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� Naši zastupitelé

� Prioritní investice města

� Advent v Čelákovicích

� Moderní vlaky i u nás!

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

PF 2007
Na počátku nového roku 2007

nám dovolte, abychom vám všem
popřáli pevné zdraví, štěstí a po-
hodu v osobním i profesním životě.

Děkujeme vám za spolupráci
v uplynulém roce i za trpělivost
a nadhled, se kterými jste pře-
konávali těžkosti i problémy,
způsobené některými náročnými
investičními akcemi.

I v roce 2007 se bude naše
město  rozvíjet  a chceme pokra-
čovat  v jeho modernizaci. Věříme,
že společným úsilím nás všech se
většinu plánovaných projektů po-
daří uskutečnit tak, aby naše město
bylo krásnější a nám se v něm 
lépe žilo.

Přejme si, aby  rok 2007  byl pro
každého z nás i pro naše město
rokem úspěšným. Vše nejlepší přejí 

Ing. Bohumil Klicpera, starosta
Bohuslav Hnízdo, místostarosta

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE!
Vážení obyvatelé našeho města, chceme

Vám poděkovat za to, jak jste celý rok 2006 třídi-
li odpady. Město Čelákovice se opět umístilo na
1. místě z celého Středočeského kraje v krajské
soutěži „My třídíme nejlépe“ s výtěžností
39,95 kg tříděného odpadu na obyvatele.
Obhájili jsme celkové prvenství z loňského roku,
ve výtěžnosti ve sběru papíru a skla na obyva-
tele jsme byli na 1. místě a ve výtěžnosti ve
sběru plastů na 2. místě za Říčany. Za podpory
Ekokomu, a. s., a Středočeského kraje jsme
takto získali diplom, finanční prostředky pro
Město Čelákovice v hodnotě 35 000,- Kč na
rozšíření sběrného systému a byly nám přiděleny
další sběrné nádoby na tříděný odpad zdarma.

Součástí výhry byly také 3 poukazy pro 1
osobu na tematický zájezd do Itálie, zaměřený
na nakládání s odpady a výměnu zkušeností
v této oblasti. Za Město Čelákovice se zúčastni-
ly vedoucí odboru ŽP Zuzana Mutínská a refe-
rentka Ing. Jaroslava Čechurová, za TS Čeláko-
vice vedoucí separačního dvora Simona
Hořejší. Odbor životního prostředí MěÚ

Fotografický kroužek Gymnázia Čelákovice se zúčastnil soutěže „Život kolem nás“ každoročně
vyhlašované Středočeským krajem ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Symfonie Poděbrady.
V kategorii „Život zvířat“ obsadila Michaela Chroustová první místo se svou fotografií „Siesta“. Ve
stejné kategorii se umístila Marta Janoušková na třetí příčce. Ivona Kociánová získala třetí místo 
v kategorii „Problémy současného světa“ s fotografií „Volání o pomoc“.
Za všechny zúčastněné děkuji panu prof. Chlumeckému, který nám pomáhal s výběrem fotografií do
soutěže. Marta Janoušková

Michaela Chroustová „Siesta“

Zápis do 1. tříd
základních škol proběhne

v Čelákovicích

na obou školách 

18. ledna 2007
od 13.00 do 17.00 hod.

a 19. ledna 2007
od 13.00 do 16.00 hod.

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA

„ČELÁKOVICE – JIŘINA“

JIŽ SLOUŽÍ CESTUJÍCÍM!
V úplné tichosti, bez zbytečných ovací zasta-

vil 41 minut po půlnoci dne 10. 12. 2006 první
vlak s přepravou cestujících na nově zbudované
železniční zastávce „Čelákovice – Jiřina“.

Několik málo „skalních“ příznivců přišlo při-
vítat a nezbytným sektem pokřtít vlak 9441
vedený jednotkou 471015.

Samotná zastávka byla uvedena do provizor-
ního provozu především s ohledem na její vyu-
žití současně se zavedením nového jízdního
řádu Českých drah ke dni 10. prosince 2006.

Jak jistě ctěný uživatel tohoto zařízení vidí,
nedodělků je na stavbě a v jejím nejbližším okolí
dost a dost. Avšak i zde je možno tvrdit, že trpě-
livost růže přináší. Budeme se tedy společně
těšit, že po technické stránce bude zastávka do
Vánoc osazena jak definitivním zábradlím
včetně přístřešků, tak i kompletním informačním
systémem, plánovaným pro tuto stavbu – svě-
telnými informačními tabulemi a rozhlasem.

Konečné úpravy včetně okolí jsou plánovány
nejpozději do doby skončení zkušebního provo-
zu – květen 2007. Pak budeme moci pozvat
občany na opravdu důstojné slavnostní zaháje-
ní definitivího provozu tohoto díla.

Bohuslav Hnízdo, místostarosta
Foto: Jan Klaban
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Mgr. František Bodlák

bydliště: Přístavní 530
tel. domů: 326 994 822
GSM: 737 460 547
datum narození: 7. 5. 1942
místo narození: Čelákovice
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1942
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 2
vzdělání: vysokoškolské
jednotlivá zaměstnání: 1962-2002 učitel ZŠ na
Praha-východ a Mělník, 1977-1981 učitel v Indii,
2002-2006 místostarosta, 2006 – důchodce
další aktivity a záliby: filatelie, plavání, cesto-
vání, péče o rodinný domek
v ZM za: SNK-ED

Mgr. Miloš Bukač

bydliště: Družstevní 1083
tel. domů: 326 995 304
GSM: 605 317 954
e-mail:
bukac@zs.celakovice.cz
datum narození: 19.11.1953
místo narození: Praha 
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1978
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 1
vzdělání: vysokoškolské – PedFUK Praha
jednotlivá zaměstnání: učitel ZŠ Čelákovice
politická angažovanost: bezpartijní
další aktivity a záliby: sport, práce s dětmi a
mládeží, vaření, zpěv a zábava
v ZM za: PRO-Č

Eva Bukačová

bydliště: Družstevní 1083
tel. domů: 326 995 304
GSM: 603 724 237
fax: 326 995 959
e-mail:
bukacka@seznam.cz
datum narození: 7.11.1950
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1950
rodinný stav: vdaná
počet dětí: 3
vzdělání: středoškolské
jednotlivá zaměstnání: vychovatelka na o. v.,
Okresní dům dětí a mládeže, Městský dům dětí
a mládeže v Čelákovicích
politická angažovanost: bezpartijní
další aktivity a záliby: práce s dětmi a mládeží,
sport, rodina
v ZM za: SNK-ED

Vladimír Duník

bydliště: Prokopa Holého
1442
GSM: 732 519 133
datum narození: 13.6.1957
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1957
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 2
vzdělání: SPŠS
jednotlivá zaměstnání: dílenský planař, mistr,
výrobní dispečer, kooperátor, koordinátor výro-
by, asistent výroby, mistr
politická angažovanost: KSČM
další aktivity a záliby: puzzle, karetní hry, vědo-
mostní soutěže, kvízy, společenské hry
v ZM za: KSČM

Bohuslav Hnízdo

bydliště: Křižíkova 436
tel. domů: 326 991 896
GSM: 604 243 644
e-mail:
mistostarosta@celakovice.cz
datum narození: 16.3.1951
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1951
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 3
vzdělání: ÚSO
jednotlivá zaměstnání: od roku 1969 – České
dráhy
politická angažovanost: člen ČSSD od 1998
další aktivity a záliby: turistika, cykloturistika
v ZM za: ČSSD

Ing. Bohumil Klicpera

bydliště: V Prokopě 1564
tel. domů: 326 991 120
GSM: 602 460 155
fax: 326 991 237
e-mail:
starosta@celakovice.cz
datum narození: 24.8.1954
místo narození: Nymburk
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 2
vzdělání: SPŠ dopravní, ČVUT
jednotlivá zaměstnání: ČD SZD Praha-východ
1973-75 provozní technik, TOS Čelákovice
1975-78 revizní technik, Okresní kovopodnik
Praha-východ, 1978-89 konstruktér, 1989-91
vedoucí OŘJ, Město Čelákovice, 1991-2002
tajemník, 2002-dosud starosta
další aktivity a záliby: cykloturistika, nohejbal,
kopaná, zahrada, byt, OS PRO-Č
v ZM za: PRO-Č

Ing. Milan Moravec

bydliště: V Prokopě 1353
GSM: 777 167 115
e-mail:
twice_m@seznam.cz
datum narození: 8. 8. 1977
místo narození: Mladá
Boleslav
v Čelákovicích bydlím od
roku: 2003
rodinný stav: ženatý
vzdělání: Gymnázium Mnichovo Hradiště,
VŠCHT Praha
jednotlivá zaměstnání: laborant, inspektor ČIŽP,
inspektor OIP
politická angažovanost: ODS
další aktivity a záliby: počítače, historické auto-
mobily, motocykly, četba, Internet, hudba
v ZM za: ODS

Josef Pátek 

bydliště: Sedláčkova 91
GSM: 604 777 964
e-mail: ppatek@volny.cz
datum narození: 11.8.1981
místo narození: Brandýs
nad Labem
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1981
rodinný stav: ženatý
vzdělání: středoškolské
odborné s maturitou
jednotlivá zaměstnání: 1999 – Kooperativa, poji-
šťovna a. s.
politická angažovanost: od roku 2003 člen ODS
další aktivity a záliby: turistika, návštěvy
památek, sbírání starých fotografií Čelákovic
v ZM za: ODS

Ing. Aleš Rikl

bydliště: Lipová 1726
tel./záznamník:326 996 033,
326 995 453
GSM: 777 892 225
fax: 326 995 458
e-mail: rikl@sendme.cz
datum narození: 26.12.1966
místo narození: Brandýs
nad Labem
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1966
rodinný stav: ženatý
vzdělání: VŠE v Praze
jednotlivá zaměstnání: ŠTI s. r. o. – ekonom, ana-
lytik finančních trhů, Agrocomex s. r. o. – ekonom
Deutsche Bank AG – odd. obchodního financo-
vání, Alfida – jednatel společnosti
politická angažovanost: sdružení nezávislých PRO-Č
další aktivity a záliby: sport aktivně i rekreačně
v ZM za: PRO-Č

PaedDr. Luboš Rýdlo

bydliště: Petra Bezruče
1504
tel. domů: 326 993 801
GSM: 603 726 127
fax: 326 992 532
e-mail:
lubos.rydlo@volny.cz
datum narození: 23.6.1965
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1965
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 2
vzdělání: VŠ – PedFUK, FTVS UK
jednotlivá zaměstnání: ZŠ Ještědská, ISŠ
Čelákovice, ZŠ Nehvizdy
politická angažovanost: t.č. nestraník
další aktivity a záliby: rodina, zahrada, sport, PC
v ZM za: KDU-ČSL

Ing. Miloš Sekyra 

bydliště: Na Výsluní 167
tel. domů: 326 992 112
GSM: 603 218 319
fax: 326 992 112
e-mail:
milsek@seznam.cz
datum narození: 15.11.1954
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1954
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 1
vzdělání: vysokoškolské
jednotlivá zaměstnání: Energoprojekt Praha,
Kovohutě Čelákovice, Ekospan, SK Real, od
roku 1991 – podnikatel
politická angažovanost: bezpartijní
další aktivity a záliby: automobilový sport, kopaná
v ZM za: ČSSD

Mgr. Marek Skalický 

bydliště: Zahradní 135
tel. domů: 326 995 652
e-mail:
marskal@seznam.cz
datum narození: 16.8.1971
místo narození: Nové
Město na Moravě
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1981
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 2
vzdělání: VŠ, PřF UK Praha
jednotlivá zaměstnání: BIJO a. s. Praha, GEO
Group a. s., Vodní zdroje GLS Praha a. s.
politická angažovanost: bezpartijní
další aktivity a záliby: sport, cestování, životní
prostředí
v ZM za: Strana zelených
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Petr Studnička 

bydliště: Na Švihově 915
GSM: 728 412 808
e-mail:
petr.studnicka@zelpage.cz
datum narození: 14. 5. 1983
místo narození: Brandýs
nad Labem
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1983
rodinný stav: svobodný
vzdělání: středoškolské odborné – hotelová
škola v Poděbradech
jednotlivá zaměstnání: Aparthotel Rialto, Ost-
seebad BInz, SRN, JLV, Praha, Výzkumné cent-
rum VŠH, Praha
politická angažovanost: ODS
další aktivity a záliby: cestování, železnice, 
germanistika, žel Page
v ZM za: ODS

Ing. Pavel Stuchlík 

bydliště: Na Stráni 1626
tel. domů: 326 991 438
fax: 326 991 438
e-mail:
stuchlik@polabi.celakovice.cz
datum narození: 18.8.1958 
místo narození: Teplice
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1969
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 2
vzdělání: ČVUT - FEL
jednotlivá zaměstnání: TOS Čelákovice,  Kopre-
tina, s. r. o., CZ TECH Čelákovice, a. s.
politická angažovanost: bezpartijní
další aktivity a záliby: sport, hudba, literatura
v ZM za: PRO-Č

Ing. Josef Šalda 

bydliště: Palackého 280
tel. domů: 326 991 900
GSM: 728 913 896
e-mail:
josef.salda@quick.cz
datum narození: 7. 2. 1944
místo narození: Jablonec
nad Nisou
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1970
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 2
vzdělání: VŠ + postgraduální studium energetiky
jednotlivá zaměstnání: ČSD, Barvy a laky, ČSD
energetik a vodohospodář, starosta města 
politická angažovanost: ODS
další aktivity a záliby: turistika, historie, kultura
v ZM za: ODS

Pavel Šíma 

bydliště: Příční 1724
tel. domů: 326 993 164
GSM: 602 191 942
e-mail: sima_p@quick.cz
datum narození: 20.1.1947
místo narození: Ústí nad
Labem
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1965
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 2
vzdělání: SVVŠ, SPŠ stavební
jednotlivá zaměstnání: OSP, SSŽ, PSO, MěNV
Čelákovice, IB Pardubice, Vodní stavby Praha
politická angažovanost: bezpartijní
další aktivity a záliby: dějiny a umění
v ZM za: PRO-Č

Václav Špaček 

bydliště: Jiřinská 697
GSM: 774 295 460
e-mail: spacek@tv-port.cz
datum narození: 10. 3.
1964
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1964 s přestávkami
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 3
vzdělání: SOU elektrotechnické s maturitou
jednotlivá zaměstnání: VÚAP – asistent OSAT,
SOU stavební – učitel, KDU-ČSL – sektretář
ÚK, TV PORT – provozovatel
politická angažovanost: 1990-2006 KDU-ČSL
další aktivity a záliby: technika, skauting
v ZM za: Čelákovická změna

Mgr. Miloš Špringr 

bydliště: Prokopa Holého
1271
GSM: 777 100 308
e-mail:
springr@seznam.cz
datum narození: 1.12.1974
místo narození: Nymburk
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1999
rodinný stav: rozvedený
vzdělání: VŠ
jednotlivá zaměstnání: učitel anglického jazyka
na zdejším Gymnáziu
politická angažovanost: člen Strany zelených
další aktivity a záliby: cestování, turistika, četba,
esoterika, umění, sociologie, psychologie, 
sociální antopologie
v ZM za: Strana zelených

Ing. Stanislav Tangl

bydliště: Chodská 136
tel. domů: 326 994 626
e-mail:
TanglS@seznam.cz
datum narození: 11.11.1955
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1955
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 2
vzdělání: VŠE
jednotlivá zaměstnání: TOS, podnikatel
politická angažovanost: bezpartijní
další aktivity a záliby: sport
v ZM za: PRO-Č

PhDr. Zdeňka Tichá

bydliště: Rumunská 1463
tel. domů: 326 992 881
GSM: 728 663 654
e-mail: ticha@ujc.cas.cz
datum narození: 20.2.1971
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1992
rodinný stav: vdaná
počet dětí: 1
vzdělání: Gymnázium Nymburk, Pedagogická
fakulta UK Praha, 1998 – PhDr.
jednotlivá zaměstnání: Akademie věd, Ústav pro
jazyk český AV – lexikografické oddělení od 1995,
mateřská a rodičovská dovolená od 2004-2006
politická angažovanost: bezpartijní
v ZM za: PRO-Č

Eva Wachtlová 

bydliště: Na Požárech 945 
tel. domů: 326 994 061 
GSM: 721 383 076 
e-mail:
eva.wachtlova@email.cz 
datum narození: 4. 6. 1963 
místo narození: Praha 
v Čelákovicích bydlím od
roku: 1963 
rodinný stav: vdaná 
počet dětí: 2 
vzdělání: středoškolské 
jednotlivá zaměstnání: obchodní asistentka 
v PVT a. s., Zelenina SK a. s., bankovní úřednice
další aktivity a záliby: cvičení, návštěva kina 
a divadla, četba, sudoku, zahrádka
v ZM za: ODS

Výběr z oceněných děl literární

soutěže 2006 vypsané Městskou

knihovnou v Čelákovicích

Martina Hráská

Jednou

Do polštáře

Černý den a bílá noc
Šeptám nahlas o pomoc
V odpovědích ticho křičí
Ten křik ticha
Ten mě zničí

Pro Maminky

Na jedné lodi plout
Znamená
Společně skládat
Do něžných slov
Písmena

Písmena do vět
Co voní nadějí
Někdy se písmenka
V moři slz
Ztrácejí

Otazník

V tvých očích otazník
Co se děje?
Dusí mě vykřičník
Beznaděje!

Eva B.

Rond(u)el o štrúd(e)lu

Jak věční soci při duelu
sešly se chuti ve štrúdelu
Rozinka s mandlí v objetí
pak plátky jablek vzápětí
skořice cukr posvětí.

Jak křehký ve svém napětí!
Sypou se z prstů v košilelu
Jen zbytky chutných obětí
Jak věční soci při duelu
sešly se chuti ve štrúdelu

V smíření konec nesou spolu
když našim světem proletí
dočasné slunce našich stolů
Jak věční soci při duelu
sešly se chuti ve štrúdelu



ČELÁKOVICE – ROK 2007
Jaké budou v roce 2007 prioritní investiční

akce města a co se bude připravovat pro roky
další? Kde máme problémy a jak je chceme
řešit? 

Dovoluji si vám, občanům našeho města, na
prahu nového roku odpovědět na tyto otázky,
pojmenovat nejvýznamnější připravované
investice města, jejich rozdělení do etap a pou-
kázat i na podmiňující faktory jejich realizací,
které jsou především finančního rázu.

VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE

ČOV – INTENZIFIKACE

Jednoznačně se bude jednat o nejvýznam-
nější akci města, jejíž výstavba nebude tolik 
sledována veřejností, ale bude mít obrovský
ekologický význam.

Projektová dokumentace ve stupni  pro pro-
vedení stavby je dokončena. VaK Mladá Bole-
slav ve spolupráci s odborem Rozvoje města
MěÚ zajišťuje stavební povolení a připravuje
výběrové řízení na společnosti, které se zabýva-
jí organizováním veřejným obchodních soutěží
na zhotovitele stavby. Základním předpokladem
pro zahájení výběru zhotovitele je kladné
vyřízení naší žádosti o podporu z Operačního
programu INFRASTRUKTURA Opatření 3.2.,
kterou jsme podali v 10/2005. Předpokládané
investiční náklady ve výši cca 50 mil. Kč bychom
hradili z poskytnuté dotace a z úvěru. Předpo-
kládané zahájení výstavby – podzim 2007
a ukončení v roce 2008.

VODOJEM II

Projektová dokumentace je pro vydání sta-
vebního povolení zpracována. Do léta 2007 se
zajistí vydání stavebního povolení na vlastní
vodojem, dořeší se vlastnické vztahy na úseku
nového gravitačního řadu mezi novým vodoje-
mem a stávajícím vodojemem a zároveň se
dokončí projektová dokumentace tohoto řadu.
Výstavbu vodojemu II bychom chtěli zahájit na
jaře 2010, protože většinu investičních nákladů
(cca 25 mil. Kč) bychom financovali z úvěru.

VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A KANALIZACE DO

ZÁLUŽÍ

Připravuje se dokumentace pro územní řízení,
resp. se řeší vlastnické vztahy, které nejsou jed-
noduché. U několika pozemků stejného vlast-
níka řešíme uložení kanalizační stoky a vodo-
vodního řadu pomocí zákonného institutu
vyvlastnění ve smyslu věcného břemena.

VODOVOD ULICE J. A. KOMENSKÉHO 

Jedná se o výměnu vodovodního řadu v celé
ulici, akce je připravena, náklady jsou odhado-
vány na 1,5 mil. Kč. Zároveň s touto investicí se
musí rekonstruovat nevyhovující úseky kanali-
zace v nákladech cca 0,8 mil. Kč, na které se
zpracovává zjednodušená projektová dokumen-
tace. Po výměně vodovodu a opravě kanalizace

musí následovat rekonstrukce komunikace
a chodníků, která je závislá i na provedení kabe-
lového vedení ČEZ DISTIBUCE v této ulici, jed-
nak z důvodu výměny stávajícího nevyhovu-
jícího vrchního vedení a jednak kvůli novému
připojení bytového komplexu v proluce náměstí.

KANALIZACE VE SKÁLE

V tomto malebném zákoutí města chybí splaš-
ková kanalizace. Připravuje se územní řízení,
abychom po vydání územního rozhodnutí do
konce roku 2007 zajistili i vodoprávní povolení.
Výstavbu plánujeme na přelom let 2008/2009.

REKONSTRUKCE KANALIZACE V JIŘINĚ  

Provozovatel VaK Mladá Boleslav připraví na
jaře 2007 zadání projektů na rekonstrukci kana-
lizačních stok ulic Dělnická, Polská, Táboritská,
Pražská, Chodská a tyto projekty se budou
postupně realizovat.

ROZVODNÁ SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE VE

MĚSTĚ

ČEZ DISTRIBUCE po dohodě s městem při-
pravuje na rok 2007 rekonstrukce distribuční
sítě nízkého napětí (NN) výměnou vrchního
vedení za kabelová v několika částech města.
V létě 2007 se zrekonstruují vedení v celém
Záluží i v Císařské Kuchyni a město současně
provede v obou lokalitách obnovu kabelového
vedení, stožárů a svítidel veřejného osvětlení.
Dále na podzim 2007 ČEZ DISTIBUCE připra-
vuje další rekonstrukce svých sítí v ulicích Na
Stráni (od ulice U Kapličky k bývalé úpravně
vody) a Na Nábřeží, dále ulic Sokolovská,
V Zátiší, Vančurova, Hybešova a J. A. Komen-
ského a poslední oblastí budou ulice Stankov-
ského (od kruhového objezdu k Prokopa Holé-
ho), Na Švihově, B. Smetany a Krátká.

Společnost ČEZ DISTRIBUCE vyhověla
požadavku města na rekonstrukci distribuční
sítě v tomto rozsahu i ve jmenovaných oblas-
tech. Město v rámci těchto rekonstrukcí distribu-
čních  sítí bude kompletně obnovovat veřejné
osvětlení.

INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ

REHABILITACE  MŠ J. A. KOMENSKÉHO 

Z tohoto objektu potřebujeme vystěhovat
Základní školu (speciální školu) a nabídnout jí
vhodné prostory ve městě. Do léta 2007 bude
zpracována prováděcí projektová dokumentace
na zbývající, a to přízemní část objektu pro
potřeby školky včetně kuchyně, zajištěno sta-
vební povolení. Přednostně ale chceme v roce
2007 zrekonstruovat poslední třídu v patře pro
dalších min. 20 dětí.

REKONSTRUKCE MŠ RUMUNSKÁ

Zadali jsme prováděcí projektovou dokumen-
taci na rekonstrukci hospodářské sekce školky
včetně kuchyně, její stavební a zejména techno-
logické části, zadali jsme i projekt na řešení

spojovacích krčků budov. Projekty budou pře-
dány městu do 6/2007 a do 10/2007 zajistíme
stavební povolení. Rekonstrukci celé hospo-
dářské části školky v odhadovaných nákladech
4 mil. Kč připravujeme na rok 2008.

V rozpočtu 2007 se pro tuto školku počítá
s nákupem nového nábytku za 450 tis. Kč.

MŠ PŘÍSTAVNÍ  

V rozpočtu 2007 se předpokládá realizace
dětského hřiště za 600 tis. Kč a vybavení dalším
dětským nábytkem za 150 tis. Kč.

Palčivým problémem předškolních zařízení je
v současné době nedostatečná kapacita. Plně
si uvědomujeme, že zatím nemůžeme uspokojit
všechny žádosti na umístění dětí do školek –
v současné době evidujeme cca 45 nevyříze-
ných žádostí. Prvotní řešení tohoto nevyhovu-
jícího stavu vidíme v plném obnovení školky 
v J. A. Komenského ulici o min. kapacitě 100 dětí.
Nabízí se i přechodné řešení (na několik let)
využití objektu čp. 45 bývalé školy v Sedlčán-
kách, ale zadáme studii demografického vývoje
a rozhodování zastupitelů o této problematice
z ní musí vycházet.

ZŠ KOSTELNÍ

Město disponuje projektem pro stavební říze-
ní a provádění stavby rekonstrukce nové budo-
vy, který řeší odstranění všech poruch vzniklých
po dobu užívání stavby od roku 1994 a hospo-
dářský odbor MěÚ zajišťuje stavební povolení.

Zahájení rekonstrukce, a tím i postup staveb-
ních prací, závisí na finančních prostředcích
města. V rámci rekonstrukce je nutno při uza-
vření této budovy provést přezdění zděných
příček včetně instalací v nich vedených, kom-
pletní opravu střešního pláště a odstranění pro-
sakování spodní vody do objektu i odvedení
dešťových vod. Je účelné provést uvedené
opravy najednou, aby budova školy byla uza-
vřena co nejkratší dobu, a maximálně využít pro
stavbu dobu letních prázdnin.V roce 2007 chce-
me připravit výběr inženýrské firmy a veřejnou
soutěž na zhotovitele, dále zajišťujeme možnost
státní podpory, abychom v roce 2008 mohli
zahájit stavební práce.

Záměrem města je ale dostavba celého are-
álu školy, proto v roce 2007 budeme na základě
zpracované studie připravovat dokumentaci
k územnímu řízení dostavby školy.

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

V objektu školy se připravujeme na zbývající
opravy elektrických rozvodů a vodovodních
instalací.

Vstupní prostor školy a gymnázia hodláme
řešit až v návaznosti na rekonstrukci ulice J.
A. Komenského.

Na rekonstrukci I. etapy školního hřiště
(kurty) za 1,4 mil. Kč s realizací 2007 jsme
požádali Středočeský kraj o grant ve výši 0,5
mil. Kč. II. etapu  hřiště plánujeme za pomoci
státní podpory nejdříve v roce 2008.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JANA ZACHA

V roce 2007 bude zpracován jednoduchý
architektonický záměr dostavby budovy ZUŠ,
aby se po posouzení ve stavební komisi a Radě
města zadal prováděcí projekt. Realizace
dostavby plánujeme se ředitelem školy na rok
2008.

KOMUNIKACE

RUMUNSKÁ  

V již realizované I. etapě (úsek od Sokolovské
po J. A. Komenského) zadržujeme 632 tis. Kč za
nedodělky a vady (např. chybí vodorovné zna-
čení parkovacích stání), které požadujeme po
prováděcí firmě zjara 2007 odstranit.

Pro II. etapu oprav komunikace (úsek Soko-
lovská po Prokopa Holého) necháme nejprve
v 5 až 6/2007 provést výměnu teplovodních roz-
vodů z kotelny K 20 (v učilišti) do jednotlivých
obytných domů v nákladech cca 3 mil. Kč a rea-
lizaci rekonstrukce vozovky, parkovacích stání
a chodníků provedeme v 7 až 9/2007.

MASARYKOVA 

V 2/2007 budeme disponovat prováděcí
dokumentací na rekonstrukci komunikace
i chodníků v rozsahu od ulice Sedláčkova po
výjezd na Záluží a Brandýs n. L. včetně parkovi-
ště u nádraží. V 3/2007 nám bude předána
dokumentace na dešťovou kanalizaci v dtto roz-
sahu.

Úsek vozovky od ulice Sedláčkova po U Pod-
jezdu je krajská silnice č. 2454 a od U Podjezdu
po výjezd na Brandýs n. L. zase krajská silnice
č. 245, a proto jednáme se Středočeským kra-
jem a Správou a údržbou silnic, aby náklady na
úpravy zmíněných vozovek včetně položení
nových živičných povrchů hradil Kraj. Z tohoto
důvodu předpokládáme realizaci až v roce
2008.

OBYTNÁ ZÓNA POD PŘEROVSKOU

CESTOU

Do 4/2007 připravíme veřejnou zakázku na
výstavbu nových komunikací Zahradní (PPC II),
Jaselská část v PPC I a část v PPC II, Květino-
vá a Jilmová. Realizace v létě 2007 zcela určitě
bude zahrnovat ulice Zahradní a Jaselská, pro-
vedení ulic Jilmová a Květinová bude záviset na
finančních prostředcích města.

ČD ZASTÁVKA JIŘINA 

Investorem zastávky je Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC), v režii města je výstav-
ba okolních chodníků a parkovišť. Projekt chod-
níků v ulicích Žižkova, Chodská včetně parko-
viště cca 25 stání před restaurací U Kubelků
i parkoviště 6 stání v ulici 28. října je zpracován.
Do otevření zkolaudované zastávky v 5/2007
(nyní je ve zkušebním provozu) budou vyprojek-
tované chodníky zrealizovány.

ULICE ZA KOVÁRNOU (za CMC)

Je zpracován urbanistický záměr této ulice
s obslužnou komunikaci z náměstí do Rybářské
a se systémem parkovišť zapuštěných do
zeleně a parkových ploch. V roce 2007 bude
zpracována dokumentace pro stavební povole-
ní, aby akce mohla být v roce 2008 provedena.

KOMUNIKACE SEDLČÁNKY

V severní oblasti Sedlčánek zahájila společ-
nost GASKO Kolín výstavbu dešťové kanalizace
v nákladech 4.248 tis. Kč včetně DPH, do-
končení stavby dle podepsané smlouvy je do 
15. 4. 2007. V návaznosti na tuto akci je připra-
vena na podzim 2007 realizace rekonstrukce
komunikací II. etapy v rozsahu ulic – Jiřinské,
Mírové náměstí, U Přívozu.

Do III. etapy je zahrnuta ulice Družstevní až
po křižovatku se silnicí 2454 na Císařskou
Kuchyni a Čelákovice – předpoklad realizace
2008, do IV. etapy ulice Za Školou, Smetanova,
Fučíkova – předpoklad realizace 2009. Výstav-
bu nových komunikací v obytné zóně Sedlčánek
plánujeme provést najednou v roce 2008 nebo
2009 podle finančních prostředků města.

OBYTNÁ ZÓNA TŘEBÍZSKÉHO

Je vypsána veřejná zakázka na rekonstrukce
těchto komunikací s členěním do dvou etap
(zakázka vypsána na obě etapy), s realizací
I. etapy od 4/2007. V I. etapě ulice K Bílému
vrchu od ulice Jungmannova po ulici Na
Požárech a ve II. etapě ulice K. Otty, Krajní
a zbylé části ulic Lipové, Příční, Na Požárech.

STANKOVSKÉHO III (od Kapličky k TOSu,

resp. V Prokopě)

Do 3/2007 bude připravena prováděcí projek-
tová dokumentace na komunikaci Stankovské-
ho III (v rozsahu od kruhového objezdu po
osobní vrátnici), včetně chodníku a cyklostezky
z opačné strany – ze sídliště V Prokopě. Reali-
zaci plánujeme na léto 2007 a ve Zpravodaji
budete několikrát a podrobně s integrací sídliště
V Prokopě s městem seznámeni.

CYKLISTICKÁ STEZKA ČELÁKOVICE –

LÁZNĚ TOUŠEŇ  

Podepsaná smlouva o dílo s firmou
STRABAG s realizací 3 až 4/2007.

II/245 OBCHVAT ČELÁKOVIC

Společnost Pragoprojekt zpracovává doku-
mentaci k územnímu řízení (DUR) a řeší vlast-
nické vztahy dotčených pozemků.

KRUHOVÝ OBJEZD II/245 

Stavební povolení předpokládáme zajistit do
3/2007, náklady na vlastní kruhovou křižovatku
se odhadují na cca 12 mil. Kč. Město se zaváza-
lo, že vybuduje z důvodu bezpečnosti svých
občanů kruhový objezd, ale povedeme jednání
se Středočeským krajem na spoluinvestorství –
objezd bude součástí krajské silnice č. 245
a připadne do vlastnictví kraje. Město již pře-
vzalo úsek silnice č. 10162 v ulicích Sedláčko-
va, Stankovského a Sokolovské od kraje 
a převážnou část ho za cca 19 mil. Kč zre-
konstruovalo. Město má zájem se podílet cca 
4 mil. Kč na výstavbě kruhového objezdu, ale
další finanční prostředky bychom měli vložit do
rekonstrukce komunikace a chodníků ulice
Sokolovská v úseku od této kruhové křižovatky
dovnitř města k ulici Rumunská a dále ke 
kruhovému objezdu Stankovského. Také bude-
me muset postavit přístupový chodník k budo-
vané diskontní prodejně v průmyslové zóně 
za silnicí.
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KOMUNIKACE PŘÍSTAVNÍ – OBCHVAT

KOVOHUTÍ 

Projektová dokumentace pro územní řízení je
zpracována, odbor Rozvoje města MěÚ zajistí
do léta 2007 územní rozhodnutí.

LÁVKA PŘES LABE – NEDANINY

Město disponuje územním rozhodnutím, po
dosažení územního rozhodnutí na prodloužení
Přístavní (návaznost vjezdů na lávku), vypíše-
me veřejnou zakázku na projekt pro stavební
povolení a podáme žádost o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury (SFDI).

VÁCLAVA KÁLIKA 

Projektová dokumentace na komunikaci
i odkanalizování dešťové vody je vypracována.
Problém je protlak dešťové kanalizace v délce
52 m přes soukromý pozemek a ulici Roosevel-
tovu z nejnižšího místa ulice Václava Kálika do
Hájku. Dosud se nám s vlastníkem pozemku
nepodařilo domluvit na věcném břemeni, pře-
čerpávání dešťové vody z technického hlediska
nepřichází v úvahu.

Komunikace bude do 6/2007 technickými 
službami opravena zbytkovou drcenou živicí
jako např. ulice Přístavní.

PROKOPA HOLÉHO

Ulice, která jako ještě v předminulém roce
Rumunská, je neprůjezdná v obou směrech

v odpoledních a večerních hodinách z důvodu
parkujících aut. V roce 2007 chceme připravit
prováděcí projekt rekonstrukce této ulice se
záměrem veškerou nákladní dopravu odklonit
přes otevřený areál TOS po veřejné komunikaci
ve vlastnictví města uvnitř areálu. Předpokladem
je generální oprava komunikace uvnitř areálu
TOS minimálně od nákladové vrátnice po komu-
nikaci mezi halou společností TOS-MET a halou
TOS za pomoci dotačního titulu na komunikace
v průmyslových zónách.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

� Tajemník MěÚ v Čelákovicích vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní pozici asistent

(podatelna, volby, referenda, RM, ZM) – pra-
covní poměr na dobu neurčitou.
Bližší informace na www.celakovice.cz

� Starosta Města Čelákovic vyhlašuje výbě-

rové řízení na pracovní pozici tajemník

MěÚ – pracovní poměr na dobu neurčitou.
Bližší informace na www.celakovice.cz

POZNÁMKA REDAKCE
Redakce zaznamenala mnoho kladných

i záporných ohlasů na kreslené vtipy nejob-
líbenějšího českého kreslíře Petra Urbana ve
vánočním vydání Zpravodaje.

Redakce se pokusila po několika letech
opustit opakující se styl vánočních čísel
a ozvláštnit ho autorskými kresbami jiného 
tvůrce. Uvědomujeme si, že humor Petra Urbana
je velmi specifický a že vzbuzuje silné proti-
kladné emoce. Pro příští vánoční vydání oslo-
víme jiného význačného kreslíře.Foto: Jan Klaban
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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 %

úterý 16. 1. JAK MÁŇA ZACHRÁNILA MARTINA Z PEKLA  

9.00 hod. Pohádka určená dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč 

pátek 19. 1. PLES PANOKO  

20.00 hod. IX. ples FK Brandýs nad Labem. Předprodej vstupenek: Hračky papír
Čelákovice, Tabák Stará Boleslav

sobota 20. 1. VIII. REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU  

20.00 hod. K tanci a poslechu hrají NON STOP hudební skupiny Dance band 
a Safron. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek v kanceláři KD a Sport
ADOP. Vstupné: 140,- Kč

čtvrtek 25. 1. DIVADLO SKLEP – BESÍDKA   

19.30 hod. Stále stejná a vždycky jiná – pásmo skečů, gagů, scének různých délek
a ražení. Pro děti i pro starce. To vše je proloženo písněmi z dílny autorů
Divadla Sklep. Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými
nápady, těmi nejlepšími. Vstupné: 200,- Kč

pátek 26. 1. PLES GYMNÁZIA  

20.00 hod.

sobota 27. 1. SCREAMFEST 2 – hudební festival 

17.00 hod.

sobota 6., 13., 20. 1. POKRAČOVACÍ KURZ TANCE

15.00 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:
únor – divadelní představení VELKÁ ZEBRA s Ondřejem Vetchým

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

KULTURNÍ KALENDÁŘ
do 2. 1. nádvoří ZUŠ KERAMICKÝ BETLÉM    

Jana Zacha výstava

do 14. 1. Městské muzeum Z TVORBY AK. MALÍŘE JIŘÍHO HANŽLÍKA

a NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

výstavy

27. 1. – 18. 2. Městské muzeum SOCHY – PLASTIKY

výstava děl studentů VŠUP Praha
slavnostní vernisáž v sobotu 27. 1. od 10.00 hod.

27. 1. – 13. 5. vstupní místnost OBRAZY Čeňka Jandy

19.00 hod. Městského muzea výstava

Výstavy v MM jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

Na vánočních koncertech v čelákovickém muzeu, zazněly tak jako v předešlých letech skladby v podání
Komorního souboru Jana Zacha, řízeného B. Hanžlíkem a zpěv Zámeckého pěveckého sextetu.
Tentokrát příjemnou předvánoční náladu slovem doprovázel P. Wieser. Foto: Jaroslav Špaček

VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEU
Dne 27. 1. 2007. v 10.00 hod. bude v muzeu

vernisáž výstavy s názvem BETON.
Tato díla vznikla na Sympoziu Beton v Praze

v Jinonicích, které Zuzana Čížková uspořádala
ve spolupráci s Výzkumným ústavem maltovin
v Radotíně a Českomoravským cementem.

Materiálem je cementová směs, na kterou má
know how studentka VŠUP Zuzana Čížková. Na
výstavě můžete vidět práce Prof. ak. soch.
Kuzrta Gebauera, profesora Vysoké Školy
Umělecko-průmyslové v Praze, jeho žáků, jako
například Petra Bařinky, Zdeňka Rufra, Diany
Winklerové, Báry Maštrlové, Denisy Hřičiščové,
Adama Rybky, Petry Vlachynské, Báry Krej-
čířové, Heleny Seguesové, Jiřího Merčáka
a hosta z Mexika Davida Trevina.

Na výstavě také uvidíte fotografie z průběhu
práce od Jany Šindelářové a Rudolfa Čížka.

Vernisáž uvede Josef Koukal a zahrají čle-
nové Komorního souboru Jana Zacha v Čeláko-
vicích.

Jiří Hanžlík:

Obrazy – kresby – grafika
Zvláštní atmosféru měla vernisáž poslední

výstavy roku 2006 v Městském muzeu v sobotu 
25. listopadu. Rodák, akad. malíř Jiří Hanžlík,
byl přivítán jako zvláště milý host nejen desítka-
mi návštěvníků, kteří se do Síně Jana Zacha ani
nevešli, ale i svými žáky ze Základní umělecké
školy. Poctou bratrovi bylo jak úvodní slovo, tak
skvěle přednesená Pastorela 1932 (Viktorie
Kraf – klavír, Jan Bláha – klarinet), obě to díla
Bohumíra Hanžlíka.

Malíř vystavuje své malby a litografie s praž-
skými, chorvatskými a francouzskými motivy do
14. ledna 2007. A čím si Jiří Hanžlík své obdivo-
vatele získal? Podle B. Hanžlíka „... svým umě-
ním, které není hravé a nezávazné, ale zato
plné něžnosti, ticha a myšlenkové hloubky.
Hanžlík je malíř malující spíše myšlenky než
věci. Protože maluje myšlenky moudré
a povznesené nad hemžení všedního lidského
života, stávají se jeho obrazy pevnými body
v neklidném příboji současnosti.“ mn
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Žije ještě?
Tato otázka směřuje na čelákovický ochotnic-

ký divadelní soubor TYL a odpovědí je – ŽIJE!
V prosinci si členové vzpomněli, že před 65

lety pánové arch. František Marek a Jindřich
Havlas založili divadelní spolek a uvedli za režij-
ní spolupráce s pražským divadelníkem Dédou
Papežem Šamberkovu liru „Josef Kajetán Tyl“.

Bylo to jednak za války, kdy se lidé potřebo-
vali vzájemně podpírat, ale také v době, kdy
byla mezi lidmi chuť se angažovat v kulturních
spolcích.

Je třeba říci, že návštěvnost na ochotnických
představeních, a bohužel Čelákovice nejsou
výjimkou, je slabá. Poněkud lepší je to
s návštěvností divadelních her pro děti, a proto
se náš soubor rozhodl pro tuto cestu.

V současné době uvádíme pohádku podle
Josefa Čapka Velká loupežnická pohádka, kte-
rou se podařilo obsadit s pomocí několika
nových mladých členů, pomohla nám též ZUŠ
Čelákovice, kde pracuje velmi kvalitní divadelní
scéna.

Pohádku jsme od premiéry odehráli již dva-
krát v Čelákovicích (jednou na červnové svato-
jánské pouti), v Toušeni, na přehlídce v Praze,
v Benátkách n. J. a v Káraném. Pro příští rok
zajišťujeme další „štace“, aby nastudování bylo
vyváženo uváděním. Ona totiž lira, pokud má
jen tři reprízy, není „rentabilní“, jak by se v sou-
časných termínech řeklo, neboť čas, který
nastudování ochotníci věnují, musí od něčeho
ukrojit. Radost z představení, které potěšilo
diváky, ale dává chuť do dalších činnosti.

V současné době se rozhodujeme nad
novým titulem a byli bychom rádi, kdyby nás
bylo víc. Herců i těch, co pomáhají zajišťovat
představení. Nabízíme spolupráci zájemcům
o ochotnické divadelnictví. Výhodou pro nás je,
že divadelní spolek TYL Čelákovice, má „zastře-
šení“ v čelákovickém Kulturním domě, což mno-
hým jiným spolkům chybí.

Naší snahou je, aby TYL Čelákovice neza-
niknul. Táhneme tu naši divadelní káru stále dál
a vy, kteří ji chcete táhnout s námi, přijďte, jste
vítáni. Kam, kdy a kde, se dozvíte každý den
v Kulturním domě.

Tak brzy na shledanou se těší vaši Tyláci

MĚSTSKÝ DŮM
DĚTÍ A MLÁDEŽE

Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

http://mddm.celakovice.cz

„Bezpečně po městě“
Koncem roku 2006 se 100 dětí ze šesti škol

okresu Praha-východ sjelo do MDDM v Čeláko-
vicích, aby prověřilo své teoretické znalosti
z dopravní výchovy v praxi. Soutěžily ve čtyřech
oblastech. Na dopravním hřišti za pomoci
strážníků Městské policie Čelákovic skládaly
rozstříhanou dopravní značku, v budově MDDM
zpracovávaly testy, na zahradě hledaly poscho-
vávané značky a po vyznačené trase prošly
městem. Všichni účastníci byli žáky 4. tříd
základních škol, ve kterých se v rámci vyučo-
vání provádí dopravní výchova. Vítězem se
nakonec stalo družstvo ze ZŠ J. A. Komenské-
ho v Čelákovicích. Děkujeme Městské policii
Čelákovic, která celou akci zaštiťovala.

Naďa Pokorná

KURZY

Lapač snů

Kdy: 14. 1. 2007 od 14.00 do 16.00 hod.
Cena: 280,- Kč

Keramický víceramenný svícen vykládaný

skleněnou vitráží

Kdy: 16. 1. 2007 od 19.30 do 22.00 hod. a 17. 1.
2007 od 19.30 do 21.00 hod.
30. 1. 2007 od 19.30 hod. glazování a 6. 2. 2007
od 19.30 hod. dokončení skleněnou vitráží
Celková cena: 1 600,- Kč

Keramika pro děti – kočičí plastika zdobená

proutím

Kdy: 21. 1. 2007 od 14.00 do 16.30 hod.
Cena: 500,- Kč

Skleněné malované šperky

Kdy: 28. 1. 2007 od 15.00 do 17.00 hod.
Cena: 250,- Kč

Zápis do kurzů výtvarných technik pro děti

na druhé pololetí školního roku 2006/07

bude probíhat celý leden od pondělí do

pátku od 16.00 do 18.00 hod.

Mirka Šimonová a Jana Drnková

www.vd-labyrint.cz

tel.: 777 992 214 a 602 848 893

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Najdete nás v zadní části Obecního domu –

vchod z ulice Na Stráni č.p. 1650,

tel.: 776 705 120 web: mctucnak.aspweb.cz

e-mail: mctucnak@quick.cz (nabízíme zasílání
programu a dalších informací na Váš e-mail) 

Otevírací doba:

po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 12.00
st 9.00 – 12.00
čt 9.00 – 12.00 16.00 – 18.00
pá 9.30 – 12.00 16.00 – 18.00

Program na LEDEN 2007 – od úterý 2. 1. 2007.
Každý den od 10 hodin program pro děti:
pondělí dle  programu – viz níže
úterý cvičení pro miminka (cca do 18  měsíců)
středa výtvarka
čtvrtek cvičení (cca od  18 měsíců)
pátek zpívání

Kurz pro budoucí rodiče – každou středu od
14.30 do 16.30 hod., vede porodní asistentka
Věra Nováková, informace: Ivana Turinská tel.:
326 993 504, 604 564 683. Hlaste se co nej-
dříve, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

Schůzka maminek – pondělí 8. 1. od 10.00
hod. pro všechny, kteří se chtějí zapojit do tvor-
by programu v MC

Klub maminek – úterý 9. 1. od 15.00 – 17.00
hod. s laktační poradkyní nejen o kojení

Křesťanské setkání – středa 10. 1. od 18.00
hod. Téma: Změnil (a stále mění) můj život...
Svědectví o životě s Bohem. Hostem setkání
bude pí Gábina Trčková.

Čtení pohádek, tentokrát O pejskovi a kočičce
– pondělí 15. 1. od 10.00 hod.

Povídání o zvířátkách – pondělí 22. 1. od 10.00
hod., představíme akvarijní rybičky

Klub Dvojčat – úterý 23. 1. od 15.00 hod.

Pohádka „O veliké řepě“ – pondělí 29. 1. od
10.00 hod.

Výtvarná dílna – úterý 30. 1. od 17.00 hod.,
Ubrousková technika, materiál zajištěn!

Dne 30. 12. 2006 oslavili 50 let společného
života manželé Miroslava PEKÁRKOVÁ a Ing.

Josef PEKÁREK. Za veškerou péči a lásku
děkuje a do dalších let hodně štěstí a zdraví
přeje dcera Miroslava Kališová s rodinou

Dne 14. 1. 2007 oslaví
85. narozeniny maminka,
babička, prababička paní
Marie PIKALOVÁ z Jiřiny.
K tomuto životnímu jubileu
jí přejí pevné zdraví a spo-
kojenost

dcera Marie s rodinou

Dne 19. ledna oslaví své
75. narozeniny paní Jiřina

MEJZROVÁ. Vše nejlepší,
pevné zdraví a hodně opti-
mismu přejí

syn Jirka s rodinou

Dne 23. 1. 2007 oslaví
70. narozeniny pan Karel

PROCHÁZKA. Vše nej-
lepší, pevné zdraví a hodně
optimismu přeje rodina

Dne 29. ledna oslaví
naše babička, maminka a
prababička paní Barbora

PAULOVÁ krásné 80. naro-
zeniny. Přejeme jí pevné
zdraví, spoustu životního
elánu a dlouhá léta. Záro-
veň touto cestou děkujeme
za lásku a obětavost, kte-
rou nám rozdává.

Vnučka Líba s rodinou, děti s rodinami

Dne 20. ledna uplyne
rok od úmrtí pana Zdeňka

JANÁKA.

Vzpomíná
manželka s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 2. prosince 2006 se za hojné účasti občanů rozzářil městský vánoční strom. Po celý den 
ve městě probíhala řada kulturních akcí, kterými Čelákovice vstoupily do adventního času.

„Pohádky a písničky pod stromeček“, tak se jmenoval program ZUŠ.

MDDM pro děti připravil v pasáži U Diamantů zdobení perníčků. Jarmark na statku v Rybářské ulici.
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Mikuláš, andělé a čerti rozdávali nadílky.

Adventní čas a nálada v Městské knihovně.

Vánoční koncert žáků ZUŠ Jana Zacha 14. prosince 2006 ve zcela 
zaplněném sále školy zahájil orchestr jejích mladých talentů.

KERAMICKÝ BETLÉM
vystavený na nádvoří ZUŠ Jana Zacha je k vidění do 2. ledna 2007.
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ORGANIZACE II. POLOLETÍ

ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007

v základních školách, středních

školách, základních uměleckých

školách a konzervatořích
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

ve středu 31. ledna 2007. Jednodenní pololet-

ní prázdniny připadnou na pátek 2. února

2007. Období školního vyučování ve druhém

pololetí bude ukončeno v pátek 29. června

2007. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro Čelákovice stanoveny takto: 26. 2. –

4. 3. 2007. Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 

2. července 2007 do pátku 31. srpna 2007.

Období školního vyučování ve školním roce

2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

MYŠKY A KOŤATA
Co je u nás nového?
Do naší školičky chodí samé zdravé dětičky!
Pro prevenci vadného držení těla, ale i jen tak

pro radost jsme začali pomocí básniček, písni-
ček a pohádek posilovat, protahovat a uvolňovat
naše tělo na balančních míčích. Míč umožňuje
aktivní „dynamické“ sezení (stále se střídá
zatížení a odlehčení plotének). Zvláště oblíbené
jsou u malých neposedů, které houpání uklidňu-
je. Při cvičení zažijeme spoustu legrace, vždyť
míč je pro děti především hračka. Na rozehřátí
celého těla také využíváme aerobní cvičení s
hudbou a říkadly.

Cvičení s padákem je další netradiční náčiní,
které ve školce využíváme. Jde o velkou plach-
tu, která je sešita z kruhových výsečí čtyř zákl.
barev. Děti se postaví okolo padáku, uchopí ho
za okraj a pohybují s ním za spolupráci celé sku-
piny. Pohybem paží tvoříme domeček, pod kte-
rým podbíháme a vyměňujeme se podle jmen
dětí a barev na padáku. Také si pomocí říkadel
a písní hrajeme na „kolotoč“, „krokodýla“,
„mořské vlnky“ a jiné. Využití her je velmi roz-
manité a dětem se moc líbí.

Během celého školního roku vedeme děti ke
zdravému životnímu stylu.

Šárka Farkašová, učitelka

MŠ Rumunská

ZŠ Kostelní

Kamenka postoupila

do celostátního kola!
Koncem roku 2006 se zúčastnilo družstvo

chlapců 9. ročníků ve složení Jan Pinc, Jan
Chalúpka, Tomáš Kasalický a Aleš Hlaváček
krajského přeboru nohejbalu žáků, který pro-
bíhal v Rudné u Prahy. Našimi soupeři bylo 
družstvo ZŠ Kladno a ZŠ Rudná. Obě tato druž-
stva porazili naši chlapci vždy 2:0 a otevřeli si
cestu do celostátního kola. Jan Pinc navíc získal
ocenění Nejlepší hráč! Držíme našim chlapcům
palce, aby i „celostátní soupeře“ zdolali s úspě-
chem. Vedení 

Exkurze se vydařila
Dne 22. 11. 2006 jsme se vydali na exkurzi do

hokejové haly HC Moeller Pardubice. Celou
nevšední exkurzí nás provázel obchodní manažer
Mgr. Ondřej Šebek. Mohli jsme se tak podívat do

kabin hokejistů, na střídačky, do sky boxů pro
sponzory a manažery týmu, na stanoviště pro
komentátory. Zhlédli jsme také trénink hráčů
a režisérské stanoviště se všemi světelnými efek-
ty, které hala umožňuje. Nejvíce nás zaujalo
vyspělé fitcentrum a regenerační místnost se sau-
nou a vířivkami. A samozřejmě „síň slávy“ s vysta-
venými poháry, které HC Moeller Pardubice vyhrál.

Součástí exkurze byla i soutěž pro žáky o ori-
ginální dres s podpisem Petra Sýkory.

Pro nás to byl nezapomenutelný zážitek, za
který děkujeme HC Moeller Pardubice a paní
učitelce Lence Šudové, která nám tuto exkurzi
umožnila. Žáci 6. A a 6. B

ZŠ J. A. Komenského

Mikulášská stezka odvahy
Naše stěžejní prosincová akce – Mikulášská

stezka odvahy večerní školou – si získává rok
od roku více příznivců a my jsme tomu rádi. Ta

letošní uvítala více než dvě stovky malých nebo-
jácných kluků a holčiček. I když občas nějaká ta
slzička strachu přece jen ukápla, většina dětí
vítala možnost projít se trochu tajemnou školou
s různými nástrahami včetně strašidelných
čertů, svítící kostry, čertovského psa, ale i nebe
plného andělů a majestátního Mikuláše, který
na závěr každému popřál hezké Vánoce,
s nadšením.

Takže příště na nové, trochu jiné, zase trochu
tajemnější stezce odvahy na shledanou.

Mikuláš, čerti a andělé

ZŠ J. A. Komenského 1586

Málokdo ví, že v této ulici se nalézají dvě
základní školy. Podle nového školského zákona,
který platí od ledna 2006, byla zvláštní škola
přejmenována na základní školu, protože
poskytuje a vždy poskytovala základní vzdělání.

Naši školu navštěvují děti, které mají problé-
my s učivem, potřebují při výuce nižší počty ve
třídách, individuální přístup a speciálně pedago-
gické metody.

Snažíme se je co nejlépe připravit na budou-
cí život. V předmětu volba povolání se žáci 7. –
9. ročníku seznamují s možnostmi dalšího vzdě-
lávání. Při tělesné výchově jednou za čtrnáct dní
chodíme do plaveckého bazénu, zpočátku se
děti stavěly k výuce plavání a k otužování nega-
tivně, ale postupně si začínají zvykat.

Na škole funguje primární protidrogová pre-
vence. Spolupracujeme s K-centrem Nymburk,
lektoři tohoto občanského sdružení pracují dlou-
hodobě s žáky druhého stupně a na prvém
stupni je realizován projekt „Zdravý životní styl“
pí Jandurovou z MDDM Čelákovice. Dále
navštěvujeme besedy v kině Blaník Praha
a v muzeu Policie Praha. Poprvé proběhla bese-
da v 9. ročníku se zástupci organizace ACET na
téma sex, drogy a vztahy. O víkendech mají
možnost děti v rámci KMD navštěvovat pražská
divadelní představení, což je pro ně vždy vel-
kým zážitkem. Byli jsme tak v Národním divadle,
na muzikále Tři mušketýři, Kleopatra…

V minulém školním roce jsme spolu se
základní školou ve Staré Boleslavi uspořádali
výstavu výrobků, které děti vytvořily při pracov-
ním vyučování, a výtvarných prací v muzeu
v Brandýse nad Labem. Tato výstava byla velice
kladně hodnocena.

Zápis do této základní školy

proběhne 25. 1. 2007

od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Mgr. Tomáš Valášek, ředitel školy

a Mgr. Irena Vojáčková, výchovný poradce

ZVOL SI ŽIVOT
Jedno listopadové pondělí se někteří žáci

v Čelákovicích setkali s lektory organizace
ACET. Žáci ZŠ Kamenka, ZŠ Čelákovice (býva-
lá Zvláštní škola) a SOU TOS vyslechli před-
nášku na téma „Sex, AIDS a vztahy“.

Křesťanská nezisková organizace ACET
(AIDS Care, Education and Training) přichází do
základních a středních škol s důležitými infor-
macemi a poselstvím pro mladé lidi. Už 11 let
působí na školách ve všech krajích ČR, každo-
ročně navštíví přibližně 220 měst, přednáší na
více než 600 školách a s projektem Zvol si život
již oslovila kolem 700 tisíc studentů.

Cílem tohoto projektu je informovat mladé lidi
o způsobech přenosu HIV/AIDS a rizikovém
chování. S tím souvisí i široké spektrum otázek
v oblasti partnerských vztahů, mluví se o hod-
notách jako je věrnost a panenství. Projekt vede
mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu
odpovědně a viděli sex z hlediska zdraví a trva-
lých partnerských hodnot. Cílem je poskytnutí
kvalitních informací, které povedou ke zvýšení
sebeúcty v partnerském vztahu i úcty ke druhé-
mu pohlaví. Dlouhodobý cíl je snížení rizikového
chování mládeže, tím snížení počtu HIV pozitiv-
ních osob, počtu lidí závislých na drogách,
snížení rozvodovosti a nechtěných těhotenství.

Pokud se člověk stane HIV pozitivním, je
vyřazen ze společnosti, mnohdy ztratí zaměst-
nání, je odmítnut svými blízkými i přáteli, prožívá
beznaděj. Na virus zatím neexistuje žádný účin-
ný lék. Jednou z možností jak zabránit šíření
AIDS by mohlo být to, co vyjádřil jeden anglický
lékař: „Nejlepší odpovědí na epidemii AIDS je
epidemie věrnosti.“

Žáci, které přednáška zaujala, měli možnost
se zúčastnit klubového večera, který byl jejím vol-
ným pokračováním. Zhlédli zde krátký film Dokud
nás smrt nerozdělí a dokumentární snímek
z ukrajinského zařízení pro nemocné, u kterých
již propukla nemoc AIDS. Dostali také prostor
klást otázky a dozvědět se podrobnější informa-
ce od lektorů, kteří jsou pravidelně v kontaktu
s HIV pozitivními, znají jejich příběhy a osudy.

Věříme, že tento program byl pro žáky více
než vytržením z běžného školního dne a že
pozitivně ovlivní jejich postoje i chování.

Za všechny organizátory z Apoštolské církve
Lysá nad Labem Helena Vaňková
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc LEDEN
úterý 2. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za listopad 2006

úterý 9. �� spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2006 (mimo spo-
třební daň z lihu)

pondělí 22. �� daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
a z funkčních požitků

středa 24. �� spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2006 (pouze spo-
třební daň z lihu)

čtvrtek 25. �� spotřební daň

- daňové přiznání za prosinec 2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení

spotřební daně z topných olejů, zelené nafty 
a ostatních (technických) benzinů za prosinec
2006 (pokud vznikl nárok)

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za pro-
sinec 2006

- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2006
středa 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za prosinec 2006

�� daň silniční

- daňové přiznání a daň za rok 2006
�� daň z nemovitostí

- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové
přiznání na rok 2007

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská č.p. 1373, tel.: 326 995 361

Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

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

Provozní doba:
pondělí 15.00 – 22.00 muži
úterý 14.00 – 20.00 ženy
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu č.p. 1753
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba:
pondělí 17.00 – 21.30
úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal–Aliance*,

20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čtvrtek 17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota 12.00 – 21.00

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

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

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

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.,
oznamuje 

přerušení dodávky elektřiny

� v sídlišti V PROKOPĚ
Dne 3. 1. 2007 v čase od 8.30 do 12.00 hod.

Pro případné informace volejte na tel.: 840 840 840.

NABÍZÍ:
� Kurzy přípravy k přijímacím zkouškám na

vysoké školy (přípravu k maturitě) v předmě-
tech: Matematika, deskriptivní geometrie fyzi-
ka, chemie, biologie, anglický a německý
jazyk.

� Kurzy počítačové gramotnosti pro začáteč-
níky i pokročilé.

� Kurzy angličtiny, němčiny, italštiny a španěl-
štiny pro veřejnost.

Bojíte se začít s počítačem?

Potřebujete si něco zopakovat?

Chcete se naučit něco nového?
Gymnázium Čelákovice vypisuje od ledna tyto
kurzy:
• 19. 1. 2007 – pro začínající  (práce se soubo-

ry, s myší a klávesnicí)
• 26. 1. 2007 – základy práce s textovým edito-

rem (písmo, úprava textu)
• 9. 2. 2007 – pokročilá práce s textovým edito-

rem (tabulka, vkládání obrázku)
• 16. 2. 2007 – základy práce s tabulkovým kal-

kulátorem (práce s tabulkou, základní početní
operace, tvorba grafu)

Kurzy budou probíhat v pátek v učebně infor-
matiky od 14 do 16 hodin, při minimálním počtu
čtyř přihlášených účastníků. Cena jednoho
kurzu je 200,- Kč.
Zájemci volejte na telefonní číslo: 326 929 011.
Těšíme se na Vás.

Belgie 2006
Tento rok přišla naše třída na řadu v udržo-

vání tradice česko-belgické výměny se studenty
školy VIRGO SAPIENS v Londerzeel – belgic-
kých Čelákovicích, by se dalo říci, malém
městečku nedaleko Bruselu. Nikdo nevěděl do
čeho se to vlastně pouštíme, informací o našich
budoucích bratříčcích a sestřičkách, jimiž se
naši belgičtí partneři měli na jeden týden stát,
byly dost málo vypovídající, tak jsme se připra-
vili i na nejhorší, jako například že budeme
dostávat málo jídla, alespoň mě nic hrůzostra-
šnějšího nenapadlo. Ale tato nejhorší obava se
nenaplnila! Jídla bylo dost a postupně se všech-
ny otazníky v našich hlavách měnily v pozitivní
zážitky. Program byl opravdu přeplněný, tamní
učitelé se snažili ukázat nám co nejvíce z jejich
země, naše uši musely vstřebat ohromné množ-
ství přednášek, mozky se postupně přepínaly
do režimu myšlení v angličtině (to zní snad
i slibně) a celkem jsme se včlenili jak do kolek-
tivu, tak i do rodin. Z bodů programu, které jsme
stihli, to byly např: prohlídka Londerzeel, kurz
dobrovolníků červeného kříže, návštěva Ant-
verp, ultrarychlý let Bruselem, tentokrát bez
přednášky a i bez styku s nějakými dobrovol-
níky, kteří stojí jinak v Belgii, jak se zdálo, za
veškerou prací. Dále jsme viděli město na
pobřeží Severního moře Oostende. Mohli jsme
si dokonce i sami zadobrovolničit v tamních
domovech důchodců a pak přišla na řadu spe-
cialita belgických teenagerů – VIPE party, což
nebyla party pro VIP, jak jsme si původně mys-
leli, jen už asi není úplně „trendy“ říkat v Belgii
diskotéka. Tyto všechny činnosti, které jsme za

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

www.gymnacel.cz

ten týden s vypětím sil prožili, byly vlastně
jenom kulisou pro naše stále rostoucí přátelství.
Když jsme se pak v neděli večer loučili s našimi
rodinami a s partnery, jen málokteré oko
vydrželo ten nátlak emocí, aniž by alespoň
nezvlhlo. Ještěže jsme si mohli říct: „Za půl roku
nashle v Čechách.“ No a výchozím produktem
pobytu je snad zlepšení našich znalostí angličti-
ny, nebo alespoň zlepšení stavu naší schopnos-
ti ji aktivně použít. Aneta Büchlerová, 6. A

Na adrese www.brandysko.cz – Městský úřad  –
Informace odborů – odbor dopravy – on-line
odbavování klientů (POZOR – sjet dolů na konec
– stránky on-line registrace), je možno objednat
se až 3 měsíce předem v přesně stanovený den
a hodinu k vyřízení potřebných úkonů.
Na stránkách www.brandysko.cz jsou rovněž
zveřejněny formuláře vztahující se k jednotlivým
úkonům.

Na základě ON-LINE registrace budete zave-
deni do systému a na Vámi zvolené agendě ve
zvolený čas budete přednostně odbaveni.

Vyberte si z nabídnutých agend (vybrat si
však můžete pouze z aktivních agend – ta, která
poté, co na ní najedete kurzorem, změní barvu):

• Evidence motorových vozidel

• Evidence řidičů, řidičské průkazy

• Dovozy, přestavby, stavby vozidel

• Autoškoly, přezkušování řidičů

• Cestovní doklady VÝDEJ – PASY

• Cestovní doklady PODÁNÍ – PASY

• Zrušit objednání

ODBOR DOPRAVY

pracoviště: Mariánské náměstí 28, Stará

Boleslav 250 02

Evidence řidičů – tel: 326 909 366, přepážkové

pracoviště tel.: 326 909 319,

Evidence motorových vozidel – tel.: 326 909 333

Úřední hodiny:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

pracoviště: Mariánské náměstí 28, Stará

Boleslav 250 02

Cestovní doklady – tel.: 326 909 355-6, 361

Úřední hodiny:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

PSYCHIATRICKÁ ORDINACE
MUDr. Michaela Pulkrábová

Stankovského 1643, Čelákovice

Zahájeno: 1. 12. 2006 

NABÍDKA:

psychiatrické vyšetření, psychiatrická léčba,
psychosociální podpůrná intervence,

individuální psychoterapie,
skupinová psychoterapie závislostí

Kontakt: 326 997 326,

e-mail: mudr.pulkrabova@tiscali.cz
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Máme novou dlážděnou ulici
Nazývá se Ferlesova a je nejdelší v nové jiřin-

sko-sedlčanské zástavbě, blízko řeky Labe.
Přikládám fotografii jejího ukončení z období
rozpracovanosti. To, co zobrazuje, je svým způ-
sobem zvláštní.

Je přirozené, že betonové krajnice zámkové
uliční komunikace (ale i každé jiné, snad vyjma
parkovacích míst) budou oboustranně rovné
s ohledem na snadnou pojízdnost, otáčení vozi-
del i na estetickou stránku. Leč omyl. Na foto-
grafii dokreslená přerušovaná čára vyznačuje
logicky předpokládanou krajnici a kolmé zakon-
čení ulice. Ono „vyboulení“ silnice – půdorysně
představující doslova jen pár čtverečních metrů
– je dáno tvrdošíjným trváním vlastníka pozem-
ku, nového pana statkáře, na svém majetku.
Možná je i jiný důvod – kdo ví?

Významný podíl na této raritě má i čelákovic-
ký pan geodet, který v roce 1997 vytyčoval
pozemky pro budoucí stavitele rodinných domů,
pro potřebu města na komunikace a IS i pro
budoucího pana statkáře. Geometrický plán,
bez konzultace s dalšími účastníky a bez pode-
psání protokolu zaslal k zapsání do Knihy
katastrů. Zápisem v KK „spadla klec“ 
a změna je možná jen se souhlasem majitele
pozemku.

Obratem po upozornění na onu geometrickou
anomálii a opomenutí dalších zájemců pan sta-
rosta jednal s nabyvatelem – s panem statkářem
o souhlasu se změnou. Pan statkář se změnou
laskavě souhlasil. Město nechalo provést nové
zaměření, smlouvu atd., ale pan statkář slovo
zrušil a trval na původním zaměření.

Při letošní výstavbě komunikace tato zrůd-
nost vyvstala ještě výrazněji, a to, co ukazuje
fotografie, je ve Ferlesově ulici neměnnou sku-
tečností.

Pan starosta po upozornění na rodící se sku-
tečnost opětně žádal pana statkáře o odprodej,
či o výměnu oněch pár metrů. Žel narazil opět
na jeho neústupnost. Nutno dodat, že pravá
strana dlážděné komunikace měla pokračovat
do zatravněné plochy. Tím by otáčení vozidel,
vjezd do čelní parcely a další dopravní potřeby
byly značně omezeny.

Po předložení nákresu rýsující se anomálie
a po konzultaci pan starosta města Ing. Klicpe-
ra okamžitě rozhodl o novém technickém řeše-
ní. Zeleň ustoupila rozšíření komunikace a pro-
blém byl vyřešen. Promtně přistoupili ke
změněnému řešení – vlastně vícepráci vedoucí
pracovníci, obsluhy strojů i dlaždiči prováděcí
firmy.

Rozum a rychlé rozhodnutí zvítězily.
Vážení Čelákováci, pokud se domníváte, že

slalomové trasy rozvíjejících se železnic
a nových zpevněných silnic, které v 19. století
zásluhou tvrdohlavých vlastníků půdy vznikaly,
jsou dávnou minulostí, pak vězte, že se 
mýlíte.

Všem – PF 2007 a radním města držme
palce. Bašus, Jiřina

Pokračujeme v uveřejnění dalších

poděkování voličům:

�� „Sliby se mají plnit nejen o Vánocích…“
Skončilo období předvolebních slibů, voleb-

ních plakátů, agitačních letáků, kulatých stolů
i různých besed a setkání s mnohými z Vás.

Je dobře, že je to za námi. Že jsme se opět
vrátili do všední, každodenní reality a můžeme
opět v klidu pracovat. Provedli jsme si analýzu
výsledků a hledání odpovědí na všechna proč?
Proč zrovna takhle? Proč se nezajímalo ještě
více lidí o svoje město? Proč aktivity mnohdy
končí s vyhlášením výsledků voleb a rozdělením
funkcí? Proč se průbojní a schopní našeho
města nespojí v jednotě názorů na to, co je
dobré pro toto město a jeho obyvatele a netáh-
nou za jeden provaz?! A takových proč bylo
mnoho. Přiznáváme, ozývaly se mezi námi
i některé předvolební tipy o možnosti dosažení
většího počtu mandátů, o jiné skladbě Zastupi-
telstva, jiné koalici i odlišném složení Rady
města apod. Tato sebereflexe nám umožnila
jedno zásadní rozhodnutí: Nezatrpknout nad
třetím místem a malým počtem dvou kandidátů
v Zastupitelstvu města, a přesto se pokusit rea-
lizovat sliby, ke kterým jsme se v předvolebních
prohlášeních zavázali. Dokázat vám, našim voli-
čům i ostatním spoluobčanům, že věci se dají
dělat jinak, snáze a především úsporněji a že od
svých slibů neutíkáme.

„Děkujeme.“ Tak měl asi tento příspěvek
začínat. „Děkujeme za vaše hlasy. Děkujeme za
možnost být u tohoto zápolení myšlenek, před-
sevzetí a vizí. Děkujeme, že můžeme některé
věci ovlivňovat. Děkujeme, že máme možnost
prosazovat plnění toho, co jsme vám slibovali
před volbami a proč jste své hlasy i důvěru dali
právě nám.“

Pro naplnění našeho nosného volebního
hesla „PENÍZE Z BRUSELU DO ČELÁKOVIC“
budeme dělat maximum. Chceme být těmi kdo
chtějí, kdo umí a kdo to dokáží. Věříme, že
v následujících letech najdeme průřezově i širo-
kou podporu v rámci stávajícího Zastupitelstva
a podaří se nám vytvořit dělný tým s jediným
cílem: získání maxima peněz mimo rozpočet
města na podporu žádoucích aktivit pro jeho
rozvoj, rozmach podnikání, služeb a třeba
dalších zařízení umožňujících smysluplné
i aktivní využívání volného času.

Nabízíme vám soustavnou kontrolu – kontrolu
nás, kteří jsme kandidovali za SNK-ED a pracu-
jeme jako vaši zástupci v Zastupitelstvu města.
V pravidelných intervalech Vás budeme na
stránkách Zpravodaje informovat o všem, co
jsme dokázali či iniciovali, co připravujeme, co
je rozjednáno, z kterých grantů, fondů či jiných
finančních mechanismů žádáme o podporu
a jak jsme úspěšní. Ne my, ale jak je úspěšné
Město. Bez spolupráce a pomoci jeho předsta-
vitelů, bez jejich zápalu pro věc by byla efektivi-
ta vynaloženého úsilí pár jedinců neúčinná,
i když jistě ne marná. Nevnímali jsme tyto komu-
nální volby jako boj o moc, ale jako službu, úsilí
a příležitost pozvednout prestiž našeho města
nejenom v rámci našeho středočeského regio-
nu. Věříme, že budeme všichni společně 
úspěšní. Ing. Vilibald Knob

Že by první vlaštovka?
Všichni máme tisíce osobních zkušeností

s vlastními sliby či předsevzetími. Je snadné
slíbit. Hůř se plní…

I my jsme jako SNK-ED něco před několika
týdny slíbili a nyní se minimálně čtyři roky chce-
me – pokud nám to bude umožněno – se svými
sliby čestně vyrovnat. Naším prvním příspěv-

kem je snaha o zajištění finančního příspěvku
na opravu jednoho z našich sportovišť.

V říjnu vypsal krajský úřad Středočeského
kraje grant na podporu sportu a volného času.
V termínu jsme proto zpracovali žádost se všemi
nezbytnými přílohami. Nejdůležitější součástí
bylo předložení smysluplného, obhajitelného
a finančně realizovatelného projektu. Kompletní
dokumentace byla po podpisu pana starosty
v termínu 21. listopadu 2006 předána na Kajský
úřad k dalšímu postupu a vyhodnocení.

O co jsme žádali? 
Záměrem místní samosprávy je nechat zre-

konstruovat pětatřicet let starý sportovní areál,
který je součástí komplexu nové školy.

Cílem je proto celý areál ve třech etapách
opravit a zrekonstruovat. Po rekonstrukci bude
možno díky umělým povrchům sportovní areál
využívat po podstatně větší část roku.

První etapa, která je předmětem předložené-
ho projektu, spočívá v opravě a vybudování
volejbalového hřiště, hřiště na košíkovou,
a nezbytného mobiliáře vč. silonové sítě. Sou-
časně bude v této etapě provedeno odvodnění
této části areálu. Předběžné celkové náklady
jsou ve výši 2,013 mil. Kč vč. DPH.

Jsme přesvědčeni, že v současnosti by každá
obec, škola nebo sportovní klub měly disponovat
moderním sportovištěm s povrchem, který posky-
tuje vysokou míru bezpečnosti pohybu za každé-
ho počasí. Nejčastější je kombinace školního
a veřejně přístupného sportoviště v jednom. Tato
alternativa je i dle našeho názoru z hlediska vyu-
žitelnosti nejefektivnější. Realizace tohoto projektu
by pokrývala potřeby školní výuky společně s vol-
nočasovými pohybovými aktivitami veřejnosti.

Současně klademe vysoké nároky i na dlouhou
životnost a trvanlivost povrchů, univerzálnost
stavěného hřiště, finanční únosnost realizace, jed-
noduchou údržbu, možnost každodenního inten-
zivního používání a minimalizaci zranění hráčů.

Smyslem je samozřejmě i příprava podmínek
pro výraznější využití a provoz tohoto území
spojený s rozvojem podnikání a služeb v rámci
cestovního ruchu, stejně tak i zlepšení jeho vyu-
žití obyvateli Čelákovic či hosty a turisty, kteří
naše město navštíví.

Investiční náklady projektu „Čelákovice –
oprava sportovního areálu“ v navazujících eta-
pách dále zahrnují:

Druhá etapa bude předmětem žádosti o pod-
poru v roce 2007, a to také formou grantu Stře-
dočeského kraje. Rádi bychom městu pomohli
opravit a vybudovat tenisové hřiště, hřiště na
nohejbal a malou kopanou a tenisové zdi vč.
silonové sítě. Předběžné celkové náklady jsou
ve výši 1,855 mil. Kč. vč. DPH.

Ve 3. etapě by se měla uskutečnit rekon-
strukce 250 metrového atletického oválu,
modernizace fotbalového hřiště s položením
trávníku třetí generace, rekonstrukce sektoru
pro dálku, sektoru pro skok vysoký, sektoru pro
vrh koulí, umělého osvětlení a nezbytného
mobiliáře. Zároveň bude provedeno dokončení
celkového odvodnění tohoto areálu. O spolufi-
nancování předběžných nákladů ve výši 9,54
mil. Kč chceme požádat z operačního progra-
mu, či podpory z Ministerstva školství, resp.
Ministerstva financí v létě  příštího roku.

Celkové předpokládané investiční náklady
kompletní opravy sportovního areálu tak dosa-
hují částky cca 13,5 mil. Kč, přičemž pokud
budeme úspěšní v našich žádostech, mělo by
být z rozpočtu města hrazeno cca 8 mil. Kč
a zbývající část (cca 5,5 mil Kč) bychom obd-
rželi „zvenčí“. Rádi bychom, aby byl areál kom-
pletně zrekonstruován 1. září roku 2008.

Ing. Vilibald Knob
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Moderní byt 1+1, 47 m2 v př. RD v Mochově.
Plyn. vytápění podlahy, radiátory, plně zařízeno

standardním nábytkem pro několik osob.
Pro 1 os. 8500,- Kč/měsíčně i se spotřebou,

každá další osoba + 1500,- Kč/měsíčně.
Velmi dobré spojení s Prahou.

Tel.: 728 230 507

Soukromá firma se sídlem v Čelákovicích

hledá pracovníka na plný úvazek pro zpra-

cování firemní agendy na PC (evidence
zakázek, sklad, fakturace). Požadujeme ukon-
čené středoškolské vzdělání ekonomického
zaměření, řidičský průkaz skup. B, samostat-
nost, flexibilitu. Nástup dohodou. Své životopisy
zasílejte na e-mail: vytahy.info@seznam.cz

nebo volejte na tel.: 326 991 094 v době od
8.00 do 14.00 hod.

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

20. ledna od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto
hodiny, můžete využít i chovatelské a hou-
bařské poradny. Areál děkanství v Kostelní
ulici 455.

NEZAPOMEŇTE

TŘÍDIT ODPAD

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
adresa: Mochovská 116, Čelákovice

tel.: 326 992 682

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA

pondělí zavřeno
úterý 10.00 – 15.00 
středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 10.00 – 15.00 
pátek 12.00 – 18.00 
sobota 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

!!

Konec dobrý, všechno dobré. To se dá říci
o počasí na sklonku roku a o růstu hub. Málokdo
by čekal, že ještě v druhé dekádě prosince
porostou „hnědáci“. Tady prosím pozor na pře-
mrzlé plodnice – houby se chovají jako maso
(obsahují totiž taky bílkoviny, které podléhají
rychle rozkladu). Co nám tedy na konci roku
roste – hlavně čirůvky: fialové, dvoubarvé,
kosatcové, havelky – šťavnatky: tečkované,
modřínové, pomrazky... líhy, naše známá
penízovka sametonohá a samozřejmě hlíva
ústřičná.

Na zapamatování: na fotografii vidíte
nejčastější čirůvky fialovou a dvoubarvou.
Lepista nuda (čirůvka fialová) – celá plodnice
ametystově fialová, později nahnědlá. Klobouk
hladký, masitý s podvinutým okrajem. Ve stáří
bledne (světle fialová do běla). Lupeny husté,
fialové. Třeň fialový, dosti pevný. Dužnina
v mládí fialová, později do šediva. Houba je
příjemně aromatická. Je vhodná k upotřebení
na všechny známé způsoby. Podobná čirůvka
dvoubarvá – rostoucí v hájích, parcích, zahra-
dách, lukách má dužninu bělavou, krémově
zbarvené lupeny a fialový třeň.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

Moderní vlaky i u nás!
Cestující veřejnost využívající vlakovou

dopravu o víkendu mohla již během podzi-

mu zaznamenat potěšující novinku: České

dráhy konečně nasazují moderní elektrické

patrové jednotky řady 471 i na trať Praha-

Nymburk-Kutná Hora. Od nového jízdního

řádu by nasazení mělo být pravidlem,

v závislosti na provozuschopnosti souprav.

Pro cestující se tak nově nabízí možnost

cestování 1. třídou v osobních vlacích.

V odpovědích na otázky Zpravodaje Čeláko-
vic občanům novinku přibližuje Ing. Vratislav

HAVEL, technický ředitel společnosti ČKD
Vagonka, a. s., ze skupiny ŠKODA Holding, a. s.:

Čím je nový pantograf Českých drah výji-

mečný?

„Nová elektrická jednotka především význam-
ným způsobem mění pohled na kulturu cesto-
vání v příměstské dopravě. Má klimatizaci,
nástupní prostor je řešený jako nízkopodlažní se
snadným vstupem pro osoby se zdravotním
postižením, starší lidi, vozíčkáře. Těm slouží
i speciální nástupní plošiny a bezbariérové toa-
lety. Řešení interiéru vlaku umožňuje poskyt-
nout místo pro cestující s jízdními koly. Vlak je
vybaven pohodlnými sedačkami s textilním
povlakem. A několik technických informací:
dvou anebo třívozový dvoupodlažní vlak se
skládá z elektrického vozu s trakčním zařízením
a řídícího, resp. ještě vloženého vozu. Krajní
vozy jsou vybaveny kabinou strojvedoucího
a na čelech automatickým spřáhlem pro rychlé
spojování vlaků. Celá jednotka je v provedení 2.
vozové třídy, horní podlaží hnacího vozu nabízí
1. vozovou třídu. Celková obsaditelnost třívo-
zové jednotky je 310 sedících a 333 stojících
cestujících. Trakční vlastnosti umožňují dosaho-
vat krátkých jízdních časů na tratích s četnými
zastávkami a pomocí spojování automatickými
spřáhly lze sestavovat vlaky podle okamžité
provozní potřeby. Z jednoho stanoviště strojve-
doucího lze řídit až 4 spojené jednotky.“

Jaké jsou základní technické parametry

jednotky?

„Hmotnost třívozové jednotky je 160 tun.
Skříň vozů je integrální konstrukce vyrobená
z hliníkových velkoplošných protlačovaných pro-
filů, kdy na jedné skříni dochází k úspoře cca 
25 % hmotnosti oproti klasické ocelové skříni.
Tato úspora spolu s moderní trakcí s asyn-
chronními elektromotory umožnila vyrobit také
elektrický vůz v patrovém provedení a kromě
toho ušetřenou hmotnost využít v zařízení zvy-
šujícím komfort pro cestující. Mimo jiné je celá
jednotka klimatizovaná Jednotka je napájena
stejnosměrným proudem o napětí 3 kV. Plusový
pól je v troleji a je snímán sběračem elektrické-
ho vozu, minusový pól je v kolejnicích. K odbě-
ru proudu je určen jediný polopantografový sbě-
rač ŠKODA umístěný ve snížené části střechy
trakčního vozu. Trakční měnič se skládá z dva-
nácti IGBT tranzistorů. Pohon zajišťují třífázové
asynchronní motory o výkonu 4x 500 kW.
Řízení je mikroprocesorové, všechny vozy jsou
vybavené vlastními počítači. Mikroprocesorový

systém řídí a kontroluje podle povelů ze stano-
viště strojvedoucího činnost trakčních a pomoc-
ných měničů včetně dalších zařízení. Zajišťuje
přímé řízení při jízdě i brzdění, rychlostní regu-
laci, protiskluzovou ochranu, diagnostiku a říze-
ní dalších hnacích vozů. Přenos řídicích signálů
soupravy je zabezpečen vlakovou komunikací
WTB podle normy IEC. Konstrukční rychlost
elektrického vlaku je 160 km/h, stávající prove-
dení je dodáváno pro rychlost 140 km/h. Sou-
pravy jsou určeny pro provoz ve středoevrop-
ských klimatických podmínkách v rozmezí teplot
od -30°C do +40° C. Pojezdová část motorové-
ho vozu jednotky je tvořena dvěma dvounápra-
vovými podvozky s individuálním pohonem
náprav zcela odpruženými asynchronními tra-
kčními motory. Primární vypružení podvozku je
tvořeno čtyřmi dvojicemi ocelových šroubových
pružin. Vypružení vozové skříně tvoří čtyři vzdu-
chové pružiny membránového typu, uložené na
pryžokovových přídavných pružinách.“

Dr. Ing. Roman Štěrba
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FOTBAL

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Fotbalisté Unionu dotáhli první část sou-

těžního ročníku 2006/07 v krajském přeboru

k prvnímu místu. Výrazný podíl na tomto

umístění měla práce trenéra Radovana Hro-

mádka, který převzal tým po sestupu z divize.

Naordinoval náročnou fyzickou přípravu,
neváhal dát možnost dorostencům Havlátovi
a Haklovi, kteří  zapadli do základního kádru.
Trenér měl výhodu i v tom, že kostra mužstva
zůstala, nikdo z těchto fotbalistů neodešel. Po
malém zaváhání v úvodním kole se tým
v dalších zápasech stabilizoval a fotbalově
zcela jistě patřil k nejlepším v této soutěži.
Dobré výkony brankaře Rathouského (ale
i Pokorného), spolehlivá hra obrany, která se
stabilizovala ve složení Havlát, Homola, Flekač
a Jelínek, zařadila Union na první místo v počtu
nejméně obdržených branek – 10! Rozestavení
záložní řady Hakl, Dozorec, Skuhravý, Finger-
hut, doplňované Novákem, Hájkem či Vítem,
tvořilo základ kvalitní ofenzívy reprezentované
produktivní útočnou dvojicí Dalekorej (5 branek)
a Matějka (9 branek). Při součtu vstřelených
gólů to byl opět Union, který byl se 40 trefami do
černého nejúspěšnějším ze všech mužstev kraj-
ského přeboru. To vše vyústilo v postavení na
čele tabulky a s dostatečným náskokem před
třetími Semicemi. Čelákovičtí fotbalisté jsou
však teprve v polovině soutěžního ročníku a až
jaro potvrdí konečné výsledky.

Před trenérem i mužstvem je teď dvoumě-
síční  zimní příprava během které bude mužstvo
hrát zimní turnaj Meteoru. Kádr Unionu bude
třeba rozšířit, a tak bude na vedení týmu řešit
tento problém. Ohlédněme se ještě za několika
zajímavostmi podzimu.

Na hřištích soupeřů byl Union nejúspěšnější,
když ztratil pouhých 5 bodů a měl aktivní skóre
16:6. Na čele tabulky pobýval Union celkem 5
kol, nejvyšší výhry dosáhl s Nymburkem 7:0
a nejvyšší výhry na půdě soupeře dosáhl v Sedl-
čanech v poměru 4:1! Bez porážky hrál Union 8
kol, nejrychlejší branku vstřelil Novák, a to ve 3.
minutě utkání Sedlčany-Union. Tento „rekord“
vyrovnal v utkání proti Jesenici Matějka. Bran-
kař Rathouský udržel neprůstřelnost 320 minut.
Union neměl během podzimu jediného vylou-
čeného hráče a sudí za odehraných 15 kol
ukázal hráčům Čelákovic celkem jen 20 žlutých
karet. Po měsíčním volnu nastupují hráči do pří-
pravy 15. ledna 2007, a tak si přejme, ať ná-
ročná práce během přípravy přinese ovoce ve
druhé části krajského přeboru.
Union – to je i mládež

Starší dorost pod vedením trenéra Hájka 
skončil v divizní tabulce na 6. místě s 21 body.
Začátek soutěže byl poněkud rozpačitý, i když
se hrálo se silnými soupeři. V dalších kolech si
celek připsal body z České Lípy, Sokolova
i Chebu a podpořené domácím ziskem (s výjim-
kou Děčína) přineslo umístění ve středu tabulky.
Trenér Hájek se musel obejít bez Havláta s Hak-
lem, kteří působili v „A“ a jeho důvěru měla
základní sestava: Pokorný – Morávek, Mourek,
Procházka, P. Veselý P. – M. Veselý, Reichert,
Poborský, Světlý – Čerych Ma., Müller. Všech
13 utkání odehráli M. Veselý, P. Veselý,  Müller,
Mourek, Procházka, dále 12x nastoupili Rei-
chert, Morávek atd… V čele střeleckého
žebříčku je Martin Čerych, který v 9 zápasech
vstřelil 10 branek, následují Světlý – 6 gólů,
Müller 4 branky atd… 

Dorost by se měl zúčastnit zimního turnaje

BANDY HOKEJ

Z vítězství se radovala Radost

Na školním hřišti v Čelákovicích se konal
devátý ročník „Bohuslav-Gambrinus cupu
v bandy hokeji. Turnaje se zúčastnilo 145 hráčů
šestnácti týmů a letošní ročník se stal jedno-
značně nejvyrovnanějším. Svědčí o tom fakt, že
plnou polovinu z vyřazovacích bojů, včetně
finále, rozhodovalo prodloužení.

Ve dvaatřiceti zápasech padlo celkem 102
gólů. Jeden z nejhezčích pak rozhodl finále
mezi družstvy SPARTA RADOST a HC
TORPÉDO PARDUBICE (viz foto).

Na třetím místě se umístil tým HC YETTI
z Čelákovic, na druhém HC TORPÉDO
PARDUBICE a vítězem se stal nováček turnaje
SPARTA RADOST z Brandýsa nad Labem.

Jménem pořadatelů bych chtěl poděkovat
všem hráčům za účast a za poměrně čistou hru,
díky níž nedošlo k žádnému vážnému zranění.
Dále bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě našeho turnaje, a v nepo-
slední řadě i městu Čelákovice a všem spon-
zorům za finanční podporu. Miroslav Nekolný

NOHEJBAL

Horní řada: Holzman, Novák, Kolenský, Flekač,
Doucek. Dolní řada: Soukal, Klesal, Krčál, Ky-
liánek a vedoucí mužstva Kubaška.

A mužstvo

Muži Spartaku Čelákovice skončili v dlouho-
dobé části krajského přeboru na prvním místě
a postoupili do baráže o II. ligu. Ta se hrála
v Ostravě-Pustkovci. Naše mužstvo se tohoto
úkolu zhostilo na výbornou a postoupilo, když
zdolalo Řeporyje 5:0 a Veselí n. Lužnicí 5:2.

WITTE Automotive Dorostenecká liga

Naši dorostenci nenavázali na úspěšný  rok
2005 a v play-off vypadli ve čtvrtfinále s mužst-
vem Vsetína 1:2 na zápasy. Z kádru odešli Fle-
kač a Kolenský do „A“ týmu, Urbánek a Zlatoh-
lávek se vrátili do Počerad, Vokáč do Českého
Brodu. Snažíme se udržet první ligu v ročníku
2007. V jednání je několik návrhů na sloučení
s jinými týmy a doplnění kádru o další hráče.

Žáci

Oddíl disponuje dvěmi žákovskými družstvy
v počtu 10 chlapců a 4 dívek.

Soutěže hrají turnajovým způsobem a v roce
2006 obsadili velmi pěkné třetí místo v krajském
přeboru. V nadcházející sezoně 2007 bychom
chtěli přihlásit do soutěže družstvo dívek jako
samostatný tým.

Stará garda

Naši senioři přešli v minulém roce z volejba-
lových kurtů na kurt Ve Vrbí.

Parta kolem P. Pánka a K. Štěpánka se
schází  třikrát týdně a vychovává pro naše kate-
gorie mladší hráče, kteří zatím nemají tu výkon-
nost hrát vysoce kvalitní soutěže. V tomto roce
se uvažuje o nárůstu dalších členů, kteří by pře-
šli z Nedanin pod náš klub.

Jako asi každému týmu, tak ani nám se nevy-
hýbají nepříjemnosti a potíže. Jednou z nich je
nedostatečný hrací prostor pro stále se zvětšu-
jící členskou základnu. Stávající kurt nepojme
tolik zájemců, a proto se hledají nové možnosti.
Koncem roku 2006 ukončil svou tříletou činnost
vedoucí klubu Milan Kubaška. Jeho zásluhou se
postavil nový kurt, oplocení a tribuny. To vše
zapadlo do velmi pěkného areálu Městského
stadionu. Velkou měrou se podílel na tom, že se
hraje v Čelákovicích dorostenecká první liga.
Byl u zrodu postupu A týmu do II. ligy. Vedení
mužstva by chtělo Milanovi touto cestou podě-
kovat za jeho dobrou a nezištnou práci, kterou
vykonal pro nohejbalový oddíl.

Závěrem bych chtěl popřát v novém roce
2007 všem našim příznivcům mnoho štěstí
a osobní pohody a poděkovat za podporu, kte-
rou nám projevovali během celého roku 2006.

Petr Flekač

v Neratovicích a přípravu odstartuje v polovině
ledna.

Mladší dorost nebyl tak úspěšný a skončil po
podzimu na 11. místě s 12 body. Trenér Jůza se
musel vyrovnat s marodkou a navíc musel
zapracovat do týmu hráče, kteří vyšli ze žáků.
Všechna mistrovská utkání sehrál Jůza, o jedno
utkání méně odehráli Píša a Zahradník, dále 11
zápasů si připsali Koch, Sucharda, Hrubý, Jurič,
Petr Bařina atd…  Nejvíce mistrovských branek
z celkového počtu 22 vstřelil Zahradník 6, za
ním jsou Jurič 5 branek, Müller 3, atd.

V krajském přeboru starších žáků se trenér
Dozorec musel vyrovnat s úzkým hráčským
kádrem, přesto dosáhl umístění ve středu tabul-
ky, a to na 8. místě při zisku 22 bodů. Během
podzimu se vystřídalo jen 18 hráčů a všechna
utkání odehráli brankař Hlaváček, dále Cabr-
noch, Souček, Šuráň, Uher a Badžo. Žáci zatíži-
li brankové konto soupeřů jen 16 brankami! Nej-
lepší mušku měl Uher se 7 brankami, dále
Šuráň 6 gólů atd… Umístění ve středu tabulky
odpovídá možnostem týmu a pro jarní část sou-
těže bude nutné rozšířit kádr hráčů.

Mladší žáci působili ve stejné soutěži pod
vedením trenéra Skuhravého a ten se svými
velmi mladými svěřenci (převažovali hráči ve
věku přípravky) dosáhl 11 bodů a obsadil 
11. místo. Ve všech mistrovských zápasech
nastoupil Pánek, který byl také nejúspěšnějším
střelcem s 5 brankami. Ve 14 utkáních startoval
Vorasický, ve 13 Skuhravý, Livora atd… Ve stře-
lecké tabulce za Pánkem následují Krajíček
a Poběrežský se 3 góly atd…

Na úrovni okresního přeboru hrály obě pří-
pravky. Starší přípravka skončila na 2. místě za
Starou Boleslaví, ale má jedno utkání k dobru
při stejném počtu bodů. V soutěži minikopané
skončili naši nejmenší fotbalisté na 6. příčce, ale
musíme brát v úvahu, že jsou většinou mladší
než jejich soupeři. Milan Šikl
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VODÁCTVÍ

RACEK Čelákovice
Tak je tu konečně zima, ale to v žádném

případě pro RACKA neznamená začátek zim-
ního spánku. Naopak, je to ten správný čas pro
posílení fyzické kondice. Ať už zimními sporty
nebo jinými aktivitami v teple bazénu, popřípa-
dě fitcentra a podobných „mučíren“. A tak jsme
se rozhodli spojit příjemné s užitečným a ko-
nečně zrealizovali dlouho plánovaný trénink
eskymáků.

Eskymák je neodmyslitelná součást sjezdů
divoké vody, a jelikož bychom už v příštím roce
chtěli posunout obtížnost sjížděných řek ales-

MARIÁŠ

V restauraci U Bohuslavů konal turnaj ve čtyř-
kovém voleném mariáši BOHUSLAVOVA

ČTYŘKA. Ze všech čtyřiadvaceti účastníků tur-
naje se nejlépe vedlo třicetiletému rodákovi
z Čelákovic panu Aleši Mánkovi. Nejlepší ze
všech šesti týmů pak byli NÁČELNÍCI ve slože-
ní: Martin Citriak, Petr Slovák, Michal Strnad
a Stanislav Kohoutek. Miroslav Nekolný 

FLORBAL

FBK Čelákovice
MUŽI

FBK ČELÁKOVICE - TJ TURNOV 4:5 (1:4, 3:1,

0:0)

Branky: Šturma a Krejza po 2
Zápas se pro nás nevyvíjel příliš dobře, po

první třetině byl stav 1:4. Ale dokázali jsme se
vrátit do hry ve druhé třetině a ve třetím dějství
jsme udělali maximum proto, abychom alespoň
dosáhli na bod. Získávali jsme převahu, ale
vyrovnat se nám nepodařilo, když 15 vteřin
před koncem utkání netrefil Krejza odkrytou
branku.
FBK ČELÁKOVICE - FBC JABLONEC n. N.

5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky: Krejza 3, Svoboda, Šturma
Bylo to vyrovnané utkání se štastným kon-

cem pro nás. V závěru poslední třetiny při sou-
peřově power play dal Krejza do prázdné bran-
ky rozhodující gól, když zaznamenal v utkání
hatrick.

LYŽOVÁNÍ

V současné době probíhají jednodenní zájez-
dy na hory do známého lyžařského střediska
Aldrov – Vítkovice v Krkonoších, vhodné jak pro
sjezdaře, běžkaře i snowboardisty.

Další připravovanou akcí lyžařského oddílu je
dubnové rozloučení se zimní sezonou na
rakouském ledovci Hintertux v termínu 18. –
22. dubna 2007.

Veškeré informace: Milan Břinčil, tel.: 739 432
208 nebo 604 618 496 večer.

Přeji vám hezký nový rok 2007 a dobrou 
lyžařskou sezonu! Milan Břinčil

JUNIOŘI

FBK ČELÁKOVICE - FBŠ BOHEMIANS

PRAHA 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

FBK ČELÁKOVICE - FT BŘEVNOV 10:3 (2:0,

4:1, 4:2)

Tabulka muži po 12 kole (skore, body)
1. TJ SOKOL NOVÁ PAKA 57:49 25
2. TJ SOKOL LIBEREC 51:33 23
3. TJ TURNOV 34:20 20
4. FBK ČELÁKOVICE 61:54 19
5. ČESKÝ DUB 55:58 18
6. SK PŘIBYSLAV 48:36 16
7. SLAVIA TU LIBEREC 33:37 7
8. FBC CAMPUS JABLONEC 43:55 7
9. STARS FBC LIBEREC 30:69 4

Vedení FBK Čelákovice děkuje všem svým
příznivcům i sponzorům a zároveň přejeme
Vám všem v novém roce hodně zdraví, osobní
pohody a spokojenosti. Tomáš Holcman

poň o stupeň výš, musíme tuto dovednost sto-
procentně ovládat. Není to jen o přesně nacvi-
čeném pohybu, ale také o schopnosti zachovat
pod hladinou klidnou hlavu a hlavně orientovat
se nejen v průzračně čisté a klidné vodě bazé-
nu, ale i v proudech zakalených potoků a řek.

Tímto bychom také rádi poděkovali pracov-
níkům Městského bazénu v Čelákovicích za
jejich ochotu a za umožnění realizace tréninků
v jeho prostorách. Pavlína Janáková

UPOZORNĚNÍ
Dotace města Čelákovic poskytnuté

sportovním a zájmovým subjektům na

podporu činnosti v roce 2006 je nutné

zúčtovat do 30. ledna 2007. Doklady pře-

dejte odboru školství, informací a kultury

prostřednictvím podatelny Městského

úřadu.




