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Investice města v roce 2021 str. 10
Starosta Josef Pátek spolu s místostarostou II 
Miroslavem Opou informují o investičních ak-
cích, které budou realizovány na území města 
Čelákovic v letošním roce.

Téma měsíce: Koncepce mobility str. 12–13
O výstupech projektu Koncepce mobility města 
Čelákovice, který byl zpracován v období od břez-
na do listopadu loňského roku, informují občany 
města místostarosta I Petr Studnička společně 
s členem řešitelského týmu Romanem Dostálem.

Jízdní řády autobusových linek str. 14–17
Město Čelákovice obsluhují čtyři autobusové linky 
č. 655, 433, 662 a 427, jejichž jízdní řády platné 
v roce 2021 naleznete v tomto vydání Zpravodaje.

O čem psal Zpravodaj str. 20–21
Čtenáři Zpravodaje mají nově možnost sezná-
mit se s informacemi, o kterých psal čelákovic-
ký Zpravodaj před 40, 30 a 20 lety, a to v nové 
rubrice „O čem psal Zpravodaj“, která je zpra-
cována na základě přání občanů města.
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Zastupitelé města Čelákovic na zasedání konaném dne 9. prosince 2020 jednomyslně schválili roz-
počet města Čelákovic pro rok 2021. Doporučující stanovisko k jeho schválení vydaly předtím jak 
finanční výbor Zastupitelstva, tak Rada města. Návrh rozpočtu byl před svým projednáváním zve-
řejněn na úřední desce.
Rozpočet v roce 2021 má plánovány celkové příjmy ve výši 324,5 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 
489,4 mil. Kč. Rozdíl je kryt především zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech.
Vedle zajištění provozu města a jednotlivých organizací jsou v rozpočtu města vyčleněny finanční 
částky i na investiční akce. Podrobně se lze seznámit se schváleným rozpočtem v tomto vydání 
Zpravodaje.
V rámci fiskální decentralizace u daně z nemovitých věcí, místního poplatku za svoz odpadu, místního 
poplatku ze psů, místního poplatku z pobytu a místního poplatku za užívání veřejného prostranství 
nedochází k žádným změnám oproti roku 2020. Poplatek za svoz odpadu nebyl po mnoha letech 
zvýšen, ale zůstal zachován v částce 612 Kč/osoba/rok. Pro rok 2021 schválila Rada města ceny 
vodného a stočného, které jsou u vodného 44,18 Kč/m3 bez DPH a u stočného ve výši 43,42 Kč/m3 

bez DPH a byly stanoveny na základě cenové kalkulace dle platebního mechanismu daného koncesní 
smlouvou.

Josef Pátek, starosta, Markéta Reisiegelová, předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva

ROZPOČET MĚSTA 2021 SCHVÁLEN

Vedení města Čelákovic 
přeje všem občanům 

města úspěšný  
celý rok 2021  

a především pevné zdraví.  

Autorkou kresby na PF města je  
Alexandra Dětinská.  

V roce 2021 si připomeneme výročí  
110 let historické budovy radnice  

na náměstí 5. května. 

Čelákovická radnice malířky Alexandry Dětinské. Zdroj: město Čelákovice

Zpravodaj města  
Čelákovic v roce 2021

Redakční rada Zpravodaje přistoupila k drob-
ným obsahovým úpravám, grafického ani 
technického zpracování Zpravodaje se změny 
nedotknou. Vycházet bude nadále každý mě-
síc 6 100 kusů Zpravodaje, jejichž distribuci do 
poštovních schránek v počtu 5 225 kusů zajistí 
Česká pošta. Všech 12 vydání bude plnobarev-
ných, ve velikonočním a vánočním výtisku ne-
budou chybět tematické ilustrace od místních 
výtvarníků. Sazbu a tisk bude zajišťovat čeláko-
vická tiskárna Iva Vodáková – Durabo.
Těšit se můžete na novou pravidelnou rubriku 
„O čem psal Zpravodaj“ před 40, 30 a 20 lety. 
Informace před 10 lety jsou dostupné v elektro-
nické verzi archivu na www.celakovice.cz (elek-

Pokračování na str. 3
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 43 (rok 2021), číslo 1. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz,  
IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 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, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Jindra Chourová, 
Roman Štěrba, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 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. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf – www.celakovice.cz,  
oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí nekvalitních fotografií 
a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 6. 1. 2021 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 2/2021 je 15. 1. 2021.

úvodník

TENTOKRÁT BEZ PROGRAMŮ AKCÍ
Tradiční přehled akcí „Kam ve volném čase“ a další programy nejsou do tohoto vydání Zpravodaje 
vzhledem k epidemické situaci zařazeny. Akce se nemusí uskutečnit. Sledujte proto aktuální infor-
mace na www.celakovice.cz, facebooku Město Čelákovice a příslušných institucí. red

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

PF 2021
Uplynulý rok 2020 se zapíše do historie bezpo-
chyby kvůli pandemii způsobené šířením koro-
naviru SARS CoV-2 vyvolávajícího infekční one-
mocnění COVID-19. Rovněž roku 2021 se toto 
onemocnění dotkne a projeví se i v našich sou-
kromých a pracovních životech. 
Proto mi dovolte, abych vám všem popřál do 
nového roku 2021 především pevné zdraví 
a mnoho osobních i profesních úspěchů. Záro-
veň děkuji těm, kteří pomáhají v boji proti šíření 
onemocnění COVID-19. 
V roce 2021 se po deseti letech uskuteční v břez-
nu v České republice Sčítání lidu, domů a bytů. 
Konat se po čtyřech letech budou opět volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky. V našem městě si připomeneme 110letou 
existenci historické radniční budovy na čeláko-
vickém náměstí. V červnu si na našem území 
připomeneme 400 let od popravy 27 českých 
pánů, účastníků českého stavovského povstání, 
na Staroměstském náměstí v Praze. Stejný den, 
21. červen, jen o 370 let později (1991), je záro-
veň spjat s ukončením odsunu sovětských vojsk 
z území Československa. V zářijový státní svátek 
sv. Václava uplyne 90 let od otevření druhého 
nejnavštěvovanějšího turistického cíle v České 
republice, pražské zoologické zahrady. 
Město Čelákovice má schválený rozpočet pro 
rok 2021, podle kterého bude hospodařit. Na 
tomto místě je třeba poděkovat všem přítomným 
zastupitelům na prosincovém zasedání Zastupi-
telstva, neboť byl schválen 19 hlasy z 19 přítom-
ných zastupitelů. Vedle standardního zajištění 
provozu města a jeho organizací jsou plánovány 
i významné investiční akce. Pokračovat budou 
práce v Jiřině i na výstavbě kanalizace v Záluží. 
V plánu je výstavba nové lávky pro pěší a cyklisty 
na novém železničním mostu přes Labe. Nové-
ho hřiště a rekonstrukcí komunikačních ploch se 
dočká areál při Základní škole v ulici J. A. Ko-
menského. Počítáno je s výstavbou skatepar-
ku i s novým objektem pro Městský dům dětí 
a mládeže v Kollárově ulici. Nicméně nutné byly 
i úspory s ohledem na dopad pandemie CO-
VID-19 na hospodaření města i na tzv. daňový 
balíček související se zrušením superhrubé mzdy 
a propadem daňových příjmů města kompenzo-
vaných na celostátní úrovni v rámci úprav roz-
počtového určení daní.
Deset let mám tu čest být předsedou redakční 
rady Zpravodaje města Čelákovic. Věřím, že na 
stránkách našeho městského periodika nalez-
nete i nadále spoustu zajímavých a užitečných 
informací o životě města a ve městě. S členy re-
dakční rady pro to uděláme maximum.
Přeji vám hezké zimní dny strávené i ve společ-
nosti lednového vydání Zpravodaje.

Petr Studnička, místostarosta I

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

 PET  = 1
 HDPE  = 2
 LDPE  = 4
 PP  = 5
 PS  = 6
 C/PAP  = 81
 C/PAP  = 84

SEPARUJTE TYTO PLASTY A NÁ-
POJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH 

KONTEJNERECH NA PET

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
Kostelní 26, 250 88  Čelákovice, provozní doba: po–pá 7.30–16.00 hod.

tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba. Je poskytovaná osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

KATALOG místních  
podniků, firem, podnikatelů,  

služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součastí webových stránek města www.celako-
vice.cz (pod oddílem Organizace/služby), nabízí 
zdarma místním podnikům a podnikatelům dát 
o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem 
městě či zde poskytují služby, aby využili této 
možnosti a vyplněním on-line formuláře se do 
katalogu ZDARMA zaregistrovali.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazna-
menává stížnosti na roznos našeho periodika 
(zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka 
Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné rekla-
maci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@celakovice.cz  
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu. Děkujeme za pochopení.

Možnost bezplatné inzerce ve Zpravodaji č. 2 a 3/2021
pro místní živnostníky a podnikatele

Rada města Čelákovic schválila na své schůzi konané 30. prosince 2020 další opatření pro podporu 
občanů, živnostníků a podnikatelů pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19. Jedním z opatření je 
možnost bezplatné inzerce pro živnostníky a podnikatele v únorovém a březnovém vydání Zpravo-
daje. Podmínky této bezplatné inzerce jsou následující:
n  v návaznosti na usnesení Rady města č. 39/2020/11.2.6 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad 

pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 za předpokladu splnění Podmínek pro zveřej-
nění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 s výjimkou čl. 3 odst. 3 a čl. 5 a 6;

n  za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti, kterými jsou výhradně fyzické osoby podnikající 
(OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou pro-
vozovnu na území města Čelákovic;

n  termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 IIIB“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 2/2021 
je 15. 1. 2021 a pro Zpravodaj města Čelákovic č. 3/2021 je 15. 2. 2021 a tato inzerce se zasílá 
v elektronické podobě na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné 
opakovat v obou speciálních přílohách;

n  maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 2/2021 
a č. 3/2021 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti 
6 cm x 8 cm (výška x šířka), tj. 48 cm2;

n  pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění.
Rovněž radní schválili poskytnutí 50% slevy z příslušných cen za inzerci ve Zpravodaji města Čelá-
kovic po celý kalendářní rok 2021. Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje
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tronické verze vydání z let 2004–2020). Zároveň 
Městské muzeum v Čelákovicích převedlo do 
elektronické podoby většinu vydání Zpravoda-
je v období let 1961–2003. V roce 2021 uply-
ne 60 let od chvíle, kdy ve městě vyšel poprvé 
místní Čelákovický zpravodaj (31. března 1961).
Novou volnočasovou rubrikou budou různé 
hádanky, kvízy, rébusy, křížovky, šachy atp., 
kterou bude připravovat včetně správných od-
povědí Robert Kubíček. Chybět nebude Zastu-
pitelská aréna ani Téma měsíce. Zaměříme se 
na koncepci mobility, sčítání lidu, domů a bytů, 
100 let fotbalu v Čelákovicích, Anthropoid 
v Nehvizdech, historii akce „Rodáci Sedlčánek 
a Císařské Kuchyně“, 10 let od zahájení revitali-
zace čelákovického náměstí, cyklostezky a pěší 
stezky v okolí Čelákovic, výročí radniční budovy, 
proměny Městské sauny, nový železniční most 
přes Labe a drobné sakrální památky ve městě.
Děkuji tímto členům redakční rady Zpravodaje za 
aktivní spolupráci a všem čtenářům za jejich cenné 
připomínky a náměty vedoucí ke zvyšování kvality 
městského periodika. Veškeré podněty můžete za-
sílat na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. 

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

Nové tváře
Na mandát zastupitele města Čelákovic rezignoval ke dni 30. listopadu 
2020 pan Petr Kabát. Zároveň rezignoval i na funkci předsedy osadního 
výboru Sedlčánky. Na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaném 
dne 9. prosince 2020 složil slib nový zastupitel Michal Fokt. V tajné volbě 
byla novou předsedkyní osadního výboru Sedlčánky zvolena zastupitelka 
Lucie Chrůmová, Petr Kabát byl zvolen členem tohoto osadního výboru. 
S účinností od 1. ledna je novým ředitelem společnosti Q-BYT Čelákovice, 
spol. s r. o., pan Daniel Rovan, který ve své funkci nahradí bývalou ředitel-
ku Veroniku Fürjesovou, která se rozhodla v této řídicí funkci své působení 
ukončit. Rozhovor s novým ředitelem přineseme v únorovém vydání Zpravo-
daje města.
Radní odvolali ve zkušební době z funkce ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková orga-
nizace, Lucii Muckovou ke dni 17. prosince 2020 a na uvolněnou vedoucí pracovní pozici bylo vypsáno 
nové výběrové řízení. Ke dni 1. ledna jmenovali radní novou ředitelkou Pečovatelské služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, Pavlínu Bernáškovou.
Již v průběhu roku 2020 byla Radou města jmenována nová koordinátorka seniorských aktivit, kte-
rou je zastupitelka města Jana Vondráčková.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic 
(28. listopadu – 23. prosince)

Epidemická situace na území města Čelákovic v souvislosti s infekčním onemocněním COVID-19 
není příznivá. Krizový štáb v uvedeném období jednal celkem čtyřikrát. Na jedné straně přistoupil 
k částečnému rozvolnění režimových opatření, na straně druhé musel na základě rozhodnutí vlády 
České republiky ze dne 14. a 23. prosince 2020 přistoupit k jejich zpřísnění. Změny se dotkly školství, 
sportu, kultury, volnočasových aktivit i provozu řady příspěvkových organizací zřízených městem 
Čelákovice. V rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 je vyčleněna částka 1 mil. Kč na krizové řízení 
města Čelákovic v souvislosti s pandemií. Vyhodnoceno bylo velitelem Městské policie Čelákovice 
dodržování restriktivních a režimových opatření na území města. Snažně žádáme všechny občany, 
aby dodržovali stanovená opatření v zájmu všech a byli zodpovědní ke svému okolí. Buďte opatrní! 
Nouzový stav na celém území České republiky je prodloužen nejméně do 22. ledna, navíc od 
27. prosince je Česká republika zařazena do 5., nejpřísnějšího stupně Protiepidemického systému 
(PES). Z tohoto důvodů probíhá od 4. ledna distanční výuka v základních školách (s výjimkou 1. a 2. 
tříd), v základní umělecké škole i v městském domě dětí a mládeže. V průběhu ledna a února nepro-
běhnou žádné akce v kulturním domě. Městská knihovna zajišťuje výpůjčky pouze bezkontaktně, 
expozice v Městském muzeu jsou uzavřeny. Stejně tak je přerušen provoz všech vnitřních sportovišť 
a zařízení (Městský bazén, Sportovní hala Vikomt, tělocvičny při základních školách, Městská sauna). 
Významně omezeny jsou aktivity pro seniory i činnost obou osadních výborů. 
Krizový štáb doporučil kolektivním samosprávným orgánům (Rada, Zastupitelstvo) přijmout další 
opatření na podporu občanů, živnostníků a podnikatelských subjektů, neboť jejich činnost je nadále 
významně ovlivňována pandemií COVID-19 (např. snížení ceny za inzerci ve Zpravodaji, snížení ná-
jemného v nebytových prostorech vlastněných městem, prodloužení splatnosti místních poplatků).

Josef Pátek, předseda Krizového štábu, Petr Studnička, místopředseda Krizového štábu

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce obča-
nům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti a významně 
působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma i ve světě. Dnem 
konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.
Podání návrhu musí být učiněno v souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze 
dne 12. prosince 2018, a to nejpozději do 31. března aktuálního roku, k později podaným nominacím 
nebude v témž roce přihlíženo. Aktuální tiskopis návrhu viz: www.celakovice.cz.

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2021

Pokračování ze str. 1

Od roku 2019 je na náměstí 5. května v Čelákovicích 
umístěna nová pamětní deska „Obětem nesvobody 
1948–1989“. U příležitosti státního svátku 17. listopadu 
k ní zástupci vedení města zavěsili kytici. Foto: -ps-

Město Čelákovice vydalo stejně jako v uplynulých le-
tech stolní kalendář 2021 s fotografiemi Jany Vondráč-
kové. Její fotografie lze spatřit v městském kalendáři již 
potřetí. Foto: -jv-
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o čem jednali radní města

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – změ-
nu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 13 a doporu-
čila Zastupitelstvu města schválit návrhy rozpočtu 
města na rok 2021 a střednědobého výhledu roz-
počtu města Čelákovic na roky 2022–2023. 
Dále schválila kontrolu hospodaření příspěvko-
vých organizací města, a to:
n  Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, 

p. o., v roce 2021 a následně každý 3. rok;
n  Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, 

p. o., v roce 2022 a následně každý 3. rok;
n  Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 

1586, p. o., v roce 2023 a následně každý 3. rok;
n  Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 

414, p. o., v roce 2021 a následně každý 2. rok;
n  Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, 

p. o., v roce 2022 a následně každý 2. rok;
n  Základní umělecké škole Jana Zacha Čelákovi-

ce, p. o., v roce 2021 a následně každý 2. rok;
n  Městskému domu dětí a mládeže Čelákovice, 

p. o., v roce 2021 a následně každý 2. rok;
n  Městské knihovně Čelákovice, p. o., v roce 

2021 a následně každý 2. rok;
n  Městskému muzeu v Čelákovicích, p. o., 

v roce 2022 a následně každý 2. rok;
n  Kulturnímu domu Čelákovice, p. o., v roce 

2022 a následně každý 2. rok;
n  Technickým službám Čelákovice, p. o., kaž-

doročně;

n  Čelákovické sportovní, p. o., v roce 2022 
a následně každý 2. rok;

n  Pečovatelské službě Čelákovice, p. o., v roce 
2022 a následně každý 2. rok.

Prodej bytů v Milovicích
Rada města schválila dle pravidel postupu při 
prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovic 
v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 
501, 502, 606 a 621, záměry na prodej 3 bytů 
stávajícím nájemcům.

Obnova technologie kotelny
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
se společností RTCH Consult, s. r. o., jako zho-
tovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – Vypracování 
PD – obnova technologie kotelny K70“ v celko-
vé ceně 265 000 Kč bez DPH.

Výměna oken tělocvičny
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Výměna 
oken tělocvičny ZŠ Čelákovice, J. A. Komenské-
ho 414, p. o.“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrni-
ce č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu akciové společnosti Window Holding.
Následně schválila uzavření a text příslušné 
smlouvy o dílo s touto společností, jako zhoto-
vitelem, v celkové ceně 513 454,42 Kč bez DPH.

Sekání trávy
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
nadlimitní veřejné zakázky na služby „Sekání 
trávy na pozemcích ve vlastnictví města Čelá-
kovic 2021–2024“ a vypsání výběrového řízení.

Plán obnovy a investic VaK
Radní schválili plán obnovy vodohospodářské-
ho majetku a plán investic do vodohospodář-
ského majetku města Čelákovic na rok 2021.

Dělnické domky – projekty přípojek vodo-
vodu a kanalizace
Rada města pověřila starostu oslovením obča-
nů lokality Dělnické domky ohledně jejich zá-
jmu o zpracování projektů přípojek vodovodu 
a kanalizace s tím, že projeví-li zájem o napo-
jení minimálně 80 % občanů, bude se město 
Čelákovice podílet na ceně projektové doku-
mentace částkou ve výši 5 tis. Kč za 1 přípojku.

Změna mandátů
Radní vzali na vědomí rezignaci pana Petra Kabá-
ta na mandát člena Zastupitelstva města Čeláko-
vic a osvědčili, že na uvolněný mandát v Zastu-
pitelstvu města Čelákovic nastupuje dle zákona 
pan Michal Fokt, a to ode dne 8. 12. 2020.

Výběr z usnesení RM č. 36–37/2020.
 -dv-

ČELÁKOVICE 2040 – TRENDY A VÝZVY PRO MALÁ SÍDLA
Město Čelákovice bylo za-
pojeno do řešení projektu 
„Predikce budoucích vý-
zev sídel do 15 000 oby-
vatel a foresight souvisejí-

cích trendů“, který byl podpořen v programu 
Beta Technologické agentury České republi-
ky. Řešitelskou organizací byla Fakulta eko-
nomická Západočeské univerzity v Plzni – 
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje. 

Do řešení projektu bylo zapojeno pět modelových 
sídel – Broumov, Čelákovice, Mariánské Lázně, 
Moravské Budějovice a Slavičín, tedy tzv. „malá 
sídla“. Dílčí výsledky projektu byly prezentová-
ny na odborném workshopu dne 15. září 2020 
v Městském muzeu v Čelákovicích a bylo možné 
se s nimi seznámit i na stránkách Zpravodaje.
V rámci řešení projektu byly zpracovány dva do-
kumenty – Metodika identifikace invencí a jejich 
následného zavádění do života regionů a obcí 
a Zpráva o ověřování „Metodiky identifikace in-
vencí a jejich následného zavádění do života regi-
onů a obcí“ v pěti vybraných malých městech.
Velký přínos lze shledávat ve vyhodnocení dotaz-
níkových šetření (děti a mládež v základních ško-
lách, veřejnost) a v porovnání zjištěných výsledků 
s ostatními městy. Inspirativní je i scénář možného 
udržitelného (kontrolovatelného) rozvoje města 
Čelákovic s výhledem do roku 2040:
„Vedení města si uvědomuje atraktivitu města pro 
bydlení a podnikání (suburbanizace a desurbaniza-
ce), a snaží se svůj rozvoj cíleně regulovat (kontro-
lovat). Nejvýznamnějším regulačním nástrojem roz-
voje města se stalo územní plánování, koordinující 
funkční využití městských ploch. Především obyt-

né a podnikatelské zóny se vymezují promyšleně 
s ohledem na jejich dopady na rozpočet a udržitelný 
rozvoj města. Čelákovice upřednostňují kompaktní 
způsob zástavby a přednostně využívají nezastavě-
né plochy, opuštěné areály a proluky ve vnitřním 
městě. Zodpovědně uplatňuje zásady udržitelného 
rozvoje a snaží se s rozvojovými plochami nakládat 
zodpovědně, nezapomínají na zeleň, nezastavěné 
a rezervní plochy, uchovaly si zahrádkářské kolonie 
a podporují městské zemědělství. Noví obyvate-
lé jsou vítáni, zvláště ti, kteří se rozhodli pro trva-
lé bydlení ve městě, ale ne na úkor starousedlíků. 
Čelákovice se staly městem pro všechny generace 
– pro mladé, rodiny s dětmi i seniory. Dokázaly se 
přizpůsobit demografickým trendům, zvláště stár-
nutí populace. Ve městě vznikl nový dům pro seni-
ory a celá řada sociálních a zdravotnických zařízení. 
Velká pozornost je věnována také mobilitě seniorů 
(senior-taxi apod.). Centrum města, kde je sou-
středěna většina veřejných služeb, je bezbariérově 
dostupné. Dopravní zatížení města je stále vysoké, 
ale silniční doprava byla odkloněna mimo městské 
centrum. Lidi vyjíždějící za prací do Prahy, kterých 
ubylo, se podařilo přesvědčit, že nejpohodlnějším 
dopravním prostředkem je příměstský rychlovlak. 
V okolí rekonstruovaného nádraží vzniklo velké par-
koviště a cyklodům. Ve městě vznikla řada cyklo- 
stezek. Čelákovice se rozhodly, že nebudou pouze 
noclehárnou. Rozhodly se podpořit ekonomickou 
funkci města. Podporují podnikatelskou činnost, 
zvláště malé a střední podnikání a umísťování vě-
decko-výzkumných a vzdělávacích aktivit ve městě. 
Ekonomická a vědecko-výzkumná funkce města 
vzrostla po dostavbě vysokorychlostní železnice 
(terminál vysokorychlostní železnice Praha-východ 
v nedalekých Nehvizdech). Ve městě se zvýšila ka-

pacita kancelářských prostorů. Po delším jednání 
se podařilo vyřešit i problém s bydlením pro vědec-
ko-výzkumné pracovníky. Restrukturalizací místní 
ekonomiky a regulací automobilové dopravy (osobní 
i nákladní) se podařilo zlepšit kvalitu ovzduší. Celko-
vě se zlepšilo také životní prostředí. Přibyly plochy 
zeleně, využívají se nové přístupy, jak udržet vodu 
v městské krajině. Město investovalo do veřejných 
prostranství. Zvláště městské centrum se stalo vy-
hledávaným místem pro setkávání a trávení volného 
času jak místních občanů, tak i obyvatel Prahy, kteří 
si Čelákovice oblíbili jako výletní místo (procházky 
a projížďky podél Labe, sportovní možnosti, kulturní 
akce a také dobrá gastronomie). Vyhledávaným se 
stalo také muzeum vzniklé z depozitáře Národního 
technického muzea. Velkého množství kulturních 
a sportovních akcí se účastní jak místní obyvatelé, 
tak i lidé z přilehlého okolí. Přes příchod nových 
obyvatel, změnu životních stylů a jejich diverzifikaci 
se v Čelákovicích daří rozvíjet spolkovou a zájmovou 
činnost. Důvodem je nejenom významná podpora 
města, ale také silný patriotismus místních obyvatel. 
Čelákovice se snaží budovat svoji identitu a image. 
Chrání historickou zástavbu a nelibě nesou snahy 
spekulantů vykupovat staré domy, bourat je a na je-
jich místo stavět vícepodlažní domy. Město využívá 
nových technologií při správě městského majetku, 
infrastruktury a městských bytů.“
Pro současnou samosprávu města jsou výsled-
ky výzkumných projektů inspirací pro další práci 
a i nadále plánuje město Čelákovice podílet se na 
řešení výzkumných projektů, především podporo-
vaných z rozpočtu Technologické agentury České 
republiky.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I
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Příjmy
skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  1 Daňové příjmy 212 502,00
  1111 daně z příjmů fyzických osob 
   ze závislé činnosti 46 290,00
  1112 daně z příjmů fyzických osob ze SVČ 600,00
  1113 daně z příjmů fyzických osob 
   z kapitálových výnosů 4 630,00
  1121 daně z příjmů právnických osob 26 190,00
  1122 daně z příjmů právnických  
   osob za obce 30 530,00
  1211 daň z přidané hodnoty 84 610,00
  1333 poplatky za uložení odpadů 220,00
  1334 odvody za odnětí půdy 
   ze zemědělského půdního fondu 5,00
  1340 poplatek za provoz shromažďování 
   a odstraňování komunálního odpadu 7 219,00
  1341 poplatek ze psů 313,00
  1342 poplatek z pobytu 35,00
  1343 poplatek za užívání veřejného 
   prostranství 460,00
  1361 správní poplatky 1 300,00
  1381 daň z hazardních her 1 000,00
  1385 dílčí daň z technických her 3 300,00
  1511 daň z nemovitostí 5 800,00
 2  Nedaňové příjmy 39 969,00
2144  ostatní služby
      reklamy 100,00
2169  ostatní správa v průmyslu, stavebnictví 50,00
2219  ostatní záležitosti pozemních komunikací
      parkovací automat, cyklověž 100,00
2292  dopravní obslužnost 67,00
2399  ostatní záležitosti vodního hospodářství
      nájem VaK 28 461,00
3319  záležitosti kultury
      vstupné z koncertů 30,00
3349  ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
      ZMČ – reklamy 500,00
3412  sportovní zařízení
      sauna, Záluží 266,00
3429  ostatní zájmová činnost a rekreace
      chata Huť 100,00
3634  lokální zásobování teplem
      kotelny – nájem 6 994,00
3639  komunální služby 
      nájem z pozemků, věcná břemena 1 700,00
3722  sběr a svoz komunálních odpadů
      prodej pytlů na odpady 10,00
3725  využívání a zneškodňování 
   komunálních odpadů
      příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM 1 200,00
5311  bezpečnost a veřejný pořádek
      pokuty ukládané MP 308,00
5512  požární ochrana
      úhrady pojišťoven za výjezdy SDH 10,00
6171  činnost místní správy 73,00
  3 Kapitálové příjmy 23 000,00
3612  bytové hospodářství 22 000,00
3639  komunální služby 1 000,00
5512  požární ochrana 0,00
   Vlastní příjmy 275 471,00
  4 Transfery 48 989,27
  4112 neinvestiční transfery ze státního 
   rozpočtu v rámci souhrnných 
   dotačních vztahů 11 444,00
  4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery 
   ze státního rozpočtu 771,61
  4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 600,00
  4131 převody z vlastních fondů 
   hospodářské činnosti 25 000,00
  4139 převody z vlastních fondů  1 421,00
  4216 ostatní investiční dotace 
   ze státního rozpočtu 9 752,66
   Příjmy celkem 324 460,27

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

   zachování a obnova hodnot místního 
   kulturního, národního a historického 
   povědomí 340,00
3330 5 činnosti registrovaných církví
      dotace 50,00
3349 5 ostatní záležitosti sdělovacích 
   prostředků 
      ZMČ 700,00
3392 5 zájmová činnost v kultuře
      Kulturní dům 8 116,00
3392 5331 zájmová činnost v kultuře
      příspěvek 4 743,00
3392  zájmová činnost v kultuře 12 859,00
3399 5 ostatní záležitosti kultury 280,00
3399 5 ostatní záležitosti kultury
      osadní výbory 80,00
3399 5 ostatní záležitosti kultury
      dotace z rozpočtu města 500,00
3399  ostatní záležitosti kultury 860,00
 34  tělovýchova a zájm. činnost 23 530,00
3412 5 sportovní zařízení
      sauna, bazén, hala, hřiště, ČeSpo 389,00
3412 5331 sportovní zařízení
      příspěvek – ČeSpo 3 450,00
3412 6 sportovní zařízení 6 000,00
3412  sportovní zařízení 9 839,00
3419 5 ostatní tělovýchovná činnost 39,00
3419 5 ostatní tělovýchovná činnost
      dotace – podpora sportovních oddílů 1 500,00
3419  ostatní tělovýchovná činnost 1 539,00
3421 5 využití volného času dětí a mládeže
      MDDM a dětská hřiště 254,00
3421 5331 využití volného času dětí a mládeže
      příspěvek – MDDM 2 800,00
3421 6 využití volného času dětí a mládeže 8 700,00
3421  využití volného času dětí a mládeže 11 754,00
3429 5 ostatní zájmová činnost a rekreace
      chata Huť 398,00
 35  zdravotnictví 485,00
3541 5 prevence před drogami 440,00
3541 5 prevence před drogami
      dotace 45,00
3541  prevence před drogami 485,00
 36  bydlení, komunální služby, územní 
   rozvoj 71 631,00
3612 6 bytové hospodářství 18 350,00
3613 6 nebytové hospodářství 1 000,00
3631 5 veřejné osvětlení 50,00
3631 6 veřejné osvětlení 7 200,00
3631  veřejné osvětlení 7 250,00
3632 5 pohřebnictví 20,00
3634 5 lokální zásobování teplem 30,00
3634 6 lokální zásobování teplem 6 350,00
3634  lokální zásobování teplem 6 380,00
3635 5 územní plánování 300,00
3635 6 územní plánování 500,00
3635  územní plánování 800,00
3639 5 komunální služby a územní rozvoj 831,00
3639 5331 komunální služby a územní rozvoj
      příspěvek – Technické služby 28 000,00
3936 6 komunální služby a územní rozvoj 9 000,00
3639  komunální služby a územní rozvoj 37 831,00
 37  ochrana životního prostředí 12 677,00
3716 5 monitoring ochrany ovzduší 50,00
3722 5 sběr a svoz komunálních odpadů 9 027,00
3722 6 sběr a svoz komunálních odpadů 100,00
3722  sběr a svoz komunálních odpadů 9 127,00
3745 5 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 400,00
3792 5 ekologická výchova a osvěta 100,00
 4  Sociální věci 2 233,00
4351 5 pečovatelská služba 83,00
4351 5 pečovatelská služba
      dotace – podpora socálních služeb 250,00
4351 5331 pečovatelská služba
      příspěvek 1 900,00
4351  pečovatelská služba 2 233,00

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  8 Financování 170 000,00
  8115 změna stavů prostředků na bank. účtech
      zůstatky na účtech k 31. 12. 2020 170 000,00
  8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 
   Zdroje celkem 494 460,2684

Výdaje
  1 Zemědělství  100,00
1014 5 zvláštní veterinární péče  100,00
 2  Průmyslová a ostatní odvětví 
   hospodářství 204 671,00
 22  doprava 57 610,00
2212 5 silnice 510,00
2212 6 silnice 31 000,00
2212  silnice 31 510,00
2219 5 ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací 1 000,00
2219 6 ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací 23 500,00
2219  ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací 24 500,00
2292 5 dopravní obslužnost 1 600,00
 23  vodní hospodářství 147 061,00
2310 5 pitná voda 19 522,00
2310 6 pitná voda 31 990,00
2310  pitná voda 51 512,00
2321 5 odvádění a čištění odpadních vod 39 889,00
2321 6 odvádění a čištění odpadních vod 53 660,00
2321  odvádění a čištění odpadních vod 93 549,00
2329 6 záležitosti vodních toků 
   a vodohospodářských děl 
   jinde nezařazené 2 000,00
 3  Služby pro obyvatelstvo 178 379,00
31, 32  vzdělávání 40 572,00
3111 5 předškolní zařízení 
      mateřské školy 467,00
3111 5331 MŠ Přístavní
      příspěvek 1 400,00
3111 5331 MŠ Rumunská
      příspěvek 2 800,00
3111 5331 MŠ J. A. Komenského
      příspěvek 1 200,00
3111 6 předškolní zařízení  0,00
3111  předškolní zařízení  5 867,00
3113 5 základní školy 900,00
3113 5331 ZŠ J. A. Komenského
      příspěvek 3 900,00
3113 5331 ZŠ Kostelní
      příspěvek 4 200,00
3113 6 základní školy 25 000,00
3113  základní školy 34 000,00
3231 5 základní umělecká škola 75,00
3231 5331 základní umělecká škola
      příspěvek 630,00
3231 6 základní umělecká škola 0,00
3231  základní umělecká škola 705,00
 33  kultura 29 484,00
3314 5 činnosti knihovnické  
      městská knihovna 83,00
3314 5331 činnosti knihovnické  
      příspěvek 5 224,00
3314 6 činnosti knihovnické   500,00
3314  činnosti knihovnické   5 807,00
3315 5 činnosti muzeí a galerií
      městské muzeum 113,00
3315 5331 činnosti muzeí a galerií
      příspěvek 5 720,00
3315 6 činnosti muzeí a galerií 0,00
3315  činnosti muzeí a galerií 5 833,00
3319 5 záležitosti kultury 3 035,00
3326 5 zachování a obnova hodnot místního 
   kulturního, národního a historického 
   povědomí 40,00
  6 zachování a obnova hodnot místního 
   kulturního, národního a historického 
   povědomí 300,00

ROZPOČET MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2021
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skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

 5  Bezpečnost státu a právní ochrana 14 826,00
5212 5 ochrana obyvatelstva 266,00
5213  krizová opatření 1 041,00
5311 5 bezpečnost a veřejný pořádek
      Městská policie, kamerový systém 10 636,00
5311 6 bezpečnost a veřejný pořádek 0,00
5311  bezpečnost a veřejný pořádek 10 636,00
5512 5 požární ochrana
      JSDH Čelákovice 2 883,00
5512 6 požární ochrana 0,00
5512  požární ochrana 2 883,00
 6  Všeobecná veřejná správa  89 154,27
6112 5 zastupitelstva obcí 4 416,00
6114 5 volby do Parlamentu ČR 500,00
6171 5 činnost místní správy 43 682,00
6171 6 činnost místní správy 850,00
6171  činnost místní správy 44 532,00
6310 5 obecné příjmy a výdaje z finančních 
   operací 650,00
6320 5 pojištění funkčně nespecifikované
      pojištění majetku města 500,00
6330 5 převody vlastním fondům 1 421,00
6399 5 ostatní finanční operace
      platby daní 34 530,00
6402 5 finanční vypořádání minulých let 0,00
6409 5 ostatní činnosti
      rozpočtová rezerva 2 605,27

  5 provozní výdaje celkem 263 363,27

zprávy z radnice

komentář k rozpočtu

Rozpočet města Čelákovic na rok 2021 je 
sestaven v příjmové i výdajové části v para-
grafovém znění platné rozpočtové skladby, tj. 
v sumarizovaných ucelených dílčích částech 
rozpočtu. Výdaje jsou v jednotlivých paragra-
fech členěny na běžné – provozní a kapitálové 
– investiční. Příjmy jsou ve výši 324 460 tis. Kč 
a výdaje ve výši 489 363 tis. Kč. Rozpočet je 
sestaven jako schodkový, je vyrovnán finanč-
ními prostředky z minulých let, které jsou obsa-
ženy v části financování. Financování, třetí část 
rozpočtu, je rozdělena na část „příjmovou“, 
která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část 
„výdajovou“, která je přiřazena k výdajové 
části. Je tím přehledněji znázorněna vyrovna-
nost rozpočtu, která je dosažena zapojením 
předpokládaných zůstatků na účtech města 
k 31. 12. 2020. 

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Předpokládané daňové výnosy na rok 2021 jsou 
stanoveny na základě odborných výpočtů, kte-
rý pro obce zpracovává společnost Cityfinance 
a město jich využívá již několik let. Rozhodující 
jsou výnosy daně z příjmů fyzických osob, daně 
z příjmů právnických osob a především DPH. 
Hodnoty těchto příjmů jsou ovlivněny probíha-
jící pandemií, která zásadně ovlivňuje výkon-
nost ekonomiky. Daň z příjmů obce je uvedena 
shodná v příjmech i výdajích rozpočtu. 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vy-
chází z počtu trvale bydlících občanů ve městě 
a výše poplatku na občana, která je určena pří-
slušnou vyhláškou města. Pro rok 2021 je výše 
poplatku 612 Kč za osobu a rok.
Poplatky ze psů vycházejí z platné výše poplat-
ku a počtu přihlášených psů. Poplatky z pobytu, 

z veřejného prostranství a správní poplatky jsou 
uvedeny v předpokládaných hodnotách, odvo-
zených z plnění roku 2020. 
Výše daně z hazardních her a dílčí daně z tech-
nických her jsou rovněž odvozeny od hodnot 
roku 2020. Do příjmů města jsou přidělovány 
podobně jako daňové výnosy prostřednictvím 
finančního úřadu. 
Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány 
na hodnotu 5,8 mil. Kč.

Nedaňové příjmy
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou pří-
jmy z pronájmu majetku města. V roce 2021 je 
to opět z pozemků, vodovodů a kanalizací, te-
pelných zařízení – kotelen a také sauny a hřiště 
v Záluží. Objem těchto příjmů je stanoven na 
hodnotu 36,8 mil. Kč. K dalším větším příjmům 
patří příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM, 
věcných břemen, reklam a příjmy z činnosti 
Městské policie. 

Kapitálové příjmy
Naplnění kapitálových příjmů se předpoklá-
dá ve výši 23 mil. Kč. Rozhodující jsou příjmy 
z prodeje bytů v Milovicích, je plánováno 22 
mil. Kč. Další výnosy se předpokládají z prodeje 
pozemků.

Transfery (Dotace)
V rozpočtu je zapracovaná dotace na vý-
kon státní správy, kterou MěÚ Čelákovice 
provádí v přenesené působnosti, zejména 
činnosti stavebního úřadu, matriky a další 
činnosti vykonávané ostatními odbory Měst-
ského úřadu. Výše dotace je zatím v hodnotě 
roku 2020. V okamžiku oznámení její skuteč-
né výše bude provedena její úprava. V roce 
2021 bude doplacena dotace na „Koncepci 
mobility města Čelákovice“. Další dotací, 

která je na základě předpokladu zařazena 
do příjmů rozpočtu, je dotace od obcí, kte-
rá zahrnuje úhrady za služby Městské policie 
a hasičů na základě veřejnoprávních smluv. 
Na položce 4131 je plánovaný převod z hos-
podářské činnosti. Další převod je ze soci-
álního fondu v plánované výši 1 421 tis. Kč. 
Investiční dotace na vybudování kanalizace 
v Záluží je v přepokládané výši 7 mil. Kč. Její 
výše v roce 2021 bude závislá na skutečném 
čerpání dotace v roce 2020. Poslední dota-
ce zahrnutá do příjmů rozpočtu je dotace na 
rekonstrukci prostor pro RC Routa. Rekon-
strukce byla zrealizovaná v roce 2020.

VÝDAJE
Výdajová část rozpočtu zahrnuje zejména pro-
vozní výdaje určené na provoz úřadu a města, 
příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené 
městem a investiční výdaje. 

Zemědělství
Tato část rozpočtu obsahuje především výdaje 
za umístění psů do útulku a výdaje na deratizaci. 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Doprava
Běžné provozní výdaje jsou především na údrž-
bu dopravního značení, kontrolní prohlídky 
lávky přes Labe a servis cyklověže. Plánované 
investiční výdaje jsou určeny na rekonstrukci 
komunikací v Jiřině, která navazuje na provede-
né práce v oblasti vodovodů a kanalizací v pře-
dešlém roce. Dále jsou naplánovány investiční 
práce v Sukově a Rooseveltově ulici a lávka na 
železničním mostě. Další výdaje jsou na provoz 
autobusových linek.

 skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00
  8124 Splátky úvěrů a půjček -5 097,00
   Financování 164 903,00
   Příspěvky příspěvkovým 
   organizacím – rekapitulace  

3111 5331 Mateřská škola Přístavní 1 400,00
3111 5331 Mateřská škola Rumunská 2 800,00
3111 5331 Mateřská škola J. A. Komenského 1 200,00
3113 5331 Základní škola J. A.  Komenského 3 900,00
3113 5331 Základní škola Kostelní 4 200,00
3231 5331 Základní umělecká škola Jana Zacha 630,00
3314 5331 Městská knihovna 5 224,00
3315 5331 Městské muzeum 5 720,00
3392 5331 Kulturní dům 4 743,00
3412 5331 Čelákovická sportovní 3 450,00
3421 5331 Městský dům dětí a  mládeže 2 800,00
3639 5331 Technické služby 28 000,00
4351 5331 Pečovatelská služba 1 900,00

   příspěvky celkem 65 967,00
   Dotace z rozpočtu města 
   – rekapitulace  
3330 5xxx činnosti registrovaných církví OŠIK 50,00
3399 5xxx ostatní záležitosti kultury OŠIK 500,00
3419 5xxx ostatní tělovýchovná činnost OŠIK 1 500,00
3541 5xxx prevence před drogami OOZ 45,00
4351 5xxx pečovatelská služba OOZ 250,00

   dotace celkem 2 345,00

Rekapitulace rozpočtu 2021

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč 
  6 investiční výdaje celkem 226 000,00

  5+6 výdaje celkem 489 363,27

  8 Financování 5 097,00

  8124 splátky úvěrů a půjček 5 097,00

   Čerpání celkem 494 460,27

   Příjmy  
 1  Daňové příjmy 212 502,00
 2  Nedaňové příjmy 39 969,00
 3  Kapitálové příjmy 23 000,00
   Vlastní příjmy 275 471,00
 4  Přijaté dotace 48 989,27
   Příjmy celkem 324 460,27
   Výdaje  
 1 5 Zemědělství 100,00
 2 5+6 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 204 671,00
 3 5+6 Služby pro obyvatelstvo 178 379,00
 4 5 Sociální věci 2 233,00
 5 5+6 Bezpečnost státu 14 826,00
 6 5+6 Všeobecná veřejná správa 89 154,27
   Výdaje celkem 489 363,27
   Financování  
  8115 Zůstatky na účtech 170 000,00
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Vodní hospodářství
Výdaje do vodního hospodářství jsou určené 
jak na rekonstrukce i výstavby nových vodo-
vodů, na další výměnu klíčových šoupat, tak 
na dokončení kanalizace v Záluží, pokračová-
ní v rekonstrukci těchto sítí v Jiřině a v ulicích 
Sukově a Dukelské. Kromě investičních prací 
budou prováděny opravy kanalizace V Pro-
kopě a v ulici Svatopluka Čecha. Vedle toho 
bude probíhat rekonstrukce ČOV. Financová-
ní bude z části zajištěno z našetřeného nájem-
ného z VaK, ale i tak zůstává značná rezerva 
pro další období.

Služby pro obyvatelstvo

Školství
Výdaje na školství jsou jednak provozní, pře-
devším příspěvky na činnost 3 mateřských 
a 2 základních škol a základní umělecké školy, 
a jednak investiční výdaje, které jsou určeny pro 
ZŠ J. A. Komenského na hřiště a komunikační 
plochy.

Kultura
Výdaje do oblasti kultury jsou realizovány ze-
jména formou příspěvků na provoz Městské 
knihovny, Městského muzea a Kulturního domu. 
Další výdaje se realizují prostřednictvím odboru 
školství, informací a kultury, který každoročně 
zajišťuje propagaci města, tvorbu ZMČ i akce 
města v průběhu roku. Součástí par. 3399 jsou 
i dotace spolkům v plánované výši 0,5 mil. Kč. 
V Kulturním domě je plánována oprava elektro-
instalace v hodnotě 8 mil. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost
V této oblasti jsou plánovány výdaje na provoz 
sportovních zařízení, která patří do příspěvko-
vé organizace Čelákovická sportovní, zahrnují 
výdaje na opravy v bazénu a příspěvek pro Če-
lákovickou sportovní. Naplánována je výstav-
ba sportoviště pro kolečkové sporty ve výši 
6 mil. Kč. Dotace spolkům jsou plánované ve 
výši 1,5 mil. Kč. 
Výdaje pro MDDM Čelákovice zahrnují příspě-
vek pro tuto organizaci, ale také výdaje na vý-
stavbu nového objektu MDDM v Kollárově ulici 
v hodnotě 7,3 mil. Kč a výstavbu veřejného WC 
v zahradě stávajícího objektu.
Výdaje na objekt Huť jsou pouze provozní.

Zdravotnictví
Vyčleněné prostředky jsou určeny na prevenci 
před drogami. 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
V oblasti bytového a nebytového hospodář-
ství je plánovaná údržba a opravy, které jsou 
hrazeny v rámci hospodářské činnosti. Pláno-
vané investiční práce jsou ve výši 18,3 mil. Kč. 
Investiční výdaje v oblasti nebytového hospo-
dářství jsou určeny na projektovou dokumen-
taci na rekonstrukci bývalé školy v Sedlčán-
kách.
Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány pře-
devším do oblasti Jiřiny a Nedanin. Výdaje na 
lokální zásobování teplem zajistí rekonstrukci 
kotelny K70.
Výdaje na územní plánování jsou určeny na 
úpravu stávajícího územního plánu a dokončení 
nového územního plánu.
Výdaje na komunální služby jsou především 

formou příspěvku na provoz Technických slu-
žeb Čelákovice, které zajišťují pro město ze-
jména údržbu komunikací, veřejného osvětlení, 
provoz separačního dvora, likvidaci odpadů, 
údržbu zeleně a zabezpečování sekání trávy 
na celém území města, a na nákup pozemků 
ve výši 8 mil. Kč. Pro Technické služby Čeláko-
vice je určen také investiční příspěvek ve výši 
1 mil. Kč.

Ochrana životního prostředí
Nejvýznamnější a nejdůležitější výdajovou po-
ložkou je úhrada za sběr a svoz komunálních 
odpadů, předpokládaná hodnota na zajištění 
této nezbytné služby je 8,9 mil. Kč. 
Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřej-
nou zeleň. V rozhodující míře na ošetřování stá-
vající zeleně a na výsadbu nové a na městský 
mobiliář.

Sociální věci
Rozhodující je příspěvek na provoz příspěvko-
vé organizace Pečovatelská služba Čelákovice 
a dále dotace z rozpočtu města pro organizace 
zajišťující sociální péči.

Bezpečnost státu a právní ochrana
V souvislosti s pandemií je vyčleněn 1 mil. Kč na 
krizová opatření. Další výdaje jsou již standardní 
na činnost Městské policie a kamerový systém 
a Jednotku SDH. Městská policie i JSDH zabez-
pečují služby i pro sousední obce na základě 
veřejnoprávní smlouvy. Výdaje pro obě složky 
jsou z rozhodující části provozní. 

Všeobecná veřejná správa a služby

Státní správa, samospráva
Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupi-
telstva města a s činností Městského úřadu. 
Výdaje jsou z hlediska struktury totožné jako 
v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, 
které nelze zahrnout do jiných částí rozpočtu. 
Jsou to především výdaje na platy, pojištění za-
městnanců, výdaje spojené s provozem obou 
objektů Městského úřadu a všechny ostatní 
výdaje spojené s funkčností Městského úřadu, 
který zajišťuje činnosti v samostatné působnos-
ti i v přenesené působnosti. Sem je směrována 
dotace na správu uvedená v příjmové části. 
V roce 2021 proběhnou volby do Parlamentu ČR. 
Na zajištění voleb je vždy poskytována dotace.
Další výdaje v této části rozpočtu jsou za ve-
dení účtů u bank, pojištění majetku, tj. přede-
vším budov, které je dáno smlouvami s pojiš-
ťovnami.
Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která je 
uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové čás-
ti, tato daň se neodvádí, a DPH, která se odvádí 
prostřednictvím finančního úřadu státu. Odvod 
DPH se předpokládá ve výši 4 mil. Kč. Daň z pří-
jmů obce je navýšena, protože se v ní zohlední 
příjem z prodeje bytů v Milovicích.
Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva vyjadřuje 
část prostředků, které nemají v době sestavo-
vání rozpočtu přesné určení.

FINANCOVÁNÍ
Třetí část rozpočtu doplňuje části rozpočtu pří-
jmy a výdaje a vyjadřuje vazby a vztahy, které 
nejsou příjmy a výdaji roku 2021. Na příjmové 

straně to je předpokládaná hodnota zůstatků na 
účtech z roku 2020. Skutečná výše k 1. 1. 2021 
bude k dispozici v lednu.
V roce 2021 začne město splácet úvěr ve výši 
50 mil. Kč, který přijalo v roce 2020. Splát-
ky jsou rozloženy do 10 let. Vedle toho jsou 
spláceny již jen jednotlivé vratky příspěvků na 
technickou infrastrukturu v lokalitách Nedaniny 
a Sedlčánky 83 RD. Jedná se již o malý objem 
peněz, protože rozhodující objemy vratek byly 
již splaceny v uplynulých letech v souladu s pří-
slušnými smlouvami.

Karel Majer, vedoucí odboru finančního  
a plánovacího

V úterý 8. prosince zasahoval Hasičský záchranný sbor 
ČR a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice 
u požáru základny Honebního společenstva Čelákovice 
u pískovny Cucovna v Sedlčánkách. Foto: -jp-
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Otázka  

????
Město Čelákovice má vypracovanou Studii 
revitalizace Městského stadionu, která defi-
nuje investiční etapy vedoucí k modernímu 
sportovnímu areálu. V tomto kontextu město 
odstranilo hyzdící plot, rekonstruovalo veřejné 
osvětlení a chodník v ulici U Kapličky a opra-
vilo schody, které se opět mohou stát hlavním 
vstupem do areálu. Jsme přesvědčeni, že má 
areál zůstat neoplocen, a přirozeně se tak 
zapojit do veřejného prostoru nejen z pohledu 
urbanistického, ale i hlediska symbolického.
V roce 2021 bude vybudováno workoutové 
hřiště a hřiště pro kolečkové sporty. Opravy 
se dočká veřejné WC a vstupní brána.
Při úvahách o tribuně, která bude řešena 
v roce 2022, se ztotožňujeme se Studií, podle 
které má sportovním klubům sloužit jako pro-
vozní, administrativní a relaxační zázemí. Měla 
by poskytnout přiměřené ubytovací kapacity 
využitelné pro vícedenní sportovní akce. 
Architektura objektu tribuny je pak podřízena 
funkčnosti a je oživena grafickým ztvárněním 
nátěru fasády.

Miroslav Opa, zastupitel

Tribuna má z hlediska celého stadionu 
velký význam i potenciál. Nejen jako zázemí 
sportoviště, které dnes chybí, ale třeba i jako 
prostor pro doplňkové sportovní aktivity, 
a především správu areálu. O její historické 
hodnotě v komplexu celého čelákovického 
letního stadionu nemluvě. Jednoznačně tedy 
opravit a upravit tak, aby byla co nejužitečněj-
ší a svým vzhledem nebudila pohoršení. To je 
v možnostech, třeba i po etapách, v rozpočtu 
města.
Druhou variantou by bylo snesení tribuny 
a postavení nové s moderním vzhledem 
a technickými parametry. To je lákavá před-
stava a jeden směr uvažování. Předpokladem 
je ovšem to, že budeme schopni získat (od 
Unie sportu?) zhruba 50 milionů na demolici 
a výstavbu nové tribuny, která bude repre-
zentovat i příslušné zázemí a prostor pro další 
sportovní aktivity areálu. Stejně jako v případě 
vstupní brány je i s tou „naší“ tribunou spo-
jena jistá nostalgie a vzpomínky pamětníků. 
Proto navrhujeme a podpoříme opravu a mo-
dernizaci stávající tribuny na stadionu.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Tribuna k našemu stadionu neodmyslitelně 
patří. Měla by i v budoucnu sloužit jak divá-
kům, tak jako důstojné zázemí pro sportovce. 
Bohužel se nyní, po letech své existence, 
nachází ve špatném stavu. V prvním kroku by 
mělo proběhnout posouzení jejího skuteč-
ného stavu z hlediska statiky i bezpečnosti, 
v návaznosti na toto posouzení pak návrh na 
rekonstrukci tribuny a možnosti jejího dalšího 
využití. Po vypracování projektu bychom měli 
najít vhodný dotační program, který by městu 
mohl s financováním rekonstrukce pomoci. 
Cílem by mělo být v rámci vnitřních a ven-
kovních úprav vybudovat moderní sportovní 
zázemí pro potřeby členů sportovních oddílů 
a jejich fanoušků.

Martin Bajer, zastupitel

Jaký by podle vás měl být osud tribuny na Městském stadionu?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana ANO 2011.

pronájem obecních bytů

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byty s nadstandardním nájemným. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše 
nabídnutého nájemného a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

n  V PROKOPĚ Č. P. 1347, BYT Č. 1, ČELÁ-
KOVICE

Byt č. 1 o velikosti 2+1 o celkové ploše 71,74 m² 
(započitatelná plocha 66,70 m² – sklep je za-
počten ½ plochy) sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 14,76 m², 2. pokoj 20,09 m², kuchyň 
14,09 m², předsíň 7,11 m², koupelna a WC 
4,39 m², spíž 1,23 m², sklep 10,07 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží čtyřvchodového 
třípodlažního cihlového domu se sedlovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1949. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 10 005 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 1, 
V Prokopě č. p. 1347, Čelákovice.

n  PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1177, BYT Č. 2, 
ČELÁKOVICE

Byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 59,38 m² 
(započitatelná plocha 53,63 m² – sklep je zapo-
čten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: po-
koj 21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², 
koupelna a WC 4,05 m², sklep 11,50 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového tří-
podlažního cihlového domu s valbovou střechou 
a půdní vestavbou. Vytápění a dodávka teplé 

vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 8 045 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 2, 
Prokopa Holého č. p. 1177, Čelákovice.

n  PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1178, BYT Č. 3, 
ČELÁKOVICE

Byt č. 3 o velikosti 1+1 o celkové ploše 59,35 m² 
(započitatelná plocha 53,61 m² – sklep je zapo-
čten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: pokoj 
21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², kou-
pelna a WC 4,05 m², spíž 0,90 m², sklep 11,47 m².
Byt je situovaný ve 2. podlaží jednovchodového 
třípodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 8 042 Kč měsíčně 
(150 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 3, 
Prokopa Holého č. p. 1178, Čelákovice.

Byty si lze prohlédnout po telefonické domlu-
vě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 
326 996 052.

Závazný a konečný termín pro předložení
nabídek od případných zájemců je:
27. ledna 2021 do 10.00 hodin v podatelně
MěÚ Čelákovice.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí obsahovat:
n  jednoznačnou výši nabídky nájemného v ko-

runách za byt a měsíc;
n  identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, 

rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné 
spojení);

n  čestné prohlášení zájemce, že na účet měs-
ta složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 
občanského zákoníku a Zásadami pronajímá-
ní bytů v majetku města Čelákovic;

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

n  čestné prohlášení, že zájemce nevlastní ob-
jekt k bydlení;

n  čestné prohlášení, že zájemce má minimálně 
2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice;

n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
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neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dis-
pozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Sňatky – malé ohlédnutí za svatební sezonou 2020
Mezi nejkrásnější události v našem životě stále patří uzavření manželství. Svatební den 
by měl být krásný, důstojný a slavnostní. Společně se snoubenci tento šťastný den pro-
žívají jejich rodiče, příbuzní a přátelé. Jaký nakonec váš svatební den bude, záleží na 
každém z vás, na vašich představách a snech.

Základní informace ke sňatečným obřadům
Dle občanského zákoníku je sňatečný obřad 
obřadem veřejným, slavnostním a činí se v pří-
tomnosti dvou svědků. Sňatek lze uzavřít před 
orgánem veřejné moci – občanský sňatek, nebo 
před orgánem církve – církevní sňatek. Jak pro 
občanský, tak pro církevní sňatek se předkládají 
stejné doklady na příslušné matrice, k církevnímu 
sňatku vystaví navíc matrika tzv. Osvědčení k cír-
kevnímu sňatku.
Dokladem potřebným k uzavření manželství je 
platný občanský průkaz a rodný list, případně 
se předkládají další doklady k doložení osobní-
ho stavu (např. rozsudek o rozvodu předchozího 
manželství). Veškeré informace k předkládaným 
dokladům, poplatkům, místu a termínu sňatku 
vám rády poskytnou matrikářky Městského úřadu 
Čelákovice.
Úředně určeným místem k uzavření sňatku je ob-
řadní síň Městského úřadu Čelákovice a Síň Jana 
Zacha Městského muzea v Čelákovicích. Stano-
veným dnem a dobou k uzavření sňatku je pátek 
(mimo státem uznávaný svátek) od 9.00 do 13.00 
hod. Pokud tato místa a čas snoubencům nevy-
hovují, je možné se domluvit na dalších možnos-
tech, kdy a kde lze obřad uskutečnit. Sňatek lze 
v podstatě uzavřít na jakémkoliv vhodném místě, 
pokud se nachází ve správním matričním obvodu 
Čelákovic. Spádovými obcemi jsou Lázně Tou-
šeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořo-
vice a Zeleneč. Vyhledávanými místy sňatku jsou 
například nádvoří Městského muzea v Čelákovi-

cích, Hotel Lony ve Vyšehořovicích (v Kozova-
zech) nebo Park profesora Procházky v Lázních 
Toušeni. 
Správní poplatek za sňatek mimo stanovené mís-
to, den nebo dobu je 1 000 Kč. Za sňatek mimo 
úředně stanovené místo se účtuje snoubencům 
také provozní poplatek. Výši provozního poplat-
ku určuje Rada města Čelákovic. Další poplatky 
se platí například za sňatek, kdy jeden nebo oba 
snoubenci nemají trvalý pobyt v České republice.  
Informace o poplatcích za obřad získáte na čelá-
kovické matrice. 

Trochu statistiky…
V roce 2020 bylo před Městským úřadem Čelá-
kovice uzavřeno celkem 80 sňatků, z toho 4 sňat-
ky církevní. Přímo v Čelákovicích bylo uzavřeno 
29 sňatků v obřadní síni, 12 sňatků v prostorách 
Městského muzea a 4 sňatky na jiném vhodném 
místě. V Hotelu Lony bylo uzavřeno 26 sňatků, 
v Lázních Toušeni 6 sňatků, 2 sňatky v Mochově 
a 1 sňatek byl uzavřen v golfovém resortu Mstě-
tice. U církevních sňatků byla zastoupena církev 
římskokatolická, Náboženská společnost Svěd-
kové Jehovovi a Pravoslavná církev v českých 
zemích.
Jak vidíte, oproti roku 2019 bylo v roce 2020 
uzavřeno méně sňatků. I do sňatečných obřadů 
bohužel zasáhla koronavirová epidemie. Mnoho 
sňatků tak bylo rušeno nebo přesouváno až na 
rok 2021. Několik sňatků se také odehrálo v rouš-
kách a s omezeným počtem svatebních hostů. 

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti 
pracovních dnů od obdržení usnesení RM o sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, 
bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. 
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném ter-
mínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Slavnostní obřad k výročí sňatku
Na naší matrice si lze také domluvit slavnostní 
obřad k výročí sňatku. Tento slavnostní obřad 
organizujeme pro manželské páry, které uzavřely 
sňatek v Čelákovicích nebo zde mají trvalý pobyt.

VÝROČÍ SŇATKU
1. rok  bavlněná
2. rok papírová
3. rok kožená
4. rok květinová
5. rok dřevěná
6. rok železná
7. rok vlněná
8. rok bronzová
9. rok měděná (i hliněná)
10. rok cínová
11. rok ocelová
12. rok hedvábná
13. rok krajková
14. rok slonovinová
15. rok skleněná (i křišťálová)

20. rok porcelánová
25. rok stříbrná
30. rok perlová
35. rok korálová
40. rok rubínová
45. rok safírová
50. rok zlatá
55. rok smaragdová
60. rok diamantová
65. rok kamenná
70. rok platinová

Pokud plánujete uzavřít sňatek před naším mat-
ričním úřadem, pokud máte otázky, na které jste 
v tomto článku nenašli odpověď, pokud si chcete 
rezervovat termín nebo si domluvit osobní schůz-
ku, neváhejte a kontaktujte nás na níže uvedených 
telefonních číslech. Zastupiteli města Čelákovic, 
kteří jsou pověřeni k přijímání vůle snoubenců, že 
spolu vstupují do manželství, a pro provádění ve-
řejných občanských obřadů, jsou starosta Josef 
Pátek, místostarosta I Petr Studnička, místosta-
rosta II Miroslav Opa, radní Jarmila Volfová, Ma-
rek Skalický a Pavel Jindřich, zastupitelé Jindra 
Chourová, Miloš Bukač a Ondřej Holzman.
Těšíme se na vás!

Radka Körnerová, vedoucí odboru  
pro občanské záležitosti

Oddávající Jindra Chourová a matrikářka Radka Körne-
rová. Foto: archiv města

Vodácká svatba v pátek 4. září 2020 na louce u lávky přes Labe. Foto: archiv novomanželů

Matrikářky odboru pro občanské záležitosti 
Městského úřadu Čelákovice
Radka Körnerová – tel.: 326 929 148, 
e-mail: radka.kornerova@celakovice.cz
Eva Tanglová – tel.: 326 929 151, 
e-mail: eva.tanglova@celakovice.cz
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INVESTICE MĚSTA V ROCE 2021
Investiční finanční prostředky tvoří velkou po-
ložku i v roce 2021. Rozpočet města je schvá-
len, a můžeme tedy na stránkách Zpravodaje 
čtenáře seznámit s investičními plány města 
na letošní rok. Upozorňujeme, že se jedná 
o plán, který se samozřejmě může měnit. Ne-
víme, jaké bude financování města s ohledem 
na změny daňových zákonů, jak se promítne 
COVID a další proměnné.
Musíme však moc poděkovat občanům, kte-
ří jsou dotčeni stavbami, za jejich trpělivost 
a pochopení při realizacích staveb. Plně si 
uvědomujeme, že stavba před domem není 
nic příjemného a že to omezuje běžné žití, 
ale na stranu druhou každá stavba ve výsled-
ku zlepšuje prostředí, ve kterém žijeme. Ješ-
tě jednou děkujeme za trpělivost a omlouvá-
me se za dočasné nepohodlí.

Silnice a chodníky
Jiřina – v souvislosti se stavbou kanalizace a vo-
dovodu, dále v koordinaci se stavbou železnice 
chceme zahájit stavbu silnic a chodníků v 1.–3. 
etapě obnovy Jiřiny. Dokončení celého prostoru 
bude v prvním pololetí 2022.
Sukova ulice – po kompletní rekonstrukci vodo-
vodu a kanalizace na jaře zahájíme opravu pro-
storu celé Sukovy ulice, a to jak komunikace, 
tak chodníku.

Rooseveltova – na jaře zahájíme stavbu chodní-
ku, veřejného osvětlení a dvou přechodů v ulici 
Rooseveltově v úseku od Lidické po Zahradní.
Lávka na železničním mostě – v souvislosti se 

stavbou nového železničního mostu také zahá-
jíme práce na nové městské lávce, která bude 
zavěšena na novém mostě a občané ji budou 
moci využít během první poloviny roku 2022.
V Prokopě – po rekonstrukci veřejného osvětle-
ní, vodovodu a kanalizace máme v plánu opravit 
oba chodníky v centrální části lokality V Prokopě.

Vodovod a kanalizace
Proběhne oprava vodovodu v lokalitách a ulicích: 
Jiřina – 3. etapa (Pražská, Dělnická od Táboritské 
po Ruskou), Přístavní, Táboritská, V Prokopě 
(centrální část), Rybářská, Václava Kálika.
Pro dobré zásobování Záluží bude postavena 
automatická tlaková stanice. Dále budeme po-
kračovat ve výměně sekčních šoupat na vodo-
vodu, aby případné poruchy ovlivnily minimum 
občanů odstávkou dodávky pitné vody. V rámci 
pokračování monitoringu ztrát bude vybudová-
na nová vodoměrná šachta v ulici Mochovské.
Proběhne oprava kanalizace v lokalitách a uli-
cích: Jiřina – 3. etapa, V Prokopě (centrální 
část), Svatopluka Čecha 1. a 2. etapa, Přístavní, 
dokončí se stavba kanalizace v Záluží. Začne se 
také zpracovávat generel odvodnění města, a to 
v návaznosti na dokončený generel vodovodu. 
V oblasti vodních toků by mělo být v roce 2021 
realizováno přístaviště. S tím souvisí i příprava 
stavby nové komunikace k lávce přes Labe.

Školství, kultura a tělovýchova
Je připravena a na jaře bude zahájena veliká 
rekonstrukce sportovního zázemí ZŠ J. A. Ko-
menského. Jedná se o stavbu nového atletic-
kého oválu, vnitřního fotbalového hřiště s umě-
lým povrchem, nového pěšího propojení ulice 
J. A. Komenského se Sady 17. listopadu. O této 
stavbě budeme podrobněji informovat při jejím 
zahájení na stránkách Zpravodaje.
Zahájíme také stavbu nové budovy MDDM v uli-
ci Kollárově. Aktuálně probíhají projekční práce, 
zahájit stavbu máme v plánu v druhé polovině 
roku.
Pokud se nám podaří získat dotaci, máme při-
pravenou kompletní rekonstrukci Městského 
muzea, která bude probíhat v letech 2021–2022. 
Připravena je také rekonstrukce elektroinstalace 
v Kulturním domě, včetně zázemí. O této in-
vestici rozhodneme během jara, a to zejména 
s ohledem na dopad onemocnění COVID v ob-
lasti kultury.
V plánu máme realizovat stavbu pro kolečkové 
sporty. Uživatelé koloběžek a skatů po tomto 
hřišti dlouho volají a aktuálně probíhají projekční 
práce, které s budoucími uživateli konzultujeme. 
Na jaře bude, ve spolupráci s OCR Čelákovice, 
za kterou moc děkuji, postaveno nové workou-
tové hřiště na Městském stadionu, který bude 
nadále procházet postupnou proměnou. V plá-
nu je opravit vstupní bránu stadionu, postavit 
nové veřejné WC se zázemím pro sportovce 
a také opravit jižní plot.

Veřejné osvětlení, kotelny, projekty
U Labe – tato akce bude dokončena v průbě-
hu ledna. V Nedaninách, Dukelská, Fügnerova, 
Matěje Červenky – zde připravujeme k realizaci 
v druhé polovině roku rekonstrukci veřejného 
osvětlení. Osvětlí se nově i úvoz, který vede od 
sauny k cyklostezce u mlýnského náhonu a roz-

Správa železnic provedla opravu železniční trati v úse-
ku Čelákovice – Brandýs nad Labem včetně šesti že-
lezničních přejezdů. Úprav se dočkaly i dvě železniční 
zastávky včetně té V Prokopě. Vlaky se na trati rozjely 
opět 30. listopadu. Foto: -ps-

šíří se. Město v závěru roku 2020 získalo tento 
pozemek do vlastnictví.
Rooseveltova – nové veřejné osvětlení také pro-
pojí ulice Lidickou a Pod Přerovskou cestou.
Plné obnovy se dočká kotelna K70.
Zahajujeme projekční práce na rekonstrukci 
školy v Sedlčánkách a také na stavbě Domova 
pro seniory.

Uvedli jsme zde výčet těch větších akcí. Samo-
zřejmě chystáme i ty menší, kterých je nespočet, 
a rozsah článku by byl mnohem větší. Pro příklad 
uvedeme rekonstrukci kapličky v Císařské Ku-
chyni, revitalizaci parku „Starý hřbitov“ a další.

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II

Výrazná revitalizace veřejných prostranství probíhá v Ji-
řině. Zahájena byla v roce 2019, rozdělena je do sedmi 
etap a ukončena bude v roce 2026. Foto: -jp-

V rámci probíhající stavby Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) se velkých 
úprav dočká i železniční zastávka Čelákovice-Jiřina. 
Foto: Eurovia CS

Před vánočními svátky byl dokončen žulový kříž na 
městském hřbitově, který posvětil 23. prosince farář 
římskokatolické církve v Čelákovicích Sebastian Kopeć. 
Na realizaci kříže byly využity finanční prostředky v rám-
ci 1. ročníku Participativního rozpočtu Středočeského 
kraje. Celkové investiční výdaje dosáhly 440 tis. Kč bez 
DPH, z toho dotace činila 370 tis. Kč, zbylá část byla 
dofinancována z rozpočtu města. Foto: -jp-
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Po půlnoci byla MP kontaktována majitelem 
vozidla, jenž nemohl nastartovat a hledal kon-
takt na nonstop autoservis. Strážníkům se 
podařilo „opravit“ vozidlo startovacími kabely. 
Další „servisní“ oznámení přišlo po šesté ho-
dině ranní. Hlídka „strážníků-automechaniků“ 
vyrazila na pomoc řidiči, který nedokázal vymě-
nit prázdnou pneumatiku. Strážníci byli hotovi 
během několika minut, a řidič tak mohl vyrazit 
do zaměstnání.

Na tísňovou linku MP bylo oznámeno, že v jedné 
ulici u kontejneru nějaký „ekolog“ odložil kbe-
lík plný oleje, zřejmě po výměně v automobilu. 
Strážníci kbelík odvezli do Sběrného a separač-
ního dvora k likvidaci.

Obsluha čerpací stanice oznámila strážníkům 
nález černé peněženky s doklady a finanční ho-
tovostí. Strážníkům se podařilo majitele, jenž ne-
bydlel v Čelákovicích, kontaktovat a druhý den 
mu peněženku předat.

Všímavý občan upozornil na pohyb opilce po 
ulici a možné nebezpečí pro projíždějící vozidla. 
Hlídka MP našla osobu již ve stavu ležícím, ne-
boť chodník byl tvrdší než jeho hlava. Po ošetře-
ní byla přivolána Zdravotnická záchranná služba, 
jež ho převezla do nemocnice. Muži bylo v de-
chu naměřeno více než 2 promile alkoholu.

Pečovatelská služba požádala hlídku MP o po-
moc při zvednutí postižené osoby po pádu na 
zem v Domě s pečovatelskou službou. Strážníci 
nemohoucího muže zvedli a uložili na lůžko.

Strážníci si všimli party dětí, které přemisťova-
ly přenosné dopravní značení. Vzhledem k je-
jich věku jim byl vysvětlen význam dopravního 
značení, možné následky a věc byla vyřešena 
domluvou. Dopravní značení bylo vráceno do 
původního stavu.

Strážníci MP obdrželi oznámení o požáru vozi-
dla. Došlo k samovolnému vznícení automobilu 
při jízdě, nikdo nebyl zraněn. Požár zlikvidovali 
místní a brandýští hasiči, strážníci MP usměrňo-
vali dopravu.

Na služebnu MP se dostavil otec se synem, je-
muž byla odcizena dětská koloběžka. Strážníci 
získali od soukromého subjektu videozáznam 
zachycující strážníkům známého pachatele krá-
deže. Případ byl předán kriminální službě.

Policie ČR se obrátila na strážníky MP s žádostí 
o pomoc při pátrání po vozidle, které mělo být 
zaparkované někde na území města. Majitelka 
vozidla zkolabovala a byla odvezena Zdravotnic-
kou záchrannou službou do nemocnice. Stráž-
níci vozidlo nalezli a informovali PČR i rodinné 
příslušníky, kteří vozidlo hledali.

zprávy z radnice / informace 

Alexandra Dětinská
Malířka naivních obrazů se narodila a stále žije 
v Praze. S malováním začala v dětství. Po vy-
studování střední zdravotnické školy rok praco-
vala jako zubní laborantka, ale již v tu dobu se 
plně věnovala malování.
Zprvu to byly malé obrázky a na nich různá zá-
tiší, dost podobné obrazům její maminky malíř-
ky Vlasty Dětinské, která ji k malování přivedla 
a z počátku velmi ovlivnila.
Ale pak se ji dostal do rukou katalog tehdy jugo-
slávských naivních obrazů... a bylo rozhodnuto!
Své obrázky začala vystavovat zprvu na kolektiv-
ních výstavách a salónech, pak přišly samostatné 
výstavy jak v ČR, tak i v zahraničí. První zahranič-
ní samostatná výstava se uskutečnila ve švéd-
ském Göteborgu v roce 1995. Na 27. mezinárod-
ní výstavě naivního umění ve švýcarském Morges 
získala se svým obrazem „Útěk do jiného světa“ 
cenu – PRIX GEORGE CASPER. A v posledním 
období, na 49. mezinárodní výstavě v italské Va-
renně, získala za obraz „Zimní svatba na Hlubo-
ké“ cenu PARROCCHIA DI VARENNA 2019.
Alexandra Dětinská trvale spolupracuje s nadací 
Konto Bariéry, pro kterou kromě obrazů do auk-
ce vytvořila v roce 2000 pohlednici „Hodně štěs-
tí“ a návrh novoročenky. Ale to není jediná cha-
ritativní činnost – spolupracuje také se Zlín Film 
Festivalem, jehož součástí je i dražba klapek, 
s Klubem přátel dětí DD, s českým a slovenským 
KIWANIS CLUBEM nebo se Srdcerváči.

Kde čerpá Alexandra Dětinská náměty na své 
obrazy?
„Architektura, příroda, zvířata, ale i běžné situa-
ce mezi lidmi, to vše je pro mě velkou inspirací, 
to vše probouzí mou fantazii. Někdy to jsou i ná-
hodně zaslechnutá slovní spojení, úryvek z filmu 
nebo sen. Inspiraci sny mám nejraději, ve snu je 
totiž možné úplně vše...“
Chcete vědět o novinkách a aktuálních výsta-
vách? Vše najdete na webových stránkách 
www.alexandradetinska.cz nebo na facebooku 
Alexandra Dětinská Naivní obrazy.  red

senioři

prosinec nám přinesl nejen nízké teploty, ale i tradiční starosti s nakupováním, vařením, pečením a ob-
staráváním dárků pro naše blízké. Ale ne všichni mají každoročně pod stromečkem nějaké překvapení 
a nezřídka mezi ty smutné patří osamělí senioři. Naštěstí na ně myslí Ježíškova vnoučata.
Další ročník charitativního projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata letos nadě-
loval i mezi čelákovickými seniory. Přinesl dobro a radost i těm, kteří by si jinak stěží našetřili na to, co si 
přejí. Dárky byly různorodé a byli jsme opět překvapeni, jak laskavá jsou srdce dárců, jak se snaží dopřát 
ostatním, na co by jinak nedosáhli. Senioři byli nezřídka dojati a každopádně měli alespoň ve vánočním 
čase důvod k radosti.
Šikovné ruce žáků prvního stupně Kamenky se svými vychovatelkami vyrobily krásná přáníčka a drob-
né vánoční ozdoby na stromek pro seniory. Stejně tak šikovné děti z Mateřské školy J. A. Komenského 
vyrobily přáníčka s názvem babičkám a dědečkům s láskou, pro radost a potěšení v adventním čase. 
Toto milé gesto seniory potěšilo a pomohlo jim s nazdobením příbytků pro vánoční čas.
V roce 2020, který byl ve všech ohledech jiný a lidé se museli složitě vyrovnávat s nastalou epidemic-
kou situací, jsme si přáli, ať je ten příští lepší, ať si ještě společně užijeme spoustu společných akcí, 
událostí, kroužků, klubů. Věříme, že nás v roce 2021 čekají lepší časy!

Jana Vondráčková, zastupitelka

Vážení a milí senioři,

Výtvory pro seniory. Foto: Jana Vondráčková

KONTAKTY:
Jana Vondráčková,  

koordinátorka seniorských aktivit, 
e-mail: javon.celakovice@gmail.com,

odbor pro občanské záležitosti, 
tel.: 326 929 118

Foto: -dv-
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Koncepce mobility města 
Čelákovice

Komunikace se stakeholdery, či česky zájmo-
vými skupinami, byla klíčová. Mezi nejdůležitější 
subjekty/instituce, se kterými byla navázána ko-
munikace, patří: 
n Policie ČR;
n Městská policie;
n  Krajský úřad Středočeského kraje – odbor 

dopravy;
n ROPID;
n Správa železnic;
n Ředitelství silnic a dálnic;
n  Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje;
n a další...

Ze zmiňovaných dat plynou velmi zajímavá 
zjištění
Například bylo odhaleno nevhodné dopravní 
chování v případě silniční dopravy. Jedná se 
o nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti v uli-
ci Toušeňské (74 % řidičů jelo rychleji než 50 
km/h) – což bylo vzhledem k charakteru a uspo-
řádání komunikace očekáváno. Rychlost byla 
překračována také v ulici Jana Zacha (26 %) – 
zde by mělo jít spíše o klidnější oblast a překra-
čování rychlosti není vhodný trend. Obrázek 1 
a obrázek 2 znázorňují procento řidičů jedoucích 
v určitém rychlostním intervalu v km/h. Obrázek 
3 znázorňuje podíl těžké dopravy.

Aby bylo možné závěrům z dokumentu sku-
tečně důvěřovat, dali jsme si za cíl nestavět 
jej na hliněných nohou, ale na tvrdých datech. 
Součástí prací tak bylo důkladné terénní šet-
ření (pochůzka skrz městem), sčítání cyklistů 
na čtyřech místech po dobu několika dní, do-
pravní průzkumy silniční dopravy (kordónové 
průzkumy na vstupech do města, křižovatko-
vé průzkumy na pěti hlavních křižovatkách ve 
městě, profilové radarové měření na třech mís-
tech – mimo jiné v ulici Jana Zacha), průzkum 
dopravy v klidu – parkování (tři lokality, čtyři 
časové profily – 5:00, 10:00, 15:00 a 20:00 – 
aby byl zjištěn stav, kdy jsou rezidenti ve svých 
domovech a kdy jsou mimo bydliště). Kromě 
průzkumů proběhla bezpečnostní inspekce na 
páteřní síti pozemních komunikací průjezdem 
inspekčního vozidla s videozáznamem tohoto 
průjezdu v každém směru. Významnou čás-
tí projektu byla rovněž analýza signalizačních 
dat mobilních operátorů o anonymizovaném 
pohybu obyvatelstva. Zde bylo zjišťováno, ko-
lik obyvatel odjíždí denně za prací (resp. stu-
diem, službami atd.), v jaké časy a do jakých 
destinací lidé odjíždějí, či naopak přijíždějí do 
města. A na závěr byla zpracována další vol-
ně dostupná analytická data a data poskytnutá 
stakeholdery, se kterými bylo v rámci projektu 
komunikováno. 

Ulice Toušeňská

Ulice Jana Zacha

Příjemným zjištěním je naopak skutečnost, že 
cyklistická doprava (účelová – např. za prací 
atd.) je ve městě natolik atraktivní variantou, že 
na ni nemá příliš velký vliv ani špatné počasí. 
V dopravě v klidu (parkování) byl pozorován jev, 
který je srovnatelný s jinými městy v České re-
publice. Značnou část kapacity (až 36 %) „kra-
dou“ dlouhodobě odstavená vozidla s minimální 
obrátkovostí. 

Koncepce mobility města Čelákovice byla dokončena aneb stručné shrnutí projektu. Zatímco 
v květnu 2020 jsme si na stránkách Zpravodaje města vysvětlili, k čemu koncepce mobility 
slouží a jaké jsou její obecné přínosy, nyní se můžeme věnovat již konkrétně výstupům z pro-
jektu „Koncepce mobility města Čelákovice“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014619), který 
byl ukončen ke dni 30. listopadu 2020 a byl spolufinancován Evropskou unií. Byly zapraco-
vány připomínky od zastupitelů města, dalších představitelů Městského úřadu, stakeholderů 
a všech, kteří se na zpracování dokumentu dále podíleli. 

Obrázek 1: Rychlost v ulici Toušeňské. Zdroj: vlastní 
zpracování

Obrázek 2: Rychlost v ulici Jana Zacha. Zdroj: vlastní 
zpracování

Obrázek 3: Podíl těžké dopravy v ulici Jana Zacha. 
Zdroj: vlastní zpracování

Obrázek 4: Analýza signalizačních dat mobilních operátorů. Zdroj: vlastní zpracování

Čelákovice – přítomní obyvatelé, kumulovaně (4. – 10. 11. 2019)
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Na obrázku 4 můžeme pozorovat velmi zajímavou informaci o variaci po-
čtu přítomných osob ve městě. Patrně nejdůležitější informací je, že přes 
den odjede z města takřka třetina rezidentů mimo město. Pravidelně do-
jíždějící a ostatní uživatelé veřejného prostoru tento úbytek nezaplní. Ve 
městě je tak znatelný velký výkyv počtu obyvatel. Tyto údaje byly zjištěny 
díky využití geolokačních signalizačních dat mobilních operátorů.

Něco musíme podpořit, něco musíme napravit
Vzhledem k pozici města ve vztahu k České republice a hlavnímu městu 
Praze a jeho velikosti byla určena konkrétní vize: „Čelákovice jako město 
krátkých vzdáleností“.
Město krátkých vzdáleností znamená takové řešení veřejného prostoru 
a distribuce služeb, kdy nevzniká potřeba po užití osobního automobilu. 
Lidé mají možnost řešit věci z domova či v blízkosti bydliště. V krajním pří-
padě pak užívají veřejnou hromadnou dopravu. 
Jedná se samozřejmě o ideální svět, který máme ještě několik let před 
sebou. Je ale vhodné zvolit si nelehký cíl, ke kterému se budeme postupně 
přibližovat. Skrze tento dokument se budeme definované vizi přibližovat 
pomocí dílčích opatření (doporučení). Těchto opatření bylo doporučeno 
celkem 21 a rozděleno do 6 strategických cílů, které odpovídají vymeze-
ným oblastem dopravy a mobility řešeným v rámci analytické části. Jedná 
se o tyto strategické cíle: 
n udržitelná silniční doprava;
n udržitelná doprava v klidu;
n  optimalizace veřejné hromadné dopravy a obsluhy území;
n podpora aktivní mobility;
n zvýšení bezpečnosti silničního provozu;
n rozvoj rekreační vodní dopravy.

Některá opatření stojí za zmínku
Je nezbytné přijmout skutečnost, že na četné problémy v dopravě, které 
se každým dnem jen stupňují, neexistuje jedno jednoduché řešení. Vždy 
se jedná o soubor opatření, souhru úsilí a překonání překážek. Možná nej-
lepší na vysvětlení tohoto konceptu jsou tři opatření. Každé z níže uvede-
ných opatření se zdánlivě věnuje konkrétní oblasti. Přitom všechna nepří-
mo míří na jednu společnou věc. Snížení intenzit automobilové dopravy. 
Prvním zmíněným opatřením je definování parkovacích zón a odstavných 
parkovišť (obrázek 5). Cílem je uvolnit místo a změnit přístup k parkování. 
Druhým opatřením je změna rozmístění autobusových zastávek s vyme-
zením docházkových vzdáleností (obrázek 6). Vlastně se ale jedná o jeden 
z několika kroků cílících na optimalizaci obsluhy území a zvýšení atraktivity 
veřejné hromadné dopravy. Poslední z uvedených opatření navrhuje pro-
pojenou a bezpečnou infrastrukturu pro cyklisty (obrázek 7). 
Ačkoliv je každé z uvedených opatření zaměřené na něco jiného, všechny 
nepřímo cílí na společný problém. Cílem je umožnit lidem rozhodnout se 
pro jiné alternativy než nasedat do svého osobního automobilu pokaždé, 
když zaváhají. Tato základní myšlenka je protkána celým dokumentem 
a tvoří základní stavební prvek celého projektu. Udržitelná doprava je udr-
žitelná pouze za předpokladu naplnění určitých dílčích opatření a cílů. Sot-
va můžeme ode všech očekávat ze dne na den změnu myšlení a přístupu 
k dopravě. Nejprve je potřeba připravit vhodné podmínky. 
Současně je nutné konstatovat, že stavět donekonečna nové silnice, vše 
stále rozšiřovat a zkapacitňovat, dlouhodobě udržitelné není – ba naopak.

Zhodnocení na závěr
Čelákovice, stejně jako všechna ostatní města, mají určité problémy a ne-
dostatky. Je však nutné přiznat si příjemnou zprávu. Město Čelákovice již 
nyní dělá spoustu věcí správně. Kromě hmatatelných věcí jako jsou zklid-
něné oblasti (nám. 5. května, rodinná zástavba na východě města), upra-
vené chodníkové plochy a srozumitelná infrastruktura, jsou zde neméně 
důležité věci, které možná na první pohled vidět nejsou. Tým externích 
odborníků byl příjemně překvapen přístupem města (politická reprezenta-
ce a jednotliví úředníci) a Městské policie. Z jejich přístupu je patrná jedna 
nezpochybnitelná skutečnost. Město má za sebou spoustu práce a další 
spousta nás ještě čeká. Za každým úspěchem však stojí řada lidí, kteří na 
nic nečekali a dali se společně do práce. Berme to jako inspiraci a nauč-
me se, že musíme táhnout za jeden provaz. Veřejný prostor je omezený 
a společný. Zanechme po sobě pro své potomky takové město, na které 
budeme hrdí. Našlápnuto máme správným směrem. 

Autorský tým (abecedně):
Roman Dostál, Tomáš Janča, Karel 
Kocián, Josef Kocourek, David Libiger, 
Aneta Matysková, Karolína Moudrá, 
Jakub Nováček, Kamil Novotný, Josef 
Pátek, Vladimír Pušman, Petr Studnička.

NÁZEV PROJEKTU: Koncepce mobility města Čelákovice
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014619
OPERAČNÍ PROGRAM: Operační program Zaměstnanost
DOBA REALIZACE: 1. března – 30. listopadu 2020
ZVEŘEJNĚNO NA: www.celakovice.cz – informace – povinná publicita 
projekty – Koncepce mobility města Čelákovice

Téma zpracovali
Roman Dostál, Petr StudničkaObrázek 5: Parkovací zóny a odstavná parkoviště. Zdroj: vlastní zpracování

Obrázek 7: Nová propojená cyklistická infrastruktura. Zdroj: vlastní zpracování

Obrázek 6: Nové rozmístění zastávek autobusů a docházkové vzdálenosti. Zdroj: 
vlastní zpracování



14 / zpravodaj města čelákovic

doprava / inzerce

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533
              

5 4:20 5:28 5:58 6:28 9:28 10:28 11:28 13:28 14:28 14:58 15:58 16:58 17:58 18:28 20:28
5 4:22 5:30 6:00 6:30 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 20:30

x 5 4:23 5:31 6:01 6:31 9:31 10:31 11:31 13:31 14:31 15:01 16:01 17:01 18:01 18:31 20:31
5 4:24 5:32 6:02 6:32 9:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:02 16:02 17:02 18:02 18:32 20:32
5 4:27 5:35 6:05 6:35 8:37 9:35 9:37 10:35 11:35 13:35 14:35 15:05 16:05 17:05 18:05 18:35 20:35
5 4:29 5:37 6:07 6:37 8:39 9:37 9:39 10:37 11:37 13:37 14:37 15:07 16:07 17:07 18:07 18:37 20:37
5 4:30 5:38 6:08 6:38 9:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:08 16:08 17:08 18:08 18:38

x 5 4:31 5:39 6:09 6:39 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:09 16:09 17:09 18:09 18:39
x 5 4:34 5:42 6:12 6:42 9:42 10:42 11:42 13:42 14:42 15:12 16:12 17:12 18:12 18:42
x 5 4:35 5:43 6:13 6:43 9:43 10:43 11:43 13:43 14:43 15:13 16:13 17:13 18:13 18:43

5 4:37 5:45 6:15 6:45 9:45 10:45 11:45 13:45 14:45 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45
5 4:38 5:46 6:16 6:46 9:46 10:46 11:46 13:46 14:46 15:16 16:16 17:16 18:16 18:46
5 4:41 5:49 6:19 6:49 9:49 10:49 11:49 13:49 14:49 15:19 16:19 17:19 18:19 18:49

x 5 4:43 5:51 6:21 6:51 9:51 10:51 11:51 13:51 14:51 15:21 16:21 17:21 18:21 18:51
5 4:44 5:52 6:22 6:52 9:52 10:52 11:52 13:52 14:52 15:22 16:22 17:22 18:22 18:52

x 5 4:47 5:55 6:25 6:55 9:55 10:55 11:55 13:55 14:55 15:25 16:25 17:25 18:25 18:55
x 5 4:49 5:57 6:27 6:57 9:57 10:57 11:57 13:57 14:57 15:27 16:27 17:27 18:27 18:57

4 4:52 6:00 6:30 7:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 15:30 16:30 17:30 18:30 19:00
x 4 4:54 6:02 6:32 7:02 10:02 11:02 12:02 14:02 15:02 15:32 16:32 17:32 18:32 19:02
x 4 4:55 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 4:56 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 4:58 6:06 6:36 7:06 10:06 11:06 12:06 14:06 15:06 15:36 16:36 17:36 18:36 19:06

4 4:59 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 5:00 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

x 4 5:02 6:10 6:40 7:10 10:10 11:10 12:10 14:10 15:10 15:40 16:40 17:40 18:40 19:10
3 5:04 6:12 6:42 7:12 10:12 11:12 12:12 14:12 15:12 15:42 16:42 17:42 18:42 19:12
3 5:06 6:14 6:44 7:14 10:14 11:14 12:14 14:14 15:14 15:44 16:44 17:44 18:44 19:14
2 5:10 6:18 6:48 7:18 10:18 11:18 12:18 14:18 15:18 15:48 16:48 17:48 18:48 19:18

x 2 5:12 6:20 6:50 7:20 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 15:50 16:50 17:50 18:50 19:20
x 2 5:13 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 5:16 6:24 6:54 7:24 10:24 11:24 12:24 14:24 15:24 15:54 16:54 17:54 18:54 19:24
2 5:18 6:26 6:56 7:26 10:26 11:26 12:26 14:26 15:26 15:56 16:56 17:56 18:56 19:26

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

2 5:23 6:28 6:58 8:23 8:26 10:26 12:26 13:56 14:56 15:56 16:26 16:56 18:26 19:26 20:26
2 5:25 6:30 7:00 8:25 8:28 10:28 12:28 13:58 14:58 15:58 16:28 16:58 18:28 19:28 20:28

x 2 5:27 6:32 7:02 8:27 8:30 10:30 12:30 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 18:30 19:30 20:30
x 2 5:29 6:34 7:04 8:29 8:32 10:32 12:32 14:02 15:02 16:02 16:32 17:02 18:32 19:32 20:32

2 5:31 6:36 7:06 8:31 8:34 10:34 12:34 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 18:34 19:34 20:34
3 4:20 5:05 5:35 6:40 7:10 8:35 8:38 10:38 12:38 14:08 15:08 16:08 16:38 17:08 18:38 19:38 20:38
3 4:22 5:07 5:37 6:42 7:12 8:37 8:40 10:40 12:40 14:10 15:10 16:10 16:40 17:10 18:40 19:40 20:40

x 4 4:24 5:09 5:39 6:44 7:14 8:39 8:42 10:42 12:42 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 18:42 19:42 20:42
4 4:26 5:11 5:41 6:46 7:16 8:41 8:44 10:44 12:44 14:14 15:14 16:14 16:44 17:14 18:44 19:44 20:44
4 4:27 5:12 5:42 6:47 7:17 8:42 8:45 10:45 12:45 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 18:45 19:45 20:45

x 4 4:28 5:13 5:43 6:48 7:18 8:43 8:46 10:46 12:46 14:16 15:16 16:16 16:46 17:16 18:46 19:46 20:46
x 4 4:30 5:15 5:45 6:50 7:20 8:45 8:48 10:48 12:48 14:18 15:18 16:18 16:48 17:18 18:48 19:48 20:48
x 4 4:31 5:16 5:46 6:51 7:21 8:46 8:49 10:49 12:49 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 18:49 19:49 20:49
x 4 4:32 5:17 5:47 6:52 7:22 8:47 8:50 10:50 12:50 14:20 15:20 16:20 16:50 17:20 18:50 19:50 20:50

4 4:34 5:19 5:49 6:54 7:24 8:49 8:52 10:52 12:52 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 18:52 19:52 20:52
x 5 4:36 5:21 5:51 6:56 7:26 8:51 8:54 10:54 12:54 14:24 15:24 16:24 16:54 17:24 18:54 19:54 20:54
x 5 4:38 5:23 5:53 6:58 7:28 8:53 8:56 10:56 12:56 14:26 15:26 16:26 16:56 17:26 18:56 19:56 20:56
x 5 4:40 5:25 5:55 7:00 7:30 8:55 8:58 10:58 12:58 14:28 15:28 16:28 16:58 17:28 18:58 19:58 20:58

5 4:41 5:26 5:56 7:01 7:31 8:56 8:59 10:59 12:59 14:29 15:29 16:29 16:59 17:29 18:59 19:59 20:59
5 4:43 5:28 5:58 7:01 7:31 8:58 9:01 11:01 13:01 14:31 15:31 16:31 17:01 17:31 19:01 20:01 21:11
5 4:46 5:31 6:01 7:04 7:34 9:01 9:04 11:04 13:04 14:34 15:34 16:34 17:04 17:34 19:04 20:04 21:14
5 4:49 5:34 6:04 7:07 7:37 9:04 9:07 11:07 13:07 14:37 15:37 16:37 17:07 17:37 19:07 20:07 21:17
5 4:50 5:35 6:05 7:08 7:38 9:05 9:08 11:08 13:08 14:38 15:38 16:38 17:08 17:38 19:08 20:08 21:18

x 5 4:52 5:37 6:07 7:10 7:40 9:07 9:10 11:10 13:10 14:40 15:40 16:40 17:10 17:40 19:10 20:10 21:20
x 5 4:53 5:38 6:08 7:11 7:41 9:08 9:11 11:11 13:11 14:41 15:41 16:41 17:11 17:41 19:11 20:11 21:21
x 5 4:56 5:41 6:11 7:14 7:44 9:11 9:14 11:14 13:14 14:44 15:44 16:44 17:14 17:44 19:14 20:14 21:24

5 4:57 5:42 6:12 7:15 7:45 9:12 9:15 11:15 13:15 14:45 15:45 16:45 17:15 17:45 19:15 20:15 21:25
5 4:58 5:43 6:13 7:16 7:30 7:46 8:16 9:13 9:16 10:16 11:16 13:16 14:46 15:46 16:46 17:16 17:46 19:16 20:16 21:26
5 5:00 5:45 6:15 7:18 7:32 7:48 8:18 9:15 9:18 10:18 11:18 13:18 14:48 15:48 16:48 17:18 17:48 19:18 20:18 21:28
5 5:02 5:47 6:17 7:20 7:34 7:50 9:17 9:20 11:20 13:20 14:50 15:50 16:50 17:20 17:50 19:20 20:20 21:30
5 5:04 5:49 6:19 7:22 7:36 7:52 9:19 9:22 11:22 13:22 14:52 15:52 16:52 17:22 17:52 19:22 20:22 21:32
5 5:06 5:51 6:21 7:24 7:38 7:54 9:21 9:24 11:24 13:24 14:54 15:54 16:54 17:24 17:54 19:24 20:24 21:34

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 24.12.

V zastávce Čelákovice,Žel.st. navazují vlaky linky S2 nebo S22 do Prahy.
nejede od 23.12. do 3.1. a od 1.7. do 31.8.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

270443 Nymburk - Sadská - Čelákovice

443 Platí od: 13.12.2020

NYMBURK,HL.NÁDR.  
Nymburk,V Kolonii
Nymburk,F.Schulze
Nymburk,Jičínská
NYMBURK,NÁM.
NYMBURK,ZÁLABÍ PVT
Nymburk,Diskont Potraviny
Nymburk,Pražská
Nymburk,Lada Zátiší
Nymburk,Lada dvůr
Písty,Temac
Zvěřínek
Sadská,Hálkova
Sadská,Husova
Sadská
Sadská,Hotel Modrá Hvězda
Sadská,Mrsolská cesta
Hradištko

Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Jiřinská

Hradištko,Chaty
Hradištko,Kersko Branaldova
Hradištko,Kersko Hrabalova
Semice,Rozc.Velenka
Semice
Semice,Školka

ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

Semice,Křiž.
Přerov n.L.,Nový Přerov
Přerov n.L.,U Skanzenu
Čelákovice,Rozc.Sedlčánky

ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Rozc.Sedlčánky
Přerov n.L.,U Skanzenu
Přerov n.L.,Nový Přerov
Semice,Křiž.
Semice,Školka
Semice
Semice,Rozc.Velenka
Hradištko,Kersko Hrabalova
Hradištko,Kersko Branaldova
Hradištko,Chaty
Hradištko
Sadská,Mrsolská cesta
Sadská,Hotel Modrá Hvězda
Sadská,Husova
Sadská

Nymburk,Nemocnice
Nymburk,V Kolonii

Sadská,Hálkova
Zvěřínek
Písty,Temac
Nymburk,Lada dvůr
Nymburk,Lada Zátiší

NYMBURK,HL.NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -

Nymburk,Pražská
Nymburk,Diskont Potraviny
NYMBURK,ZÁLABÍ PVT
NYMBURK,NÁM.

 -

 -
 -
 -

 -

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

změna trasy
diversion

příj.
odj.



leden 2021 / 15

doprava / inzerce

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552
                         

1 4:32 6:43 6:58 7:31 8:01 8:31 9:31 10:31 11:31 13:31 14:31 15:31 16:31
x 1 4:34 6:45 7:00 7:33 8:03 8:33 9:33 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33
x 1 4:35 6:46 7:01 7:34 8:04 8:34 9:34 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34
x 1 4:36 6:47 7:02 7:35 8:05 8:35 9:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35

1 4:37 6:48 7:03 7:36 8:06 8:36 9:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36
1 4:38 6:49 7:04 7:37 8:07 8:37 9:37 10:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37
1 4:39 6:50 7:05 7:38 8:08 8:38 9:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38

x 1 4:40 6:51 7:06 7:39 8:09 8:39 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39
1 4:42 6:53 7:08 7:41 8:11 8:41 9:41 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41
1 4:43 6:55 7:10 7:42 8:12 8:42 9:42 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42

x 1 4:48 7:00 7:15 8:17 8:47 9:47 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47
1  5:12 5:47 6:12   7:15     10:45  12:45     17:15
1 4:49 5:15 5:50 6:15 7:02 7:17 7:18 8:18 8:48 9:48 10:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:18
1 4:50 5:16 5:51 6:16 7:04 7:19 7:19 8:19 8:49 9:49 10:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:19

x 1 4:52 5:18 5:53 6:18 7:06 7:21 7:21 8:21 8:51 9:51 10:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:21
2 4:53 5:19 5:54 6:19 7:08 7:23 7:22 8:22 8:52 9:52 10:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:22

x 2 4:54 5:20 5:55 6:20 7:09 7:24 7:23 8:23 8:53 9:53 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:23
2 4:22 4:57 5:23 5:58 6:23 7:12 7:27 7:26 8:26 8:56 9:56 10:56 10:56 11:56 12:56 12:56 13:56 14:56 15:14 15:56 16:14 16:56 17:14 17:26
2   5:27  6:27 7:16    9:00       14:00       

x 2   5:28  6:28 7:17    9:01       14:01       
2 4:25 5:00 5:31 6:01 6:31 7:20 7:31 7:29 8:29 9:04 9:59 10:59 10:59 11:59 12:59 12:59 14:04 14:59 15:17 15:59 16:17 16:59 17:17 17:29
2 4:27 5:02 5:33 6:03 6:33 7:22 7:33 7:31 8:31 9:06 10:01 11:01 11:01 12:01 13:01 13:01 14:06 15:01 15:19 16:01 16:19 17:01 17:19 17:31
2 4:29 5:04 5:35 6:05 6:35 7:24 7:35 7:33 8:33 9:08 10:03 11:03 11:03 12:03 13:03 13:03 14:08 15:03 15:21 16:03 16:21 17:03 17:21 17:33
2 4:32 5:07 5:38 6:08 6:38 7:04 7:27 7:38 7:36 8:36 9:11 10:06 11:06 11:06 12:06 13:06 13:06 14:11 15:06 15:24 16:06 16:24 17:06 17:24 17:36
2 4:34 5:09 5:40 6:10 6:40 7:06 7:29 7:40 7:38 8:38 9:13 10:08 11:08 11:08 12:08 13:08 13:08 14:13 15:08 15:26 16:08 16:26 17:08 17:26 17:38

x 2 4:36 5:11 5:42 6:12 6:42 7:08 7:31 7:42 7:40 8:40 9:15 10:10 11:10 11:10 12:10 13:10 13:10 14:15 15:10 15:28 16:10 16:28 17:10 17:28 17:40
2 4:37 5:12 5:43 6:13 6:43 7:09 7:32 7:43 7:41 8:41 9:16 10:11 11:11 11:11 12:11 13:11 13:11 14:16 15:11 15:29 16:11 16:29 17:11 17:29 17:41
2 4:38 5:13 5:44 6:14 6:44 7:10 7:33 7:44 7:42 8:42 9:17 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:17 15:12 15:30 16:12 16:30 17:12 17:30 17:42
2 4:39 5:14 5:45 6:15 6:45 7:11 7:34 7:45 7:43 8:43 9:18 10:13 11:13 11:13 12:13 13:13 13:13 14:18 15:13 15:31 16:13 16:31 17:13 17:31 17:43
2 4:40 5:15 5:46 6:16 6:46 7:12 7:35 7:46 7:44 8:44 9:19 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:19 15:14 15:32 16:14 16:32 17:14 17:32 17:44
2 4:42 5:17 5:48 6:18 6:48 7:14 7:37 7:48 7:46 8:46 9:21 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:21 15:16 15:34 16:16 16:34 17:16 17:34 17:46
2 4:43 5:18 5:49 6:19 6:49 7:15 7:38 7:49 7:47 8:47 9:22 10:17 11:17 11:17 12:17 13:17 13:17 14:22 15:17 15:35 16:17 16:35 17:17 17:35 17:47

554 556
 

1 17:31
x 1 17:33
x 1 17:34
x 1 17:35

1 17:36
1 17:37
1 17:38

x 1 17:39
1 17:41
1 17:42

x 1 17:47
1  19:15
1 17:48 19:18
1 17:49 19:19

x 1 17:51 19:21
2 17:52 19:22

x 2 17:53 19:23
2 17:56 19:26
2  

x 2  
2 17:59 19:29
2 18:01 19:31
2 18:03 19:33
2 18:06 19:36
2 18:08 19:38

x 2 18:10 19:40
2 18:11 19:41
2 18:12 19:42
2 18:13 19:43
2 18:14 19:44
2 18:16 19:46
2 18:17 19:47

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

281655 Úvaly - Čelákovice - Brandýs n.L.-St.Boleslav

655 Platí od: 13.12.2020

ÚVALY,ŽEL.ST.  
Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,Hodov
Úvaly,Zálesí
Horoušany,Horoušánky
Jirny,Nové Jirny,II
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Luční
Jirny
Jirny,Kulturní dům
Nehvizdy,Na Bulánce
NEHVIZDY,ŠKOLA
Nehvizdy
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy,Nehvízdky
Čelákovice,Záluží
Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Žel.st.  

Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu

@ Čelákovice,Kovohutě
@ Čelákovice,Jiřinská

Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,V Prokopě  
Lázně Toušeň

Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ÚVALY,ŽEL.ST.  

Lázně Toušeň,Zast.
Zápy,Stavby mostů
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti

Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,Hodov
Úvaly,Zálesí
Horoušany,Horoušánky
Jirny,Nové Jirny,II
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Luční
Jirny
Jirny,Kulturní dům
Nehvizdy,Na Bulánce
NEHVIZDY,ŠKOLA
Nehvizdy
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy,Nehvízdky
Čelákovice,Záluží
Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Žel.st.  

@ Čelákovice,Kovohutě

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.

@ Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,V Prokopě  
Lázně Toušeň
Lázně Toušeň,Zast.

 -
 -

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -

Zápy,Stavby mostů
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav



doprava / inzerce

16 / zpravodaj města čelákovic

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551
                         

2 5:32 6:06 6:36 7:20 8:38 9:38 9:38 10:34 11:38 11:38 12:38 13:20 13:38 14:13 14:38 15:13 15:38 16:13 16:38 16:38 17:13 17:38 18:38
2 5:35 6:09 6:39 7:23 8:41 9:41 9:41 10:37 11:41 11:41 12:41 13:23 13:41 14:16 14:41 15:16 15:41 16:16 16:41 16:41 17:16 17:41 18:41
2 5:36 6:10 6:40 7:24 8:42 9:42 9:42 10:38 11:42 11:42 12:42 13:24 13:42 14:17 14:42 15:17 15:42 16:17 16:42 16:42 17:17 17:42 18:42
2 5:37 6:11 6:41 7:25 8:43 9:43 9:43 10:39 11:43 11:43 12:43 13:25 13:43 14:18 14:43 15:18 15:43 16:18 16:43 16:43 17:18 17:43 18:43
2 5:38 6:12 6:42 7:26 8:44 9:44 9:44 10:40 11:44 11:44 12:44 13:26 13:44 14:19 14:44 15:19 15:44 16:19 16:44 16:44 17:19 17:44 18:44
2 5:39 6:13 6:43 7:27 8:45 9:45 9:45 10:41 11:45 11:45 12:45 13:27 13:45 14:20 14:45 15:20 15:45 16:20 16:45 16:45 17:20 17:45 18:45

x 2 5:40 6:14 6:44 7:28 8:46 9:46 9:46 10:42 11:46 11:46 12:46 13:28 13:46 14:21 14:46 15:21 15:46 16:21 16:46 16:46 17:21 17:46 18:46
x 2 5:41 6:15 6:45 7:29 8:47 9:47 9:47 10:43 11:47 11:47 12:47 13:29 13:47 14:22 14:47 15:22 15:47 16:22 16:47 16:47 17:22 17:47 18:47

2 5:42 6:16 6:46 7:30 8:48 9:48 9:48 10:44 11:48 11:48 12:48 13:30 13:48 14:23 14:48 15:23 15:48 16:23 16:48 16:48 17:23 17:48 18:48
2 5:44 6:18 6:48 7:32 8:50 9:50 9:50 10:46 11:50 11:50 12:50 13:32 13:50 14:25 14:50 15:25 15:50 16:25 16:50 16:50 17:25 17:50 18:50
2 5:47 6:21 6:51 7:35 8:53 9:53 9:53 10:49 11:53 11:53 12:53 13:35 13:53 14:28 14:53 15:28 15:53 16:28 16:53 16:53 17:28 17:53 18:53
2 5:20 5:49 6:23 6:53 6:53 7:37 8:55 9:55 9:55 10:51 11:55 11:55 12:55 13:37 13:55 14:30 14:55 15:30 15:55 16:30 16:55 16:55 17:30 17:55 18:55
2 5:22 5:51 6:25 6:55 6:55 7:39 8:57 9:57 9:57 10:53 11:57 11:57 12:57 13:39 13:57 14:32 14:57 15:32 15:57 16:32 16:57 16:57 17:32 17:57 18:57

x 2  5:52        10:54    13:40  14:33  15:33  16:33   17:33  
2  5:54        10:56    13:42  14:35  15:35  16:35   17:35  
2 5:25 5:58 6:28 6:58 6:58 7:42 9:00 10:00 10:00 11:00 11:59 12:00 13:00 13:46 14:00 14:39 15:00 15:39 16:00 16:39 17:00 17:00 17:39 18:00 19:00

x 2 5:27 6:00 6:30 7:00 7:00 7:44 9:02 10:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:02 18:02 19:02
2 5:28 6:01 6:31 7:01 7:01 7:45 9:03 10:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 17:03 18:03 19:03

x 1 5:29 6:02 6:32 7:02 7:02 7:46 9:04 10:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04
1 5:31 6:04 6:34 7:04 7:04 7:48 9:06 10:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 17:06 18:06 19:06
1 5:32 6:05 6:35 7:05 7:05 7:49 9:07 10:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 17:07 18:07 19:07
1 5:33    7:06    10:08  12:08      17:08 18:08 19:08

x 1 6:06 6:36 7:06 7:51 9:08 10:08 11:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
1 6:11 6:41 7:11 7:42 7:56 9:13 10:13 11:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
1 6:12 6:42 7:12 7:43 7:57 9:14 10:14 11:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14

x 1 6:14 6:44 7:14 7:45 7:59 9:16 10:16 11:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
1 6:15 6:45 7:15 7:46 8:00 9:17 10:17 11:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
1 6:16 6:46 7:16 7:47 8:01 9:18 10:18 11:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
1 6:17 6:47 7:17 7:48 8:02 9:19 10:19 11:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19

x 1 6:18 6:48 7:18 7:49 8:03 9:20 10:20 11:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
x 1 6:19 6:49 7:19 7:50 8:04 9:21 10:21 11:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
x 1 6:21 6:51 7:21 7:52 8:06 9:23 10:23 11:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23

1 6:24 6:54 7:24 7:55 8:09 9:26 10:26 11:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
553 555

 
2 19:38 19:38
2 19:41 19:41
2 19:42 19:42
2 19:43 19:43
2 19:44 19:44
2 19:45 19:45

x 2 19:46 19:46
x 2 19:47 19:47

2 19:48 19:48
2 19:50 19:50
2 19:53 19:53
2 19:55 19:55
2 19:57 19:57

x 2  
2  
2 19:59 20:00

x 2 20:02
2 20:03

x 1 20:04
1 20:06
1 20:07
1 20:08

x 1
1
1

x 1
1
1
1

x 1
x 1
x 1

1

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 24.12.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

281655 Brandýs n.L.-St.Boleslav - Čelákovice - Úvaly

655 Platí od: 13.12.2020

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  
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 mostů
Zápy,PREFA
Lázně Toušeň,Zast.
Lázně Toušeň
Čelákovice,V Prokopě  
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,Kovohutě
ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Záluží

Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Zálesí

Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy

@ NEHVIZDY,ŠKOLA
Nehvizdy,Na Bulánce
Jirny,Kulturní dům

Úvaly,Hodov
Úvaly,Elektromechanika
ÚVALY,ŽEL.ST.  

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

Jirny
Jirny,Luční
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  
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

Čelákovice,Záluží

Zápy,Stavby mostů
Zápy,PREFA
Lázně Toušeň,Zast.
Lázně Toušeň
Čelákovice,V Prokopě  
Čelákovice,Rumunská

Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy

@ NEHVIZDY,ŠKOLA
Nehvizdy,Na Bulánce
Jirny,Kulturní dům

Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,Kovohutě
ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
Čelákovice,Záluží,Cihelna

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -

Jirny
Jirny,Luční
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Zálesí

Nehvizdy,Nehvízdky

 -
 -
 -
 -

 -

Úvaly,Hodov
Úvaly,Elektromechanika
ÚVALY,ŽEL.ST.  

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav



leden 2021 / 17

doprava 

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541
                  

2 4:36 5:36 6:36 7:06 9:06 9:06 11:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
2 4:43 5:43 6:43 7:13 9:13 9:13 11:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
2 4:47 5:47 6:47 7:17 9:17 9:17 11:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 19:52

x 2 4:52 5:52 6:52 7:22 9:22 9:22 11:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 19:57
2 4:55 5:55 6:55 7:25 9:25 9:25 11:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:00

x 2 4:57 5:57 6:57 7:27 9:27 9:27 11:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:02
3 4:00 5:00 6:00 7:00 7:30 9:30 9:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:05
3 4:03 5:03 6:03 7:03 7:33 9:33 9:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:08

x 3 4:07 5:07 6:07 7:07 7:37 9:37 9:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:12
3 4:10 5:10 6:10 7:10 7:40 9:40 9:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:15
3 4:11 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 20:16
3 4:12 5:12 6:12 7:12 7:42 9:42 9:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:17
3 4:13 5:13 6:13 7:13 7:43 9:43 9:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:18
3 4:16 5:16 5:46 6:16 7:16 7:46 9:46 9:46 9:46 11:46 13:46 14:46 14:46 15:46 15:46 16:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:21

x 3 5:18 5:48 6:18 9:48 9:48 11:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:23
3 5:19 5:49 6:19 9:49 9:49 11:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:24
3 5:20 5:50 6:20 9:50 9:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:25

x 3 5:21 5:51 6:21 9:51 9:51 11:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:26
3 5:24 5:54 6:24 9:54 9:54 11:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:29
3 5:28 5:58 6:28 9:58 9:58 11:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:33
4 5:32 6:02 6:32 10:02 10:02 12:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 20:37
4 5:33 6:03 6:33 10:03 10:03 12:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 20:38

x 4 5:35 6:05 6:35 10:05 10:05 12:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 20:40
4 5:38 6:08 6:38 10:08 10:08 12:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 20:43

x 5 5:39 6:09 6:39 10:09 10:09 12:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 20:44
5 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 20:46

x 5 5:43 6:13 6:43 10:13 10:13 12:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 20:48
5 5:46 6:16 6:46 10:16 10:16 12:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 20:51

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550
                        

5 3:46 4:46 5:16 5:46 6:56 7:21 9:16 11:43 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
x 5 3:49 4:49 5:19 5:49 6:59 7:24 9:19 11:46 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19

5 3:51 4:51 5:21 5:51 7:01 7:26 9:21 11:48 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
x 5 3:53 4:53 5:23 5:53 7:03 7:28 9:23 11:50 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23

4 3:54 4:54 5:24 5:54 7:04 7:29 9:24 11:51 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
x 4 3:57 4:57 5:27 5:57 7:07 7:32 9:27 11:54 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27

4 3:59 4:59 5:29 5:59 7:09 7:34 9:29 11:56 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
4 4:00 5:00 5:30 6:00 7:10 7:35 9:30 11:57 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
3 4:04 5:04 5:34 6:04 7:14 7:39 9:34 12:01 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
3 4:08 5:08 5:38 6:08 7:18 7:43 9:38 12:05 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38

x 3 4:11 5:11 5:41 6:11 7:21 7:46 9:41 12:08 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
3 4:12 5:12 5:42 6:12 7:22 7:47 9:42 12:09 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
3 4:13 5:13 5:43 6:13 7:23 7:48 9:43 12:10 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43

x 3 4:14 5:14 5:44 6:14 7:24 7:49 9:44 12:11 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
3 4:16 4:16 5:16 5:46 6:16 6:46 7:26 7:51 8:13 9:46 9:46 11:46 12:13 13:21 13:46 13:46 14:21 14:46 15:46 15:46 16:46 16:46 17:46 18:46
3 4:18 5:18 5:48 6:48 7:28 8:15 9:48 9:48 11:48 13:23 13:48 13:48 14:23 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
3 4:19 5:19 5:49 6:49 7:29 8:16 9:49 9:49 11:49 13:24 13:49 13:49 14:24 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49

x 3 4:23 5:23 5:53 6:53 8:20 9:53 9:53 11:53 13:28 13:53 13:53 14:28 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
3 4:27 5:27 5:57 6:57 8:24 9:57 9:57 11:57 13:32 13:57 13:57 14:32 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57
3 4:30 5:30 6:00 7:00 8:27 10:00 10:00 12:00 13:35 14:00 14:00 14:35 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

x 2 4:33 5:33 6:03 7:03 8:30 10:03 10:03 12:03 13:38 14:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
2 4:35 5:35 6:05 7:05 8:32 10:05 10:05 12:05 13:40 14:05 14:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05

x 2 4:38 5:38 6:08 7:08 8:35 10:08 10:08 12:08 14:08 14:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
2 4:43 5:43 6:13 7:13 8:40 10:13 10:13 12:13 14:13 14:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
2 4:44 5:44 6:14 7:14 8:44 10:14 10:14 12:14 14:14 14:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
2 4:51 5:51 6:21 7:21 8:51 10:21 10:21 12:21 14:21 14:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede od 23.12. do 3.1.
jede také 24.12., 2.4., 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.
nejede 25.12. a 1.1.
nejede od 23.12. do 3.1., od 29.1. do 7.2., 1.4., od 1.7. do 31.8. a od 27.10. do 29.10.
jede od 23.12. do 3.1., od 29.1. do 7.2., 1.4., od 1.7. do 31.8. a od 27.10. do 29.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286662 Čelákovice - Český Brod - Kouřim

662 Platí od: 13.12.2020

ČELÁKOVICE,NÁM.
Mochov

Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vykáň
Černíky
Český Brod,Štolmíř
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Na Bulánce
Český Brod,Jungmannova

Vitice,Hřiby
Vitice,Lipany,Mohyla

Český Brod,Jana Kouly
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  
Český Brod,Liblice,Vodárna
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,Obec
Český Brod,Liblice,Bylanská

Třebovle,Borek
Třebovle
Třebovle,Království,Rozc.
KOUŘIM

PID
tarifní pásmo

Chrášťany,Bylany,Škola
Kšely
Vitice
Vitice,U Školy

tarifní pásmo

KOUŘIM
Třebovle,Království,Rozc.
Třebovle
Třebovle,Borek
Vitice,Lipany,Mohyla
Vitice,Hřiby
Vitice,U Školy
Vitice
Kšely
Chrášťany,Bylany,Škola
Český Brod,Liblice,Bylanská

Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy

Český Brod,Liblice,Obec
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,Vodárna
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  
Český Brod,Kollárova
Český Brod,Muzeum

Mochov

ČELÁKOVICE,NÁM.

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:

Český Brod,Štolmíř
Černíky
Vykáň
Vyšehořovice,Vyšehořovičky

 -
 -
 -

x -
 -
 -
 -

 -
 -

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

příj.
odj.

příj.
odj.

501 503 505 507 509 511 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520
               

13:36 15:28 16:28  2 5:24 5:44 6:29 7:21 8:29
13:38 15:30 16:30 2 5:22 5:42 6:27 7:19 8:27
13:39 15:31 16:31  x 2 5:20 5:40 6:25 7:17 8:25
13:41 15:33 16:33  x 2 5:19 5:39 6:24 7:16 8:24
13:45 15:37 16:37  2 5:15 5:35 6:20 7:12 8:20

15:47 16:47 2 5:09 5:29 6:14 7:06 8:03
15:52 16:52  x 2 5:03 5:23 6:08 7:58
15:55 16:55 2 5:00 5:20 6:05 7:55

16:57  x 2 6:03 7:53
5:58 7:35 15:04 17:00 3 6:00 7:50 12:27 13:56 15:04 16:04
6:01 7:38 15:07 3 12:24 13:53 15:01 16:01
6:05 7:42 15:11 3 12:20 13:49 14:57 15:57

na znamení
jede v pracovních dnech
nejede od 23.12. do 3.1. a od 1.7. do 31.8.
jede od 23.12. do 3.1. a od 1.7. do 31.8.
nejede od 23.12. do 3.1., 29.1., od 8.3. do 14.3., 1.4., od 1.7. do 31.8. a od 27.10. do 29.10.
nejede od 23.12. do 3.1., 29.1., od 1.3. do 7.3., 1.4., od 1.7. do 31.8. a od 27.10. do 29.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286427 Čelákovice - Vyšehořovice - Kounice

427 Platí od: 13.12.2020

ČELÁKOVICE,TOS
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Sedlčánky
Mochov
Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
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co nového ve městě

Vzdělávací studio SONRISA
„Každý z nás jistě vnímá, že ukončením školního 
studia vzdělávání nekončí, a proto jsme pro vás 
vytvořili prostor, ve kterém vám budeme nabízet 
pestrou paletu možností, ať máte z čeho vybírat!“ 
Toto je mottem vzdělávacího studia SONRISA 
Anety Vostrovské, které bylo otevřeno koncem 
června 2020 v Kostelní ulici č. p. 39. Složitá epi-
demická situace však není nakloněna scházení 
se, tedy společným kurzům, workshopům či pří-
městským táborům, které jsou hlavní náplní stu-
dia. Proto, než se situace vylepší, můžete alespoň 
využít on-line formu např. jazykových kurzů špa-
nělštiny či individuálních konzultací v oblastech 
jazykového koučinku, pracovního koučinku nebo 
poradenství v oblasti osobního života apod.
Čemu všemu se můžete ve studiu přiučit, zjis-
títe v nabídce na www.sonrisa-celakovice.cz, 
e-mailu: aneta@sonrisa-celakovice.cz, či tel.:
774 951 106. Jistě vás něco zaujme. -dv- Interiér studia SONRISA. Foto: -dv-

Pomoc potřebným
Děti z mateřské školy Ekolandia pomohly před Vánocemi sociálně slabým rodinám a seniorům v Če-
lákovicích dražbou svých obrazů.
Dne 11. prosince 2020 se uskutečnil již pátý ročník charitativní dražby obrazů malovaných dětmi a byl 
výjimečný. Dražbu uspořádala mateřská škola Ekolandia tentokrát bez účasti rodičů, a to na Whats- 
App skupině zřízené právě pro tyto účely. Dražily se čtyři velké a deset menších obrazů. Výtěžek ve 
výši 32 250 korun putuje ve prospěch RC Routa, která spolupracuje se sociálně slabými rodinami, 
a také jsme se rozhodli podpořit Pečovatelskou službu v Čelákovicích.
Jsme rádi, že se aukci podařilo uskutečnit i v této komplikované době. Rodiče o ni projevili velký zájem 
a i v době nejistoty složili takto významnou částku na sociálně slabé a ohrožené pandemií COVID-19.

Jana Rychtaříková, zástupkyně ředitelky Mateřské školy Ekolandia

Zástupkyně RC Routa a Pečovatelské služby Čelákovice, p. o., s finančními dary. Foto: archiv dárce

Poděkování
Město Čelákovice se připojuje k poděkování Mateřské škole Ekolandia za finanční dar na podporu 
RC Routa a Pečovatelské služby Čelákovice. Děkujeme za poskytnutou pomoc potřebným!

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Velmi děkujeme městu Čelákovice za poskytnuté finanční prostředky ve výši 36 875 Kč na podporu 
činnosti a rozvoje sociálních služeb. Finanční prostředky byly použity na nákup nového vybavení 
(pračky, sušičky, lednice, pohovky, křesel) dvou objektů Chráněného bydlení VH, p. s. s. Zvýšila se 
tak podpora soběstačnosti a modernizace domácího prostředí, byla tím zlepšena kvalita života zdra-
votně postižených. Soudržnost a společná soužití zdravotně postižených s ostatními občany města 
jsou potřebná, především v dnešní době – době covidové pandemie. Vyšší Hrádek, p. s. s.

Dne 7. ledna uplyne rok od 
tragického úmrtí naší dcery, 
sestry a tety paní Lucie BU-
KEŠOVÉ.
Stále s láskou vzpomínají ro-
diče a sestra s rodinou.

V lednu uplyne 20 let od odchodu našich rodičů 
Jitky a Jaroslava BLÁHOVÝCH, dlouholetého 
vedoucího TS Čelákovice.
Stále s láskou vzpomínáme.

Petr a Jana s rodinami

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 
s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 
25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-
tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-
sem publikované osoby.

společenská kronika

městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Vážení a milí čtenáři,
loňský rok byl pro všechny neobvyklý a složitý. 
Také v knihovně jsme se snažili vyhovět v rámci 
možností vašim přáním a potřebám. Uzavře-
ní se však nevyhnulo ani nám. Knihovna byla 
i na podzim zavřená od 22. října do 2. prosin-
ce 2020. Tuto dobu jsme využili pro revizi knih 
v depozitáři, kde jich je uloženo asi 10 tisíc.
Od 18. listopadu byl povolen výdej předem ob-
jednaných knih. Od 18. do 30. listopadu 2020, 
tj. za 9 pracovních dní, knihovnice připravily 
a bezkontaktně vydaly 1 208 návštěvníkům 3 
672 dokumentů, z toho 757 dětských knih. To 
znamená, že jsme denně obsloužili přes 130 
čtenářů. 
V půjčovně pro dospělé byly neustále štosy 
objednaných knih nepřetržitě knihovnicemi při-
pravovaných k vyzvednutí. Čtenáři volali, psali 
e-maily, ty byly knihovnicemi i po večerech
doma zpracovávány do seznamů, podle kte-
rých se knihy průběžně vyhledávaly a připravo-
valy k vyzvednutí. Mnoho z vás na nás nechalo
i výběr knih. Vybrat ale lidem knihy je těžší, tam
jde o důvěru, která předpokládá znalost čtená-
řů a jejich vkusu, a to lze jen léty praxe s nimi
vypozorovat, aby si pak mohli odnést domů
knihy, jež je budou bavit a těšit.
Byla to práce se čtenářem naprosto rozdílná od
naší běžné praxe, v porovnání s běžným provo-
zem v knihovně o mnoho náročnější. Nejen pro
nás knihovnice, ale určitě i pro naše uživatele,
kteří jsou zvyklí na volný výběr knih v jednotli-
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městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Miloš Krásný

Při práci na knize Čelákovický uličník I., kte-
rou vydalo koncem roku 2020 Městské mu-
zeum v Čelákovicích, jsem se setkal s ulicí 
Miloše Krásného, která byla roce 1990 přejme-
nována na ulici Zdeňka Austa. Zajímalo mě, kdo 
M. Krásný byl, a kladl jsem si otázku, proč došlo 
k přejmenování ulice.
M. Krásný se narodil 1. 11. 1909 v rodině české-
ho dělníka v Berlíně. Otec zemřel, když mu bylo
10 let a rodina se několikrát stěhovala. Vyučil se 

krejčím a jako tovaryš začal pracovat v Praze. 
Už jako učeň byl politicky aktivní, v době své 
vojenské služby distribuoval komunistický ča-
sopis Voják. Od roku 1935 byl členem a později 
i předsedou Svazu komunistické mládeže ve 
Vršovicích. Po roce byla tato organizace pře-
jmenována na Svaz mladých, ve stejné době 
vstoupil Krásný i do KSČ. Bylo to období, kdy 
se českoslovenští komunisté stavěli na stranu 
obrany státu proti nacistickému nebezpečí, 
snažili se o spojenectví s dalšími socialistickými 
stranami, organizovali akce na podporu uprchlí-
kům z Německa, podíleli se na odchodu dobro-
volníků do španělské občanské války apod. M. 
Krásný byl v roce 1937 jmenován krajským ta-
jemníkem Svazu mladých v Brně a v této době 
byl KSČ vyslán do Španělska. Tam ale nedojel, 
byl zadržen v Anglii a vrácen zpět do vlasti. Od-
chody do španělské občanské války byly ilegál-
ní, bojovat v cizí armádě nebylo slučitelné s čsl. 
zákony. V době druhé republiky byla zakázána 
jak činnost KSČ, tak i jeho satelitních organizací 
a Krásný se podílel na založení Národního hnu-
tí pracující mládeže, které přešlo po německé 
okupaci 15. 3. 1939 do ilegality. Krátce potom 
se organizace podílela na vybudování koridoru 
na Ostravsku, kterým byli převáděni významní 
politici KSČ do Polska, odtud potom pokra-
čovali většinou do Anglie. Krásný tak pomohl 
převést V. Noska nebo A. Hodinovou-Spurnou, 
významné politiky KSČ. Z důvodů konspirace 
a zatčení některých osob byla roku 1940 vy-
tvořena nová ilegální organizace Komunistický 
svaz mladé generace. Od poloviny roku 1940 
po Krásném pátralo gestapo a on se musel 
skrývat. O rok později se stal vedoucím celého 
hnutí. O spojení s ilegální KSČ svědčí i to, že 
byl Krásný spolupracovníkem prvního (podzim 
1938 – únor 1941) i druhého (jaro 1941 – čer-
ven 1941) ilegálního vedení KSČ. Mezi hlav-
ní činnosti komunistů před napadením SSSR 
Německem (22. 6. 1941) patřil především tisk 
a šíření ilegálních tiskovin, převádění osob přes 
hranice, pomoc rodinám postiženým perzekucí. 
Otevřený odpor v této fázi války nebyl možný. 
Krásný prokázal neuvěřitelnou odvahu a musel 
si být vědom, že riskuje život. Byl také delego-
ván do Ústředního národně revolučního výbo-
ru Československa, kde se začínala realizovat 
spolupráce občanského a komunistického od-
boje. 
K jeho zatčení došlo 27. 10. 1941 na schůz-
ce, kterou nechtěně prozradila spojka. Podle 
vzpomínek byl podroben brutálním výslechům. 
V cele pankrácké věznice č. 31 prožil sedm mě-
síců. Krásný je několikrát zmíněn ve slavné Re-
portáži psané na oprátce od Julia Fučíka, který 
se s ním setkal během výslechů nebo na chod-
bách věznice. 
Na výslechy Krásného vozili do sídla gestapa 
v Petschkově paláci. To jej považovalo za zá-
stupce významného komunistického funkcioná-
ře Otty Synka, v té době již popraveného. Stejný 
osud potkal i jeho a 30. 5. 1942 byl popraven na 
kobyliské střelnici.
Je zcela pochopitelné, že se po tomto odbo-
jáři pojmenovala ulice nejen v Praze, ale také 
v Čelákovicích. Bohužel se mi nepodařilo zjistit 
datum pojmenování, ale víme, že v roce 1990 
byla ulice přejmenována na ulici Zdeňka Austa, 
mladého muže zastřeleného během přestřelky 
u železničního mostu v Čelákovicích v květnu
1945. Položme si otázku, jaký byl důvod ulici

přejmenovat a vymazat jméno Miloše Krásného 
z názvu ulice? Vadila snad jeho komunistická 
příslušnost? Jednalo se protinacistického od-
bojáře, který se konce války nedožil. Argument, 
že neměl nic společného s městem, neobstojí, 
takových jmen je v názvech ulic několik. Schá-
zel tak pravděpodobně zdravý rozum, odstup 
a nadhled. Na závěr je dobré zmínit, že ulice 
Krásného na pražských Petřinách se tak jme-
nuje stále.

Martin Dolejský, kurátor Městského  
muzea v Čelákovicích

NOVINKY  
Z MUZENÍ PRÁCE

Pro zájemce o doby minulé jsme připravili dato-
vá uložiště lokálních časopisů Čelákovický zpra-
vodaj (předchůdce dnešního Zpravodaje města 
Čelákovic), Příslib a TOS. Všechna čísla těchto 
časopisů, jimiž muzeum disponuje (Zpravodaj 
města Čelákovic do roku 2003), jsme poskytli 
volně k dalšímu šíření prostřednictvím stránek 
muzea www.celmuz.cz, kde je naleznete v zá-
ložce Odborná činnost / Odborné příspěvky. 
Uložiště navazují na zastřešující pojednání pra-
covníků muzea, která přibližují historický vývoj 
časopisů.
Čelákovický zpravodaj vycházel od roku 1961, 
zpočátku s nepravidelnou periodicitou. S výjim-
kou let 1975 až 1978, kdy vůbec nevycházel, 
poskytoval cenné informace ze života města, 
byť ideologicky podbarvené. V roce 1990 se 
přejmenoval na Zpravodaj Čelákovic, 1993 pak 
na Zpravodaj města Čelákovic. 
Pro období druhé poloviny 40. a pro 50. léta 
20. století jsou cennými podnikové časopisy
Příslib (1945–1946) a jeho nástupce TOS (po
roce 1949). Zejména pro 50. léta 20. století,
kdy nevznikala ani čelákovická městská kroni-
ka, je časopis TOS důležitým zdrojem informací
o dění ve městě, byť z úhlu pohledu hlavního
čelákovického průmyslového podniku, který byl
dlouho dominantním zaměstnavatelem. Posled-
ní čísla časopisu TOS v muzejní sbírce pochází
z roku 1996.
Muzejní sbírka bohužel neobsahuje všechna
čísla uvedených časopisů. Prosíme proto kaž-
dého, kdo může a je ochoten, aby buď daroval,
nebo zapůjčil jakákoli čísla těchto časopisů,
abychom mohli zpřístupněnou řadu doplňovat
o to, co chybí. Duplicitní tisky nabídneme jiným
institucím (zejména knihovnám a archivům).

David Eisner, ředitel Městského muzea  
v Čelákovicích

Miloš Krásný se svou dívkou Boženou Valentovou Cu-
pákovou. Zdroj: kniha Lidé z Reportáže, s. 50

Čelákovický zpravodaj – záhlaví z roku 1961. Zdroj: ar-
chiv muzea

TOS – záhlaví č. 1, duben 1949. Zdroj: archiv muzea

Knihovna zimní. Foto: Jana Vondráčková

vých odděleních knihovny. Také nám lidé často 
psali, jak moc jim chybí osobní kontakt s námi. 
Čtvrtek 3. prosince byl očekávaným dnem, kdy 
jsme opět uvítali návštěvníky uvnitř budovy, sa-
mozřejmě za dodržení všech hygienicko-bez-
pečnostních podmínek.
Děkujeme vám za přízeň, kterou nás zahrnujete 
a která nás velmi motivuje do další práce. 
Také v letošním roce pro vás připravujeme 
různé akce, ale vzhledem k epidemické situaci 
najdete aktuální informace na našich webových 
a facebookových stránkách.
Klidný a příjemný rok 2021 (nejen) s knihou přejí 
a na vaši návštěvu se těší knihovnice!

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny
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Městské muzeum v Čelákovicích, p. o., také v tomto roce zpřístupnilo 
kompletní digitální on-line archiv našeho městského periodika – na svých 
webových stránkách www.celmuz.cz.
Na webových stránkách města www.celakovice.cz – informace – Zpravo-
daj města – archiv vydaní najdete pdf i listovací verze Zpravodaj od roku 
2004 po současné vydání. Tyto však neobsahují inzerci, počet stran tak 
neodpovídá tištěné verzi.

Čelákovický zpravodaj 1/1981
Cena 20 hal., formát A3, 2 strany, tisk – Tiskařské závody, n. p., Praha, 
závod 6, provoz 70 Čelákovice (dnes Na Stráni 1301), vydával Městský 
výbor KSČ, Městský národní výbor a Městský výbor Národní fronty. 
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STŘEDISKOVÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Od 1. prosince 1980 bylo v našem městě zřízeno Střediskové kulturní zaří-
zení klubového typu, které má své sídlo v Kulturním domě – v místnostech 
Kulturního klubu pracujících - č. telefonu 9172.
Tímto střediskovým kulturním zařízením se nahrazuje činnost Střediska 
kulturních zařízení a stálého vzdělávacího střediska, která měla dosah 
nejen v našem městě, ale i ve spádových obcích. Činnost Střediskového 
kulturního zařízeni bude nyní zaměřena nejen na spádové obce Mochov, 
Vyšehořovice, Nehvizdy, Radonice, Toušeň a Zeleneč, ale jedna z pracov-
nic tohoto zařízení je vyčleněna hlavně pro práci v našem městě. Budou 
tedy u nás dvě zařízení: Střediskové kulturní zařízeni (SKZ) a Kulturní klub 
pracujících (KKP), jejichž spolupráce bude velmi úzká, aby činnost kultur-
ní, vzdělávací, ideově výchovná, politická i činnost v rámci společenské 
zábavy byla lépe koordinována, aby veškeré akce byly řádně a včas pub-
likovány a také navštěvovány.
V našem Čelákovickém zpravodaji vás budeme pravidelně informovat 
o všech akcích, které se budou·konat. SKZ bude úzce spolupracovat
i s Agitačním střediskem. Věříme, že naši občané ocení tato kulturní za-
řízení v našem městě a že sami také svou návštěvností pořádaných akcí
budou činnost jak Střediskového kulturního zařízení, tak i Kulturního klubu
pracujících podporovat. -mšr-

ZAJÍMAVOSTI OKRESU PRAHA-VÝCHOD
n  Jednu z nejhustších autobusových sítí má okres Praha-východ. V okrese 

jezdí celkem 2 167 spojů se 487 zastávkami. Ještě v roce 1970 měl okres 
jen 1 700 autobusových spojů.

n  Do středních·škol okresu – střední zemědělsko-technické školy v Bran-
dýse n. L. a gymnásií v Brandýse n. L. a Říčanech, bylo do prvních 
ročníků přijato celkem 288 studentů. Větší zájem o studium je u dívek, 
kterých bylo přijato z celkového počtu více jak 65 %.

Z KRONIKY MĚSTA – SEDLÁČKOVA ULICE
Všichni známe v Čelákovicích Sedláčkovu ulici, která vede z náměstí 5. květ-
na k železničnímu podchodu u starého hřbitova. Zvláště její část v historic-
kém jádru města je velice rušná nejen jako spojnice s Gottwaldovou ulicí, 
ale i jako obchodní centrum. Chodíme sem kupovat potraviny, maso, ze-

O čem psal Zpravodaj

Vážení čtenáři, na základě vašich podnětů vám v tomto roce přináší-
me novou rubriku, jejímž tématem je, o čem se psalo v čelákovickém 
Zpravodaji před 40, 30 a 20 lety vždy v daném měsíci.

leninu, sladkosti, průmyslové zboží, je zde městská knihovna i spořitelna, 
čepují zde dobrou plzeň. Dnes se nám při vysloveni názvu ulice vybaví po-
chopitelně její současná podoba a funkce, a naší pozornosti často uniká 
původní motiv pro její označeni. A to tím spíše, že po stavebních úpravách 
v Sedláčkově ulici zmizela z domu čp. 102 pamětní deska, která od roku 
1886 upozorňovala, že se zde 24. února 1785 narodil Josef Vojtěch Sed-
láček, významný představitel českého národního obrození. (Tato pamětní 
deska bude instalována v rekonstruované budově městského muzea.)
Letošní 145. výročí úmrtí J. V. Sedláčka je příležitosti, abychom si stručně 
připomněli několik dat o životě a díle našeho rodáka. Mládí prožil J. V. Sed-
láček v Čelákovicích, kde získal první školní vzdělání a měl se stát, jako·je-
ho otec, mydlářem. Touha po vědění ho však přivedla do škol, nejprve 
v Brandýse a pak v Praze, kde vystudoval malostranské gymnázium a filo-
sofii. Po dalších studiích byl roku 1810 jmenován profesorem matematiky 
a řečtiny v Plzni. Náhodné setkáni se vznikající tehdy českou literaturou 
z něho učinilo nadšeného obdivovatele a podporovatele českého jazyka 
i všech snah o jeho znovuzrozeni. Prostřednictvím A. J. Puchmajera se se-
známil s předními českými vlastenci té doby, J. K. Tylem, Jos. Jungmann-
em, V. Hankou aj. Když bylo roku 1816 povoleno vyučovat na gymnáziích 
češtině, stal se jejím prvním učitelem na plzeňském gymnáziu. V žácích 
rozněcoval lásku k české řeči a povzbuzoval je i k básnické činnosti. Tak 
získal české literatuře několik spisovatelů, mezi jinými i J. J. Marka.
Buditelskou činnost neomezoval jen na gymnázium. V Plzni, tehdy ještě 
silně poněmčelé, organizoval J. V. Sedláček český společenský a kultur-
ní život, zakládal ve městě i v okolí čtenářské kroužky, podporoval české 
divadlo, zasloužil se i o založeni české normální školy v Plzni. Průkopnic-
ký je i Sedláčkův pokus psát vědecké spisy o matematice a fyzice česky. 
Psal také o dějinách Plzně, aby obrátil pozornost obyvatel na význam to-
hoto města v dějinách; psal i české básně i prózu. Plzeň se stala Sedláč-
kovi novým domovem. Prožil tam velkou část svého života naplněného 
neúnavnou prací pro rozvoj české společnosti, tam také 2. února 1836 
zemřel. Čelákovice ale na svého rodáka nezapomněly. Ulice nesoucí jmé-
no J. V. Sedláčka je toho dokladem i připomínkou.  Městský kronikář

Zpravodaj Čelákovic 1/1991
Cena 2 Kčs, formát A3, 4 strany, tisk – Tiskařské závody, n. p., Praha, 
závod 6, provoz 70 Čelákovice (dnes Na Stráni 1301), vydával Městský 
úřad v Čelákovicích. 

ZMĚNY NÁZVŮ NAŠICH ULIC

Zpravodaj města Čelákovic 1/2001
Zdarma, formát A4, 16 stran, tisk – DURABO, litografické studio a tis-
kárna, Na Stráni 1301, Čelákovice, vydává město Čelákovice.
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Obsah/titulky:
n Novoroční přání starosty města
n Zprávy z radnice leden 2001
n Zápis do ZŠ 25. a 26. 1.
n Ze schůze Rady města 29. 11. 2000
n Ze zasedání Zastupitelstva města 13. 12. 2000
n  Zápis a usnesení ze schůze Rady města Čelá-

kovic 13. 12. 2000
n Vodné a stočné 2001
n  Oznámení o sepisování žádostí (dne 16. 1.) na 

příspěvek na provoz motorového vozidla na 
dopravu těžce zdravotně postižených občanů

n  Komise Rady města Čelákovic k 1. 12. 2000 – 
přestupková, přestupková pro odpady, byto-
vá, sociální, inventarizační, likvidační, redakč-
ní rada Zpravodaje

n  Výbory Zastupitelstva města – kontrolní a fi-
nanční

n Rekonstrukce školy zahájena
n Co nového ve městě
n Významná data měsíce ledna
n O pravdě i obyčejné slušnosti
n Charitní tříkrálová sbírka
n Pozvání do TOSu
n Seznam bezpříspěvkových dárců krve
n  Do nového tisíciletí s novou odpadovou politi-

kou v Čelákovicích (Mgr. Marek Skalický)
n Osobní železniční doprava a její možná krize
n Píšete, ptáte se?
n Jak předejít exekuci majetku
n  Promoce a Vánoční večírek absolventů 

v CMC Graduate School of Business
n Advent v Čelákovicích
n Modlitby křesťanů za jednu církev
n Program Kulturního domu – leden
n Tolerance na celém světě
n Pražské výstavy, které vás zaujmou
n Prosincové vítání občánků
n program Mateřského centra Čelákovice
n Florbalisti postoupili do nejvyšší ligy
n Žáci sportovní třídy splnili očekávání
n  III. ročník Bohuslav Gamrinus cupu v bandy 

hockey
n Vodní motoristé v roce 2000
n TJ Spartak Čelákovice – oddíl stolního tenisu

VODNÍ MOTORISTÉ V ROCE 2000

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

Kariérové poradenství 
v MDDM pro děti  

a mládež
osobní konzultace zdarma

Nabízíme zdarma osobní konzultace pro děti 
a mládež v oblasti kariérového poradenství.
Přemýšlíte o svém dalším vzdělání? Potřebujete 
pomoc při rozhodování, nalezení svého talentu 
a uvažujete nad potřebnými kompetencemi pro 
uplatnění na trhu práce? 
Kontaktujte nás, rádi vám s výběrem pomůžeme. 
Společně se zamyslíme nad vašimi preference-
mi, zhodnotíme vaše silné a slabé stránky, osob-
nostní předpoklady. Cílem je podívat se na další 
kariérové kroky z více úhlů a různých pohledů, 
a najít tak ideální řešení šité přímo na míru kaž- 
dého z vás. Osobní konzultace probíhá formou 
rozhovoru s žákem u nás v MDDM, poté je mož-
ná konzultace i s rodiči (osobní či telefonická).
Zároveň je možné osobní konzultaci využít 
i v rámci výběru vhodné volnočasové aktivity, 
která může rozšiřovat důležité kompetence, 
a tím se specializovat na konkrétní obor, pomoc 
u talentových zkoušek apod.
Kariérové poradenství provozuje kmenový peda-
gog s vysokoškolským diplomem z oboru per-
sonalistiky a dalšího vzdělávání Veronika Krato-
chvílová a je financováno z projektu EU Šablony 
II. Pro více informací ji kontaktujte na e-mailu:
veronika.kratochvilova@mddmcelakovice.cz,
nebo na tel.: 724 051 035.

Naděžda Pokorná, ředitelka

Nabídka na jarní 
prázdniny

Turistický tábor v Sedloňově aneb Putování 
po Orličkách
Termín: 6.–13. 3.
Ubytování: chata Roubenka Sedloňov v Orlic-
kých horách (www.chataroubenka.cz).
Cena: 3 800 Kč – zahrnuje ubytování, dopravu 
autobusem z Čelákovic a zpět, stravu 5x 
denně (vaříme z vlastních zdrojů, zajistíme 
i bezlepkovou dietu), pitný režim, ostatní požitky.

mateřská škola
J. A. Komenského 1586, Čelákovice
tel.: 326 741 347
e-mail: reditelka@msjak.cz
http://msjak.cz

Zdravotním sestřičkám
Jsme školkové děti,
které teprv poznávají svět.
Naše přání k vám teď letí,
i když nám je nejvíc pět.

Když nás bolí bříško, zoubky, nožička,
u doktora strach vždy zažene nám sestřička.
Usměje se, pohladí,
nemocní jí nevadí.
Obrázek pak dostaneme,
že jsme stateční, nám připomene.

Sestřička je maminka, co doma děti má,
teď musí být statečné, protože moc je nevídá.
Únava vždy odejde,
když děti svoje obejme.

Do nového roku přeje se vždy zdraví,
víme víc než jindy, že to je přání pravý.
Jste hrdinové všedních dní,
dnes už to konečně každý ví.
A právě pro vás sestřičky,
poslali jsme dárky – hvězdičky.

Krásný nový rok vám přejí
všichni, kteří díky vám se smějí.

PF 2021
Ať se děje, co se děje, v naší školce nikdy ne-
zahálíme. 
I když se nám nějaká zlá nemoc snaží překazit 
co se dá, my jsme se ke všemu postavili čelem. 
Přes to všechno jsme připravovali, zdobili a uží-
vali si předvánočního času. Děti si v každé třídě 
ozdobily stromečky, pod které jim Ježíšek po-
ložil dárečky. Připravili jsme pro rodiče on-line 
besídky a s dětmi jsme si při hrách s novými 
hračkami užili konec roku 2020. Vánoce jsme si 
prostě zkazit nenechali!
Jako už v předešlých letech jsme vyrobili přá-
níčka pro babičky a dědečky do Domu s pečo-
vatelskou službou v Čelákovicích, abychom je 
potěšili alespoň na dálku. Letos jsme navíc po-
slali přáníčka i seniorům do Domova Na zámku 
v Lysé nad Labem. 

Oddělení ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohra-
dy poslalo děkovné foto. Zdroj: archiv školy

Vzhledem k tomu, že si také uvědomujeme obrov-
ské pracovní nasazení zdravotníků, rozhodli jsme 
se potěšit vánočními výrobky i zdravotní sestřič-
ky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady za 
jejich úsilí a obětavost při pomoci nám ostatním.
Všem jsme popřáli také básničkami, které složi-
la paní učitelka Verunka. Dnes posíláme básnič-
ku pro všechny zdravotní sestřičky, které pracují 
i v jiných zdravotnických zařízeních. 
V novém roce 2021 přejeme stále dobrou náladu!

děti a zaměstnanci MŠ Čelákovice,  
J. A. Komenského 1586, p. o.

Pokračování na str. 22

Martin Kolb a Michal Marvánek – před závodem.

Miroslav Toman, Michal Macháček, Michal Marvánek 
a získané trofeje v roce 2000.



Jazykové kurzy
Prezenčně nebo on-line dle aktuálních nařízení.

Plavání
Pokračuje pouze dle aktuálních opatření (od 
PES 3 je otevřen bazén a pak i v pozměně-
ném režimu plavecké kurzy). Aktuální informa-
ce jsou dostupné na webu, fcb nebo na tel.: 
721 355 798.

Dětský klub Routa
Dle aktuální situace.

volný čas

houbařské okénko

Šťavnatka modřínová

V tomto článku se budeme věnovat jedné ba-
revně velmi výrazné, pozdně podzimní houbě, 
kterou je šťavnatka modřínová. 
Klobouk žluté (někdy až svítivě žluté) barvy 
v průměru 3–7 cm široký, nejprve kuželovitý, 
poději rozprostřený až nálevkovitě vmáčklý. Lu-
peny silné, řídké a sbíhavé na třeň, který je asi 
3–6 cm vysoký, bělavý až nažloutlý. Dužnina je 
bílá či nažloutlá a nevýrazné chuti. Roste hojně, 
nejvíce v říjnu a listopadu, vždy jen pod modříny, 
s kterými tvoří výhradní mykorhizu (symbiózu). 
Roste od října do prosince, ale v případě mírné-
ho náběhu zimy přetrvává až do poloviny ledna. 
Díky pozdnímu růstu, výrazné žluté barvě, sbíha-
vým lupenům a výhradnímu růstu pod modříny 
se jedná o poměrně snadno poznatelnou a záro-
veň dobrou jedlou houbu. Nezkušený houbař by 
si ji mohl splést s některým z druhů lišek. Roste 
především v lese, kde k jejímu růstu stačí pouze 
několik roztroušených modřínů v jinak převážně 
listnatém lese. Lze ji ale najít i v parcích či v síd-
lištní zástavbě – stačí jeden modřín a žlutě „svítí-
cí“ plodnice se mohou objevit. 
V okolí Čelákovic ji sice nacházíme poměrně pra-
videlně, ale žel v nevelkém množství. Navíc může 
být zcela zakryta spadanými listy z okolních stro-
mů. Ale když už se podaří objevit jednu plodnici, 
tak velmi pravděpodobně budou v blízkém okolí 
poschovávané další. Jak už bylo řečeno, jedná 
se o jedlou houbu, což je ostatně většina šťav-
natek. Ale na rozdíl od svých příbuzných z tohoto 
rodu je skutečně velmi dobře určitelná.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Šťavnatka modřínová, 22. 12. 2017, okolí Čelákovic. 
Foto: Miroslav Rudolf
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vých stránkách. Případné dotazy zodpovíme na 
kontaktech viz výše.

Veronika Kratochvílová

Všem malým i velkým přejeme jen to dobré, 
a hlavně pevné zdraví v roce 2021!

Přestože epidemie omezila v některých ob-
lastech naši činnost, Routa rozhodně nespí, 
aktuální situaci sledujte na FB Routy.

Poradenství
Nadále poskytujeme individuální poradenství, 
úterý 9.00–13.00 hod., oblast sociálních dá-
vek, sociálních služeb, rodina a mezilidské 
vztahy, rodinné právo, finance a zadlužení, 
bytová situace apod. V této době lze i tel.: 
739 033 163; pondělí 9.00–12.00 hod. a čtvr-
tek 10.00–18.00 hod., poradenství a aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi, schůzku lze 
domluvit na e-mailu: sas@rc-routa.cz nebo 
tel.: 608 873 926.

Miniškolka v Mateřském centru
Provoz miniškolky nebyl přerušen, dál se 
scházíme s dětmi asi od 2 let v út a st dopole-
dne, info na tel.: 737 647 968.

Jarní ReStart klub nabízí poslední volná místa
Jste na rodičovské dovolené a chcete na sobě 
stále pracovat? Chystáte se do (staro)nové prá-
ce a máte obavy, jak to zvládnete? Poohlížíte 
se po práci nové? Rádi byste například změ-
nili obor či začali dělat něco úplně nového, ale 
nevíte, jak na to? Nedaří se vám najít zaměst-
nání? Řešíte skloubení pracovního, rodinného 
a osobního života? Přihlaste se do ReStart klu-
bu! Využijte poslední místa v jarním běhu (únor 
až květen 2021). Osm navazujících intenzivních 
setkání pro ženy s cílem zvýšení jejich šancí na 
úspěšnou integraci na trh práce a sdílení zkuše-
ností. Praktické, interaktivní, zážitkové worksho-
py pro rozvoj dovedností k hledání a získání za-
městnání a úspěšného sladění rodiny a práce. 
V rámci projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU, 
účast zdarma, určeno pro rodiče dětí do 15 let 
(na MD/RD či v zaměstnání), osoby pečující, 
nezaměstnané. Přihlášky a informace: Markéta 
Javorská, e-mail: restartujkarieru@rc-routa.cz, 
tel.: 608 723 465, www.restartujkarieru.cz.

Klub náhradních rodin
Seminář Finanční gramotnost u dětí a jak ji roz-
víjet v pěstounské rodině, 16. 1. 2021, lektor 
Vladimír Šik. Seminář je určen pěstounům a zá-
jemcům o náhradní rodinnou péči. Forma semi-
náře bude záviset na aktuální epidemické situ-
aci. Další informace: Lenka Slováková, e-mail: 
lenka.slovakova@rc-routa.cz, tel.: 776 159 929.

rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Náplň: pobyt v zimní přírodě, „blbnutí“ na sněhu, 
vycházky, turistika, hry, turnaje, diskotéka. Pro 
lyžaře možnost lyžování.
Kapacita je omezena. Je nutné se včas přihlásit na 
e-mailu: martina.slovakova@mddmcelakovice.cz,
v MDDM nebo tel.: 777 268 885.

Lyžařský kurz
Termín: 6.–13. 3.
Ubytování: Strážné u Vrchlabí, chata Vltava.
Cena: 4 200 Kč – zahrnuje ubytování, stravu, 
pitný režim a dopravu autobusem z Čelákovic 
a zpět. Náplň: lyžování pro začátečníky i po-
kročilé lyžaře, večer zábavní programy, závod 
ve slalomu, vyhodnocení etapové hry, nejlepší 
masky na karnevalu a závodu.
Určeno: dětem od 9 do 18 let.
Podrobné informace naleznete na webových 
stránkách nebo na tel.: 326 991 217.

Veronika Kratochvílová

Řemesla Polabí XIII
Soutěž Řemesla Polabí XIII je určena zájemcům 
o tradiční řemesla v současném výtvarném pro-
jevu. Letošní téma: Velikonoce.
Přihlásit se mohou děti i dospělí, účastníci a ab-
solventi uměleckých a řemeslných kurzů, pořá-
daných různými organizacemi, spolky a sdruže-
ními, DDM, školy, školky i výtvarníci samouci.
Cílem soutěže je prezentace prací řemeslných
kroužků při MDDM, porovnání prací vytvoře-
ných amatérskými výtvarníky, umožnění kontak-
tu a vzájemné inspirace mezi lidmi se stejnými
zájmy. Každoročně jsou soutěžní i nesoutěžní
výrobky vystaveny v Městském muzeu v Čelá-
kovicích. Hotové práce nám můžete přinést do
Muzea v termínu 19. – 20. března.
Práce zaslané do soutěže budou součástí výsta-
vy Řemesla Polabí XIII, kterou MDDM Čelákovice, 
p. o., pořádá ve spolupráci s Městským muzeem
v Čelákovicích ve dnech 27. března až 10. dubna. 
Vyhodnocení soutěže se uskuteční v rámci ver-
nisáže výstavy 27. března v 10.00 hod. v Síni
Jana Zacha.
Soutěž je vyhlášena ve čtyřech věkových kate-
goriích – do 6 let; 7–10 let; 11–15 let; mládež nad 
15 let a dospělí; a v devíti tematických okruzích
– tradiční řemesla (děleno podle způsobu zpra-
cování) a doprovodné téma „Velikonoce“ (ztvár-
nění jednoho tématu různými technikami).

1.  Tkaní (ruční tkaní, na stavech a předtkalcov-
ské techniky).

2.  Krajka (paličkování, šitá krajka, frivolitky
a další zpracování nití a provázků).

3.  Textil a ovčí rouno (potisk, malování na textil,
barvení různými technikami, plstění).

4.  Řezbářství a práce z kamene (dřevo, kůra,
kámen a další materiály).

5.  Košíkářství (proutí, pedig, papír, další materiály).
6.  Šperk a drátování (předměty i ozdoby z drá-

tu, korálků a dalších materiálů).
7.  Ostatní řemesla (malba na porcelán a sklo,

svíčky, mýdla atd.).
8.  Keramika (práce z keramické hlíny).
9.  Velikonoce (téma zpracováno různými techni-

kami, různým materiálem).

Podmínky přijetí výtvarných prací, přihlášku 
a další propozice naleznete na našich webo-

Pokračování ze str. 21



volný čas / sport / inzerce

myšlenkové lapálie TJ Spartak Čelákovice

I – Čelákovice téměř 
ligové?!

Představujeme novou rubriku Zpravodaje, kde 
budeme průběžně předkládat například ša-
chové úlohy a partie a také i jiné myšlenkové 
lapálie z jiných logických disciplín.
V sobotu 13. června 2020 hostily Čelákovi-
ce poprvé v historii finálové klání Krajského 
přeboru družstev mládeže. V roce 2019 se 
naše mládež poprvé dostala do finále a ve 
finálové čtyřce obsadila krásné druhé místo. 
Proto jsme doufali, že si o stupínek polepší-
me a zamíříme do Ligy mládeže. Vzdálenost 
od cíle byla v nanometrech. V prvním utkání 
jsme smolně remizovali s Řevnicemi, když 
jsme celé utkání byli lepší. Ve druhém, klí-
čovém utkání jsme porazili vysoce favorizo-
vanou Vlašim B v poměru 3,5:2,5. A to jsme 
byli milosrdní. V posledním kole jsme hráli 
s nejslabším týmem z Bakova a k postupu 
nám stačila jakákoli výhra. Když jsme rychle 
vedli 2:0, povolil jsem na zbylých šachovni-
cích remizovat. Dva hráči soupeřů s našimi 
hráči souhlasili. Bylo jasné, že neprohrajeme. 
Na zbylých dvou šachovnicích se schylovalo 
k dramatu. Na první šachovnici stál náš host 
– Anička Vavřínková z Brna – mírně hůře ve
věžové koncovce, ale zdálo se, že se pozi-
ce dá udržet. Na druhé šachovnici si ale náš 
Adam Mrázek vedl velmi dobře a partii vedl 
téměř příkladně do významně lepší koncov-
ky. Kapitáni z Vlašimi a Řevnic nám již bla-
hopřáli k postupu, ale zajíci se počítají až po 
honu. Adam se nakonec napálil na poslední 
past soupeře. Posuďte sami – partie Mrázek-
-Šťastný:

V pozici na diagramu následovalo: 28. Jf5 
Jxf5 29. Vxb7 Vc8 (černý obsazuje volný slou-
pec) 30. g3 Vc1+ 31. Kg2?! (po Sf1 černý již 
nic moc nezmůže) Vc2 (černý ve vrcholné ča-
sové tísni dělá tah z nouze) 31. Sd3?? Jxe3 
(po 31. Kf1 by partie zanedlouho jistě skončila 
smírem) 32. Kh1 a prakticky okamžitě se bílý 
vzdal.
Takže na nás zbyla stříbrná medaile. Uvidí-
me, jak si povedeme v tomto roce 2021. Teď 
intenzivně pracujeme na tom, aby bylo ještě 
lépe.

Robert Kubíček
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Nohejbalový oddíl
V minulém ročníku se vrcholová nohejbalová 
soutěž nerozjela a byla nahrazena Českým po-
hárem. Ve své skupině obsadily Čelákovice prv-
ní místo a na jaře je čeká finálový souboj s Čako-
vicemi. A-tým by mohl být posílen o V. Holase, 
kterému končí hostování v Modřicích. Bohužel 
se neuskutečnil, v důsledku koronaviru, meziná-
rodně obsazený zimní turnaj trojic na Pankráci, 
což je poprvé od jeho založení v roce 1986.
Regulérně byla dohrána soutěž dorostu, ve kte-
ré se čelákovičtí mladíci umístili na třetí příčce. 
Z kádru odchází jen D. Hejtík, takže bychom 
v nadcházejícím roce mohli zaznamenat opět 
umístění na bedně. 
Nejvyšší soutěž žen byla postavena na dobro-
volnosti, a tak se do ní přihlásila jen čtyři stateč-
ná družstva, včetně našich žen. Soupeřky byly 

Situace stále není příznivá a jedinou jistotou je 
to, že naprosto netušíme co a na kdy pro naše 
svěřence připravit a zda nám akce nebude dal-
ším pravidlem zakázána. I přes tuto nejistotu po-
kračujeme v tréninku našich svěřenců prostřed-
nictvím internetu a individuálních konzultací.
Zúčastnili jsme se několika turnajů a na závěr 
minulého roku jsme uspořádali tradiční Turnaj 
o pohár starosty města Čelákovic. Tuto trofej
získal reprezentant našeho klubu Antonín Pe-
šek.
Náš předchozí turnaj o Krále a Královnu noci
vyhráli rovněž naši hráči Sabina Jeníková a Já-
chym Fadrný, oba překvapil náš ochočený upír,
který jim přinesl ceny až ke dveřím a nasadil ko-
runku.
Mistrovství Čech bylo přesunuto na leden
a čekáme na rozhodnutí o Mistrovství České
republiky. Držte nám palce, aby naši svěřenci
po předloňském 6. místě mohli předvést své
dovednosti.
Soutěže dospělých týmů vyčkávají na opětovný
restart.
Zájemci z řad dětí a dospělých, kteří se chtějí
s námi věnovat královské hře, se mohou přihlá-
sit na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

Antonín Pešek. Foto: archiv oddílu

nad jejich síly, a byť nevyhrály žádný duel, měly 
některé jejich výkony ligový parametr.
V soutěžích řízených KNS se dohrály zápasy KP 
a OP, v nichž naše mužstva skončila na druhé, 
resp. šesté pozici.
Pro připomenutí uvádíme několik úspěchů na-
šich mužstev v minulých letech: 2013 – 1. místo 
na MČR ve dvojkách v Českém Brodu (Flekač, 
Kaděra), ve finále porazili Vsetín s Perunem 
a Brutovským; 2015 – 1. místo na MČR v troj-
kách v Českém Brodu (Souček, Čapková, Šnei- 
der, Strimiska, Jiránek); 2016 – 2. místo trojic 
mladších žáků (Seidl, T. Matura, Konečný); 2018 
– 3. místo na turnaji trojic na Šacungu (Holas,
Kolenský, Ftáčník); 2019 – 1. místo MČR v sin-
glu v Čelákovicích (Kolenský), ve finále porazil
reprezentanta SR Stupáka; 2020 – 1. místo na
zimním turnaji ve Zruči n. Sázavou (Nesládek,
Čuřík, Flekač); 2020 – 3. místo na zimním turnaji
v Přerově (Spilka, Šafr, Flekač); 2020 – 3. místo
na zimním turnaji dvojic dorostu (Hejtík, D. Ma-
tura); 2020 – 1. místo na letním turnaji trojic na
Šacungu (Šafr, Spilka, Flekač).
Závěrem dovolte, abychom vám za oddíl nohej-
balu popřáli v novém roce vše nejlepší, hodně
zdraví a se sportovním pozdravem „sportu zdar
a nohejbalu zvlášť“ vás opět přivítali v nadchá-
zející sezoně 2021.

Petr Flekač

Snímek z turnaje trojic na Šacungu. Zleva: R. Šafr, M. 
Spilka, M. Flekač. Foto: archiv oddílu

Šachový oddíl
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OCR Čelákovice

Do roku 2021 s námi

Prosincová výzva. Foto: archiv OCR Čelákovice

fotbal

SK UNION – fotbalové plánování
Předchozí číslo Zpravodaje bylo ohlédnutím 
za minulým neúplným fotbalovým rokem. Kon-
cem roku 2020 byla uvolněna řada omezení 
a s tím vznikl nástin možného pokračování fot-
balové soutěže. Na úrovni ČFL a divize je ter-
mín předpokládaného zahájení přelom ledna/
února. Středočeské krajské soutěže by měly 
zahájit 9. kolem o víkendu 27.–28. února a dal-
ších šest kol dohrát do 11. dubna. Poté by 
pokračovalo 20. až 30. kolo (27. června). Dále 
16.–19. kolo by se mělo uskutečnit ve středu, 
a to ob týden v rozmezí 5. května – 16. červ-
na. Tato představa je poněkud komplikovaná. 
Jistě bude záležet v první řadě na tom, jak 
se bude vyvíjet covidová krize a rovněž jaké 
bude počasí. O něco složitější situaci budou 
mít dorostenci, kterých je v krajském přeboru 
devatenáct mužstev, a ti musejí dohrávat mi-
nimálně osm kol. Unionský dorost má ještě 
odložené utkání s Kunicemi z podzimu. Dorost 
by měl během jara odehrát celkem devět stře-
dečních termínů. Žáci jsou na tom podobně 
jako dorost, mají odloženy z podzimu dva zá-
pasy, a tak na ně celkem čeká devět středeč-
ních zápasů. Uvidíme, jak nakonec fotbalové 
jaro proběhne.
Fotbalisté Unionu se od začátku prosince 2020 
scházeli jednou týdně na malé umělce v areálu 
Městského stadionu. V novém roce chce tre-
nér počet tréninků v týdnu navýšit (pokud to 
dovolí situace). V kádru zatím není příliš změn, 
snad jen zdravotní stav Pikouse, který by měl jít 
v únoru na operaci kolene, a to znamená, že ne-
bude k dispozici. Dále vedení mužstva vstoupilo 
do jednání se dvěma obránci – zatím vše ještě 
v úplném počátku. Útočník Ibe by měl pokra-
čovat na hostování v Unionu. V rámci přípravy 
plánuje trenér Skuhravý zatím tři přípravné zá-
pasy, a to o sobotách 23. 1., v 15.00 hod., SK 

UNION–SLOVAN LYSÁ na UMT v Brandýse 
n. L., 6. 2. B. PODĚBRADY–SK UNION a 13. 2.,
v 11.00 hod., SK UNION–S. CHOTĚTOV na
UMT v Brandýse n. L.
Program bude doplněn ještě dvěma zápasy
a celá příprava proběhne v místních podmín-
kách.
Fotbalové hnutí čeká v tomto roce ještě jedna
významná událost, a tou je volební valná hroma-

Divizní utkání Blšany–SK Union 1:3 v sezoně 2008/2009. Zkušený Horst Siegel a Martin Dostál v zeleném dresu SK 
Union (dnes hráč Bohemians 1905). Foto: archiv Milana Šikla

Závěr roku byl spojený s naší každoroční Prosincovou výzvou. Účastníci každý den plnili pohybo-
vý úkol z kategorií aerobní aktivita, běh, jóga, mobilita, otužování a aktivní relax. Na jeho splnění 
měli vždy pouze jeden den. Dokázali jsme tak vytrhnout 60 sportovních nadšenců z prosincového 
šílenství kolem Vánoc, či splínu z COVIDu. Díky této Prosincové a předchozí #anticovid běžecké 
výzvě můžeme hrdě říci, že jsme se aktivně zapojili do boje o lepší imunitu.
Ani závěr roku 2020 nebyl z pohledu tréninků přívětivější, a tak s nadějí vyhlížíme dobu, kdy bude-
me mít možnost opět obnovit naše klasické tréninky. Ale do té doby rozhodně nebudeme sedět se 
založenýma rukama! V lednu si velké množství lidí dává různá předsevzetí – pokud patříte mezi ty, 
kteří své předsevzetí směrují k pohybu, přidejte se k nám a začněte to dělat zdravě a s konceptem.
Přejeme všem co nejlepší vstup do nového roku a hlavně – ať je lepší než ten loňský!

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

da. Vzhledem k okolnostem po zatčení místo-
předsedy Berbra bude zajímavé, jak se volební 
situace vyvine. Jistě tomu hodně napoví okresní 
a krajské aktivy, které budou volit delegáty val-
né hromady. 
Vše výše uvedené jsou jen fotbalové plány na 
dohrání sezony 2020/2021 a je otázkou, zda bu-
dou podmínky k jejich uskutečnění.

Milan Šikl
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Přání
Rok 2021 snad již ve znamení zdraví! Kulturistický spolek Čelákovice přeje všem občanům pevné 
zdraví v novém roce. Rok 2020 byl pro nás všechny velmi náročný. Rádi bychom poděkovali všem 
našim příznivcům, že se nenechali od cvičení odradit. Stále nabíráme a rádi přivítáme nové členy 
za členské příspěvky. Pro více informací volejte na tel.: 606 725 277 nebo navštivte naše fb stránky 
Kulturistický spolek Čelákovice. Sabina Hořejší, Kulturistický spolek Čelákovice

Přejeme všem občanům Čelákovic krásnější a pohodovější rok 2021. Ať je plný radosti, zdraví, pozitivní energie a lásky. S radostí a vděčností děkujeme městu Čelákovice za 
podporu, rodičům za trpělivost a dětem za skvělé výsledky a přístup ke sportu. Krásný a láskyplný rok 2021! Za Sportovní akademii Čelákovice, z. s., – V. Barešová, M. Linhar-
tová, H. Dozorcová a A. Dozorcová. Foto: archiv Sportovní akademie Čelákovice, z. s.

karate

SK karate Dragon Čelákovice v roce 2020
Rok 2020 zasáhla koronavirová epidemie, kte-
rá velice ovlivnila celou sezonu, a to jak v rámci 
tréninků, tak i sportovních akcí. Naši závodníci 
vstoupili do sezony super výkonem. Na prvním 
turnaji roku, kterým byla VC města Trutnova, 
jsme se z celkového počtu 44 zúčastněných 
klubů umístili v konečném pořadí na výborném 
druhém místě. Následně bohužel došlo k uza-
vření sportovišť a zrušení mnoha sportovních 
akcí. 
S příchodem léta se postupně začalo s uvol-
ňováním vládních opatření, což nám umožnilo 
trénovat a hlavně zorganizovat letní sportovní 
kemp, který se uskutečnil v RS AERO Holany 
u České Lípy. Po prázdninách se otevřely spor-
toviště a my se opět mohli vrátit do tělocvičen
na tatami. Nadšení netrvalo dlouho a přišla dru-
há vlna epidemie, která měla za následek opě-
tovné uzavření sportovišť a zrušení sportovních
akcí.
Bohužel jsme první a druhou vlnou této epide-
mie přišli také o možnost uspořádání oblíbené-
ho soustředění, které pravidelně organizujeme
na jaře a na podzim.
Celosvětová epidemie způsobila zrušení dvou
nejprestižnějších šampionátů, kterými jsou Mis-
trovství světa a Mistrovství Evropy. Zároveň
z důvodu vládních opatření bylo zrušeno také
Mistrovství ČR. I za těchto nedobrých podmínek 
v průběhu celého roku 2020 jsme se zúčastnili
čtyř národních a mezinárodních soutěží. Naši Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na soutěži Velká cena města Trutnova. Foto: archiv klubu

členové nezklamali a vybojovali v individuál-
ních a týmových kategoriích 108 medailí, z toho 
47 zlatých, 31 stříbrných a 30 bronzových. 
Za dosažené výsledky je nutné poděkovat neje-
nom všem závodníkům a členům, ale především 
městu Čelákovice a MŠMT za celoroční finanční 

podporu naší činnosti. Dále ZŠ J. A. Komenské-
ho a ZŠ Kostelní za vytvoření výborných pod-
mínek pro cvičení a všem rodičům a přátelům 
klubu za podporu.

Martin Brejcha, předseda SK karate Dragon 
Čelákovice




