vyskyt-
nout kritici, kteří by poukazovali na to, že je na
náklad města uklízen cizí pozemek. Nebylo by
to sice poprvé, co by byla uklízena „černá sklád-
ka“ mimo pozemek v majetku města, ale vždy se
tak činilo v souladu se souhlasem samosprávy.

A tak se domnívám, že situace je zralá
k tomu, aby byla řešena, neboť železniční trať je
poměrně frekventovaná. Ing. Josef Šalda

Vážení spoluobčané,
Chtěli bychom vás touto cestou informovat

o vzniku a činnosti našeho spolku.
V září loňského roku došlo při předvolebním

setkání k dohodě tří čelákovických občanů,
Libuše Šaldové, Jarmily Volfové a Ladislava
Čermáka, že se vzhledem a upraveností města
je nutno dělat víc, než se dělalo dosud. Měli
jsme na mysli hlavně drobné úpravy, úklid dlou-
hodobě zanedbávaných míst a jejich údržbu.
Mysleli jsme si, že představitelé města a vedení
TS naši aktivitu přivítají, avšak jejich přístup
k nám byl zpočátku rezervovaný, teprve po
nějaké době nám začaly pomáhat TS, hlavně
při zajišťování odvozu vysbíraného odpadu
a vyřezaných dřevin. Představitelé města nám
slibovali podporu, jejich činnost však spíše smě-
řovala k alibistickému oddalování rozhodnutí,
neprojednávání našich návrhů a vytváření lehce
pohrdavého názoru na okrašlovací spolek. To se
ovšem odrazilo na činnosti spolku, dalo dost
práce udržet počáteční elán a chuť opravdu
něco tvořit. Podařilo se však vydržet tlak okolí
i pohrdavé úsměšky a získat pro naši věc další
občany, aby nás alespoň morálně podpořili,
když už se nemohli z nejrůznějších důvodů
přímo zúčastnit naplánovaných akcí.

Na prvních schůzkách Okrašlovacího spolku
města Čelákovic jsme se dohodli na základních

pravidlech řešení jednotlivých případů a shodli
jsme se na určení osobní odpovědnosti za kon-
krétní akce. Schůzky se konaly v únoru a břez-
nu 2003 a byly zde  stanoveny první akce, které
otestují naše schopnosti a i navenek ukáží, že
umíme nejenom mluvit a stěžovat si, ale že
i něco kloudného umíme udělat vlastníma rukama.
Náš plán činnosti na rok 2003 měl tyto body:
1) Úklid pravého břehu Čelákovického potoka.
2) Úklid a úprava parku na rohu ulic Sedláčkova

a Kollárova.
3) Iniciovat vyčištění potoka u knihovny.
4) Zřízení parku Ve Skále.
5) Vyhlášení soutěže o rozkvetlý dům a provo-

zovnu.
A jak se nám toto vše dařilo plnit? Jednodu-

chá odpověď. Těžko! Posuďte sami:
ad 1. Po projednání způsobu a cílů úprav pra-

vého břehu potoka u KD s p. Duškem z TS jsme
se pustili do díla. Na úpravách břehu a úklidu
jsme odpracovali celkem přes 60 hodin, vysadi-
li jsme různé rostliny, keře a stromky ve spolu-
práci s p. Dudou z TS.

ad 2. Tento bod se nám podařilo úspěšně jen
začít. Při projednávání možných úprav se objevily
další problémy, které nejsou v naší moci zvlád-
nout, takže jsme tento bod prozatím „odpískali“.

ad 3. Iniciovali jsme jednání o vyčištění potoka
okolo knihovny. Popis peripetií při řešení  problé-
mů vyčištění by bylo téma na zvláštní článek. Ve
zkratce: problém vyčištění potoka spadá do okru-
hu působnosti odboru životního prostředí, a tak
další jednání bude pokračovat tam, kde jsme
původně začali. Doufejme, že nebudeme společ-
ně opakovat stejné chyby a že se nám napodruhé
podaří dojít dál, například až k vyčištění potoka.

ad 4. Zřízení parku Ve Skále ztroskotalo prav-
děpodobně na banální příhodě s ukradeným
a znovunavráceným smírčím křížem, kdy původ-
ně přislíbený pronájem travnaté plochy Ve Skále
byl odvolán a vznik parku byl odložen pro připra-
vovanou akci uložení elektrorozvodů do země.

ad 5.Vyhlášení soutěže o rozkvetlý dům a pro-
vozovnu jsme též nezvládli. Nejenom, že návrhy
a upozornění na pěkně rozkvetlý dům žádné
nepřišly, ale i situace v období, kdy jsme původ-
ně chtěli soutěž vyhodnotit, nebyla pro hlavní ini-
ciátory soutěže jednoduchá. Proto se omlouvá-
me a svou chybu se budeme snažit napravit.
Ladislav Čermák, tel.: 602 464 639, fax: 326
992 212, Libuše Šaldová, tel.: 326 991 900

Zamykání lesa
Již od nepaměti se u nás dodržují různé tra-

dice na zakončení sezóny. Tak třeba se zavírají
hrady a zámky, vodáci zamykají svoje řeky,
a tak mykologové zamykají svůj les. I když hou-
bařská sezóna trvá po celý rok, přece jen les si
symbolicky potřebuje odpočinout.

Nejinak je tomu u zdejších mykologů, kteří se
scházejí mezi vánočními svátky, aby tradici do-
drželi. Tak tomu bylo i tentokrát, v sobotu 27.
prosince dopoledne, kdy organizátoři a ctitelé
houbařského sektoru se sešli na chovatelské
stanici v Kostelní ulici, aby se společně vydali
k lesu. Oproti loňsku se volila bezpečnější cesta
kolem klubovny vodáků, šlechtitelské stanice
chovatelů na zdymadla a pak po pravém břehu
Labe proti proudu směr železniční most k obci
Byšičky. Nejdříve jsem myslel, že je to kvůli
předsedovi, ale ten nás později přesvědčil, že to
není s ním tak špatné. Byl totiž pozván host
z České mykologické společnosti Ing. Jiří Baier,
pro kterého po telefonátu ze základny se před-
seda musel vrátit, aby to celé nezdržoval, střih-
nul to přes železniční most i s hostem, se kte-
rým jsme se všichni sešli.

Dále jsme pokračovali za odborného výkladu
jednoho chovatele z Byšiček tak zvanou solnou
cestou, která kdysi tudy vedla z Polska do
Prahy, podle Byšické tůně do Byšiček. Zde bylo
provedeno první promazání lesního houbařské-
ho visacího zámku a kontrola klíče. Po nezbytné
fotodokumentaci jsme se vydali k lesu po Kar-
lovské cestě směrem ke sv. Václavu. Jestli se
nějaké houby našly, to nejsem informován, ale
co vím, na konci cesty se našlo něco co v lese
nikdy nenajdete. On to totiž předseda celou
dobu nesl v batohu. K tomu pak už stačilo
sebrat pár klacíků, šišky a krabička zápalek, aby
se buřty daly opékat. Tam také skončil závěreč-
ný ceremoniál - zamykání lesa.

turista nechovatel LÁĎA

POZVÁNKA
V pátek 13. února 2004 od 16.30 hod. se

uskuteční výroční členská schůze
Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Čelákovice, a to v zasedací
místnosti Technických služeb města
Čelákovic – vchod z ulice Lipové.

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 15. úno-
ra 2004 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto
hodiny, můžete využít i chovatelské a houbařské
poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

Vzpomínka na loňský rok - čirůvka topolová.
Foto Ing. L. Valehrach

HOUBY
Tak se nám les zahalil do bílého kabátku

a odpočívá. Přesto můžete na svých vycház-
kách na padlých kmenech nebo pařezech list-
náčů najít penízovku sametonohou (sbíráme jen
kloboučky) a hlívu ústřičnou (pozor na přemrzlé
plodnice - sbíráme jen mladé).

Hlíva zdravě a rychle. Připravíme si pastu:
rozmělníme několik stroužků česneku, nastrou-
háme sýr Niva, opepříme, osolíme a propracu-
jeme s trochou sádla. Očištěné kloboučky hlívy
otočíme a vtíráme hustou pastu do lupenů. Pak
obalíme v hladké mouce, ponoříme do připrave-
ného palačinkového těsta a z obou stran poma-
lu osmažíme, nejdříve stranu bez lupenů. Zbyt-
ky třeňů, které jsou tužší, nakrájíme nadrobno
a orestujeme spolu s cibulkou. Po vychladnutí
přidáme nasekanou zelenou petrželku, nastrou-
haný tvrdý sýr a vytvoříme ze zbylého těsta pla-
cičky. Opečeme z obou stran a podáváme
samotné nebo s bramborem. Dobrou chuť.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

Oznámení redakce
Od prosince 2003 distribuce Zpravodaje pro-

bíhá prostřednictvím České pošty.
Výtisky Zpravodaje můžete také získat (zdar-

ma) v trafice – Masarykova ulice nad hodinář-
stvím pana Turečka nebo na MěÚ.

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



CVIČENÍ

Fit Klub Martina pořádá od ledna 2004,
každý čtvrtek od 9.30 hod. dopolední hodiny
aerobiku a posilování. Zájemci o vytrvalostní
aerobní cvičení Tae-Bo si mohou přijít zacvičit
každé pondělí a středu od 19.00 hod. Jako
novinku nabízíme od letošního roku vytvoření
„osobních tréninkových programů na míru“ pro
ženy i muže, kteří si chtějí zvýšit fyzickou kon-
dici, zredukovat tělesnou váhu a cítit se fit! 
Tel.: 602 347 498.

ATLETIKA

V hale U Učiliště se hrají vždy dvě utkání.
Dopolední utkání začíná v 10.00 hod., druhé
ve 14.00 hod. Pokud hraje „A“ i „B“ družstvo
doma, začínají utkání „A“ družstva v 11.00
hod. a v 15.00 hod. a „B“ družstva v 9.00
hod. a 13.00 hod.
2. liga muži – „A“ družstvo
sobota 14. 2. Semily
sobota 28. 2. Hradec Králové
KP muži – „B“ družstvo
sobota 14. 2. Kralupy

VOLEJBAL

Kateřinu nikdo nedoběhl
V hale v Praze na Strahově se uskutečnily

krajské přebory žactva.
Katka Kycltová závodila poprvé v kategorii

starších žákyň a hned o sobě dala svým o rok
starším soupeřkám vědět. Po nezdaru ve skoku
dalekém (3 přešlapy) vyhrála svůj rozběh
v běhu na 60 metrů a ve finále zvítězila v osob-
ním rekordu 8,31. Startovala ještě v běhu na
150 m, kde skončila na 6. místě.

Premiéru na krajských přeborech měla Bar-
bora Hanková v běhu na 1500 m, v němž
časem 6:08,23 získala stříbrnou medaili.

Pro Jakuba Pánka to byly také první větší
závody a významné poučení.V rozběhu nastou-
pil jen v maratónkách a nepostoupil do A finále.
Ve finále B pak již v tretrách suverénně zvítězil
v čase na úrovni bronzové medaile. V dálce byl
na 5. místě a trochu smůly měl v běhu na 150 m,
kde skončil celkově na 4. místě v čase na setinu
stejném jako třetí závodník.

Ing. Jaroslav Ryneš

7. 2. Zimní přírodou 17–37 km
vlak Zbiroh
14. 2. Do neznáma 15–35 km
vlak Sázava
21. 2. Zimní brdský přechod 15–35 km
vlak Zadní Třebáň

Výletů se spolu se členy KČT mohou zúčast-
nit i obyvatelé Čelákovic a okolí, které mezi
sebe srdečně zveme.

Podrobnější informace, týden před konáním
výletu, najdete ve vývěsní skřínce na sokolovně
nebo na tel.: 326 991 471, 326 992 814.

TURISTÉ

Spanilá jízda Spartaku Čelákovice 
V sezóně 2003/2004 hraje náš šachový klub

při Spartaku Čelákovice regionální soutěž C,
která se hraje dvoukolově, za účasti 6 týmů. Po
odehrání bezmála dvou třetin této soutěže jsme
na prvním místě.

1. ŠK Sp. Čelákovice A 6 6 0 0 22.0 12
2. Easy E. Kralupy D 6 4 1 1 21.0 9
3. Sokol Tišice B 6 2 2 2 15.5 6
4. Easy E. Kralupy E 6 2 1 3 13.0 5
5. ŠK Mělník 1885 C 6 1 1 4 10.5 3
6. Sokol Brandýs B 6 0 1 5 8.0 1 

Zisk plného počtu bodů dává jasnější obrysy
teoriím o postupu družstva do vyšší soutěže
a už je vlastně jen otázkou dohody funkcionářů
o materiálním i organizačním zabezpečení příš-
tí sezóny. Martin Hrubčík

ŠACHY

TENIS

Tenisová hala Semice
- umělý povrch Duraflex
- zázemí – šatna, sprcha
- prodej raket, míčů, doplňků
- výuka tenisu s trenérem
- tenisová škola dětí

Informace:
Tel.: 603 436 735, 233 379 846
www.tenishala.cz           www.jhsport-tenis.cz

Jarní divizní los
Fotbalisté Unionu Čelákovice zahájí jarní část

divize B v sobotu 13. března, o dva týdny
později je pak napodobí starší a mladší doro-
stenci.
DIVIZE B
Sobota 13. 3. ve 14.30 UNION-Roudnice
Sobota 20. 3. v 15.00 Ovčáry-UNION
Sobota 27. 3. v 15.00 UNION-Kryry
Neděle 4. 4. v 16.00 Cheb-UNION
Sobota 10. 4. v 10.30 UNION-Vyšehrad
Neděle 18. 4. v 17.00 Rakovník-UNION
Sobota 24. 4. v 17.00 UNION-Kadaň 
Neděle 2. 5. v 10.15 Admira/Slavoj-UNION
Sobota 8. 5. v 17.00 UNION-Nový Bor
Sobota 15. 5. v 17.00 Libiš-UNION
Sobota 22. 5. v 17.00 UNION-Libuš
Sobota 29. 5. v 17.00 UNION-Litvínov
Sobota 5. 6. v 10.15 US Praha-UNION
Sobota 12. 6. v 17.00 UNION-Most B
Sobota 19. 6. v 10.15 Kladno B-UNION
DOROSTENECKÁ DIVIZE
Neděle 28. 3. v 10.15 Dukla Praha-UNION
Sobota 3. 4. v 10.15 UNION-Jablonec B
Neděle 11. 4. v 10.15 Liberec B-UNION
Sobota 17.4. v 10.15 UNION-Kolín
Sobota 24. 4. v 10.00 Náchod/Deštné-UNION
Sobota 1. 5. v 10.15 UNION-Trutnov
Neděle 9. 5. ve 12.30 Polička-UNION
Sobota 15. 5. v 10.15 UNION-AS Pardubice
Sobota 22. 5. ve 14.30 Letohrad-UNION
Sobota 29. 5. v 10.15 UNION-Xaverov
Neděle 6. 5. ve 14.45 Chrudim-UNION
Sobota 12. 6. v 10.15 Čáslav-UNION
Sobota 19. 6. v 10.15 UNION-Semily

Kvalitně obsazený turnaj
Již nyní se začíná připravovat druhý roč-

ník letního fotbalového turnaje o Pohár sta-
rosty města Čelákovic.

Loňská vydařená premiéra totiž nasadila
pořadatelům z Unionu laťku pořádně vysoko.
Připomeňme, že pohár si odvezli na sever Čech
fotbalisté FK Teplice, kteří ve finále porazili
„béčko“ pražské Sparty. Třetí příčku obsadil dru-
holigový Xaverov, a přestože domácí divizní tým
skončil poslední, rozhodně se v silné konkuren-
ci neztratil. „Letos bychom chtěli turnaj uspořá-
dat v úterý 6. července, kdy je státní svátek.
O víkendu bychom se totiž trefili do závěru mist-
rovství Evropy v Portugalsku,“ vysvětluje nezvy-
klý termín sekretář Unionu Milan Šikl. (tý)

Muži FBK Čelákovice bojují v severozápad-
ní divizi o postup, ale dobrou výchozí pozici si
sami zkomplikovali taktickou nedisciplinovanos-
tí, která je stála cenné body v důležitých utká-
ních doma s Heřmanovým Městcem a Kolínem!
A tak se jim dvě postupové příčky bodově vzdá-
lily…
Sokol Pardubice-FBK Čelákovice 2:8 (0:2,
1:4, 1:2)
Branky: J. Šturma a F. Holcman 3, Šumelda, 
T. Holcman.
FBK Čelákovice-Heřmanův Městec 3:5 (1:1,
2:1, 0:3)
Branky: J. Šturma 2, F. Holcman.
FBC Pardubice B-FBK Čelákovice 2:2 (2:1,
0:0, 0:1)
Branky: J. Šturma a F. Holcman.
FBK Čelákovice-FBC Kolín 4:8 (2:0, 0:3, 2:5)
Branky: J. Šturma 2, Šimek, T. Holcman.

Tabulka po 8. kole:
1. TJ Nymburk 63:22 16
2. FBC Kolín 47:26 12
3. FBC Pardubice B 40:18 10
4. FBK Čelákovice 49:36 9
5. Heřmanův Městec 39:29 9
6. FBC Pardubice C 27:26 5
7. Havlíčkův Brod 36:67 5
8. Sokol Pardubice 18:62 2
9. Ústí nad Orlicí 15:53 0

Junioři si v 1. pražské lize udržují odstup od
sestupových vod.
FBK Čelákovice-Tatran Střešovice B 1:6 (0:3,
0:2, 1:1)
Branka: J. Krejza.
FBK Čelákovice-Král.Vinohrady 5:4 (0:3, 2:1,
3:1)
FBŠ Praha-FBK Čelákovice 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Branky: M. Krejza, J. Krejza.
Panthers Praha-FBK Čelákovice 4:8 (0:5, 2:2,
2:1)
Branky: J. Krejza 5, Ších 2, M. Krejza.

Elévové hrají rovněž svoji soutěž v hlavním
městě Praze a i když jsou nováčky, drží se zatím
na pěkném devátém místě.
FBK Čelákovice-JM Chodov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky: M. Cabrnoch 2.
FBK Čelákovice-Sparta Praha 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
Branky: F. Šrám 2.
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Inzeráty doručte redakci do 15. dne v měsíci.
Cena za 1 cm2 je 20,- Kč, jakékoliv zvýraznění
+ 10 %.Celá strana - 20 %, polovina strany - 10 %.
Zvýhodněná opakovaná inzerce:
čtvrtletí (1x 100 %; 2x - 20 %), pololetí (1x 100 %;
5x - 30 %), rok (1x 100 %; 11x - 40 %).

MĚSTO Čelákovice přijme na Dohodu o pra-
covní činnosti (do 80 hodin měsíčně, pondě-
lí - sobota dopoledne) uklízečku do objektu
sauny, ul. Dukelská, s nástupem od 1. 3.
2004.
Písemné nabídky zasílejte, prosím, na tajemnici
MěÚ, Městský úřad Čelákovice, nám. 5. května
č. 1, 250 88 Čelákovice, v termínu nejpozději
do 15. 2. 2004. Bližší informace Mgr. Kašpár-
ková, tel.: 326 929 104 nebo pí Vostrovská, tel.:
326 929 105.

SBD Čelákovice nabízí
k přidělení byt o vel. 3+1 
s možností následného převodu do vlastnictví.

Přidělení proběhne na základě obálkové
metody. Písemné žádosti doručte do kanceláře
SBD Čelákovice, Stankovského č. p. 1636, tel.:
326 991 431 nejpozději do 15. 2. 2004. Pod-
mínky pro přidělení obdržíte obratem.

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
PRO ŽENY - MOCHOV

Kontakt: 728 230 507

Duhové hřiště pro děti
v Čelákovicích

Nadace Duhová energie realizuje projekt
Duhových hřišť.

„Žít hodnotný, plný a krásný život není výsa-
dou několika, ale možností všech!“

Nadace Duhová energie odstartovala
v letošním roce  projekt Duhová hřiště. Jde
o dlouhodobý projekt spolupráce Nadace
Duhová energie s městy a obcemi, na jehož
konci by měly být na tři stovky dětských
a sportovních hřišť postavených v celé
České republice. V období od září 2003 do
června 2004 nadace ve spolupráci s vybranými
městy a obcemi realizuje prvních 30 duhových
hřišť, která v první fázi projektu vybrala správní
rada nadace na doporučení grantové komise
pro oblast Duhová energie regionům a vyčlenila
na ně částku 60 miliónů korun.

Duhová hřiště – to je klíčový dlouhodobý
projekt Nadace Duhová energie pro oblast
zdraví. Projekt odpovídá koncepci Minister-
stva zdravotnictví Zdraví ve 21. století
a v tuto chvíli jsou hledány konkrétní mož-
nosti spolupráce mezi Nadací Duhová ener-
gie, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Úřa-
dem Hlavního hygienika ČR.

Obce a města, vlastnící pozemek, mohou
nadaci předložit žádost o poskytnutí financí na
výstavbu víceúčelového sportovního hřiště,
nebo si mohou vybrat dva z celkem 4 modulů
dětského hřiště. Všechna duhová hřiště splňují
přísné bezpečnostní a hygienické normy a sta-
viteli je předána projektová dokumentace
a manuál požadavků, které musí být dodrženy.
Cena hřiště nesmí přesáhnout 2 miliony Kč,
jeho výstavba a následná údržba je pak v rukou
obcí a měst.

V Čelákovicích  bude vybudováno druhé dět-
ské duhové hřiště v ČR, které navazuje v letoš-
ním roce na dvě sportovní hřiště v Karviné
a Neratovicích a dětské hřiště v Sokolově. Nové
víceúčelové hřiště v Čelákovicích  bude složeno
z více modulů určených dětské veřejnosti od 3
do 15 let, které naváží na stávající projekt
města. Děti tak budou mít možnost využít napří-
klad pískoviště, horolezeckou stěnu, multifunkč-
ní herní sestavu s nerezovým skluzem nebo
sportovní plochu pro dětský městský sport dopl-
něnou dvěma zavěšenými basketbalovými koši
a dvěma brankami.

Součástí projektu Duhová hřiště je také
samostatný grantový program zaměřený na
handicapované děti. Grant může dosáhnout
výše až 50 tis. Kč. Cílem je aktivní  podpora
volnočasových aktivit dětí. Příjemcem grantu
mohou být města, obce, ústavy sociální péče,
sdružení rodičů a jiná sdružení, která zajistí vyu-
žití grantu pro zázemí a organizaci volného času
dětí v oblasti výtvarné, hudební, sportovní apod.

Starosta Čelákovic Ing. Bohumil Klicpera
uvedl: „Čelákovice již dlouhodobě vnímají
potřebu vytvořit adekvátní prostor a podmínky
pro aktivní odpočinek nejmenších občanů.
Výchova mladých lidí ke zdravému životnímu
stylu je přitom současně investicí do zlepšení
životního prostředí, prevence kriminality a rozší-
ření výchovně vzdělávacích možností města.
Velký dík patří občanskému sdružení JIŘINA,
které významně pomohlo tomu, že  se nám
podařilo spolupráci s Nadací Duhová energie
dát konkrétní rozměr ještě letos.“

Zástupce Nadace Duhové energie paní
Sodomková k projektům nadace říká: „Projekt
Duhová hřiště je možností a impulsem pro všech-
ny, kteří chtějí žít krásný a plný život.Nadace hledá

spolu s městy a obcemi touto cestou recept na
splnění dětských přání a pozornost soustřeďuje
na zdravý životní styl dětí formující osobnost a při-
nášející radost z pohybu. Dnešní  zahájení stavby
v Čelákovicích je dalším střípkem mozaiky přispí-
vajícím ke zlepšení podmínek pro využití času
a energie nejmenších dětí v celé ČR. Podáváme
pomocnou ruku městům a obcím, které chtějí dát
zdravý dárek svým nejmenším občanům. Jsme
rádi, že město Čelákovice patří mezi první, které
možnostI využilo.“

Další informace o projektu Duhová hřiště
naleznete na: www.duhovaenergie.cz - Nadace
Duhová energie 

Kontakt: Ing. Jiří Černík, 732 236 364

KURZY PLAVÁNÍ 
pořádá Městský bazén Čelákovice a Městský
dům dětí a mládeže Čelákovice
Účastnit se mohou děti a mládež od 6 let do 16 let.
Kurzy jsou pro neplavce i pro děti, které se chtě-
jí v plavání zdokonalit.
Podmínkou účasti je minimální výška 120 cm
a dobrý zdravotní stav (bez poruch uší a kož-
ních onemocnění).
Přihlášky a platby se přijímají:
MDDM Čelákovice, Havlíčkova 691, tel.: 326
991 217, 326 995 959.
Začátek kurzu: pátek 27. února 2004 od
15.30 do 16.30 hod.
Délka kurzu: 10 lekcí
Cena kurzu: 400,- Kč
S sebou: plavky, ručník, mýdlo.
Sraz: vždy 10 minut před začátkem výuky
u vchodu do bazénu.

Dobrá bilance
I když máme stále menší počty žáků než

v minulých letech, ZŠ J. A. Komenského v Čelá-
kovicích získala řadu sportovních úspěchů.
V říjnu 2003 proběhlo v Čelákovicích okresní
kolo družstev v přespolním běhu. Všechna naše
družstva mladších i starších žáků a žákyň zvítě-
zila a postoupila do krajského kola, které se
uskutečnilo v Žehušicích u Kutné Hory. Zde
jsme se v silné konkurenci neztratili. Obsadili
jsme v jednotlivých kategoriích 7., 8. , 9. a 10.
místo. V listopadu proběhlo okresní kolo v halo-
vé kopané – opět v Čelákovicích.

Zúčastnilo se ho 11 družstev a náš tým obsa-
dil velmi pěkné 2. místo. V prosinci  se uskuteč-
nilo v Čelákovicích okresní kolo ve stolním teni-
su. Celkem se zúčastnilo 9 škol a naši žáci opět
velmi dobře reprezentovali, když družstvo mlad-
ších žáků vybojovalo 3. místo. Vynikajícího
úspěchu dosáhli starší žáci, kteří v silné konku-
renci vybojovali 1. místo a tím postoupili do kraj-
ského kola. Uskutečnilo se v Býchorech u Kolí-
na a družstvo získalo velmi pěkné 5. místo.

Po uskutečněných soutěžích je naše škola
nejúspěšnější na okrese Praha-východ (v Aso-
ciaci školních sportovních klubů se stále soutě-
ží po linii okresů).

V lednu a únoru 2004 se zúčastní 40 žáků 
7. ročníků lyžařských výchovně výcvikových
kurzů na Benecku v Krkonoších. Zde se začá-
tečníci naučí základy lyžování a pokročilí se
zdokonalují v technice oblouků.

V březnu nás čekají okresní soutěže v bas-
ketbalu a florbalu. V dubnu se uskuteční okres-
ní kola minifotbalu, vybíjené a dopravní soutěže.
Vrcholem letošního školního roku budou 6. Dět-
ské olympijské hry, které proběhnou od 10. do
14. května 2004 v Neratovicích. Pomalu se začí-
náme na tento sportovní svátek roku připravo-
vat. Věřím, že i v II. pololetí školního roku docílí-
me takových úspěchů jako doposud.

Miloš Bukač

Foto: D.V.




