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Město na plynu ušetří miliony korun
Díky nápadu vstoupit na komoditní burzu ušetří město Čelákovice i společnost Q-byt několik 
milionů korun na nákupu zemního plynu. str. 6 a 7

Změny místních poplatků
Rozhodnutím Zastupitelstva města se od 1. ledna mění místní poplatky. str. 6

Hodnocení roku 2011
Jak vedení města plní svůj program a body koaliční smlouvy se dočtete na str. 8

Rozpočet města na rok 2012 
Komentář k rozpočtu a jeho tabulkovou část najdete na str. 9 –13

Speciální příloha
Nové logo města se představuje. str. 15 – 16

z obsahu

Mnozí občané města si jistě povšimli, že
v prostoru náměstí na místo stavebních strojů
a dělníků nastoupili archeologové pod vedením
kolegy Jana Frolíka z Archeologického ústavu
AV ČR v Praze. Nejdříve byla položena sonda
nedaleko pomníku obětí 1. a 2. světové války
v místech, kde stával od středověku do roku
1845 městský pivovar, a o několik dní později
při vyhloubení jámy v místech, kde by se měl

nacházet jeden z vodních prvků, došlo k neoče-
kávanému odkryvu severní stěny kamenného
mostku, kterým ještě počátkem 30. let 20. stole-
tí protékal Čelákovický potok. Osobně jsem
nepředpokládal, když jsem v roce 1994 vedl
záchranný archeologický výzkum v souvislosti
s výstavbou kolektoru, jehož trasa na náměstí
klenutí mostku částečně proťala, že zůstaly
zachovány i jeho boční stěny. První doklad, že

tomu tak je, se objevil v roce 2009, kdy při výko-
pu pro kanalizaci byla odkryta část jižní stěny,
a jak vidíme na současném snímku, severní
stěna mostku bude pěkně zachovaná celá i se
zaklenutím. O nejstarší podobě mostku toho
zatím mnoho nevíme. Jisté je, že ve středověku
zde již stával a že to, co dnes zatím vidíme, je
především záležitostí doby baroka.

Jaroslav Špaček, historik Městského muzea

Pohled na odkrytou severní stěnu mostku.  Foto: Jaroslav Špaček

VÝZNAMNÝ OBJEV NA ČELÁKOVICKÉM NÁMĚSTÍ

Jako po celé republice i v Čelákovicích lidé zapalovali
svíčky k uctění památky prvního prezidenta České
republiky Václava Havla. Starosta Josef Pátek položil
květiny a zapálil svíčku u pomníku na náměstí 
a u sochy sv. Jana Nepomuckého. Foto: -dv-
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Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba Města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!
Je důležité dodržet formát zasílané SMS,

jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

SMS INFOKANÁL

INFORMACE

Vážení a milí sousedé,

Váš starosta

ČERNÁ KRONIKA

Městská policie = služba občanům
Jste svědky porušování zákona nebo veřejného
pořádku? Kontaktujte Městskou policii! 
Strážníci jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu.608 334 301tak tu máme nový rok a všichni si určitě

posteskneme, jak to zase rychle uteklo.

Každý rozumný člověk ví, že za jediný rok nelze
změnit ve městě vše. Lze ale učinit zásadní
kroky, nastavit směr a napnout plachtu
k vytyčenému cíli. Dát schopným lidem motivaci
a prostor věci měnit. Jen tak můžeme naplnit
naši vizi, mít dobře fungující, průhledné
a moderní město, jehož posláním je zejména
sloužit lidem.

Lednové číslo Zpravodaje města Čelákovic
jsme pojali jako zpětné ohlédnutí za rokem
2011. Jsem přesvědčen, že je správné svým
občanům skládat účty a shrnout, co se nám za
minulý rok podařilo realizovat. I když se nám
vše nedařilo splnit vždy tak, jak bychom si přáli.
Umožňujeme tím i kontrolu, zdali se plní dané
sliby. Kéž by to tak fungovalo na všech úrovních.

Na základě výsledku komunálních voleb byla
uzavřena koaliční smlouva a průběžné plnění
její programové části přinášíme našim čtenářům
v tomto vydání Zpravodaje. Vzhledem k tomu,
že není na stránkách Zpravodaje tolik místa,
únorové číslo vám přinese přehled plánovaných
investičních akcí pro rok 2012.

V roce právě uplynulém jsme se zaměřili na
zahájení větší transparentnosti a otevřenosti
radnice občanům. Začali jsme také realizovat
důležité investiční akce, které se připravovaly
několik volebních období. V centru našeho
zájmu zůstávají i nadále především služby
občanům.

Nebudu vás zatěžovat politikou, protože jistě
jsme všichni plni očekávání z nového roku
a máme plnou hlavu dodržování novoročních
předsevzetí.

Do nového roku vám přeji, aby se vaše
očekávání beze zbytku naplnila a vaše
novoroční předsevzetí vydržela alespoň do
Hromnic.

PF 2012

Úřad práce České republiky

INFORMUJE O ZMĚNÁCH od 1. 1. 2012

KAM PRO SOCIÁLNÍ DÁVKY?

Návštěvním místem čelákovických žadatelů 
o níže uvedené dávky je od 1. ledna 2012
Úřad práce ČR, krajská pobočka Příbram,
kontaktní pracoviště pro Prahu-východ 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

pracoviště:
náměstí Republiky 3, Praha 1

• pomoc v hmotné nouzi
• příspěvek na mobilitu
• příspěvek na zvláštní pomůcky
• příspěvek na péči

Rada města Čelákovic vyzývá
volební subjekty a občany města

k nominaci členů do budoucí komise
pro Místní agendu 21.

Nominace předávejte/zasílejte do podatelny
Městského úřadu,

nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice,
e-mail: mu@celakovice.cz.

VÝZVA

● VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2012 v Čeláko-
vicích:
vodné = 36,97 Kč/m3 včetně DPH
stočné = 31,01 Kč/m3 včetně DPH
celkem 67,98 Kč/m3 včetně DPH
(r. 2011 celkem 65 Kč/m3, r. 2010 62,50 65 Kč/m3)

● MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů – ODPADY
– je stanoven na rok 2012 ve výši 480 Kč/za
osobu.

● PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zasedání budou v roce 2012 probíhat ve stře-
du, vždy od 18.00 hodin ve dnech:
29. února, 25. dubna, 27. června, 5. září,
7. listopadu, 12. prosince.

NOVÉ ŽÁDOSTI 
O SOCIÁLNÍ DÁVKY

Žádosti o příspěvek na mobilitu, příspěvek
na péči a přiznání průkazu osoby se zdra-
votním postižením, o kterých od 1. 1. 2012
rozhoduje Úřad práce, jsou k dispozici na MěÚ
Čelákovice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

3. prosince, opilí mladiství
V odpoledních hodinách zaznamenal ope-

rátor kamerového systému, že v parku u CMC
popíjí dva mladíci alkohol. Hlídka na místě alkohol
neobjevila, ale po zpětném dotazu na kamerový
systém zjistila, že jeden z mladíku alkohol šikovně
schoval. Strážníci mu uložili blokovou pokutu ve
výši 1 000 Kč a vykázali oba mladíky z místa. 

5. prosince, návrat psa až z Prahy
Občan nalezl v Praze 9 psa s čelákovickou

identifikační známkou a žádal strážníky
Městské policie o pomoc s předáním psa maji-
teli. Hlídka podle čísla známky našla majitele
psa, který se mu při návštěvě Prahy zaběhl.
Šťastného majitele se podařilo najít, předat mu
kontakt na nálezce, u kterého si svého psa
osobně vyzvedl. 

6. prosince, napadení ženy u Alberta
Krátce po poledni oznámili občané Městské

policii, že u Alberta došlo k napadení ženy jejím
bývalým přítelem. Hlídka MP na místě zajistila
poškozenou, identifikovala útočníka a celou věc
předala k šetření Policii ČR s podezřením na
spáchání trestného činu výtržnictví. 

7. prosince, nález věcí z vyloupeného auta
V 10.30 se na služebnu MP dostavil muž,

který oznámil nález tašek a dokumentů u silni-
ce mezi Zápy a Lázněmi Toušeň. Hlídka lustrací
u Policie ČR zjistila, že se jedná o věci pocháze-
jící z vloupání do vozidla, ke kterému došlo pře-
dešlý den v Čelákovicích. O nálezu byl informo-
ván i poškozený a prostřednictvím Policie ČR
mu byly věci vráceny. 

12. prosince, zadržení výrobců drog
Občan oznámil na Městskou policii, že z jed-

noho penzionu odjíždí osoby, které zde zřejmě
vyráběly drogy. Hlídka MP informaci předala
i PČR a osoby se podařilo zadržet ještě při jízdě
ve vozidle. Celou věc ihned převzala do vyše-
třování kriminální policie a jednoho ze zadrže-
ných vzala do vazby, neboť se u něj jednalo
o opakovanou trestnou činnosti na úseku výro-
by a distribuce omamných látek. 



zprávy z radnice 31/2012  

Z diáře vedení města
2. prosince, vánoční setkání se seniory

Josef Pátek a Jaroslav Ryneš přišli diskutovat
se seniory do Kulturního domu na vánočním
setkání s občerstvením a hudbou.

5. prosince, II. beseda se starostou v DPS
Starosta Pátek uspořádal v pořadí druhou

besedu s obyvateli DPS. Na první besedě se
domluvila mj. oprava žaluzií a rekonstrukce
zahradní pergoly. Na této besedě padlo přání
obyvatel na zakoupení masážního stolu.

7. prosince, rekonstrukce silnice II/245 
směrem na Lázně Toušeň

Miloš Sekyra, Dana Teichmanová a Karel
Turek se zúčastnili jednání s firmou CGM
Czech, a. s., ve věci připravované rekonstrukce
silnice II/245. 

9. prosince, zastávka BUS u nádraží
Ředitel RSM ČD, zástupci ROPIDu a doprav-

ců jednali s místostarostou Sekyrou o předná-
dražním prostoru a prostoru bývalé 10. koleje ve
věci vyřešení zastávky druhého autobusu
a obratiště BUS.

10. prosince, 37. ročník Večerního běhu
městem

Místostarosta Ryneš spolu s Evou a Milošem
Bukačovými a pracovníky MDDM připravili
v pořadí již 37. ročník Večerního běhu městem.
Po několika letech opět účastník zaběhl čas pod
magickou hranici 20 minut.

12. prosince, investice do vodovodů a kana-
lizací 2012

Starosta Pátek a místostarosta Sekyra jedna-
li se zástupci VaK o investicích do vodohospo-
dářské infrastruktury na rok 2012. Opravy se
dočká např. vodovod V Prokopě, dokončí se
intenzifikace ČOV a další.

12. prosince, archeologové na náměstí
Kontrolní den Archeologického ústavu na

stavbě revitalizace náměstí. 

15. prosince, starosta četl dětem
V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ pře-

četl starosta Josef Pátek dětem prvního stupně
ZŠ Kostelní báseň od Jaroslava Seiferta.

19. prosince, optimalizace železniční trati 231
Jednání místostarosty Sekyry a Dany

Teichmanové se společností SUDOP, která
stavbu projektuje, ve věci pozemků souvise-
jících s optimalizací trati 231 Lysá n. L. - Praha.

28. prosince, 70. let od seskoku parašutistů
Jaroslav Ryneš se jako zástupce města

zúčastnil vzpomínkové akce u příležitosti výsad-
ku skupiny Anthropoid v Nehvizdech, jejíž čle-
nové provedli atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha v roce 1942.

Starosta při čtení básně od Jaroslava Seiferta dětem 
z prvního stupně ZŠ Kostelní v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“.

Otázku, proč má 12tisícové město s ročním
rozpočtem 200 milionů korun plánovat, do čeho
a kdy bude investovat, si asi položí málokdo.
Přesto není na škodu připomenout, že každý
plánuje zcela automaticky a že vzor pro dlouho-
dobé strategické plánování měst vznikl ve
Spojených státech amerických právě po vzoru
úspěšných nadnárodních společností.

Čelákovice se nesnažily být novátorské.
Prostě převzaly desetiletí fungující a celosvěto-
vou praxí ověřený postup. Jeho alfou i omegou
jsou právě občané. Jejich názory, potřeby
a požadavky se v průběhu tvorby plánu zjišťují
několikrát a různými cestami. Tento souhrn pak
zpracují a rozvedou přizvaní odborníci a úředníci,
kteří na celý proces dohlíží od samého začátku.
Strategický plán „Čelákovice 2030“ tak odráží
reálné potřeby města i jeho občanů a má zajiště-
nou životnost přes několik volebních období
i různé politické názory představitelů města. Pro
voliče je to také skvělý nástroj demokratické kon-
troly našich volených zástupců. Každý se může
snadno přesvědčit, zda a jak město plní to, co je
pro správný rozvoj žádoucí.

Přes 2 000 e-mailů se
odeslalo při tvorbě SP

Na 1 500 občanů 
se podílelo na tvorbě plánu.
Čelákovice se tím zařadily mezi
jedno z měst s největším 
procentem zapojených občanů.

Přes 1 000 hodin práce
vydalo jen administrativní 
zajištění procesu.

Přesně 100 stránek má
Strategický plán „Čelákovice
2030“.

Co je pro většinu měst v České republice samozřejmostí, stalo se konečně
i v Čelákovicích skutečností. 14. prosince, tedy rok od chvíle, kdy dali tvorbě
Strategického plánu zelenou, schválili zastupitelé finální podobu plánu rozvoje
Čelákovic do roku 2030. Nevznikl ale úřednický, realitě neodpovídající dokument
předurčený k založení do „šuplíku“. Díky širokému zapojení veřejnosti vyjadřují
„Čelákovice 2030“ vůli občanů města a odpovídají na jejich potřeby i požadavky.

STRATEGICKÝ PLÁN „ČELÁKOVICE 2030“:
ZASTUPITELÉ ŘEKLI SVÉ ANO!

Nyní by se chtělo s uspokojením a velkým
díkem všem, kteří ke vzniku plánu přispěli,
oddychnout se slovy „už je to uděláno, už je to
hotovo“. Jenže tvorba plánu rozvoje města je jen
prvním krokem, pomyslnou startovní čárou téměř
dvaceti let realizace. A tu město ještě letos zahájí
stanovením časového rozvrhu jednotlivých akcí.

Petra Kolenská,
koordinátorka Strategického plánu

Strategický plán i rozvrh akcí bude součástí
jednoho z příštích Zpravodajů.

Rok 2030 očima dětí
Dne 24. 11. 2011 se konalo setkání s občany, kteří připomínkovali plán strategického rozvoje. Při

této příležitosti jsem požádal základní školy o získání názoru školáků, jak oni budou žít v r. 2030.
Vzorem bylo šetření ze Stockholmu. Děti jsou všude stejné, a jak je zřejmé, čelákovické děti odpo-
vídají velmi podobně. Odpovědi dětí jsou přínosem i pro vedení města, neboť velmi přesně vnímají
nepořádek ve městě a upozorňují na věci zjištěné při dotazníkovém šetření. Školy zaslaly odpovědi
dětí ze tří vybraných tříd, a tak bylo z čeho vybírat. Je škoda, že u některých dotazníků chybí podpis.

Nejprve několik odpovědí dětí ze Švédska při stejné příležitosti: David: v r. 2030 mu bude 29 let. Co je
nejhorší na Stockholmu? Je tady moc špatné limonády. Proč sem jezdí turisté? Navštívit babičku a zajít
si do muzea netopýrů. Agnes: v r. 2030 jí bude 26 let. Co děláte, když onemocníte? Stisknu tlačítko na
svém počítači. Dvě, pokud je mi opravdu špatně. Máte nějaké děti? Ano, Moa, Johannu, Ulu a zajíce.

Jak odpovídaly čelákovické děti?
Natálka: v r. 2030 jí bude 28 let. Co je nejlepší na Čelákovicích? Naše nová farma. Máme tam koně,

ovce, prasata psi a kočky. Stojí vedle našeho domu, moje děti si tam hrají se psy. A taky je tady nád-
herný dům s bazény, lagunami a výřivkami. Co je nejhorší v Čelákovicích? Střelnice, protože bydlíme
blízko ní a máme psy, takže se bojí. Máme i koně, a ti skáčou, jako kdyby je někdo tahal za ocas. Co
děláte ve volném čase? Jezdím na koni, chodíme se psy na procházku, někdy se s Mayou učíme,
někdy jezdíme k babičce a dědovi. Proč jezdí do Čelákovic turisté? Kvůli muzeu, máme tady moc
zajímavé muzeum o plazech, kamenech, houbách, motýlech a lesních zvířatech.

Ivan: v r. 2030 mu bude 33 let. Čím se živíte? Jsem právník, beru 150 000,- za měsíc, každý den jim
zdravé jídlo, nakupuji ve značkových obchodech. Obden jsem v soudní síni a rozhoduji o osudu mého
mandanta. Jaké máte vzdělání? Mám vysokoškolské vzdělání, jsem doktor práv a všechny moje diplo-
my jsou červené. Komu Vaše zaměstnání a nebo profese pomáhá? Pomáhám lidem při rozvodu,
pomáhám i lidem, kteří byli neprávem i právem odsouzeni k trestu odnětí svobody nebo jen k pokutě.

Tolik odpovědi dětí. Opravdu nepostrádají fantazii, je velká škoda, že nemůžeme otisknout všech-
ny odpovědi. Dík patří pedagogům škol, kteří pomohli dětem při jejich představách o ne příliš
vzdálené době, kdy budou dospělí. Držme jim palce, aby Čelákovice v roce 2030 byly městem, kde
stojí za to žít. Mirek Iglo, předseda komise pro rozvoj města
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O  čem jedna l i  r adn í

O čem jedna l i  zas tup i te lé

Zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady města naleznete

na www.celakovice.cz nebo jsou
připraveny k nahlédnutí

na sekretariátu Městského úřadu.

Ocenění sportovců. Foto: -dv-

Zasedání ZM 1 ZM 2 ZM 3 ZM 4 ZM 5 ZM 6 ZM 7 ZM 8 ZM 9 ZM 10
Zastupitelé 30. 11. 15. 12. 20. 1. 9. 3. 6. 4. 27. 4. 5. 5. 29. 6. 7. 9. 23. 11. Celkem %
Začátek 17:00 18:00 18:10 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
Konec 20:05 20:15 22:15 22:15 19:00 21:50 18:20 23:10 22:55 22:50
Minuty 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Bukač 0 135 0 255 60 230 20 0 0 290 990 49
Bukačová 185 135 245 255 60 0 20 0 295 290 1485 73
Duník 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Grygarová 0 0 0 0 0 0 0 0 295 290 585 100
Choura 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Iglo 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Janák 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Klicpera 0 95 130 0 0 210 0 170 60 0 665 33
Masár 185 135 245 255 60 230 20 310 0 0 1440 100
Novotná 185 135 0 255 0 230 0 120 0 290 1215 60
Pátek 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Petřík 185 135 245 255 60 215 20 310 295 0 1720 85
Rikl 0 135 130 0 60 210 0 310 295 290 1430 71
Rusý 185 135 245 255 60 0 0 310 295 290 1775 88
Rýdlo 33 95 170 45 0 210 0 310 0 0 863 43
Ryneš 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Sekyra 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Skalický 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Studnička 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100
Špaček 185 135 245 0 0 230 20 310 0 290 1415 70
Tichá 0 95 245 0 60 0 0 310 295 0 1005 55
Tichý 185 135 245 255 60 230 20 310 295 290 2025 100

Přehled účasti zastupitelů na zasedáních Zastupitelstva města
V následující tabulce přinášíme informaci o účasti volených zástupců na zasedáních Zastupitelstva města v prvním roce 6. volebního období
Zastupitelstva města Čelákovic 2010 – 2014. Přehled zahrnuje 10 zasedání Zastupitelstva města, a to v období od 30. 11. 2010 do 23. 11. 2011.

Pozn.: Zastupitel Masár rezignoval na funkci zastupitele dne 13. 7. 2011. Zastupitelka Grygarová složila slib na zasedání Zastupitelstva města dne 7. 9. 2011.    -rr-

Vjezdy na území města
RM schválila znění dokumentu „Pravidla pro
výstavbu vjezdů na území města a městských
částí města Čelákovic“.
Bezpečnostní komise
RM vzala na vědomí rezignaci Jakuba Choury
a Martina Rycha na členství v bezpečnostní
komisi města.
Dokument o paroplynové elektrárně
RM schválila příspěvek o. s. Bílý Vrch Čelákovice
ve výši 20 tis. Kč na zpracování časosběrného
dokumentu o paroplynové elektrárně Mochov.
Veřejná soutěž o výtvarné dílo
RM nevybrala z veřejné soutěže na výtvarné
ztvárnění „Výroční ceny města Čelákovic –
výtvarné dílo a pamětní list“ žádnou jako vítěznou.

Úprava rozpočtu 2011
RM schválila úpravu č. 8 rozpočtu města 2011.
Zákaz kouření v Kulturním domě
RM projednala petici občanů a schválila
zavedení zákazu kouření na všech akcích
v Kulturním domě s výjimkou prostoru restaurace.
Smluvní pokuta
RM neschválila žádost společnosti VÝTAHY
Petersik, s. r. o., o prominutí pokuty za nedo-
držení termínu pro odevzdání díla „Rekonstrukce
výtahu 501 a 502 Milovice“ a trvá na uhrazení
smluvní pokuty ve výši 185 000 Kč.
Dar na výsadbu stromů
RM schválila první Darovací smlouvu na
peněžní dar na výsadbu stromů a obnovu
zeleně ve městě, a to ve výši 2 011 Kč.

Komise Rady
RM zrušila komisi e-radnice, stavební komisi
a komisi pro rozvoj města a zavedení MA 21
a naopak zřídila novou komisi pro rozvoj města.
Její předsedkyní jmenovala Renatu Fialovou,
členy Jiřího Dandu, Liběnu Knapovou, Jakuba
Procházku, Lucii Sedmihradskou, Miloše Sekyru,
Michaela Vojtěchovského, Miroslava Leypolda
Igla, Ondřeje Boušku, Lukáše Burdu, Milana
Moravce, Petra Polnického, Václava Přibáně,
Miloše Špringra, Milana Tichého a tajemnicí
Danu Teichmanovou. -dv-

Úprava rozpočtu 2011
ZM schválilo úpravu č. 6 a 7 rozpočtu města 2011.
Obecně závazné vyhlášky
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku E
4/2011 Města Čelákovic, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích
a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů
(více na str. 14), Obecně závaznou vyhlášku E
5/2011 Města Čelákovic, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška E 3/2010 Města
Čelákovic, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, a Obecně závaznou vyhlášku E 6/2011
města Čelákovic, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška E 2/2011, o místních
poplatcích (více na str. 6).

Strategický plán
ZM schválilo Strategický plán rozvoje Města
Čelákovic do roku 2030.
Prioritní osa 3
ZM schválilo Smlouvu o partnerství mezi
Městem Čelákovice a Středočeským krajem
zastoupeným příspěvkovou organizací Vyšší
Hrádek, poskytovatelem sociálních služeb,
Brandýs n. L.-Stará Boleslav, týkající se
především spolupráce v oblasti sociální
integrace.
Rozpočtový výhled
ZM schválilo rozpočtový výhled na období 2013
– 2014.
Rozpočet města 2012
ZM schválilo rozpočet města na rok 2012.
Podrobně na str. 9 – 13 tohoto čísla Zpravodaje.

Stanovení výše úprav rozpočtu RM
ZM stanovilo Radě města Čelákovic rozsah
provádění rozpočtových opatření (úprav
rozpočtu) do výše 500 000 Kč pro každý
jednotlivý případ. RM je povinna následně
o každé úpravě informovat Zastupitelstvo
města. -dv-
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Rok 2012 je obecně rokem zvyšování daně z přidané hodnoty (DPH). Odběratelů
vody a lidí využívajících společný kanalizační systém se tato skutečnost dotkne
také zvýšením DPH u cen vodného a stočného.

VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2012

Rada města na svém zasedání dne 22. 12. 2011 schválila výši vodného a stočného v Čelákovi-
cích pro rok 2012. Vybrala tak jednu ze dvou navrhovaných variant ceny vodného a stočného od pro-
vozovatele vodohospodářského systému, společnosti VaK Mladá Boleslav, a. s. Reálné zvýšení bylo
Radou města odsouhlaseno pouze ve stočném, a to ve výši 2 %, cena vodného zůstává zachována
jako v roce 2011. Do ceny pro rok 2012 však musí být zahrnuto také zvýšení DPH, a to ze součas-
ných 10 % na 14 %. Celkové navýšení plateb za vodu a využití kanalizačního systému pro občany
Čelákovic pro rok 2012 tak představuje 4,5 %, z původních 65,00 Kč vč. DPH za 1 m3 na součas-
ných 67,98 Kč vč. DPH za 1 m3. V roce 2012 si tedy připlatíme za vodu celkem 2,98 Kč za 1 m3, při-
čemž významnou položku tohoto zvýšení představuje zmiňovaná celostátní úprava DPH.

Zvýšením ceny stočného o 2 % Rada města reaguje především na dokončení rekonstrukce čistír-
ny odpadních vod v roce 2012, kdy například výrazně vzrostou náklady na používané chemikálie.
Nová cena stočného zohledňuje mimo jiné i předpokládané zvýšení poplatků za vypouštění odpad-
ních vod do vody povrchové. Marek Skalický, radní pro životní prostředí

OTÁZKA MĚSÍCELÍBÍ SE VÁM NOVÉ LOGO MĚSTA?
Součástí Zpravodaje je i příloha, která představuje nové logo Města Čelákovic, kterým se bude 
od tohoto roku město prezentovat.
Tento měsíc se proto ptáme: Líbí se Vám nové logo města?
Pište na adresu anketa@celakovice.cz, Městského úřadu nebo hlasujte na webu města.

VÝSLEDKY PROSINCOVÉ ANKETY: Uvítali byste, kdyby byly od roku 2012 hlavní městské
třídy (Masarykova, nám. 5. května, Sedláčkova, Stankovského) vánočně vyzdobeny?
Ano 72,97 % 189 hlasů, Ne 20,85 % 54 hlasů, Nevím 6,18 % 16 hlasů
Hlasování se zúčastnilo 259 občanů, za Vaše hlasy děkujeme! Výsledky ankety budou předány
Radě města.

Obnova statutu Čestného
občanství města Čelákovic

Obce udělují tuto nejvyšší poctu dle § 36
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, především obča-
nům, kteří se významnou měrou zasloužili o
rozvoj obce (významní rodáci, umělci, spor-
tovci, politici a další).

Dle § 84 písm. s) citovaného zákona Čest-
né občanství uděluje a odnímá zastupitel-
stvo města. Takto vyznamenaný občan má
právo na zasedáních zastupitelstva obce
vyjadřovat svá stanoviska.

Jak je to v Čelákovicích?
Základní pravidla pro udělování Čestného

občanství města Čelákovic byla schválena již
v roce 1993. Na prosincovém zasedání
Zastupitelstva města předložila skupina zastu-
pitelů úpravu původního statutu s doplněním
ustanovení o možném odejmutí čestného titulu,
pokud se poctěná osoba závažným způsobem
proviní proti zásadám morálky či právnímu řádu.
Nová verze také upřesňuje evidenci poctěných
občanů v „Knize Čestného občanství města
Čelákovic“. Již původní městský dokument
zahrnuje výčet dalších osob, včetně cizích stát-
ních příslušníků, které mohou čestný titul získat,
pokud se zasloužily o prospěch města v oblasti
vědy, kultury, politiky, ekonomiky, sportu aj.

Od uvedeného data do dnešního dne nebyl
institut Čestného občanství využit.

V dávnější minulosti města však najdeme řadu
oceněných. Seznam čestných měšťanů a občanů
města Čelákovic datovaný již od roku 1857 se
jmény, jako je Josef Stankovský, Dr. František
Palacký, Alois Jirásek, Dr. Karel Kramář, T. G.
Masaryk, Dr. Eduard Beneš a další, je umístěn na
internetových stránkách města (levé menu –
Město/čestní občané). I v historii našeho města
jsou příklady, kdy se do návrhů, udělování
a odnímání čestných občanství promítaly události
vně obce, úzce spojené s politicko-společenskou
situací a myšlením tehdy odpovědných činitelů.

Součástí předloženého návrhu úpravy statutu
Čestného občanství města Čelákovic je zároveň
návrh na odebrání tohoto čestného titulu Josifu
Vissarionoviči Stalinovi (uděleno 11. 7. 1945)
a Klementu Gottwaldovi (uděleno po únoru
1948), dále doplnění řady čestných měšťanů
a občanů města Čelákovic „in memoriam“
o Karla Ottu (*8. 7. 1910, †8. 1. 1951), učitele
a později důstojníka Čsl. armády, podrobněji na
internetových stránkách města (levé menu –
Město/čestní občané).

Jednání zastupitelů na téma „udělování (ode-
bírání) titulu Čestného občanství“ bylo ukonče-
no požadavkem na otevření veřejné diskuse.
Zkuste se, prosím, s námi zamyslet a piště nám:

Považujete institut Čestného občanství za
nutný nástroj samosprávy k vyjádření pocty
významným občanům?

Považujete institut Čestného občanství
včetně osob obdařených ve své době čest-
ným titulem za součást dějin města?

Je správné odejmutí čestného titulu
s odstupem doby?

Své názory můžete vyjádřit prostřednictvím
internetové diskuse na www.celakovice.cz (pravé
menu – Diskusní fórum), e-mailem na adresu
odboru školství, informací a kultury: kultura@cela-
kovice.cz nebo běžnou korespondencí prostřed-
nictvím podatelny Městského úřadu v Čelákovi-
cích či schránky na dveřích čelákovické radnice
s označením „DISKUSE – ČESTNÉ OBČANSTVÍ“.

Děkujeme Vám, Vaše názory předáme samo-
správě města.

odbor školství, informací a kultury

Rekonstrukce komunikace II/245
Lázně Toušeň – Čelákovice

Dne 27. 2. 2012 bude zahájena rekonstrukce komunikace II/245 v úseku Lázně Toušeň – Čeláko-
vice. Investorem akce je Středočeský kraj spolu s Městem Čelákovice, zhotovitelem stavby je firma
CGM Czech, a. s.

Stavba je rozdělena do tří bloků:
- vlastní rekonstrukce komunikace z Lázní Toušeně do Čelákovic, po ulici P. Bezruče (se zahájením

v Lázních Toušeni);
- demolice stávajícího a výstavba nového mostu přes Čelákovický potok (v ulici Toušeňské, za kři-

žovatkou s ulicí Masarykovou);
- výstavba nové kruhové křižovatky (v místě křižovatky na Mstětice a Lázně Toušeň).

Rekonstrukce komunikace bude probíhat po etapách s kyvadlovým provozem jedním jízdním pru-
hem, most bude rekonstruován s kyvadlovým provozem řízeným semaforem a výstavba kruhové kři-
žovatky proběhne po polovinách dělenými osou komunikace II/245.

Předpokládané ukončení celkové rekonstrukce 30. 9. 2012.
V dalších číslech ZMČ budeme přinášet průběžné informace. Pro podrobné informace sledujte

webové stránky města. odbor rozvoje města
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Poplatek za psa Za prvního psa Za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele

Základní sazba (ZS) 1 000 Kč 1 200 Kč 
Sazba za psa chovaného v rodinném domku (RD) 200 Kč 400 Kč
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je 
poživatel důchodu (invalidního, starobního, 
vdovského, vdoveckého, který je jeho jediným ZS: 200 Kč ZS: 300 Kč
zdrojem příjmu, nebo sirotčího) RD: 100 Kč RD: 150 Kč
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatek je splatný do 31. 3. 2012.

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství Výše
Za umístění zařízení pro poskytování prodeje (stánek, pult, kiosek) 
- za m2 a den 50 Kč
Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb 
(např. restaurační předzahrádky)
- v ulicích Masarykova, Stankovského, Sedláčkova, Kostelní, Rybářská, U Kovárny 

a nám. 5. května za m2 a měsíčně 120 Kč
- v ostatních částech města za m2 a měsíčně 70 Kč
Za umístění reklamního zařízení
- přenosný stojan používaný po provozní dobu do 1 m2 – ročně 1 500 Kč
- přenosný stojan s nabídkou zboží a služeb ostatní – za m2 a den 50 Kč 
- reklama výrobkem podle záboru za každý i započatý m2 měsíčně 1 500 Kč
- reklamní upoutávky na kulturní, sportovní, společenské, prodejní 

a reklamní akce se záborem 1 kusu do 1 m2 za den 50 Kč
- reklamní zařízení ostatního druhu – za m2 a den nebo měsíčně 75 Kč / 1 500 Kč
Za umístění skládky stavebního materiálu a stavebního zařízení nebo provádění výkopových prací –
za m2 a den
- do 4 dnů 0 Kč
- od 5. dne 10 Kč
Za vyhrazení parkovacího místa pro osobní automobil 
- vyhrazení místa – ročně 1 000 Kč
- osoba zdravotně postižená 0 Kč
Za provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí
- malé atrakce – za m2 a den, nebo za každý i započatý týden 20 Kč / 800 Kč
- střední atrakce – za m2 a den, nebo za každý i započatý týden 30 Kč / 1 500 Kč
- velké atrakce – za m2 a den, nebo za každý i započatý týden 40 Kč / 3 000 Kč
- cirkusy malé (do 500 m2) – za m2 a den, nebo za každý i započatý týden 10 Kč / 2 000 Kč
- cirkusy velké (nad 500 m2) – za m2 a den, nebo za každý i započatý týden 10 Kč / 5 000 Kč
Za reklamní, kulturní a sportovní akce – za m2 a den 10 Kč
Za výkopové práce – za m2 a den
- do 4 dnů 0 Kč
- od 5. dne 10 Kč
Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto
užívání fakticky skončilo. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny:
a) Město Čelákovice a jím zřízené organizace,
b) užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní účely a zábor veřejného prostranství

reklamním zařízením občanskými sdruženími se sídlem ve městě Čelákovice,
c) skládka pevného paliva nebo stavebního materiálu, pokud bude do 48 hodin odklizena na vlast-

ní pozemek.

Poplatek z ubytovací kapacity
Za každé využité lůžko a den 4 Kč 
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál 
a herní místo lokálního herního systému
Za přístroj a 3 měsíce 5 000 Kč

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů je upraven vyhláškou E 5/2011, která byla
schválena Zastupitelstvem města dne 23. 11. 2011. Výše poplatku pro rok 2012 
zůstává zachována ve výši 480 Kč za osobu a rok. Poplatek platí každý, kdo má na
území města trvalý pobyt, nebo rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. 6. 2012.

Podrobnější informace o všech vyhláškách jsou uvedeny na internetových stránkách města.
Petr Studnička, předseda finančního výboru Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání dne 23. 11. 2011 schválilo 
a vydalo Obecně závaznou vyhlášku E6/2011 Města Čelákovic o místních
poplatcích. Místní poplatky jsou příjmem do rozpočtu města a mají povahu
paušálních úhrad za související služby poskytované obcí, místního zdanění nebo
regulační funkci.

Zákon stanovuje devět různých druhů poplatků, avšak poplatky za lázeňský
nebo rekreační pobyt či poplatek ze vstupného se v Čelákovicích neuplatňují.

Od 1. ledna 2012 se změnily místní poplatky
Vstupem na komoditní burzu
ušetříme za plyn miliony korun

Město ročně zaplatí za dodávky plynu
přes 45 milionů Kč, které pak vyúčtuje obča-
nům či městským organizacím za teplo.
Vzhledem k tomu, že historicky se u nás ve
městě nikdy nikdo nezabýval možností uše-
třit na této významné komoditě, město na
návrh nové dozorčí rady Q-bytu, který se
o tepelné hospodářství v Čelákovicích stará,
vstoupilo na komoditní burzu. A výsledek je
až z říše snů – Čelákovice, potažmo občané,
ušetří na plynu vysoké miliony korun za rok!

Klíčovým pro Čelákovice je v současnosti
z pohledu financí maximální snižování nákladů.
V minulých letech byly totiž výdaje města dale-
ko vyšší než příjmy do městské pokladny a tak
Čelákovice, pokud nechtějí skončit v „exekutor-
ských vodách“, musí šetřit, kde se dá.
Základním mechanismem, jak co nejvíce uše-
třit, je realizace transparentních výběrových
řízení na dodavatele všeho významného, co
město pro své fungování potřebuje.

Jednou z těchto komodit jsou dodávky plynu,
kterým město pro své občany „vyrábí“ teplo pro-
střednictvím 50 různě velkých kotelen. Možnosti,
jak získat co nejvýhodnější cenu za plyn, jsou
v podstatě tři – klasické výběrové řízení dle
zákona, dražba prostřednictvím dražební kance-
láře a vstup na komoditní burzu. Na základě
dobrých referencí měst, jako jsou Kladno,
Hradec Králové, či krajů Středočeského nebo
Moravskoslezského, které ušetřily za plyn díky
vstupu na komoditní burzu řádově desítky milio-
nů korun ročně, Rada města se na doporučení
dozorčí rady Q-bytu rozhodla na tuto burzu
vstoupit.

Díky dobré spolupráci Q-bytu a úředníků
z odboru rozvoje města bylo vše velmi rychle
připraveno, město tak mohlo na burzu ještě
v roce 2011 vstoupit a začátkem prosince
vyhlásit soutěž na cenu dodávky plynu na rok
2012. A výsledky jsou ohromující – vysoutěžená
cena je v úrovni  647, resp. 649 Kč za MWh
oproti ceně, jakou město mělo v roce 2011, tj.
ve výši 794, resp. 1067 Kč za MWh, od stáva-
jícího dodavatele. Čelákovice tak prokazatelně
ušetří v roce 2012 přes 5 mil. Kč, se vzrůstajícím
trendem ceny plynu může úspora dosáhnout až
řádově 10 mil Kč. A to už je částka, která tvoří
téměř 5 % ročního rozpočtu města! A jak s touto
ušetřenou částkou bude naloženo? Část z ní
půjde do velmi potřebného fondu oprav a rozvo-
je kotelen, který zřídilo nové vedení radnice
v roce 2011, část se projeví na účtech nás
všech, kteří teplo od města odebírají – teplo
bude v roce 2012 v Čelákovicích díky nákupu
plynu na burze levnější!

Nezbývá nám, než dále pokračovat v realiza-
ci úspor v městském rozpočtu, třeba podobným
způsobem v otázce elektrické energie či odpa-
dů. Jen je pro mě zarážející, proč celá léta
město zbytečně přeplácelo energetické giganty,
a vysávalo tak městskou kasu až do „červených
čísel“.

Marek Skalický, radní pro životní prostředí

UPOZORNĚNÍ REDAKCE

ZVÝŠENÍ CENY INZERCE
RM Čelákovic usnesením č. 23/2011/6.5. 

stanovila od 2. 12. 2011 cenu plošné inzerce ve
Zpravodaji města Čelákovic na 28 Kč/za 1 cm2

bez DPH. Cena zvýhodněné opakované inzerce
zůstává zachována po dobu platnosti objednáv-
ky zadané před 2. 12. 2011.
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V Čelákovicích čtvrtá nejvyšší
kupní síla obyvatel v republice

„Regionální rozdíly v koupěschopnosti
obyvatelstva se na území České republiky
stále více prohlubují. Pokračuje tak trend
z minulých let, kdy bohatší území stále více
zvyšují náskok na úkor ekonomicky slabších
oblastí,“ uvádí aktuální studie společnosti
INCOMA GfK.

Úroveň kupní síly je nejvyšší v Praze, kde
převyšuje český průměr o 32 %. Blízkost metro-
pole výrazně ovlivňuje i města v jejím okolí. Na
dalších příčkách totiž skončily Říčany, Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav a Čelákovice.

Graf ukazuje, o kolik procent si mohou oby-
vatelé těchto měst dovolit utratit víc oproti celo-
republikovému průměru.

Poznámka: Zahrnuta jsou města nad 10 000 obyvatel.

Úroveň kupní síly je srovnatelnou metodikou
sledována ve všech evropských zemích. Z toho-
to mezinárodního srovnání vyplývá, že Česká
republika se stále nachází výrazně pod celoev-
ropským průměrem. Průměrný Čech má přibliž-
ně o 42 % nižší disponibilní příjmy v porovnání
s průměrnými evropskými hodnotami.

V tabulce je uveden přehled pěti „nejbohat-
ších“ okresů České republiky.
Pořadí Okres Index
1. Hlavní město Praha 132,2
2. Praha-východ 120,1
3. Praha-západ 118,9
4. Plzeň-město 110,5
5. Mladá Boleslav 106,7

Petr Studnička

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích,
nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Tajemník MěÚ v Čelákovicích vyhlašuje
v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici:

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY MěÚ 
v Čelákovicích.
Pracovní poměr: na dobu URČITOU (zástup 
za MD)
Kontakt + další informace:
vedoucí OVÝST Ilona Luštincová,
tel.: 326 929 132,
tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.

Termín přihlášek: do 20. ledna 2012, 
10.00 hod., na adresu MěÚ nebo předejte do
podatelny.

Celé znění viz webové stránky a úřední deska
Města.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení
na funkci zrušit.

Čelákovice podle statistiků v roce 2011
Český statistický úřad prováděl na konci března loňského roku Sčítání lidu, domů a bytů.

Jedná se o jedno z nejrozsáhlejších statistických zjišťování. V prosinci byly zveřejněny první
předběžné výsledky. A jak dopadly Čelákovice?

Podle počtu obyvatel jsou s 11 638 obyvateli třetím největším městem okresu Praha-východ po
Brandýsu nad Labem-Staré Boleslavi (17 683) a Říčanech (13 637). Ve srovnání se sčítáním lidu,
domů a bytů v roce 2001 vzrostl počet obyvatel Čelákovic během deseti let o 1 607 osob z původ-
ních 10 031. V Čelákovicích žije o 170 žen více (5 904) než mužů, kterých je 5 734.

Ekonomicky aktivních je 5 943 osob. Nejvíce obyvatel má úplné střední (s maturitou) a vyšší
odborné vzdělání včetně nástavbového (3 448), druhou nejvýznamnější skupinu tvoří střední vzdě-
lání bez maturity včetně vyučení (3 025). Vysokoškolské vzdělání má 1 367 osob, 1 344 má vzdělání
základní včetně neukončeného a 20 osob nemá vzdělání žádné.

Ve městě je 2 280 domů, z toho je 1 984 obydlených. Obydlených bytů je 4 419. -rr-

OBYVATELSTVO PODLE VĚKU V ČELÁKOVICÍCH

Zdroj: Český statistický úřad. Poznámka: Údaje jsou uvedeny k 26. 3. 2011 a 1. 3. 2001.

Město Čelákovice zřídilo speciální účet pro DARY
OBČANŮ NA VÝSADBU NOVÝCH STROMŮ

Darované finanční prostředky budou použity na připravené projekty obnovy veřejné zeleně ve
městě. Zájem pomoci sdělte, prosím, na e-mail: starosta@celakovice.cz. Vzor darovací smlouvy
naleznete na webových stránkách města (formuláře).

Bytový podnik nakoupil počátkem prosince 2011 pro 50 domovních a blokových kotelen 33 tisíc
megawatthodin plynu v režimu velkoodběr a přes 6 tisíc megawatthodin plynu v režimu maloodběr
za celkových 25,7 mil. Kč.

Pro úspěšný nákup bylo klíčové rychlé rozhodování vedení města a společnosti Q-byt (nástupnic-
ká organizace Městského bytového podniku Čelákovice). Po vypovězení smluv stávajícímu dodava-
teli bylo nutné v závěru měsíce listopadu během dvou týdnů velmi flexibilně přijmout příslušná roz-
hodnutí a shromáždit všechny potřebné údaje pro vyhlášení soutěžního nákupu.

Stejně tak zásadní pro úspěšný nákup bylo rozhodnutí nakoupit plyn na komoditní burze, protože
burzovní trh je nejen optimálním a transparentním soutěžním prostředím pro realizaci veřejné 
zakázky a dosažení co nejnižší ceny, ale jeho flexibilita a rychlost nejsou srovnatelné s žádnou z kon-
zervativních forem výběrového řízení. Díky tomu bylo možné počátkem prosince využít aktuálního
poklesu cen plynu na burze, přestože ceníkové ceny dodavatelů stále rostou. Místo nárůstu celko-
vých nákladů na plyn o 5 mil. Kč v roce 2012, který vyplýval z aktuálních cen stávajícího dodavatele
na příští období, tak Q-byt Čelákovice zaplatí za plyn naopak ještě o více než 5 milionů Kč méně.

Samotný nákup proběhl ve dvou elektronických aukcích, z nichž v první, ve které se pořizovaly
dodávky zemního plynu pro 39 domovních kotelen na rok 2012, se podařilo vysoutěžit cenu 649
Kč/MWh. Následoval nákup plynu v režimu velkoodběr pro 11 blokových kotelen, kde výsledná jed-
notková cena klesla až na 647 Kč/MWh.

Stávající dodavatel (společnost RWE Energie, a. s.) nakonec v soutěži neobstál a v dodávkách
plynu v režimu maloodběr pro 39 malých kotelen ho nahradí společnost United Energy Trading.
Dodavatelem plynu v režimu velkoodběr pro 11 velkých kotelen bude nově společnost LUMEN
Energy. Josef Pátek a Miloš Sekyra, jednatelé Q-bytu

Prokazatelně přes 5 milionů korun ušetřila nákupem zemního plynu na Česko-
moravské komoditní burze Kladno společnost Q-byt Čelákovice, vlastněná
Městem Čelákovice, která zajišťuje systém centrálního vytápění v bytových
domech měst Čelákovice a Milovice.

Rychlé rozhodnutí města ušetřilo společnosti Q-byt
na nákupu plynu přes 5 milionů korun
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Hodnocení roku 2011 
Vážení občané,

velmi rád bych zavedl jednu tradici. Jsem přesvědčen, že přímá kontrola občanů
nad dodržováním volebních slibů je správná, a proto jsem se rozhodl vždy jednou
za rok předložit, jakým způsobem naplňujeme programovou část koaliční smlouvy.
Jelikož není možné mít tolik prostoru na stránkách Zpravodaje, dovoluji si ve
stručnosti předložit přehled plnění klíčových věcí, které jsme se zavázali pro Vás ve
volebním období 2010 – 2014 realizovat.

Obecná témata
Splněno:
Schválení Etického kodexu zastupitele.
Vytvoření Strategického plánu města Čelákovic
do roku 2030.
Aktivní Rada města a přímé zapojení neuvolně-
ných radních do chodu města.
Zpracování metodiky pro výběrová řízení
(Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu).
V přípravě:
Obnovení partnerských vztahů na základě
smluv s Rüti a Trescore.
Vytvoření mikroregionu „Střední Polabí“ na
základě již schváleného memoranda o spolup-
ráci měst na Labi.

Komunikace s občanem
Splněno:
Maximální zveřejňování informací o činnosti
samosprávy (nově se zveřejňují podklady pro
zastupitele, zápisy z komisí Rady města a výbo-
rů Zastupitelstva města, veškerá výběrová říze-
ní včetně jejich hodnocení a výsledků).
Širší zapojení „SMS Infokanálu“ a městského
rozhlasu pro informování veřejnosti.
Vytvoření pozice manažera pro vztahy s veřejností.
Zkvalitnění a širší záběr informací ve Zpravodaji
a na městském webu.
V přípravě:
On-line vysílání zasedání Zastupitelstva (2/2012).
Změna stylu Zpravodaje města Čelákovic (7/2012).
Nový městský web a on-line chaty s vedením
města.
První oficiální stránka města na Facebooku. 

Školství
Splněno:
Podpora vzniku soukromých mateřských škol
(Mateřská škola Větrníček v rámci soukromé
vzdělávací instituce MILLS).

Kultura
Splněno:
Restaurování a údržba památkově hodnotných
objektů (např. socha sv. Jana Nepomuckého).
V přípravě:
Aktivní prezentace památek ve městě.
Podpora edice Fontes Musaei Civitatis
Celakovicensis.

Volný čas
Splněno:
Podpora subjektů orientujících se na práci
s mládeží – nová pravidla pro přidělování dotací.
Mateřské centrum – nalezení nových prostor.
V přípravě:
Městská chata Huť s využitím pro širokou veřejnost.

Turismus
Splněno:
Oprava naučné stezky vedoucí z Čelákovic do
Lysé nad Labem.

Aktivnější propagace města (spolupráce s regi-
onálními i celostátními médii, např. Český roz-
hlas, Mladá fronta Dnes, TV ÍČKO).
V přípravě:
Farmářské trhy na novém náměstí.
Informační panely u zajímavých míst ve městě.
Vybudování infocentra.

Doprava
Splněno:
Zapracování připomínek občanů do vyjádření
města k jízdním řádům.
V přípravě:
Nové autobusové zastávky (Jiřinská
a Mochovská) – připraveno k realizaci 2012.
Lávka přes Labe.

Sociální služby
Splněno:
Podpora Pečovatelské služby a Farní charity.
V přípravě:
Zpracování komunitního plánu sociálních služeb.

Sport
Splněno:
Podpora sportovních subjektů (poskytnutí finan-
cí i prostor).
Výstavba nového hřiště v Sedlčánkách. 
V průběhu:
Řešení majetkoprávních vztahů na Městském
stadionu.

Infrastruktura a komunikace
Splněno:
Dokončení rekonstrukce ulice Kostelní v nejkrat-
ším čase a požadované kvalitě.
Zahájení revitalizace náměstí, dodržené termíny
i postup a kvalita prací.
Realizace rekonstrukce čistírny odpadních vod.
Výstavba komunikace Průmyslová.
Zahájení spolupráce s podnikatelskou sférou na
účasti při rekonstrukci ulice Tovární.
V přípravě (rok 2012):
Výstavba veřejného osvětlení v Záluží. 
Výstavba chodníků v oblasti V Rybníčkách. 
Ve spolupráci se Středočeským krajem rekon-
strukce silnice II/245 (Lázně Toušeň – Čelákovi-
ce) včetně stavby kruhového objezdu
(Sokolovská x II/245). 

Bezpečnost
Splněno:
Zavedení 24 hodinové služby Městské policie. 
Zvýšení počtu městských strážníků.
Nové vybavení a nákup služebního vozu pro MP. 
Zavedení non-stop provozu kamerového systému.
Rozšíření a zefektivnění kamerového systému.
Aktivní protidrogová politika ve spolupráci se
školami.
Podpora součinnosti trojúhelníku Městský úřad
– Městská policie – Policie ČR.
Nákup vyprošťovacího zařízení pro Sbor dobro-
volných hasičů.
Nový povodňový plán města.

V přípravě:
Novelizace dalších krizových dokumentů.
Přesun Městského kamerového a dohlížecího
systému pod službu MP.
Další rozšíření kamerového systému – realizace
dalších kamerových bodů.
Realizace druhé etapy reorganizace a posílení MP.

Veřejná správa
Splněno:
Zavedení kritérií kvalitní veřejné správy Místní
agenda 21.
Zřízení Poradního sboru občanů.
Projekt e-Radnice.
Rozšíření počtu komisí a větší zapojení občanů
do rozhodovacích procesů.

Hospodaření města
Splněno:
Aktualizace rozpočtového výhledu města.
Snížení nákladů města transparentními výběro-
vými řízeními.
Pravidelné informování zastupitelů o průběž-
ných výsledcích hospodaření města.
V přípravě:
Přehodnocení provozu některých městských
zařízení – možnost pronájmu.

Životní prostředí
Splněno:
Jasné NE elektrárně v Mochově.
Spoluúčast na kontrolách místních firem z hle-
diska ochrany životního prostředí.
Výsadba uličních stromořadí.
Výsadba v parku u Městské knihovny.
Odpadová politika – pokračování a zdokonalení
úspěšné odpadové politiky města a zahájení
výběrového řízení vedoucí k optimalizování
a zlevnění svozu odpadu.
Příjem z poplatku ze psů investován ve pro-
spěch pejskařů (pytlíky na exkrementy).
Zřízení komise pro životní prostředí.
Měření kvality ovzduší.
V přípravě:
Výsadba aleje prvňáčků.
Revitalizace parku Sady 17. listopadu.

Bytová politika
Splněno:
Kontrola oprávněnosti užívání městských bytů.
Pokračování využívání Fondu rozvoje bydlení.
V přípravě:
Aktualizace Zásad pro přidělování bytů.

Nemůžeme bohužel ve Zpravodaji přinést sou-
pis veškerých aktivit ve městě. Vybrali jsme
proto jen ty nejdůležitější klíčové projekty.
Nečekejte, prosím, ani žádné podrobné soupisy.
Naším cílem bylo dotknout se témat, která jsme
za náš rok v úřadě otevřeli, připravili či na kte-
rých poctivě pracujeme. Věřím, že je dobré,
abyste o nich věděli.
Podněty, nápady a inspirace pište na e-mail:
starosta@celakovice.cz.

Josef Pátek, starosta

Nové hřiště v Sedlčánkách. Foto: -dv-
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V roce 2012 udělí Zastupitelstvo města Čelákovic první Výroční cenu. Jde 
o čestné ocenění občanů, kteří žijí či žili v Čelákovicích a kteří významným
způsobem ovlivnili některé obory lidské činnosti, významně působili ve prospěch
občanů našeho města a šířili dobré jméno města doma i ve světě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA UDĚLÍ PRVNÍ
VÝROČNÍ CENU MĚSTA ČELÁKOVIC

Oceněny mohou být i právnické osoby, které mají sídlo v Čelákovicích nejméně 3 roky přede dnem,
do kterého musí být učiněno podání návrhu na ocenění, a jejichž činnost má podstatný přínos pro
obohacení života města.

Návrh na udělení ceny může podat občan České republiky i právnická osoba působící na území
města bez ohledu na její sídlo.

Podání musí být písemné s údaji, kdo podání činí, koho a proč navrhuje na ocenění. Fyzická osoba
uvede své jméno a trvalé bydliště, právnická osoba uvede název firmy, identifikační číslo a adresu sídla.

Informace o nominované osobě musí obsahovat: datum narození, trvalé bydliště, charakteristiku
navrhované osoby a popis jejího přínosu k rozvoji města. Stejně tak u právnické osoby je třeba uvést
název firmy, identifikační číslo, adresu sídla, stručnou historii a popis přínosu k rozvoji města.

Uzávěrka podání je 31. března 2012.

Předtištěný tiskopis pro podání návrhu na kandidáty Výroční ceny města Čelákovic je
umístěn na webových stránkách města: levé menu – Městský úřad – formuláře.

Odbor školství, informací a kultury

Statut
Výroční cena města Čelákovic
„Výroční cena města Čelákovic“ se zřizuje
a uděluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. s),
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Článek I.
Podmínky udělení ceny

1. O udělení Výroční ceny rozhoduje Zastu-
pitelstvo města Čelákovic zpravidla 1 x ročně.

2. Nositelem Výroční ceny se může stát na
základě podaného návrhu:
a) fyzická osoba, která žije či žila v Čelákovi-

cích a která významným způsobem ovlivni-
la některé obory lidské činnosti a význam-
ně působila ve prospěch občanů našeho
města, šířila či šíří dobré jméno města
Čelákovic doma i ve světě;

b) právnická osoba, má-li sídlo v Čelákovicích
nejméně tři roky před dnem, do kterého
musí být učiněno podání návrhu na Výroční
cenu města Čelákovic a její činnost má pod-
statný přínos pro obohacení života města.

3. V každém roce může být udělena Výroční
cena nejvýše jednomu laureátovi (viz. čl. I.,
body 2 a), 2 b). Každoroční udělení Výroční
ceny není podmínkou.

4. Oceněný obdrží výtvarné dílo „Výroční cenu
města Čelákovic“ a pamětní list. S cenou není
spojena finanční odměna.

Článek II.
Podání návrhů

1. Návrh na udělení ceny může podat:
a) občan České republiky;
b) právnická osoba působící na území města

bez ohledu na její sídlo.
2. Informace o možnosti podávat návrhy na

udělení Výroční ceny bude zveřejněna ve
Zpravodaji města Čelákovic a na webových
stránkách města Čelákovic v lednu až březnu
příslušného roku.

3. Podání musí být písemně podané a adreso-
vané Městu Čelákovice.

4. Z podání musí být patrné, kdo je činí a koho
a proč navrhuje na Výroční cenu. Fyzická
osoba uvede své jméno a trvalé bydliště,
případně adresu pro doručování. Právnická
osoba uvede v podání svůj název nebo
obchodní firmu, identifikační číslo nebo

obdobný údaj a adresu sídla, případně jinou
adresu pro doručování. Informace o nomino-
vané osobě musejí obsahovat:
a) v případě fyzické osoby: jméno, datum

narození, trvalé bydliště, případně jinou
adresu pro doručování, stručnou charakte-
ristiku navrhované osoby a popis jejího
přínosu k rozvoji města Čelákovic;

b) v případě právnické osoby: název nebo
obchodní firmu, identifikační číslo nebo
obdobný údaj a adresu sídla, případně
jinou adresu pro doručování, stručnou his-
torii a popis přínosu právnické osoby k roz-
voji města Čelákovic. Za správnost údajů
odpovídá navrhovatel.

5. Podání musí být učiněno nejpozději do 
31. března aktuálního roku, k později poda-
ným nominacím nebude v témže roce při-
hlíženo.

6. Návrh na udělení Výroční ceny může být
podán opakovaně, pokud Výroční cena navr-
hované osobě již nebyla udělena.

7. S důvěrnými údaji bude nakládáno ve smyslu
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek III.
Vyhodnocení návrhů

1. K projednání a posouzení návrhů na udělení
Výroční ceny města Čelákovic určuje Rada
města Čelákovic jako svůj poradní orgán přís-
lušnou komisi pro kulturu (dále jen komisi).

2. Po uzávěrce došlých návrhů na udělení
Výroční ceny budou tyto písemně zpracovány
tajemníkem komise a následně všechny návr-
hy v kopiích poskytnuty členům komise.

3. Komise se sejde k pracovnímu jednání, na
němž posoudí předložené návrhy, a své
doporučení na udělení Výroční ceny postoupí
Radě města Čelákovic.

4. Rada města Čelákovic po projednání návrhu
předloží své stanovisko na udělení Výroční
ceny ke schválení Zastupitelstvu města
Čelákovic nejpozději do konce měsíce června
aktuálního roku.

Článek IV.
Závěrečné ustanovení

Tento statut schválilo Zastupitelstvo města
Čelákovic na svém jednání dne 9. 3. 2011 usne-
sením č. 04/2011/9 a nabývá účinnosti dne 
10. 3. 2011.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU
Návrh rozpočtu města na rok 2012 byl zve-

řejněn na úřední desce a byl projednán finan-
čním výborem, Radou města a nakonec 
schválen na zasedání Zastupitelstva města
dne 14. 12. 2011. Schválený rozpočet má
naplánovány příjmy ve výši téměř 219 mil. Kč
a výdaje ve výši téměř 231 mil. Kč. Stěžejním
úkolem samosprávy bude v roce 2012 úspěš-
né dokončení dvou akcí s dotačním titulem,
kterými jsou Intenzifikace čistírny odpadních
vod a Revitalizace nám. 5. května.

Příjmy
Hodnoty daňových příjmů jsou plánovány

podle předpokládaného plnění v roce 2011.
K navýšení došlo u daně z přidané hodnoty, nižší
hodnota je naplánována pro rok 2012 u daně
z příjmů právnických osob. Poplatek za likvidaci
komunálního odpadu vychází z počtu trvale byd-
lících občanů ve městě, další místní poplatky mají
také daňový charakter. Výlučným daňovým příj-
mem města jsou výnosy z daně z nemovitostí.
K nedaňovým příjmům se řadí například příjmy ze
vstupného do bazénu a sauny, splátky půjček
z Fondu rozvoje bydlení, sankční platby či některé
činnosti městského úřadu. Po daňových výno-
sech jsou druhou nejvýznamnější příjmovou polo-
žkou rozpočtu příjmy z nájemného. Kapitálové
příjmy představují příspěvky na budování infra-
struktury od společností Prosin a SVÚM.

V rozpočtu je zapracována dotace na školství
a na výkon státní správy, kterou Městský úřad
Čelákovice vykonává v přenesené působnosti.
Z dalších dotací lze jmenovat dotaci od obcí na
školné a platby za služby poskytované Městskou
policií. Z investičních dotací lze jmenovat dotaci
z ROP Střední Čechy na revitalizaci čelákovické-
ho náměstí a dotaci SFŽP a OP Životní prostředí
na intenzifikaci čistírny odpadních vod.
Výdaje

Výdajová část rozpočtu zahrnuje běžné výda-
je určené na provoz Městského úřadu a města,
příspěvky pro městem zřízené příspěvkové orga-
nizace a investiční výdaje. Investiční výdaje jsou
určeny v rozhodující míře na akce s dotačními
tituly, které budou obě v roce 2012 ukončeny.
Rozhodující plánované výdaje jsou investiční na
rekonstrukci komunikací a chodníků na náměstí.
Další výdaje jsou vyčleněny na výstavbu chod-
níků a opěrných zdí kruhového objezdu na silnici
II/245. Vlastní stavbu bude zajišťovat Krajský
úřad Středočeského kraje. Rozpočet počítá
s výdaji na zabezpečení autobusového spojení
města s okolními obcemi i s vybudováním nové
autobusové zastávky v Jiřinské ulici. V roce 2012
je plánována rekonstrukce veřejného osvětlení
na náměstí a v Záluží. Na výdajové straně roz-
počtu jsou vyčleněny dotace občanským sdruže-
ním či na podporu sportu. V letošním roce budou
rovněž zahájeny přípravy na zpracování nového
územního plánu města.
Financování

Na příjmové straně se jedná o zůstatky na
účtech z roku 2011. V roce 2012 je nutné spla-
tit úvěry a půjčky v hodnotě zhruba 8,5 mil. Kč.
Největší objem splátek je za úvěr České spoři-
telně na rekonstrukci základní a mateřské školy.
Nově se bude splácet úvěr SFŽP na rekon-
strukci čistírny odpadních vod a další nové
splátky jsou dílčí vratky příspěvků na technickou
infrastrukturu v lokalitách Třebízského III
a Sedlčánky.

Zastupitelé schválili na svém posledním
zasedání rovněž rozpočtový výhled města na
období let 2013 – 2014. Petr Studnička
S využitím podkladů Odboru finančního a plánovacího
MěÚ Čelákovice.
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ROZPOČET MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2012 PŘÍJMY
paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY 109 889,00
daně z příjmů 52 579,00

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

činnosti 2 500,00
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 700,00

1121 daň z příjmů právnických osob 18 870,00

1122 daň z příjmů právnických osob za obce 11 209,00

daně ze zboží 42 000,00
1211 daň z přidané hodnoty 42 000,00

poplatky za využívání přírodních zdrojů 5 692,00
1332 popl. za znečišťování ovzduší 0,00
1333 popl. za uložení odpadů 360,00
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu

11109 obyv. k 1.9. 5 332,00
ostatní daně a poplatky 2 003,00

1341 poplatek ze psů 353,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 200,00
1347 poplatek za provozování VHP 1 250,00

odvody z vybraných činností 2 615,00
1351 odvod výtěžku z provozovování loterií

výtěžek z provozu VHP 905,00
1361 správní poplatky 1 710,00

za povolení provozu  VHP 1 040,0
stavební povolení 200,0
matrika 460,0
ostatní 10,0

majetkové daně 5 000,00
1511 daň z nemovitostí 5 000,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 64 189,00
2144 ostatní služby 85,00

2111 příjmy z poskytovaných služeb 85,00

2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, 
obchodu a službách 105,00

2212 sankční platby  stavební úřad 105,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 65,00
2111 příjmy z poskytovaných služeb

parkovné z park. automatu 65,00

3319 záležitosti kultury 50,00
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

vstupné z koncertů 50,00

3349 sdělovací prostředky - ZMČ 700,00
2111 příjmy z reklamy 700,00

3412 sportovní zařízení 3 854,00
2111 bazén  vstupné 3 300,00
2132 bazén  za umístění nápojových automatů 26,00
2111 sauna  vstupné 450,00
2132 sauna  příjmy z pronájmu 48,00
2324 sauna  půjčování prostěradel 30,00

3429 zájmová činnost a rekreace 100,00
2111 příjmy z poskytování služeb  rekreační chata Huť 100,00

3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 543,00 543,00
nájemné z nemovitého majetku 55  712,00

3639 2131 nájemné z  pozemků 200,00
2399 2132 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 15 907,00
3612 2132 nájemné z městských bytů 28 040,00
3634 2132 nájemné z tepelných zařízení - kotelen 8 660,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  č. p. 226 Lumira 276,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  

obecní dům - ČS, Koberce, Bydlení a domov 975,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor

nebytové prostory spravované Q-BYTEM 1 562,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  sportovní hala 60,00
3613 2132 nájemné z nebyt. prostor prodejna V Prokopě 32,00
3613 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 13,00

tel. ústředna v č. p. 226 13,00
3612 bytové hospodářství 0,00

2324 nekapitálové příspěvky  vratky nájemného 0,00

3613 nebytové hospodářství 0,00
2324 nekapitálové příspěvky 0,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 9,00

2133 přímy z pronájmu movitých věcí  STP 9,00

3639 komunální služby 3,00

2119 ostatní příjmy  věcná břemena 3,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 30,00

2112 příjmy z prodeje zboží  pytle na odpady 30,00

3725 využívání a zneškodňování komunálních 

odpadů 1 200,00

2324 nekapitálové příspěvky

příjmy za tříděný odpad od EKO - KOM 1 200,00

4351 pečovatelská služba 540,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

z činnosti pečovatelské služby 540,00

5311 Městská policie 1 000,00

2212 sankční platby  pokuty ukládané MP 1 000,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

6171 činnost místní správy 53,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 4,00

2310 příjmy z prodeje majetku 6,00

2324 nekapitálové příspěvky 34,00

2329 ostatní nedaňové příjmy 9,00

6310 příjmy z finančních operací 127,00

2141 úroky 127,00

Fond rozvoje bydlení 37,0
ostatní účty  běžné, termínované 90,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 500,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000,00

3122 příspěvky na investice  Prosin, SVUM 3 000,00

3612 bytové hospodářství 0,00

3112 příjmy z prodeje ost.nemovitostí  prodej bytů 0,00

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 0,00

3113 příjmy z prodeje majetku 0,00

3636 územní rozvoj 500,00

3111 příjmy z prodeje pozemků 500,00

3122 příspěvky na investice 0,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 177 578,00

PŘIJATÉ TRANSFERY 41 292,70

neinvestiční přijaté transfery od veřejných 9 594,70

rozp. ústřední úrovně

4111 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00

4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

v rámci souhrn. dotačních vztahů 9 594,70

na školství 2 005,6
na správu 7 589,1

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

dávky sociální péče 0,0
poskytování soc. služeb - pečovatel. služba 0,0

neinvestiční přijaté transfery 1 308,00

od veřejných rozp. územní  úrovně

4121 neinvestiční transfery od obcí školné (500)
služby MP (808) 1 308,00

4122 neinv. transfery od krajů  dotace z FŽPaZ 0,0 0,00

převody z vlastních fondů 0,00

4132 převody z ostatních vlastních fondů 0,00

4139 převody z vlastních fondů  sociální fond 788,00

investiční přijaté transfery od veřejných 10 055,00

rozp. ústřední úrovně

4211 inv. transfery  z všeobecné pokladní správy 

st. rozpočtu

4213 investiční transfery ze st. fondů  ČOV 558,00

4216 ostatní investiční transfery ze st. rozpočtu 9 497,00

investiční přijaté transfery od veřejných 20 335,00

rozp. územní  úrovně

4222 investiční transfery od krajů  Průmyslová 0,0 0,00

4223 investiční transfery od regionál. rad   náměstí 20 335,00

PŘÍJMY CELKEM 218 870,70

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 20 457,00
8115 zůstatky na účtech k 31.12.2011  předpoklad 19 340,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 1 117,00
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VÝDAJE
paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 232,00
1014 zvláštní veterinární péče (prostředky 

spravované odborem životního prostředí) 232,00
5139 nákup materiálu 1,00
5162 služby telekomunikací 1,00
5169 nákup služeb  umístění psů do útulku, 

deratizace, rozbory 230,00
Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 

HOSPODÁŘSTVÍ 46 043,00
2143 cestovní ruch 0,00

5221 neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 0,00
Zlatý pruh Polabí, o. p. s. 0,00

22 doprava 25 140,00
2212 silnice 6 562,00

5139 nákup materiálu 100,00
5169 nákup služeb  vodorovné dopr. značení 200,00
5171 opravy a údržba  dopravní značení,  180,00
6121 investice 6 082,00

náměstí 5 730,0
Kálikova ul. 0,0
přechod Rooseveltova 102,0
přechod u starého nádraží 0,0
projekty 250,0

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 973,00
5139 nákup materiálu 20,00
5169 nákup služeb 10,00
5171 údržba  naučná stezka 10 100,00
6121 investice  16 843,00

kruhový objezd - chodníky, opěr. zdi 4 998,0
náměstí - chodníky 10 765,0
vjezdy 200,0
PPC - vjezdy 200,0
chodníky V Rybníčkách 500,0
průchod Sady 17. listopadu 0,0

projekty 100,0
PD chodníky V Rybníčkách 80,0

2221 provoz veřejné silniční dopravy 1 605,00
5171 opravy a údržba  přesun zastávky Masarykova 0,00
5193 výdaje na dopr. územní obslužnost  Ropid 400,00
6121 investice náměstí zastávka 205,0 1 205,00

zastávka BUS Jiřinská 1000,0
zastávka BUS Mochovská 0,0

23 vodní hospodářství 20 903,00
2310 pitná voda 595,00

5169 nákup služeb 20,00
5171 opravy a udržování  opravy armatur 100,0 400,00

V Prokopě 300,0
6121 investice náměstí 93,0 175,00

ČEZ - podíl na nákladech za připojení 32,0
projekty 50,0

2321 odpadní voda 19 058,00
5141 úvěry  SFŽP - ČOV 30,00
5169 nákup služeb  věcné břemeno 200,00
5171 opravy a udržování 20,00
6121 investice 18 808,00

náměstí 430,0
ČOV - stavba 17 076,0
ČOV - projekt 0,0
ČOV - autorský dozor 180,0
ČOV - TDI +dotační management 563,0
ČOV - BOZP 59,0
ČOV - ostatní 0,0
odvodnění Císařské Kuchyně 300,0
projekty 200,0
pasport VaK 0,0

2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 250,00
5909 ostatní neinvestiční výdaje  VaK M. B. 1 250,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 118 142,00
31 a 32 vzdělávání 16 088,00

3111 předškolní zařízení - mateřské školy 8 065,00
MŠ Přístavní 950,00

5171 opravy a údržba 50,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 900,00

příspěvek zřizovatele na provoz 900,0
MŠ Rumunská 4 458,00

5171 opravy a údržba  havárie 20,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 550,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 550,0
6121 investice rekonstrukce sociálního zařízení 1 888,00

MŠ J. A. Komenského 2 657,00
5141 úroky 537,00
5171 opravy a údržba  havárie 20,00
5331 neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 2 100,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 100,0

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
3113 základní školy 7 488,00

ZŠ J. A. Komenského 3 290,00
5171 opravy a údržba  havárie 20,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 270,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 270,0
ZŠ Kostelní 4 198,00

5141 úroky 588,00
5166 konzultační, poradenské služby audit 40,00
5171 opravy a údržba havárie 20,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 900,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 900,0
6121 investice mycí centrum 650,00

3231 Základní umělecká škola 535,00
5171 opravy a údržba 20,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 515,00

příspěvek zřizovatele na provoz 515,0
33     kultura, církve a sdělovací prostředky 12 891,00

3314 Městská knihovna 3 660,00
5171 opravy a údržba  havárie 20,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým  organizacím 3 640,00

příspěvek zřizovatele na činnost 3 640,0
3315 Městské muzeum 3 820,00

5171 opravy a údržba 20,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 800,00

příspěvek  na činnost 3 800,0
3319 záležitosti kultury 1 575,00

5136 knihy, uč. pomůcky, tisk  
prezentace města v tisku, plakáty, pozvánky 295,00

5139 nákup materiálu  
poháry, ceny, dary, propagační předměty 100,00

5169 nákup služeb  
inf. tabule, web, podpora místní kultury, advent 1 180,00

3330 činnosti registrovaných církví 0,00
5223 neinvestiční transfery církvím 0,00

3326 zachování a obnova hodnot místního kult. 200,00
a historického povědomí

5171 opravy a údržba 4. schod sv. Jan 200,00
3349 záležitosti sdělovacích prostředků  ZMČ 943,00

5137 dhdm fotoaparát 20,00
5139 nákup materiálu 1,00
5161 služby pošt  poštovné 80,00
5162 služby telekomunikací  SMS infokanál 12,00
5169 nákup služeb tisk ZMČ 830,00

3392 zájmová činnost v kultuře  Kulturní dům 2 020,00
5171 opravy a údržba 20,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 2 000,00

3399 ostatní záležitosti kultury 673,00
5139 nákup materiálu  vítání občánků, svatební obřady 50,00
5175 pohoštění 2,00
5192 poskytnuté neinv. příspěvky poplatky OSA 15,00
5213 neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 5,00
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 600,00

dotace spravované odborem SVaZ 200,0
dotace spravované odborem ŠIK 400,0

5492 dary obyvatelstvu 1,00
34 tělovýchova a zájmová činnost 11 561,00

3412 sportovní zařízení 6 140,00
sauna - provoz 783,00

5021 OOV 183,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 46,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 17,00
5137 dhdm 10,00
5139 nákup materiálu 50,00
5151 voda 80,00
5153 plyn 110,00
5154 el. energie 120,00
5162 služby telekomunikací 6,00
5169 nákup služeb 60,00
5171 opravy a údržba venkovní bazén 100,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 1,00

Bazén - provoz 5 357,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 968,00
5021 OOV 624,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 398,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 144,00
5134 prádlo, oděv, obuv 5,00
5139 nákup materiálu 150,00
5151 voda 330,00
5152 teplo 1 600,00
5154 el. energie 600,00
5161 služby pošt 1,00
5162 služby telekomunikací 12,00
5167 školení 5,00
5169 nákup služeb  výuka plavání 410,00
5171 opravy a údržba 100,00
5192 neinvestiční příspěvky a náhrady  poplatky OSA 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 7,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
3419 podpora sportovních oddílů, výdaje 1 148,00

na konání sportovních akcí
5164 nájemné  kurty Na Stráni 18,00
5194 věcné dary 10,00
5222 neinv. transfery  sportovním subjektům, 

přísp. na sport. akce 1 100,00
5492 dary obyvatelstvu 20,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 4 015,00
dětská hřiště 1 540,00

5139 nákup materiálu  písek 50,00
5169 nákup služeb kontrola dětských hřišť 40,00
5171 opravy a údržba 450,00
6121 investice  Sedlčánky (800), V Prokopě, MDDM, 

U Hájku 1 000,00
Městský dům dětí a mládeže 2 475,00

5164 nájemné  LT Miličín 2,00
5166 konzultační a poradenské služby audit 18,00
5171 opravy a údržba 20,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 2 435,000

přísp. zřizovatele 2 435,0
3429 zájmová činnost a rekreace j.n. 258,00

rekreační chata HUŤ 258,00
5021 OOV 63,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 17,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 6,00
5137 dhdm 20,00
5139 nákup materiálu 15,00
5154 el. energie 80,00
5156 PHM 2,00
5161 služby pošt 1,00
5169 nákup služeb 30,00
5171 opravy a údržba 20,00
5362 platby daní a poplatků 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 1,00

35 zdravotnictví 150,00
3541 prevence před drogami  SVaZ  150,00

5139 nákup materiálu 0,00
5169 nákup služeb 0,00
5222 neinvestiční transfery obč. sdružením 150,00

36 bydlení, komunální služby a územní rozvo j 68 632,00
3611 podpora individuální bytové výstavby 400,00

5141 úroky  SFRB 0,00
6460 FRB investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 400,00

3612 bytové hospodářství 19 864,00
5141 úroky  z hypotečních úvěrů 387,00
5152 teplo  dočasně nepronajaté byty 200,00
5153 plyn 12,00
5154 elektrická energie 2,00
5169 nákup služeb  správa současného byt. fondu 1 030,00
5171 opravy a údržba  současného byt. fondu 8 883,00

obnova lodžií domu č. p.1581 700,0
5909 ost. neinv. výdaje vratky předplaceného nájemného 350,00
6121 investice  do bytového fondu 9 000,00

rekonstrukce domu č. p. 1203 3 600,0
rek. střech domů č. p. 1440-45 1 100,0
rek. výtahů č. p. 508, 606 1 900,0

3613 nebytové hospodářství 213,00
5151 studená voda  vodné objektů města 23,00
5152 teplo  objektů města 30,00
5153 plyn objektů města 90,00
5154 elektrická energie objektů města 25,00
5169 nákup služeb 25,00
5171 opravy a údržba  objektů města 20,00

3631 veřejné osvětlení 7 377,00
5169 nákup služeb 20,00
6121 investice  náměstí 3 735,0 7 357,00

ČEZ - podíl nakl. na připojení 32,0
Záluží 3 500,0
průchod Sady 17. listopadu 0,0
projekty  PD Záluží 60,0
PD průchod Sady 17. listopadu 30,0

3632 pohřebnictví 15,00
5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 15,00

3633 výstavba a údržba inž. sítí 0,00
6121 investice 0,00

3634 lokální zásobování teplem 2 800,00
5169 nákup služeb  výdaje spojené s nákupem plynu 500,00
6121 investice  kotelna K8 2 300,00

3635 územní plánování 1 000,00
6119 nákup nehmotného majetku územní plán 1 000,00

3636 územní rozvoj 20,00
5169 nákup služeb 20,00
6119 nákup nehmotného majetku 0,00

3639 komunální služby 36 943,00
5151 studená voda 7,00
5161 služby pošt 2,00
5164 nájemné 3,00
5166 poradenské služby audit TS 42,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5169 nákup služeb  geom. plány 242,00
5175 pohostění 5,00
5331 Technické služby  příspěvek zřizovatele 22 000,00
5362 platby daní a poplatků daň z převodu nemovitostí 500,00
5909 ost. neinv. výdaje 2,00
6121 investice 13 940,00

náměstí 13 826,0
studie Kostelní - Rybářská 114,0

6130 pozemky  nákup pozemků 200,00
37 ochrana životního prostředí 8 820,00

3716 monitoring ochrany ovzduší 100,00
5169 nákup služeb 100,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 4 637,00
5137 dhdm nákup kontejnerů 150,00
5138 nákup zboží  pytle na odpady 30,00
5163 služby peněžních ústavů pojištění kontejnerů 7,00
5169 nákup služeb smluvní odvoz odpadů 4 450,00

smluvní odvoz odpadů 3 500,0
TS Nymburk - separ. odpad 850,0
výběrové říření 100,0

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 023,00
5137 dhdm  městský mobiliář, lavičky 100,00
5139 nákup mateiálu  stromy, keře 0,0 0,00 100
5169 nákup služeb  rozbory, posudky 100,0 1 350,00

ošetření dřevin a ploch 100,0
havárie 250,0
údržba, výsadba zeleně 800,0
projekty 100,0

6121 investice  náměstí 2 573,00
3792 ekologická výchova a osvěta 60,00

5139 nákup materiálu 40,00
5169 nákup služeb 20,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 3 177,00
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 3 177,00
4351 pečovatelská služba   3 089,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 601,00
5031 pojistné na sociálním zabezpečení 417,00
5032 pojistné na zdravotním  zabezpečení 145,00
5134 prádlo,oděv,obuv 13,00
5136 knihy, učební pomůcky 2,00
5137 dhdm 37,00
5139 nákup materiálu 39,00
5151 studená voda 50,00
5152 teplo 100,00
5154 el. energie 31,00
5156 PHM 50,00
5162 služby telekomunikací 20,00
5163 služby peněžních ústavů  pojištění aut 37,00
5167 školení, vzdělávání 36,00
5169 nákup služeb 44,00
5171 opravy a údržba 37,00
5172 programové vybavení 9,00
5173 cestovné 7,00
5229 ostatní neinvestiční příspěvky 4,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 10,00
6123 dopravní prostředky 400,00

4359 ostatní činnosti a služby v oblasti sociální 88,00
5151 studená voda 3,00
5152 teplo 37,00
5154 elektrická energie 11,00
5157 teplá voda 4,00
5169 nákup služeb 32,00
5171 opravy a údržba 1,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 10 341,00
52 civilní připravenost na krizové stavy 1,00

5212 ochrana obyvatelstva 1,00
5901 nespecifikané rezervy  dle z. 118/2011  

krizové situace 1,00
53 bezpečnost a veřejný pořádek 8 898,00

5311 Městská policie, kamerový systém 8 898,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 676,00
5021 OOV 255,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 1 181,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 425,00
5134 prádlo, oděv, obuv 210,00
5136 knihy, učební pomůcky 7,00
5137 dhdm notebook  30 259,00
5139 nákup materiálu 30,00
5154 elektrická energie 30,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5156 PHM 300,00
5162 služby telekomunikací 50,00
5163 služby peněžních ústavů  pojištění auta 26,00
5167 školení, vzdělávání 147,00
5169 nákup služeb 173,00
5171 opravy a údržba 191,00
5172 programové vybavení 2,00
5173 cestovné 28,00
5175 pohoštění ochranné nápoje 2,00
5361 nákup kolků 29,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 27,00
6122 přístroje, zařízení 490,00
6123 dopravní prostředky 360,00

5512 požární ochrana 1 442,00
5019 ostatní platy refundace 15,00
5021 OOV 60,00
5132 ochranné pomůcky 60,00
5136 knihy, tisk 5,00
5137 dhdm 30,00
5139 nákup materiálu 80,00
5151 voda 40,00
5152 teplo  teplo hasičské zbrojnice 200,00
5154 el. energie 130,00
5156 PHM 100,00
5161 služby pošt 1,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 40,00
5163 služby pen. ústavů  

pojištění aut a výjezdového družstva 70,00
5167 školení, vzdělávání 30,00
5169 nákup služeb  STK, revize přístrojů 80,00
5171 opravy a údržba  technika  100,0 480,00

výměna oken 330,0
5173 cestovné 6,00
5175 pohoštění 5,00
5194 věcné dary 10,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 53 021,70
61 státní moc, státní správa, územní samospráva 

a politické strany 29 049,00
6112 zastupitelstva obcí 3 024,00

5023 odměny členů zastupitelstev 2 150,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 427,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 193,00
5136 knihy 1,00
5137 dhdm 2,00
5139 nákup materiálu 20,00
5156 PHM 2,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. 90,00
5167 školení, vzdělávání 5,00
5169 nákup ostatních služeb  audiozáznamy 60,00
5173 cestovné 25,00
5175 pohoštění  zastupitelské orgány 30,00
5194 věcné dary 5,00
5362 platby daní  dálniční známka 2,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 12,00

6115 volby do zastupitelstev ÚSC (krajů) 0,00
5021 OOV 0,00

6171 činnost místní správy 26 025,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 118,00
5021 OOV 582,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 3 418,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 1 231,00
5038 ostatní povinné pojištění  vyhl. 125/93 96,00
5136 knihy, tisk 50,00
5137 dhdm 530,00
5139 nákup materiálu 500,00
5151 voda 100,00
5152 teplo  teplo MěÚ - Obecní dům a radnice 520,00
5154 el. energie 480,00
5156 PHM 45,00
5161 služby pošt 300,00
5162 služby telekomunikací  Internet (Lica) 146 540,00
5163 služby peněžních ústavů 25,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby  audit 150,00
5167 školení, vzdělávání 190,00
5169 nákup služeb servis software (600), 1 800,00

stravování (890), pasport. (100)
5171 opravy a udržování 800,00
5172 programové vybavení 350,00
5173 cestovné 15,00
5175 pohoštění 28,00
5186 ostatní poskytované zálohy a jistiny 1,00
5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5,00
5194 věcné dary 8,00
5195 odvody za zdravotně postižené 90,00
5229 ostatní neinv. transfery příspěvek SMO 26,00
5343 převody jiným vlastním fondům 0,00
5361 nákup kolků 15,00
5362 daně a poplatky 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 89,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5492 dary obyvatelstvu 10,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv.  soc. fond 440,00
6111 programové vybavení   inv. charakteru 130,00
6121 investice výtah a vchodové dveře č. p. 1650 0,00
6122 stroje, přístroje, zařízení 60,00
6125 výpočetní technika 280,00

63 finanční operace 14 799,00
6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 130,00

5163 služby peněžních ústavů vedení účtů 130,00
6320 pojištění funkčně nespecifikované 460,00

pojištění majetku města
5163 služby peněžních ústavů 460,00

6330 5342 převody vl. fondům soc. fond 788,00
6399 finanční operace 14 209,00

5362 platby daní  daň z příjmů obce 11 209,0 14 209,00
DPH 3 000,0

64 ostatní činnost 9 173,700
6402 finanční vypořádání z minulých let 50,000

5366 výdaje finančního vypořádání 50,00
6409 ostatní činnost 9 123,70

5163 služby peněžních ústavů 0,00
5182 poskytnuté zálohy vl. pokladně
5901 nespecifikované rezervy 9 123,70

VÝDAJE CELKEM 230 956,70
Třída  8 FINANCOVÁNÍ 8 371,00

dlouhodobé financování
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 8 371,00

úvěr ČS  MŠ, ZŠ 3 830,0
úvěr ČMHB  č. p. 109 844,0
úvěr ČMHB  novostavba 357,0
úvěr SFRB  obnova bytového fondu 0,0
úvěr SFŽP  kanalizace Sedlčánky 0,0
úvěr SFŽP  ČOV 640,0
lokalita Nedaniny 0,0
lokalita PPC I 1 536,0
lokalita Třebízského III 192,0
lokalita Sedlčánky 83 RD 972,0

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. -rr-

PŘÍJMY

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 109 889,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 64 189,00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 500,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 177 578,00

Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 41 292,70

PŘÍJMY CELKEM 218 870,70

VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 232,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 46 043,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 118 142,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 3 177,00

Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 10 341,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 53 021,70

VÝDAJE CELKEM 230 956,70

FINANCOVÁNÍ

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 19 340,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky 1 117,00

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -8 371,00

FINANCOVÁNÍ 12 086,00

REKAPITULACE  ROZPOČTU NA ROK 2012
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Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

Čelákovice 250 88, vchod z ulice Na Stráni
(u nákladové rampy České pošty, s. p.),

tel.: 608 334 301
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Přiv í táni  do ž ivota byl i  t i to noví

občánci  města Čelákovic:

Štěpán Handl, Sára Stančová, Daniel Říha,

Nella Hozmanová, Kristýna Slezáková,

Simona Šmejkalová, Tereza Vaňková, Petr Hora,

Jasmína Fridrichová, Tobiáš Vít,

Jaroslav Fiala, Lucie Doležánová, Eliška Křivanová 

a Václav Polach.
Foto: Jiří Suchý

v sobotu 10. prosince 2011

Každý strážník má svůj rajon
Celé území města je rozděleno do 6 rajónů přidělených jednotlivým

strážníkům MP. V nich získávají informace o problémech, déle trvajících
potížích, odstavených autech a pohybu osob.

Toto rozdělení je víceméně organizační, pro určování úkolů a pro zajiš-
tění hlídek i na odlehlejších místech, která jsou klidnější, a proto se tam
hlídky při běžném provozu nedostanou tak často. Strážníci mají také v uve-
deném území největší místní a osobní znalost a povědomost o podnicích
a živnostech. Strážník se během své služby pohybuje v uvedeném území 
a zjišťuje stav veřejného pořádku a bezpečnosti. Tím zajišťujeme, že je sle-
dováno celé území města.

Nejde však o to, že daný strážník provádí svou činnost každý den jen
v tomto území. Na to je MP Čelákovice skutečně malá.

Všichni strážníci plní obecné úkoly na území celého města, a pokud
potřebujete naší pomoc, je nutno se obrátit na hlídku MP nebo velitele MP.
Území jsou uvedena na webových stránkách města. Pokud by Vás něco
ve Vašem okolí tížilo nebo byste se chtěli zeptat na něco z oblasti bezpeč-
nosti, neváhejte a kontaktujte nás, a to kohokoliv.

Radek Fedaček, velitel Městské policie

Vyhláška E 4/2011 Města Čelákovic, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů a vymezují se prostory pro jejich volné pobíhání, nabyla účin-
nosti dnem 1. 1. 2012. Prostory pro volné pobíhání psů ve městě jsou uve-
deny níže:

a) travnatá plocha mezi ulicemi Rumunská a J. Zeyera;

b) travnatá plocha Na Stráni mezi objektem „Statek“ a první
zástavbou;

c) cesta k čistírně odpadních vod od konce ulice Na Stráni;

d) plocha mezi garážemi a ubytovnami v areálu bývalého
TOSu – ul. Spojovací;

e) louka vedle vodáckého klubu, pod ulicí U Stabenovky;

f) alej k hřbitovu – lokalita U Mrchovláčky (konec u roz-
větvení komunikace před hřbitovem);

g) městské části Záluží, Sedlčánky, Císařská Kuchyně – volná
prostranství mimo zastavěnou plochu obce;

h) katastrální území Čelákovice – volná prostranství mimo
zastavěnou plochu obce.

Volné pobíhání psů ve výše uvedených prostorech je možné pouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. V ostat-
ních prostorech na území města je možný pohyb psů pouze na vodítku,
popřípadě i s náhubkem, pokud lze předpokládat potenciální nebezpečí
ohrožení vzhledem k rase nebo povaze psa. Není dovoleno psy přivádět
na dětská hřiště a pískoviště.

Osoba doprovázející psa je povinna zajistit, aby pes neznečišťoval
a neničil veřejné prostranství, veřejnou zeleň a zařízení města sloužící
potřebám veřejnosti, a je povinna případné nečistoty (např. exkrementy)
způsobené psem neprodleně odstranit. -rr-

Zastupitelé města schválili vyhlášku, která stanovuje pra-
vidla pro pohyb psů v Čelákovicích. Zatímco do konce roku
2011 vymezovala vyhláška města plochy, kde musel být pes
veden na vodítku, od roku 2012 je uplatňován princip přesně
opačný. Ve vyhlášce jsou uvedeny ty prostory, kde mohou
psi volně pobíhat.

Volný pohyb psů v Čelákovicích
od roku 2012 jinak!
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Foto: Lenka Grygarová

V předvánočním období loňského roku jste měli
možnost vidět na prknech Národního divadla v Praze
v tradičním baletním představení „Louskáček –
Vánoční příběh“ tančit po boku slavných baletních
mistrů J. Kodyma, M. Štípy, T. Podařilové, N. Márové
a dalších také žákyni 5. B ZŠ „Kamenka“ Carolinku
Grygarovou (10 let). Gratulujeme a těšíme se na její
další vystoupení. -rr-

Foto: Zdroj webové stránky nehvizdy.cz

70. let od seskoku parašutistů
Mezi návštěvníky oslav seskoku parašutistů u Nehvizd
28. prosince byli váleční veteráni, sokolové, novináři
ale dokonce i pamětníci události. Od seskoku
parašutistů akce Anthropoid, jejíchž cílem byl
Reinhard Heydrich, totiž uplynulo přesně 70 let. Akce,
kterou pro nepřízeň počasí nezahájil skutečný seskok
parašutistů, se za Čelákovice zúčastnil místostarosta
Jaroslav Ryneš. -pek-

Svatoštěpánské setkání dětí se uskutečnilo 26. prosin-
ce v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Děti společně
se členy Spolku pro varhanní hudbu a jejich přáteli,
zejména Milanem Turinským, který hudební část diri-
goval, provedli pásmo českých, moravských a slez-
ských koled, mapující průběh svátků od adventu až po
Nový rok. Duchovním slovem doprovodil p. Michal
Kaplánek. Starší děti připravily pro dětské návštěvníky
i malou soutěž. Kostel zaplnilo publikum všech gene-
rací. Setkání bylo zakončeno přátelským posezením
na římskokatolické faře. Michaela Petišková

Od adventu do Vánoc
Dny adventu až do Vánoc byly v knihovně

plné milého shonu. Čtenáři si pilně chodili
vybírat knihy na vánoční svátky i dny zimní
nepohody. Knihovna je jako vždy vítala ve
svátečním duchu. Vánoční výzdoba, příjemná
atmosféra doplněná koledami a inspirace k dár-
kům přispívaly k navození atmosféry jednoho
z nejkrásnějších období v roce. Řada čtenářů
využila podnětu věnovat roční zápisné do 
knihovny formou darovacího certifikátu.

V dětském oddělení se denně střídaly na při-
pravených besedách třídy mateřských a základ-
ních škol. Také v loňském roce se děti vracely
k zimě Josefa Lady. Nezaměnitelné kouzlo sta-
ročeských Vánoc znovu ožívalo při vyprávění
a předčítání z jeho knih. Evropské Vánoce sym-
bolizoval známý dojemný příběh Ch. Dickense
Vánoční koleda, napsaný už v 19. století.

Uprostřed adventního času měli návštěvníci
možnost si udělat prostřednictvím celodenní
výtvarné dílny Lucie Ulíkové z českobrodského
občanského sdružení Magráta andělská křídla
z muffinových košíčků. Dílna se setkala s vel-
kým ohlasem, děti se radovaly z vlastnoručně
vyrobených dárečků pro maminky.

Soňa Husáriková, ředitelka

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

pondělí 30. ledna v 17.30 hod.

Martina Hráská a Dlouhá cesta

Beseda se zakladatelkou občanského sdružení
na pomoc rodičům, kteří přežili své děti.

Městské muzeum
Na Hrádku 464

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

http://www.muzeum-celakovice.com

Michal Příhoda je brněnský fotograf, který
dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organi-
zací Bwindi Orphans – zaměřenou na pomoc
dětem v Ugandě. Soubor fotografií, ze kterého
je tato výstava sestavena, vznikl během jeho
cest do Ugandy a sousední Rwandy. Vedle idy-
lických fotografií přírodních krás, divokých zvířat
v národních parcích působí zdánlivě kontrastně
obrázky ugandské reality. Přesto, že děti na
fotografiích jsou otrhané a zjevně z těch nej-
chudších sociálních vrstev, nepůsobí v žádném
případě pesimisticky. Naopak, očividná radost

ze života z nich přímo sálá a sálá i ze všech
Michalových fotografií.  Stručně by se dalo říci,
že výstava Uganda v obrazech by mohla mít
podtitul – chudá, ale nesmírně pozitivní země
očima fotografa, který si její přírodu a obyvatele
zamiloval a je to z jeho práce skutečně cítit.

Bwindi Orphans je nezávislá nezisková orga-
nizace založená v roce 2006, zabývající se pomo-
cí sirotkům a dětem z extrémně chudých rodin
v africké Ugandě. V současné době jich prostřed-
nictvím tzv. adopce na dálku podporuje 170. 

Podrobné informace jak o dětech, tak o pro-
jektech najdete na webových stránkách
www.bwindiorphans.org.

David Eisner, ředitel muzea

Uganda v obrazech 
Michala Příhody 

V sobotu 21. ledna 2012 v 10.00 hod. se
uskuteční v prostorách Výstavní síně
Městského muzea vernisáž fotografií Michala
Příhody UGANDA V OBRAZECH.

Děti z 3. C ZŠ Kostelní při adventní dílničce v knihovně. Znáte lepší symbol Vánoc, než darovaná andělská křídla
mamince? Foto: Naděžda Štěrbová

Poprvé v historii naší knihovny 
dosáhl roční počet výpůjček sta tisíc.

Toto číslo bylo pokořeno 
v předvánočním čase.
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ZÁPIS dětí
do 1. tříd

ZÁKLADNÍCH ŠKOL
v Čelákovicích proběhne

na obou školách
ve čtvrtek 9. února 2012
od 13.00 do 17.00 hod.
a pátek 10. února 2012
od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.

Základní škola
Kostelní 457

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

Mateřská škola
Rumunská 1477

tel.: 326 910 914, 326 910 919
e-mail: materidouska@czela.net

http://www.materidouska.czela.net

Pohádkový zápis na Kamence
Stalo se již tradicí, že zápis do prvního

ročníku probíhá na naší škole formou blízkou
dětem. Letos se budoucí prvňáčci mohou těšit
na Cestu pohádkou. A aby děti vstup do první
třídy zvládly co nejlépe, musí být dobře připra-
veny. Co by tedy měl budoucí prvňáček umět?
Nabízíme Vám několik rad:
• Dbejte na to, aby Vaše dítě správně drželo

tužku a k práci si umělo hezky sednout
(špatné návyky se nám ve škole už hůře
odbourávají).

• Pokud Vaše dítě ještě neumí správně vyslovo-
vat, neodkládejte návštěvu logopeda.

• Veďte děti k poslušnosti, netrpte jim odmlou-
vání a skákání do řeči nejen dospělým.

• Neulehčujte dětem zvládání sebeobsluhy
(obléci se a zavázat si boty, uklidit si svůj kou-
tek, urovnat si věci). Uvidíte, jak jsou samy
šikovné!

• Dítě se má do školy těšit, proto ho školou
nestrašte.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.
Kolektiv učitelek prvních a druhých ročníků

7. 12. 2011 jsme u nás v Mateřské škole
Rumunská rozsvítili vánoční strom. Byla to velmi
milá a povedená akce. Děti se svými učitelkami
vyrobily drobné dárečky, podával se vánoční čaj
a svařené víno, maminky připravily něco dobré-
ho na ochutnání. Paní učitelky zazpívaly vánoční
koledy a zarecitovaly básničku. Atmosféra toho-
to odpoledne byla velmi příjemná, a když se
v 17 hodin rozsvítil strom, ozvalo se hromadné
áááách…

Poděkování patří firmě Conrad, dobrovolným
hasičům z Brandýsa n. L., TS Čelákovice
a všem, kteří si udělali čas a přišli se k nám do
mateřské školy podívat.

Dagmar Horáčková, ředitelka

referáty a další se budou věnovat výtvarným
činnostem. Občas přijdou i naši nejmenší
prvňáčci nebo druháci s našetřenými korunka-
mi, které by rádi utratili – zde pak sami poprvé
radostně nakupují. Pro ně máme např. omalo-
vánky, ořezávátka, gumy, bločky a další drob-
nosti.

Přijďte se podívat, zdali bychom neměli i pro
vás něco zajímavého ke koupi!

Jindra Chourová

Služba školy dětem
Každý návštěvník naší školy si hned ve vstup-

ním vestibulu může všimnout malého okénka.
Skrývá se za ním prodejna papírnictví „Krámek“.
Potřebujete-li si ještě před začátkem vyučování
koupit sešit, pravítko, tužku či jiné potřebné
školní pomůcky, máte možnost.

Fronta stojící ráno u „Krámku“ je zajímavým
indikátorem, podle něhož se dá spolehlivě
poznat, že právě dnes píše některá třída důleži-
tou písemnou práci, že v jiné třídě děti chystají

Foto: J. CH.

ROUTA
tel.: 604 146 682 (ne SMS!)
e-mail: info-routa@seznam.cz 

http://www.rc-routa.cz 

Rodinné centrum ROUTA

Představujeme Vám naše kluby

Klub náhradních rodin
Vítáme pěstounské a osvojitelské rodiny, žada-
tele, ale i všechny ostatní, kdo se zajímají o pro-
blematiku náhradní rodinné péče.
Odborné přednášky na témata související
s náhradním rodičovstvím, např. kontakt
(vztah) s biologickou rodinou, specifické
výchovné problémy přijatých dětí, respektující
výchova atd.
Víkendová setkání rodin – společné víken-
dové pobyty, které jsou příležitostí k vzájemné-
mu sdílení, poznávání, vyměňování zkušeností.
Přijaté děti si na pobytech mohou uvědomit, že
nejsou jediné, kdo do svých rodin přišly poně-
kud nestandardní cestou.
Kontakt: nahradnirodiny@seznam.cz

Plavecký klub Tučňáčci
Proč plavat s námi:
• Pracujeme profesionálně a s kvalitním vyba-

vením.
• Jsme členy Aliance dětského plavání.
• Snažíme se vytvářet přátelskou atmosféru pro

děti i pro Vás.
• Udržujeme stálou kvalitu všech lekcí (i nahra-

zovacích).
• Pravidelně necháváme kontrolovat kvalitu

čištění a kvalitu vody v bazéncích kreditova-
nou laboratoří.

• Stále sledujeme nové trendy, průběžně se
vzděláváme.

• Zaručujeme 2 „zkušební lekce“.

Klub táta v akci
Klub pro táty s dětmi. Dobrodružné výpravy za
poznáváním – pro celé rodiny i ryze „otcovské“,
společná sobotní setkávání v herně MC, jedno-
rázové akce, opravdová dílna, hledání čeláko-
vického pokladu, pobyty… a co vás napadne!
Kontakt: tata-v-akci@seznam.cz

Odpolední útočiště – ROUTA
po – pá 16.00 – 19.00 hod.

S.O.S. a mobilní služba – péče o dítě pro
zaměstnané
• Zajišťujeme převod dětí z MŠ a ZŠ do Routy,

odpoledního útočiště v prostorách MC. 
• Mobilní služba – na základě předchozí rezer-

vace. 
• S.O.S. služba – v případě nenadálé události

na straně rodiče.

Infocentrum – Rodina a práce
Pravidelná provozní doba infocentra (604 146
682): po – pá 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.,
více informací o dalších akcích a aktivitách
našeho sdružení na www.rc-routa.cz

Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

Stankovského č.p. 1650
(vchod z ulice Na Stráni)

tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz

www.mccelakovice.cz
(nabízíme zasílání programu a dalších

informací na Váš e-mail) 

Otevřeno máme: od středy 4. 1. 2012
pondělí 9.00 – 12.00 pro maminky a miminka
úterý otevřena pouze malá herna
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
• Bezplatné hlídání dětí v MC
pro děti od 2,5 let rodičů hledajících si za-
městnání, středa 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00
hod., bližší informace na našem webu.
• Předporodní kurzy
út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Karolina Švechovičová, přihlášky a info 
731 310 509.
• Kurzy masáží kojenců a batolat
vede porodní asistentka Karolina Švechovičová,
nutno přihlásit se na tel.: 731 310 509.

AKCE
• „O Rumcajsovi“
st 11. 1. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců.
• Křesťanské setkání
st 18. 1. od 19.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi.
• Divadélko pro nejmenší
st 25. 1. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců.
• 1. pomoc u dětí
st 25. 1. 19.00 – 21.00 hod., nutno předem přih-
lásit na tel.: 774 048 044, seminář je zdarma,
finančně podpořeno z projektu MPSV.
• Partnerská komunikace s PhDr. Ludvíkem
Jarošem, CSc.
út 31. 1. 19.00 – 21.00 hod., nutno předem přih-
lásit se na tel.: 774 048 044, seminář je zdarma,
finančně podpořeno z projektu MPSV.
• Kosmetika pro malé slečny (cca od 8 let)
so 4. 2. dopoledne.
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Společenská kronika
Dne 27. ledna 2012 se

dožívá krásného životního
jubilea 70 let paní Alena
OCHMANOVÁ, rozená
Štarmanová.

Vše nejlepší přeje manžel,
syn Tomáš, dcera Alena
a vnoučata Filip a Milan.

Dne 30. 1. 2012 oslaví
své 80. narozeniny paní
Antonie STRNADOVÁ.
Do dalších let mnoho 
zdraví, štěstí, spokojenosti 
a životního elánu přeje
manžel, dcera a bratr 
s rodinami.

31. 1. 2012 oslaví 70.
výročí narozenin náš Toník
KAŇÁK (doktůrek), ze srdce
mu všichni blahopřejeme 
a přejeme pevné zdraví 
a pohodu do dalších let.
Martina a Roman s ro-
dinami, příbuzní, známí 
a kamarádi.

2. 2. 2012 oslaví náš
Vojta HANŽLÍK (velrybář)
kulaté 70. narozeniny,
všichni mu přejeme hodně
zdraví a štěstí a pohodu do
dalších let.
Martin a Michal s rodina-
mi, příbuzní, známí a
kamarádi.

Chtěli bychom tímto
poděkovat všem, kdo jste
se přišli rozloučit s panem
Bohumilem MUZIKÁŘEM,
který nás opustil 25. 11.
2011. Děkujeme také za
zaslané kondolence.

Manželka s rodinou

Dne 19. ledna by oslavi-
la své 80. narozeniny naše
maminka a babička paní
Marie SVOBODOVÁ.
S úctou a láskou vzpo-
mínají synové s rodinami.

22. ledna 2012 by se
dožil náš syn Eduard
BOROVIČKA 60 let.
Vzpomeňte s námi.

Zarmoucená rodina

Opuštění pejsci děkují!
Děkujeme všem, kteří

nezapomněli na opuštěné
čtyřnohé kamarády v psím
útulku  Lysá nad Labem
a přišli je potěšit dárkem
v podobě krmiva a dobrot,

ale i dárkem největším – novým domovem.
Děkuje za materiální a finanční podporu

a přejeme úspěšný rok 2012!
Psí útulek Lysá nad Labem

www.pejscilysa.wz.cz

Milá Routo,
tímto bych Ti chtěla poděkovat, za to že jsi.

Je mi 35 roků a poprvé jsem se o Tobě
dozvěděla, když se narodil můj nejmladší
synek. Tehdy jsem si říkala, že Tě možná budu
potřebovat, a nemýlila jsem se.

Jak všichni víme, s dětmi čas běží velice
rychle. Tři roky utekly jako nic a já věděla, že
pomalu musím plánovat návrat do pracovního
procesu. Od září jsem využívala středeční bez-
platné hlídání, moc mi to pomohlo, mohla jsem
se připravit na pohovor, který jsem posléze 
úspěšně absolvovala. Také jsem se zúčastnila
několika seminářů, všechny hodnotím kladně,
a informace, které jsem z nich získala, jsou veli-
ce užitečné. Nejvíc se mi hodí poznatky z inter-
aktivního semináře: Slaďování osobního,
rodinného a pracovního života. Již brzy je pře-
vedu do praxe. Díky semináři o chronickém stre-
su teď vím, jak mu předcházet. Mimo jiné jsme
se také naučili jednu krátkou, ale účinnou rela-
xační techniku. Líbil se mi také seminář o mlad-
ším školním věku, můj nejstarší syn chodí do
třetí třídy, tak je to pro mě aktuální. Dále jsem se
přihlásila na individuální poradenství s psycho-
ložkou Ilonou Špaňhelovou. To víte, maminka od
tří kluků má spousty otázek.

Od nového roku nastupuji do zaměstnání na
plný úvazek a budu dojíždět do Prahy. Proto se
těším na další spolupráci s Routou, zajímá mě
zejména mobilní a S.O.S. služba. Po svých
nynějších zkušenostech vím, že moje děti
budou s „tetami“ v Routě spokojené.

Ještě jednou děkuji a přeji hodně úspěchů
v roce 2012! Martina Popová

Omluva redakce
V čísle 12-2011 na str. 19 byl chybně uveden

autor fotografie pod článkem Veselé barevné
odpoledne aneb malování na trička s rodiči (MŠ
Rumunská). Autorkou snímku je Ivana
Hausteinová.

C H O V A T E L É

DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci 
MUDr. Hany Ježkové,
Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
každé poslední
úterý v měsíci

• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,
Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci

MĚŘENÍ
RIZIKOVÝCH TUKŮ
Nechte si zdarma změřit rizikové tuky každé
pondělí v KD Čelákovice, vestibul u předpro-
deje, vždy v 9.00 – 12.00 hod.
Další konzultace na tel. 602 976 602.

Tomáši, blahopřejeme
V prosincovém časopise „CHOVATEL“ zve-

řejnil pan Jiří Schönfelder (přední posuzovatel
zvířat v naší republice) hodnocení nejlepších
králíků Kastorexů za posledních deset let
v České republice. V tomto hodnocení čtyřikrát
obsadil první místo náš chovatel pan Tomáš
Ponya z Přerova nad Labem. Na kolekci
Kastorexů získal 379 bodů, a tím i titul Mistra
České republiky. Na Evropské výstavě v Praze
byl naším nejúspěšnějším vystavovatelem
a k získání titulu „Mistr Evropy“ chyběla
Tomášovi jen polovinka bodu. Získal zde dva
poháry.

Tomáš Ponya se zúčastnil též Evropské
výstavy v Nitře, kde získal dvě čestné ceny
a opět patřil mezi nejlepší reprezentanty České
republiky.

Upřímně blahopřejeme!
Petr Bajer, předseda ZO ČSCH Čelákovice

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A
Vyjít si v lednu do lesa na procházku

(vybaveni termoskou s čajem a třeba přebytky
vánočního cukroví) je běžné. Vzít si s sebou
košík na houby, to už může hraničit
s novoročním šílenstvím. Prosím za všechny
kolegy, neházejte po nás sněhové koule, s tím
bláznovstvím to není až tak stoprocentní. Při
vhodném klimatu, pokud nejsou opravdu
třeskuté mrazy, najde zkušený houbař od
plodnic penízovky sametonohé přes hlívu
ústřičnou a pařezník pozdní třeba i šťavnatku
pomrazku.

Vraťme se ale z přírody do tepla kuchyně.
První týdny nového roku jsou vhodné ke

kontrole uskladněných plodnic hub, které jsme
v „hlavní“ sezoně mnohdy pracně nasbírali.

Především mražené houby, které nebyly
předem blanžírované či podušené, je vhodné
začít postupně kuchyňsky upravovat a sa-
mozřejmě konzumovat. Zamražené houby
v syrovém stavu se doporučují zpracovat do tří
měsíců od uskladnění.

To takové vydušené houby vhodně uložené

v mrazničce vydrží i do dalšího roku. Nemluvě
o těch kvalitně naložených v octovém či slad-
kokyselém nálevu.

Asi nejdéle vydrží houby sušené. Vhodně
uskladněné a jednou za čas opečované
kontrolou. Sušené plátky či v některých
případech i celé plodničky je potřeba uchovávat
v dobře uzavíratelných čistých sklenicích. Přesto
vyvarovat se zvlhčení uskladněného materiálu je
těžké. Stačí jen nad vařičem otevřít nádobu
a nasypat něco zázračného do bramboračky.
Proto jednou za čas ona zmíněná kontrola.
Pokud se houby lámou, je vše v pořádku, pokud
jsou pružné, je třeba je opět dosušit. Naše
babičky často měly pěkný vyšívaný sáček
s hříbky nad plotnou kamen. To bych raději
nechal krásné minulosti, ale jeden „babský“
recept přidám. Prosypte uskladněné sušené
houby mletým pepřem, ten absorbuje vláhu
dříve než houby a navíc po proklepání sklenice
se krásně usadí na dně, takže chuť plodnic prak-
ticky neovlivní.

Aleš Chvojka, MK Čelákovice
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FLORBAL
FBC ČELÁKOVICE
MUŽI
Muži se stále drží na druhém postupovém místě
v tabulce.
FBC ČELÁKOVICE - LAS PLANTAS PRAHA
7:3
Vyrovnané utkání, ve kterém jsme rozhodli
o našem vítězství ve třetí třetině.

ŽÁCI
Žáci drží druhou příčku a již jim chybí jen jedna
výhra, aby měli jistotu play-off.
FBC ČELÁKOVICE - TJ SOKOL HODKOVICE
11:6
V utkání se dařilo Jandourkovi, který dal
v utkání sedm branek, a pomohl nám tak 
k vítězství.
FBC ČELÁKOVICE - TJ ZÁKUPY 2:7
Neproměňování šancí nás připravilo o lepší
výsledek.
FBC ČELÁKOVICE - SC PODJEŠTĚDÍ 4:2
Od druhé třetiny jsme soupeře přehrávali, to
rozhodlo.

ELEVOVÉ
FBC ČELÁKOVICE - T KOLÍN 0:0
Přátelské utkání, které skončilo spravedlivou,
ale ve florbalu až neuvěřitelnou remízou; šancí
si ale obě mužstva vytvořila dostatek.

Více k zápasům na www.fbk.celakovice.cz
nebo na vývěsce v Masarykově ulici 176
(naproti prodejně NEPA-SHARP).

Tomáš Holcman
ORKA
Dalšími zápasy pokračovala druhá liga mužů.
Orce se tentokrát příliš nedařilo, nicméně 
v tabulce jí patří nyní páté místo.
Orka – Wizards DDM Praha 10 4:6
Orka – Tatran Střešovice B-Boyzzz 5:7
BILLY BOY Mladá Boleslav B – Orka 7:3

Junioři se drží na špici své soutěže a po dalších
výhrách jim patří druhé místo.
Tatran Střešovice B-Boys – Orka 2:8
Orka – Floorball Club Falcon 5:2
Orka – AC Sparta Praha Florbal B 7:3
FBC Pitbulls Kolín – Orka 3:3

Po pěti smolných prohrách o jedinou branku
dokázali dorostenci protrhnout tuto sérii a dva-
krát jasně zvítězili. V tabulce jim patří zatím
sedmé místo.
Floorball Club Falcon – Orka 4:3
Orka – SK Florbal klub Petrovice 9:3
FbC Panthers B – Orka 5:10

V lize starších žáků zaznamenala Orka teprve
druhou porážku v sezoně, tentokráte od zatím
neporaženého Tatranu Střešovice. V tabulce
patří Orce čtvrté místo.
AC Sparta Praha Florbal – Orka 1:5
Orka – Viking group TJ Sokol Kobylisy 7:3
TJ JM Chodov – Orka 5:5
Orka – Tatran Střešovice 3:7

Martin Bajer

Reprezentanti řádili v ulicích Čelákovic
Vyvrcholením 37. ročníku Večerního běhu městem Čelákovice byl nesporně závod mužů, který

způsobem start – cíl vyhrál mladý vytrvalec Jiří Homoláč z UNI Brno, svěřenec trenéra Jiřího
Sequenta. Za dobrých podmínek (teplota těsně nad nulou, žádný sníh ani náledí) zaběhl vítěz hlav-
ního závodu čas 19:52, a připojil se tak k nemnoha běžcům, kteří v posledních letech na okruhové
trati dlouhé 6 500 metrů překonali magickou dvacetiminutovou hranici.

Skvělou podívanou přítomným divákům však servírovali i veteráni, kteří běželi před hlavním závo-
dem. Výbornou úroveň měl i závod žen, který s převahou vyhrála Ivana Sekyrová, nejvážnější 
kandidátka na titul vytrvalkyně roku.

A přitom se klidně mohlo stát, že by u kolonky 37. ročníku Večerního běhu, založeného legendár-
ním maratoncem Rudolfem Vicherou, mohlo být uvedeno „z technických důvodů nekonáno“. Protože
na podzim probíhaly na náměstí stavební úpravy s uzavírkou komunikace.

Čelákovičtí pořadatelé ovšem nepatří k alibistům, kteří by akci zrušili s poukazem na „vyšší moc“.
Naopak, společně hledali nejvýhodnější náhradní termín a los padl nakonec na druhou prosincovou
sobotu. Ještě nikdy tento běh neprobíhal v prosinci, a tak se organizátoři modlili, aby jim zima neu-
dělala čáru přes rozpočet. Vyšlo to, podmínky byly možná lepší než při několika předchozích
ročnících.

Dětské kategorie závodily v obvyklém čase – poslední den školního vyučování před 17. listopa-
dem, takže v sobotu 10. 12. 2011se na startu objevily pouze kategorie dospělých, veteránů 
a juniorů.

Po velmi slabě obsazených kategoriích juniorů a juniorek vyběhly ženy. Bylo jich sice o něco méně
než jindy, ale kvalita nijak nezaostala. Ozdobou byl start mistryně republiky v půlmaratonu a silničním
běhu na 10 km Ivany Sekyrové (AK Sokolov).

Ačkoliv měla v nohách dopolední kros v Plískově u Rokycan, dokázala letos již 40letá závodnice
své kvality také v Čelákovicích. Po prvním ze tří kilometrových okruhů byl sice Ivanin náskok před
jejími největšími soupeřkami Carmen Beshirovou a Terezou Zuzánkovou jen několikametrový, další
průběh závodu však už byl jednoznačný.

Málokdy se u nás sejde na závodě veteránů tak hvězdná konstelace. Není tajemstvím, že muži ve
věku nad 40 let velmi často míchají pořadím i mezi mladšími kolegy. Divákům se představili Róbert Štef-
ko, Mulugeta Serbessa, Ervín Idrís Beshir, Viktor Petroňuk, Miloš Smrčka a Petr Klimeš.

Tempo udávali od startu Beshir, Mulugeta a Smrčka, s malými odstupy následovali Petroňuk, 
Štefko a Klimeš. Právě Róbert Štefko to byl, kdo se opětovně projevil jako mistr taktiky a perfektní
odhadce ideálního tempa. Po druhém okruhu se propracoval na čtvrté místo a po polovině závodu
už vévodil celému poli. Druhé místo mezi čtyřicetiletými patřilo rovněž po zásluze Serbessovi, třetí
finišoval Beshir.

Ve výborné formě zastihl letošní podzim Viktora Petroňuka. I tentokrát odkázal Smrčku na druhé
místo mezi padesátníky, dlužno však dodat, že mezi těmito dvěma běžci je věkový rozdíl osmi let
v Milošův neprospěch. A v tomto věku už jsou léta znát i u těch nejlepších. Třetí místo si pohlídal
bývalý reprezentant Petr Klimeš, který podle vlastních slov už trénuje pouze rekreačně.

Nejrychlejším mužem kategorie do 69 let byl Miroslav Říha (Sokol Sadská) a výborně zaběhl 
i nejstarší muž ve startovním poli, letos již 70letý Miloš Louda ze Sokola Loučeň. V závodě veteránů
startoval také syn zakladatele běhu Pavel Vichera, který i tentokrát věnoval do závodnické tomboly
hlavní cenu – trekové kolo.

Z pravidelných účastníků Večerního běhu městem Čelákovice sice letos chyběl vítěz nejednoho
předchozího ročníku Jiří Miler, jinak však bylo v závodě mužů do 39 let také na co koukat. Svůj první
start v polabském městečku proměnil v prvenství, navíc ve výborném čase, brněnský mladík Jiří
Homoláč, který nedal šanci Pavlu Kubričanovi (AC Mladá Boleslav) ani dalšímu Moravanovi Tomáši
Blahovi (AK Kroměříž).

Senzací bylo čtvrté místo Róberta Štefka, který dvacet minut po skončení závodu veteránů nastou-
pil na start znovu a jehož čas byl o pouhých jedenáct sekund horší! K tomu opravdu nemá cenu nic
dodávat. Dvojnásobný start si dovolili rovněž další dva špičkoví veteráni Mulugeta Serbessa a Miloš
Smrčka.

Také Miloš prokázal, že má obdivuhodnou vytrvalost, rozdíl v časech dosažených při jeho prvním
a druhém startu činil dokonce pouze pět sekund! Pátý doběhl další z bratrů Kubričanových, vodák
Lukáš (Dukla Brandýs n. L.), šestý skončil vítěz Středočeské ligy vytrvalců Michal Michálek (Sokol
Mělník) a sedmé místo patřilo Brňanovi Roberu Míčovi.

Ivo Domanský

Start 37. ročníku Večerního běhu - Memoriálu Rudolfa Vichery. Foto: Pavel Dufek
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NOHEJBAL
Poslední smeč

Za účasti 20 týmů z České a Slovenské
republiky se 17. – 18. prosince v Praze uskuteč-
nil 26. ročník mezinárodního turnaje trojic
v nohejbale. Mezi již zmíněnými dvaceti mužst-
vy nechyběli ani reprezentanti SR hájící barvy
DPMK Košice. TJ Spartak Čelákovice ve slože-
ní Kolenský, Frank, Doucek a Vedral byl naloso-
ván do skupiny spolu s Čakovicemi A, K. Vary B
a Solidaritou. Martin Spilka, jenž si vzal do týmu
Bar u Frigosů Kalase a Hrona, se ve skupině
utkal s Košicemi, Vsetínem A a Žatcem.

V základní části skupiny B Spartak postoupil
z prvního místa se čtyřmi body, druhým postupu-
jícím byly Čakovice A. V základní části skupiny E
stačila Baru u Frigosů k postupu z druhého místa
lepší remíza se Žatcem, což se povedlo, a tak
obě formace čekalo nedělní finále.

Baru u Frigosů se ve finálové skupině vedlo
o poznání lépe než Spartaku a jen horším
vzájemným zápasem se Šacungem B nepo-
stoupil do semifinále. Spartak po úvodní prohře
0:2 s Barem u Frigosů sice vyhrál 2:0 nad I.T.C,
ale to bylo málo, další body již nepřidal a ani on
se nepřiblížil k branám semifinále. Přesto
vystoupení a postup ze sobotní kvalifikace je
velký úspěch čelákovického nohejbalu.

Bar u Frigosů skončil s pěti body na 5. místě
a Spartak se dvěma body na místě 9.

Poslední smeč vyhrály Karlovy Vary, které ve
finále porazily Košice 2:1. V derby o třetí místo
pak Šacung A porazil Šacung B také 2:1.

Vážení sportovní přátelé, dovolte, abych
Vám za nohejbalový oddíl TJ Spartak
Čelákovice popřál do nového roku hodně
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě. Se sportovním pozdra-
vem „Sportu zdar a nohejbalu zvlášť“ hurá
do sezony 2012. Petr Flekač

Šachový klub Spartak Čelákovice
Ve čtvrtém kole regionálního přeboru druž-

stev jsme vyhráli 5:3 nad družstvem Sokol
Nymburk „B“. Cennými body přispěli Petr Tichý,
Petr Kopecký a Libor Mrozinski, remizovali
Kamil Kasal, Martin Sedlatý, Zbyněk Jankovský
a Petr Jiras. Nedařilo se naopak Petru Válkovi.

V 5. kole této soutěže jsme v zápase TJ
Neratovice „C“ vs. ŠK Spartak Čelákovice těsným
rozdílem podlehli silnějšímu soupeři 4,5:3,5.
Cennými body přispěli Martin Sedlatý na 4.
šachovnici a Miroslav Drábek na 8. šachovnici.
Remizovali Petr Tichý, Petr Válek a Libor
Mrozinski. Bohužel své partie prohráli Pavel Horký,
Petr Kopecký a Zbyněk Jankovský. Tímto výsled-
kem se družstvo ŠK Spartak Čelákovice posunu-
lo na 6. místo v průběžném celkovém pořadí.

V příštím, 6. kole, které odehrajeme 15. ledna
a bude prvním v novém roce, nás čeká družst-
vo ŠK města Dobrovice „C“, které se po našem
neúspěchu v 5. kole dostalo v průběžném pořa-
dí na 3. místo.

Dne 9. 12. 2011 jsme zorganizovali pro naše
malé šachisty simultánku s přeborníkem ŠK
Pavlem Horkým (viz foto). Akce se všem
zúčastněným líbila a doufáme, že je povzbudí
do další šachové činnosti.

V měsíci listopadu jsme rovněž zahájili již 
3. ročník Přeboru šachového klubu pro rok
2012, kterého se účastní devět našich členů.

ŠACHY

Foto: Eduard Platz

Exhibice pro školáky
Jeden z úkolů, předvést vrcholový nohejbal

žákům základní školy v Čelákovicích, který zazněl
na posledním zasedání výkonného výboru oddílu
TJ Spartak Čelákovice, se uskutečnil koncem
listopadu v tělocvičně BIOS. Více než sto žáků
a žákyň druhých až pátých tříd Základní školy
Kostelní mohlo zhlédnout modelovou hru v podání
zkušených hráčů TJ Spartaku Čelákovice.

V úvodu učitel a člen nohejbalového oddílu
Jiří Kyliánek vysvětlil základní principy nohejba-
lového utkání a zdůraznil, že i dívky mohou
tento sport provozovat. „Tímto bychom chtěli
navázat na nohejbalovou tradici v Čelákovicích,
kdy naši nynější hráči byli mistři ČR v žákov-
ských a dorosteneckých kategoriích, dále se
stali mistry světa v juniorech a v právě ukon-
čeném ročníku skončili v dlouhodobé soutěži na
třetím místě v České republice,“ dále dodal.

V exhibičním vystoupení předvedli Kolenský
s Douckem, jak vypadá extraligová hra v singlu,
následovala ukázka dvojek a trojek v podání
dalších členů Spartaku Choury, Bareše,
Flekače, Spilky a Kyliánka.

Cílem této nohejbalové exhibice bylo v rámci
založení nohejbalového kroužku na této škole
přilákat co nejvíce dětí. Sportovní vybavení
dodá nohejbalový oddíl z Čelákovic a přítomni
budou rovněž hráči extraligového týmu.

-pf-

V rámci vánočních a novoročních šachových
aktivit připravil výbor ŠK přebor v bleskovém
šachu, který se uskutečnil 6. ledna.

Pokud máte zájem se rovněž aktivně zapojit
do šachového dění v Čelákovicích a blízkém
okolí, nebo si jen obyčejně zahrát šachy, přijďte
mezi nás – hrajeme každý pátek od 18.00 hod.
v sokolovně, Masarykova 585/16, kancelář 
v 1. patře (za kulečníkovými stoly). Dílčí aktuali-
ty a informace naleznete na http://www.sachy-
celakovice.cz.

Účast v našem šachovém kroužku mládeže
zůstává i nadále otevřena. Je možno se hlásit 
u vedoucího kroužku (Eduard Platz, tel.: 
602 281 027). Libor Mrozinski

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice
Vedoucí sauny: Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

Provozní doba:

pondělí 14.00 – 22.00 muži 
úterý 17.00 – 22.00 smíšená
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO

Pozor změna - rozšíření saunovací doby pro
ženy ve čtvrtek již od 14.00 hod. a v sobotu
od 12.00 hod.

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

Provozní doba:
po 17.30 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 19.00 – 21.30

(18.00 – 19.00 ZP Metal-Aliance)

čt 17.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu: září až červen –
Městský bazén, tel.: 326 991 766, 605 317 954
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30 kam za kulturou 1/2012 

do úterý 31. 1.
Městské muzeum
KRAJINY Z BLÍZKA I Z DÁLKY
Výstava obrazů Jaroslava Mokrého ve vstupní
místnosti muzea přístupná denně mimo 
pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 14. 1. 7.00 – 10.00 hod.
sokolovna
POCHOD TŘÍKRÁLOVÝ
37. ročník turistického pochodu pořádaného
oddílem turistiky TJ Spartak Čelákovice a KČT.
Start od 7.00 do 10.00 hod., cíl do 18.00 hod.
v sokolovně, Masarykova ulice 585.

neděle 15. 1. 8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

sobota 21. 1. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA, TŘI PRADLENY
Divadelní představení pro děti i dospělé.

sobota 21. 1. – neděle 19. 2.
Městské muzeum
BWINDI ORPHANS – UGANDA V OBRAZECH
výstava o. s. Bwindi Orphans, neziskové orga-
nizace zaměřené na pomoc dětem v Ugandě,
přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní vernisáž
v sobotu 21. 1. od 10.00 hod.

sobota 21. 1.  14. 00 – 16.00 hod.
Klub Čajovna (klubovna MDDM – budova TS
v Lipové ulici, Za Dráhou)
KLUB DESKOVÝCH HER
Hravá sobotní odpoledne pro děti, mládež,
dospělé, rodinné týmy, vede Martina Slováková.

sobota 21. 1. 14.00 – 17.30 hod.
MDDM
MALOVÁNÍ NA SKLO A PORCELÁN
Výtvarný kurz – Základy řemesel s Alenou
Zradičkovou, pro děti od 4. tř., mládež, dospělé,
předem přihlášené.

sobota 21. 1. 17.00 - 21.30 hod.
Klub Čajovna (klubovna MDDM – budova TS
v Lipové ulici, Za Dráhou)
JAMKLUB
Hraní na bubny a další hudební nástroje, pro
mládež a dospělé, předem přihlášené. 

neděle 22. 1.  17.00 – 18.30 hod.
Klub Čajovna (klubovna MDDM – budova TS
v Lipové ulici, Za Dráhou)
TÁBOROVÉ ZPÍVÁNÍ
S Alenou Zradičkovou a s hosty, pro volně
příchozí děti i rodiče a další kamarády táboro-
vých písniček a pro účastníky příměstských
táborů MDDM.

středa 25. 1.  19.00 hod.
Městské muzeum
O UGANDĚ
Přednáška ve spolupráci s Bwindi Orphans, o. s.,
neziskovou organizací zaměřenou na pomoc
dětem v Ugandě, vstupné dobrovolné.

neděle 29. 1.  14.00 – 17.30 hod.
MDDM
ŠPERKY A BROŽE Z OVČÍHO ROUNA
Výtvarný kurz se Sašou Oppovou, pro děti od 
4. tř., mládež, dospělé, předem přihlášené.

pondělí 30. 1.  17.30 hod.
Městská knihovna
MARTINA HRÁSKÁ a DLOUHÁ CESTA
Beseda se zakladatelkou občanského 
sdružení na pomoc rodičům, kteří přežili 
své děti.

pátek 3. 2.  10.00 – 12.00 hod.
klubovna MDDM v Kulturním domě
OBRÁZKOVÁNÍ
S Helčou Jandurovou – pololetní prázdniny pro
předem přihlášené.

sobota 4. 2.  10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadelní představení pro děti i dospělé.

Aktuálně na www.celakovice.cz / pravé
menu / kulturní kalendář

Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380
tel.: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají senioři
nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupenka je
nepřenosná. V den konání kulturní akce není předpro-
dej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu před začát-
kem každého představení.

sobota 14. 1. 20.00 hod.
MARUNO, POJĎ SI ZAPLESAT!
Studentský ples pořádá Rodičovské sdružení
Gymnázia Čelákovice, o. s.

úterý 17. 1. 9.30 hod.
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím,
vstupné: 40 Kč, pořadatel: agentura
Semtamfor.

pátek 20. 1.  20.00 hod.
III. ORIENTÁLNÍ PLES
Pořadatel: Dana Rancová

sobota 21. 1. 20.00 hod.
XIII. REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU
Hudba nonstop – hudební skupina ALFA a ori-
ginální orchestr JAZZ DEATH BAND. Poslech
a tanec na rozmanité melodie, pestrá tombola,
taneční vystoupení. Předprodej vstupenek
v kanceláři KD a Sport – Zdeňka Opltová, tel.:
326 992 727, vstupné: 180 Kč, pořadatel: Jan
Prokůpek.

pondělí 23. 1. 9.30 hod.
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

pondělí 23. 1. 19.30 hod.
JAKEOVY ŽENY
V podání Divadelní společnosti Háta.
Inteligentní komedie o partnerských vztazích,
o citových vazbách, o důvěře a nevěře, o fanta-
zii. Neobvyklé obsazení (jeden muž, šest žen)
na nápaditém půdorysu prolínajících se dialogů
reálných i vysněných slibuje atraktivní zábavu.
Hra je zároveň velice dojemná a citlivě poučná.
Obsazení: Libor Hruška – Zbyšek Pantůček,
Adéla Gondíková, Ivana Andrlová – Veronika

Jeníková, Jana Birgusová – Hana Kusnjerová,
Marcela Nohýnková – Vlasta Žehrová, Olga
Želenská, Pavla Vojáčková – Jana
Zenáhlíková. Vstupné: 240 nebo 200 Kč.

sobota 28. 1. 20.00 hod.
XI. MYSLIVECKÝ PLES
Pořádá Okresní myslivecký spolek Praha-
východ.

PŘIPRAVUJEME:

pátek 3. 2.  20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES
Pořádá Taneční a sportovní klub Dynamik Lysá
nad Labem. Hraje orchestr O. H. TONY BLACK
BAND, taneční ukázky a tombola.

pondělí 13. 2. 19.30 hod.
SVĚCENÝ & JABLKOŇ
Unikátní spojení houslí Jaroslava Svěceného
s netradiční tvorbou populární folkové skupiny
Jablkoň. Exotické nástroje...

pondělí 27. 2. 19.30 hod.
HANKY PANKY
travesti show

UGANDA V OBRAZECH – VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ 21. LEDNA
V sobotu 21. ledna 2012 v 10.00 hod. se uskuteční v prostorách výstavní síně Městského muzea

vernisáž fotografií Michala Příhody UGANDA V OBRAZECH. Součástí bude krátké představení malé-
ho českého projektu Bwindi Orphans, ochutnávka výborné ugandské kávy, čaje a buráků.
Zakoupením tradičních rukodělných výrobků ugandského venkova, které v rámci podpory dětí Bwindi
Orphans vykupuje od ugandských rodin (ošatky z trávy, korálky z papíru a dřevěné figurky goril), zís-
káte nejen netradiční dárek či ozdobu, ale přispějete konkrétní rodině, jejíž příběh si můžete vyhle-
dat na internetových stránkách. Můžete se těšit také na hudební vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha.

David Eisner, ředitel Městského muzea v Čelákovicích


