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Sněhová nadílka na čelákovickém náměstí. Foto: -dv-

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2013 
BYL NAKONEC SCHVÁLEN

● Jarmila Volfová, členka Rady města Čelákovic

Návrh rozpočtu města pro rok 2013 zpracovaný odborem finančním a plánovacím
Městského úřadu ve spolupráci s vedením města byl zveřejněn na úřední desce
dne 23. 11. 2012, finančním výborem byl projednán dne 28. 11. 2012 a Radou
města o týden později. Úpravy rozpočtu v objemu 6 mil. Kč navržené zastupitelem
Bohumilem Klicperou byly představeny přímo na zasedání Zastupitelstva města
dne 12. 12. 2012 i přesto, že zastupitelé měli rozpočet k dispozici před vlastním
jednáním ode dne zveřejnění na internetových stránkách města.

Zastupitel Petr Petřík opětovně odmítl jednání
opozice v čele se zastupitelem Bohumilem Klic-
perou, která soustavným předkládáním klíčových
návrhů bez podkladových materiálů přímo v den
konání Zastupitelstva prokazuje neúctu k práci
kolektivních orgánů města.

„Vzhledem k tomu, že městu hrozil stav, kdy by
nebyl schválen ani rozpočet města, ale ani roz-
počtové provizorium, rozhodli jsme se s koaličními
zastupiteli zahrnout požadavky opozice zvyšující
výdaje rozpočtu o 6 milionů korun na vodohospo-
dářské investice do rozpočtu města. Tím se poda-
řilo tento rozpočet schválit a Čelákovice tak budou

v roce 2013 hospodařit se zhruba 200 miliony
korun. Je však nutné říci, že rozpočet byl schválen
jen díky tomu, že doplňující položky byly do roz-
počtu vloženy na úkor veřejného osvětlení v Záluží
a také na úkor zahrnutí úvěrového financování.
Jinak by rozpočet města neprošel. V každém pří-
padě vedení města nový úvěr odmítá a bude hledat
finanční zdroje jinde,“ uvedl starosta města Josef
Pátek, který dále dodal: „Nejvýznamnější investiční
akcí v letošním roce je stavba lávky přes Labe, na
kterou se podařilo získat dotaci díky poslanecké
iniciativě ODS ve výši 10 milionů korun ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.“

Vodné a stočné v roce 2013 .. str. 2

Rada města schválila změny cen vod-
ného a stočného za 1 m3. Výši cen najdete
na str. 2.

Zastaví se výstavba lávky? .... str. 7

Na str. 7 přinášíme informace o mož-
ném přerušení prací stavby lávky přes 
Labe, ale i o plánovaném přívozu, který
bude fungovat minimálně od 1. 3. 
do 31. 10. 2013.

Zpravodaj slaví! ...................... str. 16–17

V letošním roce si Zpravodaj připomíná 
35. ročník své existence. Zajímá vás, o čem
jsme psali v letech 1990 a 1991 a jak se naše
městské periodikum změnilo za uply-
nulých 15 let? Nalistujte lednové téma na
str. 16 – 17.

Jízdní řády autobusů ............. str. 23–25

Jízdní řády autobusových linek 405, 412,
427 a 443 jsou čtenářům k  dispozici 
na str. 23 – 25.Pokračování na str. 8



města Čelákovicstr. 2 leden 2013

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 35 (rok 2013), číslo 1. Vydává Město Čelákovice, www.celakovice.cz, IČ 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice,
náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237,
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Jana Marečková, Miroslava Šimonová, Václav Špaček, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jarmila Volfová. Příspěvky v max.
rozsahu 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků,
případně jejich neotištění. Za věcnou správnost zveřejněných příspěvků odpovídají jejich autoři. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf – www.celakovice.cz, sekce Zpravodaj. Tiskne: SAMAB
BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČ 25524291, www.samab.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky
– MK ČR E 12704. Vyšlo dne 3. 1. 2013 v Čelákovicích.

PF 2013

Milí spoluobčané,
dovolte, abych popřál jménem členů redakční rady
všem čtenářům Zpravodaje pohodový a úspěšný
průběh celého roku se symbolickou třináctkou na
konci.

V letošním roce slaví Zpravodaj města Čelákovic
35. výročí své existence. Během následujících
měsíců připomeneme na našich stránkách nejvý-
znamnější události, o kterých byli informováni
občané Čelákovic, Záluží, Sedlčánek a Císařské
Kuchyně v průběhu korálového období, jak je
označována délka trvání manželského svazku
odpovídající době existence našeho městského
periodika.

Přesně po pěti letech jsme se rozhodli změnit gra-
fickou podobu Zpravodaje, která byla připravo-
vána během loňského roku. Zároveň budou nově
všechna vydání celobarevná. Čelákovický měsíč-
ník od letošního lednového čísla tiskne nově
brněnská tiskárna SAMAB Group. 

Rok 2013 je v pořadí desátým, kdy je zveřejňována
elektronická verze Zpravodaje na internetových
stránkách www.celakovice.cz. Součástí tištěných
vydání je i rubrika inzerce, kterou v elektronické
verzi nenajdete. Inzerenty potěšíme zprávou, že
výše ceny za řádkovou i plošnou inzerci zůstává
zachována pro letošní rok ve stejné úrovni, která
byla platná v roce 2012.

Témata Zpravodaje budou letos zaměřena na výro-
čí narození či úmrtí Jana Zacha, Jana Karpaše
a Josefa Volmana. Věnovat se budeme samos-
tatně i životnímu prostředí, bezpečnosti či využití
volného času v Čelákovicích a blízkém okolí v sou-
vislosti s dokončováním stavby lávky přes řeku
Labe, která je nejvýznamnější investiční akcí ve
schváleném rozpočtu města pro rok 2013.

Příjemné chvíle strávené čtením Zpravodaje vám
přeje

UZÁVĚRKA ZMČ!
Uzávěrka únorového čísla (2–2013) Zpravodaje
je v úterý 15. ledna 2013.

● VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2013
v Čelákovicích:
vodné = 37,84 Kč/m3 bez DPH
stočné = 27,57 Kč/m3 bez DPH
celkem 65,41 Kč/m3 bez DPH
(rok 2012: vodné 32,43 Kč/m3 bez DPH, stočné
27,20 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 59,63 Kč/m3

bez DPH)

● MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů je stanoven na rok 2013 ve výši 
516 Kč/osoba.

● PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-
STVA MĚSTA
Zasedání budou v roce 2013 probíhat ve středu,
vždy od 18.00 hodin ve dnech:
6. února, 24. dubna, 26. června, 25. září, 18. pro-
since.

S M S  I N F O K A N Á L
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.

731 136 156
Jste svědky porušování zákona nebo veřej-
ného pořádku? Kontaktujte policii!
Strážníci jsou vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Vodné a stočné 
pro rok 2013

● Marek Skalický, zastupitel za TOP 09

Rada města na svém zasedání dne 6. 12. 2012
schválila výši vodného a stočného v Čelákovicích
pro rok 2013. Cena vodného pro rok 2013 činí
37,84 Kč bez DPH a stočného 27,57 Kč bez DPH,
celkem tedy za vodné a stočné budeme na území
Čelákovic v roce 2013 platit 65,41 Kč bez DPH za
1 m3. Jelikož výše DPH nebyla v době rozhodování
rady známa, bude k výše uvedené ceně sazba
DPH připočtena dle platné legislativy (počítá se
buď se sazbou 15 %, nebo 17,5 %).
Zvýšením ceny vodného a stočného o zhruba
9,7 % Rada města reaguje především na nová
pravidla cenotvorby, která vstupují v platnost od
1. 1. 2013. Zároveň je nutné upravit nájemné
z vodohospodářského systému tak, aby jeho výše
odpovídala podmínkám přijaté dotace na intenzi-
fikaci čistírny odpadních vod (ČOV). Neposledním
důvodem pro zvýšení ceny vody je, ostatně jako
v celé České republice, snižující se trend odběru
vody obyvateli – pro rok 2013 se očekává snížení
fakturovaných kubíků vody o 9 tis. m3. Na druhou
stranu zvýšení cen vodného a stočného zmírňují
nižší poplatky za znečištění životního prostředí
dané bezchybnou funkcí rekonstruované ČOV.

21. listopadu, únik zplodin v RD
V půl deváté večer MP asistovala SDH Čelákovice
a záchranné službě u zákroku v rodinném domě
vJiřině. Jednalo se ootravu zplodinami z benzínové
elektrocentrály, která byla umístěna ve sklepě. Muže,
který byl v domě, převzala záchranná služba.

24. listopadu, opilec za volantem
Ve dvě hodiny ráno zaregistrovala hlídka MP vozid-
lo, které podezřele kličkovalo po ulici Stankov-
ského. Při následném pokusu jej zastavit se řidič
s vozidlem snažil skrýt mezi garážemi. Když jej
strážníci vyzvali k vystoupení z vozu a předložení
dokladů, řidič vozem naboural do služebního
vozidla MP a snažil se z místa ujet. Strážníci tak
museli použít donucovacích prostředků. Po potyč-
ce byla na místo přivolána Policie ČR, která zjistila,
že muž měl v krvi okolo 1,9 ‰ alkoholu, a proto
si věc převzala do vyšetřování ze spáchání trest-
ného činu.

26. listopadu, klíče v bytě
Žena z Rumunské ulice požádala v 15.30 hod. MP
o pomoc, protože si v bytě zabouchla klíče. Hlídka
se dostavila na místo a přes balkón sousedního
bytu otevřela okno a dostala se tak do bytu, který
byl pak majitelce zpřístupněn.

3. prosince, rozbité okno
Ve tři hodiny odpoledne telefonicky oznámil občan,
že mu nějací tři mladíci rozbili okno v domě. Hlídka
ihned provedla šetření v přilehlých ulicích, kde
podle popisu vypátrala podezřelé. Jednalo se
o mladíky ve věku 14 let. Ti se na místě přiznali
a následně společně s rodiči přislíbili náhradu
škody poškozenému.

5. prosince, vloupání do areálu Kovohutí
Policie ČR požádala ve 4.00 hod. o spolupráci při
zákroku proti pachatelům vloupání do areálu Kovo-
hutí. Hlídky na místě společně zajistily připravený
materiál k odvozu. Díky čerstvě napadenému sně-
hu byly odhaleny stopy nenechavců a následně
po honičce byl jeden z pachatelů dopaden. Šesta-
dvacetiletý muž putoval na služebnu Policie ČR,
kde si jej do péče převzala kriminální policie. Té
pak sdělil i jméno druhého pachatele.
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Město zmírnilo dopady meziročního zdražení
plynu a při nákupu elektřiny ušetřilo na
energetické burze přibližně 1,2 mil. Kč

● Petr Studnička, předseda finančního výboru

Město Čelákovice po roce znovu pořídilo energie na kladenské komoditní
burze. K dodávkám zemního plynu, na kterých loňským nákupem významně
ušetřilo, nyní přidalo i nákup elektřiny a obě komodity se rozhodlo nakoupit
na dva roky.

„Na dodávkách elektřiny jsme ušetřili téměř
1,2 milionu korun. U zemního plynu, kde šla cena
meziročně vzhůru, jsme alespoň snížili dopady
zdražení,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru
Městského úřadu Jindřich Týč.

U elektřiny město soustředilo do společné poptáv-
ky spotřebu vlastních objektů se spotřebou škol-
ských zařízení, Kulturního domu, Knihovny, Muzea,
Technických služeb Čelákovice a společnosti  
Q-byt Čelákovice, s. r. o., která zajišťuje správu
bytového i nebytového fondu Čelákovic a neda-
lekých Milovic. Výsledný objem pořizovaných
dodávek elektřiny na roky 2013 a 2014 přesáhl
3,5 tisíce megawatthodin a Čelákovice při nákupu
zastupovaly všechny tyto subjekty.

U zemního plynu byla pořizována dvouletá do-
dávka v režimu velkoodběr v objemu téměř 

56 tisíc MWh do 11 odběrných míst a v režimu
maloodběr v objemu 13,5 tisíce MWh do 
47 odběrných míst. Město se u těchto produktů
už loni dostalo na tržní úroveň a předpokládalo
dopad meziročního zdražení.

„Listopadovým nákupem na komoditní burze se
podařilo vysoutěžit cenu, která pak u nových sub-
jektů znamená cenu 717, resp. 721 korun za MWh
faktické snížení nákladů na dodávky zemního ply-
nu,“ upřesnil vedoucí odboru.

U silové elektřiny byla současná průměrná cena
všech zapojených organizací a společností spoč-
tena na 1 545 korun za megawatthodinu (MWh).
„Nám se podařilo na burze nakoupit za cenu
1 222 Kč/MWh, což je meziroční pokles o více než
pětinu,“ doplnil Jindřich Týč.

● Marek Skalický, zastupitel za TOP 09

ANO, MOHLI! Ptáte se proč? Odpověď je celkem jednoduchá, ale šokující:
díky pro mě nepochopitelné liknavosti, neutuchající destrukci všeho
a absolutnímu nezájmu opozičních zastupitelů.

Na jednání Zastupitelstva dne 12. 12. 2012 byl předložen materiál, který Městu
dával možnost přednostního práva odkoupit akcie společnosti Zdroj pitné
vody Káraný, a. s., ve které mají Čelákovice akcionářský podíl. Podíl, sice
malý, nicméně i díky jemu ve spojení s podíly dalších menšinových akcionářů
– tj. obcí, které stejně jako my odebírají vodu z Káraného – znamená vytvoření
protistrany, a tedy plnohodnotného partnera Hlavního města Prahy jakožto
akcionáře většinového.

V praxi je to dle stanov společnosti nastaveno tak, že pokud obce nesouhlasí
s návrhy Prahy, mohou tyto návrhy zablokovat, a tedy je nepřijmout. Pokud
však Čelákovice i ostatní obce nebudou nabízené volné akcie kupovat, může
tato minoritní blokace časem zaniknout a pak si bude Praha s námi prakticky

dělat, co chce. Určí tak třeba vysokou cenu dodávané vody pro ostatní obce. A jelikož naše město je
na tomto zdroji vody plně závislé, tudíž nemá jinou možnost než tuto vodu odebírat, odrazí se cena
vody nakupované zákonitě ve vodném pro všechny občany města. To jsou jasná fakta. O to rozčarovanější
jsem byl, když odkup akcií Zastupitelstvem napoprvé schválen nebyl. Napadaly mě otázky typu:
zastupitelé nechtějí mít za město vliv na cenu a kvalitu dodávané vody? Nerozumí, o co vlastně jde,
o čem hlasují?

Nakonec byl odkup akcií, sice napotřetí a po dlouhém domlouvání a vysvětlování, Zastupitelstvem
města schválen. Nemusíme se tedy v tuto chvíli bát, že budeme pod „vodní“ nadvládou Prahy. Nutno
dodat, že akcie byly prodávány za téměř polovinu jmenovité hodnoty a jejich celková částka byla
1 056 Kč! O to více je to nepochopitelné… Kladu si proto otázku, proč zastupitelé, jejichž hlavní
povinností je hospodařit ve městě s péčí řádného hospodáře, hlasují o něčem tak důležitém, jako je
akcionářský podíl ve společnosti dodávající městu vodu, tak, že nemají prostudovány podklady, či
se spoléhají na zvedání či nezvedání ruky jejich spolustraníků. Klasik by to řekl jednoduše: šlendrián!
Či další z řady nesmyslných „šprajců“ současné opozice? Anebo jen prostý nezájem?

MOHLI JSME V BUDOUCNU PLATIT 
MNOHEM VÍCE ZA VODU?

V pátek 7. prosince se již tradičně konalo Městem Čelákovice
pořádané Vánoční setkání seniorů. Přítomné přivítal a s mno-
hými osobně pohovořil starosta Josef Pátek. Foto: -dv-

1. prosince, slavnostní rozsvícení měst-
ského stromu
Starosta města za pomoci dětí i dospělých úspěš-
ně napodruhé rozsvítil městský vánoční strom.
Odhady hovoří asi o 3 000 návštěvnících.

3. prosince, vánoční beseda v DPS
Z formálních návštěv obyvatel DPS se stala postu-
pem času velmi příjemná a přátelská návštěva.
Tentokráte se nesla ve vánočním duchu, včetně
předání malé pozornosti. Děkujeme čelákovické-
mu dámskému klubu, který věnoval do denní míst-
nosti ručně vyšívané deky.

3. prosince, poděkování úspěšným spor-
tovcům
Starosta města ocenil úspěšné sportovce na
setkání v obřadní místnosti radnice – viz ZMČ
12/2012.

6. prosince, pracovní setkání zastupitelů
nad rozpočtem 2013
Starosta na základě slibu svolal pracovní jednání
zastupitelů nad rozpočtem, aby rozpočet města
byl schválen dostatečnou většinou. Z 21 zastu-
pitelů dorazilo pouhých 7, dalších několik se omlu-
vilo a zbytek se ani nenamáhal omluvu zaslat. Toto
je plnění povinností zastupitele vůči svým obča-
nům?

7. prosince, mimořádná valná hromada
SK UNION
Starosta se zúčastnil mimořádné valné hromady
SK UNION, kde nastínil svoji vizi, jak dál s Měst-
ským stadionem, vysvětlil způsob přerozdělování
městských dotací. Další pozvaní zastupitelé – jako
vždy nedorazili…

12. prosince, ROP Střední Čechy
Starosta a vedoucí odboru rozvoje města
 Teichmanová jednali s ředitelem ROP SČ ve věci
vyúčtování dotace na náměstí.

12. prosince, opět vyhrocené Zastupitel-
stvo
Ačkoliv se zdálo, že přání uklidnění situace v Zastu-
pitelstvu budou následovat i skutky, nestalo se
tak. Zastupitelstvo bylo opět ve velmi vyhrocené
náladě, ale přesto díky velkým ústupkům na straně
starosty se podařilo schválit rozpočet města na
rok 2013.

18. prosince, tradiční vánoční koncert
města
Závěrečná městská společenská akce roku se
opět velmi vydařila. Ve vyprodaném sále Kulturního
domu zahrál orchestr Bohumíra Hanžlíka krásné
vánoční melodie.
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Pronájem nebytových prostor Města
Dle zveřejněného záměru Města na pronájem
nebytových prostor o výměře 61 m2 v Masarykově
ulici č. p. 212 za účelem poskytování ambulantní
péče obyvatelstvu zdravotnickým zařízením, se
zaměřením na výdej zdravotnických pomůcek, na
který reagoval jediný zájemce, schválili radní s tím-
to nájemní smlouvu za cenu 1 200 Kč/m2 ročně.

Odprodej částí pozemků v ulici Václava
Kálika
Rada schválila záměr prodeje částí pozemků
o výměrách 25 m2, 26 m2, 27 m2 a 29 m2, vše v ulici
Václava Kálika, a to za cenu 100 Kč/m2.

Pronájem části pozemku v ulici U Mostu
Záměr města na pronájem části pozemku v ulici
U Mostu za účelem parkování, předložený Radě
na základě zájmu jedno občana, radní neschvá-
lili.

Záměry města na pronájem náměstí
5. května za účelem pořádání trhů a far-
mářských trhů

Rada schválila znění předložených záměrů města
na pronájem části pozemku na náměstí 5. května
na dobu neurčitou za účelem provozování – trhů,
při dodržení následujících podmínek:
• Dodržení vyznačené pronajímané plochy a roz-

místění jednotlivých prodejních míst dle přilo-
ženého situačního plánku.

• Nájemné minimálně 400 000 Kč ročně, splatné
vždy čtvrtletně částkou 100 000 Kč za 40 pro-
vozních týdnů v příslušném roce.

• Pronájem výše uvedeného pozemku na dobu
neurčitou s výpovědí ke dni 31. 12. daného roku.

• Nájemce v případě potřeby zajistí na vlastní
náklady pro jednotlivé prodejce připojení ke
zdroji el. energie, zdroji pitné vody, WC, dosta-
tečný počet nádob na odpad a další nezbytné
zabezpečení.

• Termín konání trhů: pátek, provozní doba od
8.00 do 17.00 hod.

• Parkování vozidel bude v prostoru trhu zaká-
záno, příjezd automobilů (nejvýše do 3,5 t) do
pronajímaného prostoru bude omezen pouze
na dobu nezbytně nutnou.

• Povinnost mít sjednáno pojištění za škodu.

• Zájemce o pronájem předloží reference o své
činnosti v této oblasti podnikání.

a farmářských trhů, při dodržení následujících
podmínek:
• Dodržení vyznačené pronajímané plochy a roz-

místění jednotlivých prodejních míst dle přilo-
ženého situačního plánku.

• Sortiment prodávaného zboží: ovoce, zelenina,
mlékárenské produkty, pekařské výrobky, mas-
né výrobky, vejce, včelí produkty, lesní plody,
šťávy, mošty, květiny, byliny, koření, sadba všeho
druhu, rukodělné řemeslné výrobky tradičního
českého charakteru (např. z proutí, dřeva, kovu,
keramiky, skla apod.).

• Nájemné minimálně 195 000 Kč ročně, splatné
vždy čtvrtletně částkou 48 750 Kč za 40 pro-
vozních týdnů v příslušném roce.

• Pronájem výše uvedeného pozemku na dobu
neurčitou s výpovědí ke dni 31. 12. daného roku.

• Nájemce v případě potřeby zajistí na vlastní
náklady pro jednotlivé prodejce připojení ke
zdroji el. energie, zdroji pitné vody, WC, dosta-
tečný počet nádob na odpad a další nezbytné
zabezpečení.

• Termín konání farmářských trhů: sobota, pro-
vozní doba od 7.00 do 12.00 hod.

• Parkování vozidel bude v prostoru trhu zaká-
záno, příjezd automobilů (nejvýše do 3,5 t) do
pronajímaného prostoru bude omezen pouze
na dobu nezbytně nutnou.

• Povinnost mít sjednáno pojištění za škodu.
• Zájemce o pronájem předloží reference o své

činnosti v této oblasti podnikání.
Lhůty pro podání písemných v obálkách uzavře-
ných nabídek – 7. 1. 2013 v 16.30 hod.

Dary pro MDDM
Rada souhlasila s přijetím finančních darů, které
podporují činnost MDDM Čelákovice.

Rozpočet města
Radní doporučili Zastupitelstvu města schválit
úpravu č. 16 rozpočtu města 2012, která se týká
financování rekonstrukce ČOV, rozpočtový výhled
města Čelákovic na období 2014–2015 a rozpočet
města na rok 2013.

Rekonstrukce ulice Sokolovské
Jako nejvhodnější cenovou nabídku na zpracování
žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy Rada schvá-
lila pro investiční akci „Rekonstrukce ulice Soko-
lovské“ nabídku v celkové ceně 45 000 Kč.
K tomuto schválila i smlouvu o dílo.

Bytový dům v Kostelní ulici
Po projednání vkomisi pro rozvoj města RM nesou-
hlasí spředloženým projektem ke stavebnímu povo-
lení na stavbu „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní
ulice, č. p. 154, 156/2, 4233“ z důvodu, že projekt
není v souladu s platnou územně plánovací doku-
mentací města Čelákovic aže zpřeložených zákresů
do fotografií je patrné, že objekt svojí hmotou neod-
povídá dané lokalitě i s ohledem na připravovaný
záměr na prohlášení ochranného pásma kulturních
památek kostela Nanebevzetí Panny Marie, děkan-
ství a tvrze.

Přívoz přes Labe
Radní schválili ceník jízdného a jízdní řád jako sou-
část zadávací dokumentace pro akci „Zajištění
přepravy osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz.“

Terénní program 2013
Dle doporučení sociální komise Rada města dopo-
ručila Zastupitelstvu schválit finanční příspěvek
na projekt „Terénní program Čelákovice 2013“,
realizovaný o.s. Semiramis ve výši 80 000 Kč.

Prevence rizikového chování školní
 mládeže
RM schválila finanční příspěvek na úhradu před-
nášek programu prevence rizikového chování
školní mládeže v částce 13 600 Kč Základní škole
J. A. Komenského 414, Čelákovice.

Zásady předvolební prezentace
V zájmu zachování rovnosti schválila Rada města
Zásady předvolební prezentace kandidátů na
funkci prezidenta České republiky na území města
Čelákovic v roce 2013. Jejich celé znění je zve-
řejněno na úřední desce města a na webových
stánkách města.

Podmínky pro zveřejnění inzerce ve
 Zpravodaji
Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic při-
pravila interní předpis pro zveřejňování inzerce ve
Zpravodaji města Čelákovic, který pod názvem
„Podmínky pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji
města Čelákovic č. I/4/2012“ RM schválila. Celé
znění podmínek je zveřejněno na webových strán-
kách města, sekce Zpravodaj.

Odstranění stromu
Na základě požadavku Policie ČR souhlasila Rada
města s odstraněním nevhodně zasazeného
vzrostlé ho stromu v těsné blízkosti dopravní znač-
ky „Stůj, dej přednost v jízdě“ na křižovatce ulic
Husovy a Jiřinské, a to z důvodu bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

Bytová komise
Radní vzali na vědomí rezignaci Václavy Snítilé na
členství v bytové komisi Rady města.

Petice občanů za odstranění nové vý -
sadby
Po projednání „Petice za odstranění nové výsadby
kaštanů v ulici Na Požárech“, kterou Město
obdrželo dne 14. 11. 2012 a ve které je navrhována
přesadba jírovců z ulice Na Požárech na jiné místo,
Rada nesouhlasila.

Osvědčení mandátu zastupitele
RM na základě předloženého Zápisu o výsledku
voleb do Zastupitelstva města Čelákovic a na
základě údajů z evidence obyvatel ke dni 29. 11.
2012 osvědčila, že na uvolněný mandát v Zastu-
pitelstvu města Čelákovic nastupuje dle § 56 odst.
1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, František Bodlák, a to ode
dne 30. 11. 2012.
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Zápisy a usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva a Rady města 

naleznete 
na www.celakovice.cz
nebo jsou k nahlédnutí 

na sekretariátu Městského úřadu.

Foto: Miroslav Břeský
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Partnerství o. s. ROUTA a Města
Zastupitelé schválili smlouvy o partnerství mezi
Rodinným centrem ROUTA, o. s., a Městem Čelá-
kovice na projekty „Slaďování rodiny a práce –
šance pro Čelákovice“ a „Podporujeme podnika-
telky Polabí“.

Rozpočet města
Zastupitelstvo vzalo na vědomí úpravu č. 15 roz-
počtu města 2012, schválilo úpravu č. 16 rozpočtu
města 2012 a dále také rozpočtový výhled města
Čelákovic na období 2014 – 2015.
Po dlouhé diskusi schválilo také v upraveném zně-
ní rozpočet města na rok 2013. Jeho hlavní část
přinášíme na stranách 10–13 tohoto čísla Zpra -
vodaje.

Regenerace panelových sídlišť
Na projekt „Regenerace panelového sídliště v pro-
storu ulic J. Zeyera – Spojovací“ schválilo Zastupi-
telstvo podání žádosti odotaci zprogramu „Podpora
bydlení, podprogramu Podpora regenerace pane-
lových sídlišť“ Ministerstva pro místní rozvoj. 
S tímto zároveň schválilo i závazek spolufinanco-
vání projektu částkou 2 200 000 Kč včetně DPH
z rozpočtu města na rok 2013.

Nákup akcií
Zastupitelé schválili nákup 48 ks akcií o jmenovité
hodnotě 39 Kč za cenu 22 Kč akciové společnosti
Zdroj pitné vody Káraný v 1. kole.

Fond rozvoje bydlení
Starostovi města uložilo Zastupitelstvo zpracovat
podkladový materiál na ukončení programu Fondu
rozvoje bydlení v Čelákovicích a předložit jej na
příští jednání ZM dne 6. 2. 2013.

Vyhláška města
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou
vyhlášku E 3/2012 města Čelákovic o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se zvyšuje roční
poplatek za občana a rok na 516 Kč.

Výbory Zastupitelstva
ZM vzalo na vědomí rezignaci Petra Kubíčka na
členství ve finančním výboru. Následně aklamací
zvolilo novou členkou finančního výboru 
Veroniku Knobovou a členkou kontrolního výboru
Hanu Machálkovou.

PREZIDENTSKÉ VOLBY

v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

V případě druhého kola konání volby je termín stanoven takto:

v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Aktuální informace na webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR http://www.mvcr.cz

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB v Čelákovicích
Volební okrsky jsou voličům stanoveny dle ulice trvalého pobytu.

Volební okrsek č. 1
volební místnost – místnost Mateřské školy, ul. Přístavní č. p. 333
Pro ulice: Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květinová, Lidická, Lís-
ková, Miroslava Maška, Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Ruská, Šípková, Táboritská,
Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Mostu, U Přívozu, V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova, 28. října

Volební okrsek č. 2
volební místnost – zasedací místnost Technických služeb Čelákovice, vchod z ul. Lipové č. p. 1429
Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha,
Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, Mochovská,
Na Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova

Volební okrsek č. 3
volební místnost – místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380
Pro ulice: Bratří Čapků, H. Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera (mimo č. p. 1474–1475), Jiráskova, Ma-
sarykova, P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, U Podjezdu,
U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova

Volební okrsek č. 4
volební místnost – učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní č. p. 457
Pro ulice: Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova, Kollárova, Kostelní,
Matěje Červenky, Miroslava Zachara, Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, U Kovárny, U Sta-
benovky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí

Volební okrsek č. 5
volební místnost – zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice, ul. Prokopa Holého č. p. 1664
Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Prokopa Holého, Rumunská (č. p. 1446–1448
a č. p. 1486–1488), Sokolovská, U Učiliště

Volební okrsek č. 6
volební místnost – místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380
Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky

Volební okrsek č. 7
volební místnost – zasedací místnost Q-BYT, spol. s r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697
Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, Jana Kamaráda, J. Zeyera 
(č. p. 1474–1475), Pod Skalkou, Rumunská (mimo č. p. 1446–1448 a č. p. 1486–1488), Spojovací,
 Volmanova

Volební okrsek č. 8
volební místnost – pobočka Městské knihovny, V Prokopě č. p. 1349
Pro ulice: V Prokopě

Volební okrsek č. 9
volební místnost – místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První č. p. 115
Pro ulice: Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, Strážní
domek, Třetí, U Hřiště, V Zahrádkách, Vořechovka, Zálužská

Volební okrsek č. 10
volební místnost – objekt bývalé hasičské zbrojnice – pobočka Městské knihovny, Dělnická 
č. p. 133, Sedlčánky
Pro ulice: Dělnická, Družstevní, Ferlesova, Františka Chvátliny, Fučíkova, Husova, Jiráskova, Jiřinská,
Josefa Klicpery, K Borku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Mokrých, Na Paloučku, Na
Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, V Zátiší,
Za Školou, Zájezd a Císařská Kuchyně – ul. Bezejmenná, Mochovská, U Studánky, Čelákovská

Volební okrsek č. 11
volební místnost – místnost družiny Základní školy, ul. J. A. Komenského č. p. 414, učebna č. 238
Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměstí 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského, V Zátiší,
Vančurova

Foto: Miroslav Břeský
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● odbor rozvoje města

Po dlouholetém jednání obce Káraný s cílem zajistit důstojný plynulý nájezd
na toušeňskou lávku i na káranské straně, kde v tuto chvíli brání
bezbariérovému pohybu nepříjemné schodiště, to vypadá, že se blýská na
lepší časy.

Již řadu let se obec Káraný snažila zajistit finanční
prostředky a vytvořit podmínky, které by vedly
k bezproblémovému využití těchto financí, nyní
se jí to podařilo společně se Středočeským krajem.
Přípravy byly opravdu zdlouhavé, spočívaly v zajiš-
tění stavebního povolení, realizační dokumentace,
výkupu pozemků a následně se podařilo tento
nájezd zahrnout do sítě (generelu) cyklotras Stře-

dočeského kraje, a tímto byly vytvořeny hlavní
předpoklady pro možné čerpání peněz.
Nájezdová rampa bude mít tvar šroubovice, bude
navazovat na stávající komunikaci. Zahájení stavby
proběhlo na počátku prosince zakládáním. Pokud
vše bude pokračovat dle plánu, pak nájezdová
rampa bude hotova začátkem tohoto roku. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná převážně o ocelovou
montovanou konstrukci a montáž bude probíhat
nezávisle na stávajícím schodišti, není tak výstavba
nájezdu omezena klimatickými podmínkami, tudíž
se nemusíme obávat, že bude provoz lávky na
delší dobu uzavřen. Předpokládaná doba uzavírky
je jeden den.

BEZBARIÉROVÝ NÁJEZD NA LÁVKU V TOUŠENI

Zastaví se výstavba lávky přes Labe v Čelákovicích?
● Josef Pátek, Jana Kalinová

Povodí Labe, s. p., více než pět let upozorňuje město Čelákovice na špatný
technický stav zdymadel včetně manipulační lávky, kterou řadu let využívali
občané města, majitelé rekreačních objektů v osadě Grado i turisté. Nyní se
blíží její uzavření, a tedy i znemožnění přechodu přes řeku.

Město Čelákovice již v minulosti zahájilo projekční
práce na stavbě nezávislé lávky přes Labe. V roce
2008 se dokonce o celou investici soutěžilo, ale
náklady přerostly možnosti města. Tehdejší
 starosta Bohumil Klicpera veřejně slíbil, že se 
o její stavbu zasadí, ale k naplnění slibu už nikdy
nedošlo.

Kostlivci ve skříni
V roce 2011 bylo nové vedení města, v čele již se
starostou Josefem Pátkem, postaveno před

tvrdou realitu. Povodí Labe nechalo zpracovat
znalecký posudek na stav jezové lávky a ten ji
odsoudil k okamžitému zavření. Město a Povodí
Labe však nelenily, společnými silami zabezpečily
její provoz, a oddálily tak její uzavření až do konce
února 2013. Zároveň Čelákovice okamžitě začaly
připravovat zahájení stavby své lávky a kostlivec
byl na světě. Bývalým starostou Klicperou nerea-
lizovaná přeložka a průtahy na straně ČEZu nako-
nec město postavily před velký problém. Stavba
byla ohrožena. Je nutné dokončit stavbu lávky co

nejrychleji, a proto vedení města přikročilo ke změ-
ně postupu výstavby, což celou stavbu nejen zlev-
nilo, ale především umožnilo.

Klacky pod nohy
Přestože Zastupitelstvo změnu postupu výstavby
schválilo, několik zastupitelů, v čele s bývalým
starostou Klicperou, celou záležitost zaslalo
k posouzení na Ministerstvo vnitra ČR a Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento krok
může nové vedení města pořádně potrápit a stav-
bu lávky, až do vyšetření ÚOHS, na několik měsíců
zastavit. Skutečně zarážející je fakt, že osoby,
které toto „udání“ podepsaly, přitom veřejně stav-
bu podporují. Chtějí snad vědomě ponechat obča-
ny napospas přechodu přes železniční most?
„Nepřipouštím si, že bych měl občany po uzavření
zdymadel odkázat na železniční most,“ řekl sta-
rosta Čelákovic Pátek. „Proto také stále jednáme,
a pokud by stavba zachránila byť jediný lidský
život, jsem pro dokončení, i přes to, že město
může dostat nějakou pokutu. Naprosto nechápu
postoj pana Klicpery. Jeho krok neberu jako 
útok na mne, ale jako útok na všechny občany
města.“

Více než půl roku přes Labe přívozem
Rada města Čelákovic na své schůzi konané dne
6. 12. 2012 schválila ceník jízdného a jízdní řád
pro přepravu osob přes Labe v Čelákovicích a dne
12. 12. 2012 byla zveřejněna veřejná zakázka na
zajištění přívozu, která je připravována odborem
rozvoje města. Předmětem plnění veřejné zakázky
je zajištění lodní přepravy osob, kol a kočárků, pří-
padně i malých motocyklů do 50 ccm, s kapacitou
plavidla pro minimálně 8 osob. „Předpokládané
období fungování přívozu po uzavření zdymadel
je plánováno v termínu od 1. 3. do 31. 10. 2013
s výjimkou případného vyhlášení stavu povodňové
aktivity. Přívoz bude jezdit od 7 do 19 hodin každý
den, v měsících červenci a srpnu bude provozní
doba prodloužena až do 21 hodin,“ uvedla Dana
Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města. Bliž-
ší podrobnosti přineseme v dalších vydáních Zpra-
vodaje.

Zdymadla. Foto: Manufactory.cz

Podkladní beton s výztuží pilot základu pro opěru lávky
na čelákovické straně. Foto: archiv ORM

Odtěžení zeminy v místě základu pro pylon lávky na káran-
ské straně. Foto: archiv ORM
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V současné době pracují na odboru starosty
samé ženy a je jich celkem pět. Vedoucí odboru,
ale i právníkem Městského úřadu, je magistra
Ivana Kašpárková. Při řešení složitých případů ve
správním řízení je tedy k dispozici všem zamě-
stnancům, ale i vedení města. Ty nejsložitější
kausy vede sama, vypracovává obecně závazné
vyhlášky, nařízení Města, některé smlouvy a po-
skytuje právní servis. Jak sama uvádí: „Kontrola
smluv, právní poradenství či metodické vedení,
podle potřeby, komunikace s nadřízeným Minis-
terstvem vnitra nebo Krajským úřadem např. v od-
volacích řízeních nebo v případech sporného
výkladu zákonů.“ Dále je jejím úkolem i případná
pomoc občanům, kteří mají omezenou právní
způsobilost a kterým MěÚ dělá opatrovníka. „Na-
posledy se jednalo o úspěšné zastavení exekuč-
ního řízení,“ doplňuje.

S odborem starosty občané přicházejí do styku
asi nejčastěji prostřednictvím podatelny, která se
nachází v přízemí staré budovy radnice a pro ná-
vštěvníky je otevřena každý pracovní den.
Podatelna přijímá veškerá podání a korespon-
denci určené pro Město Čelákovice i pro Měst-
ský úřad, a to jak v písemné podobě, tak i ty,
zaslané prostřednictvím datových stránek nebo
e-mailovou poštou na oficiální adresu mu@ce-
lakovice.cz. Pokud zvolíte ke komunikaci s Měs-
tem nebo MěÚ při použití e-mailu tuto adresu,
pracovnice po datelny Libuše Svobodová a Re-
náta Štěpánková se již postarají o to, aby byl do-
ručen do těch správných rukou. „V podatelně
vám rovněž rády poskytneme i základní infor-
mace a např. kontakty na nejdůležitější spádové
úřady a instituce anebo vás nasměrujeme na pří-
slušného úředníka nebo odbor, kde byste měli
najít pomoc při řešení své záležitosti,“ dodávají
pracovnice podatelny. Kromě přijímání, zapiso-
vání a vypravování pošty mají v podatelně na sta-
rosti i vyřizování žádostí o poskytování informací
podaných podle populárního „zákona 106“
(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů),
který naši občané, ale i třeba různé organizace,
stále častěji využívají.
Další a z hlediska chodu města asi nejdůležitější
činností odboru starosty je příprava a organizační
zajištění zasedání Zastupitelstva města. „Na
tomto úkolu se podílí celý odbor, aby vše pro jed-
nání Zastupitelstva bylo včas a řádně připraveno.
Od kopírování písemných podkladů pro zastupi-
tele po zajištění uspořádání sálu v Kulturním
domě. Z každého jednání pořizujeme zápis, který

upravujeme podle připomínek zastupitelů a zajiš-
ťujeme jeho podepsání příslušnými ověřovateli
a následně i zveřejnění na webových stránkách
města. Pokud je součástí jednání Zastupitelstva
volba členů do některých jeho orgánů, nesmíme
zapomenout ani na volební urnu a přípravu hlaso-
vání,“ sděluje vedoucí odboru.
Kromě činností, na kterých se podílí všechny z od-
boru a které musí být zajištěny v každém případě,
bez ohledu na případnou nepřítomnost v práci (již
zmíněná činnost podatelny nebo jednání ZM), má
každá úřednice ještě svoji specifickou činnost,
kterou vykonává. Další kanceláře odboru se na-
cházejí ve stejné budově, ale o patro výše.
Paní Iveta Kolářová úzce spolupracuje s komisí
k projednávání přestupků, jejíž předseda i někteří
členové nejsou zaměstnanci úřadu a funkci vyko-
návají při svém civilním za měst nání. Na úřad do-
chází jen na jednání komise, což je zhruba jednou
do měsíce. „Pro samotné jednání komise je tedy
třeba vše připravit, pozvat účastníky řízení i svědky,
zapsat protokol z jednání, rozeslat rozhodnutí, ko-
munikovat s Policií, soudy a dalšími obcemi, pro
které tuto činnost rovněž na základě smlouvy vy-
konáváme,“ říká Iveta Kolářová. Nakolik je tato
činnost nepopulární, kdo by se rád účastnil pře-
stupkového řízení ať už v roli obviněného, nebo
i svědka, o to víc vyžaduje přesnost, pečlivost
a znalost právních předpisů, aby vše probíhalo
v souladu se zákonem. Ke své náplni ještě paní
Kolářová doplňuje: „Pro řízení orgánů státní
správy na vyžádání zajišťuji posudky na občany.
Tento je například potřeba pro vydání zbrojního
průkazu.“
Jednu kancelář spolu s Ivetou Kolářovou sdílí
Lenka Pitková. Pracuje jako personalistka,
a stará se tedy o všechno, co s tímto souvisí.
„Přijmout nového úředníka je možné jen pro-
střednictvím výběrových řízení, která organizuji.
Po nástupu nového zaměstnance je třeba zajistit
jeho vstupní proškolení a následně i další vzdě-
lávání, tak jak nám to ukládají příslušné zákony.
Dále také zabezpečuji zkoušky odborné způso-
bilosti úředníků, vše kolem pracovních smluv
a pracovních poměrů. To vše za úzké spolupráce
se mzdovou účetní, které připravuji podklady pro
výplatu,“ přibližuje část své pracovní náplně. Na
starosti má i vytvoření plánu vzdělávání a plánu
dovolených pro celý úřad, jejichž plnění prů-
běžně sleduje. Kromě zaměstnanců úřadu vede
složky i pro Pečovatelskou službu, Městský
bazén a pro ředitele všech příspěvkových orga-
nizací města. Tajemníkovi úřadu pomáhá s ad-
ministrací prohlášení povinných osob podle
zákona o střetu zájmů a zprostředkovává a za-
jišťuje výkon obecně prospěšných prací, které
se vykonávají v Technických službách, a to na
základě požadavků z Probační a mediační
služby.
V neposlední řadě zajišťuje odbor starosty volby,
a to jak parlamentní, krajské, EU, komunální, nově
i prezidentské, tak i místní referenda. Na „vol-
bách“ pracují z odboru všechny, a proto každého,

kdo do odboru nastoupí, čekají zkoušky na úseku
voleb. I když se volby nekonají každý rok (někdy
se ale sejdou i troje), jde o činnost z pohledu ve-
řejného zájmu velmi důležitou, která vyžaduje ma-
ximální profesionalitu.

ODBOR STAROSTY
● -red-

Zajištění mnoha činností nezbytných pro chod města i Městského úřadu je v kompetenci odboru starosty. Přiblížením
jeho různých druhů činností jak z oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti končíme seriál „Představujeme
Městský úřad“.

Odbor starosty

stará radnice, 1. patro

Ivana Kašpárková, vedoucí
tel: 326 929 104
e-mail: ivana.kasparkova@celakovice.cz
vedoucí odboru a právník úřadu

Iveta Kolářová
tel.: 326 929 103
e-mail: iveta.kolarova@celakovice.cz
přestupková řízení

Lenka Pitková
tel.: 326 929 105
e-mail: lenka.pitkova@celakovice.cz
personalistka

podatelna
stará radnice, přízemí

tel.: 326 929 101, 111
fax/záznamník: 326 991 237
e-mail: mu@celakovice.cz

Libuše Svobodová
tel.: 326 929 101, 111
e-mail: libuse.svobodova@celakovice.cz
podatelna, poskytování informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb.

Renáta Štěpánková
tel.: 326 929 101, 111
e-mail: renata.stepankova@celakovice.cz
podatelna, poskytování informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb.

„Jak už z názvu odboru vyplývá, i v dal-
ších činnostech jsme „k ruce“ vedení
města. Starostovi, místostarostovi, ta-
jemníkovi a podle jejich požadavků za-
jišťujeme vše potřebné,“ uvádí vedoucí
odboru starosty Ivana Kašpárková.

Třetí nejpočetnější a čistě ženský odbor úřadu  najdete
v přízemí a prvním patře staré radnice. Foto: -dv-
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Lze konstatovat, že
v rozpočtu města je
dosahováno stále vět-
ších úspor. Za mnohé
připomeňme například
stotisícové úspory spo-
jené se zrušením funkce
místostarosty II, úspory
vzniklé v souvislosti

s pronájmem Městské sauny nebo výběrovým
řízením na tisk a dodávku Zpravodaje. Na druhou
stranu je nutné zmínit neustále vzrůstající finanční
nároky na Městský bazén (v roce 2013 bude bazén
stát město téměř 3 miliony korun), či výdaje na
služby pro občany jako například na zajištění lepší
dopravní obslužnosti zdravotnického zařízení v Jir-
nech. Díky důkladným výběrovým řízením a také
neplýtváním peněz na zbytečné projekty je chod
města podstatně „ekonomičtější“ než dříve.

Zatímco finanční výbor, který je složen z členů
nominovaných různými politickými subjekty, jed-
nomyslně doporučil Zastupitelstvu schválit roz-
počet města v předloženém znění, nakonec byl
rozpočet schválen v upravené verzi, která vznikla
až na schůzi zastupitelů. „Z hlediska objemu roz-
počtu města jsou Čelákovice na 151. místě z cel-
kového počtu 6 246 obcí v České republice. Mezi
lety 2010 a 2011 se podařilo snížit dluh města o 5,7
mil. Kč a výše dluhu na jednoho obyvatele tak dnes
dosahuje 2 911 Kč,“ konstatoval Petr Studnička,
předseda finančního výboru Zastupitelstva města
Čelákovic. Ten zároveň navrhl Zastupitelstvu, aby
se na svém příštím zasedání zabývalo návrhem
na ukončení programu Fondu rozvoje bydlení,
jehož úvěrové podmínky neodpovídají současné-
mu stavu, a u občanů města významně poklesl
zájem o úvěry určené na renovaci bytů či domů.
I když není současná ekonomická situace ideální,

vzrostou městu daňové příjmy. „Díky novele roz-
počtového určení daní se daňové příjmy města
zvýší zhruba o 10 milionů korun a spíše v pesimis-
tické variantě ovlivněné hospodářským vývojem
dosáhnou téměř 120 milionů,“ komentoval inicia-
tivu TOP 09-STAN týkající se změn v přerozdělo-
vání daní obcím radní města Tomáš Janák.

Nová vyhláška o místním poplatku za svoz
odpadu
Zastupitel Marek Skalický, který se dlouhodobě
věnuje problematice odpadového hospodářství,
sdělil, že Zastupitelstvo města rovněž schválilo
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
svoz komunálního odpadu, u kterého dochází ke
zvýšení platby na jednoho občana města ze sou-
časných 480 Kč na 516 Kč. „Tato výše poplatku
pokryje náklady města na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu, které dosahují více než 
6 milionů korun ročně. V okolních obcích se v příš-
tím roce bude poplatek za svoz odpadu pohybovat
v intervalu mezi 500 až 660 korunami, tudíž naše
město je pořád v té skupině nižšího poplatku. Jen
mě velice mrzí, že jsme byli nuceni z časového hle-
diska a kvůli nesmyslným námitkám Technických
služeb Nymburk zrušit výběrové řízení na svoz a ulo-
žení komunálního odpadu v našem městě, protože
pokud by se tomu tak nestalo, mohli jsme díky sou-
těži daný poplatek pro rok 2013 zachovat ve stejné
výši jako letos. Nicméně toto výběrové řízení se
připravuje hned na počátek letošního roku.“

Rozpočtový výhled 2014–2015
Zastupitelstvo města dále schválilo Rozpočtový
výhled města Čelákovic na období 2014–2015, ve
kterém je zásadním investičním výdajem oblast
vodního hospodářství, konkrétně realizace kana-
lizace v Záluží rozložená do dvou let. „Pokud nebu-
de čerpat město žádné další půjčky, podaří se splatit
současné úvěry včetně úroků do roku 2018, při-
čemž nejvyšší splátky úvěrů včetně úroků připadají
na roky 2013 a 2014 v objemu 10 mil. Kč ročně,“
shrnul problematiku zadlužení města Milan Tichý,
člen Rady města.

Rozpočet města pro rok 2013 
byl nakonec schválen

Pokračování ze str. 1

● Jarmila Volfová, členka Rady města Čeláko-
vic

Městské finance 
v roce 2013

● Miloslav Uhlíř a Václav Vlasák, členové finanč-
ního výboru

Vzniku rozpočtu města pro rok 2013 před-
cházely odborné diskuse, jejichž cílem
bylo nalézt optimální hranici mezi inves-
tičními potřebami města a udržením fi-
nanční stability rozpočtu do následujících
let. 

Hlavním tématem diskuse bylo udržení stávajícího
trendu splácení vnějšího dluhu města, tedy půjček
aúvěrů azajištění proinvestování stavby lávky, která
pohlcuje téměř veškerou investiční kapacitu letoš-
ního rozpočtu. Městský rozpočet dodržuje principy
udržitelnosti financování města do budoucna, kdy
neprodáváme majetek a zároveň splatíme další
část dluhu města. Mnoho obcí v České republice
by v současné době mohlo Čelákovicím závidět
odhodlanost a disciplínu, s jakou přistoupily ke
změně ve financování města. Je třeba poděkovat
vedení města, že dokazuje, i přes náročné ekono-
mické podmínky, ochotu držet dohodnutý kurz.
Mrzí nás, že na zastupitelstvu bylo prosazeno opo-
zicí navýšení výdajů cca o 2,5 milionu korun, přes-
tože k jednání byl dostatečný časový prostor při
projednávání ve finančním výboru, kde má většina
politických uskupení své zástupce.
Stále se hovoří pouze o dluzích města v podobě
úvěrů a půjček, ale existuje i jiný typ dluhu města,
a to dluh vnitřní. Zde si lze představit například
zastaralé vybavení městských organizací, veřejné
osvětlení, městské byty, kotelny atd. Takto zastaralý
majetek s sebou přináší zvýšené náklady v podobě
oprav a udržování a zároveň vykazuje nižší efek-
tivitu a výkonnost, což se projevuje ve zvýšených
výdajích města nebo v nižších příjmech. Tento
vnitřní dluh je poměrně obsáhlý a těžko vyčíslitelný,
ale dle našeho odhadu může tvořit až 200 mil. Kč.
V těchto otázkách je nezbytné, aby se k nim kon-
struktivně vyjadřovala všechna politická uskupení
v našem městě, poněvadž jejich řešení výrazně
přesahuje čtyřletý mandát vedení města a je nutné
zachovat kontinuitu při těchto rozhodováních.

Splátky úvěrů včetně úroků
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V průběhu let 2012–2018 musí město splatit úvěry a půjčky včetně úroků ve výši téměř 54 milionů korun. Současné vedení města neuvažuje o čerpání dalšího úvěru, takže bude-
li dodržen současný plán, teprve v roce 2019 nebudou Čelákovice splácet žádný úvěr.
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POHLED OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE NA ROZPOČET MĚSTA 2013
● Bohumil Klicpera, zastupitel za PRO Č

Na Zastupitelstvu města (dále jen ZM) konaném
dne 12. 12. 2012 jsem kritizoval návrh rozpočtu
města na rok 2013 a navrhoval dle mého soudu
pozitivní změny zejména ve výdajové stránce,
a snad i proto mi byl dán prostor k vyjádření na
toto téma ve Zpravodaji.
Hned v úvodu bodu programu ZM finančních
záležitostí jsem se pozastavil nad rozpočtovým
výhledem pro roky 2014 – 2015. Výhled je důle-
žitým pomocným nástrojem financování města
a jeho smyslem je nastavit dlouhodobou udr-
žitelnost financí, vymezit finanční možnosti
města, podpořit zdravý vývoj financí včetně
schopnosti města dostát svým závazkům.
Pokud je kvalitně připraven, lze podle něj při-
pravit včas strategii hospodaření a financí. Pře-
dložený Rozpočtový výhled obsahoval pouze
tabulky výhledu na roky 2014 a 2015, a to je
žalostně málo… Kvalitní výhled by měl obsa-
hovat analýzu dosavadního hospodaření města
s uvedením silných a slabých stránek, a to včet-
ně rekapitulace i možné hrozby, posouzení
finančního zdraví města, stanovení finančních
možností i doporučeného stropu bezpečné
zadluženosti, návrhu závaz ných ukazatelů roz-
počtů města a nakonec i konkrétní doporučení.
Rozpočtový výhled se musí zabývat klíčovým
údajem pro sledování finančního zdraví města,
a tím je ukazatel provozního salda hospodaření,
který vyjadřuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běž-
nými výdaji. Běžnými příjmy jsou všechny příjmy
včetně neinvestičních dotací vyjma kapitálo-
vých příjmů, tj. prodejů majetku města a inves-
tičních dotací. Běžné výdaje jsou všechny
výdaje na běžný provoz a údržbu města včetně
obnovy majetku (neinvestiční), tzn. všechny
výdaje kromě investic. Provozní saldo vyjadřuje
tedy vlastní finance města, resp. finanční sílu
města, a vlastně vymezuje finanční prostor
k rozhodování samosprávy. V předloženém
návrhu výhledu v něm není ani zmínka…
Předložený návrh rozpočtu města na rok 2013
na mě působil nekompaktním dojmem, bez vzá-
jemné provázanosti výdajových položek i inves-
tičních akcí. Hrubé členění zejména výdajové
stránky po skupinách je již nedostatečné, je
 ne zbytné třídit dle kapitol včetně zavedení „8“
 kapitol investic (802 investice ve vodním hos-
podářství a ŽP, 810 investice v dopravě atd.)
Snadno se stanoví provozní saldo a velice se
usnadní správa rozpočtu – za každou kapitolu
musí být zodpovědný správce kapitoly… za celý
rozpočet pak samozřejmě správce rozpočtu.
Na tyto mé kritické připomínky padaly vesměs
paušální odpovědi typu, ale za vás to tak bylo…
převzali jsme to od Vás…, ale, ale – to už je před
3, 6, 8 lety – bohužel se tím jen potvrzuje určitá
současná rozvojová stagnace a doslova vege-
tování z připravených projektů let minulých
volebních období, a to rozhodně pro rozvoj Čelá-
kovic dobře není.
Kritizoval jsem tento schodkový rozpočet pro
jeho nízké provozní saldo a nesmyslné masivní
přerozdělování finančních prostředků. Příjmy
z pronájmu vodovodů a kanalizací od provozo-
vatele se předpokládají ve výši 14 800 000 Kč,

ale v investičních výdajích této vodohospodářské
oblasti byla navrhována téměř 0, což prostě mož-
né není! Navíc je to i v příkrém rozporu s pod-
mínkami dotačního titulu na Intenzifikaci ČOV,
což je pod sankcí. Filozofií této dotace totiž bylo,
aby městům byla poskytnuta prvotní dotace
a dost! Podmínky této dotace je doslova nutí
pravidelně reinvestovat takto získané prostředky
(v podstatě se jedná o odpisy) do této vodoho-
spodářské infrastruktury. V Čelákovicích obměnu
starých vodovodů a kanalizací potřebujeme jako
sůl! Proto jsem na Zastupitelstvu zcela logicky
dle právě uvedeného navrhoval zahrnout do roz-
počtu města vodohospodářské investiční akce
– rekonstrukci azbest-osinkového vodovodu
v ulici J. A. Komenského (zásobuje dvě školy
i dvě mateřské školky i sídliště Rumunská)
v předpokládané ceně 3 200 000 Kč včetně
odstranění havarijních úseků splaškové kanali-
zace této ulice asi za 1 100 000 Kč. Také jsem
navrhoval částku asi 6 800 000 Kč na rekon-
strukci splaškových kanalizací v Jiřině, a to v uli-
cích Žižkově, Chodské, Polské – vždyť současná
vládní garnitura to měla ve svém volebním pro-
gramu jako vlajkovou loď. Reagoval jsem i na tu
skutečnost, že 40 vlastníků řadových domů ve
4 severních blocích sídliště V Prokopě obdrželo
od společnosti Q-byt dopis s návrhem odpojení
z veřejného vodovodu, což je mimochodem
v rozporu se zákonem o vodovodech a kanali-
zacích. Důvodem bylo neplacení vodného
a stočného několika majiteli těchto domů, stá-
vající vodovod totiž prochází sklepní chodbou
těmito bloky bez samostatného měření pro jed-
notlivé odběratele. Zasadil jsem se o doplnění
rozpočtu o výstavbu nového okružního vodovo-
du se samostatnými veřejnými přípojkami pro
tyto 4 v minulém volebním období privatizované
bloky V Prokopě v nákladech asi 3 200 000 Kč
včetně příslušné projektové dokumentace. Zby-
lých 1 600 000 Kč ze získaného nájemného 
(14,8 mil. Kč) by mělo sloužit na splátky nízko -
úročené půjčky právě na Intenzifikaci ČOV.
Upozornil jsem i na další navrhované přerozdě-
lování v tomto rozpočtu, a to 8 660 000 Kč
z nájemného tepelných zařízení, tj. kotelen, které
musí sloužit jako zdroj pro obnovu energetického
hospodářství města. Využití celé této částky je
však pro mne nepochopitelně plánováno do
naprosto jiné oblasti. V tepelném hospodářství
se nejenom v příštím roce, ale i v dalších letech,
přímo nabízí řešení metodou EPC, tzn. posky-
tování energetických služeb se zaručeným
výsledkem. V Čelákovicích potřebujeme rekon-
struovat energetický systém i snížit spotřebu
energie, jinými slovy lze využít metodu EPC –
komplexní odbornou službu dodávanou na klíč
firmou energetických služeb vzešlou z veřejné
zakázky, a investice technologického charakteru
do modernizace energetického hospodářství by
byla splácena městem postupně až z dosaho-
vaných úspor.
A poslední významné přerozdělování se odehrá-
vá z nájemného městských bytů, které činí
25 130 000 Kč, ale ve výdajové stránce bytového
hospodářství je zakotveno pouze 18 367 000 Kč,

tzn. že asi 6 800 000 Kč se zatoulalo opět na
něco jiného.
Tristní však pro mne bylo, že není počítáno téměř
s žádnými dotacemi. Dovolil jsem si navrhnout
částku 2 200 000 Kč do kapitoly 810 investice
v dopravě rozpočtu ve smyslu vlastních pro-
středků (nutná podmínka pro získání dotace)
a zároveň požádat poskytovatele dotace Minis-
terstvo pro místní rozvoj až o 4 000 000 Kč na
podporu v programu Bydlení v podprogramu
Regenerace panelových sídlišť na ještě námi při-
pravenou „Regeneraci prostoru věžových domů
ulic J. Zeyra a Spojovací“. Žádost je třeba podat
do konce února 2013 a na odboru rozvoje města
MěÚ patřičným projektem i platným stavebním
povolením disponují. Stačí doplnit dokumentaci
pro zadání stavby a vybrat zhotovitele z veřejné
zakázky.
Stejně tak na poměrně masivní investici Rekon-
strukce veřejného osvětlení Záluží ve výši
5 000 000 Kč je nebetyčná škoda použít pouze
a jen vlastní prostředky. Navrhl jsem tento projekt
rozdělit na dvě etapy a v každé požádat o finanč-
ní podporu na energetické úspory, poskytova-
telem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Ušetřené prostředky se použijí na další potřeb-
nou obnovu městského majetku.
A u největší investice Lávky přes Labe rozpoč-
tované na 29 500 000 Kč jsem opět navrhoval
využití finanční podpory, a to jak ze SFDI, kde
jsme měli od roku 2008 asi 20 mil. příslib dotace,
a o ten žádat per partes (po částech, dvakrát)
v letech 2013 a 2014 vždy po 10 mil. Kč. Z nevý-
hody – nepřipravené a dosud nerealizované pře-
ložky vrchního vedení ČEZ DISTRIBUCE na
káranském břehu – udělat finanční přednost,
přetažením investiční akce do roku 2014 požádat
poskytovatele SFDI o dotaci v roce 2013 i 2014
a také zkusit ke spolufinancování tohoto nároč-
ného projektu využít ROP Střední Čechy.
Mým cílem nebylo napadat nebo dokonce bortit
celý návrh rozpočtu, ale snažil jsem navrhnout
efektivní a hospodárné řešení zejména těch nej-
větších plánovaných investic.
K provozním výdajům jsem se raději nevyjadřoval,
ale nízké provozní saldo hovoří naprosto jasně.
Je bezpodmínečně nutné provést racionalizaci
běžných výdajů, které od roku 2011 prokazatelně
narůstají, a tento trend se zcela vážně musí zasta-
vit. Je zřejmé, že samospráva může ovlivňovat
především výdajovou stránku, proto jsem na
Zastupitelstvu o výdajích hovořil. K příjmům bych
poznamenal, že město by se opět mělo vrátit k pri-
vatizaci městských bytů a tuto jednoznačně do
roku 2022 zcela dokončit.

Ideálním stavem rozpočtů města
Čelákovic by samozřejmě bylo, kdy-
by v rozpočtu samosprávy byly
základní provozní výdaje pokryty
z běžných příjmů a obnova majetku
by byla řešena tvorbou finančních
zdrojů na odpisy majetku. Tedy
žádné přerozdělování!
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DAŇOVÉ PŘÍJMY 119 540,00 109 889,00

daně z příjmů 59 349,00 52 579,00

1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 23 000,00 18 300,00

1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 2 060,00 2 500,00

1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 080,00 1 700,00

1121 daň z příjmů právnických osob 21 000,00 18 870,00

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

daně ze zboží 45 550,00 42 000,00

1211 daň z přidané hodnoty 45 550,00 42 000,00

poplatky za využívání přírodních zdrojů 5 876,00 5 692,00

1333 popl. za uložení odpadů 420,00 360,00

1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu (11 367 obyv.) 5 456,00 5 332,00

ostatní daně a poplatky 865,00 2 003,00

1341 poplatek ze psů 325,00 353,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 360,00 200,00

1345 poplatek z ubytovací kapacity 180,00 200,00

1 250,00

odvody z vybraných činností 2 900,00 2 615,00

1351 odvod loterií a podobných her kromě VHP 80,00 905,00

1355 odvod z výherních hracích přístrojů 1 700,00 0,00

1361 správní poplatky 1 120,00 1 710,00

za povolení provozu VHP 100,00 1 040,00

stavební povolení 550,00 200,00

matrika 460,00 460,00

ostatní 10,00 10,00

majetkové daně 5 000,00 5 000,00

1511 daň z nemovitostí 5 000,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 59 592,00 64 189,00

2144 ostatní služby 110,00 85,00

2111 příjmy z poskytovaných služeb 110,00

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

2212 sankční platby – stavební úřad 105,00 105,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 65,00 65,00

2111 příjmy z poskytovaných služeb – parkovné z park. automatu 65,00 65,00

3319 záležitosti kultury 20,00 50,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné z koncertů 20,00

3349 sdělovací prostředky – ZMČ 600,00 700,00

2111 příjmy z reklamy 600,00

3412 sportovní zařízení 3 326,00 3 854,00

2111 bazén – vstupné 3 300,00 3 300,00

2132 bazén – za umístění nápojových automatů 26,00 26,00

2111 sauna – vstupné 0,00 450,00

2132 sauna – příjmy z pronájmu 0,00 48,00

2324 sauna – půjčování prostěradel 0,00 30,00

3429 zájmová činnost a rekreace 100,00 100,00

2111 příjmy z poskytování služeb – rekreační chata Huť 100,00

3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 312,00 312,00 543,00

nájemné z nemovitého majetku 52 003,00 55 712,00

3639 2131 nájemné z pozemků 160,00 200,00

2399 2132 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 14 800,00 15 907,00

3412 2132 příjmy z pronájmu – sauna 258,00 0,00

3412 2132 příjmy z pronájmu – sportovní hala 60,00 60,00

3612 2132 nájemné z městských bytů 25 130,00 28 040,00

3634 2132 nájemné z tepelných zařízení – kotelen 8 660,00 8 660,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor – č. p. 226 Lumira 278,00 276,00

3613 2132 nájem. z nebyt. prost. – obec. dům – ČS, Koberce, Bydlení a domov 975,00 975,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor – nebytové prostory spravované Q-bytem 1 650,00 1 562,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor – prodejna V Prokopě 32,00 32,00

3613 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí – tel. ústředna v č. p. 226 13,00 13,00 13,00

PŘÍJMY
paragraf položka text tis. Kč tis. Kč r. 2012 paragraf položka text tis. Kč tis. Kč r. 2012

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 9,00 9,00

2133 přímy z pronájmu movitých věcí – STP 9,00 9,00

3639 komunální služby 40,00 3,00

2119 ostatní příjmy – věcná břemena 40,00 3,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 30,00 30,00

2112 příjmy z prodeje zboží – pytle na odpady 30,00 30,00

3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 200,00 1 200,00

2324 nekapitálové příspěvky – příjmy za tříděný odpad od EKO - KOM 1 200,00 1 200,00

4351 pečovatelská služba 490,00 540,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků – z činnosti peč. služby 490,00 540,00

5311 Městská policie 1 010,00 1 000,00

2212 sankční platby – pokuty ukládané MP 1 000,00 1 000,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 10,00

6171 činnost místní správy 37,00 53,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3,00 4,00

2310 příjmy z prodeje majetku 0,00 6,00

2324 nekapitálové příspěvky 34,00 34,00

2329 ostatní nedaňové příjmy 0,00 9,00

6310 příjmy z finančních operací 122,00 127,00

2141 úroky 122,00

Fond rozvoje bydlení 22,00 37,00

ostatní účty – běžné, termínované 100,00 90,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 250,00 3 500,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 3 000,00

3122 příspěvky na investice 0,00

3612 bytové hospodářství 2 000,00 0,00

3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí – č. p. 53 v Záluží 2 000,00

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 250,00 0,00

3113 příjmy z prodeje majetku – plynovod pro MM 250,00

3636 územní rozvoj 0,00 500,00

3111 příjmy z prodeje pozemků 0,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 181 382,00 177 578,00

PŘIJATÉ TRANSFERY 8 711,10 41 292,00

neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozp. ústřední úrovně 7 589,10 9 594,70

4111 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – volba prezidenta 0,00 0,00

4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

v rámci souhrn. dotačních vztahů 7 589,10 9 594,70

na školství 0,00 2 005,60

na správu 7 589,10 7 589,10

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

poskytování soc. služeb – pečovatelská služba 0,00 0,00

neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozp. územní úrovně 1 122,00 1 308,00

4121 neinvestiční transfery od obcí – školné 400  MP 600  ost. 122 1 122,00 1 308,00

4139 převody z vlastních fondů – sociální fond 788,00 788,00

investiční přijaté transfery od veřejných rozp. ústřední úrovně 0,00 10 055,00

4211 inv. transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu 0,00

4213 investiční transfery ze st. fondů 0,00 558,00

4216 ostatní investiční transfery ze st. rozpočtu 0,00 9 497,00

investiční přijaté transfery od veřejných rozp. územní úrovně 0,00 20 335,00

4223 investiční transfery od regionálních rad 0,00 20 335,00

PŘÍJMY CELKEM 190 093,10 218 870,70

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 24 813,00 20 457,00

8115 zůstatky na účtech k 31. 12. 2012 – předpoklad 21 313,00 19 340,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 3 500,00 1 117,00
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VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 182,00 232,00
1014 zvláštní veterinární péče

(prostředky spravované odborem životního prostředí) 182,00 232,00
5139 nákup materiálu 1,00
5162 služby telekomunikací 1,00
5169 nákup služeb – umístění psů do útulku, deratizace, rozbory 180,00 189,00

230,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 45 290,00 46 043,00

22 doprava 37 115,00 25 140,00
2212 silnice 3 963,00 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 3 483,00 6 082,00

J. Zeyera 2 200,00
U Náhonu 330,00
propojka nám. – J. A. Komenského 275,00

projekty 678,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 31 130,00 16 973,00
5139 nákup materiálu 20,00 20,00
5169 nákup služeb 10,00 10,00
5171 údržba – naučná stezka 10 100,00 100,00
6121 investice V Rybníčkách 600,00 31 000,00 16 843,00

lávka 29 500,00
vjezdy 120,00
U Podjezdu 180,00
přechod Rooseveltova 600,00

2221 provoz veřejné silniční dopravy 2 022,00 1 605,00
5171 opravy a údržba 0,00
5193 výdaje na dopr. územní obslužnost – Ropid 750,00 400,00
6121 investice – zastávka BUS Jiřinská 1 200,00 1 272,00 1 205,00

projekty 72,00 0,00

23 vodní hospodářství 8 175,00 20 903,00
2310 pitná voda 6 580,00 595,00

5169 nákup služeb – věcné břemeno  ORM 180,00 20,00
5171 opravy a udržování – opravy armatur 300,00 400,00

V Prokopě 300,00
6121 investice V Prokopě 2 500,00 6 100,00 175,00

J. A. Komenského 3 500,00
projekty 100,00

2321 odpadní voda 345,00 19 058,00
5141 úroky – SFŽP – ČOV 25,00 30,00
5169 nákup služeb – věcné břemeno 180,00 200,00
5171 opravy a udržování 20,00 20,00
6121 investice 120,00 18 808,00

projekty 120,00

2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 250,00 1 250,00
5909 ostatní neinvestiční výdaje – VaK Mladá Boleslav 1 250,00 1 250,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 95 141,00 118 142,00

31 a 32 vzdělávání 13 819,00 16 088,00
3111 předškolní zařízení – mateřské školy 6 061,00 8 065,00

MŠ Přístavní 920,00 950,00
5171 opravy a údržba – havárie 20,00 50,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 900,00 900,00

příspěvek zřizovatele na provoz 900,00
MŠ Rumunská 2 570,00 4 458,00

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

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

MŠ J. A. Komenského 2 571,00 2 657,00
5141 úroky 451,00 537,00
5171 opravy a údržba – havárie 20,00 20,00
5331 neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 2 100,00 2 100,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 100,00

3113 základní školy 6 943,00 7 488,00

ZŠ J. A. Komenského 3 510,00 3 290,00
5166 konzultační a poradenské služby – audit 20,00
5171 opravy a údržba – havárie 20,00 20,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 270,00 3 270,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 270,00
6121 investice – kotel do kuchyně 200,00

ZŠ Kostelní 3 433,00 4 198,00
5141 úroky 493,00 588,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč r. 2012 paragraf položka text tis. Kč tis. Kč r. 2012

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

příspěvek zřizovatele na provoz 2 900,00
6121 investice 650,00

3231 základní umělecká škola 815,00 535,00
5171 opravy a údržba – střecha 300,00 20,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 515,00 515,00

příspěvek zřizovatele na provoz 515,00

33 kultura, církve a sdělovací prostředky 12 843,00 12 891,00
3314 Městská knihovna 3 660,00 3 660,00

5171 opravy a údržba – havárie 20,00 20,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 640,00 3 640,00

příspěvek zřizovatele na činnost 3 640,00

3315 Městské muzeum 3 820,00 3 820,00
5171 opravy a údržba 20,00 20,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 800,00 3 800,00

příspěvek na činnost 3 800,00

3319 záležitosti kultury 1 690,00 1 575,00
5136 knihy, uč. pomůc., tisk – prezent. města v tisku, plakáty, pozvánky 365,00 295,00
5139 nákup materiálu – poháry, ceny, dary, propagační předměty 140,00 100,00
5169 nákup služeb – inf. tabule, web, podpora místní kultury, advent 1 185,00 1 180,00

3326 zachování a obnova hodnot místního kult. a histor. povědomí 50,00 200,00
5171 opravy a údržba 50,00

3349 záležitosti sdělovacích prostředků – ZMČ 833,00 943,00
5137 dhdm 0,00 20,00
5139 nákup materiálu 1,00
5161 služby pošt – poštovné 80,00 80,00
5162 služby telekomunikací – SMS infokanál 22,00 12,00
5169 nákup služeb – tisk ZMČ 730,00 830,00

3392 zájmová činnost v kultuře – Kulturní dům 2 029,00 2 020,00
5166 konzultační a poradenské služby – audit 9,00
5171 opravy a údržba 20,00 20,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 2 000,00 2 000,00

3399 ostatní záležitosti kultury 761,00 673,00
5139 nákup materiálu – vítání občánků, svatební obřady 43,00 50,00
5175 pohoštění 2,00 2,00
5192 poskytnuté neinv. příspěvky – poplatky OSA 30,00 15,00
5213 neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 5,00 5,00
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 680,00 600,00

dotace spravované odborem SVaZ 200,00 200,00
dotace spravované odborem ŠIK 480,00 400,00

5492 dary obyvatelstvu 1,00 1,00

34 tělovýchova a zájmová činnost 11 476,00 11 561,00
3412 sportovní zařízení 6 255,00 6 140,00

sauna – provoz 0,00 783,00
bazén – provoz 6 255,00 5 357,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 003,00
5021 OOV 620,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 422,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 147,00
5134 prádlo, oděv, obuv 5,00
5139 nákup materiálu 170,00
5151 voda 380,00
5152 teplo 1 800,00 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
6122 stroje, přístroje, zařízení – UV lampa na úpravu vody 570,00

3419 podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních akcí 1 148,00 1 148,00
5164 nájemné – kurty Na Stráni 18,00 18,00
5194 věcné dary 10,00 10,00
5222 neinv. transfery – sportovním subjektům, přísp. na sport. akce 1 100,00 1 100,00
5492 dary obyvatelstvu 20,00 20,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 3 815,00 4 015,00
dětská hřiště 1 340,00 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 800,00 1 000,00
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Městský dům dětí a mládeže 2 475,00 2 475,00
5164 nájemné – LT Miličín 2,00 2,00
5166 konzultační a poradenské služby – audit 18,00 18,00
5171 opravy a údržba 20,00 20,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 2 435,000 2 435,00

přísp. zřizovatele 2 435,00

3429 zájmová činnost a rekreace j. n. 258,00 258,00
rekreační chata Huť 258,00 258,00

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 150,00 150,00
3541 prevence před drogami – SVaZ 150,00 150,00

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

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 50 242,00 68 632,00
3611 podpora individuální bytové výstavby 400,00 400,00

6460 FRB – investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 400,00 400,00

3612 bytové hospodářství 18 367,00 19 864,00
5141 úroky – z hypotečních úvěrů 311,00 387,00
5152 teplo – dočasně nepronajaté byty 210,00 200,00
5153 plyn 12,00 12,00
5154 elektrická energie 2,00 2,00
5169 nákup služeb – správa současného byt. fondu 1 030,00 1 030,00
5171 opravy a údržba – současného byt. fondu 9 852,00 8 883,00

– výměna oken č. p. 501 1 800,00
– oprava střechy č. p. 501, 502 150,00

5909 ost. neinv. výdaje – vratky předplaceného nájemného 350,00 350,00
6121 investice – do bytového fondu 6 600,00 9 000,00

– rekonstrukce domu č. p. 1203 3 600,00
– rek. střech domů č. p. 1440, 1445 1 100,00
– rek. výtahů 1 900,00

3613 nebytové hospodářství 238,00 213,00
5151 studená voda – vodné objektů města 23,00
5152 teplo – objektů města 30,00
5153 plyn – objektů města  škola Sedlčánky 90,00 90,00
5154 elektrická energie – objektů města 50,00
5169 nákup služeb 25,00
5171 opravy a údržba – objektů města 20,00

3631 veřejné osvětlení 3 709,00 7 377,00
5169 nákup služeb 20,00
6121 investice – Záluží 2 500,00 3 689,00 7 357,00

– kruhový objezd 480,00
– přechod Rooseveltova 180,00

projekty – PD Záluží 72,00
– ostatní 48,00

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

3633 výstavba a údržba inž. sítí 382,00 0,00
5171 opravy a údržba – přeložka nám. – J. A. Komenského 132,00 0,00
6121 investice – plynovod pro MM 250,00

3634 lokální zásobování teplem 2 700,00 2 800,00
5169 nákup služeb – výdaje spojené s nákupem plynu 0,00 500,00
6121 investice – kotelna K6 Rumunská 2 700,00 2 300,00

3635 územní plánování 1 073,00 1 000,00
6119 nákup nehmotného majetku – územní plán 1 073,00

3636 územní rozvoj 20,00 20,00
5169 nákup služeb 20,00 20,00

3639 komunální služby 23 338,00 36 943,00
5151 studená voda – vodní prvky na náměstí 85,00
5161 služby pošt 2,00
5164 nájemné 3,00
5166 poradenské služby – audit TS 42 42,00
5169 nákup služeb – geom. plány, údržba vodních prvků 300 542,00
5171 opravy a údžba – náměstí 362,00
5331 Technické služby – příspěvek zřizovatele 22 000,00 22 000,00
5362 platby daní a poplatků – daň z převodu nemovitostí 200,00
5909 ost. neinv. výdaje 2,00
6121 investice 0,00 13 940,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč r. 2012 paragraf položka text tis. Kč tis. Kč r. 2012

6130 pozemky – nákup pozemků 100,00 200,00

37 ochrana životního prostředí 6 611,00 8 820,00
3716 monitoring ochrany ovzduší 0,00 100,00

5169 nákup služeb 0,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 067,00 4 637,00
5137 dhdm – nákup kontejnerů 150,00 150,00
5138 nákup zboží – pytle na odpady 30,00 30,00
5163 služby peněžních ústavů – pojištění kontejnerů 7,00 7,00
5169 nákup služeb – smluvní odvoz odpadů 4 000,00 4 880,00 4 450,00

– TS Nymburk – separ. odpad 850,00
– poradenství 30,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 484,00 4 023,00
5137 dhdm – městský mobiliář – lavičky 100,00 100,00
5169 nákup služeb – rozbory, posudky 100,00 1 000,00 1 350,00

– údržba, výsadba zeleně 800,00
– projekty 100,00

6121 investice – náměstí – mobiliář 384,00 2 573,00

3792 ekologická výchova a osvěta 60,00 60,00
5139 nákup materiálu 40,00 40,00
5169 nákup služeb 20,00 20,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 643,00 3 177,00

43 sociální služby a pomoc 2 643,00 3 177,00
4351 pečovatelská služba 2 571,00 3 089,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 570,00
5031 pojistné na sociálním zabezpečení 401,00
5032 pojistné na zdravotním zabezpečení 139,00
5134 prádlo, oděv, obuv 14,00
5136 knihy, učební pomůcky 2,00
5137 dhdm 40,00
5139 nákup materiálu 43,00
5151 studená voda 35,00
5152 teplo 80,00
5154 el. energie 20,00
5156 PHM 55,00
5162 služby telekomunikací 22,00
5163 služby peněžních ústavů – pojištění aut 20,00
5167 školení, vzdělávání 30,00
5169 nákup služeb 48,00
5171 opravy a údržba 20,00
5172 programové vybavení 5,00
5173 cestovné 8,00
5229 ostatní neinvestiční příspěvky 4,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 15,00
6123 dopravní prostředky 0,00 400,00

4359 ostatní činnosti a služby v oblasti sociální 72,00 88,00
5151 studená voda 2,00
5152 teplo 37,00
5154 elektrická energie 9,00
5157 teplá voda 3,00
5169 nákup služeb 20,00
5171 opravy a údržba 1,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 9 398,00 10 341,00

52 civilní připravenost na krizové stavy 1,00 1,00
5212 ochrana obyvatelstva 1,00 1,00

5901 nespecifikané rezervy – dle z. 118/2011 – krizové situace 1,00

53 bezpečnost a veřejný pořádek 8 309,00 8 898,00
5311 Městská policie, kamerový systém 8 309,00 8 898,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 000,00
5021 OOV 150,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 1 339,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 463,00
5134 prádlo, oděv, obuv 160,00
5136 knihy, učební pomůcky 6,00
5137 dhdm 128,00
5139 nákup materiálu 30,00
5154 elektrická energie 45,00
5156 PHM 300,00
5162 služby telekomunikací 50,00
5163 služby peněžních ústavů – pojištění aut 16,00
5167 školení, vzdělávání 81,00
5169 nákup služeb 22,00
5171 opravy a údržba 200,00
5172 programové vybavení 2,00
5173 cestovné 12,00
5175 pohoštění – ochranné nápoje 2,00
5361 nákup kolků 10,00
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5424 náhrady mezd v době nemoci 27,00
6122 přístroje, zařízení – kamerový bod 266,00 490,00
6123 dopravní prostředky 0,00 360,00

5512 požární ochrana 1 088,00 1 442,00
5019 ostatní platy – refundace 15,00
5021 OOV 70,00
5132 ochranné pomůcky 50,00
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 120,00
5156 PHM 100,00
5161 služby pošt 1,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 35,00
5163 služby pen. ústavů – pojištění aut a výjezdového družstva 50,00
5167 školení, vzdělávání 60,00
5169 nákup služeb – STK, revize přístrojů 80,00
5171 opravy a údržba 130,00 480,00
5173 cestovné 10,00
5175 pohoštění 5,00
5194 věcné dary 7,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 53 757,10 53 021,70

61 státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 29 090,00 29 049,00
6112 zastupitelstva obcí 2 390,00 3 024,00

5019 ostatní platy 20,00
5023 odměny členů zastupitelstev 1 585,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 290,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 143,00
5136 knihy 1,00
5137 dhdm 2,00
5139 nákup materiálu 10,00
5156 PHM 2,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. 70,00
5167 školení, vzdělávání 8,00
5169 nákup ostatních služeb – audiozáznamy 120,00
5173 cestovné 25,00
5175 pohoštění – zastupitelské orgány, pohoštění při akcích města 95,00
5194 věcné dary 5,00
5362 platby daní – dálniční známka 2,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 12,00

6118 volba prezidenta republiky 306,00 0,00
5021 OOV 250,00
5139 nákup materiálu 15,00
5162 služby telekomunikací 7,00
5169 nákup služeb 12,00
5173 cestovné 2,00
5175 pohoštění 20,00

6171 činnost místní správy 26 394,00 26 025,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 300,00 13 118,00
5021 OOV 702,00 582,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 3 630,00 3 418,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 1 257,00 1 231,00
5038 ostatní povinné pojištění – vyhl. 125/93 98,00
5136 knihy, tisk 40,00
5137 dhdm 530,00 530,00
5139 nákup materiálu 600,00 500,00
5151 voda 100,00
5152 teplo – teplo MěÚ – Obecní dům a radnice 520,00 520,00
5154 el. energie 480,00 480,00
5156 PHM 45,00
5161 služby pošt 340,00 300,00
5162 služby telekomunikací – Internet (Lica) 110 500,00 540,00
5163 služby peněžních ústavů 15,00
5164 nájemné – kopírka 30,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby – audit 90 150,00 150,00
5167 školení, vzdělávání 220,00 190,00
5169 nákup služeb – servis software (650), stravování (990), pasport (100) 1 960,00 1 800,00
5171 opravy a udržování 500,00 800,00
5172 programové vybavení 350,00 350,00
5173 cestovné 15,00
5175 pohoštění 28,00
5189 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 80,00
5229 ostatní neinv. transfery – příspěvek SMO 26,00
5361 nákup kolků 1,00
5362 daně a poplatky 3,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč r. 2012 paragraf položka text tis. Kč tis. Kč r. 2012

5424 náhrady mezd v době nemoci 70,00 89,00
5492 dary obyvatelstvu 10,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv. – soc. fond 450,00
6111 programové vybavení – inv. charakteru 130,00 130,00
6122 stroje, přístroje, zařízení 0,00 60,00
6125 výpočetní technika 200,00 280,00

63 finanční operace 15 179,00 14 799,00
6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 60,00 130,00

5163 služby peněžních ústavů – vedení účtů 60,00

6320 pojištění funkčně nespecifikované – pojištění majetku města 410,00 460,00
5163 služby peněžních ústavů 410,00

6330 5342 převody vl. fondům – soc. fond 788,00

6399 finanční operace 14 709,00 14 209,00
5362 platby daní 14 709,00 14 209,00

daň z příjmů obce 11 209,00 11 209,00
DPH 3 500,00 3 000,00

64 ostatní činnost 9 488,10 9 173,70
6402 finanční vypořádání z minulých let 50,00 50,00

5366 výdaje finančního vypořádání 50,00

6409 ostatní činnost 9 438,10 9 123,70
5901 nespecifikované rezervy 9 438,10 9 123,70

VÝDAJE CELKEM 206 411,10 230 956,70

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 8 495,00 8 371,00
dlouhodobé financování

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 8 495,00 8 371,00
úvěr ČS MŠ, ZŠ 3 830,00 3 830,00
úvěr ČMHB č. p. 109 898,00 844,00
úvěr ČMHB novostavba 379,00 357,00
úvěr SFŽP ČOV 640,00 640,00
lokalita Nedaniny 0,00 0,00
lokalita PPC I 1 584,00 1 536,00
lokalita Třebízského III 192,00 192,00
lokalita Sedlčánky 83 RD 972,00 972,00

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 119 540,00 109 889,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 59 592,00 64 189,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 250,00 3 500,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 181 382,00 177 578,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8 711,10 41 292,70

PŘÍJMY CELKEM 190 093,10 218 870,70

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2013
PŘÍJMY 2012 2013

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 182,00 232,00
Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 45 290,00 46 043,00
Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 95 141,00 118 142,00
Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 643,00 3 177,00
Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 9 398,00 10 341,00
Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 53 757,10 53 021,70
VÝDAJE CELKEM 206 411,10 230 956,70

VÝDAJE 2012 2013

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 21 313,00 19 340,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčky 3 500,00 1 117,00
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček –8 495,00 –8 371,00

FINANCOVÁNÍ 16 318,00 12 086,00

FINANCOVÁNÍ 2012 2013

UPOZORNĚNÍ

● -rr-

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 pláno-
vacím Městského úřadu, Stankovského 1650, Čelákovice.
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Přivítáni do života byli 
v sobotu 15. prosince 2012

tito noví občánci města Čelákovic:

Tess Hujová, Dominik Černý,

Jan Homolka, Ondřej Hladil, Jakub Uhlíř,
Eliška Stuchlíková a Sára Eichlerová.

Foto: Jiří Suchý

Reakce na článek pana zastupitele Igla
● Václava Snítilá, vedoucí Pečovatelské služby města Čelákovic

Pečovatelskou službu města Čelákovic, jak z názvu vyplývá, provozuje Město
Čelákovice. Podle mého názoru by Město coby zřizovatel této služby mělo
podporovat právě ji. Pan zastupitel Iglo, jak vyznívá z jeho příspěvku, preferuje
Farní charitu Neratovice. Prioritou volených zástupců města by měl ale být
logicky zájem o rozvoj služby, kterou Město samo poskytuje.
Ráda bych uvedla na pravou míru některá čísla, která uvádí pan zastupitel
ve svém příspěvku. V měsíci říjnu Charita uvádí skutečný stav pečovaných
31 občanů Čelákovic. Nikoliv 55, jak uvádí pan zastupitel. Číslo 55 značí evi-
denční stav klientů v daném měsíci. Tito klienti mají sepsanou smlouvu, 
ale v měsíci říjnu z tohoto počtu 55 klientů využilo služeb Farní charity pouze
výše zmíněných 31. Stejně tak u čelákovické Pečovatelské služby byl 
v měsíci říjnu skutečný stav pečovaných 120 z celkového evidenčního stavu
191 klientů.
Dále bych ráda uvedla, že možné převzetí pečovaných od Charity není pod-
míněno obdržením peněz, které dosud město Farní charitě na pečovatelskou
službu poskytovalo. Jedná se o příspěvek ve výši 90 000 Kč. Eventuální pře-
vzetí klientů, kteří jsou v péči Charity, by nemělo vliv na kvalitu služeb, kterou
poskytujeme.
Pan zastupitel u naší Pečovatelské služby postrádá dostatečnou nabídku
služeb oproti Farní charitě. Svoji představu o tom, jak by se péče o klienty
v Čelákovicích a okolí měla dále rozvíjet, jsem již zveřejnila na stránkách
čelákovického Zpravodaje. Jsem ve funkci vedoucí Pečovatelské služby
poměrně krátce, ale mohu zodpovědně prohlásit, že pečovatelky poskytují
kvalitní služby a jejich práce je na vysoké úrovni. Na prvním místě je pro nás
spokojený klient. Jsem si však vědoma toho, že je stále co zlepšovat, a udělám
vše pro to, aby nezůstalo pouze u slov.
Ráda bych panu zastupiteli Iglovi touto cestou nabídla možnost přesvědčit
se na vlastní oči, jak naše služby jsou vykonávány přímo v terénu. Samozřejmě
se souhlasem klientů.

Spor o Charitu
● Miroslav Iglo, zastupitel města

Již více let se o několik desítek čelákovických seniorů stará k jejich
plné spokojenosti Farní charita Neratovice. Pečovatelky společně se
zdravotnicemi nabízejí širší škálu služeb (zdravotní péče, osobní asis-
tence 24 hodin, terénní odlehčovací služba apod.) než Pečovatelská
služba města (PS).

V posledních dvou letech je vyvíjen tlak na zrušení podpory města Charitě
s odkazem na zbytečnou existenci dvou pečovatelských služeb. Na posledním
jednání Zastupitelstva měl být schválen příspěvek ve výši 90 tisíc korun,
který doporučila Rada města. V průběhu projednávání však bylo zjištěno
větší množství nepřesností. Jaká jsou tedy fakta. Charita se stará o 55 našich
občanů a příspěvek charitě přepočítaný na jednoho občana představuje
pouhých 1 636 Kč. Jiná města přitom poskytují charitě podporu minimálně
6 000 Kč na jednoho klienta.
Opozice doporučovala ještě snížení, nebo úplné zrušení příspěvku. Je třeba
zdůraznit, že charita je nezisková organizace! Město po odečtení příjmů
a státních dotací přispívá PS jednomu občanovi na vykonávanou péči částkou
19 728 Kč. Snaha zlikvidovat služby Charity je v této situaci stejná, jako by
město chtělo zakázat přijímat služby operátora v ceně za 100 Kč z důvodu,
že máme svého vlastního místního operátora, který ale za stejnou službu
účtuje 1 000 Kč.
Vedoucí PS na Zastupitelstvu prohlásila, že převzetí pečovaných od Charity
není žádným problémem, pokud obdrží peníze dnes poskytované charitě
(90 tis. Kč ročně). Vzhledem k tomu, že naše PS obslouží dosud asi 70 klientů,
jde o nárůst výkonů o více než dvě třetiny. Znamenalo by to srovnatelné
zvýšení počtu pečovatelek (dnes 7 + vedoucí) minimálně o čtyři. Vystačily
by snad tyto peníze na mzdy a odvody pro další pečovatelky? Nebo snad
má PS v současnosti tak obrovské rezervy?
Rozhodnutí při výběru by mělo zůstat pouze na příjemci péče. Obzvláště,
když rozsah poskytovaných služeb „naší“ Pečovatelské služby není dosta-
tečný. Moje úvaha v žádném případě není namířena proti pečovatelkám
osobně, které určitě odvádějí dobrou práci. Pouze přemýšlím, zda město
dbalo a dbá na zásadu dobrého hospodaření se svěřenými prostředky a má
zájem seniorům poskytovat kvalitní služby.

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly oceněny nejlepší firmy
a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou
odpovědnost organizací (CSR). Mezi oceněnými pro rok 2012 byla i Farní charita Nera-
tovice v programu Start plus Národní ceny kvality ČR pro Veřejný sektor a paní ředitelka
Miloslava Machovcová převzala cenu „Úspěšná organizace“. Foto: zdroj Farní charita
Neratovice
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Dne 28. 12. 2012 oslavil krásné
80. narozeniny pan Bohumil
KEŘTOF.
Do dalších let přejí pevné zdraví
a pohodu manželka Květa,
děti Bouhouš, Květa a Hana
s rodinami.

Dne 1. 1. 2013 oslavil náš man-
žel, tatínek a dědeček Josef
MUZIKÁŘ své 70. narozeniny.
Do dalších let přeje hodně
zdraví a spokojenosti manžel-
ka, dcera a syn s rodinami.

Dne 27. ledna 2013 uplyne 
5 let od smrti Eduarda BO -
ROVIČKY.
Stále na Tebe vzpomíná celá
rodina.

Děkujeme všem přátelům a známým za slova útě-
chy nad odchodem paní Jiřiny TUREČKOVÉ.
Zarmoucená rodina

Provozní doba od ledna:
po 19.30 – 21.30

út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
(17.00 – 18.30 pronájem dráhy)

st 6.15 – 7.45 20.00 – 21.30
(19.00 – 20.00 plavání se ZP)

čt 17.00 – 21.30

pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30

so 12.00 – 21.00
(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

ne 10.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

tel.: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Vedoucí bazénu: Miloš Bukač

Provozní doba:
pondělí 15.00 – 22.00 společná
úterý 15.00 – 22.00 společná

– solný a medový peeling zdarma

středa 15.00 – 22.00 společná
čtvrtek 15.00 – 22.00 ženy
pátek 10.00 – 22.00 společná
sobota 10.00 – 13.00 společná

13.00 – 20.00 ženy
neděle 10.00 – 22.00 společná

– solný a medový peeling zdarma

Jednotlivé vstupné: beze změn
Permanentky: akceptují se již prodané

nově 2 000 Kč/20 vstupů
1 500 Kč/20 vstupů/senior

Dukelská 1373
Čelákovice

tel.: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu:
září až červen – Městský bazén, tel.: 326 991 766,
605 317 954

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
7. 1.; 4. 2.; 4. 3.; 15. 4.; 6. 5. a 3. 6. 2013

PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ OBČANY
Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázdnin)
v klubovně organizace ZP v KD Čelákovice, a to
vždy od 10.00 do 11.30 hod. Poradenství vede
logopedka Marie Lašanová, kontaktní osoba:
Alexander tel.: 605 329 902.

Farní charita Neratovice
U Závor 1458, Neratovice 277 11,
tel.: 315 685 190
fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
http://neratovice.charita.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Arcidiecézní charita Praha pořádá ve dnech 
2. ledna až 15. ledna 2013 v Čelákovicích Tříkrá-
lovou sbírku.
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● Redakční rada ZMČ

ZMČ bude letos v podstatě „osmačtyřicátník“.
Jeho první výtisky totiž vznikaly již v 60. letech 
20. století, konkrétně v roce 1961. Od května 1961
až do roku 1974 včetně vycházel s názvem „Če-
lákovický zpravodaj“, ale ne vždy v plném počtu
12 výtisků ročně. Pak byla v jeho vydávání čtyřletá

pauza. Vzhledem k přestávkám by se tedy dal
Zpravodaj v letech 1961–1978 s určitou nadsáz-
kou charakterizovat jako střídavý občasník.
Je samozřejmé, že tehdy byl poplatný době jak
v subjektu vydavatele, tak obsahem a charakte-
rem zveřejněných příspěvků. To ale není důvod,
proč bychom měli Zpravodaj z tohoto období za-
tracovat. Je totiž svědectvím o městě v určité

Proč považujeme rok 2013 za významné výročí
Zpravodaje města Čelákovic

35. ročník Zpravodaje

Od října roku 1998 zajišťuje již 15. rokem vydávání městského periodika „Zpravodaj města Čelákovic“ odbor škol-
ství, informací a kultury Městského úřadu. Předtím toto zajišťovalo Městské muzeum.
Po celou dobu trvání se na tvorbě jednotlivých vydávání podílí i redakční rada, ve které se vystřídala již řada členů,
někteří i opakovaně. Jejich jména najdete v tirážích jednotlivých čísel.

Do března roku 1999 byl Zpravodaj distribuován
přes místní podnikatele – v trafikách a obchodech
za cenu 4 Kč (před rokem 1996 za 2-3 Kč). Nutné
podotknout, že toto všichni poskytovali Městu
bezúplatně. Jeho náklad byl 1 350 ks.
Když Zastupitelstvo města rozhodlo o jeho bez-
úplatném vydávání a dodávání do domácností,
prvními, kdo periodikum v nákladu 4 tis. ks do
schránek roznášeli, byli mladíci, kteří byli pod Měs-
tem na tzv. civilce. Po zrušení povinné vojenské
služby tuto službu Město sjednává s Českou
poštou, s. p., a pravidelně ji obnovuje. Při jakých -
koliv problémech s distribucí se tedy obracejte na
svou poštovní doručovatelku nebo na vedení míst-
ní pobočky.
Současný náklad pro distribuci do schránek je
necelých 5 tis. ks. Celkový pak 5 800 ks. Výtisky
jsou k dostání také v prostorách radnice, v Měst-
ském muzeu či Knihovně.
Po celou zmiňovanou dobu Zpravodaj tiskla
místní tiskárna Durabo. Toto se nyní, od
č. 1/2013, změnilo, a to z důvodu platnosti inter-
ního předpisu Města pro zakázky malého roz-
sahu. V roce 2012 bylo proto vypsáno výběrové

řízení na tisk a grafické zpracování Zpravodaje,
které vyhrála s nejvýhodnější nabídkou brněnská
firma SAMAB GROUP. V listopadu pak Rada
města schválila příslušnou smlouvu pro realizaci
díla s platností do konce roku 2014. Úspora
v nákladech za tisk by měla být téměř 40 %.
Rozsah Zpravodaje se také radikálně změnil.
Z původních průměrných 14 stran narostl na prů-
měrných 26, což je nárůst o téměř 50 %. S tímto
souvisí i nárůst zájmu o inzertní část. Před patnácti
lety byla inzerce na jedné, maximálně dvou stra-
nách, nyní je minimálně na pěti.
Texty byly dříve předávány rukou psané či na stroji.
Jen výjimku tvořilo pár předaných na „disketě“,
kterou dnes školou povinní ani neznají. Text tedy
bylo nutné přepsat do elektronické podoby. Dnes
jsou z 95 % dodávány redakci v elektronické podo-
bě prostřednictvím e-mailů.
Hlavičky a grafiky za tuto více než třetinovou
dobu trvání periodika byly změněny celkem
čtyři krát (počítaje i tuto současnou). K použití
jedné pří tiskové barvy se přistoupilo poprvé
v listopadu 2001, poté v prosinci 2001 a 2002.
Od března 2003 společně se změnou grafiky

vč. hlavičky začíná být používána i přítisková
barva vždy. Při výjimečných příležitostech
i celobarevné vydání. Ustálilo se, že ve veliko-
nočních a vánočních vydáních je Zpravodaj
obohacen o ilustrace známých či čelákovických
výtvarníků. Prvním byl (pro prosincové číslo
2003) výtvarník Jaroslav Cita. Následovali Petr
Urban, Jolana Fenclová, Adolf Dudek, Lucie
Třešňáková, Adéla Turinová a zatím naposledy
v minulém čísle Vendula Hegerová.
Další změna proběhla přesně před pěti lety, a to
v lednu 2008. S touto grafikou jsme se v prosinci
minulého roku „rozloučili“. Příprava nové grafiky
byla zahájena v minulém roce v návaznosti na
změnu dodavatele tisku. A již je zde…
Pracovní skupina, složená z větší části z výtvar-
níků, se snažila o nový, modernější vzhled, inspi-
rovaný mottem strategického plánu města
„Domov na Labi“, s nostalgickým zachováním
některých prvků.
Víme, že vše nové s sebou přináší i řadu reakcí.
Všichni zainteresovaní však věříme, že ty na „nový
Zpravodaj“ (pracovní název ☺) budou z většiny
pozitivní.

Čelákovický Zpravodaj je periodická tiskovina, která informuje občany města
a jeho návštěvníky o důležitých místních událostech, podává informace o sou-
časnosti, budoucím vývoji a historii města. Zpravodaj je i místem veřejné dis-
kuse, ale nikoliv nástrojem ovlivňování veřejného mínění. Umožňuje také
drobným místním a okolním podnikatelům nabízet své služby. Vychází jako
měsíčník. Není tedy zdrojem informací „on-line“. Zpravodaj města Čelákovic
(dále jen ZMČ) je jakousi kombinací novin a časopisu. Tiskoviny obdobného
charakteru vydávají prakticky všechny okolní obce a města (Městské listy –
Oficiální noviny Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Florián – Zpravodaj
městyse Lázně Toušeň, Přerovský zpravodaj, Mochovský zpravodaj, Zpravodaj
„Haló Káraný“ atd.).

době, včetně let 1968/1969 – před intervencí
vojsk Varšavské smlouvy do Československa
a po ní.
Letopočet 1979 je pro ZMČ bezesporu pa-
mátný tím, že od tohoto roku nebylo jeho vydá-
vání dodnes přerušeno, a je tedy spolu s kronikou
města významným zdrojem informací o dění ve
městě za posledních 35 let. 
První číslo ZMČ této nepřerušené řady vyšlo
v dubnu 1979. Za zmínku určitě stojí, že grafickou
úpravu Zpravodaje tehdy prováděl Bohumír
Hanžlík.
Abychom občanům města i sobě připomněli
jeden z charakteristických znaků vývoje Zpravo-
daje – jeho „hlavičku“ – dovolujeme si otisknout
příklady její grafické úpravy tak, jak se v jednotli-
vých obdobích postupně měnila, zejména v názvu
časopisu.

Vzhledem k výročí ZMČ budeme
v průběhu letošního roku
nekomentovaně přetiskovat
vybrané informace, obsažené
v dnes již historických vydáních
Zpravodaje, a to nejen za
posledních 35 let, ale od jeho
vzniku. Tyto informace budou
uváděny v rubrice „Co psal
Zpravodaj“.

ZMĚNY POSLEDNÍCH PATNÁCT LET
● -dv-
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Leden 1990
„8. ledna v přeplněném Kulturním domě před nášel MILOŠ ZEMAN z Pro-
gnostického ústavu ČSAV v Praze o podmínkách a výhledech vývoje u nás:

„CO BUDE DÁL
Nevidím žádný důvod pro správnost tvrzení, že vyspělé země doženeme i bez
ochoty k obětem, zvláště když tyto země nestojí na místě. Nelze spravedlivě
požadovat na současné vládě, limitované horizontem svobodných voleb, aby
formulovala dlouhodobý program – tato vláda (pozn. red.: tzv. vláda národ-
ního porozumění v čele s M. Čalfou) je do určité míry detoxikační četou,
čistící Augiášův chlév. V rýsujících se programech politických stran a sesku-
pení však podle mého názoru převládají hedonistické (pozn. red.: v ekono-
mice – zájem na dosažení maxima užitku s minimem vynaložení námahy)
a populistické prvky, jakési nekritické opojení z nové svobody. I proto jsem
se při různých příležitostech snažil provokovat individuálním prognostickým
programem: 1. svobodné volby do šesti měsíců, 2. dostižení vyspělé Evropy
jako národní cíl, 3. ochota k obětem, spočívající v tom, že naše příjmy budeme
méně spotřebovávat a více investovat, 4. investice do výchovy a vzdělání
jako jednoznačná  priorita státní politiky“.

Leden 1991
„Významný český průmyslník
Jméno Josefa Volmana byla snaha v minulých čtyřiceti letech nevyslovovat,
vymazat z historie našeho města nebo alespoň jeho osobu stavět do světla
nemorálního vykořisťovatele, člověka bez lidských hodnot. Tato snaha však
svého cíle nedošla díky mnoha Volmanovým pamětníkům, kteří jej znali
osobně a někteří i důvěrně. S pomocí těchto a dochovaných písemných zá-
znamů je dnes možné veřejnosti a hlavně mladé generaci Josefa Volmana
ukázat v pravdivém obraze a částečně tak tuto osobnost významnou
v našem strojírenském průmyslu a předně pro naše město rehabilitovat…
…O schopnostech podnikatelských, organizačních i pracovních svědčí jeho
vrozená touha, odvaha a odpovědnost, se kterou se pouštěl do své práce.
Byl spravedlivým zaměstnavatelem, ale požadoval přesné plnění pracovního
programu a to byl základní požadavek, který kladl na své spolupracovníky.
I když na jedné straně přísnost v pracovních povinnostech byla u některých
méně schopných pracovníků příčnou pomluv továrníka Volmana, byl na
druhé straně laskavým a citlivým člověkem, hledícím pomoci těm, na které
doléhal hlad hlavně v krizových letech…
…Neviděl podnikání jako pramen zisku, ale vždy si uvědomoval závazky
k pospolitosti a zejména ke svým spolupracovníkům. O ně se staral poctivě
a mnohem více, nežli mu ukládaly předpisy. Proto se těšil všeobecné úctě
a vážnosti nejen mezi svými zaměstnanci, občany města, ale i v podnika-
telských kruzích.

Jaroslav Špaček

● Redakční rada ZMČ

V letošním roce uplyne 130 let od narození a 70 let od úmrtí Josefa Volmana.
Ve Zpravodaji města Čelákovic si proto v průběhu roku 2013 tuto významnou
osobnost ještě podrobněji připomeneme.
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● Aleš Chvojka, MK Čelákovice

Vážení přátelé, dnešní napovídání zkrátím na srdečné přání pevného zdraví
a příznivého roku 2013.
V jednom z magických dat (12. 12. 2012) se pod patronací MK Čelákovice
uskutečnila přednáška pp. Kroutila a Baiera v čelákovickém Městském
muzeu. Základní témata byla: houby léčivé, houby trošku jinak v kuchyni
a zajímavosti ze světa mykologie.
Příznivci z řad veřejnosti se sešli ve slušném počtu 36 človíčků. Navzdory
počasí a teplotě na sálku odcházeli spokojeni a obohaceni o léčivé preparáty
z hlívy ústřičné. Dokonce bylo vystaveno i několik čerstvě zmrzlých druhů
hub a některé pěstované.
Měsíc leden je bohužel pro houbaření záporný. Ale i přes nepřízeň počasí
můžeme při procházkách obdivovat kouzelnou krásu odpočívající přírody
a lesy ozdobené chorošovitými plodnicemi. Příroda si oddychne a opět nás
odmění krásnou sezonu letošního roku.
Chraňte naše lesy.

Jiří Baier na přednášce. Foto: Tereza Zborníková

Bruncvík otevřel advent v kostele Nanebevzetí Panny Marie
● Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Foto: Tomáš Kopecký

Dne 1. prosince vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích
chlapecký pěvecký sbor Bruncvík. Sbor, který v roce 2006 založila sbor-
mistryně Lenka Pištěcká, tak rozšiřuje řady chlapeckých chórů v Čechách.
Do Čelákovic přivezl i „Pražský Pouliční Sbor“ složený z žáků Lenky Pištěcké.
Ten vypomáhá Bruncvíku a zároveň se profiluje jako samostatné pěvecké
těleso s vlastním repertoárem.
Příchod adventu oslavil Bruncvík krásným duchovním programem, který
zahrnoval jak staročeské roráty, tak písně z historických českých kancionálů
ze 14.–16. století. Program pak doplnil Pražský Pouliční Sbor o náročné
barokní skladby i o zvlášť působivé Veni Emmanuel Z. Kodalyiho (1882–1967).

Koncert zakončili všichni společně písní Všichni věrní křesťané (J. T. Turnovský,
1550–1596).
Vystoupení chlapců ocenil plný kostel dlouhým potleskem. Zaujali neza-
měnitelnou klukovskou bezprostředností, soustředěním i provedením na
jejich věk závažného duchovního repertoáru. My, co jsme sledovali hemžení
a cvrkot v kostel i na faře již během odpoledne, jsme museli složit hlubokou
poklonu paní sbormistryni i doprovodnému týmu nejen za obdivuhodný
umělecký výkon kluků, ale i za výjimečný příklad inspirativní práce s nej-
mladší generací.

Děti z MŠ Přístavní při komentované prohlídce k vánoční výstavě „Štědrej večer nastal...“.
Foto: Tereza Zborníková

V předvánočním čase se konaly v Městské muzeum v Čelákovicích bohatě navštívené
tři vánoční koncerty Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořádajícími ve spolupráci
s Muzeem byla sdružení Spolek přátel čelákovického muzea a Klub přátel Jana Zacha.
Foto: Tereza Zborníková
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Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

POZVÁNKA

Feng šuej – cesta ke změně
…povídání nejen o zdravém bydlení…
přednáška poradce a lektora feng šuej Pavla  Plzáka
čtvrtek 24. ledna 2013 v 17.30 hod.

Poradenství a škola tradičního feng šuej

● Pavel Plzák, Aqua Ventus, poradce a lektor
feng šuej

Feng šuej by se dalo charakterizovat jako aku-
punktura prostoru. Nebo jako Umění žít. Jde o obor
tradiční čínské medicíny zaměřující se na životní
prostor a zdravé bydlení.
V Číně se říká: „Nepomůže-li jehla, musí se jít lékař
podívat, jak bydlíte.“ Uvědomme si, kolik času pro-
žijeme pod střechou, uvnitř nějaké budovy. V této
symbióze setrváváme dnes bezmála 100 % času!
Proto bychom měli bydlet zdravě. Pokud se necí-
tíme dobře a léky nezabírají, případně jen krátko-
době, může být příčina právě v našem  obydlí.
Tak jako akupunkturista zavádí jehly do našeho
těla, aby zlepšil naše zdraví, tak zkušený odborník
na feng šuej ovlivňuje svými zásahy proudění ener-
gie v prostoru, a tím ovlivňuje nejen naše zdraví,
ale i vztahy, kariéru, štěstí a prosperitu.

Advent v Městské knihovně

● Naďa Picková, dětské oddělení Knihovny

Po celý adventní čas bylo v knihovně velmi živo.
Čtenáři si přicházeli pro knihy na sváteční volné
dny a v dětském oddělení se čas ani na chvíli ne-
zastavil. Knihovnu navštívilo víc než dvacet tříd
dětí 1. stupně základních škol.
Jako tradičně jsme si povídali a četli s prvňáčky
o Vánocích, se čtvrťáky o Českých vánocích s Jo-
sefem Ladou, s pátými třídami o Duchu Vánoc
podle Charlese Dickense.
Těchto akcí se zúčastnily také děti z Lázní Toušeň,
Mochova a Českého Brodu. Třída 5. A z 2. ZŠ
Český Brod dala letos místním dětem dárek v po-
době zinscenované pohádky o Popelce. Tuto po-
hádku zveršovala jejich třídní učitelka pí Kocová.
V knihovně ji zhlédly celkem 3 třídy ze ZŠ Kostelní
a páťáci měli se svým vystoupením velký úspěch.
Paní učitelka slíbila další představení ke konci
školního roku, na které už se všichni moc těšíme!

Foto: archiv Knihovny

Barbora Vojtíšková, 7 let, ZŠ J. A. Komenského Ellyn Valesová, 7 let, ZŠ Kostelní

Veronika Kulichová, 10 let, ZŠ Zeleneč

Malujeme zvířátka

● Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny Čelákovice

V rámci minikurzu Malujeme zvířátka, pořádaného v Týdnu knihoven, vyhlásila Městská knihovna Čelá-
kovice spolu s ilustrátorkou dětských knih Vendulou Hegerovou výtvarnou soutěž pro děti na téma
Nejoblíbenější zvířátko.
Soutěže se zúčastnilo téměř 40 dětí zejména z čelákovických mateřských a základních škol. Autoři
nejúspěšnějších obrázků byli odměněni  knihami a dalšími výtvarnými pracemi paní  Hegerové.
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Rumunská 1477
Čelákovice

tel.: 326 910 911 / 913, 914
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
www: http://materidouska.celakovice.cz

J. A. Komenského 414
Čelákovice

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz

Setkání u vánočního stromu

● Dagmar Horáčková, ředitelka

Dne 3. prosince 2012 jsme se po roce sešli pod
vánočním stromem na „Mateřinkovém jarmarku“.

Den otevřených dveří

● Ivana Krebsová, sdružení rodičů školy

Vážení rodiče! Ve středu 16. ledna probíhá v naší
škole den otevřených dveří. Není určen jen budou-
cím žákům a jejich rodičům, kteří se chystají do
1. třídy v tomto školním roce, aby nasáli atmosféru
a seznámili se s prostorem školy. Za neméně důle-
žité ovšem považuji návštěvu rodičů ve třídách
svých ratolestí, kteří již školu navštěvují. Kdy jindy
máme příležitost vidět své dítě, jak si počíná při
hodině, jak je aktivní, jak je hodina vedena, jaký
má rytmus, dynamiku atd.
Nepropásněte tuto příležitost a jděte se na své
dítě podívat. Bude určitě rádo a vám se jistě rozšíří
obzory.

Stankovského 1650
Čelákovice

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

Najdete nás v zadní části Obecního domu (vchod z ulice Na Stráni)

(možnost zasílání programu a dalších informací na e-mail)

Otevřeno máme od pondělí 7. 1. 2013
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 rodičům hledajícím si zamě-
stnání, 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 na tel.: 731 310 509
• Cvičení pro ženy s hlídáním dětí – aerobic
čt 8.30 – 9.30 hod., v tělocvičně u bazénu, 
hlídání dětí v MC, informace: Martina Vlčková 
737 647 968
• Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika
a posilování
út 20.00 – 21.00 hod., v tělocvičně u bazénu,
informace: Anna Králová, 723 672 884
• Cvičení pro ženy – aerobic
po a st 20.00 – 21.00 hod., v malé tělocvičně ZŠ
J. A. Komenského, informace: Martina Vlčková
737 647 968

Akce v lednu
• „Myšák Chlubílek“
st 9. 1. od 10.00 hod., čtení pohádek pro  nejmenší
• „O perníkové chaloupce“
st 16. 1. od 10.00 hod., divadélko pro nejmenší,
vhodné pro děti od 18 měsíců

Pečovatelská služba
města Čelákovic
Kostelní 26, Čelákovice 250 88
tel.: 326 999 801
mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
http://www.celakovice.cz
levé menu / Zdravotnictví a sociální péče /
pečovatelská služba

Akce v únoru
• Kurz první pomoci u dětí
st 6. 2. od 9.00 do 11.00 hod., cena 200 Kč, 
doprovodné hlídání dětí zdarma

Děti a paní učitelky opět prokázaly svoji šikovnost
a vyrobily spoustu milých drobností, které potěší
oko a pohladí duši.
Bylo velmi milé potkávat se v tomto svátečním
čase s rodiči a vzájemně si popřát hezké Vánoce.
Z areálu školky se nesly zvuky vánočních melodií,
děti zarecitovaly básničky, vysoký strom se rozsvítil
do okolí, a kdo chtěl, spolu s učitelkami si zazpíval
koledy.
Poděkování za milé odpoledne patří sponzorské
firmě, dobrovolným čelákovickým hasičům a Tech-
nickým službám.
Všem rodičům, a nejen jim, přeje kolektiv Mateřské
školy spoustu štěstí, pevné zdraví a hodně důvodů
k radosti a k úsměvu po celý rok 2013.

ZÁPIS dětí
do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL

pro školní rok 2013/2014

v Čelákovicích proběhne
na obou školách

ve čtvrtek 7. února 2013
od 13.00 do 17.00 hod.

a v pátek 8. února 2013
od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.
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SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682

www.celakovice-mesto.cz/ts/ 
e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

Ať vám začátek nového roku vyjde, a rok
se třináctkou na konci začne tedy úspěš-
ně a šťastně.

V rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!,
podpořeného ESF v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, začínáme již v lednu
chystat prostory budoucího Centra podnikatelek
Polabí a věnujeme se již plně přípravě prvních
cyklů MINIŠKOLY podnikání pro ženy.

Slaďování rodinného a pracovního života: SEMI-
NÁŘE Ilony Špaňhelové
• DÍTĚ A DĚTSKÝ VZDOR – středa 23. 1. od

9.00 do 12.00 hod.
Agrese u dětí – v souvislosti se změnami 

v rodině.
• DÍTĚ JDE DO ŠKOLKY, RODIČE DO ZA MĚST -

NÁNÍ – středa 13. 2. od 9.00 do 12.00 hod.
Vracíme se do zaměstnání, naše dítě začíná
chodit do školky. Čeká nás obtížné období, co
se děje s dítětem ve vývojovém období 3–6 let.
BUDEME PŘIPRAVENI A DOKÁŽEME VŠE
SLADIT – RODINU I PRÁCI.

KDE: JAZYKová škola, Sedláčkova 107, Čelá -
kovice. Doprovodné hlídání dětí od 1,5 roku 
v prostorách MC. Semináře jsou součástí 
projektu Rodina a práce i pro Čelákovice a jsou
bezplatné. NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REZER-
VACE – 604 146 682, info-routa@seznam.cz.

Klub náhradních rodin Routa
Setkání náhradních rodin – Co přinese novela
zákona o sociálně právní ochraně dětí?
Sobota 26. ledna v 15.00 hod., prostory MC Čelá-
kovice, Stankovského 1650, vchod z ul. Na Stráni
(ze zadní strany Obecního domu).
Program – Informace o novele zákona o sociál-
ně-právní ochraně dětí – nový systém dávek,
povinnosti a práva pěstounů, nová právní úprava
osvojení apod., konzultace v individuálních pří-
padech, výhled aktivit KNR Routa pro rok 2013.

Hlídání dětí není zajištěno, děti si mohou hrát v her-
ně MC. Bližší informace – Jana Luhanová,
731 172 650, nahradnirodiny@seznam.cz.

V rámci projektu Finanční gramotnost s ROU-
TOU a s rozumem, který je spolu financován z pro-
středků CSR regionálního fondu ČSOB, v lednu
nabízíme ZAJÍMAVÉ semináře lektorované Evou
Dohalskou.
Finanční gramotnost pro děti: sobota 19. 1. 
od 9.00 do 11.00 hod. (MC Čelákovice)
Finanční gramotnost pro dospělé: středa 30. 1.
od 9.00 do 11.00 hod. (JAZYKová škola, Sedláč-
kova 107)
Bližší informace – 604 146 682, info-routa@se -
znam.cz. Kapacita míst je omezena. Nutná před-
chozí rezervace. Účastnický poplatek 50 Kč.

RC ROUTA v novém roce

ŘEMESLA POLABÍ VI – „Přírodní živly“
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice vyhlašuje šestý ročník výtvarné soutěže ŘEMESLA
POLABÍ. Výstava výtvarných prací proběhne od soboty 2. 2. do soboty 16. 2. 2013 v Městském
muzeu v Čelákovicích. Letošní doprovodné téma je „PŘÍRODNÍ ŽIVLY“. Práce do soutěže jsou
přijímány od dětí i dospělých v období od pátku 18. 1. do středy 23. 1. 2013 v MDDM.
Bližší informace a přihlášky získáte v MDDM a na webových stránkách
www.mddmcelakovice.cz. Tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959, adresa: MDDM Čelákovice,
Havlíčkova 691, Čelákovice 250 88, e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz.

Občanská poradna
Nymburk, o. s.
Osobní poradenství v budově Radnice I
funguje v Čelákovicích každou první středu
v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. V případě
akutní potřeby je možné se domluvit na poskyt-
nutí konzultace mimo konzultační hodiny nebo
i mimo kancelář (např. v bytě klienta či na jiném
dohodnutém místě).
Občané mohou poradnu kontaktovat:
• telefonem 325 511 148 (pouze pondělí a stře-

da 9.00 – 16.00 hod.), 775 561 848;
• e-mailem info@opnymburk.cz nebo

poradna.nymburk@centrum.cz.

Další informace o činnosti na

www.opnymburk.cz
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Šachový klub Spartak Čelákovice

● Libor Mrozinski

V 3. kole regionálního přeboru družstev „B“ jsme
dne 25. 11. 2012 na domácí půdě vyhráli nad TJ
Sokol na Mělníce B v poměru 6:2. Oporou ŠK byly
tentokrát zadní čtyři šachovnice, které získaly
100 % možných bodů.

Ve 4. kole jsme dne 9. 12. 2012 nad „papírově“
srovnatelným soupeřem Caissa Úholičky C
 zvítězili v poměru 5,5:2,5 zejména díky kvalitním
výkonům Petra Válka a Jana Klose na 5. a 6. ša-
chovnici.

Po čtyřech kolech regionálního přeboru družstev
se tak celek ŠK Spartak Čelákovice vypracoval
na 2. místo v průběžném hodnocení. Avšak zá-
pasy se dvěma nejsilnějšími celky nás teprve če-
kají – v 6. kole s ŠK Kralupy B (v průběžném
hodnocení na 3. místě) a v 8. kole s TJ Neratovice
C (vedoucí celek v průběžném hodnocení). Výho-
dou pro nás může být skutečnost, že oba zápasy
hrajeme na domácí půdě. Dále bude rozhodovat
i výsledek vzájemného zápasu těchto celků, který
se uskuteční v 9. kole.

Dne 30. 11. 2012 jsme pokračovali 3. kolem v řadě
bleskových turnajů (tzv. Rapid Tour). Za účasti 
10 šachistů (včetně hostů z Brandýsa nad Labem
a Jičína – viz dokumentární foto z průběhu jedné
partie) se vítězem stal domácí Pavel Horký, na 
2. místě byl Martin Luks (ŠK AD Jičín) a 3. místo
obsadil Josef Kabát (Sokol Brandýs nad Labem).
V průběžném celkovém pořadí je na prvním místě
Pavel Horký, následovaný Petrem Kopeckým
a Petrem Tichým.

Dne 24. 11. 2012 se zúčastnili zástupci našeho
šachového potěru 1. ročníku turnaje „O pohár
města Milovice“, který byl hrán jako základní kolo
krajského přeboru jednotlivců regionu SD – Po-
labí. V kategorii mladších žáků obsadili z celko-
vého počtu 45 hráčů Vojtěch Rubeš krásné 10.
místo, David Gregor 13. místo a Gabriela Hladká
25. místo. V kategorii starších hráčů obsadil z cel-
kového počtu 12 hráčů Lukáš Janda krásné 6.
místo. Všem přejeme hodně úspěchů v dalších
kolech.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích
a blízkém okolí získají informace na
http://www.sachycelakovice.cz. Hrajeme
každý pátek od 18.00 hod. v sokolovně.

Foto: Pavel Horký

ORKA
● Martin Bajer

Druhá liga florbalu mužů uzavřela svou první
polovinu. Orce se tentokrát příliš nedařilo a trápila
se zejména v koncovce.
WIZARDS DDM PRAHA 10 – ORKA 3:1
Vyrovnané utkání, v němž Orka neproměnila řadu
příležitostí a v závěru při hře bez brankáře
definitivně ztratila naději na zisk bodů.
SKP OLYMPIA KUTNÁ HORA A – ORKA 8:3
V první třetině měla Orka převahu, ale opět
neproměnila mnoho jasných příležitostí. Utkání
se zlomilo ve své polovině, kdy se domácím
podařilo vstřelit dva slepené góly a hra Orky se
poté rozsypala. Během 15 minut lovil brankář
sedmkrát balonek ze své klece a utkání bylo
rozhodnuto.
V této sezoně vstoupil poprvé do soutěžního rytmu
tým veteránů. Orka tak pokryla úplný rozsah všech

věkových kategorií počínaje předpřípravkou. Po
delší době se tak na palubovce znovu objevily
takové legendy jako Čečák, Novotný, Rudel,
Dvorský, Skalický. Hráči se postupně dostávají do
zápasového tempa a dostavují se i nadějné
výsledky. V tabulce své divize se Orka drží na
sedmém místě.
ORKA – DTJ TRUTNOV 11:2
SKP NYMBURK – ORKA 8:2
ORKA – FBC ČESKÁ LÍPA 7:6
ORKA – FBC LIBEREC 2:13
FLORBALOVÁ AKADEMIE MB – ORKA 3:2
ASK LOVOSICE, LFP – ORKA 8:3
ORKA – TJ DOBŘANY 5:4
ORKA – FORZA TATRAN 1:5
ORKA – SK FLORBAL BENEŠOV 6:6
ORKA – DDM STOD, POHODOVÝ 100D 7:7

MUŽI
FBC ČELÁKOVICE – SKP OLYMP PRAHA 13:6
FBC ČELÁKOVICE – SKP KUTNÁ HORA 11:5
Od začátku sezony jsme poprvé nastoupili k utkání
v nejsilnější možné sestavě a nedali jsme soupe-
řům šanci. V prvním utkání zaznamenal čtyři bran-
ky Bartulík, ve druhém pak Sluka.

ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE – SOKOL KOBYLISY 5:9
FBC ČELÁKOVICE – FBC ČESKÝ DUB 7:5
V prvním utkání jsme dobře rozehraný zápas nedo-
vedli do vítězného konce, přestože jsme vedli již
3:0. Ve druhém utkání jsme porazili vedoucí tým
naší soutěže.

FBC ČELÁKOVICE
● Tomáš Holcman

Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vývěsce v Masarykově ulici č. p.176.

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE

● Petr Flekač

V posledním měsíci minulého roku byla na pořadu
řada kvalitních turnajů, z nichž stojí za zmínku tradiční
Vánoční turnaj trojic v Českém Brodě, Poslední smeč
na Pankráci, avrcholem sezony bylo určitě MS trojic,
dvojic asinglu mužů v Nymburce. V mužstvu ČR byli
v širší nominaci ihráči TJ Spartaku Čelákovice Michal
Kolenský a Martin Spilka.

VÁNOČNÍ TURNAJ TROJIC
Za účasti patnácti týmů byl rozlosován tradiční
Vánoční turnaj trojic v Českém Brodě. Čelákovice
reprezentovala formace Spilka, Flekač, Frank. Další
zastoupení byla v podání Doucka a Vedrala hrající
za Český Brod C. Ve čtvrtfinále hrál Pacov proti TJ
Spartak Čelákovice 2:1. Celkovým vítězem se po
utkání s TJ Slavoj Český Brod „A“ stal Pacov.

MS JEDNOTLIVCŮ, DVOJIC A TROJIC
Světový šampionát v nohejbalu se vrátil zpět 
do země, ve které se tento sport před téměř sto 
lety zrodil. Nymburského turnaje ve dnech 
7. až 9. prosince 2012 se zúčastnilo dvacet repre-
zentací ze tří kontinentů. Vsemifinále singlu náš Hron
podlehl Maďaru Pazderkovi, ale v boji o třetí příčku
spřehledem porazil francouzského hráče Jérémyho
Caramella a obsadil bronzovou příčku. Novým
mistrem světa se stal slovenský Milan Ižol. Finálové
utkání dvojek se rozhodlo ve dvou setech (8:11, 8:11).
Patrik Perun sJánem Brutovským měli hlavně suve-
rénnější závěr obou setů než Pelikán, Mrákava
a v závěrech nastupující Doubrava. Na kontě Čechů

bylo bohužel i dost zkažených servisů. Osvědčená
slovenská sestava, Brutovský abratři Peruni, „smáz-
la“ český výběr ve finále trojic hladce ve dvou setech.
Kop, Pelikán, O. Vít a střídající Topinka s Vankem
prohráli sety 8:11 a4:11. Nejslabším článkem Čechů
byla jednoznačně mezihra. Jedenáct let bez zlata
z trojic se nám ani na letošním mistrovství světa nepo-
dařilo prolomit.

POSLEDNÍ SMEČ
Dvacátého sedmého ročníku se zúčastnila idvě muž-
stva hrající pod hlavičkou Čelákovic. „Čelákovice A“
ve složení Doucek, Flekač, Vedral, Frank a „Čeláko-
vice B“ – Bar UFrigosů se smečařem Spilkou as pola-
ři Kalasem a Hronem. Obě mužstva postoupila do
nedělních finálových skupin. Čelákovice A pak po
dvou remízách advou prohrách obsadily ve své sku-
pině čtvrté místo. Lépe se vedlo Spilkově formaci,
která se dostala do semifinále. Bohužel Modřice
A a Šacung A byly nad jejich síly, a po shodných
zápasech 0:2 tak Bar U Frigosů obsadil čtvrtou příčku.
Je to v historii tohoto turnaje však nejvyšší umístění
Čelákovic.

Vážení sportovní přátelé, přijměte od nohejbalistů
přání do nového roku, hodně zdraví, štěstí amno-
ho úspěchů v osobním i pracovním životě. Se
sportovním pozdravem „Sportu zdar anohejbalu
zvlášť“, hurá do sezony 2013.

Další informace najdete na webových stránkách
http://www.nohejbal-celakovice.cz
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X X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ce

2 6:18 7:18 8:30 9:30 9:30 10:30 11:30 11:30 12:30 13:20 13:45 14:30 16:30 16:30 17:30 18:30 19:30 19:30
2 5:34 6:22 7:22 8:34 9:34 9:34 10:34 11:34 11:34 12:34 13:24 13:49 14:34 15:34 16:34 16:34 17:34 18:34 19:34 19:34
2 5:35 6:23 7:23 8:35 9:35 9:35 10:35 11:35 11:35 12:35 13:25 13:50 14:35 15:35 16:35 16:35 17:35 18:35 19:35 19:35
2 5:36 6:24 7:24 8:36 9:36 9:36 10:36 11:36 11:36 12:36 13:26 13:51 14:36 15:36 16:36 16:36 17:36 18:36 19:36 19:36
2 5:37 6:25 7:25 8:37 9:37 9:37 10:37 11:37 11:37 12:37 13:27 13:52 14:37 15:37 16:37 16:37 17:37 18:37 19:37 19:37
2 5:38 6:26 7:26 8:38 9:38 9:38 10:38 11:38 11:38 12:38 13:28 13:53 14:38 15:38 16:38 16:38 17:38 18:38 19:38 19:38

x 2 5:39 6:27 7:27 8:39 9:39 9:39 10:39 11:39 11:39 12:39 13:29 13:54 14:39 15:39 16:39 16:39 17:39 18:39 19:39 19:39
x 2 5:40 6:28 7:28 8:40 9:40 9:40 10:40 11:40 11:40 12:40 13:30 13:55 14:40 15:40 16:40 16:40 17:40 18:40 19:40 19:40

2 5:41 6:30 7:30 8:41 9:41 9:41 10:41 11:41 11:41 12:41 13:31 13:56 14:41 15:41 16:41 16:41 17:41 18:41 19:41 19:41
2 5:43 6:32 7:32 8:43 9:43 9:43 10:43 11:43 11:43 12:43 13:33 13:58 14:43 15:43 16:43 16:43 17:43 18:43 19:43 19:43
2 5:45 6:34 7:34 8:45 9:45 9:45 10:45 11:45 11:45 12:45 13:35 14:00 14:45 15:45 16:45 16:45 17:45 18:45 19:45 19:45
2 5:25 K 6:36 6:53 7:36 8:47 9:47 9:47 10:47 11:47 11:47 12:47 13:37 K 14:47 15:47 16:47 16:47 17:47 18:47 19:47 19:47
2 K 5:48 K K K K K K K K K K K 14:03 K K K K K K K K
2 5:27 5:50 6:38 6:55 7:38 8:49 9:49 9:49 10:49 11:49 11:49 12:49 13:39 14:05 14:49 15:49 16:49 16:49 17:49 18:49 19:49 19:49
2 K 5:53 K K K K K K K K K K 13:42 K 14:52 K K 16:52 K K K K
2 5:29 5:56 6:41 6:57 7:41 8:51 9:51 9:51 10:51 11:51 11:51 12:51 13:45 14:07 14:55 15:51 16:51 16:55 17:51 18:51 19:51 19:51
2 5:29 5:56 6:41 6:57 7:41 9:51 9:58 10:58 11:58 12:58 14:07 14:58 15:58 16:51 16:58 18:58 19:58

x 2 5:31 5:58 6:43 6:59 7:43 9:53 10:00 11:00 12:00 13:00 14:09 15:00 16:00 16:53 17:00 19:00 20:00
2 5:32 5:59 6:44 7:00 7:44 9:54 10:01 11:01 12:01 13:01 14:10 15:01 16:01 16:54 17:01 19:01 20:01

x 1 5:33 6:00 6:45 7:01 7:45 9:55 10:02 11:02 12:02 13:02 14:11 15:02 16:02 16:55 17:02 19:02 20:02
1 5:35 6:02 6:47 7:03 7:47 9:57 10:04 11:04 12:04 13:04 14:13 15:04 16:04 16:57 17:04 19:04 20:04
1 5:36 6:03 6:48 7:04 7:48 9:58 10:05 11:05 12:05 13:05 14:14 15:05 16:05 16:58 17:05 19:05 20:05
1 6:09 6:54 7:54 10:11 11:11 13:11 14:20 15:11 16:11 17:11
1 6:12 6:57 7:57 10:14 11:14 13:14 14:23 15:14 16:14 17:14
1 6:13 6:58 7:58 10:15 11:15 13:15 14:24 15:15 16:15 17:15
1 6:14 6:59 7:59 10:16 11:16 13:16 14:25 15:16 16:16 17:16

x 1 6:15 11:17 13:17 14:26 17:17
x 1 6:16 11:18 13:18 14:27 17:18
x 1 K 11:20 13:20 14:29 17:20
x 1 K 11:22 13:22 14:31 K
x 1 6:19 K K K K

1 6:21 11:24 13:24 14:33 17:22
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540

X X X 6+ Xfa X X XA X 6+ X X 6+ X X X X 6+ XA X
1 4:50 6:57 11:36 13:36 14:36

x 1 4:52 6:59 11:38 13:38 14:38
x 1 4:53 7:00 11:39 13:39 14:39
x 1 4:55 7:02 11:41 13:41 14:41

1 4:56 7:00 7:03 8:04 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42
1 4:57 7:01 7:04 8:05 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43
1 4:58 7:02 7:05 8:06 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44
1 5:01 7:05 7:08 8:09 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47
1 5:07 5:48 7:10 7:12 7:14 8:15 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:10 19:10
1 5:08 5:49 7:11 7:14 7:15 8:16 10:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:11 19:11

x 1 5:10 5:51 7:13 7:16 7:17 8:18 10:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:13 19:13
2 5:11 5:52 7:14 7:18 7:18 8:19 10:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:14 19:14

x 2 5:12 5:53 7:15 7:19 7:19 8:20 10:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:15 19:15
2 5:14 5:55 7:17 7:21 7:21 8:22 11:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:17 19:17
2 4:22 5:14 5:55 7:17 7:21 7:21 8:22 10:02 11:02 11:02 12:02 13:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:17 18:02 19:17
2 K K 5:58 K K 7:24 K K K K K K K 14:05 K K K K K K
2 4:25 5:17 6:02 7:20 7:25 7:28 8:25 10:05 11:05 11:05 12:05 13:05 13:05 14:09 15:05 16:05 17:05 17:20 18:05 19:20
2 K K K K K K K K K K K K K 14:11 K K K K K K
2 4:27 5:19 6:04 7:22 7:27 7:30 8:27 10:07 11:07 11:07 12:07 13:07 13:07 K 15:07 16:07 17:07 17:22 18:07 19:22
2 4:29 5:21 6:06 7:24 7:29 7:32 8:29 10:09 11:09 11:09 12:09 13:09 13:09 14:14 15:09 16:09 17:09 17:24 18:09 19:24
2 4:32 5:24 6:09 7:27 7:32 7:35 8:32 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:17 15:12 16:12 17:12 17:27 18:12 19:27
2 4:34 5:26 6:11 7:29 7:34 7:37 8:34 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:19 15:14 16:14 17:14 17:29 18:14 19:29

x 2 4:36 5:28 6:13 7:31 7:36 7:39 8:36 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:21 15:16 16:16 17:16 17:31 18:16 19:31
2 4:37 5:29 6:14 7:32 7:37 7:40 8:37 10:17 11:17 11:17 12:17 13:17 13:17 14:22 15:17 16:17 17:17 17:32 18:17 19:32
2 4:38 5:30 6:15 7:33 7:38 7:41 8:38 10:18 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:23 15:18 16:18 17:18 17:33 18:18 19:33
2 4:39 5:31 6:16 7:34 7:39 7:42 8:39 10:19 11:19 11:19 12:19 13:19 13:19 14:24 15:19 16:19 17:19 17:34 18:19 19:34
2 4:40 5:32 6:17 7:35 7:40 7:43 8:40 10:20 11:20 11:20 12:20 13:20 13:20 14:25 15:20 16:20 17:20 17:35 18:20 19:35
2 4:42 5:34 6:19 7:37 7:42 7:45 8:42 10:22 11:22 11:22 12:22 13:22 13:22 14:27 15:22 16:22 17:22 17:37 18:22 19:37
2 4:43 5:35 6:20 7:38 7:43 7:46 8:43 10:23 11:23 11:23 12:23 13:23 13:23 14:28 15:23 16:23 17:23 17:38 18:23 19:38

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
nejede 24.12.
Na vybrané spoje navazují v zastávce elákovice, žel.st. vlaky linky S2 nebo S20 ve sm ru do Prahy
nejede od 27.12. do 2.1., 1.2., od 25.2. do 3.3., 28.3., 29.3., od 1.7. do 30.8., 29.10. a 30.10.
Vybrané spoje navazují v zastávce elákovice, žel.st. na vlaky linky S2 nebo S20 od Prahy
spoj 16 a 38 vy ká v zastávce elákovice, žel. st. p íjezdu vlaku linky S20 od Prahy max 10 min

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

281405 Brandýs n.L.-St.Boleslav - elákovice - Nehvizdy - Jirny - Úvaly

405 Platí od: 9.12.2012

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  xõ
Brandýs n.L.-St.Bol.,nám.
Brandýs n.L.-St.Bol.,U soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Zápy,Stavby most
Zápy,PREFA
Lázn  Touše ,zast.
Lázn  Touše

elákovice,V Prokop
elákovice,Rumunská
elákovice,TOS
elákovice,nám.
elákovice,Kovohut
elákovice,žel.st.  xõ

elákovice,Záluží,cihelna
elákovice,Záluží

Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U studánky
Nehvizdy
Jirny
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II
HOROUŠANY,HOROUŠÁNKY
Úvaly,rozc.Horoušánky
Úvaly,V Setých
Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,U Mlýna
Úvaly,U MŠ
ÚVALY,ŽEL.ST.  xõ

ÚVALY,ŽEL.ST.  xõ
Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,V Setých
Úvaly,rozc.Horoušánky
Horoušany,Horoušánky
Jirny,Nové Jirny,II
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny
Nehvizdy
Nehvizdy,U studánky
Nehvizdy,Nehvízdky

elákovice,Záluží
elákovice,Záluží,cihelna
elákovice,žel.st.  xõ

elákovice,Kovohut
elákovice,nám.
elákovice,TOS
elákovice,Rumunská
elákovice,V Prokop

Lázn  Touše
Lázn  Touše ,zast.
Zápy,Stavby most
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Brandýs n.L.-St.Bol.,na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,U soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,nám.
BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  xõ

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -
X -
6 -
+ -

ce -

fa -

A -

Tarifní pásmo

SAD St ední echy, a.s.,
U P ístavu 811/8,250 01 Brandýs n/L.-St.Boleslav

p íj.
odj.

Tarifní pásmo

p íj.
odj.
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X X 6Aeg X X 6+A XA XBA 6+AA XAA AA XA XA XA XA XA XA AA XAA 6+AA XAA 6ei

2 4:59 5:59 6:59 7:26 9:26 9:26 11:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 21:56
2 5:06 6:06 7:06 7:33 9:33 9:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 22:03
2 5:06 6:06 7:06 7:36 9:36 9:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:06

x 2 5:11 6:11 7:11 7:41 9:41 9:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:11
2 5:14 6:14 7:14 7:44 9:44 9:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:14

x 2 5:16 6:16 7:16 7:46 9:46 9:46 11:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:16
3 4:19 5:19 6:19 7:19 7:49 9:49 9:49 11:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:19
3 4:22 5:22 6:22 7:22 7:52 9:52 9:52 11:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:22

x 3 4:26 5:26 6:26 7:26 7:56 9:56 9:56 11:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:26
3 4:29 5:29 6:29 7:29 7:59 9:59 9:59 11:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:29
3 4:30 5:30 6:30 7:30 8:00 10:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:30
3 4:31 5:31 6:31 7:31 8:01 10:01 10:01 12:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 20:31
3 4:32 5:32 6:32 7:32 8:02 10:02 10:02 12:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 20:32
3 4:35 5:35 6:05 6:35 7:35 8:05 10:05 10:05 10:05 12:05 14:05 15:05 15:05 16:05 16:05 17:05 17:05 18:05 19:05 20:05 20:35
3 5:40 6:10 6:40 10:10 10:10 12:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 20:40
3 5:41 6:11 6:41 10:11 10:11 12:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 20:41

x 3 5:42 6:12 6:42 10:12 10:12 12:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 20:42
3 5:45 6:15 6:45 10:15 10:15 12:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 20:45
3 5:49 6:19 6:49 10:19 10:19 12:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 20:49
4 5:53 6:23 6:53 10:23 10:23 12:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 20:53
4 5:54 6:24 6:54 10:24 10:24 12:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 20:54

x 4 5:56 6:26 6:56 10:26 10:26 12:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 20:56
4 5:59 6:29 6:59 10:29 10:29 12:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 20:59

x 5 6:00 6:30 7:00 10:30 10:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:00
5 6:02 6:32 7:02 10:32 10:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:02

x 5 6:04 6:34 7:04 10:34 10:34 12:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:04
5 6:07 6:37 7:07 10:37 10:37 12:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:07

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544

X XA XAA 6+ X X X XA XAA 6+AA XAA X XAA 6+AA XAA X XAA X XAA 6+AA XA 6ei

5 4:03 5:03 5:33 6:03 6:53 7:33 9:33 11:38 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
x 5 4:06 5:06 5:36 6:06 6:56 7:36 9:36 11:41 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36

5 4:08 5:08 5:38 6:08 6:58 7:38 9:38 11:43 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
x 5 4:10 5:10 5:40 6:10 7:00 7:40 9:40 11:45 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40

4 4:11 5:11 5:41 6:11 7:01 7:41 9:41 11:46 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
x 4 4:14 5:14 5:44 6:14 7:04 7:44 9:44 11:49 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44

4 4:16 5:16 5:46 6:16 7:06 7:46 9:46 11:51 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
4 4:17 5:17 5:47 6:17 7:07 7:47 9:47 11:52 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47
3 4:21 5:21 5:51 6:21 7:11 7:51 9:51 11:56 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
3 4:25 5:25 5:55 6:25 7:15 7:55 9:55 12:00 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55

x 3 4:28 5:28 5:58 6:28 7:18 7:58 9:58 12:03 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
3 4:29 5:29 5:59 6:29 7:19 7:59 9:59 12:04 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59
3 4:30 5:30 6:00 6:30 7:20 8:00 10:00 12:05 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
3 4:35 5:35 6:05 6:35 7:25 8:05 10:05 12:10 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
3 4:20 5:35 6:05 6:50 7:25 8:20 10:05 10:05 12:05 14:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
3 4:22 5:37 6:07 6:52 7:27 8:22 10:07 10:07 12:07 14:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
3 4:23 5:38 6:08 6:53 7:28 8:23 10:08 10:08 12:08 14:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08

x 3 4:27 5:42 6:12 6:57 8:27 10:12 10:12 12:12 14:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
3 4:31 5:46 6:16 7:01 8:31 10:16 10:16 12:16 14:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
3 4:34 5:49 6:19 7:04 8:34 10:19 10:19 12:19 14:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19

x 2 4:37 5:52 6:22 7:07 8:37 10:22 10:22 12:22 14:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
2 4:39 5:54 6:24 7:09 8:39 10:24 10:24 12:24 14:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24

x 2 4:42 5:57 6:27 7:12 8:42 10:27 10:27 12:27 14:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
2 4:47 6:02 6:32 7:17 8:47 10:32 10:32 12:32 14:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
2 4:48 6:03 6:33 7:18 8:48 10:33 10:33 12:33 14:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 22:18
2 4:55 6:10 6:40 7:25 8:55 10:40 10:40 12:40 14:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 22:25

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
jede také 24.12., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7. a 28.9.
nejede 24.12.
V zastávce eský Brod, žel.st.  navazují vlaky linky S1 do Prahy a další autobusové linky PID
Vybrané spoje jedoucí p es zastávku eský Brod, žel. st. nejsou p ímé, tj. nutno p estoupit.
Na všechny spoje (vyjma spoje 3) navazuje v zastávce Mochov  linka PID 398 sm r Sadská
spoj 5, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39 a 41 vy ká v zast. eský Brod, žel.st. p íjezdu vlaku linky S1 od Prahy max. 20 minut
spoj 11 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu spoje linky 398 od Prahy max. 5 min.
spoj 13, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 39 a 41 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu spoje linky 398 od Prahy max. 15 minut
Na spoj 15 navazuje v zastávce Vitice, u školy  linka 422 do Kou imi.
Na všechny spoje (na spoj 8 pouze v sobotu) navazuje v zastávce Mochov  linka PID 398 do Prahy.
spoj 4 a 6 vy ká v zastávce Vitice,u školy p íjezdu spoje linky 422 od Kou imi 5 min.
spoj 6, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 38 a 40 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu spoje linky 398 od Sadské max. 5 minut
spoj 18, 20, 22, 26, 30, 34 a 38 vy ká v zast. eský Brod, žel.st. p íjezdu vlaku linky S1 od Prahy max. 5 minut
spoj 28, 40 a 42 vy ká v zast. eský Brod, žel.st. p íjezdu vlaku linky S1 od Prahy max. 30 minut

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286412

412 Platí od: 9.12.2012

elákovice,nám. - Mochov -  eský Brod - Kou im

ELÁKOVICE,NÁM.
MOCHOV

Vyšeho ovice,Kozovazy
Vyšeho ovice
Vyšeho ovice,Vyšeho ovi ky
Vyká

erníky
eský Brod,Štolmí
eský Brod,muzeum
eský Brod,Na Bulánce
eský Brod,Jungmannova
eský Brod,Jana Kouly
ESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x
eský Brod,Liblice,SEŠ
eský Brod,Liblice,obec
eský Brod,Liblice,Bylanská

Chráš any,Bylany,škola
Kšely
Vitice
Vitice,u školy
Vitice,H iby
Vitice,Lipany,mohyla
T ebovle,Borek
T ebovle
T ebovle,Království,rozc.
KOU IM

KOU IM
T ebovle,Království,rozc.
T ebovle
T ebovle,Borek
Vitice,Lipany,mohyla
Vitice,H iby
Vitice,u školy
Vitice
Kšely
Chráš any,Bylany,škola

eský Brod,Liblice,Bylanská
eský Brod,Liblice,obec
eský Brod,Liblice,SEŠ
ESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x

eský Brod,Kollárova
eský Brod,muzeum
eský Brod,Štolmí
erníky

Vyká
Vyšeho ovice,Vyšeho ovi ky
Vyšeho ovice
Vyšeho ovice,Kozovazy
MOCHOV

ELÁKOVICE,NÁM.

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -
X -
6 -
+ -

eg -
ei -

A -
A -
A -
B -

A -

A -
A -
A -

Tarifní pásmo

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

zm na trasy
diversion

p íj.
odj.

Tarifní pásmo

p íj.

odj.

p íj.
odj.
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501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529
XBBB XBB XBB XB AB XAB AB XAB XAB XAB 6+AB XA XAB 6+ABce XABdb

2 6:28 6:58 8:28 10:28 12:28 13:58 14:58 15:58 16:28 16:58 18:28 19:28 20:28
x 2 6:32 7:02 8:32 10:32 12:32 14:02 15:02 16:02 16:32 17:02 18:32 19:32 20:32

2 6:34 7:04 8:34 10:34 12:34 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 18:34 19:34 20:34
3 4:23 5:08 6:38 7:08 8:38 10:38 12:38 14:08 15:08 16:08 16:38 17:08 18:38 19:38 20:38
3 4:25 5:10 6:40 7:10 8:40 10:40 12:40 14:10 15:10 16:10 16:40 17:10 18:40 19:40 20:40

x 4 4:27 5:12 6:42 7:12 8:42 10:42 12:42 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 18:42 19:42 20:42
4 4:29 5:14 6:44 7:14 8:44 10:44 12:44 14:14 15:14 16:14 16:44 17:14 18:44 19:44 20:44
4 4:30 5:15 6:45 7:15 8:45 10:45 12:45 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 18:45 19:45 20:45

x 4 4:31 5:16 6:46 7:16 8:46 10:46 12:46 14:16 15:16 16:16 16:46 17:16 18:46 19:46 20:46
x 4 4:33 5:18 6:48 7:18 8:48 10:48 12:48 14:18 15:18 16:18 16:48 17:18 18:48 19:48 20:48
x 4 4:34 5:19 6:49 7:19 8:49 10:49 12:49 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 18:49 19:49 20:49
x 4 4:35 5:20 6:50 7:20 8:50 10:50 12:50 14:20 15:20 16:20 16:50 17:20 18:50 19:50 20:50

4 4:37 5:22 6:52 7:22 8:52 10:52 12:52 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 18:52 19:52 20:52
x 5 4:39 5:24 6:54 7:24 8:54 10:54 12:54 14:24 15:24 16:24 16:54 17:24 18:54 19:54 20:54
x 5 4:41 5:26 6:56 7:26 8:56 10:56 12:56 14:26 15:26 16:26 16:56 17:26 18:56 19:56 20:56
x 5 4:43 5:28 6:58 7:28 8:58 10:58 12:58 14:28 15:28 16:28 16:58 17:28 18:58 19:58 20:58

5 4:45 5:30 7:00 7:30 9:00 11:00 13:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 19:00 20:00 21:00
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528

X X X X 6+ X X X X X X 6+ce

5 4:53 5:53 6:23 6:53 9:53 10:53 11:53 13:53 14:53 15:23 16:23 17:23 18:23 18:53
x 5 4:56 5:56 6:26 6:56 9:56 10:56 11:56 13:56 14:56 15:26 16:26 17:26 18:26 18:56
x 5 4:58 5:58 6:28 6:58 9:58 10:58 11:58 13:58 14:58 15:28 16:28 17:28 18:28 18:58

4 5:01 6:01 6:31 7:01 10:01 11:01 12:01 14:01 15:01 15:31 16:31 17:31 18:31 19:01
x 4 5:03 6:03 6:33 7:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 15:33 16:33 17:33 18:33 19:03
x 4 5:04 6:04 6:34 7:04 10:04 11:04 12:04 14:04 15:04 15:34 16:34 17:34 18:34 19:04
x 4 5:05 6:05 6:35 7:05 10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 15:35 16:35 17:35 18:35 19:05
x 4 5:07 6:07 6:37 7:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:07 15:37 16:37 17:37 18:37 19:07

4 5:08 6:08 6:38 7:08 10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 15:38 16:38 17:38 18:38 19:08
4 5:09 6:09 6:39 7:09 10:09 11:09 12:09 14:09 15:09 15:39 16:39 17:39 18:39 19:09

x 4 5:11 6:11 6:41 7:11 10:11 11:11 12:11 14:11 15:11 15:41 16:41 17:41 18:41 19:11
3 5:13 6:13 6:43 7:13 10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 15:43 16:43 17:43 18:43 19:13
3 5:15 6:15 6:45 7:15 10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 15:45 16:45 17:45 18:45 19:15
2 5:19 6:19 6:49 7:19 10:19 11:19 12:19 14:19 15:19 15:49 16:49 17:49 18:49 19:19

x 2 5:21 6:21 6:51 7:21 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 15:51 16:51 17:51 18:51 19:21
2 5:25 6:25 6:55 7:25 10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 15:55 16:55 17:55 18:55 19:25

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
nejede 24.12.
nejede 31.12.
spoj 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 a 29 vy ká v zast. elákovice, žel. st. p íjezdu vlaku linky S2 nebo S20 od Prahy 15 minut
spoj 21 a 27 vy ká v zast. elákovice, žel. st. p íjezdu vlaku linky S2 nebo S20 od Prahy 30 minut
Na spoj 1 a 3 navazuje v zastávce Sadská spoj linky PID 398 do Prahy.
Na spoj 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 a 29 navazuje v zastávce Sadská spoj linky 270041 (H41) nebo 270042 (H42) do Nymburka.
Na spoj 1 a 5 navazuje v zastávce Sadská spoj linky PID 398 do Pod brad.
V zastávce elákovice, žel.st. navazují vlaky linky S2 nebo S20 do Prahy.

286443

443 Platí od: 9.12.2012

elákovice, žel. st. - P erov n. L. - Sadská

ELÁKOVICE,ŽEL.ST.  x
elákovice,V hájku
elákovice,rozc.Sedl ánky

P erov n.L.,U skanzenu
P erov n.L.,Nový P erov
Semice,k iž.
Semice,školka
Semice
Semice,rozc.Velenka
Hradištko,Kersko,u lavi ky
Hradištko,Kersko,osada
Hradištko,chaty
Hradištko
Sadská,Mrsolská cesta
Sadská,hotel Modrá Hv zda
Sadská,Husova
SADSKÁ

SADSKÁ
Sadská,hotel Modrá Hv zda
Sadská,Mrsolská cesta
Hradištko
Hradištko,chaty
Hradištko,Kersko,osada
Hradištko,Kersko,u lavi ky
Semice,rozc.Velenka
Semice
Semice,školka
Semice,k iž.
P erov n.L.,Nový P erov
P erov n.L.,U skanzenu

elákovice,rozc.Sedl ánky
elákovice,V hájku
ELÁKOVICE,ŽEL.ST.  x

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -

X -
6 -
+ -

ce -

B -
B -

db -
A -
A -
B -

Tarifní pásmo

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

Tarifní pásmo

501 503 505 507 509 511 502 504 506 508 510 512 514 516 518

X Xfc Xfa Xfc XA XA XA XA Xfa X X Xfc X Xfc X
13:43 15:48 16:48  2 5:48 6:48 7:23 8:58
13:45 15:50 16:50  2 5:46 6:46 7:21 8:56
13:48 15:53 16:53  x 2 5:43 6:43 7:18 8:53
13:52 15:57 16:57  2 5:39 6:39 7:14 8:49

16:06 17:06  2 5:33 6:33 7:08 8:02
16:11 17:11  x 2 5:27 6:27 7:57
16:14 17:14  2 5:24 6:24 7:54

17:16  x 2 6:22 7:52
6:15 7:40 15:05 17:19  3 6:19 7:49 12:27 14:02 15:02 16:02
6:18 7:43 15:08  3 12:24 13:59 14:59 15:59
6:22 7:47 15:12  3 12:20 13:55 14:55 15:55

 4
 4

na znamení
jede v pracovních dnech
nejede od 27.12. do 2.1., 1.2., od 25.2. do 3.3., 28.3., 29.3., od 1.7. do 30.8., 29.10. a 30.10.
nejede od 27.12. do 2.1., 1.2., od 18.2. do 24.2., 28.3., 29.3., od 1.7. do 30.8., 29.10. a 30.10.
V zastávce Mochov navazuje linka PID 398 sm r Kostelní Lhota.
V zastávce Mochov navazuje linka PID 398 do Prahy.
spoj 9 a 11 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu spoje linky 398 od Prahy max. 15 min.
spoj 2 a 4 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu spoje linky 398 od Pod brad max. 5 min.

286427 elákovice - Vyšeho ovice - Kounice - Po í any

427 Platí od: 9.12.2012

ELÁKOVICE,TOS
elákovice,nám.
elákovice,V hájku
elákovice,Sedl ánky

Mochov
Vyšeho ovice,Kozovazy

fa -

Vyšeho ovice
Vyšeho ovice,Vyšeho ovi ky
Vyká

erníky
Kounice
Po í any,sokolovna

fc -

A -
A -

PO Í ANY,ŽEL.ST.  x

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -
X -

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

Tarifní pásmo



leden 2013str. 28 města Čelákovic

do neděle 6. 1.
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
výstava keramických prací žáků výtvarného  oboru

do neděle 20. 1.
Městské muzeum
VÝSTAVA OBRAZŮ, FOTOGRAFIÍ A ŠPERKŮ
Jarmily Šmerhové a Marcely Novákové, pří-
stupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 
a 13.30 – 17.00 hod.

do neděle 27. 1.
Městské muzeum
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 
a 13.30 – 17.00 hod.

neděle 6. 1.  17.00 hod.
Městské muzeum
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v podání vokálně instrumentálního souboru do-
bových nástrojů CHAIRÉ pod vedením Josefa
Krčka, vstupné dobrovolné

úterý 8. 1.  9.00 – 16.00 hod.
Gymnázium
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 16. 1.  8.00 hod. – konec výuky
ZŠ J. A. Komenského
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 18. – středa 23. 1.
Městský dům dětí a mládeže
PŘÍJEM PRACÍ A VÝROBKŮ
do soutěže a na výstavu Řemesla Polabí VI na
téma „PŘÍRODNÍ ŽIVLY“

neděle 20. 1.  14.00 – 17.30 hod.
Městský dům dětí a mládeže
TKANÍ
výtvarná dílna – s Irenou Dolejšovou a Sašou
Oppovou – pro děti od 4. tříd, mládež a dospělé

čtvrtek 24. 1.  17.30 hod.
Městská knihovna
FENG ŠUEJ – CESTA KE ZMĚNĚ (povídání
nejen o zdravém bydlení)
přednáška poradce a lektora Pavla  Plzáka

pátek 1. 2.  10.00 – 12.00 hod.
klubovna MDDM v KD
OBRÁZKOVÁNÍ S HELČOU JANDUROVOU
pololetní prázdniny pro předem přihlášené

sobota 2. 2. – sobota 16. 2.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VI
doprovodné téma: PŘÍRODNÍ ŽIVLY
výstava prací účastníků výtvarných kurzů a krouž-
ků domů dětí a dalších organizací, soutěž, výtvar-
né dílny, ukázky řemesel. Denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní
vernisáž výstavy a vyhodnocení soutěže
v sobotu 2. 2. od 10.00 hod.

Výtvarné víkendové dílny v Muzeu
2. 2., 3. 2., 9. 2., 10. 2. a 16. 2. vždy od 14.00 do
16.00 hod.

Výtvarné dopoledne pro nejmenší v Muzeu 
10. 2. od 10.00 do 12.00 hod.

Dopolední programy s ukázkami řemesel pro pře-
dem přihlášené ZŠ a MŠ.

čtvrtek 10. 1.  9.30 hod.
HONZA A ČERT
pořad určený dětem MŠ a volně příchozím, 
vstupné: 40 Kč

sobota 12. 1.  20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU
A NOHEJBALU
Hudba nonstop. Ověřený taneční orchestr
 DANCE BAND a skupina ECHOES s hudbou
60.–70. let. Pestrá tombola, taneční vystoupení.
Předprodej vstupenek: kancelář KD a Sport Čelá-
kovice – Zdeňka Opltová, tel.: 326 992 727. 
Vstupné: 200 Kč.

neděle 20. 1.  14.00 hod.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA A TŘI PRADLENY
DS TYL Čelákovice uvádí pohádky určené dětem
MŠ a volně příchozím. Vstupné: 40 Kč.

pondělí 21. 1.  19.30 hod.
SVĚTÁCI
Divadlo Háta uvádí známou komedii podle stej-
nojmenného filmu. Vstupné: 240 Kč v předprodeji,
280 Kč na místě.

pátek 25. 1.  20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES TSK DYNAMIK
Pořadatel Taneční a sportovní klub Dynamik Lysá
nad Labem. Hraje O. H. Tony Blafl Band Litomě-
řice, ukázky latinsko-amerických tanců, bohatá
tombola. Předprodej vstupenek: Lumira – dro-
gerie, domácí potřeby (Masarykova 226, Čelá-
kovice), tel.: 326 991 230, vstupné: 220 Kč.

sobota 26. 1.  9.00 hod.
ZUMBA MARATON
instruktoři: Jana Pečenková, Kateřina Liehnerová
a Kateřina Žahourová, vstupné: 180 Kč

středa 30. 1.  20.00 hod.
RADIM HLADÍK A BLUE EFFECT
koncert české rockové legendy, vstupné: v před-
prodeji 150 Kč, na místě 190 Kč

PŘIPRAVUJEME
pátek 1. 2.  20.00 hod.
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA ČELÁKOVICE

sobota 2. 2.  20.00 hod.
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
pořadatel Okresní myslivecká jednota Praha-
východ

pátek 8. 2.  20.00 hod.
XIII. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
K tanci a poslechu hrají nonstop skupiny Deka-
meron a Evergreen kvartet. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek: p. Königsmark, tel.:
777 181 470 a Sport Čelákovice – Zdeňka Opl-
tová, tel.: 326 992 727.

sobota 9. 2.  20.00 hod.
MATURITNÍ PLES SZEŠ BRANDÝS NAD
LABEM
pořadatel Střední zemědělská škola Brandýs nad
Labem

úterý 12. 2.  9.30 hod.
PRINC BAJAJA
Divadlo Nymburk uvádí známou pohádku, kde
dobro zvítězí nad zlem. Pořad určený dětem MŠ
a volně příchozím. Vstupné: 40 Kč.

středa 13. 2.  19.30 hod.
FRANTIŠEK RINGO ČECH
Veselé, vtipné, ale i poučné vyprávění známého
baviče, hudebníka, bubeníka, malíře i politika pro-
ložené písničkami. Vstupné: 180 Kč v předprodeji,
220 Kč na místě.

pátek 15. 2.  20.00 hod.
PLES UNIONU
pořadatel SK Union Čelákovice

pátek 8. 3.  20.00 hod.
MŇAGA A ŽĎORP a VYPSANÁ FIXA
rockový koncert

pondělí 11. 3.  19.30 hod.
DON QUIJOTE
komedie s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem

sobota 13. 4.  20.00 hod.
UDG + SMOLA a HRUŠKY
československý rockový večer

pondělí 20. 5.  19.30 hod.
NOVÁ BESÍDKA
Divadlo Sklep

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

tel.: 326 991 358
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 předprodej vstupenek. 
Pokladna otevřena hodinu před začátkem 
každého představení.

Foto: www.divadlosklep.cz

Foto: www.blueeffect.cz, autor Mirek Kaufman


