
Zemřel místostarosta Bohuslav Hnízdo
Ve středu 24. ledna 2007 zemřel náhle ve věku 56 let místostarosta a člen Rady

města Čelákovic pan Bohuslav Hnízdo. I když ve vedení města byl jen krátce od

loňského listopadu, kdy byl na ustavujícím zasedání nového Zastupitelstva zvolen

místostarostou, podílel se v předchozích letech i jako zastupitel na rozvoji Čeláko-

vic. Vznik a zajištění finančních zdrojů na výstavbu železniční zastávky v Jiřině,

která slouží našim občanům a lidem z blízkého okolí od prosince minulého roku,

byly bohužel poslední akcí… Čest jeho památce!  -red-
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� Rozpočet města na rok 
2007

� Jak žádat o důchod

� Daňová přiznání

� Jízdní řád autobusové 
linky 405 směr Brandýs

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Kvetoucí Prunus subhirtella „Autumnalis Rosea“ = sakura před Městskou knihovnou v Čelákovicích. Fotografie pořízena 13. ledna 2007. Foto: Mirko Nosek

ÚVĚRY Z FONDU

ROZVOJE BYDLENÍ
Rada města Čelákovic vyhlašuje

výběrové řízení na poskytnutí úvěrů

z Fondu rozvoje a bydlení města

Čelákovic pro rok 2007 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 poskyto-
vání stavebních půjček na opravy a moderniza-
ci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje
bydlení města Čelákovic a jeho použití.

Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi
můžete získat u vedoucího finančního odboru
MěÚ Čelákovice p. Ing. Karla Majera, tel.:
326 929 121.

Přihlášky k výběrovému řízení se 

přijímají od 15. 2. 2007 do 15. 3. 2007 

do 12.00 hodin v podatelně MěÚ

Čelákovice.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta
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na k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec
musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní
prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých
dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách
odpracovaných od ukončení povinné školní docház-
ky, náhradních dobách pojištění), které nemusí
detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod
nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výji-
mečně.

Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat
sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může
ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho,
aby byla předložena plná moc. Musí však předložit
souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku
a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou
závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.

Při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či
částečný invalidní důchod se předkládá:
- občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
- doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokon-

čeném),
- muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
- ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
- potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhra-

dách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc
z povolání),

- potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku
horníkům, vypláceném před rokem 1996,

- pokud občan chce důchod vyplácet na účet u pen-
ěžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný
a bankou potvrzený tiskopis, „Žádost o zařízení
výplaty důchodu poukazem na účet“,

- doklady prokazující zaměstnání v cizině,
- chybí-li některé doby pojištění, předkládají se

náhradní doklady, které prokazují výdělečnou čin-
nost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy,
svědecké prohlášení aj.,

- evidenční list důchodového pojištění z posledního
zaměstnání – předkládá je zaměstnavatel, a to na
vyžádání OSSZ.
Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku

(důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již
zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:
- občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k po-

bytu,
- úmrtní list zesnulého,
- oddací list – při žádosti o vdovský/vdovecký

důchod,
- rodné listy dětí – při žádosti o sirotčí důchod.

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní
dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá
pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se
zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní,
případně invalidní důchod.

Podrobnější informace ve věci dokladování žádos-
ti o důchod lze získat na kterékoli OSSZ.

Všechny žádosti o důchod postupují OSSZ do
České správy sociálního zabezpečení, která o nich
rozhoduje. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda
jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv.
Může se stát, že chybí, například proto, že organiza-
ce dříve nesplnily svou zákonnou povinnost a nepo-
slaly potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě
se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může
o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence
kompletní. V průměru se doba vyřízení žádosti
o důchod při došetření chybějících dob pojištění
pohybuje kolem 3 měsíců. Ve výjimečných případech,
kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbyt-
ného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhod-
nutím o důchodu zálohu.

Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho
zákonnému zástupci. A to v hotovosti prostřednictvím
držitele poštovní licence nebo bankovním převodem
na účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod
volí sám žadatel.

Odbor SvaZ MěÚ

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTA dne 20. 12. 2006
ZM schválilo:

• úpravu č. 5 rozpočtu roku 2006,
• navýšení rozpočtu Městského muzea v roce

2006 o 30 tis. Kč na zajištění úhrady elektrické
energie,

• rozpočet pro rok 2007 (viz str. 4 až 7),
• využití prostředků rezervních fondů – MŠ Pří-

stavní na nákup materiálu, nových učebních
pomůcek a dovybavení prostor MŠ, – MŠ
Rumunská na nákup spotřebního materiálu
a služeb, – ZŠ Kostelní na výměnu 2 ks vcho-
dových dveří,

• dle podmínek čerpání dotace „Odstranění
havarijního stavu ZŠ Kostelní“ – rekonstrukce
topného systému, ev. č. 298210 7020 závě-
rečné vyhodnocení akce (ZVA),

• poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve
výši 800 000,- Kč Stavebnímu bytovému druž-
stvu, Stankovského 1636, 250 88 Čelákovice
na zateplení obvodového pláště domů
č. p. 1653 a 1654 v ulici U Kapličky,

• smlouvu o poskytnutí dotace Středočeského
kraje Městu Čelákovice v oblasti cestovního
ruchu na rok 2006 evid. č. 4510/REG/2006 na
projekt „Hnědé cedule“ (značky umístěné
v regionu označující čelákovické kulturní/turis-
tické cíle) s časovou použitelností dotace ve
výši 42 tis. Kč do 30. 6. 2007,

• záměr města na prodej pozemků zastavěných
hotelem (Černý beránek) a jeho dalšími budo-
vami/garážemi za minimální cenu 2.000,-
Kč/m2 prokazatelnému vlastníku těchto budov,
za podmínky nabytí právní moci stavebního
povolení vztahujícímu se k investičnímu zámě-
ru tohoto vlastníka na uvedené budovy a při-
lehlé okolí,

• z navržených variant vodného a stočného pro
rok 2007 „variantu C“ – vodné ve výši
28,10 Kč včetně DPH, stočné ve výši 20,27 Kč
včetně DPH, 

• výši měsíčních odměn neuvolněným členům
ZM s účinností od 1. listopadu 2006,

ZM určilo nájemné vodovodu města ve výši 
5 600 tis. Kč a nájemné kanalizační sítě ve výši
3 070 tis. Kč.
ZM pověřilo místostarostu plněním úkolů
v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví (včetně
řízení vedoucí odboru SVaZ), školství, garancí
rekonstrukce ZŠ Kostelní, kultury (včetně řízení
ředitelů KD, MěK, MěM, ZUŠ, MDDM, řízení
vedoucí odboru ŠIK), sportu, hospodaření
s byty a nebytovými prostorami, bezpečnosti
a dopravní obslužnosti. D. V.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

čtvrtek 22. 2. 2006 od 18.00 hod.
v Kulturním domě

Program:
• investiční záležitosti (proluka náměstí,
záměr výstavby prodejny potravin na pozem-
cích u nákladové vrátnice TOS, Stankovské-
ho III - integrace sídliště V Prokopě
s městem, rekonstrukce hotelu Benda...)
• II/245 obchvat Čelákovic, dálniční sjezd
v km 11, 4 dálnice D11 • Mě PO se předsta-
vuje (pozván vedoucí strážník p. Fedaček,
zodpoví i dotazy) • majetkoprávní záležitosti
• změna č. 1 rozpočtu města 2007 • školské
záležitosti (MŠ, ZVŠ) • SDH - nákup požár-
ního vozu     

Pečovatelská služba města Čelákovic,

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice

INFORMUJE:
Pečovatelská služba je terénní nebo ambu-

lantní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravotního postiže-
ní, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje
ve vymezeném čase v domácnostech osob a ve
Středisku osobní hygieny na výše uvedené
adrese.

Uživatel má právo požádat Pečovatelskou
službu města Čelákovic o kterýkoliv níže uvede-
ný  úkon:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speci-

álních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

apod.
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
• holení, pedikúra, manikúra
• pomoc s celkovou hygienou těla v SOH

(svoz a rozvoz klientů)
• pomoc při péči o vlasy
• pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
• dovoz  nebo donáška teplého jídla
• pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• běžný úklid a údržba domácnosti
• údržba domácích spotřebičů
• pomoc při zajištění velkého úklidu domác-

nosti, např. sezonního úklidu, po malování
apod.

• donáška vody, topení 
• běžné nákupy a pochůzky
• velký nákup
• praní, žehlení ložního i osobního prádla

apod., svoz a rozvoz  prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím.
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Žádost o poskytnutí úkonů pečovatelské 

služby se zájemcem – uživatelem sepíše
vedoucí pečovatelské služby paní Piskáčková.

Město Čelákovice, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, na základě žádosti sepíše s uži-
vatelem pečovatelské služby „Smlouvu o posky-
tování sociálních služeb“, jejíž přílohou je infor-
mace o základních činnostech a výši úhrad za
poskytování pečovatelské služby.

Dagmar Piskáčková,

vedoucí pečovatelské služby
tel.: 326 999 801, 721 361 041

Jak žádat o důchod 
Od roku 2007 všechny žádosti o důchod sepi-

sují okresní správy sociálního zabezpečení

(Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-

východ, Biskupská 7, Praha 1). Do 31. prosince

2006 je přitom u zaměstnanců organizací s více

než 25 zaměstnanci sepisovaly samy organizace.

Nyní se budoucí důchodce musí vždy obrátit na

OSSZ příslušnou podle místa trvalého bydliště.

Žádost o důchod je možné sepsat nejdřív tři

měsíce před požadovaným dnem přiznání dů-

chodu.

Žádost o důchod může kromě oprávněného obča-
na podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné
moci. Z jejího textu musí být zřejmé, zda byla uděle-
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Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic:

Jan Hladík, René Hruzík, Vojtěch Müller, Martin Buchta,
Tereza Brožová, Mikuláš Tomek,

Tobiáš Matura, Jan a Jakub Březinovi, Veronika Homanová
a Zikmund Bezucha.                             

Vanda Křížková, Anežka Chovancová, Ondřej Prkna,
Jakub Sova,

Karolína Pešanová, Michal Hlávka, Šimon Šesták,
Zuzana Zíková, Lukáš Titěra,

Kateřina Tůmová, Jan Fanta, Valentýna Děkanovská,
Šimon Tománek a Veronika Hrubá.                 Foto: Josef Kyncl

v sobotu 9. prosince 2006 v sobotu 20. ledna 2007

Město Čelákovice v letošním roce nabízí novinku –

uzavření manželství v historických prostorách 

nádvoří Městského muzea v Čelákovicích, další

informace na oddělení matriky MěÚ, tel.: 326 929 147.

SLOŽENÍ ORGÁNŮ
Zastupitelstva města Čelákovic

KONTROLNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA – p. Ing. Milan Moravec, ČLENOVÉ – pí Jana Bartošová, pí Marie
Holá, p. Tomáš Krejcar, p. Vít Modrák, p. Josef Pýcha, p. Ing. Václav Špaček

FINANČNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA – pí Eva Wachtlová, ČLENOVÉ – p. Ing. Ludvík Adámek,
p. Ing. Jiří Drahovzal, p. Stanislav Jonáš, pí Jana Marečková, p. Andrej
Mochnač, p. Ing. Aleš Rikl

OSADNÍ VÝBOR – SEDLČÁNKY

PŘEDSEDA – p. František Jarolím, ČLENOVÉ – p. Rudolf Benda, p. Jan
Kubeš, p. Pavel Šnajdr, pí Hana Větrovcová

OSADNÍ VÝBOR – ZÁLUŽÍ

PŘEDSEDA – p. Roman Přívozník, ČLENOVÉ – pí Jana Bartošová, pí Věra
Bošková, pí Ludmila Forejtová, p. Josef Hruška, pí Dana Kratochvílová, 
pí Petra Kuželová, p. MVDr. Jan Mecera, p. Jaroslav Žižka

Rady města Čelákovic
BYTOVÁ KOMISE

PŘEDSEDA – p. Ing. Václav Kadleček, ČLENOVÉ – pí Ivana Kalibová, 
pí Hana Machálková, pí Dana Müllerová, pí Jarmila Volfová

SOCIÁLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA – pí MUDr. Hana Kadeřávková, ČLENOVÉ – pí Libuše Čer-
venková, pí MUDr. Jarmila Paděrová, p. Jaroslav Smolík, pí Libuše Šaldová

KOMISE PRO PROPAGACI, KULTURU A CESTOVNÍ RUCH

PŘEDSEDA – p. Petr Studnička, ČLENOVÉ – p. Július Masár, p. Ing. Josef
Šalda, pí Jarmila Šmerhová

STAVEBNÍ KOMISE

PŘEDSEDA – p. ŠÍMA Pavel, ČLENOVÉ – Ing. arch. Zumr Josef, 
Ing. arch. Danda Jiří, Ing. Dana Teichmanová, Ing. Boučková Eva

LIKVIDAČNÍ KOMISE

PŘEDSEDA – p. ŠAMŠA František, ČLENOVÉ – Ing. Svatoňová Alena, 
p. Dušek Antonín, p. Tichý Milan, p. Pechánek Jan



paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 754,00

daně z příjmů 41 800,00

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

činnosti 4 300,00
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 000,00
1121 daň z příjmů právnických osob 20 000,00
1122 daň z příjmů právnických osob za obce 0,00

daně ze zboží 33 000,00

1211 daň z přidané hodnoty 33 000,00
poplatky za využívání přírodních zdrojů 4 804,00

1332 popl. za znečišťování ovzduší 0,00
1333 popl. za uložení odpadů 0,00
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu

10 535 obyv. 4 804,00
ostatní daně a poplatky 1 510,00

1341 poplatek ze psů 160,00
1342 pobytové poplatky 0,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00
1344 poplatek ze vstupného 20,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 30,00
1347 poplatek za provozování VHP 1 000,00

odvody z vybraných činností 1 940,00

1351 odvod výtěžku z provozovování loterií
výtěžek z provozu VHP 700,00

1361 správní poplatky 1 240,00
za povolení provozu  VHP 650,0
stavební povolení 250,0
matrika 330,0
ostatní 10,0

majetkové daně 2 700,00

1511 daň z nemovitostí 2 700,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 37 274,00

1014 ozdravování  hospodářských zvířat 0,00

2324 nekapitálové příspěvky
úhrady za útulek psů 0,00

2219 záležitosti pozemních komunikací 300,00

2324 nekapitálové příspěvky
na rozšíření chodníků a vjezdy 300,00

2321 odpadní voda 0,00

2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3319 záležitosti kultury 60,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
vstupné z koncertů 60,00

2122 odvody příspěvkových organizací 0,00
2321 přijaté neinvestiční dary 0,00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

3326 zachování a obnova hodnot nár. his. povědomí 0,00

2321 přijaté neinvestiční dary 0,00
3349 sdělovací prostředky - ZMČ 280,00

2111 příjmy z reklamy 280,00
3412 sportovní zařízení 2 700,00

2111 bazén  vstupné 2 300,00
2111 sauna  vstupné 340,00
2132 sauna  příjmy z pronájmu 20,00
2324 sauna  půjčování prostěradel 40,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 0,00

2122 odvody příspěvkových organizací 0,00
3429 zájmová činnost a rekreace 130,00

2324 rekreační chata Huť 130,00
3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 1 705,00 1 705,00

3633 výstavba inženýrských sítí 0,00

2329 ostatní nedaňové příjmy 0,00
nájemné z nemovitého majetku 30 834,00

3639 2131 nájemné z  pozemků 197,00
2399 2132 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 8 670,00
3612 2132 nájemné z městských bytů 12 404,00
3634 2132 nájemné z tepelných zařízení - kotelen 6 800,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor č.p. 226 Lumira 243,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor

obecní dům - ČS, Koberce, Bydlení a domov 1 069,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor škola v Sedlčánkách 0,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor

nebytové prostory spravované Q-Bytem 1 251,00
objekt  MŠ v ulici J. A. Komenského 168,00

3114 2132 nájemné z nebyt. prostor  Zvláštní škola 168,0
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  Fitness 0,0
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor prodejna V Prokopě 32,00
3613 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí

tel. ústředna v č.p. 226 9,00
3613 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00
3231 2229 přijaté vratky 0,00
3421 2229 přijaté vratky 0,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
3429 2322 pojistné náhrady 0,00
3612 2322 pojistné náhrady 0,00
3639 2122 odvody příspěvkových organizací 0,00
3639 2321 přijaté neinvestiční dary 0,00
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 844,00

2111 příjmy za tříděný odpad EKO - Kom 800,00
2112 příjmy z prodeje zboží  pytle na odpady 44,00
2322 pojistné náhrady 0,00

3319 2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3399 2324 nekapitálové příspěvky 0,00

2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3612 2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3639 2324 nekapitálové příspěvky 0,00
4314 2324 nekapitálové příspěvky 0,00
6171 činnost místní správy 50,00

2210 sankční platby 50,00
2139 příjmy z pronájmu majetku
2324 nekapitálové příspěvky

6310 příjmy z finančních operací 362,00

2141 úroky 362,00
Fond rozvoje bydlení 162,0
ostatní účty  běžné, termínované 200,0

2142 příjmy z podílu na zisku 0,00
6402 ostatní finanční příjmy 0,00

2222 finanční vypořádání z minulých let 0,00
6409 ostatní činnosti

2328 neidentifikovatelné příjmy
2329 ostatní nedaňové příjmy

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 440,00

2212 silnice 0,00

3122 příspěvky na investice 0,00
2321 odpadní voda 0,00

3122 příspěvky na investice 0,00
3114 speciální základní školy 0,00

3122 příspěvky na investice 0,00
3326 zachování a obnova hodnot míst. kult. povědomí 0,00

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

3121 přijaté dary 0,00
3612 bytové hospodářství 2 200,00

3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí prodej bytů V Prok. 2 200,00
3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 0,00

3113 příjmy z prodeje majetku 0,00
3122 příspěvky na investice 0,00

3636 územní rozvoj 3 780,00

3111 příjmy z prodeje pozemků průmyslová zóna 3 780,0
3122 příspěvky na investice 0,00

3639 komunální služby 4 460,00

3111 příjmy z prodeje pozemků v areálu Škoda 1700,0 4 460,00
v ulici J. A. Komenského 860,0
hotel „Benda“ 1900,0

VLASTNÍ PŘÍJMY 133 468,00

PŘIJATÉ TRANSFERY 0,00

neinvestiční přijaté transfery od veřejných  

rozp. ústřední úrovně 0,00

4111 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
volby 0,00

4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
v rámci souhrn. dotačních vztahů 0,00

na školství  (předpoklad  1 500) 0,0
na správu  (předpoklad  4 100) 0,0
soc. dávky 0,0
požární ochrana 0,0

4113 neinv. transfery od st. fondů
4116 ostatní neinv. transfery ze st. rozpočtu

úřad práce 0,00
neinvestiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. územní  úrovně 0,00

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

(grant na hřiště v ulici J. A. Komenského 500) 0,00
4139 převody z vlastních fondů  sociální fond 731,00

investiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. ústřední úrovně 0,00

4211 investiční transfery  z veřejné pokladní správy 
st. rozpočtu 0,00

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

dotace na úroky z úvěru č.p. 109 0,0
investiční přijaté transfery od veřejných  

rozp. územní  úrovně

4222 investiční transfery od krajů
PŘÍJMY CELKEM 133 468,00

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 36 368,00

8115 zůstatky na účtech k 31. 12. 2006 36 368,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 0,00

PŘÍJMY Město Čelákovice
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VÝDAJE Město Čelákovice

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 208,00

1014 zvláštní veterinární péče (prostředky 
spravované odborem životního prostředí) 208,00

5021 ostatní osobní výdaje 25,00
5031 sociální pojištění 7,00
5032 zdravotní pojištění 2,00
5132 ochranné pomůcky 3,00
5137 dhdm 10,00
5156 PHM 12,00
5169 nákup služeb 110,00

umístění psů do útulku 100,0
deratizace, rozbory 10,0

5139 nákup materiálu stahovací síť, narkotizační látky, 
hák na plazy 29,00

5171 opravy a udržování 10,00
Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 

HOSPODÁŘSTVÍ 34 592,00

22 doprava 29 222,00

2212 silnice 23 667,00

5139 nákup materiálu 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice 23 667,00

Rumunská 3 700,0
Ferlesova 960,0
K Bílému vrchu 7 500,0
Zahradní, Jaselská  PPC II 2 800,0
Jaselská - PPC I 1 100,0
Stankovského III 3 600,0
PPC II  - zádržné 597,0
Sedlčánky - sever, nám. Míru 2 800,0
místní komunikace 60,0
(Sedlčánky  - obytná zóna 1 200)

projekty  Stankovského III 350,0
Za Kovárnou 120,0
Masarykova 80,0

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 100,00

5139 nákup materiálu 0,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 údržba 0,00
6121 investice 5 100,00

Žižkova, Chodská u zastávky ČD 2 400,0
cyklostezka Čelákovice - Toušeň 1 300,0
V Prokopě - Stankovského 1 400,0

6122 přístroje, zařízení 0,00
2221 provoz veřejné silniční dopravy 260,00

5169 nákup služeb 0,00
5193 výdaje na dopr. územní obslužnost  Ropid 260,00
6121 investice 0,00

2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 195,00

5139 nákup materiálu 0,00
5171 údržba značení a názvy ulic 195,00
6121 investice 0,00

2241 železniční dráhy 0,00

6313 investiční dotace 0,00
2242 provoz veřejné železniční dopravy 0,00

6313 investiční dotace 0,00
23 vodní hospodářství 5 370,00

2310 pitná voda 640,00

5139 nákup materiálu 50,00
5169 nákup služeb 20,00
5171 opravy a udržování armatur 450,0 450,00
5219 příspěvek 0,00
6121 investice 120,00

projekty  přivaděč  - Záluží 120,0
2321 odpadní voda 4 730,00

5169 nákup služeb 80,00
5171 opravy a udržování 0,00
6121 investice 4 650,00

dešťová k. Sedlčánky - sever 4 300,0
splašková k. Komenského 350,0
projekty 0,0

2333 úpravy drobných vodních toků 0,00

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

6121 stavby 0,00
Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 91 600,00

31 a 32 vzdělávání 13 940,00

3111 předškolní zařízení - mateřské školy 4 720,00

MŠ Přístavní P 01 650,00

5137 dhdm (nábytek  300) 0,00
5169 nákup ostatních služeb 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 650,00

příspěvek zřizovatele na provoz 650,0
6121 investice 0,00

MŠ Rumunská P 02 4 070,00

5137 dhdm 0,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 850,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 850,0
z toho 550 nábytek

6121 investice 1 220,00
rekonstrukce MŠ v Komenského ul. 1 000,0
projekt rekonstr. hosp. pavilonu,
spoj. krček 220,0

3113 základní školy 8 220,00

ZŠ J. A. Komenského P 03 4 820,00

5137 dhdm
5171 opravy a údržba 320,00

podlahy 120, vodovod 200 320,0
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 000,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 000,0
z toho nábytek a regály 380, šatny 152, světla 135

5363 úhrady sankcí 1 500,00
6121 investice 0,00

ZŠ Kostelní  P 04 3 400,00
5137 dhdm 0,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 400,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 400,0
z toho nábytek do 2 tříd 120, PC 200, 

opravy zařízení ŠJ 200
6121 investice 0,00

projekty 0,0
5321 neinvestiční transfery obcím 0,00

3114 speciální základní školy 0,00

5171 opravy a údržba
5222 neinvestiční dotace 0,00

3121 gymnázium 0,00

5171 opravy a údržba 0,00
3231 základní umělecká škola P 05 1 000,00

5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 760,00

příspěvek  zřizovatele na provoz 760,0
dotace KÚ 0,0

6121 investice  ozvučení sálu 180,0 240,00
architektonická studie dostavby 60,0

33 kultura, církve a sdělovací prostředky 11 120,00

3314 Městská knihovna P 06 3 500,00

5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5171 opravy a údržba z rozp. MÚ 0,00
5172 programové vybavení 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým  organizacím 3 460,00
3180 příspěvek na činnost 3 460,0
6121 investice  studie čítárny 40,00

3315 Městské muzeum P 07 3 240,00

5166 konzultační, poradenské služby 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 240,00

příspěvek  na činnost 3 240,0
(PC, server, kopírka 130)

3319 záležitosti kultury  P 08 3 200,00

5136 knihy, uč. pomůcky, tisk
prezentace města v tisku, plakáty, pozvánky 235,00

5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu

poháry, ceny, dary, propagační předměty 150,00
5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb

péče o inf. tabule, podpora místní kultury, advent 935,00
5179 ostatní nákupy 0,00
5229 ostatní neinvestiční transfery

provoz Turistického inf. centra v CMC 60,00
Kulturní dům P 09 1 820,00

5171 opravy a údržba 0,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 1 820,00
6121 investice (klavír pro KD 400) 0,00

3326 zachování  a obnova hodnot hist. povědomí 0,00

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

3341 rozhlas a televize 90,00

5164 nájemné  za přenosné zařízení signálu TV 90,00
5169 nákup služeb 0,00
6122 stroje, přístroje, zařízení  bezdrátový rozhlas 0,00

3349 záležitosti sdělovacích prostředků ZMČ 690,00

5161 služby pošt 65,00
5169 nákup služeb  tisk 625,00

3399 ostatní záležitosti kultury 400,00

5139 nákup materiálu vítání občánků, svatební obřady 0,00
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 400,00

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



paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

34 tělovýchova a zájmová činnost 11 402,00

3412 sportovní zařízení 7 144,00

sauna - provoz 624,00

5021 OOV 201,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 52,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 18,00
5137 dhdm  přístroj na měření Ph a Cl 16,00
5139 nákup materiálu 30,00
5151 voda 68,00
5153 plyn 87,00
5154 el. energie 110,00
5162 služby telekomunikací 12,00
5169 nákup služeb 30,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice 0,00

Bazén - provoz 4 507,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 844,00
5021 OOV 528,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 356,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 123,00
5132 ochranné pomůcky 0,00
5137 dhdm 50,00
5139 nákup materiálu 164,00
5151 voda 235,00
5152 teplo 1 454,00
5154 el. energie 600,00
5162 služby telekomunikací 23,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby 0,00
5167 školení 0,00
5169 nákup služeb 130,00
5171 opravy a údržba 0,00
5173 cestovné 0,00

ostatní sportovní zařízení 2013,00

5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice  hřiště v ulici J. A. Komenského (kurty) 2 013,00

3419 podpora sportovních oddílů, výdaje na konání 1 050,00

sportovních akcí

5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
5222 neinv. transfery

sportovním subjektům, přísp. na sport. akce 1 050,00
6121 investice 0,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 2 950,00

dětská hřiště

5137 dhdm  MŠ Přístavní 600,00
5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb  kontrola dětských hřišť 20,00
5171 opravy a údržba 80,00
6121 investice 0,00

Městský dům dětí a mládeže P 10 2 250,00

5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 2 250,00

přísp. zřizovatele 2 250,0
z toho oprava MDDM 93 a letního tábora 
v Miličíně 70

6121 investice 0,00

3429 zájmová činnost a rekreace j.n. 258,00

rekreační chata HUŤ

5021 OOV 58,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 15,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 5,00
5137 dhdm  sněhová fréza 30,00
5139 nákup materiálu 15,00
5154 el. energie 70,00
5169 nákup služeb 50,00
5171 opravy a údržba 10,00
5362 platby daní a poplatků 5,00

35 zdravotnictví 194,00

3522 ostatní nemocnice
6313 investiční transfery 0,00

3541 prevence před drogami 194,00

5139 nákup materiálu 
5169 nákup služeb 194,00
5222 neinvestiční transfery obč. sdružením 0,00

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 45 620,00

3611 podpora individuální bytové výstavby 3 000,00

6460 FRB investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 3 000,00

3612 bytové hospodářství  P 11 11 065,00

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

kupní smlouvy na byty V Prokopě 0,00
5169 služby  správa současného byt. fondu 1 040,00
5171 opravy a údržba  současného byt. fondu 10 015,00
5361 nákup kolků 10,00
5363 úhrada sankcí 0,00
5909 ost. neinvest. výdaje

vratky předplaceného nájemného 0,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
6121 investice 0,00

projekty 0,00
3613 nebytové hospodářství 415,00

5151 studená voda vodné objektů  města 30,00
5152 teplo objektů města 40,00
5153 plyn  objektů města 85,00
5154 elektrická energie objektů města 260,00
5171 opravy a údržba  objektů města 0,00
6121 investice 0,00

3631 veřejné osvětlení 3 700,00

5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice Císařská Kuchyně 450,0 3 700,00

Záluží 3 000,0
cyklistická stezka 250,0

projekty 0,0
3633 výstavba a údržba ing. sítí 0,00

5169 nákup služeb 0,00
5363 úhrady sankcí 0,00
5909 ost. neinv. výdaje 0,00
6121 investice 0,00

projekty 0,0
3634 lokální zásobování teplem 3 000,00

5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice  topné kanály v Rumunské ul. 3 000,00

3635 územní plánování 240,00

6119 nákup nehmotného majetku
územní plán - změny II - V 240,00

6121 projekty 0,00
3636 územní rozvoj 0,00

5169 nákup služeb 0,00
5369 splátky daní a příslušenství 0,00
5909 ostatní neinv. výdaje 0,00
6121 investice 0,0 0,00

projekty 0,0
3639 komunální služby 24 200,00

5139 nákup materiálu 0,00
5164 elektrická energie 0,00
5166 poradenské služby znalecké posudky 30,00
5169 nákup služeb  geom. plány 40,00
5331 Technické služby P 12 příspěvek zřizovatele 22 330,00

5362 platby daní a poplatků  daň z převodu nemovitostí 600,00
5909 ost. neinv. výdaje 0,00
6121 investice 0,00
6122 zařízení 0,00
6130 pozemky  nákup pozemků 1 200,00

37 ochrana životního prostředí 9 324,00

3713 změny technologie vytápění 0,00

5169 nákup služeb 0.00
6121 investice 0,00

projekty 0,00
3716 monitoring ochrany ovzduší

5169 nákup služeb
6121 investice

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 144,00

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

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

6121 investice
6122 stroje, zařízení 0,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 100,00

5137 dhdm 0,00
5139 nákup mateiálu  stromy, keře 

pro Sedlčánky, Stankovského III, Záluží 1 750,00
5169 nákup služeb rozbory, posudky 60,0 2 350,00

ošetření dřevin a ploch 700,0
sekání trávy 1400,0
projekty 190,0

3792 ekologická výchova a osvěta 80,00

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

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 000,00

41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00

4179 ostatní dávky sociální pomoci 0,00

(4174 a 4175)
5410 sociální dávky 0,00

4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 0,00

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

5410 sociální dávky 0,00
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
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
43 sociální služby a pomoc 2 000,00

4351 pečovatelská služba 2 000,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 250,00
5031 pojistné na sociálním zabezpečení 325,00
5032 pojistné na zdravotním  zabezpečení 112,00
5134 prádlo,oděv,obuv 25,00
5137 dhdm 20,00
5139 nákup materiálu 59,00
5151 studená voda 15,00
5152 teplo 50,00
5154 el. energie 20,00
5156 PHM 30,00
5162 služby telekomunikací 20,00
5163 služby peněžních ústavů pojištění 10,00
5164 nájemné  Q -Byt 0,00
5167 školení, vzdělávání 0,00
5169 nákup služeb 32,00
5171 opravy a údržba 30,00
5173 cestovné 2,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5 097,00

52 civilní připravenost na krizové stavy 0,00

5299 ostatní záležitosti civil. připravenosti na krizové 

stavy 0,00

5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu 0,00
5156 pohonné hmoty 0,00
5169 nákup služeb 0,00
5175 pohoštění 0,00

53 bezpečnost a veřejný pořádek 2 787,00

5311 Městská policie, kamerový systém 2 787,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru (5 str.) 1 564,00
5021 OOV 269,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 476,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 165,00
5134 prádlo, oděv, obuv 100,00
5137 dhdm  PC, mobily, nové skříně, zbraně + trezor 50,00
5139 nákup materiálu 45,00
5156 PHM 0,00
5162 služby telekomunikací 40,00
5167 školení, vzdělávání  2x kurz střelby 51,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 12,00
5173 cestovné 15,00
6123 dopravní prostředky  auto 0,00

5512 požární ochrana 2 310,00

5021 OOV 52,00
5132 ochranné pomůcky 40,00
5136 knihy, tisk 5,00
5137 dhdm 25,00
5139 nákup materiálu 53,00
5151 voda 25,00
5152 teplo  teplo hasičské zbrojnice 200,00
5154 el. energie 80,00
5156 PHM 70,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 40,00
5163 služby pen. ústavů 60,00

pojištění aut a  výjezdového družstva
5166 poradenské, právní služby 18,00

revize záchr. dých. techniky
5167 školení, vzdělávání 26,00
5169 nákup služeb  STK 0,00
5171 opravy a údržba technika 195,00
6122 stroje, zařízení  cisterna TATRA 815 CAS 1 421,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 25 972,00

61 státní moc, státní správa, územní samospráva 23 135,00

a politické strany

6112 zastupitelstva obcí 2 035,00

5021 OOV 0,00
5023 odměny členů zastupitelstev 1 493,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 330,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 114,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. služby 50,00
5167 školení, vzdělávání 5,00
5173 cestovné 20,00
5175 pohoštění zastupitelské orgány 18,00
5194 věcné dary 5,00

6171 činnost místní správy 21 100,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 642,00
5021 OOV 214,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 2 818,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 975,00
5038 ostatní povinné pojištění   vyhl. 125/93 66,00
5136 knihy, tisk 50,00
5137 dhdm  hardware (200) 300,00
5139 nákup materiálu 300,00
5151 voda 85,00
5152 teplo  teplo MěÚ - obecní dům 200,00
5153 plyn teplo radnice 160,00
5154 el. energie 170,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5156 PHM 40,00
5161 služby pošt 390,00
5162 služby telekomunikací 420,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby audit (303) 400,00
5167 školení, vzdělávání 195,00
5169 nákup služeb  servis software (362), 1 200,00

ochrana (23), CCS, stravování (660)
5171 opravy a udržování  soffware (230) 440,00
5172 programové vybavení  neinv. charakteru 120,00

pasport dopr. značení (48)
5173 cestovné 30,00
5175 pohoštění 10,00
5195 odvody za zdravotně postižené 70,00
5361 nákup kolků 35,00
5362 daně a poplatky 10,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv. 360,00
6111 programové vybavení inv. charakteru 0,00
6121 investice zateplení půdní vestavby 1 400,00
6122 stroje, zařízení 0,00
6125 výpočetní technika 0,00

63 finanční operace 2 134,00

6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 1 615,00

5141 splátky úroků  
Raiffeisenbank, ČMHB, SFRB, SFŽP, ČS 1 530,00

5163 služby peněžních ústavů  vedení účtů 85,00
6320 pojištění funkčně nespecifikované 495,00

pojištění majetku města

5163 služby peněžních ústavů 495,00
6330 5349 převody vl. fondům soc. fond 731,00

6399 finanční operace 24,00

5182 finanční operace 0,00
5229 neinvestiční transfery příspěvek SMO 24,00
5362 platby daní  daň z příjmů obce 0,00

64 ostatní činnost 703,000

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

6409 ostatní činnost 703,00

5163 služby peněžních ústavů 0,00
5182 poskytnuté zálohy vl. pokladně
5901 nespecifikované rezervy 703,00

VÝDAJE CELKEM 159 469,00

Třída  8 FINANCOVÁNÍ 10 367,00

dlouhodobé financování

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 10 367,00
úvěr Raiffeisenbank  bazén 3 846,0
úvěr ČMHB č.p. 109 696,0
úvěr ČMHB novostavba 281,0
úvěr SFRB  obnova bytového fondu 1108,0
úvěr SFŽP  kanalizace Sedlčánky 948,0
úvěr ČS městské muzeum 1020,0
stavebníci  -  lokalita Jiřina 322,0
stavebníci  -  lokalita Třebízského II 925,0
stavebníci - lokalita Nedaniny 1 221,0

REKAPITULACE  ROZPOČTU NA ROK 2007
PŘÍJMY

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 754,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 37 274,00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 440,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 133 468,00

Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 0,00

PŘÍJMY CELKEM 133 468,00

VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 208,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 34 592,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 91 600,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 000,00

Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 5 097,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 25 972,00

VÝDAJE CELKEM 159 469,00

FINANCOVÁNÍ

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 36 368,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky 0,00

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -10 367,00

FINANCOVÁNÍ   26 001,00

UPOZORNĚNÍ
Rozpočet, který přinášíme na stránkách Zpravodaje, má i řadu podrobnějších
členění – příloh, které z důvodů rozsahu na našich stránkách nezveřejňujeme.
Kompletní podrobný rozpočet najdete na  odboru finančním a plánovacím
MěÚ, Stankovského 1650, Čelákovice. D.V.
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc ÚNOR
pátek 9. �� spotřební daň

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

čtvrtek 15. �� daň z příjmů

- podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funk-
čních požitků a podpis k provedení ročního
zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování
správcem daně

úterý 20. �� daň z příjmů

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

středa 21. �� daň z příjmů

- podání vyúčtování daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
za zdaňovací období 2006

pondělí 26. �� spotřební daň

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

- daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za leden

středa 28. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za leden

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.

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

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

VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2007 v Čelákovicích

vodné = 28,10 Kč včetně DPH

stočné = 20,27 Kč včetně DPH

celkem 48,37 Kč

27. února, 27. března,

24. dubna, 29. května,

26. června 2007

Místo odběru:
ordinace MUDr. Ježka,

ul. 17. listopadu 1007,

Čelákovice

Termíny odběrů pro bezplatné dárce krve

Příležitost pro nezaměstnané, kteří jsou

vedeni na ÚP Praha-východ a kteří jsou

hlavně ze Středočeského kraje!

Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A.
Komenského Praha-východ (SVI AJAK), se síd-
lem v areálu AMZ, Pražská 298, Brandýs n. L.
250 01, nabízí účast v projektu:

„Najdi si práci ve Středočeském kraji“

Nabídka kurzů: PC s administrativ. pracemi •
Svářečské kurzy – základní, doplňkové dle

EN 287-1 • Podvojné účetnictví • Vyhláška

„50“ pro elektrikáře • Řidič skupiny „C, D, E“

• Bezpečnost. technik začínající • Masér •
Daňová legistrativa • Obsluha motor. vozíků

• Základy podnikání.

Účastník rekvalifikačního kurzu si kurzy
nehradí, je mu denně přispíváno 50,- Kč na stra-
vu, dojíždějícím je hrazeno cestovné. Výhodou
pro účastníky kurzu je zvýšená podpora na 60 %
od ÚP po dobu profesního zařazení.

Poslední nábor SVI AJAK, který bude realizo-
ván pohovory na ÚP v Praze 28. 2. 2007 nebo
1. 3. 2007, zahájí školicí středisko v Brandýse 
n. L. 8. března 2007.

V případě zájmu kontaktujte:

Zdeňka Mrázková, okresní koordinátor, e-mail:
mrazikova.prahavychod@sviajak.cz
Věra Kotoušová, individuální poradkyně, e-mail:
kotousova.prahavychod@sviajak.cz
tel.: 326 377 718, GSM:731 503 084, 731 503 096.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dne 7. ledna 2007 se konala Tříkrálová sbírka

před římsko-katolickým kostelem v Čelákovi-
cích, v Nehvizdech, v Mochově a Přerově n. L.
Vybralo se celkem 14.076,50 Kč.

Šedesát procent sbírky se vrátí pro Charita-
tivní ošetřovatelskou službu v Čelákovicích
a čtyřicet procent poskytne Sdružení České
katolické charity na pomoc lidem v nouzi, bez
rozdílu náboženství, rasy či národnosti.

Děkujeme všem dárcům, převážně z řad
věřících, a přejeme všem občanům Čelákovic
šťastný a pokojný rok 2007.

Za farní charitu MUDr. Melánie Skalická

KURZY

Tiffany vitráž – mandala

Kdy: 6. 2. od 19.30 do 22.00 hod.
Cena: 600,- Kč

Drátované kamínky s netradičním vzorem

Kdy: 7. 2. od 19.00 do 21.00 hod.
Cena: 150,- Kč

Nástěnné hodiny – tiffany

Kdy: 11. 2. od 10.00 do 17.00 hod.
Cena: 1 200,- Kč

Keramika – obal na květináč SLEPICE

Kdy: 7. 3. od 19.00 do 21.30 hod.
Cena: 750,- Kč (vč. glazur a druhého výpalu)

Tiffany vitráž – jarní motivy do oken

Kdy: 11. 3. od 10.00 do 16.00 hod.
Cena: 750,- Kč

Náušnice 6x jinak

Kdy: 18. 3. od 10.00 do 16.00 hod.
Cena: 600,- Kč

Drátovaná vejce

Kdy: 21. 3. od 19.00 do 21.30 hod.
Cena: 300,- Kč

Velikonoční věnec na dveře

Kdy: 24. 3. od 15.00 do 19.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Originální velikonoční batika s potisky –

ubrus

Kdy: 27. 3. od 19.00 do 21.00 hod. (dokončení
3. 4.)
Cena: 650,- Kč (vč. materiálu)

www.vd-labyrint.cz, tel.: 777 992 214, 602 848 903

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
� Městský úřad v Čelákovicích sděluje

občanům města Čelákovic, že 14. 3. 2007

bude možné v době od 14.00 do 18.00

hodin podat přiznání k dani z příjmů

a vznést dotazy k jeho vyplnění u pracov-

níků finančního úřadu v jedné z kluboven

(vchod ke kanceláři KD - předprodej vstu-

penek) Kulturního domu v Čelákovicích,

Sady 17. listopadu 1380.

� V loňském roce jsme ve Zpravodaji města
Čelákovic sdělovali důvody změny adresy
příslušného finančního úřadu do Prahy 8,
Thámova 27.
Od 1. 1. 2007 došlo na základě zákona
č. 444/2005, kterým se mění zákon
č. 531/1991 Sb., k definitivnímu sladění
územní působnosti finančních úřadů se
správními obvody obcí s rozšířenou působ-
ností. Pro občany města Čelákovic to zname-
ná, že oficiální adresa příslušného finančního
úřadu zní:
Finanční úřad v Brandýse nad Labem -

Staré Boleslavi, pracoviště Praha-východ,

Thámova 27, 186 21 Praha 8.

Místem, kde si daňoví poplatníci budou
nadále vyřizovat své daňové záležitosti, zůs-
tává pracoviště finančního úřadu na adrese
Praha 8, Thámova 27.

Od 1. 1. 2007 se mění čísla účtů zpět na
kmenové číslo -57624201/0710, s příslušným
předčíslím podle typu daně.
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PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 
Veškeré podrobnosti o spojeních najdete v železničních stanicích,

na webových stránkách: www.ropid.cz nebo www.jizdnirady.cz

405 x x x x š x x+s x x x x x s+n x x
Č - Záluží 5:16 7:09 s 7:14 7:16 9:59 11:21 12:34 14:04 16:09 18:56
Č - Z. cihelna 5:17 7:10 s 7:15 7:18 10:00 11:22 12:35 14:05 16:10 18:57
Č - nádraží 5:19 7:12 s+n 7:17 7:20 10:02 11:27 12:37 14:07 16:12 18:59
Č - Kovohutě 6:05 7:20 14:10 14:51 17:48
Č - náměstí 4:27 5:22 6:09 7:15 s+n 7:24 7:24 8:20 10:05 11:30 12:40 13:25 14:14 14:55 16:15 17:20 17:52 19:02

Č - TOS 14:16
Č - Rumunská 4:29 5:24 6:11 7:17 s+n 7:26 7:26 8:22 10:07 11:32 12:42 13:27 14:57 16:17 17:22 17:54 19:04
Č - V Prokopě 4:31 5:26 6:13 7:19 s+n 7:28 7:28 8:24 10:09 11:34 12:44 13:29 14:19 14:59 16:19 17:24 17:56 19:06
B -  fakulta 4:41 5:36 6:23 7:29 s+n 7:38 7:38 8:34 10:19 11:44 12:54 13:39 14:29 15:09 16:29 17:34 18:06 19:16
B - náměstí 4:43 5:38 6:25 7:31 s+n 7:40 7:40 8:36 10:21 11:46 12:56 13:41 14:31 15:11 16:31 17:36 18:08 19:18

B - nádraží 4:45 5:40 6:27 7:33 s+n 7:42 7:42 8:38 10:23 11:48 12:58 13:43 14:33 15:13 16:33 17:38 18:10
405 x x x s x x+s s x x x x š x x x s+n x x x
B - nádraží 5:20 5:35 6:20 7:50 9:20 n 10:25 10:45 12:20 12:55 13:25 13:40 14:20 15:10 16:05 16:10 17:05 18:15 19:25
B - náměstí 5:24 5:39 6:24 7:54 9:24 n 10:29 10:49 12:24 12:59 13:29 13:44 14:24 15:14 16:09 16:14 17:09 18:19 19:29

B -  fakulta 5:26 5:41 6:26 7:56 9:26 n 10:31 10:51 12:26 13:01 13:31 13:46 14:26 15:16 16:11 16:16 17:11 18:21 19:31
Č - V Prokopě 5:36 5:51 6:36 8:06 9:36 n 10:41 11:01 12:36 13:11 13:41 13:56 14:36 15:26 16:21 16:26 17:21 18:31 19:41
Č - Rumunská 5:38 6:38 6:43 8:08 9:38 n 10:43 11:03 12:38 13:13 13:43 13:58 14:38 15:28 16:23 16:28 17:23 18:33 19:43
Č - TOS 5:54 14:05
Č - náměstí 5:40 5:56 6:40 6:45 8:10 9:40 n 10:45 11:05 12:40 13:15 13:45 14:00 14:07 14:40 15:30 16:25 16:30 17:25 18:35 19:45

Č - Kovohutě 5:43 13:48 14:43 16:33 17:28
Č - nádraží 5:58 6:42 6:47 9:42 11:07 13:17 14:02 14:09 15:32 16:36 18:37
Č - Z. cihelna 6:00 6:44 6:49 9:44 11:09 13:19 14:11 15:34 16:38 18:39
Č - Záluží 6:02 6:46 6:51 9:46 11:11 13:21 14:13 15:36 16:40 18:41

VYSVĚTLIVKY: Č – Čelákovice, B – Brandýs nad Labem, x – pracovní dny, s – soboty, n – neděle, š – školní rok                                                 D.V.

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉ LINKY 405 platný od 10. 12. 2006 do 8. 12. 2007

Jízdenky a kupóny PID v 1. třídě neplatí
Od 10. 12. 2006 se zvýšila kultura cestování díky nasazení nových elektrických jednotek 471 

CityElefant na trati Praha – Čelákovice – Nymburk – Kolín, řazených na vybraných spojích (v hla-
vičce vlaku v JŘ je uvedena 1. i 2. vozová třída).

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že jakékoliv jízdenky (kupóny) tarifu Pražské integrované
dopravy neplatí v 1. třídě. ČD však nabízejí své traťové jízdenky také pro 1. třídu. V nových soupra-
vách je 287 míst ve 2. třídě a 23  míst v 1. třídě. První třída je vybavena přípojkami 230 V pro napáje-
ní PC a stolky vhodnými pro práci na počítači. Jízdní doklady jsou při pravidelném dojíždění pro 
1. třídu cenově zvýhodněny.

Petr Studnička, redaktor E-magazínu o drahách ŽelPage

Nová železniční zastávka Čelákovice-Jiřina
Na nové zastávce Čelákovice-Jiřina zastavují všechny osobní vlaky s výjimkou tří ranních posilo-

vých vlaků z Lysé n. L. do Prahy-Vysočan. Zastávka je ve zkušebním provozu, během něhož budou
probíhat dokončovací práce.

Zastávka patří do 2. tarifního pásma, je vybavena označovači jízdenek. Patří do tzv. plné integrace:
Cestující mohou používat nejen předplatní doklady PID, ale také jízdenky PID pro jednotlivou jízdu.
Jízdenka v hodnotě 30 Kč (16 Kč) je platná také po přestupu na městskou dopravu v Praze (metro,
tram, bus) po dobu 150 minut bez opakovaného označování.

Příklady cen jízdného ze zastávky Čelákovice-Jiřina

do stanice cena základní cena zvýhodněná časová platnost
(děti 6 – 15 let)

Čelákovice, Mstětice, Zeleneč, Lysá n.L. 14 Kč 7 Kč 60 minut

Praha-Hor. Počernice, Praha-Vysočany,
Ostrá, Milovice 20 Kč 10 Kč 90 minut

Praha-Masarykovo nádr., Praha-hl. n. 30 Kč 16 Kč 150 minut

Pro předplatné jízdné platí stejné podmínky jako pro dojíždění ze stanice Čelákovice. Nejvýhodně-
jší je zakoupit k průkazce PID předplatní časovou jízdenku pro území Prahy („pražskou tramvajenku“)
v ceně 460 Kč (měsíční), 1260 Kč (čtvrtletní) nebo 4150 Kč (roční) a doplňkový kupón ČD pro 1.
a 2. pásmo v ceně 330 Kč (měsíční) nebo 930 Kč (čtvrtletní).Také je možno si obstarat jiný druh
doplňkového kupónu (bus+ČD) pro 2 pásma za 350 Kč (měsíční) nebo 960 Kč (čtvrtletní), který je
platný ve 2 na kupónu zapsaných pásmech ve vlacích zařazených do PID a také ve všech autobu-
sových linkách PID.

Podle materiálu ROPID a ČD KCOD, redakčně kráceno

Platný ceník ČD v Kč

Čelákovice – Praha-Masarykovo nádraží

Druh jízdenky 2. vozová třída 1. vozová třída

Týdenní
(sedmidenní) 227,- 295,-

Měsíční 756,- 907,-

Čtvrtletní
(tříměsíční) 2.016,- 2.218,-

Žákovská měsíční
(do 26 let) 655,- Nelze vydat

Měsíční jízdenka pro 1. třídu je o 151 Kč dražší, 
čtvrtletní jen o 202 Kč dražší.
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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 3. 2. JUBILEJNÍ 20. REPREZENTAČNÍ PLES LYŽAŘŮ  

20.00 hod. K tanci a poslechu hrají dvě hudby BRAND NEW BAND PRAHA a EVERGREEN
KVARTET. Předprodej vstupenek v kanceláři KD. Vstupné: 140,- Kč 

pátek 9. 2. V. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ  

20.00 hod. K tanci a poslechu hrají nonstop Dekameron a Evergreen kvartet. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD a pan Königsmark, tel.: 777 181 470.

sobota 10. 2. MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ZEMĚDELSKÉ ŠKOLY  

19.00 hod.

středa 14. 2. VELKÁ ZEBRA aneb JAK ŽE SE TO JMENUJETE   

19.30 hod. Bricarie Lassayques. Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli. Byl
ženatý, ale po čase na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct. Ve
prospěch své ženy uzavře vysokou životní pojistku a pak předstírá, že se utopil. Tento
trik použil dvakrát a chce ho použít po třetí. Jak to dopadne…
Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová alt. Jitka Ježková, Jaromír Dulava, Nela
Boudová alt. Dana Černá. Vstupné: 200,- Kč

sobota 17. 2. MYSLIVECKÝ PLES  

20.00 hod. Pořádá Okresní myslivecký spolek Praha-východ. Bohatá tombola. K tanci 
a poslechu hraje taneční orchestr VITAMÍN L. Hovorky.
Předprodej vstupenek kancelář KD. Vstupné: 120,- Kč

úterý 20. 2. PAN DOKTOR A JEHO ZVÍŘÁTKA

9.00 hod. Uvádí Divadlo Bez opony. Pohádka s písničkami, která je určena dětem MŠ a volně
příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 24. 2. PLES UNION 

20.00 hod. Zájemci o vstupenky se mohou přihlásit na vedení klubu.

sobota 3., 10., 17. a 24. 2. POKRAČOVACÍ KURZ TANCE

15.00 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:
21. březen 2007 – VEČER OPERETNÍCH a MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ

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
středa 14. 2. Městské muzeum  ČESKÁ STOPA V ANTARKTIDĚ    

19.00 hod. síň Jana Zacha přednáška p. Hynka Adámka spojená s promítáním 
diapozitivů

do neděle 18. 2. Městské muzeum SOCHY – PLASTIKY

výstava děl studentů VŠUP Praha

úterý 20. 2. Městská knihovna Umělci z DAR ES SALAAMU

18.00 hod. a vyprávění z cesty po Africe Mgr. Ilony Füzékové

úterý 20. – 26. 2. Městská knihovna Výstava TINGATINGA

obrazy afrických mistrů

sobota 24. 2. – 18. 3. Městské muzeum OBRAZY Vladimíra Tůmy

výstava, vernisáž 24. 2. od 10.00 hod.

pondělí 26. 2. Městské muzeum SVĚTEM OPERETY

19.00 hod. síň Jana Zacha koncert, zpěv – Anna Kroftová a Jan Bíner, klavírní 
doprovod – Miroslav Navrátil

do 13. 5. vstupní místnost OBRAZY Čeňka Jandy

Městského muzea výstava

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

Muzeum Bedřicha Hrozného zve na výstavu 

„Fotografie Lysé nad Labem“ –
Objektivem Emanuela Vejnara

Výstava bude slavnostně zahájena 2. února
2007 v 17.00 hod. v Muzeu B. Hrozného v Lysé
n. L. a potrvá do 25. 3. 2007.

„Návštěvníci budou moct zhlédnout 40 mých
fotografií. K vidění bude několik panoramat,
noční snímky, okolní příroda v různých obdo-
bích, záběry ze hřbitova, černobílé foto,
zajímavé detaily a lidé. Většinu fotek jsem zatím
nikde nezveřejnil. Velikost tisku je A4, A3 
a větší. Vstup na vernisáž je volný.“ E. Vejnar

Kino Café Bar HOGO FOGO
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

www.hogo.cz

tel.: 325 551 496, e-mail: alesh@hogo.cz 

ÚNOR 2007

čt 1. 2. 20.00 ODSOUZENI ZEMŘÍT 

(VB, 2006, 95 min)
pá 2. 2. 20.00 PARFÉM – PŘÍBĚH VRAHA

(FR/SP/N, 2006, 147 min)
so 3. 2. 19.30 PRAVIDLA LŽI 

(Česko, 2006, 115 min)
ne 4. 2. 15.00 VELKÁ LOUPEŽNICKÁ 

POHÁDKA podle J. Čapka
st 7. 2. 20.00 DEJA VU

(USA, 2006, 128 min)
čt 8. 2. 20.00 DOBRÝ ROČNÍK

(USA, 2006, 118 min)
pá 9. 2. 20.00 OCZE+VOCZE a 

SEYHELLO - drum’n‘bass, 
jungle, breakbeat 

ne 11. 2. 15.00 HAPPY FEET 

(Austrálie/USA, 2006, 87 min)
čt 15. 2. 20.00 MILUJU TĚ K SEŽRÁNÍ

(USA/Kanada, 2005, 96 min)
pá 16. 2. 20.00 ERAGON

(USA, 2006, 104 min)
so 17. 2. 19.30 ŠŤASTNÉ A VESELÉ 

(FR/N/BEL/VB, 2005, 115 min)
ne 18. 2. 15.00 LOVECKÁ SEZÓNA

(USA, 2006, 99 min)
čt 22. 2. 20.00 SAW III

(USA, 2006, 107 min)
pá 23. 2. 20.00 NAUKA O SNECH

(Francie, 2006, 105 min)
so 24. 2. 19.30 TEXASKÝ MASAKR 

MOTOR. PILOU: POČÁTEK

(USA, 2006, 84 min)

Změna programu vyhrazena
Na březen připravujeme:

Pá 2. 3. AFTERSHAKE + DJ SEAGULL, so 3. 3.
Prázdniny (film), ne 4. 3. Asterix a Vikingové

Africké umění, které máte možnost vidět
v Městské knihovně v Čelákovicích koncem
února.

Městská knihovna Čelákovice

oznamuje, že

POBOČKA V PROKOPĚ

je od 1. února 2007

opět v provozu

Výpůjční hodiny V Prokopě:
úterý: 9.00 – 11.00

čtvrtek: 14.00 – 18.00

Divadelní soubor a T. J. Sokol Lázně Toušeň 

ZVE NA AKCE (v Sokolovně Lázně Toušeň)
pátek 16. 2. 2007 od 20.00 hod.

CESTA DO PRAVĚKU
Divadelní karneval s bohatou tombolou, hraje
skupina Plus, vstupné: 119,- Kč, předprodej –
Obecní úřad Lázně Toušeň.
sobota 17. 2. 2007 od 14.00 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Veselé disko skotačení v maskách, soutěže
o ceny, volba nejhezčí masky, vstupné dobrovolné.
od 20.00 hod.

CESTA DO PRAVĚKU
Sokolský karneval s bohatou tombolou, hraje
skupina Plus, vstupné: 119,- Kč, předprodej –
Obecní úřad Lázně Toušeň.
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MATEŘSKÉ CENTRUM 
ÚNOR 2007

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
pá 9.30 – 12.00 16.00 – 18.00 (do 31. 3.)

Máme otevřeno bez ohledu na školní prázdniny
(pololetní i jarní).
POZOR: Z důvodu rozšíření kurzů angličtiny
není od 1. 2. otevřeno ve čtvrtek odpoledne.

Každý den od 10.00 hod. program pro děti:
po: dle  programu – viz níže, út: cvičení pro
miminka (cca do 18  měsíců), st: výtvarná dílna,
čt: cvičení (cca od  18 měsíců), pá: zpíváníčko

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.

Deskové hry pro školáky – pátek 2. 2. od
10.00 hod. Vezměte své oblíbené hry a přijďte!

Schůzka maminek – pondělí 5. 2. od 10.00
hod. pro všechny, kteří se chtějí zapojit do tvor-
by programu v MC

Výtvarná dílna – malování na hedvábí – úterý
6. 2. od 16.00 hod. Nutno předem přihlásit v MC
nebo tel.: 728 660 493.

Návštěva knihovny – čtvrtek 8. 2. v 10.30 hod.
Pojďte s námi! Je připraven program pro děti.

Pohádka „O veliké řepě“ – čtvrtek 8. 2.
v 17.00 hod.

Čtení pohádek – pondělí 12. 2. od 10.00 hod.
Společně si přečteme „Knížky pro nejmenší –
Barvy“.

Klub maminek – úterý 13. 2. od 15.00 – 17.00
hod. Budeme si povídat s laktační poradkyní
tentokrát „O výživě dětí od 1 do 2 let“.

Křesťanské setkání – středa 14. 2. od 18.00
hod. Téma: Hyperaktivní děti – jak je vycho-
vávat, milovat a nezbláznit se.

Povídání o zvířátkách – pondělí 19. 2. od 10.00
hod. Představíme pejska.

Promítání pohádek – úterý 20. 2. od 17.00 hod.

Pohádka „O kůzlátkách“ – pondělí 26. 2. od
10.00 hod.

Klub dvojčat – úterý 27. 2. od 15.00 – 17.00 hod.

Valentýnské vyrábění – 9. 2. 2007

16.00 – 17.00 hod. v klubovně ZŠ J. A. Komen-
ského (vchod od bazénu), s sebou: 20,- Kč
a přezůvky. Vedoucí: Helena Jandurová

JARNÍ  PRÁZDNINY – ZIMNÍ TÁBOR  
MDDM Čelákovice pořádá zimní tábor s lyžo-
váním ve Strážném v Krkonoších – RS VLTAVA.
Odjíždí se v sobotu dne 24. února 2007 ve
14.00 hod. od ZŠ v ulici J. A. Komenského,
návrat na stejné místo v sobotu 3. března 2007
kolem 13.00 hodiny. CENA: 2 800,- Kč. Strava je
zajištěna formou plné penze s pitným režimem.
Informace a přihlášky u pí Bukačové.

JARNÍ  PRÁZDNINY

– akce pro školní děti 
(závazné přihlášky do 20. 2. 2007)
• MALOVÁNÍ NA MAGNETKY – úterý 27. 2.
10.00 – 11.30 hod. v klubovně ZŠ J. A. Komen-
ského (vchod od bazénu), s sebou: 50,- Kč, pře-
zůvky. Vedoucí: Helena Jandurová
• VÝLET – MOŘSKÝ SVĚT – středa 28. 2.
10.00 – 17.00 hod. Sraz: 10.00 hod. u MDDM
Havlíčkova (návrat 16.22 hod.), S sebou: 200,- Kč,
svačinu a pití (popřípadě kapesné). Vedoucí:
Hana Volfová
• TEXTILNÍ  HRAČKA – čtvrtek 1. 3.
10.00 – 11.30 hod. v klubovně ZŠ J. A. Komen-
ského (vchod od bazénu), s sebou: 50,- Kč, pře-
zůvky. Vedoucí: Helena Jandurová

VÝTVARNÁ ŘEMESLA
– kurzy 2. pololetí 2006/2007
Kurzy otevíráme jen při 5 a více přihlášených.
Informace týden před termínem kurzu, účast
potvrďte na tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959.
Přihlášky: osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Studenti mají po předložení potvrzení o studiu
slevu. Materiál ve většině kurzů zakoupíte 
u lektora.

Tkaní a šitá krajka – pro dospělé, mládež
a děti od 9 let
sobota 10. 2., 17. 3., 14. 4. a 26. 5.
14.30 – 17.00 hod. (3 vyučovací hodiny),
v MDDM Havlíčkova, kurzy vede odborná lek-
torka Vilma Nasková. Kurzovné: dospělí 450,-
Kč, děti 300,- Kč, studenti 375,- Kč.

Patchwork a Mola – pro dospělé, mládež a děti
od 9 let
sobota 10. 2., 17. 3., 14. 4. a 26. 5.
17.00 – 19.30 hod. (3 vyučovací hodiny),
v MDDM Havlíčkova, kurzy vede odborná lek-
torka Vilma Nasková. Kurzovné: dospělí 450,-
Kč, děti 300,- Kč, studenti 375,- Kč.

Košíkování z pedigu – pro děti od 8 let do 14 let
sobota 10. 2., 17. 3., 24. 3. a 14. 4.
15.00 – 18.15 hod. (4 vyučovací hodiny), ZŠ J.
A. Komenského (vchod od bazénu), kurzovné:
400,- Kč (doprovod dospělí 600,- Kč, studenti,
po předložení potvrzení o studiu 500,- Kč).
Materiál lze zakoupit u lektora (v hodnotě 80,-
až 120,- Kč), kurzy vede Alena  Borovičková.

Pletení košíků – pro mládež a dospělé
sobota 10. 2., 17. 3., 24. 3. a 14. 4.

8.30 – 14.00 hod. (6 vyučovacích hodin), ZŠ J.
A. Komenského (vchod od bazénu), kurzovné:
dospělí 900,- Kč, studenti 750,- Kč. Materiál lze
zakoupit u lektora (v hodnotě 80,- až 120,- Kč),
kurzy vede Alena Borovičková.

Korálkování

neděle 11. 2., 18. 3., 1. 4. a 22. 4.
13.30 – 16.45 hod. (4 vyučovací hodiny),
v MDDM Havlíčkova, kurzy vede Martina
Duníková, kurzovné: dospělí 600,- Kč, děti 450,-
Kč, studenti 525,- Kč.

Batikování a potisky

neděle 11. 2., 18. 3., 1. 4. a 22. 4.
13.30 – 16.45 hod. (4 vyučovací hodiny),
v MDDM Havlíčkova, kurzy vede Ing. Alena Zra-
dičková, kurzovné: dospělí 600,- Kč, děti 450,-
Kč, studenti 525,- Kč.

Drátování

neděle 11. 2., 18. 3., 1. 4. a 22. 4.
16.45 – 20.00 hod. (4 vyučovací hodiny),
v MDDM Havlíčkova, kurzy vede Ing. Alena Zra-
dičková, kurzovné: dospělí 600,- Kč, děti 450,-
Kč, studenti 525,- Kč.

Drhání

sobota 31. 3. a 21. 4.
17.00 – 19.45 hod. (4 vyučovací hodiny), ZŠ 
J. A. Komenského (vchod od bazénu), kurzovné
za 2 lekce: dospělí 240,- Kč, děti 180,- Kč, stu-
denti 210,- Kč, kurzy vede Ing. Alena Zradičková.

Malování na hedvábí

sobota 31. 3. a 21. 4.
13.30 – 16.45 hod. (4 vyučovací hodiny), ZŠ 
J. A. Komenského (vchod od bazénu), základní
materiál v ceně kurzovného za 2 lekce: dospělí
320,- Kč, děti 260,- Kč, studenti 290,- Kč, kurzy
vede Ing. Alena Zradičková.

LETNÍ TÁBORY 2007
Informace o výši platby na LT a termínech schů-
zek rodičů před LT v MDDM.

MILIČÍN

vlastní táborová základna (zděná budova –
kuchyň, jídelna)
5 x denně strava, pitný režim, ubytování: chatky,
stany s podsadou. Koupání: rybník v Miličíně.
• 29. 6. – 13. 7. 2007 – 1. turnus „V ZAJETÍ

STROJE ČASU“. Hlavní vedoucí: Naďa Pokor-
ná, (pro děti od 7 do 14 let) již obsazeno.
• 13. 7. – 27. 7. 2007 – 2. turnus „KRÁLOVSTVÍ

STÍNU“. Hlavní vedoucí: Hana Volfová, (pro děti
od 10 do 16 let)
• 27. 7. – 10. 8. 2007 – 3. turnus pro děti od 9

do 14 let. Hlavní vedoucí: Kamil Vašica
Informace Ing. Alena Zradičková
• 10. 8. – 17. 8. 2007 – 4. turnus pro začínající

táborníky (pro děti od 7 do 10 let). Hlavní
vedoucí: Ing. Alena Zradičková
Připomínáme, že počet míst na LT MILIČÍN je
omezen! Závazné přihlášky do 20. 3. 2007. Plat-
by do 30. 4. 2007.
(17. 8. – 31. 8. 2007 – 5. turnus – ZÁKLADNA
ZAPŮJČENA čelákovickým hasičům)

ČESTÍN

stany, táborová základna mezi lesy u Kácova
27. 7. – 11. 8. 2007 – pro členy turistického

oddílu „MEDVĚDI“a další zájemce (pro děti
od 7 do 14 let). Hlavní vedoucí: Lukáš Vaculín.
Kontakt: Jindřich Vaněk 602 333 061, e-mail:
jindrich_vanek@seznam.cz

OSTRÝ

Blatná v jižních Čechách, zděná budova –
kuchyň, jídelna, ubytování: čtyřlůžkové chatky,
strava 5 x denně, koupání v areálu
30. 6. – 14. 7. 2007, hlavní vedoucí: Mirka

Vaňková, kontakt: Jindřich Vaněk 602 333 061,
e-mail: jindrich_vanek@seznam.cz

BULHARSKO

Zahraniční letní tábor 
29. 6. – 18. 7. 2007, hlavní vedoucí: Miloš Bukač,
informace: Eva Bukačová tel.: 603 724 237.

„TĚŠÍME SE NA ŠKOLU“ 

Jsou i takové děti, které se nemohou školy
dočkat. A my jim to čekání můžeme zkrátit.
Mohou prožít týden „skoro jako“ ve škole. A to
od 20. 8. do 24. 8. 2007 v ZŠ J. A. Komenské-
ho, každý den od 8.00 do 12.00 hodin. S sebou:
přezůvky, svačinu a pití. Poplatek za celý týden
je 250,- Kč. Přihlášky přijímáme do konce červ-
na. Třídní učitelka prázdninové školy – Helča
Jandurová.

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



ZŠ Kostelní

ZŠ J. A. Komenského

Kamenka v celostátním kole!
Ve dnech 16. a 17. 12. 2006 proběhlo v teni-

sové hale v Radonicích celostátní kolo soutěže
trojic základních škol v nohejbale, kterého se
zúčastnili i naši chlapci 9. ročníku Jan Pinc,
Tomáš Kasalický, Jan Chalúpka  a Jakub Pánek
ze ZŠ J. A. Komenského.

Chlapci se v sobotu probojovali do semifi-
nále, které se konalo následující den ve spor-
tovní hale v Praze na Pankráci. Soutěž byla sou-
částí mezistátního utkání České republiky
a Slovenské republiky  a probíhala za účasti
televizních kamer. Naše trojice se v semifinále
utkala s dvěma základními školami z Loun a ZŠ
z Českého Brodu. Chlapci se probojovali do
finále, kde podlehli 4. základní škole Louny
a obsadili skvělé 2. místo.

Nutno podotknout, že tento výsledek je zatím
nejlepší sportovní úspěch naší školy v posled-
ních letech.

Chlapcům děkujeme a přejeme mnoho
dalších sportovních úspěchů.

Vedení Kamenky

Kanadský lektor 
Od září vyučuje na naší škole kanadská lek-

torka paní Jelena Bekrić. Nebývá asi příliš
běžné, aby na základní škole pracoval cizí lek-
tor. My jsme zvážili všechna pro i proti a k tomu-
to kroku jsme se odhodlali v dobré snaze zdo-
konalit a udělat pestřejší výuku cizího jazyka.
Dnes, po půl roce pobytu Jeleny na naší škole,
musíme říci, že krok to byl úspěšný. Paní Bekrić
je velmi komunikativní, vstřícná, kreativní
a dětmi velmi oblíbená. Vhodně se tak při výuce
anglického jazyka doplňuje s našimi učiteli ang-
lického jazyka. Ti dají dětem kvalitní základy,
postupně s nimi rozvíjí gramatické dovednosti,
které pak ve svých hodinách konverzace převe-
de do praxe paní Bekrić. Ačkoliv finanční
a mzdové náklady spojené se zahraničním lek-
torem nejsou zanedbatelné, z ohlasů rodičů
a širší veřejnosti vnímáme, že náš krok hodnotí
veskrze pozitivně. Problémem je pouze přístup
některých žáků, na jaký není cizinec příliš zvy-
klý – nekázeň, nezájem, drzost, někdy i vulga-
rismy. Je smutné, že český učitel si na podobné
chování musí zvyknout, i když se snažíme
podobné projevy dětí podchytit v samém začát-
ku a ve spolupráci s rodiči je eliminovat. Ne vždy
jsme bohužel úspěšní.

Paní Bekrić nás po vypršení své smlouvy,
tedy v červnu 2007, opustí, uvažujeme ale
o zaměstnání dalšího zahraničního lektora
a chtěli bychom, aby se nadstandardní 
výuka cizích jazyků stala na naší škole samo-
zřejmostí.

Rozpracovaný máme projekt vzájemné spo-
lupráce se dvěma zahraničními školami – pol-
skou a italskou. Vše je zatím ve fázi přípravy
a navazování kontaktů, věříme ale, že spolu-
práce alespoň s jednou školou bude úspěšná.
Za tyto aktivity patří velký dík Mgr. Urbanové,
naší učitelce anglického jazyka, která při hle-
dání vhodných škol a vytváření kontaktů stráví
hodně svého volného času.

Snad vás po čase budeme moci seznámit
s tváří jiného zahraničního lektora i s profily
partnerských škol.

Alena Pechalová

Bojíte se začít s počítačem?

Potřebujete si zopakovat?

Chcete se naučit něco nového?
Gymnázium Čelákovice vypisuje od ledna tyto
kurzy:
• 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)

• 23. 2. 2007 – pro začínající (práce se soubory,
s myší a klávesnicí)

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

LIMFJORDS CUP 2006
Stalo se snad už i tradicí, že každý rok 26.

prosince vyjíždí tým nadšených basketbalistů
a basketbalistek na vánoční turnaj do malebné-
ho dánského městečka Lemvig, aby poměřilo
své síly s ostatními týmy z Evropy. Mezi těmito
nadšenci bylo několik studentů čelákovického
gymnázia: Petr Goliáš, František Kitzberger,
Klára Machalová a Michaela Mazurová. O pod-
poru z řad učitelů se postarali Mgr. Eva Šveco-
vá a Mgr. Michal Luňáček. Naše úspěchy byly

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

www.gymnacel.cz

nemalé. V kategorii mladších žáků kluci obsadi-
li výbornou stříbrnou příčku. Mezi mladšími
žačkami naše holky vybojovaly 4. místo. Nej-
starší dívky skončily na krásném 3. místě.
Doufám, že se nám povede i nadále a že i v le-
tošním roce vyjedeme za skvělými úspěchy.

Michaela Mazurová, septima A

DĚKUJI, PANE PROFESORE!
Jako student Matematicko-fyzikální fakulty

Univerzity Karlovy v Praze rád vzpomínám na
dobu svého studia v čelákovickém gymnáziu.
Jedním z mých nejoblíbenějších předmětů byla
fyzika vyučovaná RNDr. Antonínem Ficem.

Nejenže jeho osobní zapojení v hodinách bylo
vynikající, ale dokázal nám učivo nejen vysvětlit,
ale zároveň nás pro tento předmět i nadchnout,
což každý vyučující nedokáže. Cením si jeho
vysoce motivačního přístupu k výuce fyziky
a spravedlivého hodnocení studentů. Jako jeden
z mála vyučujících dával studentům možnost
opravy „katastrofálně napsané písemné práce“,
v případě zájmu studentů, a o ten usiloval, umož-
nil každému osobní konzultaci pro vysvětlení
případných nejasnosti v probírané látce.

Velmi mi pomohla účast na fyzikálních olym-
piádách, ke kterým mě přivedl. Profesor Fic
pořádal ve svém volném čase konzultační hodi-
ny k řešení úloh olympiády, připravoval nás na
její okresní či krajská kola. I díky těmto hodinám
nad rámec studijních osnov jsem se stal úspěš-
ným řešitelem olympiády, fyziku si ještě více
oblíbil. Nyní v jejím studiu pokračuji. Při přecho-
du na MFF UK po maturitě jsem se mezi absol-
venty z jiných středních škol rozhodně necítil se
svými znalostmi jako outsider.

Chtěl bych pouze podotknout, že z mého
pohledu by bylo vhodné zvýšit počet laborator-
ních úloh z fyziky na gymnáziu. Fyzika je přírod-
ní věda založená na experimentu. Laboratorní
cvičení jsou vždy přínosem k výuce, v rámci těch-
to hodin si studenti mohou prakticky vyzkoušet
práci s laboratorními pomůckami. To napomáhá
nejen rozšíření jejich obzorů, ale hlavně k prak-
tické aplikaci fyzikálních poznatků, se kterými se
seznámili teoreticky v rámci hodin fyziky.

Velice si vážím obětavé práce pana profesora
Fice a chtěl bych mu touto cestou poděkovat za
jeho vynaložené úsilí a důvěru, kterou ve mě
vložil. Věřím, že mnoho současných i budoucích
studentů místního gymnázia bude mít čest
účastnit se jeho výuky, bude velice spokojeno
a jeho obětavou práci docení v dalších letech.
DĚKUJI, PANE PROFESORE'

Jiří Pařízek, bývalý student Gymnázia

ŠKOLSTVÍ12 ÚNOR 2007

Zápis do 1. tříd školního roku 2007/2008 proběhl na obou školách koncem ledna. ZŠ v ulici 
J. A. Komenského zapsala 89 dětí a ZŠ v ulici Kostelní 59 dětí. Foto: D.V.
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FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE
Čelákovičtí florbalisté poskočili v tabulce na

druhé místo za vedoucím Turnovem.
FBK ČELÁKOVICE - SOKOL LIBEREC 6:2

(2:0, 1:0, 3:2)

Branky: Šturma, T. Holcman, Ších, Svoboda,
Zelenka, Vána

Velmi důležitou výhru, nad jedním z favoritů
soutěže načal již ve čtvrté minutě utkání  Šturma
po pěkné přihrávce Svobody, druhou branku při-

FOTBAL

FOTBALISTÉ UNIONU NA ZAČÁTKU

ROKU 2007
Po vánočně-novoroční přestávce začala pří-

prava fotbalistů SK Union Čelákovice na jarní
část mistrovské soutěže krajského přeboru. Na
konci druhé poloviny soutěže si přejeme postup
zpět do divize. Po podzimu má Union skvěle
nakročeno ke splnění tohoto cíle, ale musíme
zvládnout jarní odvety.

Trenér Radovan Hromádko svolal hráče na
pondělí 15. ledna 2007 na Městský stadion.
Z nových tváří jsou v jednání zatím dva hráči-
obránci. V době, kdy se píší tyto řádky, není
zcela jasné, zda dojde k dohodě o působení
uvedených fotbalistů v Čelákovicích. Pokud se
týká opačného posunu, tak k dnešnímu dni je
možné hovořit o ukončeném hostování útočníka
Josefa Marka ze Struhařova, který má problémy
s dojížděním na tréninky, a jeho další fotbalová
kariéra bude pokračovat asi v Uhříněvsi. Touhu
změnit dres naznačil i obránce Miroslav Hrubý,
kterého „láká“ trenér Beznoska do divizní
Bzové. I tento hráč měl problémy s účastí na tré-
nincích vzhledem k časově náročné práci. Pro
jaro asi nebude možné počítat s účastí Flekače,
který je po operaci předního křížového vazu,
což si vyžádá asi tříměsíční absenci. Z hráčů,
kteří jsou v Unionu na hostování, zůstává útoč-
ník třetiligového Náchoda-Deštné Martin Vít do
30. 6. 2007. Petr Matějka prodlouží hostování 
do stejného termínu a dosavadní hostování
Tomáše Fingerhuta bychom chtěli proměnit
v přestup do Unionu.

Mezi tyče by se měl vrátit brankář Macho,
který vyřešil své pracovní problémy. Brankářská
„jednička“ Rathouský již sice nemá potíže
s meniskem, ale trápí ho pro změnu nártní kůst-
ka. Do zimní přípravy budou zařazeni kromě
Hakla a Havláta i další dorostenci Mourek 
s Reichertem.

Celá příprava na jarní sezonu proběhne
v domácích podmínkách, herně se bude Union
prezentovat na zimním turnaji pražského Me-
teoru, hraného na umělé trávě ve ŠTĚPNIČNÉ

v Praze 8 - Ďáblicích! Hraje se ve dvou skupi-
nách po sedmi týmech a poté se utkají v semifi-
nále mužstva obou skupin v pořadí první s dru-
hým, třetí se čtvrtým, pátý se šestým, sedmý
hrají mezi sebou o poslední příčku. Dále se
hraje podle propozic o konečné umístění. Turna-
jové zápasy dále doplní přípravná utkání a ter-
mínový kalendář vypadá následovně:
sobota 3. 2. 07 ZT 15.00 hod.
UNION - STARÁ BOLESLAV (K.P.)
neděle 11. 2. 07 ZT 11.00 hod.
BOHEMIANS 05 Junioři (D.L.) - UNION

čtvrtek 15. 2. 07 přátelsky
FK BZOVÁ (divize) - UNION

sobota 17. 2. 07 ZT 13.00 hod.
UNION - FK ŠTĚTÍ (K.P.)
sobota 24. 2. 07 ZT 
semifinálová utkání

středa 28. 2. 07 přátelsky
MĚCHOLUPY(K.P.) - UNION hř. Galileova
sobota 3. 3. 07 ZT   
finálová utkání

Mládežnické celky Unionu začaly s přípravou
ve druhém lednovém týdnu. Dorost bude starto-
vat na zimním turnaji v Neratovicích, kde bude
mít za soupeře celky krajské úrovně. Turnaj ote-
vřeli naši dorostenci utkáním s Velkým Borkem
a přesvědčivě zvítězili 8:1. Vzhledem k tomu, že
začátek dorostenecké divize je až 24. 3. 2007,
doplní program dorostu další přípravné zápasy.

Žáci letos nehrají žádný zimní turnaj, budou hrát
několik halových turnajů a přátelských zápasů.

Milan Šikl

dal T. Holcman a uzavřel tak účet první třetiny. Do
druhé třetiny, jsme šli s tím, udržet náskok z první
třetiny, což se nám podařilo a Ších přidal třetí
branku. Do třetí třetiny vstoupil Liberec s odhod-
láním otočit vývoj utkání, a hned v první minutě
1:3. To se ale nelíbilo Svobodovi ze Šturmou,
a prvně jmenovaný zvýšil náš náskok na 4:1 po
pěkné akci obou útočníků. Další branku přidal
Zelenka střelou z úhlu, o dvě minuty později
vstřelil junior Vána svou první branku za muže.
FBK ČELÁKOVICE - ČESKÝ DUB 5:4 (3:1,

2:3, 0:0)

Branky: Svoboda 2, Šturma, Rous, Houska
Velmi těžké utkání, v němž má největší podíl

na výhře výborně chytající gólman Vála.
Již ve třetí minutě jsme se ujali vedení, po

pěkné střele Rouse. O pět minut později přidal
Šturma naší druhou branku, hosté však vzápětí
snížili, naštěstí se před koncem třetiny trefil
Svoboda.Druhá třetina byla z naší strany špat-
ná, soupeř nás přehrával, a jen díky dobře pra-
cující obraně v čele z brankářem Válou jsme ji
prohráli jen 2:3,  když naše dvě branky vstřelili
Houska a Svoboda..Třetí třetina skončila bez
branek a utkání 5:4 v náš prospěch.

TABULKA MUŽI: (skore, body)
1. TJ TURNOV 54:36 26
2. FBK ČELÁKOVICE 72:60 25

3. NOVÁ PAKA 57:49 25
4. SOKOL LIBEREC 54:40 23
5. SK PŘIBYSLAV 57:43 20
6. ČESKÝ DUB 60:67 18
7. SLAVIA TU LIBEREC 48:49 11
8. FBC CAMPUS JABLONEC 52:66 10
9. STARS FBC LIBEREC 44:88 4

JUNIOŘI:

FBK ČELÁKOVICE - ASK ORKA STARÁ

BOLESLAV 4:5 (0:1, 2:3, 2:1)

FBK ČELÁKOVICE - FBC PANTHERS

PRAHA 3:7 (1:2, 1:3, 1:2)

ŽÁCI:

FBK ČELÁKOVICE - SOKOL HOROMĚŘICE

2:3 (0:1, 1:1, 0:2)

FBK ČELÁKOVICE - POHODA PRAHA 2:5

(0:2, 2:2, 0:1) Tomáš Holcman

ORKA
První florbalová liga mužů pokračovala

dalšími koly. Zlepšený herní projev již přináší
své ovoce a Orka opět sbírá důležité body.
ORKA - AKCENT SPARTA PRAHA 0:5 (0:2,

0:1, 0:2)

Oba soupeři se do šancí moc nedostávali
a brankáři tak moc práce neměli. Zlom přišel 

Pokračování na str. 14

VODÁCTVÍ

RACEK Čelákovice     http://racek.czela.net

Sněhu je poskrovnu, vody také moc neteče,
prostě a jednoduše počasí nám nepřeje a tak
jediné, co můžeme pro své zdokonalení udělat,
je teoretická příprava na jaro. Přemýšlela jsem
tedy, co vám, věrným i náhodným čtenářům
sdělit. Rozhodla jsem se vás trochu zasvětit
a poskytnout vám základní informace o sjíždění
českých řek.

Nejdůležitější, a přesto stále více opomíjená,
je u rekreačních vodáků bezpečnost a ohledupl-
nost, což spolu velmi úzce souvisí. Pokud se
rozhodnete vyrazit na jedno nebo vícedenní
výlet, měli byste v první řadě zvážit schopnosti
všech účastníků a podle toho pak vybrat nej-
vhodnější řeku a plavidlo. Dalším krokem
k příjemně prožitému výletu je vhodně zvolené
vybavení, ve kterém by neměl chybět dobře
utěsněný barel nebo nepromokavý pytel na
suché věci, plovací vesta, úvazy na loď,
popřípadě ještě záchranný házecí pytlík a spou-
stu dalších neméně důležitých věcí.

Častou chybou bývá také podceňování řeky
a přeceňování sebe sama. Pro začátečníky
i pokročilé není od věci, řídit se příkazy v kilo-
metrážích nebo přímo u řečiště a pokud si přes-
to nejste jisti, určitě je v okolí někdo zkušenější,
kdo vám s největší pravděpodobností rád pomů-
že a poradí. Zeptat se i na banální a vodákům
dobře známou věc není žádná ostuda a řídit se
radou zkušeného „námořníka“ může v mnohém
případě zachránit i život. Více informací nejen
o bezpečnosti najdete například na interneto-
vých stránkách www.hydromagazin.cz.

Pavlína Janáková

Vodácký oddíl Racek na závodech.



PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

18. února od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny, můžete využít i chovatelské 
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kos-
telní ulici 455.

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 

!! Bedla
Každý řekne, že každá je jedlá. Ale skuteč-

nost bývá jiná. I v okruhu bedel červenajících se
vyskytuje bedla zahradní (hortensis) a bedla
jedovatá (venenata). Obě jsou si velmi
podobné, obě červenají jako bedla červenající,
obě vyhledávají podobná stanoviště.

Bedla červenající – klobouk cca. 10 cm širo-
ký, kulovitý, později až plochý s malým hrbolkem
ve středu. Lupeny má vysoké od třeně odsedlé,
husté, po poranění červenající. Třeň snadno
vylomitelný z klobouku, hladký, na bázi ztluštělý
do kulovité hlízky. Dužnina bílá až bělavá. Na
řezu ke stáru dutá, rychle červenající. Roste
v listnatých i jehličnatých lesích, ale také v par-
cích a zahradách.

Bedla jedovatá – podobná bedle zahradní,

má mohutnější plodnice. Šupiny přitisklé ke klo-
bouku, jsou radiálně protáhlé, kaštanovitě
hnědé. Třeň odsedle hlízovitý. Prsten má jedno-
duchý, kdežto bedla červenající jej má dvojitý.
Roste na místech s vysokou vrstvou hrabanky,
v parcích, zahradách, sklenících. Častěji vy-
růstá v trsech. Způsobuje amanitové otravy.

HOUBY

Poděkování sponzorům
� Po uvedení 1. dílu kroniky Města Čelákovic
(1857–1938) do prodeje máme mnoho pozitiv-
ních ohlasů a slyšíme již dotazy, kdy bude
vydán díl další. Jménem Spolku přátel Čeláko-
vického muzea mně dovolte vyslovit poděkování
níže uvedeným sponzorům, bez jejichž laskavé-
ho přispění by vydání kroniky nebylo možné:
MUDr. Svatopluk Ježek, Jindřich Procházka,
Miroslav Leypold Iglo, Mgr. Marek Nespala,
PharmDr. Helena Snítilá, Jiří Tykač, Libor
Janoušek, Ing. Jiří Kořínek, Mgr. Marek Skalic-
ký, Josef  Seidl, Jiří Přichystal, CMC Graduate
School of Business, a. p. s, Město Čelákovice,
Palaba, a. s., Slaný, PKL royal group, s. r. o., 
a Středočeský kraj.

Mimořádné uznání patří také především těm,
kteří svou odbornou prací přispěli k výjimečné
kvalitě provedení kroniky, na kterou jsme všich-
ni hrdi. Jsou to ředitel muzea Jaroslav Špaček,
který se ujal úlohy editora vydání, Miloslava
Marešová zajistila přepis, manželé doc. PhDr.
Jaroslav Kašpar, CSc. a Mgr. Božena Kašparová
a Mgr. Roman Kolek odvedli lektorskou práci.
Samozřejmě na konečné podobě knihy má 
zásluhu také agentura Mediapolis, kterou byla
Kronika připravena k vytištění.

Věřím, že další díl bude přijat stejně dobře,
a spolu se všemi čtenáři se již nemohu dočkat.

Za Spolek přátel čelákovického muzea
Miroslav Leypold Iglo 

� Vedení Gymnázia děkuje sponzorům, kteří

školu podpořili v roce 2006

JKP – Projektování, Ing. Jana Procházková,
Čelákovice
Kmoníček – Highway Design, Ing. Jindřich
Kmoníček, Hradec Králové
Castanea, s. r. o., Ing. Luděk Klučina, Nehvizdy
TOS-MET, Čelákovice
REHASPRING, PhDr. Ingrid Špringrová, PhD.
Václav Lágner, Čelákovice

Dne 6. 2. 2007 oslaví
své 85. narozeniny paní
Věra LANGOVÁ. Vše nej-
lepší, zdraví a spokojenost,
přejí

dcera Věra s rodinou

a syn Karel s rodinou

Dne 6. 2. 2007 uplyne
100 let od narození pana
Bedřicha ČURDY, pošťáka
a muzikanta čelákovské
hudby. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Vzpomíná rodina
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SEPARUJTE TAKÉ TYTO PLASTY V KONTEJNERECH NA PET!
Dokončení ze str. 13
v 16. minutě, kdy po dvou obranných chybách
hosté dokázali trestat. Druhá třetina byla na
brankové příležitosti ještě chudší. Do závěrečné
části jsme nastoupili s novým gólmanem, ale
naši hru to nijak výrazně nepozvedlo. Po třech
minutách hosté opět skórovali, když dokázali
tečovat před gólmanem střelu z dálky. Nejblíže
ke vstřelení branky Orky byl pak Jirovský, který
po rozehraném trestném úderu trefil pouze tyč.
ORKA - TJ MEZ VSETÍN 5:4 (3:2, 2:1, 0:1)

Branky: Urban 2, Mikšovský, Hodač, Jirovský 
V první třetině jsme se ujali vedení ve čtvrté

minutě, kdy se pohotovou střelou prosadil
Urban.Tentýž hráč za další čtyři minuty skóroval
znovu a dal nám tak dvoubrankový náskok.
O ten jsme ale bohužel zanedlouho přišli. Ve
druhé třetině jsme měli více ze hry a dařilo se
nám opět i střelecky. Nejprve v sedmé minutě
využil Hodač zakrytého výhledu gólmana a jeho
polovysoká střela skončila v brance. Tříbranko-
vý náskok pak zajistil svou přesně umístěnou
střelou z otočky Jirovský. V závěrečné části se
hosté snažili vyrovnat, ale naše dobrá obrana
jim to nedovolovala. Bohužel se nám nedařilo
proměňovat šance, ale jednobrankové vedení
jsme ale již dokázali uhájit až do konce zápasu..
Orka - FBC Kopřivnice 3:4 pp (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)

Branky: Urban, Jirovec, Jirovský 
První třetina s favoritem z Kopřivnice byla

vyrovnaná a dominovaly především obrany obou
celků. Hosté se ujali šťastně vedení pět vteřin
před přestávkou. V úvodu druhé části se nám
podařilo vyrovnat, když se po přihrávce Mikšov-
ského prosadil přesnou střelou Urban. Vedení
jsme se ujali po pěkné spolupráci Marafka
s Jirovcem. Na začátku třetí třetiny hosté přidali
na důrazu a naše přetížená obrana jen těžko
odolávala útočným akcím. Kopřivnický nápor
vyústil po třech minutách ve vyrovnávací branku
a o minutu později se hosté po závaru ujali vede-
ní. Minutu před koncem nám bod a prodloužení
zajistil střelou Jirovský. I v prodloužení byla hra
vyrovnaná a o výsledku rozhodla využitá přesi-
lovka hostů v samotném závěru.
JUNIOŘI

Juniorům se i nadále daří a po porážce s Lho-
kamem si spravili chuť v městském derby
s FBK. V tabulce drží třetí příčku.
ORKA - LHOKAMO PRAHA 2:5

ORKA - FBK ČELÁKOVICE 5:4

DOROSTENCI:

Dorostenci dále míří k vítězství v soutěži. I přes
první porážku zůstávají největším favoritem.
ORKA - FC BUČIS TEAM 5:0

ORKA - TATRAN STŘEŠOVICE B 3:4

Martin Bajer

DOPISY

Bedla jedovatá. Foto: V. Antonín

Závěrem – buďme opatrní při sběru. Osobně
doporučuji sbírat bedly červenající v lese, ty
skleníkové bych přenechal skutečným odbor-
níkům.

Loučení s lesem
Poslední vycházka do okolních lužních lesů

se uskutečnila 28. prosince 2006. Zúčastnil se
i přední český mykolog Ing. J. Baier a členové
MK Čelákovice. O tom, že je (bylo) teplo, svědčil
i počet druhů – 16. Po cca 10km procházce
jsme si na chvíli zazpívali při harmonice
a zavzpomínali, jaký že byl ten uplynulý rok.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice




