
Silniční doprava

V letošním roce je v plánu investičních akcí
Středočeského kraje vybudování kruhového
objezdu II/245 (křižovatka u diskontních prode-
jen). Plán musí schválit ještě Rada Středo-
českého kraje a Zastupitelstvo Středočeského
kraje. Město se bude finančně na projektu spo-
lupodílet (cca 3,5 mil. Kč), hlavním investorem
bude Středočeský kraj (cca 12 mil. Kč), neboť
objezd je součástí krajské silnice II. třídy č. 245.
Vybudování kruhového objezdu by mělo zvýšit
bezpečnost účastníků silničního provozu –
v celém úseku již nyní platí maximální rychlost
50 km/h.

Rada města Čelákovic se v lednu loňského
roku seznámila s projektem vybudování dálniční
křižovatky na dálnici D11 (Praha – Hradec
Králové) v km 11,4 u mostu Vyšehořovice –
Čelákovice (komunikace 2455). Dle Územního

plánu Velkého územního celku Pražského regi-
onu je tato křižovatka vyznačena jako plánova-
ná. V současné době je vedeno řízení ve věci
udělení odchylky od standardního řešení na
Ministerstvu vnitra ČR a Ministerstvu dopravy
ČR.Výstavba nebude ale určitě zahájena v roce
2008 a realizována bude pouze za předpokladu
zajištění finančních prostředků a udělení 
příslušných povolení. Celou akci koordinuje
společnost ARI STAVEBNÍ.

Další významnou dopravní stavbou je
obchvat města Čelákovic – „Silnice II/245
Čelákovice, obchvat“. Společnost PRAGO-
PROJEKT získala územní rozhodnutí v září
2007. V letošním roce počítá s udělením staveb-
ního povolení. Realizace projektu bude závislá
na finančních možnostech Středočeského
kraje, který je investorem celé akce. Začátek
stavebních prací nelze očekávat dříve než

v roce 2009. U výstavby obchvatu města se
očekávají největší problémy s výkupem pozem-
ků. Na tuto skutečnost upozornila komise pro
rozvoj města Radu města Čelákovic již v roce
2005. Členové komise dále uvedli, že investiční
záměr (obchvat měst, pozn. autora) považují
z hlediska města a řešení jeho dopravy za
zásadní.

Železniční doprava

S přibližujícím se termínem zprovoznění
Nového spojení na území hlavního města Prahy
začíná být jasné, že občanům Čelákovic tato
stavba přinese pouze zkrácení jízdních dob
vlaků, ale nedojde k posílení taktu vlaků až na
15 – 20 min. ve špičce. Výrazným limitujícím fak-
torem zůstane nadále zastaralé zabezpečovací
zařízení v úseku Praha Vysočany – Lysá nad
Labem. Pokračování na str. 18
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Plánované dopravní stavby v Čelákovicích a okolí

V úterý 18. prosince 2007 uvítal starosta Ing.

Bohumil Klicpera v obřadní síni MěÚ delega-

ci z partnerského italského města Trescore.

Na dvoudenní návštěvu přijeli starosta Alberto

Finazzi (foto 1), místostarosta Stefano Oldrati

a dvě učitelky Lucia Trimarchi a Maria Basile

(na fotografii při návštěvě Gymnázia). Po celou
dobu pobytu byl pro hosty připraven bohatý 
program. Foto: D. V.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Do Nového roku si řada z nás dává nejrůznější předsevzetí a plány, které chce v nadcházejících

365 dnech (v přestupném roce 2008 musíme ještě jeden přidat!) naplnit.
V průběhu podzimu jsme na redakčních radách Zpravodaje probírali všemožné náměty, jak jeho

obsah i grafickou tvář od nového ročníku vylepšit. Tyto debaty se přetavily do konkrétních změn. Nová
hlavička Zpravodaje vás „trkne“ hned na titulní straně lednového čísla stejně jako jeho modernější 
a přehlednější grafický zlom. Uvnitř pak naleznete první díl volného cyklu „Moje adresa: Čelákovice“, 
v němž chceme představovat zajímavé lidi a jejich osudy, které jsou s naším městem spojeny.

A ještě jedno zásadní avízo. Protože v poslední době výrazně přibývá polemických příspěvků,
často s velmi zavádějící rétorikou, budeme je zveřejňovat pouze se stanoviskem druhé strany. Není
to projev cenzury, jak se pokoušejí někteří nejmenovaní pisatelé redakční radu „ocejchovat“, ale nao-
pak její odpovědný přístup k objektivnímu a vyváženému informování občanů Čelákovic, pro které
především je Zpravodaj vydáván!

Na prahu nového roku dovolte ještě jedno krátké ohlédnutí do minulosti, které by se nechalo vyty-
čit i jako přání do nejbližší do budoucnosti našeho města. Proč se ho z nejrůznějších popudů a svárů
pokoušíme názorově nesmiřitelně rozdělovat? Místo abychom z něj při troše vzájemné tolerance a
úcty vytvořili takovou pospolitost lidí, kteří mají spontánní radost z vydařené akce, jakou byl Vánoční
koncert Komorního orchestru Jana Zacha v Kulturním domě, a také hrdost nad
tím, že v desetitisícových Čelákovicích něco takového existuje…

přečtěte si
- Rozpočet města pro rok 2008
- Moje adresa: Čelákovice
- Fotoreportáže z rozsvícení vánočního

stromu a doprovodných adventních akcí
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Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,
vchod z ulice Na Stráni (u nákladové rampy

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

ODPADY – MÍSTNÍ POPLATEK
Informace pro občany

Vážení občané, Zastupitelstvo města schváli-
lo dne 29. listopadu 2007 obecně závaznou
vyhlášku E 2/2007 města Čelákovic, kterou je
stanoven místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2008 ve výši 480,- Kč za jednu osobu.

Ing. Karel Majer,

odbor finanční a plánovací MěÚ

VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2008
Od ledna 2008 dojde ke zvýšení cen za

vodné a stočné. Je třeba říci, že ke zvýšení
dochází na celém území ČR, někde i o značné
částky, a to zejména u těch provozovatelů, kteří
dosud drželi ceny až populisticky nízko. Jen pro
ilustraci (dle údajů společnosti VaK): na Kladně
bude cena činit 62,13 Kč, v Berouně 62 Kč,
Kutná Hora 60,06 Kč, Nymburk – pro domác-
nosti 59,98 Kč (ostatní 66 Kč).

Navýšení ceny je nezbytné z mnoha důvodů,
připomeňme, že do ceny vody se promítá infla-
ce, zvýšení cen energií atd. Navíc si nemůžeme
dovolit pozdější skokové zvýšení až o několik
desítek procent, zvyšování ceny, kterému se
nevyhneme, je dobré provádět postupně. Pro
připomenutí: v roce 2007 jsme platili vodné
28,10 Kč, stočné 20,27 Kč, celkem tedy 48,32.

Po jednání s provozovatelem vodovodní sítě
v Čelákovicích – akciovou společností Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav – byla cena vodné-
ho a stočného pro Čelákovice schválena takto:
vodné 30,92 Kč, stočné 22,30, celkem 53,22

Kč (včetně DPH). Znamená to nárůst oproti
roku 2007 o 10 %, z nichž 4 % tvoří daň 
z přidané hodnoty. VaK Mladá Boleslav 
předložil Radě města Čelákovic velmi dobře
zpracovaný podkladový materiál s uvedením
pěti variant ceny vodného a stočného včetně
kalkulací a rozboru roku 2007. Po důkladném
projednání Rada města schválila výše uvede-
nou variantu.

Zdeňka Tichá, Luboš Rýdlo

ZM schválilo:

• kupní smlouvy na bytové jednotky V Prokopě
č.p. 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1357/1,
1357/3, 1357/4, 1358/1, 1358/2, 1358/4,
1422/2, 1422/3, 1422/4, 1423/1, 1423/2,
1423/3, 1424/1, 1424/2, 1424/3, 1424/4,

• úpravu rozpočtu 2007 č. 4 (příjmové hodnoty
daňových příjmů, které se navýšily dle průbě-
hu plnění, zahrnuté dotace, které byly městu
přiděleny, drobné příjmy i výdaje, příjmy
a výdaje, které jsou dané smlouvami, a to pře-
devším v oblasti investiční, navýšení položky
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeo-
becné pokladní správy státního rozpočtu na
hodnotu 50.000,- Kč k zabezpečení provozu
kontaktního místa Czech POINT),

• investiční dotaci 1.000.000,- Kč do investi-
čního fondu TS pro vytvoření zdrojů na nákup
nového čisticího auta pro komunikace

• využití prostředků rezervního fondu MŠ Pří-
stavní v celkové výši 128.960,10 Kč na nákup
potřebného nábytku

• využití prostředků rezervního fondu MŠ
Rumunská v celkové výši 53.705,71 Kč na
nákup potřebného vybavení

• převod 80.000,- Kč MŠ Rumunská z položky
spotřeba energií na položku spotřeba materiálu

• převod 22.000,- Kč Městské knihovně z polo-
žky spotřeba energie a 58.000,- Kč z položky
ostatní služby, celkem 80.000,- Kč, na  polo-
žku spotřeba materiálu

• poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve
výši 70.000,- Kč p. J. P. na opravu střechy

• převod 80.750,- Kč Městskému muzeu z položky
mzdy na položku: spotřeba energie (44.050,-
Kč), spotřeba materiálu (16.803,- Kč), opravy
a udržování (14.923,- Kč) a služby (4.974,- Kč)

• posílení rozpočtu Městského muzea na rok
2007 o částku 60.000,- Kč, která bude použita
na úhradu faktur

• finanční dotaci na zajišťování pohotovosti
v rámci ústavních pohotovostních služeb
v nemocnici Brandýs n. L.-Stará Boleslav na
druhé pololetí 2007 v celkové výši 50.000,- Kč,

• předložený rozpočet města Čelákovic na rok
2008 bez úprav

• kupní smlouvu o prodeji hasičského vozidla
(cisternová automobilová stříkačka CAS 25
RTHP) mezi Městem Čelákovice jako pro-
dávajícím a Obcí Skorkov jako kupujícím za
cenu 60.000,- Kč

ZM schválilo a vydalo:

• obecně závaznou vyhlášku E 2/2007 města
Čelákovic o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů, kterou se mění obecně závazná vyhláška
E 4/2006

• Obecně závaznou vyhlášku E 3/2007 města
Čelákovic o místních poplatcích, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška E 3/2006

ZM souhlasilo:

• s uzavřením kupní smlouvy mezi TS Čelákovi-
ce jako prodávajícím a p. F. J., jako kupujícím
na odprodej nepotřebného vozidla Multicar M
25 s plošinou za cenu 142.800,- Kč

• s pokácením – 1 ex. borovice černé na pozem-
ku MDDM, 1 ex. borovice vejmutovky u č.p.
1481, 3 ex. javorů globozních na nám. 5. květ-
na, 1 ex. lípy srdčité v ulici Sedláčkova, 1 ex.
břízy bělokoré u č.p. 1428, 3 ex. jabloní a 1 ex.
třešně u domu č.p. 1531 a 1532

ZM zřídilo výbor ZM pro problematiku životního
prostředí ve městě.
ZM pověřilo:

• místostarostu zajištěním zpracování aktualiza-
ce projektu organizace dopravy v oblasti ohra-
ničené ulicemi Masarykova – Rumunská –
Vašátkova – Bratří Čapků, a v co nejkratším
možném termínu ji předložit ZM

• místostarostu zajištěním poptávkového řízení
ke zjištění podmínek zpracování projektu orga-
nizace dopravy ve městě Čelákovice

ZM navrhlo odkoupení pozemku pod zdravot-
ním střediskem do majetku města od společ-
nosti SALMED, s. r. o., v likvidaci, a to za max.
celkovou cenu 750.000,- Kč. D.V.

Ze zasedání Zastupitelstva města 29. listopadu 2007

Vážení občané,

tak tu zase máme začátek nového roku a toto
období s sebou přináší vždy něco nového
a ohled za tím, co se za uplynulý rok událo.

V první řadě bych chtěl s ohledem na konec
roku minulého upozornit, že bude zase období
různých zúčtování a vracení přeplatků za služby
a podobně. K tomu se váže nekalá činnost někte-
rých osob, které zneužívají této situace a vydáva-
jí se za pracovníky různých společností (vodovo-
dy, rozvodné závody, plynárenské společnosti
apod.) a předstírají vracení přeplatků, anebo
žádají nedoplatky. Buďte obezřetní, a to zejména
starší občané, kteří patříte do zájmové skupiny
těchto pachatelů. V případě jakékoliv pochybnos-
ti má občan právo na to, aby mu pracovník před-
ložil zaměstnanecký průkaz, a jeho pravost je
v drtivé míře možné ověřit na zákaznických lin-
kách. Dále můžete zavolat nás, jak Městskou, tak
i republikovou policii, kdy uvedená událost bude
prověřena. Ve většině případů totiž uvedené spo-
lečnosti nikdy nevybírají finanční hotovost od
zákazníků, ale jsou jim zasílány poštovní poukáz-

ky. Proto znovu zdůrazňuji, dávejte si pozor
a nebuďte důvěřiví, protože je nemilé přijít tímto
způsobem někdy i o celoživotní úspory.

Rada města vydala nařízení města N1/2007,

kterým se od 1. 1. 2008 reguluje reklama

vystaveným zbožím. V níže uvedených lokali-

tách je reklama vystaveným zbožím zakázaná:

- náměstí 5. května

- místní komunikace J. A. Komenského, Kos-

telní, Masarykova, Rybářská, Sedláčkova,

Stankovského (všechny včetně přilehlých

pěších komunikací)

Od tohoto si slibujeme, že se zlepší schůd-
nost a průchodnost ulic v centru města, a že se
i zlepší vzhled centra našeho města, neboť
vystavené stánky celkový dojem kazí.

Kontrolou tohoto nařízení města jsou pověře-
ni někteří pracovníci Městského úřadu a Měst-
ská policie a v případě jeho porušení hrozí pře-
stupci pokuta dle přestupkového zákona až do
výše 30 000,- Kč. MP bude v tomto období
podávat dotčeným subjektům (prodejcům)
o uvedeném opatření informace, aby aplikace
tohoto nařízení proběhla co nejrychleji a bez
problémů.

Dále bych chtěl upozornit na fakt, že i přes
zimní období budeme pokračovat v měření rych-
losti ve městě, a to zejména na tradičních mís-
tech, kde jste nás mohli již zaregistrovat
(Mochovská ul., Záluží, Císařská Kuchyně, silnice
245 směr Lázně Toušeň, atd.), a také na jiných

místech, kde si to situace v dopravě bude zasluhovat.
Městská policie se v poslední době spolupo-

dílela na několika akcích, které pořádalo město
anebo jeho zařízení. Zejména to byla asistence
u tradičního Memoriálu R. Vichery – večerní běh
a rozsvícení městského vánočního stromu, kdy
jsme zajišťovali dopravní opatření související
s těmito akcemi, aby byla zajištěna bezpečnost
účastníků a diváků. Další činností, mimo naše
pravidelné, byla spolupráce s Městským
domem dětí a mládeže Čelákovice na dopravní
soutěži Bezpečně městem, kdy strážníci spolu-
pracovali s pracovnicemi MDDM a soutěžícími
ze základních škol a dohlíželi na bezpečnost
dětí při této akci. Tímto jsem chtěl poukázat, že
MP není jen represivní složkou, ale i se rádi
zúčastňujeme příjemnějších akcí, než je běžná
hlídková činnost.

Na závěr výsledky činnosti Městské policie
Čelákovice za měsíc říjen 2007, abyste si mohli
udělat představu o práci strážníků, které potkáváte
v ulicích našeho města. Bylo řešeno 87 přestupků,
a to jak oznámením příslušnému orgánu, tak
domluvou nebo blokovou pokutou (43).V 10 přípa-
dech jsme prováděli asistenci u různých akcí
(dopravní nehoda, odchyt psa, exekuce, apod.),
byly předvedeny 3 osoby k podání vysvětlení
a prověřili jsme 22 oznámení občanů.

Za všechny pracovníky Městské policie
Čelákovice vám přeji klidný a úspěšný nový rok
2008. Radek Fedaček, velitel MP
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Čelákovické splašky tečou do Labe
Ve středověku zřejmě bylo běžné, že tekly splašky ulicemi. Dnes už se nad tím mnozí jen ušklíb-

nou. Doporučím Vám proto vycházku mezi tzv. dělnickými domky v kolonii u Kovohutí nebo ještě lépe
kolem potoka u Městského stadionu.Tahle lokalita mne právě zaujala. Potok u stadionu se téměř pra-
videlně stává splaškovou stokou. Je to v důsledku známých a nedořešených problémů kanalizace
v Rybářské ulici. Vodovody a kanalizace připravily řešení.

Už před rokem jsme byli jako zastupitelé seznámeni s tím, že je připraven projekt na odstranění
uvedeného problému s kanalizací v Rybářské ulici. Dosud se však nic nestalo. Splašky dál tečou poto-
kem do Labe. O reakci odboru životního prostředí jsem v této souvislosti nic neslyšel. Od informace,
že je vše připraveno k nápravě stavu, tedy uplynul rok. Kolik uplynulo vody a zejména té odpadní kory-
tem potoka, neodhadnu. Situaci považuji za havarijní. O její vážnosti se mi podařilo přesvědčit už
v minulém roce i ostatní zastupitele a částka potřebná k nápravě této neúnosné situace byla vyčleně-
na v rozpočtu na rok 2007. Tedy už rok je možné havarijní stav odstranit. Nestalo se tak.

Téměř na každém Zastupitelstvu se ptám pana starosty na termín, kdy se bude tato Zastupitelstvem
schválená akce realizovat, ale dostávám jen neurčité odpovědi. Opakovaně jsem požadoval konkrétní
termíny, výsledky jednání v této věci – marně. To, že Zastupitelstvo schválí nápravu havarijního stavu
a uvolní na ni požadované finanční prostředky s tím, že bude realizována v roce 2007 – to zřejmě nic
neznamená. Za celý rok nebyl starosta města, který se prezentuje rozsáhlými rekonstrukcemi ulic, scho-
pen realizovat projekčně připravené odstranění havarijní situace kanalizace v Rybářské ulici. Má tedy
zřejmě jiné priority než plnit Zastupitelstvem schválené investice a rozpočet města. Proč tedy rozpočet
vůbec jako zastupitelé projednáváme a schvalujeme, když záležitosti, na kterých se jako na podstatných
shodneme, nejsou pod vedením starosty města realizovány? Jak přistupuje k jiným usnesením? 

Na mé otázky po termínech, postupu prací a nápravě stavu jsem od pana starosty dosud nedo-
stal na žádném zasedání Zastupitelstva uspokojivou odpověď. Splašky tečou do potoka a do Labe
dál. Pro mne je to konkrétní případ péče o město a veřejné blaho. Jistě se dá mnohé „okecat“, ale
výsledek práce a „úsilí“ je zřejmý. Je vidět i cítit. Jděte se tedy raději projít jinam. Jsou v Čelákovicích
i jiná místa, ale když v této souvislosti vidím předlážděné chodníky v některých ulicích, nevzpomenu
si na středověk, ale na pověstné Potěmkinovy vesnice. Václav Špaček, zastupitel města

Splašková fabulace
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2007 částku 500 tis. Kč na opravu odle-

hčovací nádrže v ulici Rybářské. Na pravidelné poradě s náměstky a vedoucím provozu VaK Mladá
Boleslav, a. s., dne 5. 3. 2007 jsem požádal technického náměstka VaK o zpracování podkladů pro
výběrové řízení i na tuto akci a pověřil ho zajištěním realizace opravy. Standardně před výběrovým říze-
ním oslovuje VaK i město firmy, zda-li mají zájem účastnit se předmětné soutěže. Na rekonstrukci odle-
hčovací nádrže reagovali statutární zástupci poptaných firem negativně – z nedostatku svých kapacit
se nezúčastní soutěže, na tuto by reflektovali až v zimních měsících. Jedná se o akci poměrně malého
finančního rozsahu a v podzemí, tedy téměř bez vlivu klimatických podmínek. S technickým náměstkem
VaK jsme se dohodli na přepracování Výzvy více zájemcům k podání nabídky na zhotovitele stavby
a veškeré podklady společně s projektovou dokumentací jsme rozeslali 8 stavebním firmám. Uchazeči
o zakázku měli termín odevzdání nabídek 17. 12. 2007 do 12.00 hod. na podatelnu Městského úřadu.
V podmínkách výběrového řízení je podmínka dokončení prací do konce února 2008.

Pan zastupitel Špaček a ostatní zastupitelé byli ve věci opravy odlehčovací nádrže na zasedáních
ZM informováni, počínaje faktem, že město disponuje zpracovanou dokumentací na její rekonstruk-
ci až po popsanou problematiku oddálení opravy. Posunutí realizace opravy na 2/2008 jsem konk-
rétně zdůvodňoval na posledním Zastupitelstvu dne 29. 11. 2007.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Česká pošta v Čelákovicích
zavřela své brány

Dne 5. 12. 2007 uzavřela v desetitisícových
Čelákovicích svou pobočku Česká pošta, která
je státním podnikem. Pobočka byla uzavřena
v brzkých ranních hodinách, poté chvíli sloužila
svým zákazníkům a od 13 hod. se definitivně
uzavřela. Na příčinu uzavření České pošty jsem
se informoval na Generálním ředitelství České
pošty, s. p., a oficiální stanovisko podala tisková
mluvčí podniku Dita Václavíková.

Důvodem uzavření čelákovické pobočky se
stala vysoká nemocnost (7 práce neschopných
a 2 riziková těhotenství), a proto na část dne
a po zbytek týdne zastupovaly na čelákovické
poště úřednice z pošt v Brandýse nad Labem či
Mladé Boleslavi. V okolí Prahy se Česká pošta
dlouhodobě potýká s podstavem zaměstnanců
– nejhorší je situace v Říčanech a právě
v Čelákovicích a tento stav se nedaří zlepšit.
Pošta si slibuje přínos od nově zpracované kon-
cepce personální politiky, kterou však musí 
schválit příslušné ministerstvo. Hlavním důvo-
dem nezájmu o práci na poště je výše platů,
která je dána mzdovými tabulkami. Poště se
nedaří najít ani stálé zaměstnance (vysoká 
fluktuace), ani brigádníky na výpomoc.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořád-
nou událost, nebylo možné oznámit uzavření
pobočky v předstihu. V budoucnu by se již
podobná situace neměla opakovat a lépe by
měla být zvládnuta i krizová komunikace.

Petr Studnička, zastupitel města

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Střední odborné škole
a Středním odborném učilišti TOS Čelákovice

V regionu Polabí se velmi intenzivně rozvíjí
strojírenská výroba a oblast služeb pro podporu
obchodu a logistiky zásobování. Nový investoři
stále investují do nových výrobních závodů,
výrobních prostor a skladových areálů. Tyto
nové investice nabízejí mnoho perspektivních
pracovních míst pro naše obyvatele. Proto
i Střední odborná škola a Střední odborné uči-

liště TOS Čelákovice, s. r. o., v Čelákovicích
rozšířilo svoji nabídku studijních programů
a učebních oborů a klade si za cíl připravit své
studenty pro budoucí povolání ve strojírenských
společnostech a v oblasti služeb.

Vedení školy rozvíjí nové výukové metody
a snaží se studentům v maximálním míře přib-
lížit oblast teoretické výuky a praktické výuky
tak, aby absolventi školy byli plnohodnotně při-
praveni na vlastní profesní dráhu v reálném
praktickém životě po absolvování školy a učili-
ště. Je přesvědčeno, že na základě získaných
teoretických a praktických vědomostí ve škole
budou mít absolventi naší soukromé školy
snadnější rozhodování pří výběru svého budou-
cího zaměstnavatele. Škola úzce spolupracuje
se svými smluvními partnery TOS, a. s.,
v Čelákovicích, Maschinenfabrik NIEHOFF
(CZ), s. r. o., v Nymburce a Schleifring Service
GmbH ve Stuttgartu v Německu a realizuje
odbornou praktickou přípravu svých studentů
přímo ve výrobních prostorách těchto partnerů.

V lednu a únoru 2008 odjedou první studenti
naší školy na dvouměsíční praxi ke společnosti
Schleifring Service GmbH ve Stuttgartu. Škola
samozřejmě věnuje zvýšenou pozornost výuce
cizích jazyků.

Pro lepší představení naší školy veřejnosti
pořádá naše škola DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pátek 19. ledna 2008 do 8.00 do 17.00 hod.

a v sobotu 20. ledna 2008 od 8.00 do 12.00 hod.

Sbor učitelů bude připraven zodpovědět rodi-
čům a zájemcům veškeré otázky týkající se
výuky a praxe žáků ve škole a na učilišti, ukáže
jim naše moderní učebny a současně budou mít
návštěvníci možnost prohlédnout si také moder-
ní výrobní prostory společnosti TOS, a. s.

Zájemci o studijní a učební obory pro stro-
jírenskou výrobu a pro oblast služeb v zásobo-
vání, logistice skladů najdou u nás všechny
informace o možnostech přípravy jak absolven-
tů 9 tříd ZŠ, tak i absolventů učebních oborů
v rámci dalšího vzdělávání.

Vedení školy



4 zprávy z radnice, inzerce 1/2008 

K polemice zejména opozičních zastupitelů
o rozpočtu města na rok 2008

Potvrzuji, že na základě volebního programu našeho sdružení PROČ se hlásíme k rehabilitaci stře-
du našeho města včetně hlavních vnitroměstských ulic, tedy nejenom náměstí. Snažíme se zkvalit-
nit infrastrukturu ve stávající zástavbě a nejenom ve středu města – Sedlčánky jsou toho příkladem,
a to komplexně, tj. včetně odvodnění, veřejného osvětlení, zeleně a mobiliáře. Zmírnili jsme expan-
zivní rozvoj nových obytných zón s rodinnými domy, připravujeme projekty občanské vybavenosti –
mateřská škola J. A. Komenského, nový polyfunkční dům s knihovnou, multifunkčním sálem i ordi-
nacemi.

Polemika opozičních zastupitelů k rekonstrukcím komunikací a chodníků ulic Masarykovy nebo
dokonce Stankovského, která je v úseku před zdravotním střediskem od osobní vrátnice TOS po
oválný objezd v katastrofálním stavu, se mi zdá nešťastná. Tvrdit dokonce, že je není nutno rekon-
struovat, že je to plýtvání městskými penězi – to snad ne, oni tudy nechodí či nejezdí?

Rekonstrukce komunikací ve stávající zástavbě města zejména v jeho středu rozhodně není líbi-
vou politikou, je daleko náročnější na přípravu i realizaci než výstavba komunikací v nových obytných
zónách. V našem městě je nutná tvorba hlavní vnitroměstské páteře samozřejmě s těžištěm právě
v prostoru náměstí, kterou se snažíme již druhé volební období naplňovat. Smyslem toho je realiza-
ce obytných ulic se zklidněním dopravy, omezením nákladní dopravy, konečným vyřešením dopravy
v klidu – tedy vytvořením dostatečného množství parkovacích míst, doplnění zeleně i městského
mobiliáře. Rekonstrukce jednotlivých ulic na sebe navazují, navzájem se prolínají a doplňují a hlavně
se provádí po opravených či obnovených sítích v zemi.

Rekonstrukce nové budovy ZŠ Kostelní je kompletně připravena, opravdu se čeká „jen“ na fina-
nční prostředky v řádu 30 mil. Kč, které pomáhá zajišťovat místní organizace ČSSD. Podobně 
tomu bylo u zastávky v Jiřině a při rekonstrukci kotelny v ZŠ Kostelní. Otázkou je, proč se 14 let stará
budova musí kompletně zrekonstruovat, proč se ve volebních obdobích 1994 – 1998, 1998 – 2002
alespoň nepřipravila rekonstrukce projektově, proč jsme ji připravili až my a proč jsme za to 
kritizováni, a to zejména komunálními politiky za ODS, kteří v citovaných volebních obdobích řídili
město?

Intenzifikaci ČOV v odhadovaných nákladech cca 50 mil. Kč považujeme v plánu investic za prio-
ritní akci. Příprava je dokončena, čeká se na vyřízení financování akce včetně přidělení podpory.

Zařadit obě investiční akce v celkové výši 80 mil. Kč do rozpočtu města a hradit je pouze z vlast-
ních prostředků je nereálné. Obě akce lze zahájit za předpokladu jasného financování (předpokla-
dem je dotace + úvěr + vlastní prostředky) a bez vnější finanční podpory to možné není. Stejně tak
si musíme uvědomit, že zahájením staveb ztrácíme možnost přidělení dotace.

Ale my připravujeme další klíčové investiční akce – kanalizace Záluží za cca 40 mil. Kč, vodojem
II. za 30 mil. Kč včetně přivaděče, dostavbu ZŠ Kostelní za 84 mil. Kč, lávku přes Labe za 28 mil. Kč,
a to se bez dotací také neobejde.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ve Zpravodaji města Čelákovic nacházíte

téměř pravidelně příspěvky tzv. opozičních
zastupitelů (tzv. proto, že se tak sami nazývají,
sami se „pasovali“ do této role) a jejich přízniv-
ců. Záležitosti, o kterých autoři píší, jsou
napsány tak, aby jejich autoři vyvolali u občanů
města emoce, a to emoce negativní. Jsou to
však záležitosti, které se neřeší přes městské
noviny, nehledě na to, že tyto příspěvky jsou
plné osočování, šíření polopravd a smyšlenek
a čiší z nich snaha negovat vše.

Prosím, přijďte se podívat na jednání Zastupi-
telstva, abyste byli svědky jednání a chování
jednotlivých zastupitelů, abyste viděli, jak to
opravdu vypadá, abyste si sami udělali úsudek.
Věřte, že rozhodování v mnohdy velmi citlivých
záležitostech vůbec není jednoduché. Je třeba
se všemu pečlivě věnovat, což ovšem nezna-
mená spekulovat, ale shánět informace, a pře-
devším umět s nimi zacházet.

Chápu, že nejlepší by bylo ve městě udělat
najednou vše, co je potřeba. Co je potřeba
ovšem může každý vidět jinak. Hledáme a nalé-
záme kompromisy, řešení. Rozpočet není neo-
mezený. Na druhou stranu, ne vše můžeme
měřit penězi, resp. peníze nikdy nevyváží lid-
skou slušnost, ochotu naslouchat a pomáhat,
trpělivost, toleranci a zdravý úsudek. To vše
v hojné míře nám všem přeji v novém roce
2008. A k tomu ještě zdraví. Děkuji Vám.

PhDr. Zdeňka Tichá, členka Rady města

zóně rodinných domů Pod Přerovskou cestou je
záměrem dobudovat nové komunikace, stejně
tak se v rámci investice kraje do kruhového
objezdu II/245 u čerpací stanice pohonných
hmot (tuto investici jsme iniciovali!) budeme
podílet 3,2 mil. Kč na výstavbě chodníků, opěr-
ných zdí a přeložek sítí. Projektově k rekon-
strukcím  hodláme připravit nejzatíženější ulice
– Prokopa Holého a Masarykovu – úsek od
nádraží po ulici P. Bezruče. Vzhledem k připra-
vené obnově distribuční elektrické sítě spole-
čností ČEZ DISTRIBUCE v ulici Sokolovská
zadali jsme za město projekt na rekonstrukci
komunikace, chodníků a parkovacích zálivů celé
této ulice, tj. od budoucího kruhového objezdu
II/245 až po oválný objezd na Stankovského.
Z cyklostezek hodláme vybudovat pokračování
ze sídliště V Prokopě do Prokopa Holého a pro-
jektově připravit úseky podél Labe. Pamatujeme
i na výstavbu signalizačního zařízení (semaforů
s přechody pro chodce) před nádražím a na
II/245 ze sídliště V Prokopě.

Ve vodohospodářské oblasti je v rozpočtu
500 tis. Kč na vodovod v ulici Lidické, 300 tis. Kč
na odlehčovací nádrž v ulici Rybářské, 1,6
mil. Kč na výstavbu splaškové kanalizace Ve
Skále a 1,5 mil. Kč na rekonstrukci dešťové
kanalizaci v ulici Masarykově. Dále v ulici Václava
Kálika počítáme s realizací kanalizací splaškové
za 550 tis. Kč a dešťové za 700 tis. Kč. Projek-
tově chceme připravit rekonstrukci splaškové
kanalizace v Jiřině za 240 tis. Kč a dokončit 
projekt vodojemu II. za 200 tis. Kč.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

za 1,2 mil. Kč. Do tělovýchovy a sportu pamatu-
je rozpočet s 12,65 mil. Kč – na provoz bazénu
je určeno 5 mil. Kč (příjem za vstupné 2,5 mil.
Kč), na využití volného času dětí a mládeže 3,3
mil. Kč. Na komunální služby je počítáno s 24,4
mil. Kč, z toho příspěvek města na činnost Tech-
nických služeb činí 22 mil. Kč, tedy o 260 tis.
menší než v roce 2007. Na sběr a svoz komu-
nálních odpadů kalkulujeme 5,2 mil. Kč, na
veřejnou zeleň a městský mobiliář 3,9 mil. Kč.
V bytovém hospodářství s celkovými výdajo-
vými prostředky ve výší 12,7 mil. Kč plánujeme
zejména výměnu oken v bytových domech Pro-
kopa Holého za 3,7 mil. Kč, rekonstrukci výtahu
v č.p. 1629 za 0,8 mil. Kč, výměnu oken
v bytovém domě města č.p. 606 v Milovicích
a mimo tyto citované akce chceme na opravy
a běžnou údržbu současného bytového fondu
vynaložit 6,9 mil. Kč.

Do oblasti dopravy vkládáme 35,4 mil. Kč,
z toho na investice na komunikace 29,5 mil. Kč,
na cyklostezky a chodníky 5,5 mil. Kč. Plánuje-
me rekonstruovat celou oblast ulice Na Stráni
od ulice U Kapličky po ulici Rybářská včetně
jejího úseku k náměstí, oblast Stankovského III.
– od osobní vrátnice TOS po oválný objezd
včetně komunikace a chodníků u zdravotního
střediska, tedy až k ulici Na Stráni, a dále část
ulice Masarykovy od ulice Sedláčkovy po ulici
Vašátkovu. Chceme dokončit opravu ulice Druž-
stevní v Sedlčánkách až po výjezd ze Sedl-
čánek i obnovu chodníků k učilišti od Rumunské
včetně rekonstrukce části ulice B. Smetany.
V nové bytové zástavbě Sedlčánek a v obytné

Zastupitelstvo města schválilo na svém zase-
dání dne 29. 11. 2007 rozpočet města na rok
2008 jako vyrovnaný. Rozpočet byl sestavený na
základě platné rozpočtové skladby, která byla
zejména v oblasti sociálních věcí podstatně
změněna a obsahuje všechny základní vztahy
a vazby. Sestavování rozpočtu probíhalo od srpna
2007, konečný návrh rozpočtu odsouhlasila 1. 11.
2007 Rada města a i finanční výbor doporučil na
své schůzi 14. 11. 2007 Zastupitelstvu jeho přijetí
– jednalo se tedy o standardní postup.

V rozpočtu jsou zapracovány transfery (dota-
ce) na školství a správu v odhadované výši 6,87
mil. Kč, které jsou určeny na posílení výdajů na
školství a na výkon státní správy, kterou vyko-
nává Městský úřad v přenesené působnosti.
Dotace na poskytování sociálních služeb –
pečovatelské služby, požádali jsme o 1,5 mil.
Kč, v rozpočtu zahrnuta není. Podobně jako
další zažádané dotace,  na rekonstrukci nové
budovy ZŠ Kostelní, intenzifikaci čistírny odpad-
ních vod (ČOV)…, budou do příjmové části roz-
počtu zařazovány postupně v okamžiku jejich
přidělení.

Ve výdajové stránce rozpočtu je pro oblast
vzdělávání (mateřské školky, základní  školy
a ZUŠ) vyčleněno 39,5 mil. Kč, z toho 26 mil. Kč
na dostavbu a modernizaci Mateřské školy v ul.
J. A. Komenského s konečnou kapacitou 168 dětí.
Tato investice se bude realizovat za podmínky
dosažení plánovaného příjmu z prodeje měst-
ských bytů V Prokopě. Do oblasti kultury jsme
přidělili 13,8 mil. Kč, přičemž největší plánova-
nou investicí zde je rekonstrukce střechy Muzea

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2008 
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Zbrklost v projednávání rozpočtu 2008 není na místě
Vážení občané,
než budeme opět označeni za buřiče

a destruktivní živly, dovolujeme si Vám zde
uvést naše důvody, které nás vedly k odmítnutí
nebo přijetí rozpočtu města Čelákovic. Rozpo-
čet pro rok 2008, který byl předložen Zastupitel-
stvu města 29. 11. 2007, počítá s příjmy a výda-
ji ve výši 209 567 000 Kč.
Marek Skalický (SZ)

Schválit rozpočet, jehož priority jsou zejména
v obnově funkčních komunikací či komunikací
spojených s náměstím, přičemž škola Kamenka
a čistírna odpadních vod jsou v havarijním
stavu, je pro mě nemožné. Vím, že na Kamenku
i ČOV jsou podány žádosti o dotace, nicméně
tyto finance zatím nemáme a nikdo nezaručí, že
mít budeme. Plýtvání městských peněz v řádu
desítek milionů na zkrášlování komunikací pova-
žuji za nekoncepční, tak jako celý rozpočet
města na rok 2008. Priority vládnoucí koalice
v našem městě jsou bohužel úplně někde jinde
než opravdové potřeby a zájmy Čelákovic.
Miloš Sekyra (NEZ)

1/ Rozpočet nebyl sestaven dvoukolově, tj. na
základě projednání investičních akcí potřebných
pro město Čelákovice v Zastupitelstvu města,
a nebyly na základě diskuse všech zastupitelů
stanoveny prioritní investice, které by byly tepr-
ve po vzájemném vyjednávání a dohodě zapra-
covány do návrhu rozpočtu pro rok 2008 a ve
druhém kole schvalovány. Rozpočet pro rok
2008 byl sestaven a ZM předložen vládnoucí
koalicí způsobem připomínajícím diktát, neboť
návrhy na jeho úpravu a změny neměly šanci
na schválení vzhledem k nevstřícnosti předkla-
datelů a menšímu počtu hlasů opozice. A tak byl
nakonec v poměru 11:8 schválen.

2/ V navrhovaném a nyní již schváleném roz-
počtu pro rok 2008 nebyl žádnou částkou řešen
havarijní stav základní školy v Kostelní ulici
(Kamenka).

3/ V rozpočtu je v současné situaci zahrnuto
zbytečné investování do středu města (kontext
náměstí) na úkor důležitějších a potřebnějších
investic. Bylo by mnohem čestnější pro vlád-
noucí skupinu PRO Č zajistit si pro plnění
„svého snu“ NÁMĚSTÍ finanční prostředky nad
rámec rozpočtu (např. formou dotace) a neza-
těžovat rozpočet, který patří všem obyvatelům
našeho města a ne jen voličům PRO Č.
Eva Wachtlová (ODS)

Toto znění rozpočtu bylo projednáno a dopo-
ručeno ke schválení jak v Radě města ze dne 
1. 11. 2007, tak poté i ve finančním výboru ze
dne 14. 11. 2007. Svým hlasováním (pro schvá-
lení rozpočtu, pozn. redakce) jsem vyjádřila
postoj výboru a svůj názor jako předsedkyně
finančního výboru.

Milan Moravec (ODS)

Rozpočet města jsem nemohl podpořit, pro-
tože byl dle mého názoru nevyvážený. Ačkoli
nebyl jako celek špatný a co se týče struktury
byl v pořádku, tak se jednoznačně nedalo sou-
hlasit s jeho konkrétním obsahem. V Čelákovi-
cích v současné době nejsou jasné priority
investic. Jedná se o havarijní stavy, které nejsou
řešeny. Nejvíce bije do očí havarijní stav školy
v Kostelní ulici (Kamenky). Spoléhat při opravě
školy pouze na ústní příslib dotace je velice
krátkozraké, řešit tuto situaci půjčkou je
nepříjemné a zatíží to rozpočet na několik let
dopředu. Avšak v rozpočtu se objevily ve výda-
jové části položky na opravy povrchů ulic, které
sice nejsou v dobrém stavu, nicméně jejich stav
nelze označit za havarijní. V rozpočtu je třeba
„myslet na zadní kolečka“ a tento rozpočet tuto
podmínku nesplňuje. Také mi přijde, že se opra-
vuje tam, kde je to nejvíc vidět, a nikoliv tam,
kde je to nejvíce potřeba. Na druhou stranu
samozřejmě podporuji v rozpočtu části, které se
týkají například rekonstrukce mateřské školy
v ulici J. A. Komenského. Je ale nutné hodnotit
rozpočet jako celek.
Miloš Špringr (SZ)

Proč jsem rozpočet nepodpořil já? Odpověď
je velice snadná a v podstatě shodná s tím, co
je již v tomto článku napsáno, ale já si dovolím
být konkrétnější. Jsem proti investicím, které dle
mého názoru nejsou prioritní, jde o rekonstruk-
ce ulic, které v žádném případě není nutné
v letošním roce provádět.
Na Stráni 9.800.000,- Kč
Masarykova 3.500.000,- Kč
Stankovského III 5.600.000,- Kč
Družstevní 1.500.000,- Kč
Rumunská 1.510.000,- Kč
dešťová kanalizace Masarykova 1.500.000,- Kč
zbytečné investice celkem 23.410.000,- Kč

Jen pro informaci, celková suma určená na
investice do silnic je naplánována na
29.520.000,- Kč. Když odečtu 1,5 mil. Kč na
dešťovou kanalizaci, v rozpočtu je naplánováno
21.100.000,- Kč úplně zbytečně. Minimálně
těchto 21 milionů mohlo být využito účelněji.
Josef Pátek (ODS)

Důvodů, proč jsem rozpočet nepodpořil, je
hned několik.

1/ Město nedisponuje základním dokumen-
tem, který určuje prioritu investičních akcí jako
mají jiná města a který sestavují na celé voleb-
ní období. Rozpočet byl předložen jako diktát
a navíc s omezenou možností ho řádně projed-
nat. Náš návrh na dvoukolové projednání byl
smeten ze stolu jakožto i naše další pozměňo-
vací návrhy včetně přesunu peněz na odstraně-
ní havarijního stavu Kamenky.

2/ Rozpočet je nehospodárný a zbytečně
utrácí tam, kde to není potřeba. Přirovnám to
k hospodyňce, která se snaží být krásná, ale
domácnost zanedbává.

3/ Všichni souhlasíme s ujištěním pana sta-
rosty, že největší prioritou jsou havarijní stavy.
Jenže bohužel se podle toho koalice nechová.
Jedna věc je něco říct a druhá za svým slovem
stát.
Petr Studnička (ODS)

Nepovažuji za šťastné, že byl rozpočet města
na letošní rok schválen hned v prvním čtení.
Jedná se o jeden ze zásadních dokumentů
města, který však nebyl systematicky sestaven
a nezohlednil investiční akce, které vyžadují
řešení dříve než komunikace ve středu města.
Měli bychom více respektovat priority našeho
města, které vyšly z demografické studie, která
modeluje vývoj počtu obyvatelstva do roku
2030.
Josef Šalda (ODS)

Hlasování o rozpočtu jsem se již nezúčastnil.
Odešel jsem krátce před půlnocí. Nabyl jsem
totiž dojmu, že jednání přestává být věcné, pře-
hledné a nesplňuje hlavní cíl: odpovědně rozho-
dovat. Není přece účelem schválit rozpočet za
každou cenu jen proto, aby to bylo za námi. Ze
zkušenosti více než 16 let působení v samo-
správě Čelákovic vím, že zbrklost není na místě.
Václav Špaček (ČZ)

Bohužel označit zasedání Zastupitelstva slo-
vem „jednání“ není poslední dobou možné. Tzv.
projednávání rozpočtu bylo názorným příkla-
dem. Jako zastupitelé jsme nedostali k projed-
návaným bodům programu „Bilance investic
r. 2007“ a „Plán investic 2008“ žádný materiál.
Přitom se jedná o základní kameny pro stavbu
a schvalování rozpočtu na příští rok i pro rozho-
dování o dalším vývoji města. Pan starosta nás
však ústně zahrnul nepřehlednou smrští infor-
mací, nad kterými nebylo možné bez píse-
mných podkladů jakkoliv rozumně diskutovat.To
zřejmě ani neměl v úmyslu. V návrhu rozpočtu
měl již připraveno, do čeho bude příští rok inve-
stovat městské prostředky. Potom předvedl, že
má v Zastupitelstvu většinu, a proto má také ve
všem pravdu. Jakékoliv námitky a připomínky
smetl silou těsné většiny. V Čelákovicích nám
nejvíc rozbité ulice zůstanou rozbité, protože
nejsou v dohledu radnice, čistička městu kapa-
citně nestačí, škola je v zoufalém stavu – o tom
se však diskutovat nebude, protože pan staros-
ta se svými příznivci ve vedení města má svou
vizi, jak peníze utratit. (Bohužel se už tolik neza-
jímá o to, kde je získat). Opravdu by mne
zajímalo, na základě jakých materiálů návrh
rozpočtu odsouhlasila Rada města, ale na
základě toho, co mně jako zastupiteli pan sta-
rosta předložil, byla jediná možnost – hlasovat
proti. Proti tomuto rozpočtu i proti způsobu jeho
projednávání. Mám za svůj hlas zodpovědnost
a odmítám být členem stáda.

Rozum do hrsti…
Tento pocit musel mít každý soudný člověk po návštěvě listopadového jednání Zastupitelstva.

Obstrukce, slovíčkaření, rozklady o formulacích v zápisu a stále se opakující napadání čehokoli kon-
struktivního některými kolegy zastupiteli ve mně vzbudily dojem, že tu o město ani tolik nejde. Chápu
názorové neshody ohledně městských investic, ale co se týče např. Kamenky – položil někdo otáz-
ku, jak je možné, že stavba stará zhruba 15 let potřebuje finanční injekci v řádech desítek milionů?
Kdo za stavbu odpovídal, kdo prováděl dozor a schvaloval projektovou dokumentaci? Kdo měl na
starosti záruky stavebních firem? Kdo podepisoval příkazy k úhradě vystavených faktur? Vědí kole-
gové zastupitelé o zpackaných dotacích z předminulého volebního období a vědí, že se tuto proble-
matiku podařilo vyřešit? Nezapomněli jste, vážení kolegové, že budovu Městského muzea se poda-
řilo získat do majetku města? Je to opravdu takový malér, že střed města pomalu připomíná střed
MĚSTA a ne průjezd reliktem socialismu? Opravdu se vykonalo a koná málo? 

Já vím. Kolegové zastupitelé, brojící téměř proti všemu, mají recept na šťastné město. Já jen dou-
fám, že se nedočkám uskutečnění jejich snů. Věřím totiž ve zdravý čelákovický rozum.

Luboš Rýdlo, člen Rady města



paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY 98 624,00

daně z příjmů 44 500,00

1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 18 300,00
1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné 1 400,00

činnosti
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 800,00
1121 daň z příjmů právnických osob 24 000,00
1122 daň z příjmů právnických osob za obce 0,00

daně ze zboží 40 500,00

1211 daň z přidané hodnoty 40 500,00
poplatky za využívání přírodních zdrojů 6 604,00

1332 popl. za znečišťování ovzduší 60,00
1333 popl. za uložení odpadů 1 503,00
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 041,00

10 503 obyv.
ostatní daně a poplatky 1 730,00

1341 poplatek ze psů 170,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00
1344 poplatek ze vstupného 20,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 30,00
1347 poplatek za provozování VHP 1 160,00

odvody z vybraných činností 2 390,00

1351 odvod výtěžku z provozovování loterií
výtěžek z provozu VHP 850,00

1361 správní poplatky 1 540,00
za povolení provozu  VHP 960,0
stavební povolení 200,0
matrika 370,0
ostatní 10,0

majetkové daně 2 900,00

1511 daň z nemovitostí 2 900,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 39 243,00

1014 ozdravování  hospodářských zvířat 0,00

2324 nekapitálové příspěvky 0,00
úhrady za útulek psů

2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, 50,00

obchodu a službách

2210 sankční platby stavební úřad 50,00
2212 silnice 0,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky 0,00
2219 záležitosti pozemních komunikací 55,00

2111 příjmy z poskytovaných služeb 55,00
parkovné z park. automatu

2324 nekapitálové příspěvky 0,00
na rozšíření chodníků a vjezdy

2321 odpadní voda 0,00

2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3319 záležitosti kultury 50,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00
vstupné z koncertů

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 350,00

2111 příjmy z reklamy 350,00
3412 sportovní zařízení 2 955,00

2111 bazén  vstupné 2 500,00
2324 bazén za umístění automatů 45,00
2111 sauna   vstupné 350,00
2132 sauna   příjmy z pronájmu 20,00
2324 sauna   půjčování prostěradel 40,00

3429 zájmová činnost a rekreace 130,00

2324 rekreační chata Huť 130,00
3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 1 733,00 1 733,00

3633 výstavba inženýrských sítí 0,00

2329 ostatní nedaňové příjmy 0,00
nájemné z nemovitého majetku 31 841,00

3639 2131 nájemné z  pozemků 122,00
2399 2132 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 8 670,00
3612 2132 nájemné z městských bytů 13 496,00
3634 2132 nájemné z tepelných zařízení - kotelen 6 800,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor č.p. 226 Lumira 232,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor    Obecní dům - ČS, 1 069,00

Koberce, Bydlení a domov
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor   škola v Sedlčánkách 0,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor   nebytové prostory 1 409,00

spravované Q-Bytem
objekt MŠ v ulici J. A. Komenského 11,00

3114 2132 nájemné z nebyt. prostor  Zvláštní škola 11,0
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  prodejna V Prokopě 32,00
3613 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí   9,00

tel. ústředna v č.p. 226

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

3612 bytové hospodářství 0,00

2322 pojistné náhrady 0,00
2324 nekapitálové příspěvky 0,00

3613 nebytové hospodářství 67,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 67,00
3231 ZUŠ 0,00

2229 přijaté vratky 0,00
3421 MDDM 0,00

2229 přijaté vratky 0,00
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 44,00

2112 příjmy z prodeje zboží  pytle na odpady 44,00
2322 pojistné náhrady 0,00

3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 800,00

2324 nekapitálové příspěvky 800,00
příjmy za tříděný odpad od EKO - Kom

4351 pečovatelská služba 461,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků z činnosti 461,00
pečovatelské služby

5311 Městská policie 150,00

2210 sankční platby   pokuty ukládané MP 150,00
6171 činnost místní správy 0,00

2324 nekapitálové příspěvky 0,00
6310 příjmy z finančních operací 548,00

2141 úroky 548,00
Fond rozvoje bydlení 248,0
ostatní účty   běžné, termínované 300,0

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

2222 finanční vypořádání z minulých let 0,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 33 930,00

2212 silnice 0,00

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

3122 příspěvky na investice 0,00
3612 bytové hospodářství 29 800,00

3112 příjmy z prodeje ost.nemovitostí 29 800,00
prodej bytů V Prokopě

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 0,00

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

3636 územní rozvoj 4 000,00

3111 příjmy z prodeje pozemků   průmyslová zóna 4 000,00
3122 příspěvky na investice 0,00

3639 komunální služby 0,00

3111 příjmy z prodeje pozemků 0,00
5512 požární ochrana 130,00

3122 příspěvky na investiční účely  Opel Campo 130,00
6171 činnost místní správy 0,00

3113 příjmy z prodeje majetku 0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY 171 797,00

PŘIJATÉ TRANSFERY 6 870,00

neinvestiční přijaté transfery od veřejných

rozp. ústřední úrovně 6 870,00

4111 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00
volby

4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 870,00
v rámci souhrn. dotačních vztahů

na školství   předpoklad 1 670,0
na správu   předpoklad 5 200,0
soc. dávky 0,0

požární ochrana 0,0
4113 neinv. transfery od st. fondů 0,00
4116 ostatní neinv. transfery ze st. rozpočtu 0,00

dávky sociální péče 0,0
poskytování soc. služeb - pečovatelská služba 0,0
úřad práce 0,0

neinvestiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. územní  úrovně 0,00

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

ZUŠ 0,0
MDDM 0,0

4139 převody z vlastních fondů   sociální fond 831,00
investiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. ústřední úrovně 0,00

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

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

investiční přijaté transfery od veřejných 0,00

rozp. územní  úrovně

4222 investiční transfery od krajů 0,00
PŘÍJMY CELKEM 178 667,00

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 30 900,00

8115 zůstatky na účtech k 31. 12. 2007 30 900,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 0,00

PŘÍJMY Město Čelákovice

6 schválený rozpočet 2008 1/2008 



schválený rozpočet 2008 71/2008 

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

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 255,00

1014 zvláštní veterinární péče (prostředky 
spravované odborem životního prostředí) 255,00

5021 ostatní osobní výdaje 31,00
5031 sociální pojištění 8,00
5032 zdravotní pojištění 3,00
5132 ochranné pomůcky 3,00
5137 dhdm 10,00
5163 služby pěněžních ústavů   pojištění auta 8,00
5156 PHM 12,00
5169 nákup služeb   umístění psů do útulku 120,0 150,00

deratizace, rozbory 30,0
5139 nákup materiálu stahovací síť, narkotizační látky, 

hák na plazy 20,00
5171 opravy a udržování 10,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 42 706,00

HOSPODÁŘSTVÍ

2143 cestovní ruch 60,00

5221 neinvestiční transfery obecně prosp.

provoz TIC v CMC 60,00
22 doprava 35 356,00

2212 silnice 29 520,00

5139 nákup materiálu 0,00
5171 opravy a údržba  dopravní značení 120,00
6121 investice 29 400,00

Na Stráni 9 800,0
Masarykova I. etapa 3 500,0
Stankovského III. 5 600,0
V Prokopě - TOS 0,0
Sedlčánky - Družstevní 1 100,0
Rumunská 1 510,0
Sedlčánky - jih 3 750,0
PPC II. 2 800,0

projekty   kruhový objezd 400,0
Sokolovská ul. 320,0
Prokopa Holého 180,0
Masarykova III. etapa 200,0
cyklistická stezka V Prokopě - P. Holého 90,0
ostatní 150,0

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 576,00

5139 nákup materiálu 0,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 údržba   panelů cyklostezek 30,00
6121 investice  5 546,00

cyklostezka V Prokopě - Prokopa Holého1 400,0
kruhový objezd - chodníky, opěr. zdi 3 200,0

projekty
cyklistická stezka podél Labe I. etapa 120,0
cyklistická stezka podél Labe II. etapa 80,0
lávka přes Labe   406+240 646,0
signalizační zařízení V Prokopě 50,0
signalizační zařízení u nádraží 50,0

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

23 vodní hospodářství 7 290,00

2310 pitná voda 700,00

5139 nákup materiálu 0,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a udržování 0,00
6121 investice   700,00

vodovod Lidická 500,0
projekty   vodojem II. 200,0

2321 odpadní voda 6 590,00

5169 nákup služeb pasportizace VaK 600,00
5171 opravy a udržování 1 100,00

Stankovského III. 500,0
B. Smetany 600,0

6121 investice 4 890,00
odlehčovací nádrž Rybářská 300,0
kanalizace Ve Skále 1 600,0
dešťová kanalizace Masarykova 1 500,0
dešťová kanalizace ul. Václava Kálika 700,0
splašková kanalizace ul. Václava Kálika 550,0

projekty   rekonstrukce Jiřina 240,0
Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 120 032,00

31 a 32 vzdělávání 39 440,00

3111 předškolní zařízení - mateřské školy 29 450,00

MŠ Přístavní 850,00

5137 dhdm 0,00
5169 nákup ostatních služeb 0,00
5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 850,00

příspěvek zřizovatele na provoz 850,0
z toho   nábytek 130, kryty ÚT 65

6121 investice 0,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
MŠ Rumunská 2 600,00

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

příspěvek zřizovatele na provoz 2 600,0
z toho   osvětlení 150

6121 investice 0,00
MŠ Komenského 26 000,00

5331 neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím
příspěvek zřizovatele na provoz

6121 investice   dostavba  MŠ 26 000,00
3113 základní školy 9 190,00

ZŠ J. A. Komenského 5 790,00

5137 dhdm
5171 opravy a údržba   

vchodové dveře ve spoj. krčku 140,0 140,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 650,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 650,0
z toho   nábytek do kab. 200, opravy 550

5363 úhrady sankcí 2 000,00
6121 investice 0,00

ZŠ Kostelní 3 400,00

5137 dhdm 0,00
5166 konzultační, poradenské služby 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 250, zatemnění 40

6121 investice 0,00
projekty 0,0

5321 neinvestiční transfery obcím 0,00
3231 Základní umělecká škola Jana Zacha 800,00

5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 800,00

příspěvek  zřizovatele na provoz 800,0
z toho    malování 120
dotace KÚ 0,0

6121 investice 0,00
33 kultura, církve a sdělovací prostředky 13 831,00

3314 Městská knihovna 3 600,00

5171 opravy a údržba 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým  organizacím 3 600,00

příspěvek na činnost 3 600,0
6121 investice 0,00

3315 Městské muzeum 4 821,00

5166 konzultační, poradenské služby   audit 21,00
5171 opravy a údržba  oprava střechy 1 200,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 600,00

příspěvek na činnost 3 600,0
6121 investice 0,00

3319 záležitosti kultury 1 375,00

5136 knihy, uč. pomůcky, tisk   prezentace města 
v tisku, plakáty, pozvánky 330,00

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

propagační předměty 180,00
5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb  péče o inf. tabule, podpora 

místní kultury, advent 865,00
5179 ostatní nákupy 0,00

3341 rozhlas a televize 500,00

5164 nájemné 0,00
5169 nákup služeb 0,00
6122 stroje, přístroje, zařízení  bezdrátový rozhlas 500,00

3349 záležitosti sdělovacích prostředků   ZMČ 720,00

5161 služby pošt   poštovné 70,00
5162 služby telekomunikací   SMS infokanál 20,00
5169 nákup služeb  tisk 630,00

3392 zájmová činnost v kultuře   Kulturní dům 1 900,00

5331 příspěvek přísp. organizacím 1 900,00
3399 ostatní záležitosti kultury 915,00

5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu   vítání občánků, svatební obřady 45,00
5192 poskytnuté neinv. příspěvky   poplatky OSA 11,00
5213 neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům 0,00
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 870,00

dotace spravované odborem SVaZ 420,0
dotace spravované odborem ŠIK 450,0

34 tělovýchova a zájmová činnost 12 654,00

3412 sportovní zařízení 8 017,00

sauna - provoz 758,00

5021 OOV 204,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 53,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 18,00
5137 dhdm 16,00
5139 nákup materiálu 25,00



paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5151 voda 90,00
5153 plyn 90,00
5154 el. energie 120,00
5162 služby telekomunikací 12,00
5169 nákup služeb 30,00
5171 opravy a údržba 100,00

oprava bazénu, výměna topných těles v potírně
6121 investice 0,00

Bazén - provoz 4 999,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 891,00
5021 OOV 558,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 377,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 130,00
5132 ochranné pomůcky 0,00
5137 dhdm 40,00
5139 nákup materiálu 140,00
5151 voda 315,00
5152 teplo 1 670,00
5154 el. energie 690,00
5162 služby telekomunikací 23,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby 0,00
5167 školení 0,00
5169 nákup služeb   výuka plavání 165,00
5171 opravy a údržba 0,00
5173 cestovné 0,00

ostatní sportovní zařízení 2260,00

5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice   SK Záluží - ohřev TUV 60,0 2 260,00

hřiště J. A. Komenského 2 000,0
sportovní hala (podlaha) 200,0

3419 podpora sportovních oddílů, výdaje 

na konání sportovních akcí 1 050,00

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

3421 využití volného času dětí a mládeže 3 313,00

dětská hřiště

5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu   písek 25,00
5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb   kontrola dětských hřišť 35,00
5171 opravy a údržba 80,00
6121 investice  dětské hřiště v MŠ Rumunská 800,00

Městský dům dětí a mládeže 2 373,00

5171 opravy a údržba 0,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 2 373,00

přísp. zřizovatele 2 373,0
z toho  opravy MDDM 70, L.T. Miličín 93
dotace K.Ú. 0,0

6121 investice 0,00
3429 zájmová činnost a rekreace j.n. 274,00

rekreační chata HUŤ

5021 OOV 62,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 16,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 6,00
5137 dhdm 30,00
5139 nákup materiálu 15,00
5154 el. energie 70,00
5169 nákup služeb 50,00
5171 opravy a údržba 20,00
5362 platby daní a poplatků 5,00

35 zdravotnictví 194,00

3541 prevence před drogami   ŠIK 70,0 a SVaZ 124,0 194,00

5139 nákup materiálu 
5169 nákup služeb 120,00
5222 neinvestiční transfery obč. sdružením 74,00

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 44 572,00

3611 podpora individuální bytové výstavby 2 930,00

6460 FRB investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 2 930,00
3612 bytové hospodářství 12 675,00

5139 nákup materiálu 0,00
5166 konzult., poradenské služby   audit 60,00
5169 služby  správa současného byt. fondu 1 020,00
5171 opravy a údržba současného byt. fondu 6 875,00
5361 nákup kolků 10,00
5909 ost. neinvest. výdaje   0,00

vratky předplaceného nájemného
6121 investice   výměna oken v ulici P. Holého 3 645,0 4 710,00

rekonstrukce výtahu č.p. 1629 760,0
výměna oken Milovice č.p. 606 305,0

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 3 100,00

5169 nákup služeb 0,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice   Císařská Kuchyně 600,0 3 100,00

Záluží 2 500,0
projekty 0,0

3633 výstavba a údržba inž. sítí 650,00

5169 nákup služeb 0,00
5909 ost. neinv. výdaje 0,00
6121 investice  plynofikace V Prokopě 650,00

3634 lokální zásobování teplem 0,00

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

3635 územní plánování 400,00

6119 nákup nehmotného majetku    
územní plán - změny II - V 400,00

6121 projekty 0,00

3636 územní rozvoj 0,00

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

3639 komunální služby 24 402,00

5139 nákup materiálu 0,00
5164 elektrická energie 0,00
5166 poradenské služby   audit TS 42,00
5169 nákup služeb geom. plány 190,00
5331 Technické služby   příspěvek zřizovatele 22 070,00

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

37 ochrana životního prostředí 9 341,00

3716 monitoring ochrany ovzduší 200,00

5169 nákup služeb 200,00
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 151,00

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

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

6121 investice 0,00
6122 stroje, zařízení 0,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 870,00

5137 dhdm   městský mobiliář   lavičky, 160,00
5139 nákup mateiálu  stromy, keře pro Sedlčánky, 1 550,00

Stankovského III., Sedláčkova
5169 nákup služeb   rozbory, posudky 60,0 2 160,00

ošetření dřevin a ploch 700,0
sekání trávy 1240,0
projekty 160,0

3792 ekologická výchova a osvěta 120,00

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

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 384,00

41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00

4171 příspěvek na živobytí 0,00

5410 sociální dávky 0,00

4172 doplatek na bydlení 0,00

5410 sociální dávky 0,00

4173 mimořádná okamžitá pomoc 0,00

5410 sociální dávky 0,00

4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00

5410 sociální dávky 0,00

43 sociální služby a pomoc 2 384,00

4351 pečovatelská služba   2 311,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 451,00
5031 pojistné na sociálním zabezpečení 377,00
5032 pojistné na zdravotním  zabezpečení 131,00
5134 prádlo, oděv, obuv 15,00
5137 dhdm 25,00
5139 nákup materiálu 30,00
5151 studená voda 20,00
5152 teplo 55,00
5154 el. energie 22,00
5156 PHM 40,00
5162 služby telekomunikací 20,00
5163 služby peněžních ústavů   pojištění aut 30,00
5164 nájemné 0,00
5167 školení, vzdělávání 15,00
5169 nákup služeb 35,00
5171 opravy a údržba 40,00
5173 cestovné 5,00

8 schválený rozpočet 2008 1/2008 
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

4359 ostatní činnosti a služby v oblasti sociální 73,00

5151 studená voda  Klub důchodců 18,00
5152 teplo   Klub důchodců 10,00
5169 nákup služeb   klub důchodců 15,00
5171 opravy a údržba  oprava fasády DPS 30,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5 207,00

52 civilní připravenost na krizové stavy 0,00

5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti 

na krizové stavy 0,00

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

53 bezpečnost a veřejný pořádek 3 567,00

5311 Městská policie, kamerový systém 3 567,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
7 strážníků 2 169,00

5021 OOV 269,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 634,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 219,00
5134 prádlo, oděv, obuv 56,00
5137 dhdm  PC, nábytek 60,00
5139 nákup materiálu 45,00
5156 PHM 30,00
5162 služby telekomunikací 40,00
5167 školení, vzdělávání 30,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 30,00
5173 cestovné 15,00
6122 přístroje zařízení 0,00

5512 požární ochrana 1 640,00

5021 OOV 55,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 3,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 1,00
5132 ochranné pomůcky 70,00
5136 knihy, tisk 5,00
5137 dhdm 30,00
5139 nákup materiálu   posypový mat. Absodan 50,00
5151 voda 25,00
5152 teplo   teplo hasičské zbrojnice 200,00
5154 el. energie 90,00
5156 PHM 100,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 45,00
5163 služby pen. ústavů   110,00

pojištění aut a výjezdového družstva
5166 poradenské, právní služby 0,00
5167 školení, vzdělávání 35,00
5169 nákup služeb  STK, revize přístrojů 150,00
5171 opravy a údržba   technika 50,0 200,00

hasičská zbrojnice 150,0
6121 investice   odsávání garáží 50,00
6123 dopravní prostředky  Tatra 815 CAS 421,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 29 398,00

61 státní moc, státní správa, územní samospráva 

a politické strany 27 558,00

6112 zastupitelstva obcí 2 291,00

5023 odměny členů zastupitelstev 1 642,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 348,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 121,00
5136 knihy 2,00
5139 nákup materiálu 15,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. služby 65,00
5167 školení, vzdělávání 5,00
5173 cestovné 60,00
5175 pohoštění  zastupitelské orgány 18,00
5194 věcné dary 15,00

6171 činnost místní správy 25 267,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 11 582,00
5021 OOV 296,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 3 085,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 1 065,00
5038 ostatní povinné pojištění   vyhl. 125/93 77,00
5136 knihy, tisk 50,00
5137 dhdm  hardware (100) 300,00
5139 nákup materiálu 450,00
5151 voda 85,00
5152 teplo  teplo MěÚ - obecní dům 220,00
5153 plyn   teplo radnice 180,00
5154 el. energie 180,00
5156 PHM 30,00
5161 služby pošt 350,00
5162 služby telekomunikací 390,00
5163 služby peněžních ústavů 10,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby   audit 400,00
5167 školení, vzdělávání 195,00
5169 nákup služeb  servis software (362), stravování (660) 1 350,00

update (200), ostraha (12)

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

5171 opravy a udržování   běžné opravy 150 tis. 290,00
osvětlení a ochoz, vchod. dveře 140 tis.

5172 programové vybavení   neinv. charakteru 120,00
pasport dopr. značení (60)

5173 cestovné 30,00
5175 pohoštění 25,00
5195 odvody za zdravotně postižené 65,00
5229 ostatní neinv. transfery   příspěvek SMO 25,00
5361 nákup kolků 35,00
5362 daně a poplatky 10,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv. 372,00
6111 programové vybavení   inv. charakteru 100,00
6121 investice  zateplení půdní vestavby 2900,0 3 900,00

klimatizace 1000,0
6122 stroje, zařízení 0,00
6125 výpočetní technika 0,00

63 finanční operace 1 469,00

6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 989,00

5141 splátky úroků 904,00
Raiffeisenbank, ČMHB, SFRB, SFŽP, ČS

5163 služby peněžních ústavů   vedení účtů 85,00
6320 pojištění funkčně nespecifikované 480,00

5163 služby peněžních ústavů 480,00
pojištění majetku města

6330 5349 převody vl. fondům soc. fond 831,00

6399 finanční operace 0,00

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

64 ostatní činnost 371,000

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 371,00

5163 služby peněžních ústavů 0,00
5182 poskytnuté zálohy vl. pokladně
5901 nespecifikované rezervy 371,00

VÝDAJE CELKEM 199 982,00

Třída  8 FINANCOVÁNÍ 9 585,00

dlouhodobé financování

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 9 585,00
úvěr Raiffeisenbank   bazén 3 205,0
úvěr ČMHB   č.p. 109 728,0
úvěr ČMHB   novostavba 294,0
úvěr SFRB   obnova bytového fondu 1140,0
úvěr SFŽP   kanalizace Sedlčánky 948,0
úvěr ČS   Městské muzeum 1040,0
stavebníci  -  lokalita Jiřina 84,0
stavebníci  -  lokalita Třebízského II. 925,0
stavebníci - lokalita Nedaniny 1 221,0

REKAPITULACE  ROZPOČTU NA ROK 2008
PŘÍJMY

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 98 624,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 39 243,00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 33 930,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 171 797,00

Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 6 870,00

PŘÍJMY CELKEM 178 667,00

VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 255,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 42 706,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 120 032,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 384,00

Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 5 207,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 29 398,00

VÝDAJE CELKEM 199 982,00

FINANCOVÁNÍ

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 30 900,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky 0,00

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -9 585,00

FINANCOVÁNÍ 21 315,00

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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pátek 18. 1. ve 20.00 hod.
PLES PANOKO

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

sobota 19. 1. ve 20.00 hod.
IX. REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU  

K tanci a poslechu hrají non-stop velký taneční
orchestr DANCE BAND a známá skupina
SAFFRON. Pestrá tombola a různá taneční
vystoupení. Předprodej vstupenek v kanceláři
KD a Sport ADOP. Vstupné: 150,- Kč.

neděle 20. 1. v 15.00 hod.
COUNTRY BÁL

Zábavný program pro děti – pořádá MC.

úterý 22. 1. v 9.00 hod.
TŘI POHÁDKY OD POHÁDKY

Pořad Divadla pohádka je určen dětem MŠ 
a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 26. 1. ve 20.00 hod.
21. REPREZENTAČNÍ PLES LYŽAŘŮ

Hrají non-stop dvě hudby KOLAŘÍCI  PRAHA 
a NOVÝ DEKAMERON Čelákovice. Výhra 
v tombole téměř jistá. Vstupné: 140,- Kč

pondělí 28. 1. v 19.30 hod.
MONOLOGY VAGÍNY

EVE ENSLER – Monology Vagíny, tato dojemná,
vtipná, rozpustilá ale i ironická exkurze do
poslední choulostivé zakázané zóny je oslavou
ženské sexuality ve vší složitosti a tajemnosti.
Hrají: Anna Polívková, Míša Bláhová a Dáša Saj-
lerová. Vstupné: 140,- Kč

sobota 5., 12., 19. a 26. 1. v 15.00 hod.
POKRAČOVACÍ KURZ TANCE

Taneční škola ZITA Mladá Boleslav.

PŘIPRAVUJEME:
27. února 2008 – Hudební pořad

Pavly Břinkové „SOUZNĚNÍ“

do neděle 13. 1.

Městské muzeum
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

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

čtvrtek 17. 1. v 17.00 hod.
Městská knihovna
PROBLEMATIKA DIABETU

beseda z cyklu „Zdravý životní styl“ s MUDr.
Janou Čejkovou

čtvrtek 31. 1. v 19.00 hod.
Městské muzeum
NEUVĚŘITELNÁ INDIE

cestovatelská přednáška Ondřeje Valáška 

Kulturní dům
Sady 17. listopadu

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

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

Kulturní kalendář

Marionety oživly a dělají radost
Je sobota dopoledne před desátou hodinou 

a sál ZUŠ Jana Zacha Čelákovice se rychle
zaplňuje do posledního místečka. Přišli tatín-
kové, maminky a někdy i oba rodiče se svými
dětmi od těch nejmenších až po ty starší.
Důvodem byla premiéra pohádky „OSTROV
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“.

Divadelní představení pro děti pořádá naše
škola několikrát do roka a není to tedy žádná
zvláštní událost. Zvláštností v tomto případě byli
herci, kteří po dlouhá léta odpočívali bez „angaž-
má“ coby odložený a zapomenutý inventář
někde v koutě Kulturního domu a nyní dostali
opět příležitost si zahrát. Nejedná se samo-
zřejmě o živé bytosti, ale o loutky – marionety.

Po kosmetických úpravách a v nových kos-
týmech z  rukou zkušené loutkářky paní Boženy
Vítovcové a díky animaci zručných divadelníků,
kteří jim také propůjčili svůj hlas, tak Kašpárek,
čarodějnice, víla a další pohádkoví hrdinové
rozehrávají své osudy na „prknech, která zna-
menají svět“. Věříme, že všechny připravované
pohádky, ve kterých herci ovládaní provázky
oživnou, přinesou radost malým i trochu odrost-
lejším divákům. M. Š.

L O U T K O VÁ  P Ř E D S TAV E N Í
sobota 12. 1. v 10.00 hod.
Z. Skořepa  Tři zlaté vlasy Děda Vševěda

sobota 26. 1. v 10.00 hodin
R. Kipling Slůně

sobota 9. 2. v 10.00 hodin
S. Lichý Kouzelná lampa Aladinova

sobota 23. 2. v 10.00 hodin
autorská inscenace Budulínek

sobota 15. 3. v 10.00 hodin
J. Kainar Zlatovláska

sobota 29. 3. v 10.00 hodin
Ch. Dickens  Čarovná rybí kostička

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

tel./fax: 326 991 260
e-mail: zus@celakovice.cz 
http://zus.celakovice.cz 

Adventní a vánoční renesanční hudba 

zněla Kostelem Nanebevzetí Panny Marie 

v Čelákovicích ve čtvrtek 13. prosince 2007.

Spolek pro varhanní hudbu, o. s., pořádal další
benefiční koncert vážné hudby na obnovu var-
han. Tentokrát účinkoval vokální soubor

OCTOPUS PRAGENSIS pod vedením Petra

Daňka. Pro všechny zúčastněné byl tento 
koncert hlubokým zážitkem. Foto: D. V.

� Městské muzeum společně se Spolkem
přátel čelákovického muzea vydalo koncem
prosince Kroniku Čelákovic II. V tomto druhém
díle, který popisuje dobu do roku 1947, je otisk-
nuto velké množství fotografií. Vydání se usku-
tečnilo díky dárcům uvedeným v kronice, kterým
děkujeme, a z tržeb z prodeje prvního dílu.
I tento druhý díl je již v prodeji v pokladně
Muzea, ale i v některých obchodech.
� Na 26. 3. 2008 připravuje Spolek přátel
čelákovického muzea koncert japonské 

klavíristky YUKIKO SAWA ISERI. Začátek 
v 19.00 hod. v Městském muzeu. Zazní skladby
L. Janáčka, A. Dvořáka, F. Schopina, ale i japon-
ských autorů.

Mezinárodní a světové dny
Leden 

neděle po slavnosti Zjevení Páně – Světový
den migrantů a utečenců (stanovila Papežská
rada pro pastoraci migrantů a itinerantů 27. 10.
2004); pokud oslava Zjevení Páně 6. ledna při-
padne na neděli, pak tento den připadne na
druhou neděli poté.
1. 1. – Světový den míru (Mezinárodní den míru)
– slaví se od roku 1968 z iniciativy papeže 
Pavla VI.
27. 1. – Den holocaustu – jednomyslně schvá-
len rezolucí VS OSN v listopadu 2005, slaví se
po celém světě – poprvé v r. 2006; výroční den
osvobození koncentračního tábora Osvětim v r.
1945 
28. 1. – Mezinárodní den mobilizace proti
jaderné válce – slaví se od roku 1986 
28. 1. – Den širokopásmových služeb – tento
den má být symbolem masového rozšiřování
vysokorychlostního internetu 
28. 1. – Den ochrany osobních údajů – slaví se
od r. 2007 – vyhlásila Rada Evropy u příležitos-
ti výročí podpisu Úmluvy o ochraně osob se zře-
tetelem na automatizované zpracování osob-
ních dat z r. 1981 
31. 1. – Světový den pomoci malomocným

PF 2008
Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví v novém

roce 2008 přeje všem občanům Čelákovic a při-
lehlých obcí MO ČSSD.
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Zamyšlení na začátku roku
Milí čtenáři,
tak máme za sebou vánoční svátky a rozloučení
se starým rokem. Jsme možná unavení, možná
občerstvení, možná plni předsevzetí…

Přechody z jednoho roku do následujícího,
z jedné etapy do další, stejně jako z jedné vývo-
jové fáze lidského života do druhé nemusí být vždy
jednoduché. V psychologii platí pravidlo, že co se
dostatečně nevyřeší v jedné životní etapě může
v budoucnu napáchat v psychice člověka mnoho
škody. Odborníci tím mají na mysli skutečnost, že
člověk má v každém období svého života určitý
vývojový úkol, se kterým se musí vyrovnat.

Vývojovým úkolem malých dětí je naučit se
vnímat svět jako bezpečné místo. Tomu pomáhá
dostatek rodičovské lásky a podpory. Pokud se to
z nějakého důvodu nedaří, mohou zůstat v „duši“
dítěte „díry“, které se v budoucnu dají už jen
obtížně vyspravit.

V průběhu života pak plníme další úkoly jako je
schopnost cítit se dostatečně sebevědomě, uza-
vírat hodnotné vztahy, uplatnit se v práci, založit
rodinu, zvládat mnohé krize a další a další.
V ideálním případě se dopracujeme moudrosti,
která nám v závěru usnadní vyrovnat se s ko-
nečností lidského života.

Přírodní národy a kmeny, ale i mnohá nábožen-
ství si už od pradávna uvědomovaly závažnost
konců a nových začátků – jak v přírodě, tak v lid-
ském životě. Náležitě je proto slavily. Po nás z toho
plyne, že slavit je třeba a je to psychohygienické.
Ale také to, že o vlastní duši je třeba pečovat
a neuhýbat před úkoly a výzvami, které před nás
náš současný život staví. Jinak si je poneseme
stále s sebou. Přeji úspěšný rok 2008.

Tatiana Krulová, klinická psycholožka

Poděkování
Jako účastnice kurzů pro seniory, konaných

ve výtvarné dílně LABYRINT, děkujeme touto
cestou pí J. Drnkové a pí M. Šimonové za
odborné vedení, trpělivost a milé jednání při
výuce nových výtvarných technik, které jsme se
snažily naučit. Děkujeme také Městu Čelákovi-
ce za finanční příspěvek na tyto kurzy a dou-
fáme, že i v roce 2008 zůstane nám, seniorům,
při těchto aktivitách nakloněno.

Seniorky z Labyrintu

Uplynulo 12 let, co nás
navždy opustil manžel
a tatínek pan Josef

SALAČ.

Vzpomínají manželka a děti

Děkuji touto cestou všem
přátelům a známým, kteří
se přišli rozloučit dne 
22. 11. 2007 s Vratislavem

BRABCEM.

manželka

Dne 20. ledna 2008 uply-
nou dva roky od úmrtí
p. Zdeňka JANÁKA a 7.
prosince 2007 by se dožil
75 let. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Děkuje rodina

Společenská kronika

Moje adresa: ČELÁKOVICE
Michal Černík

Bylo mi dvanáct let, když se mne zmocnila touha stát se spisovate-
lem. Začal jsem psát román Trosečníci na ostrově, pak další román, hry
a pokusil jsem se zrýmovat Staré pověsti české. Když mi bylo sedm-
náct, vyšla mi první básnička v krajském deníku Svoboda. Pod ní bylo
jméno Míša Černík. Jméno Míša mi dal můj starší bratr podle knížky
Míša Kulička v rodném lese. Říkali mi tak rodiče, kluci i učitelé. V novi-
nách pod mými básničkami brzy mé jméno proměnili na Michal. A tak
jsem si Michala ponechal. Dnes málokdo ví, že jsem vlastně pokřtěný
Josef.

Jednou u Labe kukala kukačka. Řekl jsem si, kolikrát zakuká, tolik knížek vydám. Bylo mi dvacet sedm
a právě mi vyšla má první sbírka Náhradní krajina. Kukačka zakukala sedmnáctkrát. Knížek jsem od té
doby vydal na čtyři či pět desítek. Především říkadla, veršované pohádky, pohádky, naučné knížky pro děti,
dále deset básnických sbírek, sedm publicistických knih a řadu editorských knih pro děti. Spisovatelstvím
jsem se nikdy neživil, to zůstalo mým nesplněným snem. Několik let jsem učil, pak jsem pracoval jako
časopisecký nebo nakladatelský redaktor v různých funkcích v časopisu Sedmička pionýrů, v nakladatel-
ství Panorama, v nakladatelství L, v deníku Právo, v časopisech Vlasta, Antique a Sondách. Výjimkou bylo
léto 1988 až podzim 1989, kdy jsem dělal předsedu Svazu českých spisovatelů. Za tu kratičkou dobu
předsedování jsem zbohatl o mnohá poznání, dobrá i zlá. Na důchod jsem se těšil jako na Ježíška jen
kvůli svému psaní. A tak si teď dovoluji ten luxus, že si kdykoliv mohu sednout k počítači. Jsem povinován
už jen sobě.

Kdo si nenajde mé základní životopisné údaje třeba v encyklopedii Kdo je kdo nebo v nějakém slovníku
spisovatelů, tak sděluji: Narodil jsem se 28. února 1943 v Čelákovicích a tomuto polabskému městečku
jsem byl věrný téměř čtyřicet let. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UK v Brandýse nad Labem, češti-
nu, historii a navíc výtvarnou výchovu, malovat však neumím. Dvě desítky let bydlím v Praze, ale 
skutečným Pražákem jsem se nestal a o Praze jsem dosud nenapsal ani básničku.

http://www.michalcernik.cz

ZEMĚ UPROSTŘED ZEMĚ
Když se řekne slovo domov, vybaví se mi verš Miroslava Válka: Domov jsou ruce, na kterých smíš plakat.

Pokud jste jen trochu vnímaví, pak si jistě uvědomíte, že tahle jediná věta obsahuje v sobě tolik významů, že
o domovu říká vše. Říká to básnicky, obrazně a přesně. Neznám krásnější definici domova.

Každý z nás má svůj první domov, domov dětství. Byl nám přisouzen rodiči od našeho narození, stejně jako
dům, kde jsme vyrůstali, krajina, kterou jsme objevovali, a řeč, které nás už nikdo nezbaví. Na první domov se
nezapomíná, on nás provází celý život. Navždy pro nás zůstává prvním domovem, i když třeba bydlíme dávno
jinde. To je náš střed světa. A k tomuto prvnímu domovu pak připočítáváme všechny další tak, jak jsme si je tvo-
řili v průběhu života.

Mým prvním domovem bylo městečko Čelákovice, kde jsem se narodil a kde jsem bydlel. Leží marnotratně
rozhozeny po levém břehu Labe a jedna nevzhledná dlouhá ulice jako céva v půloblouku spojuje město od nád-
raží až k továrně TOS, kde většina hal dnes zeje prázdnotou. Ulice se v polovině rozšiřuje do náměstí s poštou,
hospodou, s malým parčíkem a pomníkem padlým v první a druhé světové válce, s novou budovou školy
a secesní radnicí, která má na věži znak města. V modrém štítu stojí dub na zeleném trávníku s pěti zapuště-
nými kořeny, po pravé straně dubu je zelený štítek se dvěma černými křídly, po levé straně černý štítek bez zna-
mení a nad ním turnajová přílba. Pověst vypráví, že Čelákovice dostaly znak od Konráda Krajíře z Krajku v 16.
století a podle dochovaných listin byl znak potvrzen císařem Leopoldem I. roku 1680. První záznamy o Čeláko-
vicích jsou z roku 1290, kdy již bylo městečkem, a za zmínku stojí i to, že v době tzv. temna zde bylo středisko
českých bratří. Kdepak, tohle město nebývá v pozornosti fotografů, nezařazuje se do knih a kalendářů opěvu-
jících krásu naší vlasti, tam Čelákovice nehledejte. A kdyby se mne někdo zeptal, jak se mi líbí, po pravdě odpo-
vím: nelíbí. Nelíbí se mi proto, že nemá žádné náměstí, takový ten střed, kde se soustřeďuje život lidí v malém
městečku, že je neuspořádané a celé rozházené cik cak a stejně rozložité do všech stran jako rovina, jíž patří.
Ale jestli se mi něco nelíbí, ještě to neznamená, že to nemusím mít rád. Stejně tak mohu mít rád obyčejného
psíka, křížence všech ras. A tak je to i s mým rodným městem. Navždy pro mne zůstane mým prvním domovem
a budu ho mít rád. Tohle město znám nazpaměť jako násobilku a uměl bych nakreslit jeho podrobný plánek se
všemi ulicemi. Znám jeho tichá zákoutí na Labi a slepém rameni Gráda, znám jeho březové hájky u rašeliniště
pod bývalou Volmanovou vilou, znám jeho léta se vzduchem stojatým jako mohyla. Zde jsem žil víc než čtyři
desítky let, zde zůstaly mé roky dětství a roky mládí a roky mé mladé dospělosti, ty se odstěhovat nedají.

Jako kluk jsem vylézal na střechu našeho baráku a sedával na lávce mezi komíny a díval se. Měl jsem celé
město před sebou prostřené jako stůl: starou kolonku, novou kolonku, obrovskou halu slévárny, továrnu TOS,
které se stále říkalo Volmanka, protože patřila panu továrníkovi Volmanovi, a za továrnou Labe, trochu dál
napravo jez, náhon na mlýn, kostel a hned vedle budovu středověké tvrze, hradby topolů a ještě dál tmavý pruh
lesa, za ním na kopci vykukoval zámek v Lysé a ze západní strany pak věže staroboleslavských kostelů, kde
byl v jednom z nich zavražděn kníže Václav. Za jasných dnů jsem viděl Říp vyšpulený jako bochník chleba,
a také klobouky Českého středohoří, Milešovku a Bezděz, někdy dokonce i modravé siluety Krkonoš, už doce-
la nizoučko nad obzorem, jako brázda hlíny vyoraná pluhem.

A jednou jsem dole klukům v ulici volal: Země! Země na obzoru! Snad jsem si tenkrát představoval, že jsem
plavčíkem ve strážním koši korábu, a netušil jsem, že skutečně objevuji svou zemi uprostřed země, zemi, která
je moje, protože jsem se tu narodil, protože jsem tu prožíval své dětství, a ona mne nezklamala.

To moje zvolání bylo tenkrát bezděčné a hlubší smysl a souvislosti jsem mu přisoudil až mnohem později,
když jsem si začínal uvědomovat význam domova, toho nejintimnějšího místa, kde jsme nejvíc přirození, svo-
bodní a svoji v kruhu svých nejbližších, ale i jako místa, kde žijeme osud svého národa a vlasti. Domov je naší
pečetí.

Co k tomu ještě povědět? Ještě jednu větu. Abychom mohli objevovat svět, musíme nejprve objevovat
a poznávat sebe, musíme objevovat a pochopit svůj domov, tu zemi uprostřed země, od níž měříme svůj život,
svá snění a všechny dálky. (jaro 2004)



První z řady akcí dne 1. prosince byla vernisáž
výstavy „Betlém“ na nádvoří Základní umělecké
školy Jana Zacha. Další pak bylo loutkové před-
stavení, které nadšeně sledoval plný sál.

Při odpoledním dobovém jarmarku na statku v Ry-
bářské ulici jste mohli vidět zdobení perníčků,
mistra kováře či práci se sklem nebo se občer-
stvit svařeným vínem, českými buchtami. Ale 
i pečené kaštany byly neodolatelné. Foto: D. V.

Pastýři, nespěte

Poslyšte, bratrové, slyšet koledy nové!
V městečku Betlémě leží dítě na seně.
Všichni už tam spěchají, dary své mu dávají.
Pojďte rychle, Kubo, Bárto, Jezulátko spatříme,
v Betlémě tam u jesliček jemu se pokloníme.

Pastýři, nespěte, ej, pastýři, nespěte!
K Betlému pospěšte, ej, k Betlému pospěšte.

12 advent 1/2008 

1.  PROSINCE 2007



advent 131/2008 

Po kejklířích a vystoupení skupiny Melody Variant
přišlo na řadu písmo zpěvů, tanců a divadla
Základní umělecké školy Jana Zacha. Součástí
celé akce byl vánoční trh a občerstvení.

Pestrý a bohatý program, který po projevu starosty města Ing. Bohumila Klicpery zakončily již tradičně
zpěvem koled čelákovické děti, byl odměněn potleskem. Foto: -mn-

Novinkou tentokrát byla videoprojekce, která tak
umožnila sledovat program i ze vzdálenějších
míst.

Foto: D. V.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU MĚSTA
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Projekt Trescore – Čelákovice
Gymnázium Čelákovice se účastní nesmírně

zajímavého projektu, výměnného programu stu-
dentů s partnerskou školou v Itálii. Konkrétně se
jedná o střední školu v Trescore, lázeňském
městečku vzdáleném asi 50 km od Milána. Na
přelomu března a dubna 2008 by měli Italové
navštívit nás, za dva týdny bychom pak zase my
byli hosty u nich.

Z Gymnázia Čelákovice byla do Itálie vyslána
delegace (24. – 26. 11. 2007), jejíž součástí byli
tři profesoři – paní Málková, paní Nosková a pan
Tournier – a dvě studentky – Veronika Němeč-
ková z oktávy a Klára Špačková ze sexty. Cílem
bylo seznámit se blíže s italskými organizátory
a studenty a hlavně určit přený termín výměny.

Do  Itálie jsme se dopravili letecky, přistáli
jsme v do noci svítícím Bergamu, hlavním městě
stejnojmenné provincie. Po příjemném setkání
s milými italskými organizátory jsme jeli
navštívit partnerskou školu v Trescore. Hned
v hale jsme byly Klára a já představeny dívkám,
u kterých jsme měly bydlet. Setkání s nimi,
stejně tak s jejich třídou bylo pro mne nesmírně
hezkým zážitkem.

Během tří dnů jsem bydlela u dvou rodin,
poznala mnoho sympatických lidí a užívala si
neznámého prostředí. Dvakrát jsem navštívila
Bergamo, jehož moderní vzhled ještě daleko
předčí jeho historická část Citta alta (Horní
město), která okouzluje architekturou ze 17. sto-
letí. Zajímavých bylo i pár hodin strávených
spolu se studenty za jejich normálního vyučo-
vání, z ekonomiky v italštině jsem toho ale
mnoho nepochytila.

Po rozloučení s italskými studenty jsme byli
s organizátory navštívit obchodní centrum
v Bergamu, které je největší svého druhu
v Evropě.

Ty tři dny strávené v Itálii pro mne byly krás-
ným zážitkem a těší mne, že samotný výměnný
program mne teprve čeká.Věřím, že pro 20 čes-
kých a 20 italských studentů bude tento projekt
něčím výjimečným, něčím, co je obohatí.

Veronika Němečková, oktáva

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

� nabízí uchazečům o studium ve čtyřletém
a v osmiletém cyklu sady cvičných testů spo-
lečnosti SCIO, autora zkušebních testů k při-
jímacím zkouškám. Sady Minimum za 65 Kč
a Basic za 185 Kč obsahují testy z českého
jazyka, matematiky a obecných studijních před-
pokladů, dále klíč správných řešení a tabulky
umožňující srovnání se skutečnými výsledky
uchazečů v minulých letech.

� přijímá přihlášky ke studiu ve školním roce
2008/09 v oborech: 7941K81 – Gymnázium,
délka studia 8 roků, pro uchazeče z 5. ročníku
základní školy; 7941K401 – Gymnázium – vše-
obecné, délka studia 4 roky, pro uchazeče 
z 9. ročníku základní školy.

Termín odevzdání přihlášek na adresu
Gymnázia do 28. 3. 2008, nebo řediteli přísluš-
né základní školy do 28. 2. 2008. Termín při-

jímací zkoušky – pondělí 21. dubna 2008.
Obsah přijímací zkoušky – testy z matemati-
ky, českého jazyka a obecných studijních před-
pokladů.

K přijímacím zkouškám se můžete připravit
v našich kurzech českého jazyka a matematiky,
které se konají každou středu od 15.00 hod.
v budově školy. K prohlídce školy a k seznáme-
ní s učebním plánem, učiteli a budoucími spolu-
žáky uvítáme návštěvníky kdykoli (ohlašujte se
na tel. 326 929 012). vedení školy

Hodina hudební výchovy
trochu jinak

V Základní umělecké škole probíhala v říjnu
výstava s názvem „Z historie hudebních rukopi-
sů a tisků“. Návštěvníci se tak mohli dozvědět
zajímavé informace ze světa hudby, které obo-
hatily každého, více či méně zasvěceného do
této oblasti. Vše bylo doprovázeno příjemnou
atmosférou a ochotou pořadatelů, kteří každé-
mu rádi vysvětlili vše, čemu nerozuměl, nebo
naopak o čem chtěl získat více informací. My
jsme měli to štěstí, že se nás ujal sám ředitel
ZUŠ pan Bohumír Hanžlík. Z jeho výkladu bylo
poznat, s jakým nadšením a zájmem sháněl
materiály pro tuto ojedinělou výstavu. Jeho
výklad mezi panely výstavy byl jedinečný.

Rádi bychom jemu i celému pedagogickému
sboru poděkovali za tuto výstavu a doufáme, 
že v budoucnu budeme mít zase možnost obo-
hatit svoje hodiny hudební výchovy podobnou
akcí.

Za studenty Gymnázia Terezie Bučilová, II.A

Den otevřených dveří a zápis
do MŠ v ZŠ Lázně Toušeň

Dne 14. února 2008 v čase od 13.00 do 16.00
hod. proběhne v ZŠ Lázně Toušeň den otevře-
ných dveří a zápis do MŠ. Bližší informace na
tel.: 326 992 306.

Vánoční setkání na Gymnáziu 

V sobotu 1. 12. odpoledne uspořádalo Gym-
názium již druhé Vánoční setkání žáků, pedago-
gů, rodičů a veřejnosti na půdě školy. Nabídli
jsme prezentace projektů, výstavu výtvarných
prací, kurz háčkování vánočních ozdob, reprízu
úspěšného pásma „Den primána“ atd. Oktáva
představila své maturitní tablo. Hlavním cílem
bylo setkávání všech, kteří se o školu zajímají –
navštívilo nás asi 250 hostů. Mirko Nosek

Zápis do 1. tříd
základních škol

proběhne v Čelákovicích
na obou školách

ve čtvrtek 17. ledna 2008
od  13.00 do 17.00 hod.

a v pátek 18. ledna 2008
od  13.00 do 16.00 hod.

pořádá v úterý 15. ledna 2008 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce v době od 8.00 do
15.00 hod. (v době výuky). Nabízíme možnost
nahlédnout přímo do výuky v libovolné třídě
(odborné pracovně, tělocvičně) 1. i 2. stupně
naší školy.

Mikulášská stezka odvahy
4. 12. 2007 se sešlo množství dětí na tradiční

mikulášské stezce odvahy v naší ztemnělé
škole. S baterkami i bez, ale mnozí s notnou
dávkou odvahy, prošli všemi chodbami přízemí,
kde na ně číhala nejen různá „nebezpečí“, ale
i úkoly, ve kterých děti prokázaly svou obrat-
nost. Starší děti přicházely spíš ze zvědavosti,
mladší ale cestu opravdu prožívaly a dělaly
radost všem učitelům, protože se bály v pekle
a radovaly v nebi i před Mikulášem.

Stezka odvahy se vydařila stejně jako loni,
sváteční atmosféru dodávala celé akci i pěkná
adventní výzdoba foyer a celého 1. stupně.

Poděkování patří všem vyučujícím 1. stupně
a také samozřejmě všem čertům, andělům
a Mikuláši v podání pana učitele Luňáčka. Tak
za rok zase na shledanou!

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel./fax: 326 998 234
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 
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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 na velkých míčích (pro děti s rodiči),
pá: zpíváníčko

Cvičení pro ženy:

Protahování a posilování v tělocvičně u bazénu
v pondělí v 19.00 – 20.00 hod.
Aerobik a P-class pro začátečníky v tělocvičně
ZŠ J. A. Komenského – od 7. 1. v pondělí a stře-
du ve 20.00 – 21.00 hod.

Pravidelný program:

Kurz pro budoucí rodiče – středa ve 14.30 –
16.30 hod., vede porodní asistentka Věra
Nováková, 14.30 – 15.30 hod. cvičení pro
budoucí maminky, 15.30 – 16.30 hod. povídání
pro maminky i tatínky, bližší informace Ivana
Turinská tel.: 326 993 504, 604 564 683. Hlaste

KURZY

Tiffany – lampa

Kdy: 13. 1. v 10.00 – 16.00 hod.
Cena: 2 200,- Kč (v ceně je kapna, sklo, cín 
a pásky)

Keramický svícen s vitráží

Kdy: 19. 1. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 1 000,- Kč včetně glazování a 2x vypálení
Dokončení vitráže dle dohody, cena 300,- Kč

Keramika v kombinaci s pedigem (dóza)

Kdy: 23. 1. v 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Tiffany – začátečníci 

Kdy: 27. 1. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 750,- Kč

Drátování – šperky a různé praktické drobnosti

Kdy: 26. 1. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 400,- Kč

Keramické reliéfy do dřevěných rámečků 

– 2 kusy

Kdy: 6. 2. v 18.30 – 21.30 hod.
Cena: 500,- Kč

Netradiční keramický obal na květináč

Kdy: 20. 2. v 18.30 – 21.30 hod.
Cena: 600,- Kč

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

se co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně
pokračovat.
Klub dvojčat, vícerčat a jejich rodičů – infor-
mace Lenka Vobecká tel.: 775 617 065.
Němčina pro začátečníky (dospělé) – středa
od 19.00 hod. – informace a přihlášky: Michae-
la Kmječová tel.: 777 310 166.
Jak lépe přežít „mateřskou“ – středa 16. 1.
2008 od 18.00 hod., dále vždy 1. a 3. středu
v měsíci, skupina pro vzájemná setkávání
maminek, hovory na témata, která přináší role
matky v životě ženy, kontakt Mgr. Dana Vávrová
tel.: 604 611 832.
Hudební školička pro děti od 3 do 6 let –
v úterý od 15.15 hod., informace a přihlášky Rút
Kořínková tel.: 775 318 118
Cvičení pro děti od 1 do 3 let – v úterý dopo-
ledne v tělocvičně u bazénu, menší děti v 9.00
– 9.30 a 9.30 – 10.00 hod., větší děti v 10.00 –
10.30 a 10.30 – 11.00 hod., informace a při-
hlášky Monika Žatečková tel.: 728 660 493.
Cvičení na overballech pro děti od 3 do 6 let

– v úterý od 15.00 hod. v tělocvičně u bazénu,
informace a přihlášky Martina Vlčková tel.: 737
647 968.

Od února připravujeme:

• Hrajeme na flétničku – nový kurz pro děti od
4 let – úterý od 14.30 hod., informace a přih-
lášky Monika Žatečková tel.: 728 660 493.
• Výtvarná školička pro děti od 3 let – pátek

Kino Café Bar
HOGO FOGO

Husovo náměstí 25,

Lysá nad Labem

www.hogo.cz

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

otevřeno st – so 18.00 – 24.00, ne 15.00 – 17.00

LEDEN 2008

čt 3. 1. 20.00 SAW IV (USA, 2007, 95 min.)
pá 4. 1. 20.00 HRDINOVÉ A ZBABĚLCI 

(USA, 2007, 88 min.)
so 5. 1. 19.00 NEZNÁMÁ

(Itálie, 2006, 118 min.)
čt 10. 1. 20.00 POSLEDNÍ PLAVKY

(ČR, 2007, 100 min.)
pá 11. 1. 20.00 SATURNO CONTRO

(Itálie, 2007, 110 min.)
so 19. 1. 19.00 KAUZA CIA

(USA, 2006, 165 min.)
čt 24. 1. 20.00 MEZI NEPŘÁTELI

(Francie, 2007, 111 min.)
pá 25. 1. 20.00 30 DNÍ DLOUHÁ NOC 

(USA, 2007, 113 min.)
so 26. 1. 18.00 SKÓRUJ! (USA, 2007, 90 min.)
so 26. 1. 20.00 LÁŽO PLÁŽO

koncert folkové kapely v Kino Café Baru
čt 31. 1. 20.00 KRÁLOVNA ALŽBĚTA:

Zlatý věk (VB, 2007, 114 min.)
pá 1. 2. 20.00 P.S. MILUJI TĚ 

(USA, 2007, 126 min.)
so 2. 2. 19.00 „CESTA ŽIVOTEM – CESTA

SVĚTEM“ aneb rozvojové země očima dobro-
volníků
– putovní výstava dokumentárních fotografií 
z Keni, Mozambiku, Zambie, Mongolska a Jemenu
– INEX (Sdružení dobrovolných aktivit)
– přednáška, diskuse, video, hudba

Připravujeme:

7. 2. ONCE, 8. 2., 9. 2. VÁCLAV

Program vznikl za finanční podpory Středočeského
kraje a Města Lysá n. L.

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

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

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

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

Otevírací doba: po–pá 9.00 – 12.00 hod.

od 15.00 hod., informace a přihlášky Markéta
Chybová tel.: 724 943 023.

Akce v lednu:

• Schůzka maminek – pondělí 7. 1. od 10.00
hod., pozvání pro všechny, kteří se chtějí
aktivně zapojit do tvorby programu v MC.
• Křesťanské setkání – středa 9. 1. od 18.00
hod. Téma: Jak nás v manželství ovlivňují naše
původní rodiny? Host: Mgr. Gabriela Mančalová
– křesťanská psycholožka.
• Čtení pohádek pro nejmenší – pondělí 14. 1.
od 10.00 hod. „Proč mají veverky blechy“.
• Výtvarná dílna – úterý 15. 1. od 16.30 hod.
• Den krásy: kosmetika, pedikura, manikura,

masáž – sobota 19. 1., vše za 450 Kč, 
informace a přihlášky Monika Žatečková tel.:
728 660 493.
• Prezentace kosmetických výrobků a oše-

tření pleti – sobota 19. 1. od 12.00 do 14.00
hod.
• 2. RODINNÝ COUNTRYBÁL – neděle 20. 1.
od 15.00 v Kulturním domě, vstupenky v MC,
stylové oblečení pro děti i rodiče vítáno, nau-
číme se pár country tanců, taneční a jiné sou-
těže, bohatá tombola.
• Promítání pohádek – úterý 22. 1. od 17.00
hod. pro malé i větší děti.
• Pohádka „O třech prasátkách“ – pondělí 
28. 1. od 10.00 hod., divadélko pro nejmenší.

JARNÍ PRÁZDNINY – ZIMNÍ TÁBOR
MDDM Čelákovice pořádá zimní tábor s lyžo-

váním ve Strážném v Krkonoších – RS VLTAVA.
Odjíždí se v sobotu dne 1. března 2008 ve
14.00 hodin od ZŠ v ulici J. A. Komenského,
návrat v sobotu 8. března 2008 kolem 13.00
hodiny opět k ZŠ. POPLATEK: 2 900,- Kč, stra-
va je zajištěna (plná penze + pitný režim).
Informace a přihlášky: Eva Bukačová.

„BEZPEČNĚ PO MĚSTĚ“
Tak se jmenovala soutěž zástupců 4. tříd ZŠ,

ve kterých vyučujeme dopravní výchovu.
Zúčastnilo se 9 družstev z těchto škol:

Čelákovice – ul. J. A. Komenského, Čelákovice
– Kostelní ul., Zeleneč, Mochov, Jirny, Lázně
Toušeň.

Tato družstva mezi sebou soutěžila ve čty-
řech disciplinách, a to: Chůze po městě podle
značek – děti měly dojít přes celé město podle
značek. V této disciplině nám hodnotili vše
strážníci Městské policie. Hledání a určení
dopravních značek na zahradě MDDM. Doprav-
ní testy. Složení rozstřihané značky a několik
otázek z první pomoci.

Vítězným družstvem se stali žáci ZŠ Zeleneč,
2. místo – ZŠ Mochov, 3. místo – ZŠ Čelákovi-
ce, ul. J. A. Komenského, 4. B, 4. místo – ZŠ
Čelákovice, Kostelní ul., 4. B, 5. místo – ZŠ Tou-
šeň, 6. místo – ZŠ Čelákovice, Kostelní ul., 4. C,
7. místo – ZŠ  Jirny, 8. místo – ZŠ  Čelákovice,
ul. J. A. Komenského, 4. A, 9. místo – ZŠ
Čelákovice, Kostelní ul., 4. A. Naďa Pokorná

MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://mddm.celakovice.cz
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13. prosince 2007 se uskutečnilo setkání 
nejlepších sportovců ČSTV okresu Praha-
východ za rok 2007 v Úvalech. Z iniciativy 
předsedy Sdružení TJ/SK okresu Praha-východ
Václava Kuchty bylo pozváno více než 30 
jednotlivců a zástupců klubů.

Mezi odměněnými byli i čelákovičtí sportovci:
z 1. Čelákovického klubu potápěčů a vo-

dáků:

• Jan Hakl v soutěži mládeže na motorových
člunech za 3. místo na Mistrovství Evropy  kat.
M5 celkově, je mistr ČR v této kategorii.

Setkání nejlepších sportovců okresu
• Michal Fridrich za 2. místo na mistrovství
světa v kat. M4 slalom  v Leeru (Německo),
mistr ČR kat. M4 slalom, mistr Evropy kat. M4
slalom, 2. místo ME kat. M4 celkově
• Martin Petržel za 2. místo na ME kat. M3 sla-
lom a celkově,  je i mistr ČR  v této kategorii
z TJ Spartak Čelákovice – aerobic:

Denisa Barešová za 3. místo na MS v Bělehradě.

Helena Šimková, členka výkonného výboru
Sdružení TJ/SK okresu Praha-východ

Ing. Marie Pospíchalová, členka rady
Středočeského krajského sdružení ČSTV

Prodej rybářských povolenek
Výbor místní organi-

zace Českého rybářské-
ho svazu Čelákovice
oznamuje, že v lednu
2008 se budou z důvodu

nemoci prodávat rybářské povolenky na rok
2008 v Rybářských potřebách pí Doutnáčové 
v Rybářské ulici v době otvírací době prodejny.

Kalendář plateb ZA MĚSÍC LEDEN
středa 9. �� spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2007 (mimo spo-
třební daň z lihu)

pondělí 21. �� daň z příjmů

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

čtvrtek 24. �� spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2007 (pouze spo-
třební daň z lihu)

pátek 25. �� spotřební daň

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-
ní spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za prosinec
2007 (pokud vznikl nárok)

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za pro-
sinec 2007

- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2007
čtvrtek 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za prosinec 2007

�� daň silniční

- daňové přiznání a daň za rok 2007
�� daň z nemovitostí

- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové
přiznání na rok 2008

�� biopaliva

- hlášení dle § 3 a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.

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

Otevírací doba:
pondělí 14.00 – 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 (v parku vedle 
Kulturního domu), tel.: 326 991 766

www.celakovice-mesto.cz/bazen

provozní doba pro veřejnost 

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
(20.00 – 21.00 Aqua-aerobik)

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

Poslední smeč“ v nohejbale dvojic dorostu

1. 12. 2007 se konal třetí ročník vyhlášeného
turnaje dvojic v nohejbale pořádaný SK Kot-
lářkou Praha. Čelákovice byly zastoupeny třemi
formacemi ve složení:
Čelákovice „A“: Šenkýř, Šafr
Čelákovice „B“: Vedral, Čejka
Čelákovice „C“: Kaudl, Pánek
V silné konkurenci 28 týmů se určitě neztratili
a jejich výkon je příslibem i do nové sezóny 2008.
Celkové pořadí: 1. Č. Budějovice „A“, 2. Prostě-
jov „A“, 3. Kotlářka „A“, 4. Čelákovice „A“
„Poslední smeč“ v nohejbale trojic mužů

Na pražské Pankráci se 15. - 16. 12. 2007
uskutečnil již 22. ročník tradičního turnaje trojic
za účasti nejlepších mužstev z České a Sloven-
ské republiky. Do sobotních kvalifikačních bojů
zasáhla i dvě mužstva z Čelákovic, E.I.S. Hykl
Čelákovice (Spilka, Flekač, Voldřich) a TJ Spar-
tak Čelákovice (Kolenský, Doucek, Kyliánek).

Zatímco trojice vedená M. Spilkou sahala po
postupu do nedělní hlavní soutěže (vypadla až
v baráži s pozdějším finalistou Solidaritou, v jejíž
barvách hráli bývalí reprezentanti Ungrman,
Bláha, Hošek), druhá trojka již tak úspěšná neby-
la a v konečném pořadí obsadila čtvrté místo.
E.I.S. Hykl Čelákovice (2. místo ve skupině „A“)
- Český Brod 0:2 (8:10, 9:10), Karlovy Vary „A“
2:0 (10:6, 10:8), TJ Pankrác 2:0 (10:5, 10:3),
Modřice „B“ 2:0 (10:8, 10:8), „baráž“ - Solidarita
„A“ 0:2 (9:10, 7:10)
TJ Spartak Čelákovice (4. místo ve skupině „D“)
- ČR – výběr ligy 0:2 (5:10, 4:10), Solidarita „B“
2:0 (10:5, 10:7), Vsetín 0:2 (8:10, 9:10), Šacung
0:2 (skrečováno)
Celkové pořadí turnaje „Poslední smeč“:
1. DP Košice, 2. Solidarita „A“, 3. Slovenská
republika, 4. ČR – výběr ligy
Zpráva z nohejbalového oddílu TJ Spartak

Čelákovice za uplynulý rok 2007

„A“ mužstvo

Tým skončil v první lize v play – off v semifi-
nále. Cíl pro rok 2008 je posílit kádr a umístit se
do čtvrtého místa.
WITTE Automotive Dorostenecká liga

V této sezoně náš dorost hrál jen play – out
o záchranu v dorostenecké první lize. Což se
také podařilo po sérii dvou vítězných zápasech
v poměru 5:2 a 5:1 se Zručí – Senec.

Cílem pro rok 2008 je zabudovat do týmu
nadějné hráče ze žákovské kategorie a pokusit
se probojovat do play – off.
Žáci

Oddíl disponuje dvěmi žákovskými družstvy
v počtu 10 chlapců. Soutěže hrají turnajovým
způsobem a v roce 2007 obsadili velmi pěkné
třetí místo v krajském přeboru.
„B“ mužstvo

V nadcházející seóoně 2008 oddíl přihlásil do
krajské soutěže „B“ tým. Nutí ho k tomu stále
větší zájem starých i nových členů hrát nohej-
balové zápasy za naši TJ.

Jako asi každému týmu, 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 prostory.
Jednou z nich je možnost zřídit nový kurt místo
prostoru pro „skejťáky“. V tomto směru se však
za celý uplynulý rok 2007 nepodařilo nic udělat.

Závěrem bych chtěl popřát v novém roce 2008
všem našim příznivcům mnoho štěstí a osobní po-
hody a s pozdravem „Sportu zdar a nohejbalu zvlášť“
Vás v co největším počtu uvítat v nové sezóně na
kurtu v areálu Městského stadiónu. Petr Flekač

NOHEJBAL
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Ohlédnutí za podzimem 2007
Po návratu Unionu do divizní soutěže se

mužstvo po podzimní části umístilo na 6.

příčce, a tak lze považovat uplynulou sezonu

za úspěšnou.

Trenér Radovan Hromádko dal v 15 mistrov-
ských zápasech možnost celkem 18 hráčům. Ve
všech mistrovských zápasech nastoupilo pět
hráčů – Jelínek, Mulač, Pecka, Hakl, Dalekorej,
z nich nejvíce minut odehrál Jelínek (1350),
následovaný Dalekorejem s 1343 minutami
a Mulačem s 1290 minutami. Opakem bylo
vystoupení Matějky, který nastoupil v jediném
utkání a po 16 minutách musel opustit pro
vážně zraněné hrací plochu a celý podzim byl
mimo hru stejně jako brankář Rathouský (kole-
no), či stoper Homola (svalové problémy). Union
zatížil brankové konto soupeřů celkem 21 góly,
o které se hráči podělili následovně: Dalekorej 8
branek, Dozorec 6, Mulač 2, Jelínek, Skuhravý,
Kubeš, Hájek a Reichert. Nejrychlejší branku
vstřelil Dozorec v duelu s Hlavicí když skóroval
ve 4. minutě. Nejvyšší výhru zaznamenal klub
na domácí půdě proti Předměřicím 5:0! Ve pro-
spěch Unionu sudí nařídili 6 pokutových kopů,
všechny zahrával Dozorec, ale ve dvou přípa-
dech nebyl úspěšný. Proti Unionu zahrávali sou-
peři 4 penalty a ve 3 případech byli úspěšní.
Nejvyšší návštěva na stadiónu „U Hájku“ byla
na utkání s Chocní, kdy přišlo 230 diváků. Jedi-
nou červenou kartu viděl Markuzi po druhé
žluté v Převýšově.

To bylo několik zajímavostí z podzimní

účasti Unionu Čelákovice v mistrovské 

soutěži. Co mají hráči Unionu před sebou? 

Do poloviny ledna mají volno a přípravu
zahájí 15. 1. 2008. Příprava proběhne v místních
podmínkách a herně se bude tým zdokonalovat
na turnaji pražského Meteoru. Na tomto turnaji
již Union odehrál úvodní utkání SK Union – SK
Český Brod 1:1, když jedinou branku dal Kubeš
a řada dalších možností zůstala nevyužita.
Během ledna se na tomto zimním turnaji, který
Union loni vyhrál, utkají čelákovičtí hráči s těmi-
to soupeři: v sobotu 19. 1. od 17.00 hod. s Bohe-
mians 1905 juniory, v neděli 27. 1. od 11.00 hod.
s Uhelnými sklady, v sobotu 2. 2. od 11.00 hod.
se Starou Boleslaví.

V současné době je ještě brzy komentovat
změny v našem hráčském kádru, ale již nyní je
jisté, že hostování neprodlouží brankař Branda
a záložník Skramužský. Po zranění by se měli
vrátit brankář Rathouský, dále Homola a Flekač
s Matějkou. Jistě dojde k dalším změnám, ale
zatím je ještě brzy na to, aby padala nějaká
jména.

Mládežnická mužstva Unionu:

Starší dorost pod vedením trenéra Pavla
Hájka v divizní soutěži příliš nezářil. Ve 13 mist-
rovských zápasech zvítězil pouze dvakrát a čty-
řikrát se se soupeřem rozešli remízou a to zna-
menalo zisk 10 bodů při skóre 18:42 a 12.
místo. Trenér pracoval s úzkým kádrem a sesta-
vu musel doplňovat hráči mladšího dorostu. Ve
všech mistrovských zápasech nastoupil pouze
Jůza, 12x hráli Kejmar, Píša, Uher, Čerych
a Koch Ondřej, 11 zápasů si připsali Světlý,
Karel atd. Do střelecké listiny se zapsali Čerych
Michal, Koch, Světlý třemi brankami, Poborský
a Veselý dvěma atd. Boj o udržení nebude lehký,
kádr bude nutné doplnit a herní příprava
proběhne na zimním turnaji v Neratovicích.

Mladší dorost pod vedením trojice Koch,
Mourek, Šuráň skončil v tabulce na 13. místě se

ziskem 7 bodů při skóre 13:37. V sestavě získa-
li pozice hráči, kteří ještě na jaře hráli za žáky.
Ve všech mistr. zápasech nastoupili Hlaváček,
Koch Petr, Badžo a Souček. Nejlepším střelcem
byl Badžo s 5 zásahy.

Ani starší žáci v krajském přeboru nezářili
a po letech se pohybují na předposledním místě
v tabulce, když mají na svém kontě jen jediné
vítězství nad posledním celkem Votic!  Trenér
Radek Dozorec po letním odchodu téměř všech
hráčů musel zařadit do sestavy chlapce věkově
patřící do mladších a ti na vyspělejší soupeře
nestačili. Všech 15 zápasů sehráli Kučera,
Poběrežský a Kasalický. Tým vstřelil jen 8 bra-
nek, z toho po dvou skórovali Poběrežský
a Holzman. Cesta za záchranou bude na jaře
hodně složitá, ale šance tady je, když bodový
odstup není propastný.

Mladší žáci pod trenérem Radkem Skuhra-
vým si vedli lépe a obsadili 12. místo při zisku
13 bodů. Sestava tohoto celku byla stabilizova-
ná, všechna utkání sehráli Baláž, Bouček, Bra-
niš, M. Holzman, Nims, Pánek, Skuhravý
a Vacek. Střelecký primát drží hráči Pánek
a Gaži se 6 góly.

Přípravka starší v tabulce okresního přeboru
obsadila až 9.místo při zisku 12 bodů. Byli jsme
zvyklí na lepší postavení v tabulce, ale v našem
celku působí hráči o rok mladší a ti na vyspěle-
jší soupeře nestačí. Nejlepším střelcem příprav-
ky je Dominik Baláž se 17 góly před Dozorcem
s 10.

V okresním přeboru minikopané má Union
dva celky. „A“ mužstvo pod trenérem Jardou
Černým je na 4. místě (nejlepší střelec Bezpa-
lec 12 branek), „B“ vedené trenérem Böhmem
obsadilo po podzimu 12. místo a nejvíce branek
nastříleli Milan Vlček a Libich, oba po šesti.

Milan Šikl

FOTBAL

FLORBAL
ORKA

2. liga florbalu pokračovala dalšími dvěma
zápasy. Oba rozhodly góly v oslabení. První
z nich proti Chodovu B vítězně pro nás, ve
druhém proti Královu Dvoru se radoval z vítěz-
ství soupeř.
Orka – TJ JM Chodov B 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: Urban, Bartoň, Mikšovský.
Tipsport T.B.C. Králův Dvůr – Orka 3:2 (1:0,

1:1, 1:1)

Branky: Bartoň, Kubíček.
Martin Bajer

LYŽOVÁNÍ
Lyžařský oddíl při TJ Spartak Čelákovice

společně s MDDM pořádají v zimní sezóně
2007-2008 jednodenní lyžařské zájezdy do
lyžařského areálu „Aldrov“ Vítkovice v Krkono-
ších. Zúčastnit se mohou všechny věkové kate-
gorie včetně rodičů s dětmi. Sjezdaři, milovníci
běžek, snowborďáci, případně i pěší turisté,
základní informace o lyžařském umění na
našich zájezdech rozhodně dostanete.
Termíny zájezdů: 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1.,
Přihlášky: MDDM Čelákovice Eva Bukačová
tel.: 603 724 237. Milan Břinčil

V zápase zimního turnaje proti Českému Brodu skóroval Kubeš.

BANDY HOKEJ
Pohár míří do Brandýsa 

1. 12. 2007 se na školním hřišti ZŠ v ul 
J. A. Komenského konal 10. ročník Bohuslav-
gambrinus cupu v bandy hockey. Turnaje se
zúčastnilo 126 hráčů šestnácti týmů. Ve dvaatři-
ceti zápasech padlo celkem137 gólů. Nejvyrov-
nanějším zápasem bylo čtvrtfinále mezi druž-
stvy Sparta Radost a HC Torpédo Pardubice
(repríza loňského finále). Tento zápas muselo
jako jediný rozhodovat prodloužení. Na 3. místě
se umístil loňský vítěz Sparta Radost, 2. bylo
HC Yetti a vítězem 10. ročníku se stalo družstvo
Černý koně 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, Městu
Čelákovice dalším sponzorům za finanční pod-
poru. Miroslav Nekolný
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Na přelomu roku při příznivém počasí se
můžeme setkat s drobnou houbičkou, která
většinou roste v bohatých trsech na pařezech,
kmenech a větvích listnatých stromů. Jde
o Penízovku sametonohou (Flammulina velu-
tipes), někdy se jí říká vánoční houba. Klobouk
má polokulovitý, později plochý, žlutooranžový,
holý, lepkavý, s neslupitelnou pokožkou. Lupeny
husté, u třeně zaoblené, široké, zažloutlé,
později okrové. Třeň je válcovitý, často smáčklý,
medově žlutý, na bázi tmavohnědý, chuť mírná.
Roste výhradně na listnáčích. Houba má léčivé
účinky podobně jako hlíva. V kuchyni je všest-
ranně použitelná (jen kloboučky).

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Třídění nápojových kartonů

Nápojové kartony (krabice na nápoje) patří
mezi velmi populární obaly. Jsou tvořeny dvěma
nebo třemi druhy materiálů, přičemž hlavní sou-
částí je vysoce kvalitní papír, přes 70% hmot-
nosti obalu. Pro zajištění nepropustnosti obalu
je nápojový karton vybaven polyetylenovou fólií,
pro zajištění trvanlivosti obsahu bývá doplněn
ještě fólií hliníkovou. Právě pro svůj obsah vyso-
ce kvalitního papíru je vyhledáván papírnami
jako zdroj cenné suroviny. Nápojový karton se
proto zpracovává stejně jako sběrový papír, roz-
vlákňuje se. Zbylý odpad v podobě plastových
a hliníkových fólií se v Evropě  používá zejména
pro výrobu páry a tepla, případně speciálních
lisovaných výrobků. V ČR se zpracováním
nápojových kartonů zabývají dvě papírny, jedna
v Bělé pod Bezdězem a druhá v Žimrovicích na
Moravě. Proto se ještě nápojový kartón nesbírá
ve všech obcích. Obě papírny nápojový karton
rozvlákňují, papírna v Bělé ještě navíc vyrábí
z kartonů za tepla lisované desky, které se dají
použít např. jako police do regálů. Odpad vznik-
lý z rozvláknění lze navíc použít k výrobně sta-
vebních desek, čímž se zabývá společnost
R.P.O. v Hrušovanech u Brna. Třídit nápojový
karton je velmi snadné, prázdný nápojový kar-
tón stačí jen vypláchnout malým množstvím
vody a pak jen předat na to správné místo. Sbírá
se do žlutých kovových nádob na plasty, ozna-
čených samolepkou, nebo na zdejší separační
dvůr. Po svezení se nápojové kartony dotřídí, 
slisují do balíků a převezou do papíren k recyk-
laci.

Třídění kovů

Třídění kovů má u nás dlouholetou tradici.
Jedná se o surovinu natolik zajímavou, že se jí
mnoho firem intenzivně věnuje a kovové odpa-
dy od občanů vykupují. Proto se v drtivé většině
případu kovy nesbírají v obcích do nádob. Pro
třídění kovů platí dvě základní pravidla. Prvním
je třídění podle materiálu na železné a neže-
lezné kovy a druhé, které vylučuje ze sběru
kovy znečištěné nebezpečnými látkami, tedy
nebezpečné odpady, které se musí sbírat oddě-
leně a odkládat na sběrné dvory, nebo při
mobilních sběrech. Vytříděné kovy se zpraco-
vávají v hutích, kde se z nich vyrábějí nové
kovové výrobky. Ušetří se při tom velké množst-
ví energie (u hliníku až 90%) a primárních suro-
vin, železný šrot je nezbytný pro úspěšnou výro-
bu nové oceli.

Kovy lze odevzdat v separačním dvoře, či při
mobilním svozu.

Třídění bioodpadu

Bioodpad patří mezi nejproblematičtější slo-
žky komunálního odpadu, protože neustále
mění své vlastnosti, rozkládá se a velmi často
zapáchá. Na skládkách zapříčiňuje vznik sklád-
kového plynu, ve spalovnách příliš nehoří.
Každý rodinný domek se zahradou by měl být
vybaven domácím kompostérem, kde by měl
bioodpad skončit. Pro obyvatele sídlišť to je
většinou neřešitelný problém, i když i k nám se
rozšiřují tzv. drtiče odpadu připevněné k sifonu
kuchyňského dřezu, které odpad nadrtí a spolu
s odpadní vodou odtečou kanalizací. Ovšem je
nutné, aby kanalizace byla napojena na čistírnu
odpadních vod. Proto se pomalu zakládají kom-
postárny menších velikostí, které bioodopad
zpracovávají. Bohužel není s nimi prozatím
dostatek zkušeností, navíc kvalita bioodpadu
sebraného ve městech není dobrá, obsahuje
mnoho příměsí (fólie, sklo, kovy) které zhoršují
úroveň vzniklého kompostu. OŽP MěÚ

HOUBY

Výročí na železnici
Na všechny tři železniční trati procházející

Čelákovicemi připadají v roce 2008 výročí.
V pátek 11. ledna 2008 uplyne 125 let od
zahájení provozu železniční dopravy na trati 074
v úseku Čelákovice – Lázně Toušeň – Brandýs
nad Labem a na trati 233 Čelákovice – Mochov
(pouze nákladní doprava, v současné době zde
není osobní doprava provozována).

V říjnu letošního roku to bude 135 let, kdy byl
zahájen provoz vlaků na trati 231 v úseku Praha
Vysočany – Čelákovice – Nymburk (4. 10.
1873).

Zatímco dráha vedoucí z/do Prahy byla
v rukou Rakouské severozápadní dráhy
(ÖNWB), lokálka vedoucí z/do Brandýsa nad
Labem byla v majetku Rakouské společnosti
místních drah (ÖLEG). Petr Studnička

Plánované dopravní stavby
v Čelákovicích a okolí
Pokračování ze str. 1

Snížení intervalu vlaků nelze řešit z důvodu
současné maximální propustnosti kapacity této
trati a z důvodu stavebních prací. V letech 2008
– 2012 by mělo dojít nejen k modernizaci
zabezpečovacího zařízení v úseku Praha-Vyso-
čany – Lysá nad Labem, kde zmizí hlavní v sou-
časné době omezující prvek (tzv. satalická kolej
– v současné době slouží pouze pro jízdu vlaků
do Prahy-Satalic, která bude v budoucnu
obousměrná), ale v úseku Praha-Vysočany –
Lysá nad Labem se počítá i s výstavbou auto-
matických hradel. Dále dojde k výstavbě ostrov-
ního nástupiště v žst. Praha-Horní Počernice
a Čelákovice. Tyto stavby by měly být dokonče-
ny v roce 2010.

Předpokládá se, že v roce 2012 započne
modernizace úseku tratě 011 Praha-Běchovice
– Úvaly, čímž dojde k odklonění rychlíků z trati
011 (směr Kolín přes Český Brod) na trať 231
(směr Kolín přes Čelákovice). Z výše uvedených
důvodů lze očekávat, že počet osobních vlaků
může být zvýšen na trati 231 pravděpodobně
nejdříve s platností JŘ 2012/2013.

V novém Konceptu železniční dopravy na trati
231 se počítá s tím, že vybrané železniční linky
by zajížděly do žst. Milovice (bez přestupu
v Lysé nad Labem). S tím úzce souvisí elektrifi-
kace trati. Ta by měla být dle středočeského
hejtmanství započata ve druhé polovině roku
2008 a dokončena v roce 2009 a přímé vlaky
Praha – Milovice by se mohly objevit v JŘ
2009/2010. Středočeský kraj ale neinvestuje
své finanční prostředky do drážní infrastruktury
a Ministerstvo dopravy České republiky nepova-
žuje trať vedoucí z Lysé nad Labem do Milovic
za svou prioritu a do roku 2012 počítá pouze
s dílčími úpravami.

Petr Studnička, zastupitel města

Foto: Ing. Josef Kadeřávek

A protože je stále čas sváteční, vybral jsem
pro Vás recept na Hodobožové kyselo.

Postup: Chlebový kvásek rozmíchej ve vlahé
vodě a odstav. Do vody dej povařit houby
(sušené i čerstvé) a trochu je osol. Zvlášť uvař
brambory, sceď je a přiklopené odstav. Na části
másla nech zhnědnout cibuli a dej stranou. Na
druhé části si připrav osolená vejce. Uvařené
houby zalij rozmíchaným kváskem, za stálého
míchání vař do zhoustnutí. Můžeš přidat trochu
mléka nebo smetany. Do hotového kysela
vmíchej připravenou cibuli a vajíčka a trochu
čerstvého másla.

Podáváme tak, že na dno talíře uložíme horké
brambory a přelijeme je horkým kyselem.

Dovolte mi poděkovat za houbaře a chovate-
le zastupitelům města a ostatním příznivcům za
pomoc, kterou nám poskytují. V roce novém
nechť se všichni radujeme ve zdraví nad krás-
nými úlovky z našich lesů.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

Čelákovičtí chovatelé
dobývali zlato

Kachna pekingská americká, Husa česká,
Husa labutí, Kachna saská, Kachna kojuga,
Králík zakrslý beran – madagaskar. Ti získávali
v loňském roce pro chovatele Petra Bajera čest-
né ceny a zlaté medaile. Nejcennější – mistra
republiky na výstavě v Lysé získal za Kachnu
pekingskou americkou. Za tím vším stojí každo-
denní vytrvalá chovatelská práce. O to více je
cennější, že Petr Bajer může předat štafetu
dále. Mladý chovatel Tomáš Ponya získal loni
cenu nejlepší chovatel okresu Prahy-východ,
čestnou cenu Rex klubu České republiky a dvě
čestné ceny na celostátní výstavě drobného
zvířectva v Lysé. Oběma a ostatním chovatelům
blahopřejeme.

Ing. Josef Kadeřávek



doprava 191/2008 

Spoj 1 Spoj 3 Spoj 5 Spoj 7 Spoj 9 Spoj 13 Spoj 11 Spoj 15 Spoj 17 Spoj 19 Spoj 21 Spoj 23 Spoj 25 Spoj 27 Spoj 29 Spoj 31 Spoj 33 Spoj 35 Spoj 37 Spoj 39 Spoj 41

X X M X M 6 46 X + 47 X6 46 6 46 X M X X M X X 50 X X X 6+ X M X X M 24

Brandýs, nádraží 5:20 5:35 6:20 7:50 9:20 9:20 10:25 10:45 12:20 12:55 13:25 13:40 14:20 15:10 16:05 16:15 17:05 18:15 19:25

Brandýs, náměstí 5:24 5:39 6:24 7:54 9:24 9:24 10:29 10:49 12:24 12:59 13:29 13:44 14:24 15:14 16:09 16:19 17:09 18:19 19:29

Brandýs, Plantáž ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Brandýs, Fakulta 5:26 5:41 6:26 7:56 9:26 9:26 10:31 10:51 12:26 13:01 13:31 13:46 14:26 15:16 16:11 16:21 17:11 18:21 19:31

Brandýs, Na Radosti 5:27 5:42 6:27 7:57 9:27 9:27 10:32 10:52 12:27 13:02 13:32 13:47 14:27 15:17 16:12 16:22 17:12 18:22 19:32

Brandýs, Kralovice 5:28 5:43 6:28 7:58 9:28 9:28 10:33 10:53 12:28 13:03 13:33 13:48 14:28 15:18 16:13 16:23 17:13 18:23 19:33

Brandýs, Stavby most.* 5:29 5:44 6:29 7:59 9:29 9:29 10:34 10:54 12:29 13:04 13:34 13:49 14:29 15:19 16:14 16:24 17:14 18:24 19:34

Brandýs, PREFA* 5:30 5:45 6:30 8:00 9:30 9:30 10:35 10:55 12:30 13:05 13:35 13:50 14:30 15:20 16:15 16:25 17:15 18:25 19:35

Lázně Toušeň, zast. 5:31 5:46 6:31 8:01 9:31 9:31 10:36 10:56 12:31 13:06 13:36 13:51 14:31 15:21 16:16 16:26 17:16 18:26 19:36

Lázně Toušeň 5:33 5:48 6:33 8:03 9:33 9:33 10:38 10:58 12:33 13:08 13:38 13:53 14:33 15:23 16:18 16:28 17:18 18:28 19:38

Čelákovice, V Prokopě 5:36 5:51 6:36 8:06 9:36 9:36 10:41 11:01 12:36 13:11 13:41 13:56 14:36 15:26 16:21 16:31 17:21 18:31 19:41

Čelákovice, Rumunská 5:38 ~ 6:38 6:48 8:08 9:38 9:38 10:43 11:03 12:38 13:13 13:43 13:58 14:38 15:28 16:23 16:33 17:23 18:33 19:43

Čelákovice, TOS ~ 5:54 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14:05 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Čelákovice, náměstí 5:40 5:56 6:40 6:50 8:10 9:40 9:40 10:45 11:05 12:40 13:15 13:45 14:00 14:07 14:40 15:30 16:25 16:35 17:25 18:35 19:45

Čelákovice, Kovohutě 5:43 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 13:48 ~ ~ 14:43 ~ 16:38 17:28 ~

Čelákovice, žel. st. 5:58 6:42 6:52 9:42 11:07 13:17 14:02 14:09 15:32 16:41 18:37

Čelák., Záluží, cihelna* 6:00 6:44 6:54 9:44 11:09 13:19 14:11 15:34 16:43 18:39

Čelákovice, Záluží 6:02 6:46 6:56 9:46 11:11 13:21 14:13 15:36 16:45 18:41

Nehvizdy, Nehvízdky 6:03 6:47 6:57 9:47 11:12 13:22 14:14 15:37 16:46 18:42

Nehvizdy, U studánky 6:05 6:49 6:59 9:49 11:14 13:24 14:16 15:39 16:48 18:44

Nehvizdy 6:06 6:50 7:00 9:50 11:15 13:25 14:17 15:40 16:49 18:45

Linka číslo 281440055 Brandýs n.L.-St. Boleslav – Čelákovice – Nehvizdy                         Platí od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008

Linka číslo 281440055 Nehvizdy – Čelákovice – Brandýs n.L.-St. Boleslav                         Platí od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008

Vysvětlení značek: X jede v pracovních dnech, + jede v neděli a státem uznané svátky, 6 jede v sobotu, ~ spoj jede po jiné trase, * zastávka je jen na znamení nebo požádání,
24 nejede 24. 12., 46 jede také 24. 12., 5. 7., 47 nejede 24. 12., 5. 7., 50 nejede od 27. 12. do 2. 1., 1. 2., od 3. 3. do 7. 3., 20. 3., 21. 3., od 30. 6. do 29. 8., 27. 10., 29. 10., 
M Na spoj 3 navazuje v zast. Úvaly, žel. st. vlak linky S2 do Kolína, M Na spoj 5 navazuje v zast. Čelákovice, žel. st. vlak linky S2 do Prahy a do Poděbrad, M Na spoj 17 nava-
zuje v zast. Čelákovice, žel. st. vlak linky S2 do Kutné Hory, M Na spoj 21 navazuje v zast. Čelákovice, žel. st. vlak linky S2 do Prahy a Kolína, M Na spoj 35 navazuje v zast.
Čelákovice, žel. st. vlak linky S2 do Lysé nad Labem a v zastávce Úvaly, žel. st. vlak linky S1 do Prahy a do Českého Brodu, M Na spoj 39 navazuje v zast. Čelákovice, žel.
st. vlak linky S2 do Nymburka

Poznámky: Pražská integrovaná doprava. Platí smluvní přepravní podmínky PID a tarif PID, které jsou k nahlédnutí u řidiče. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňko-
vý prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Pásmo P je počítáno jako 2 tarifní pásma. V obvodu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav platí souběžně i místní tarif MHD
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Grafikony: PD: T807 So: T808 Ne: T809

Přepravu zajišťuje: ČSAD Střední Čechy, a. s., U Přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel.: 326 911 954, 315 671 659

Spoj 2 Spoj 4 Spoj 6 Spoj 8 Spoj 12 Spoj 14 Spoj 10 Spoj 16 Spoj 18 Spoj 20 Spoj 22 Spoj 24 Spoj 26 Spoj 28 Spoj 30 Spoj 32 Spoj 34 Spoj 36

X X X 6 46 X X 50 + 47 X X6 46 X X X X X 6+ 24 X X

Nehvizdy 5:12 7:05 7:10 7:10 9:55 11:17 12:30 14:00 16:05 18:47

Nehvizdy, U studánky 5:13 7:06 7:11 7:11 9:56 11:18 12:31 14:01 16:06 18:48

Nehvizdy,Nehvízdky 5:15 7:08 7:13 7:13 9:58 11:20 12:33 14:03 16:08 18:50

Čelákovice,Záluží 5:16 7:09 7:14 7:16 9:59 11:21 12:34 14:04 16:09 18:51

Čelák., Záluží, cihelna* 5:17 7:10 7:15 7:18 10:00 11:22 12:35 14:05 16:10 18:52

Čelákovice, žel. st. 5:19 7:12 7:17 7:20 10:02 11:27 12:37 14:07 16:12 18:59

Čelákovice,,Kovohutě ~ 6:05 ~ 7:20 ~ ~ ~ ~ 14:10 14:51 ~ 17:48 ~

Čelákovice, nám. 4:27 5:22 6:09 7:15 7:24 7:24 7:15 8:20 10:05 11:30 12:40 13:25 14:14 14:55 16:15 17:20 17:52 19:02

Čelákovice, TOS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14:16 ~ ~ ~ ~ ~

Čelákovice, Rumunská 4:29 5:24 6:11 7:17 7:26 7:26 7:17 8:22 10:07 11:32 12:42 13:27 ~ 14:57 16:17 17:22 17:54 19:04

Čelákovice, V Prokopě 4:31 5:26 6:13 7:19 7:28 7:28 7:19 8:24 10:09 11:34 12:44 13:29 14:19 14:59 16:19 17:24 17:56 19:06

Lázně Toušeň 4:34 5:29 6:16 7:22 7:31 7:31 7:22 8:27 10:12 11:37 12:47 13:32 14:22 15:02 16:22 17:27 17:59 19:09

Lázně Toušeň, zast. 4:36 5:31 6:18 7:24 7:33 7:33 7:24 8:29 10:14 11:39 12:49 13:34 14:24 15:04 16:24 17:29 18:01 19:11

Brandýs, PREFA* 4:37 5:32 6:19 7:25 7:34 7:34 7:25 8:30 10:15 11:40 12:50 13:35 14:25 15:05 16:25 17:30 18:02 19:12

Brandýs, Stavby most.* 4:38 5:33 6:20 7:26 7:35 7:35 7:26 8:31 10:16 11:41 12:51 13:36 14:26 15:06 16:26 17:31 18:03 19:13

Brandýs, Kralovice 4:39 5:34 6:21 7:27 7:36 7:36 7:27 8:32 10:17 11:42 12:52 13:37 14:27 15:07 16:27 17:32 18:04 19:14

Brandýs, Na Radosti 4:40 5:35 6:22 7:28 7:37 7:37 7:28 8:33 10:18 11:43 12:53 13:38 14:28 15:08 16:28 17:33 18:05 19:15

Brandýs, Fakulta 4:41 5:36 6:23 7:29 7:38 7:38 7:29 8:34 10:19 11:44 12:54 13:39 14:29 15:09 16:29 17:34 18:06 19:16

Brandýs, Plantáž ~ ~ ~ ~ 7:39 7:39 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Brandýs, náměstí 4:43 5:38 6:25 7:31 7:40 7:40 7:31 8:36 10:21 11:46 12:56 13:41 14:31 15:11 16:31 17:36 18:08 19:18

Brandýs, nádraží 4:45 5:40 6:27 7:33 7:42 7:42 7:33 8:38 10:23 11:48 12:58 13:43 14:33 15:13 16:33 17:38 18:10


