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l  Josef Pátek, starosta

Jménem celého zastupitelského sboru přeji 
všem občanům našeho města úspěšný vstup 
do roku 2015, hlavně hodně zdraví, štěstí a ži-
votního optimismu. Rok 2015 bude určitě ná-
ročný minimálně stejně jako rok uplynulý. Přesto 
jsme tu pro vás, abychom vám život v Čeláko-
vicích zpříjemnili, ať už kulturními akcemi, či jen 
příjemným prostředím k životu.

Dne 29. prosince 2014 bylo město pokryté sněhem. Ten vydržel do 1. ledna 2015. Foto: -dv-

l  Petr Studnička, místostarosta II

Od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 se uskutečnilo 
v Praze a okolí evropské setkání mladých. Fran-
couzská obec Taizé, která se nachází na jihu 
Burgundska, je domovem mezinárodní eku-
menické komunity, kterou založil před tři čtvrtě 
stoletím bratr Roger. Jedna z modliteb Taizé se 
uskutečnila v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Čelákovicích, ale i v dalších hostitelských 
společenstvích dne 30. 12. 2014 od 8.30 hod. 
Na 37. Evropské setkání Taizé přijelo více než 
30 000 lidí, z nichž 23 000 bylo ubytováno v Pra-

ze a jejím okolí ve Středočeském kraji. Nejvíce 
mladých katolíků, protestantů a pravoslavných 
křesťanů přijelo z Polska, Ukrajiny, Německa, 
Itálie a Francie. Celkem bylo na setkání účastno 
65 zemí světa. 
Z dalších významných kulturně-společenských 
akcí, které jsou spjaty s rokem 2015, je nutné 
zmínit projekt Evropské hlavní město kultu-
ry (EHMK), kterým je vedle belgického města 
Mons i západočeská Plzeň. Po pěti letech pří-
prav bude dne 17. 1. 2015 projekt EHMK 2015 
slavnostně zahájen! Tím bude zahájena největší 
kulturní událost roku 2015 v České republice.

V letošním roce bude významnou celosvě-
tovou akcí EXPO 2015, které se uskuteční od  
1. 5. do 31. 10. 2015 v italském Miláně. Letošní 
Všeobecná světová výstava je zaměřena na klí-
čové otázky udržitelného rozvoje a chce se stát 
globální příležitostí pro prezentaci a srovnání 
tradičních i inovativních postupů při výrobě po-
travin. Pavilon České republiky byl zařazen mezi 
pět pavilonů doporučených k návštěvě, a to 
hned za domácí pavilon Itálie. Na třetí pozici je 
Malajsie, následovaná Čínou a Izraelem.

l  Redakční rada Zpravodaje

V letošním roce, kdy je datován již 37. ročník 
Zpravodaje města Čelákovic, zůstane zacho-
vána současná grafická podoba čelákovické  
„drbny“. Pouze se zvýší počet vydání na dva-
náct ročně. Po dvou letech zajišťuje nově od 
tohoto vydání předtiskovou úpravu a tisk Zpra-
vodaje pražská společnost Calamarus. 
Dosavadní tradiční rubriky Zprávy z radnice, 
Informace, Dopisy, Doprava, Kultura, Školství, 
Volný čas, Sport, Kam ve volném čase doplní 
nová rubrika Zastupitelská aréna, ve které do-
stanou příležitost vyjádřit se k aktuálním téma-
tům představitelé všech subjektů zastoupených 
v čelákovickém zastupitelstvu. I nadále bude 
každý měsíc součástí Zpravodaje rubrika Téma, 
ve které se hlouběji zaměříme na vybraný okruh 
zájmu. Během roku si budete moci v této rubri-
ce přečíst informace o původu názvu čelákovic-
kých ulic i o původu pomístních názvů, dozvíte 
se více informací o projektu Labská stezka, či 
bude připomenuto dvacet let existence městské 
společnosti Q-byt Čelákovice, s. r. o., v závěru 
letošního roku. Nepočítáme s tím, že by letos 
došlo k zvýšení ceny za zveřejňování řádkové či 
plošné inzerce. 
Počátkem každého měsíce se můžete těšit na 
bezplatné vydání čelákovického měsíčníku ve 
vaší poštovní schránce nebo si ho můžete pře-
číst v elektronické verzi bez inzerce na interne-
tových stránkách www.celakovice.cz.

Zpravodaj v roce 2015

Evropské setkání mladých na přelomu let 2014/2015 v Praze a okolí
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Vánoční svátky a silvestrovské oslavy máme 
za sebou a před námi je celý rok 2015. S pří-
chodem každého nového roku často souvisejí 
nejrůznější předsevzetí. Někdo je vnímá spíše 
obligátně, jiný naopak velmi vážně. Jelikož se 
má letošní předsevzetí z valné části překrývají 
s profesními výzvami, nemohu je brát jinak než 
velmi seriózně. Aktuálních úkolů je skutečně 
přehršel – mnohé z nich jsou naznačeny na 
stránkách lednového Zpravodaje.

Z pozice starosty budu nejen v letošním roce, 
ale i po celé volební období prosazovat při 
řešení všech úkolů a problémů týmový duch. 
Jde o mnohokrát zmiňovaný – a tudíž možná 
již trochu zprofanovaný – výraz. O to více jej 
ale beru vážně a učiním vše pro to, aby v naší 
práci nešlo o planou frázi. Budu rád i za zapo-
jení konstruktivní opozice. Naopak destruktivní 
opozici dám minimální prostor.

V této souvislosti bych všechny rád vyzval 
k aktivnější komunikaci s radnicí. Přestože 
v Čelákovicích funguje čilý společenský život, 
v jehož rámci si umíme navzájem ledacos vy-
říkat, radnice má pro řadu lidí stále ještě punc 
jakéhosi „cizího úřadu“. Mým cílem je, aby se 
toto vnímání změnilo – každý názor či námět je 
od nynějška vítán. Kontakty na příslušné rad-
ní naleznete na webu či v minulém Zpravodaji, 
přičemž kdokoli se samozřejmě může obrátit 
i přímo na mě.

A co nás v Čelákovicích čeká v lednu 2015? 
Hlavně se zahajuje plesová sezona. Nenechte 
si ujít tradiční plesy florbalu a nohejbalu, mys-
livců a maturitní plesy. Dne 10. ledna pořádá 
oddíl turistů Tříkrálový pochod, který je letos již 
40. ročníkem. Taktéž můžete 14. ledna zhléd-
nout divadelní představení souboru Háta s ná-
zvem Do ložnice vstupujte jednotlivě. Zakoupit 
si drobné zvířectvo či využít chovatelské a hou-
bařské poradny můžete v areálu děkanství, kde 
18. ledna proběhne tradiční prodejní burza. 
V Čelákovicích to žije, a to je dobře.

Ať vám novoroční předsevzetí vydrží déle 
než do Tří králů.

Váš starosta 
Josef Pátek

l  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2015 
v Čelákovicích:

vodné = 42,29 Kč/m3 bez DPH
stočné = 30,82 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,08 Kč/m3 vč. DPH

(rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/
m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH, 81,74 Kč/
m3 vč. DPH, rok 2013: vodné 37,84 Kč/m3 bez DPH, stočné 
27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 
75,22 Kč/m3 vč. DPH)

l  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, pře- 
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2015 ve výši 516 Kč/osoba.

KATALOG místních 
podniků, firem, 

podnikatelů, služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součástí webových stránek města www.cela- 
kovice.cz (pod oddílem Organizace/služby), 
nabízí zdarma místním podnikům a podnikate-
lům 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 zaregistrovali.

Změna adresy pracoviště 
Úřadu práce ČR pro  

Prahu-východ 
l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ se 
přestěhovalo do nových prostor. 
Adresa nového pracoviště je Dobrovského 
č. p. 1278/25, 170 00 Praha 7. Nejjednodušší 
cesta na nové pracoviště je ze zastávky náměstí 
Republiky tramvají č. 8 (směr nádraží Podbaba), 
nebo z Masarykova nádraží tramvají č. 26 (směr 
Divoká Šárka), výstup 5. stanice – Letenské ná-
městí. Tel.: 950 151 111
Upozornění pro řidiče: v okolí budovy je možné 
parkování pouze pro vozidla s povolením parko-
vání v modré zoně. 
Úřední hodiny:
po 8.00–12.00 13.00–17.00
út 8.00–11.00
st 8.00–12.00 13.00–17.00
čt 8.00–11.00
pá* 8.00–11.00
*  pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a podávání 

nových žádostí
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POZOR 
NA UZÁVĚRKU ZMČ!

Uzávěrka lednového čísla (1–2014) Zpravodaje
je již v úterý 10. 12. 2013. 
Číslo vyjde přibližně 2. 1. 2014.

S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit 

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování: 
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)
POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány! 

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, 
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Vážení občané,
Ať chceme nebo nechceme, nalézáme se v čase
adventním, a proto Vám přeji především hodně pří-
jemných rodinných imezilidských duchovních zážit-
ků, aby Vaše zdraví neutrpělo, abyste našli v sobě
toleranci k dětem, starším a nemocným i bezdo-
movcům.
Přeju Vám sebeuchování důstojnosti anepodléhání
vánočnímu chaosu anátlaku, jež si na nás obchodní
řetězce vymýšlejí auvádějí nás v neklid, na co všech-
no jsme zapomněli, co jsme nedokonali, co musíme
učinit, abychom mohli dokončit ten celoroční věčný
cyklus, prostě rytmus, který unaví a vyčerpá.
To pravé, co sváteční vánoční pohodě prospěje, je
hudba, koncerty, koledy, osobní setkávání, i samých
se sebou, i s těmi, kterým to už můžeme jen vzkázat
– je to prostě spokojeně osvobozující a ježíškovsky
nadějné.

Vše plyne neboli „Panta rhei“ je staré řecké sousloví
značící stav civilizace, národa, města, domu. Nedáv-
no se v naší blízkosti (v bývalé toušenské Prefě)
postavila loď téhož názvu a vyplula naším labským
veletokem do Němec akanály do polského Štětína,
kde byla zkompletována na český dvou stěžník apod
naší vlajkou obejmula celou Evropu a toho času je
v doku řeckého Korfu.
Měl jsem tu čest se několikrát nalodit v různých
zemích na tuto plachetnici, aač konstantní loď, stále
jiné problémy, ataky, moratoria, zákazy, ale i exis-
tenční ohrožení fyzické i právní.
Nicméně prosperita, nové poznání anaděje je hnací
sílou posádky i kapitána.
Posádka nedovolí, aby její lodi bylo ublíženo nebo
aby byla dána v plen a hájí ji a ošetřuje, neboť loď
není nezranitelná, může být i nemocná, částečně
nefunkční a vyžaduje rekonstrukce a nástavby
apředevším běžnou údržbu, aby naplňovala posád-
ku pocitem spolehnutí se na prostor a objem, ve
kterém se bude pohybovat a žít v dohledné době.
Je to podobnost čistě náhodná, město je obhospo-
dařováno, ošetřováno, sebereflexně auditováno,
jsou revidovány jeho bolesti, jsou posuzovány jeho
finanční možnosti, dokonce expanduje do projektů,
jež byly u ledu avyžadují jakýsi nadhled azrychlenou
reakci vzhledem kdemografii nebo životaschopnosti
přestárlých objektů, komunikací asítí. Je předurčen
zpracovatel územního plánu a jsou mu vkládány do
zapracování desítky změn a námitek, požadavků
od občanů, institucí, je zakomponován i strategický
plán s jeho výstupy.
Sledují se náročné stavby, například technicky uni-
kátní a architektonicky elegantní lávka přes Labe,
bezbariérové přestavby a doplnění výtahu, veřejné
osvětlení vZáluží adalší, sleduje se jejich vývoj, finan-
ce i časové limity.
Pochopitelně za použití dobře provázaných dotač-
ních a dodavatelských smluv a dohod.
Prostě vše plyne – „panta rhei“…
Ještě jednou klidné prožití vánočních svátků a roz-
vážné vykročení do nového roku Vám přeje

Milan Tichý,
místostarosta I

TAJEMNÍKA ÚŘADU
V pondělí 23. prosince a v pátek 27. prosince 2013
NENÍ z technických důvodů na Městském úřadu
v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

VÝZVA
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O DOTACE Z ROZPOČTU

MĚSTA ČELÁKOVIC
PRO ROK 2014

l Milan Tichý, místostarosta I

v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a dalších volnočasových aktivit
V návaznosti na usnesení Rady města
č. 21/2012/6.1 ze dne 25. 10. 2012 dnem 29. 10.
2013 vyhlašuji výzvu pro podávání žádostí o dota-
ce z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2014.
• Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti

předepsané poskytovatelem.
• Žádosti o dotace lze podávat prostřednictvím

podatelny Městského úřadu v Čelákovicích
s uvedením příjemce: odbor školství, informací
a kultury, v termínu do 30. 12. 2013.

• Zásady města Čelákovic pro poskytování
finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdě-
lávání, kultury, sportu a dalších volnočasových
aktivit a formulář žádosti naleznou žadatelé na
internetových stránkách města Čelákovic
(www.celakovice.cz).

Svoz odpadů
o Vánocích 2013

l odbor životního prostředí

Obě svozové společnosti AVE.CZ (popelnice)
i Technické služby Nymburk (kontejnery) budou
v průběhu vánočních svátků svážet komunální
odpady ve stejné dny, jak je po celý rok běžné.
Prosíme, počítejte s tím, že obě svozové společ-
nosti budou svážet odpady v časných ranních
hodinách, o svátcích budou otevřené jen některé
skládky a jen dopoledne.
Mimořádný vánoční svoz komunálních
odpadů proběhne pouze v sídlištní zástav-
bě v pondělí dne 23. 12. 2013 dopoledne.
Neočekávejte, že v tento den budou vysypány
všechny kontejnery o objemu 1100 litrů. TS Nym-
burk vyvezou jen některé kontejnery v každém
stání tak, aby Vám vznikla volná kapacita pro
odkládání odpadů do dalšího plánovaného svozu,
který proběhne hned v následující dny ve středu
či ve čtvrtek jako obvykle.

ŠTEDRÝ DEN 
V PSÍM ÚTULKU

Na Štědrý den je psí útulek Lysé nad Labem ote-
vřen od 9.00 do 13.00 hod.
Svou návštěvou a dárkem v podobě krmiva může-
te pomoci opuštěným pejskům, zpříjemnit jim
i dlouhé čekání na nový domov. Krmivo je možné
zakoupit na místě v prodejním stánku.
Přivítají vás zde malým občerstvením a pravou
vánoční atmosférou.
Předem děkuje za vaši pomoc a přeje vám krásné
prožití vánočních svátků

Psí útulek Lysá nad Labem
www.pejscilysa.wz.cz, tel.: 723 342 174

PŘÍVOZ PŘES LABE
Na webových stránkách www.privoz-celakovice.cz
najdete jízdní řád, ceník, mapku, galerii včetně
popisu lodě, kontakty či aktuální stav provozu.

CENÍK JÍZDNÉHO
Dítě do 5 let zdarma, dítě 6 – 17 let 10 Kč, dospělá
osoba 18 – 64 let 20 Kč, senioři starší 65 let 10 Kč,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 10 Kč, kolo, kočárek,
pes 5 Kč, malý motocykl do 50 ccm 20 Kč, jízda
mimo jízdní řád – přirážka 100 %.
V případě zvýšené frekvence na daném spoji jezdí
loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující pře-
praveni, aniž by se toto považovalo za mimořád-
nou jízdu.

Sleva: Provozovatel nabízí slevu jízdného, a to per-
manentku na 5 dní, která je nepřenosnou jízdenkou
na jméno a svému držiteli umožňuje neomezený
počet jízd v daném období. Pro dospělou osobu
stojí 100 Kč, pro děti, seniory, ZTP a ZTP/P 40 Kč.

JÍZDNÍ ŘÁD
prosinec 2013 od 7.35 do 18.35 hod.
Přerušení provozu pouze v případě vyhlášení
povodňové aktivity.

Od ledna 2014 bude městem také zajištěna
tato forma přepravy. Podrobnosti najdete kon-
cem prosince na webových stránkách města.

pro všechny příjemce 
dotací v roce 2014

l odbor finanční a plánovací

Podle platných „Zásad města Čelákovic pro 
poskytování finančních příspěvků v oblasti vý-
chovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit“ musí být vyúčtování do-
tací provedeno a předáno na Městský úřad Če-
lákovice do 31. ledna 2015.

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz  

je Kalendář akcí ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají.  
Pro zveřejnění vašich akcí v tomto kalendáři můžete zaslat informace  

na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo se zaregistrovat na stránkách města  
a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.
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Provozní doba:
po 20.00–21.30

út 6.15–7.45 17.00–21.30
(17.00–19.00 pronájem 2x dráhy)

st 6.15–7.45 18.00–21.30

čt 18.00–21.30
(18.00–19.00 pronájem 2x dráhy – Routa)

pá 6.15–7.45 17.10–21.30

so 11.00–21.00
(10.00–11.00 plavání Soszdp)

ne 10.00–21.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

PROSINCOVÉ ZMĚNY:
so 13. 12. 15.00–21.00

ne 14. 12. 10.00–12.00 15.00–21.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

út 16. 12. 6.15–7.45 17.00–21.00

st 17. 12. 6.15–7.45 17.00–21.00

čt 18. 12. 17.00–21.00

pá 19. 12. 6.15–7.45 17.00–21.00
(Poslední ranní plavání v roce 2014)

so 20. 12. 15.00–20.00

ne 21. 12. 10.00–12.00 15.00–20.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

po 22. 12. 16.00–19.00

út 23. 12. ZAVŘENO

st 24. 12. ZAVŘENO

čt 25. 12. ZAVŘENO

pá 26. 12. 15.00–20.00

so 27. 12. 15.00–20.00

ne 28. 12. 10.00–12.00 15.00–20.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

po 29. 12. 15.00–19.00

út 30. 12. 15.00–20.00

st 31. 12. 12.00–15.00

čt 1. 1. 2015 15.00–20.00

Upozornění:
Ostatní dny v prosinci se plave podle provozní
doby (včetně ranního plavání). Od 2. 1. 2015
provoz dle obvyklé provozní doby.

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

tel.: 326 991 766
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu: 
září až červen – Městský bazén, 
tel.: 326 991 766, 605 317 954.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Napadení
Dne 1. 11. 2014 v 19.55 hod. oznámil občan, že
došlo k napadení jeho kamaráda u lékárny na kři-
žovatce ulic Sedláčkovy a Masarykovy. Jako
pachatele označil skupinu mladíků a dal MP jejich
popis. Věc byla oznámena Policii ČR v době pří -
tomnosti poškozeného na oddělení. MP provedla
pátrání po pachatelích v okolí místa činu, které
bylo neúspěšné. Dne 3. 11. 2014 provedla MP
cílené pátrání ve městě. Všechny mladíky z útočící
skupiny se podařilo zadržet a předat Policii ČR,
která s nimi zahájila vyšetřování.

Ztráta paměti
Na služebnu MP se dostavila 3. 11. 2014 ve 14.50
hod. starší občanka a sdělila, že se ztratila, protože
trpí výpadky paměti. Po chvilce paní hlídce řekla
jméno a začala si rozpomínat. Strážníci zjistili, že
se jedná o paní žijící v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Čelákovicích. Následně byla převezena
a předána ošetřovatelkám.

Naháč
Dne 12. 11. 2014 ve 14.35 hod. prováděly hlídky
MP a Policie ČR společné měření rychlosti. V tu
chvíli bylo na linku 158 přijato oznámení, že na
louce za sídlištěm V Prokopě pobíhá nějaký naháč.
Obě hlídky vyjely ihned na místo a na poli uviděly
nahého muže. Jeho reakcí byl útěk směrem k síd-
lišti. Hlídka PČR započala pěší pronásledování,
hlídka MP se vozem vrátila zpět do sídliště, kde
se podařilo muže zadržet. Přitom muž odhodil do
živého plotu malý průhledný balíček, hlídka MP
toto zaregistrovala a z balíčku se vyklubala dávka
pervitinu. Při následné prohlídce byla nalezena
rovněž marihuana. Muže z Milovic (30 let) dále
vyšetřuje Policie ČR.

Asistence
Na MP se obrátil 13. 11. 2014 ve 12.30 hod. dispe-
čink záchranné služby se žádostí o asistenci při
snesení zraněného muže po schodech z 6. patra
domu v ulici J. Zeyera. Hlídka se na místo dostavila
a společně s osádkou záchranářů muže snesla.

Dítě na parapetu
Dozorčí služba Policie ČR předala MP ve14.28
hod. dne 13. 11. 2014 oznámení, že v ulici Na
Stráni v pátém patře leze dítě po venkovním para-
petu. Hlídka MP se vydala ihned na místo, kde se
již nacházely všechny složky IZS, ale dítě již na
parapetu nebylo, protože se vrátilo do bytu. Proto
na místě zůstala jen hlídka Policie ČR, která celou
věc vyšetřuje.

Obtěžování
Dne 15. 11. 2014 ve 22.00 hod. byla MP telefonicky
požádána Policií ČR Čelákovice o pomoc při
pátrání po muži, který se snažil dostat do vozidla
k dvěma mladým ženám a pokoušel se je osahá-
vat. Těm se podařilo ujet a zavolat na policii. Jedna
ze žen při pátrání služebním vozem MP identifi-
kovala muže u stánku v Masarykově ulici. Zde byl
muž zadržen a přivolaná hlídka Policie ČR. Muže
ruské národnosti (40 let) vyšetřuje Policie ČR.

Autorkou ilustrací tohoto čísla Zpravodaje je
Jana Novotná, rozená Špráchalová, která žije
a tvoří v Čelákovicích.
Kontakt: www.nasaja.cz, 
e-mail: jana@nasaja.cz, tel.: 724 574 988.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská 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

Provozní doba do konce března 2015:
po 15.00–22.00 společná
út 15.00–22.00 společná
st 15.00–22.00 společná 
čt 15.00–22.00 ženy
pá 10.00–22.00 společná
so 10.00–14.00 společná

14.00–20.00 ženy
ne 10.00–22.00 společná

PROSINCOVÉ ZMĚNY:
Ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12. 2014 
a 1. 1. 2015 bude ZAVŘENO.

Dukelská 1373
Čelákovice

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

Rodinné centrum Myšák přeje krásné a poho-
dové Vánoce a v novém roce pořádáme opět kurzy
plavání miminek od 6 měsíců a dětí do 6 let v Čelá-
kovicích každé pondělí dopoledne. Jarní kurz
3–5/2015, začátek kurzu 2. 3. 2015. Cena kurzu
3 000 Kč/10 lekcí. Možnost na stoupení do rozje-
tého kurzu, nahrazování, sourozenecké slevy,
samonosné bazénky jen pro rodiče s dětmi, 
teplota vody 33 °C. Info: www.rcmysak.cz, tel.: 
607 842 881, 723 589 614.

ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 840 850 860
oznamuje přerušení dodávky elektřiny  
v úterý 20. 1. 2015 od 7.30 do 15.30 hod.
v Čelákovicích – ulice: Prokopa Holého, Na 
Švihově, U Kapličky, Stankovského, Sokolov-
ská, Rumunská, Bedřicha Smetany, Na Stráni 
a Krátká.
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

l  odbor školství, informací a kultury

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce 
občanům, 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.
Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2015“. Uzávěrka 
podání je 31. března 2015. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být pí-
semně podané a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových strán-
kách města v oddílu Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.

Změna dopravního  
značení v Havlíčkově 

ulici
l  odbor hospodářský

Po ukončení uzavírky ulice J. A. Komenského, 
která byla uzavřena z důvodu opravy kanali-
zace a vodovodu, proběhla v prosinci 2014 
úprava provozu na pozemních komunikacích 
v Havlíčkově ulici.
V původně obousměrném úseku místní 
komunikace Havlíčkova je zaveden jed-
nosměrný provoz, a to ve směru od ulice  
J. Zeyera k ulici Palackého.
Tato změna byla schválena RM dne 16. pro-
since 2013 a stanovena místní úpravou pro-
vozu na pozemích komunikacích Veřejnou 
vyhláškou opatření obecné povahy vydanou 
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, od-
borem dopravy, dne 26. února 2014.

l  odbor hospodářský

Byt č. 2 v domě č. p. 1177 na st. p. č. -1310 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na ad-
rese Prokopa Holého č. p. 1177.
Jedná se o byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové 
ploše 53,63 m2, sestávající z 1 pokoje 21,38 m2, 
kuchyně 16,15 m2, předsíně 5,4 m2, koupelny 
a WC 4,05 m2, spíže 0,9 m2, sklepa 5,75 m2. Byt 
je situovaný v prvním nadzemním podlaží jed-
novchodového dvoupodlažního domu se sed-
lovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl vy-
budován v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé 
vody jsou zajištěny z kotelny v domě.
Byt je kompletně zrekonstruován a připraven 
k nastěhování. Výše nájemného je minimálně  
5 363 Kč měsíčně (100 Kč/m² měsíčně) a je 
předmětem nabídky. V ceně nájemného nejsou 
započteny úhrady za plnění poskytovaná s uží-
váním bytu. Byt si lze prohlédnou po tel. do-
mluvě s pracovníky Q-BYTu, tel.: 326 991 196.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou 
podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zá-
jemců není nijak omezen. Nabídky se předklá-
dají v zalepené neprůhledné obálce označené 
nadpisem: Pronájem bytu č. 2, Prokopa Holého 
č. p. 1177, Čelákovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-
bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, 
dále závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemné-
ho v souladu s ustanovením § 2254 a násl. ob-
čanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic, a identifikační 
údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, 
telefonní popř. jiné spojení).
Závazný a konečný termín pro předložení nabí-
dek od případných zájemců je pátek 23. ledna 
2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čeláko-
vice.
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v přípa-
dě zjevně spekulativního vývoje řízení.

l  Martin a Pavlína Honzů

Když v dubnu minulého roku začínala nová se-
zona farmářských trhů, dávali jsme si za cíl mít 
v Čelákovicích trhy, na kterých budou prodávat 
především pěstitelé a výrobci vysoce kvalitní 
čerstvé zboží, trhy, které přinesou život a pří-
jemnou atmosféru na jinak v sobotu dopoledne 
prázdné náměstí a trhy, na kterých budou míst-
ní obvykle prodávat sezonní přebytky ze svých 
zahrad a hospodářství, případně své ručně vy-
ráběné výrobky.
Dnes, po roce fungování trhů, můžeme s radostí 
konstatovat, že první dva cíle byly splněny. Trhů 
se během roku účastnilo mnoho pěstitelů a vý-
robců z Polabí a okolí. Nabídli svou zeleninu, 
ovoce, květiny, pečivo, maso, uzeniny a mnoho 
dalšího.
Sobotní farmářské trhy se staly místem setkává-
ní, místem, kde velmi často zní: „Tebe jsem ale 
už dlouho neviděl, jak se máš?“ a místem celko-
vé pohody. Lidé si vzájemně vyměňují postřehy, 
kdo prodává co dobrého a co se chystají ještě 
vyzkoušet, a všude je cítit dobrá nálada.
V roce 2015 bychom byli ještě rádi, kdybychom 
na trhu mohli uvítat ještě více místních obyva-
tel s přebytky ze zahrádek. Může to být již na 
jaře sadba, květiny a na počátku léta třeba jen 
dva koše třešní, které by jinak spadly ze stromu. 
Stačí jen zavolat, na trhu jste vždy vítáni. 
Při této malé bilanci trhů za minulý rok bychom 
rádi poděkovali vedení města a pracovníkům 
Městského úřadu. Bez jejich výborné spoluprá-
ce a podpory by trhy v Čelákovicích nevznikly 
a nebyly tak úspěšně. 
Původním plánem bylo s trhy začít až od dubna, 
nicméně poptávka nás přiměla udělat změnu, 
a trhy v omezené velikosti budou probíhat již od 
ledna. V této době na trhu najdete především 
ryby, uzeniny, masné výrobky, sýry, pečivo, med 
a rakytník, koření. Bude-li příznivé počasí, občas 
se může objevit i zelenina a další sortiment. 
Čelákovické farmářské trhy začínají již  
17. ledna 2015. Těšíme se na vás! 

Vážení a milí sponzoři a dárci,
opět probíhá celostátní akce Tříkrálová sbírka (15. ročník), kdy koledníci obchází městy, městysi 
a vesnicemi po celé republice. Tentokrát v termínu od 5. do 11. ledna 2015.
Výtěžek sbírky bude použit na charitní projekty v ČR i v zahraničí. Část vybraných prostředků může 
charita Neratovice použít na zakoupení kompenzačních pomůcek pro své klienty. Věříme, že i letos 
najdete ve svých srdcích místo, a přispějete na dobrou věc.
Za pomoc a přispění děkují zaměstnanci Farní charity Neratovice.

zámer mesta celákovic

Pronájem obecního bytu obálkovou metodou

Ohlédnutí za minulou 
sezonou farmářských trhů

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2015
Dotace už bez stagnace?
l Václav Tichý, zastupitel města

Není žádným tajemstvím, že dotace města na čin-
nost sportovních oddílů a klubů v Čelákovicích
v posledních letech stále klesaly nebo stagnovaly,
třebaže se jejich režijní náklady především za energie
adopravu rok co rok rapidně zvyšovaly. Navrhovaná
částka v rozpočtu na rok 2014 – 1,2 milionu korun –
by tento negativní trend dál prodlužovala.
V okolních asrovnatelných městech není sport dlou-
hodobě tak podfinancovaný jako v Čelákovicích.
Například v Benátkách nad Jizerou rozdělilo Zastu-
pitelstvo města v letošním roce na činnost sportov-
ních subjektů částku 7 milionů Kč, další dva
miliony Kč byly vyčleněny na provoz Městského
stadionu, město se spolupodílí i na úhradách energií.
K tomu je nutno ještě připočíst 5 milionů Kč na pro-
voz zimního stadionu a 1,8 mi lionu korun na spor-
tovní halu…
V Čelákovicích je v klubech a oddílech registrova-
ných 1 873 členů, což je asi šestina většinou mladých
obyvatel města a dětí. Vzhledem k tomu, že aktivní
pohyb je tou nejlepší cestou ke zdravému životnímu
stylu, jsem po dohodě s dalšími zastupiteli, řečeno
parlamentní hantýrkou „napříč politickým spek-
trem“, inicioval navýšit zmíněnou rozpočtovanou
částku na jedno procento z očekávaných příjmů
města, tj. na 2 miliony korun. Velmi mě potěšilo, že
tento návrh, který výrazně prolomil dosavadní spor-
tovní dotace, byl jednomyslně schválen, opůl milio-
nu korun si polepšila také mimosportovní občanská
sdružení. Předpokládám, že minimálně stejné částky
budou začleněny do rozpočtu města Čelákovic na
rok 2015 i léta další…
Dovolte ještě jednu poznámku kposlednímu Zastu-
pitelstvu roku 2013. Trvalo také hodně dlouho přes
půlnoc (do třetí hodiny ranní) jako většina těch
posledních, v jeho průběhu se objevila spousta úče-
lových „brzd“ či osobních invektiv. Ale ten nejzá-
sadnější bod programu – návrh rozpočtu města na
rok 2014 –byl projednán velmi konstruktivně a také
s dalšími navrhovanými změnami jednomyslně
schválen.
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NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2014
l odbor školství, informací a kultury

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém
roce občanům, 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.

Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2014“. Uzávěrka podání
je 31. března 2014. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být písemně podané
a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových stránkách města v oddílu
Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.

Zateplení objektu MŠ Rumunská – podpora OPŽP
l Bohumil Klicpera, místostarosta

Jak již jsme několikrát v našem Zpravodaji avizo-
vali, naším dlouhodobým záměrem je snižování
energetické náročnosti objektů ve vlastnictví měs-
ta. Chceme v našem městě realizovat úsporná
opatření v oblasti hospodaření s energií, jejichž
cílem je zejména zvýšení úspor energie v oblasti
konečné spotřeby a vůbec snížení celkové spo-
třeby energie, maximalizace energetické efektiv-
nosti i racionální využívání zdrojů včetně snížení
ekonomické náročnosti provozu zařízení.
Pro příští rok 2014 jsme se zaměřili na snížení ener-
getické náročnosti objektu MŠ Rumunská 1447,
tj. učebních pavilonů včetně hospodářské budovy,
ve kterých chceme realizovat stavební úpravy na
základě doporučení již zpracovaného energetic-
kého auditu. Předmětem této stavby bude výměna
výplní okenních otvorů v obvodovém plášti, zate-
plení střechy a zateplení fasády včetně úprav spo-
jovacích krčků jednotlivých pavilonů školky.
Z rozpočtu Projektové dokumentace pro provádění
stavby byly stanoveny předpokládané náklady na
zateplení objektu ve výši asi 13 mil. Kč.

Podali jsme proto v listopadu 2013 Žádost
o poskytnutí podpory v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, a to Výzvy č. 50 v pri-
oritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
a podoblasti 3.2.1. Realizace úspor energie.
Máme eminentní zájem na získání příslušné pod-
pory, proto jsme zacílili na dosažení dotace ve
výši asi 7 mil. Kč s předpokladem dofinancování
vlastními prostředky města ve výši asi 6 mil. Kč.
Domníváme se, že právě v této variantě dosáh-
neme optimálního počtu bodů (kalkulujeme se
73 body) k získání finanční podpory z Fondu sou-
držnosti. Žádosti totiž poskytovatel dotace
boduje a s narůstajícím počtem bodů vzrůstá
i šance na úspěch při žádosti o dotaci, ale sou-
časně se také snižuje podíl dotace a zvyšuje se
vlastní podíl žadatele.
Pokud bude tento náš projekt úspěšný a získáme
podporu v rámci Operačního programu Životní
prostředí, předpokládáme zahájení realizace
zateplení objektu MŠ v 3/2014 a ukončení nej-
později v 12/2014. V opačném případě půjdeme
do další Výzvy OPŽP.

Rekonstrukce čelákovického nádraží plánována
v letech 2016–2018

l Miloš Sekyra, zastupitel města

V pátek dne 22. listopadu 2013 se uskutečnila odborná konference Blízká budoucnost
kolejí a stanic v Praze a okolí. Z akce Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-
-Vysočany, 2. stavba, by měla být vyjmuta železniční stanice v Čelákovicích. Její
kompletní přestavba by měla dle předpokladů Správy železniční dopravní cesty
proběhnout v letech 2016–2018.

Na ní by v letech 2017–2021 měla navázat optimalizace železniční trati Lysá nad Labem (mimo) – Čelá-
kovice (mimo) – Praha-Vysočany. V rámci této optimalizace by měla být realizována přeložka železniční
trati u Čelákovic, zároveň by měla vzniknout nová železniční zastávka Praha-Rajská zahrada. Ta se
bude nacházet v bezprostřední blízkosti sídliště s více než 25 tisíci obyvateli. V letech 2016–2018 by
mělo dojít i k rozšíření pražského Masarykova nádraží ze současných sedmi na devět kolejí. Součástí
připravované dokumentace je i nová železniční zastávka Praha-Karlín.
Pro připomenutí – budova čelákovické nádražní budovy byla před pěti lety zrekonstruována investicí
Českých drah ve výši necelých 20 milionů korun. Tato rekonstrukce byla zahájena na počátku února
2009.

l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rada města vybrala na základě nabídky dohledo-
vých systémů pro seniory variantu nákupu senior-
ského telefonu Aligator A340, mezi jehož funkce
kromě nouzového tlačítka patří rovněž upozornění
na ztrátu signálu a možnost zjištění aktuální polohy
toho, kdo telefon má u sebe. Rada města zároveň
uložila komisi sociální předložit návrh pravidel pro
zapůjčení těchto přístrojů. Po schválení těchto pra-
videl Radou města budou zakoupené přístroje na
základě smlouvy ovýpůjčce poskytnuty jednotlivým
seniorům, kteří si již budou náklady na poskytovanou
službu hradit sami. Ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 10
hodin proběhne v obřadní síni města Čelákovic na
radnici informační schůzka – zveme srdečně všech-
ny, kteří by měli jak o poskytovanou službu, tak
o výpůjčku přístrojů zájem.

postačí nějaká důvěryhodná, ochotná osoba, vybra-
ná ostatními občany této lokality, která by jednou
za čas našla ve svém času volno apředala by poža-
davky občanů z tohoto okrsku na MP Čelákovice.
Závěrem mi dovolte, abych Vám za celý kolektiv
MP Čelákovice popřál hodně zdraví a vše nejlepší
v novém roce 2014.
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zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za cenu 470 000 Kč.
ZM neschválilo prodej části pozemku p. č. 40/7 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
cca 51 m2 z celkové výměry 1646 m2, v k. ú. Zálu-
ží u Čelákovic a obci Čelákovice a pozemku p. č. 
500/84 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 444 m2, 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
ZM neschválilo odkoupení pozemku p. č. 1591/7 
– trvalý travní porost, o výměře 224 m2, v k. ú. 
Káraný a obci Káraný.

Dotace pro zeleň města
Zastupitelé schválili Smlouvu č. 14167946 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí na akci „Revitalizace významné 
sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovic“ 
mezi městem Čelákovice jako příjemcem pod-
pory a Státním fondem životního prostředí České 
republiky. SFŽP ČR se zavazuje poskytnout pří-
jemci podpory, městu Čelákovice, dotaci ve výši 
117 248,80 Kč.

Územní plán města
Pro pořízení územního plánu Čelákovic ZM určilo 
zastupitele Petra Studničku.
Dále ZM rozhodlo na základě posouzení a sta-
noviska pořizovatele, že nevyhovuje návrhu na 
pořízení Územního plánu Čelákovic č. 107–111 
a vyhovuje návrhu č. 112.
Uložilo také místostarostovi II bezodkladně in-
formovat o výsledku jednání ZM k návrhům na 
pořízení Územního plánu Čelákovic jejich navr-
hovatele a úřad územního plánování.

Dotace na rekonstrukci zásahového hasič-
ského vozidla
ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové do-
tace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo-
českého Fondu podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpo-
ra obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek 
sboru dobrovolných hasičů mezi městem Čelá-
kovice jako příjemcem a Středočeským krajem, 
Praha 5, jako poskytovatelem o poskytnutí úče-
lové dotace v rámci Tematického zadání Podpo-
ra obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek 
sboru dobrovolných hasičů.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na re-
konstrukci zásahového hasičského vozidla CAS 
25K v maximální výši 475 000 Kč, maximálně 
však ve výši 95 % celkových skutečných finanč-
ních nákladů, minimální spoluúčast města je 5 %.

Výbory Zastupitelstva
Zastupitelé formou tajné volby zvolili členy výbo-
rů ZM.
Členy finančního výboru města Čelákovic jsou: 
Veronika Knobová, Richard Nejman, Petr Přerov-
ský, Markéta Reisiegelová, Miloslav Uhlíř a Vác-
lav Vlasák.
Členy kontrolního výboru města Čelákovic jsou: 
Martin Bajer, Petr Kaucký, Denisa Löffelmanno-
vá, Hana Machálková, Vladimír Najbrt a Kateřina 
Znojilová.
Členy osadního výboru Sedlčánky jsou: Jaroslav 
Chour, Lucie Chrůmová, Petr Kejmar, Lukáš Le-
beda, Denisa Löffelmannová a Aleš Nekola.
Členy osadního výboru Záluží jsou: Jana Barto-
šová, Ludmila Forejtová, Josef Hruška a Jaroslav 
Žižka.
Výběr z usnesení ZM č. 2 ze dne 10. 12. 2014.

l -dv-

Seniorské telefony Aligator
Radní konstatovali, že projekt pronájmu tele-
fonů pro seniory Aligator je neúspěšný. Ze 48 
zakoupených přístrojů za cenu 79 200 Kč byl 
zapůjčen jen jeden.
Dále uložili radnímu Miloši Chourovi zajistit 
právní posouzení, zda v souvislosti s tímto pro-
jektem městu vznikla škoda.

Ulice J. A. Komenského
RM schválila na jednání 25. 11. 2014 soupis 
dodatečných stavebních prací včetně odůvod-
nění jejich nezbytnosti v předpokládané výši 
475 511,24 Kč bez DPH pro zahájení jednacího 
řízení bez uveřejnění zakázky s názvem „Oprava 
vodovodu a kanalizace ulice J. A. Komenského 
– Dodatečné stavební práce“ a uložila vedoucí-
mu odboru rozvoje města jej zahájit.
Na jednání 9. 12. 2014 pak RM schválila na-
bídku, podanou v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění, společnosti HALKO stavební spo-
lečnost, s. r. o., Kolín 2 – Nová Ves I, na pro-
vedení dodatečných stavebních prací zakáz-
ky „Oprava kanalizace a výměna vodovodu 
ulice J. A. Komenského“ za nabídkovou cenu  
484 838 Kč vč. DPH, prodloužení termínu do-
končení těchto stavebních prací o 16 dnů, tj. do 
12. 12. 2014, a příslušný dodatek ke smlouvě 
o dílo toto obsahující.

Dostavba komunikací v Sedlčánkách
Radní schválili Smlouvu o dílo mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností  
GESTAV, s. r. o., Čelákovice, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s náz- 
vem „Dostavba komunikací v Čelákovicích – část 
Sedlčánky“, za cenu 1 264 087,30 Kč vč. DPH.

Pečovatelská služba
Radní schválili pro Pečovatelskou službu měs-
ta Čelákovic záměry nákupu čteček čárového 
kódu k programu „Pečovatelská služba pro  

pečovatelky“ za cenu 36 002,34 Kč a mandlu 
Ironnette 85 za cenu 29 990 Kč.

Školské rady
Rada města odvolala s účinností k 31. 12. 2014 
Zdeňku Tichou z funkce člena školské rady na 
ZŠ Kostelní a za zřizovatele jmenovala do této 
školské rady s účinností od 1. 1. 2015 Petra Ba-
řinu, Valentýnu Chourovou a Petra Studničku.
Do školské rady na ZŠ J. A. Komenského jme-
novala s účinností od 1. 1. 2015 Jindru Chou-
rovou, Milenu Přívozníkovou a Petra Studničku.

Koncepce rozvoje muzea
Na vědomí a bez výhrad vzala Rada Střednědo-
bou koncepci rozvoje Městského muzea v Čelá-
kovicích – na období do roku 2019 a s výhledem 
do roku 2023.

Street workoutová hřiště
Vedoucí odboru životního prostředí radní uložili 
připravit na lednové jednání RM podklad s kom-
pletními informacemi o stavbách Street wor-
koutových hřišť, který má obsahovat zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, smlouvy o dílo, 
fakturace, záznamy o stavbě, vyhodnocení bez-
pečnosti posilovacích prvků apod.

Městský stadion
RM pověřila místostarostu I Miloše Sekyru zajis- 
tit právní posouzení postupu, přípravy a realiza-
ce projektu rekonstrukce Městského stadionu 
„REKO AS“.

Povodňová komise
S účinností od 10. 12. 2014 radní zřídili povod-
ňovou komisi s počtem 9 členů. Za předsedu 
komise jmenovali Josefa Pátka, Miloše Sekyru 
místopředsedou, za členy Karla Turka, Milana 
Lercha, Radka Fedačka, Jiřího Hanzla, Jarosla-
va Jelínka, Jindřicha Týče, Zuzanu Mutínskou 
a za tajemnici Romanu Liscovou. 
Výběr z usnesení RM č. 31/2014 ze dne 25. 11. 
2014 a č. 32/2014 ze dne 9. 12. 2014.

o cem jednali radní mesta

o cem jednali zastupitelé mesta

l -dv-

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury
Zastupitelstvo zrušilo koncesní řízení s názvem 
„Výběr provozovatele vodohospodářské infra-
struktury ve vlastnictví města Čelákovic“, ozná-
mené v Informačním systému veřejných zakázek 
dne 7. 7. 2014 uveřejněním Oznámení o zahájení 
koncesního řízení pod evidenčním číslem 491698 
a rovněž na profilu zadavatele města Čelákovic, 
a schválilo variantu B Koncesního projektu na 
provozování vodohospodářské infrastruktury 
města Čelákovic, tj. zajištění provozování Vodo-
hospodářského majetku na základě provozní – 
koncesní smlouvy s provozovatelem, který bude 
vybrán v novém koncesním řízení.
Dále ZM pověřilo Radu města projednáním 
a schválením Dodatku č. 5 ke stávající Provozo-
vatelské smlouvě, uzavřené mezi městem Čelá-
kovice jako vlastníkem a společností Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Mladá Bole-
slav jako provozovatelem.

Změny názvů ulic
ZM uložilo předsedům osadních výborů projed-
nat nové názvy ulic u duplicitních názvů ulic na 
území města Čelákovic, v Sedlčánkách a Záluží, 
a to v termínu do 31. 1. 2015.

Rozpočet města
Zastupitelé schválili změnu č. 13 rozpočtu města 
Čelákovic 2014, rozpočtový výhled města na léta 
2016–2017 a rozpočet města na rok 2015 včet-
ně doplňujících ukazatelů uvedených v přílohách 
1–3.

Koupě, prodeje
ZM schválilo koupi pozemku st. p. č. -138 – zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 962 m², v k. ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, na kterém 
stojí budova č. p. 87 ve vlastnictví města, za do-
hodnutou cenu 516 594 Kč.
ZM rozhodlo nevyužít předkupního práva na 
koupi ideálního podílu vlastnictví 3/16 stavby  
č. p. 298 na pozemku města st. p. č. -1783 – 
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l  Josef Pátek, starosta, 
Miloš Sekyra, místostarosta I

Rozpočet města pro rok 2015 byl schválen Za-
stupitelstvem dne 10. prosince 2014 celkem 17
hlasy z celkového počtu 20 přítomných zastupi-
telů, což značí silnou podporu, za kterou všem 
zastupitelům, kteří rozpočet podpořili, děkuje-
me. 
Jak se vlastně takový rozpočet sestavuje? 
Nejprve je třeba zvolit si základní strategii, jak 
vlastně má město hospodařit. Vyznáváme udr-
žitelnou strategii financování správy a provozu 
města, abychom město předali budoucím gene-
racím v dobré ekonomické kondici. Tedy:

-  rozpočet musí být sestaven jako vyrovnaný;
-  je počítáno s minimálním prodejem městské-

ho majetku;
-  nejsou přijímány nové úvěry, pokud to není 

nezbytně nutné.
Všechny tři výše uvedené zásady splňuje rozpo-
čet města pro rok 2015 na 100 procent. Příjmy, 
včetně zůstatků na účtech, jsou 280,3 mil. Kč, 
výdaje včetně splátek úvěrů jsou 280,3 mil. Kč, 

tedy vyrovnané. Položka kapitálové příjmy z pro- 
deje majetku je plánována s nulou. A úvěry jen 
splácíme a neplánujeme nové. Pokud to takto 
půjde dál, v roce 2019 bude město bez úvěrů. 
Ale čeká nás dostavba Základní školy v Kostel-
ní ulici, Kamenky, a tam asi úvěrovat budeme 
muset. Výhodou bude, že navážeme na stávající 
splátkové hodnoty, a město tak nezatížíme více 
splátkami.
Dalším krokem je kvalifikovaný odhad daňo-
vých příjmů. Využíváme zčásti vlastní predikce, 
druhým zdrojem je odhad Svazu měst a obcí 
ČR a třetím informace z České národní banky 
a Ministerstva financí. Když jsou pohromadě 
příjmy, přechází se na výdaje. Nejprve je na 
řadě jedenáct příspěvkových organizací, které 
město podporuje neinvestičním příspěvkem na 

chod, a poté rozpočtové organizace např. Pe-
čovatelská služba, Městský bazén, dále finan-
cování Sboru dobrovolných hasičů a Městské 
policie. Zapomenout nesmíme ani na vlastní 
správu města. Potom z toho, co zbude, je te-
prve prostor pro investice. Co nás letos inves-
tičně čeká, se dozvíte v tématu měsíce „Čeláko-
vice v roce 2015“.
Zastupitelé města zároveň v prosinci 2014 
schválili Rozpočtový výhled města Čelákovic na 
léta 2016–2017. Mezi nejvýznamnější plánované 
investice jsou zařazeny rekonstrukce ulice Pro-
kopa Holého, vybudování kanalizace do Záluží, 
dostavba Základní školy Kostelní, opravy veřej-
ného osvětlení V Prokopě a v Jiřině, rekonstruk-
ce vybraných kotelen či investice do bytového 
hospodářství.

Rozpočet pro rok 2015 schválen: 
Čelákovice budou hospodařit s více než čtvrtmiliardou korun

Přehled splátek úvěrů a půjček včetně úroků v letech 2012–2020 v tis. Kč

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Úvěry 8 371 8 495 8 541 6 648 6 713 6 292 3 524 0 0
Úroky 1 543 1 279 1 015 752 499 248 45 0 0
Celkem 9 914 9 774 9 556 7 400 7 212 6 540 3 569 0 0

Zdroj: Rozpočtový výhled 2016–2017

Seznam dotčených ulic s uvedením počtu obyvatel a navrženými novými názvy

Současný název ulice Místo Počet obyvatel Místo Počet obyvatel Změna názvu Navržený název
Dělnická Čelákovice 71 Sedlčánky 53 Sedlčánky Zábranská
Družstevní Čelákovice 107 Sedlčánky 14 Sedlčánky Zemědělská
Husova Čelákovice 61 Sedlčánky 51 Sedlčánky K Nouzovu
Jiráskova Čelákovice 45 Sedlčánky 28 Sedlčánky Průběžná
Jiřinská Čelákovice 40 Sedlčánky 20 Sedlčánky K Božím mukám
Mochovská Čelákovice 90 Sedlčánky 15 Sedlčánky K Říčáku
Mstětická Čelákovice 1 Záluží 35 Čelákovice Zelenečská
U Hřiště Čelákovice 49 Záluží 16 Záluží U Tratě
U Přívozu Čelákovice 5 Sedlčánky 11 Čelákovice U Labe
V Zátiší Čelákovice 51 Sedlčánky 11 Sedlčánky Na Plácku

Deset ulic v našem městě musí změnit své jméno!

l  Petr Studnička, místostarosta II

Dne 10. března 2014 vyzval Český úřad ze-
měměřický a katastrální město Čelákovice 
k odstranění shody názvů u deseti ulic na úze-
mí města. Bývalí členové Rady města dne 28. 
dubna 2014 pověřili tajemníka Městského úřa-
du Čelákovice Jana Barana, aby v součinnosti 
s příslušnými vedoucími odborů připravil kom-
plexní podkladové materiály pro zasedání Za-
stupitelstva města v termínu do 30. listopadu 
2014. Zastupitelstvo města podkladový materiál 
projednalo dne 10. prosince 2014, avšak nepři-
jalo žádné usnesení. Důvodem byla především 
nízká informovanost občanů a skutečnost, že 
navržené nové názvy ulic s nimi buď nebyly pro-
jednány vůbec, anebo s některými návrhy obča-
né vyslovili nesouhlas! 
Při rozhodování o tom, která ulice bude pře-
jmenována, byla důsledně uplatněna zásada, 
aby se změna dotkla co možná nejnižšího poč- 
tu občanů, kteří mají v konkrétní ulici trvalý po-
byt. Celkem se změna týkající se odstranění 
duplicitních názvů ulic dotkne 214 občanů na-
šeho města, z toho 6 v Čelákovicích, 16 v Záluží 
a 192 v Sedlčánkách.
Důvodem změny názvů ulic je nejen digitaliza-
ce katastrálních map, ale i správné doručování 

poštovních zásilek a snadnější fungování In-
tegrovaného záchranného systému – hasičů, 
zdravotnické záchranné služby i policie.
Navržené nové názvy ulic projednala komise pro 
kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity 
dne 8. září 2014. Po zveřejnění zápisu z jednání 
komise byly doručeny další návrhy na přejme-
nování ulice Jiřinské v Sedlčánkách. Alterna-
tivními názvy jsou U Křížku, Ke Křížku, K Jiřině 
a Dr. Černého.
Město se pokusí vyjít občanům dotčeným změ-
nou názvu ulic maximálně vstříc. V průběhu led-
na jsou plánována setkání vedení města s obča-
ny dotčených ulic za účasti předsedů osadních 
výborů. Dále bude pro občany připraven jedno-
duchý manuál, ve kterém budou uvedeny zá-
kladní informace, co všechno by neměli občané 
opomenout po změně názvu ulice. Stejně tak 
budou vedena jednání o možnosti jednorázové-
ho zřízení „pojízdného úřadu“, kdy by v předem 
domluveném termínu byli přítomni zaměstnanci 
Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav v dotčených lokalitách, aby si občané 
mohli bezplatně vyřídit žádost o vydání nové 
občanského průkazu, a nemuseli tak jezdit buď 
do Staré Boleslavi, nebo do Prahy.
Zastupitelstvo města uložilo předsedům osadní-
ho výboru Sedlčánky Petru Kabátovi a osadního 

výboru Záluží Romanu Přívozníkovi projednat 
nové názvy ulic u duplicitních názvů na úze-
mí města Čelákovic, v Sedlčánkách a v Záluží 
v termínu do 31. ledna 2015. Zastupitelé pro-
jednají doplněný a upravený materiál na svém 
zasedání dne 25. února 2015. Účinnost změn 
a přejmenování nových ulic budou stanoveny 
tak, aby stihli zaměstnanci Městského úřadu 
Čelákovice provést příslušné změny na daných 
adresách v centrálních registrech.
Při výpisu volebních okrsků ze Základních re-
gistrů a při kontrole uličních čar byly zjištěny 
nesrovnalosti rovněž u řady objektů. Z tohoto 
důvodu budou stanoveny nově i uliční čáry. 
Například bude protažena uliční čára ulice 
Stankovského až k č. p. 1941 (CZ.TECH Čelá-
kovice), č. p. 1649 (prodejna Albert) bude při-
řazeno k ulici Stankovského, budova fary bude 
přeřazena z ulice Kostelní do ulice Na Hrádku, 
č. p. 1685 (čerpací stanice Benzina) bude pře-
řazeno z ulice Spojovací do ulice Toušeňské,  
č. p. 1959 (prodejna Billa) bude přeřazeno z uli-
ce Sokolovské do ulice Toušeňské, č. p. 2042 
(prodejna Tesco), které nemá přiřazenou ulici, 
bude přiřazeno k ulici Průmyslové. Odstraněny 
budou rovněž nesrovnalosti u řady adresních 
míst.



str. 6 leden 2015

ZPRÁVY Z RADNICE

l  Marek Skalický, radní

V rámci „rozjíždění investic“ minulým vede-
ním města Čelákovic po změnách na radnici 
v září 2013 se jaksi zapomínalo na důležité 
provozní záležitosti města. Jednou z nich 
bylo provozování sítě vodovodu a kanaliza-
ce, kdy město bylo nečinností radnice vy-
staveno riziku, že od 1. 1. 2015 nebude mít 
tento systém funkční, jinak řečeno, nebude 
mít toho, kdo se o něj odborně stará.
Po převzetí radnice z počátku listopadu mělo její 
nové vedení „na stole“ hned dvě velmi proble-
matické záležitosti týkající se provozování vodo-
vodu a kanalizace v našem městě. Jednou bylo 
nekončící koncesní řízení a druhou prodloužení 
provozování sítě se současným provozovatelem.
Vzhledem k tomu, že stávající smlouva na pro-
vozování vodovodu a kanalizace v Čelákovicích 
byla platná do 31. 12. 2014, ihned po svém zvo-
lení se nové vedení města sešlo se zástupci pro-
vozovatele, společností VaK Mladá Boleslav, a.s. 
K našemu velkému překvapení se současným 
správcem vodovodní a kanalizační sítě v Čelá-
kovicích nikdo z minulého vedení radnice před 
volbami nejednal, a to ani v tak podstatné zále-
žitosti, jako je zajištění jeho provozu po ukončení 
smlouvy od 1. 1. 2015.
Prodloužení provozovatelské smlouvy úzce sou-
visí s probíhajícím koncesním neboli výběrovým 
řízením na nového provozovatele vodovodu a ka-
nalizace na období dalších 10 let. Koncesní řízení 
bylo nejenže vypsáno dosti pozdě – až v polovi-
ně loňského roku, ale také s chybami, které byly 

jednou z příčin prodloužení tohoto výběrového 
řízení až do jara roku 2015, což už je mimo rámec 
platné smlouvy o provozování. Dosluhující vede-
ní města o tomto problému velmi dobře vědělo, 
a i přesto se o další provozování sítě směrem 
k provozovateli nezajímalo. VaK Mladá Bole-
slav tak byl připraven k 31. 12. 2014 vodovodní 
a kanalizační síť, včetně čistírny odpadních vod, 
z končícího pronájmu předat městu zpět.
Po dvou kolech jednání nového vedení radnice 
s VaKem Mladá Boleslav a dále schůzkách se 
zástupci Státního fondu životního prostředí se 
podařilo vyjednat nejen pokračování provozování 
od 1. 1. 2015, ale také úzkou spolupráci VaKu 
při shromáždění veškerých údajů, které je nutné 
do koncesního řízení s ohledem na transparent-
nost a diskriminaci uvést. Po jednání s adminis-
trátorem koncesního řízení bylo z jeho strany 
navrženo koncesní řízení pro zásadní nedostatky 

zrušit a vypsat řízení nové, s jinými pravidly, která 
nejsou pro město tak riziková jako ta současná. 
Zejména se jedná o nastavení kvalifikačních kri-
térií, která byla ze strany bývalého vedení radnice 
nastavena velmi benevolentně a značně nestan-
dardně. 
Celá záležitost provozování vodovodu a kanali-
zace v Čelákovicích byla podrobně diskutována 
na zasedání Zastupitelstva města dne 10. prosin-
ce 2014, přičemž pro zrušení probíhajícího kon-
cesního řízení a vypsání nového bylo celkem 15 
zastupitelů z 20 přítomných.
Čelákovice se tak nemusejí „bát“, že po Novém 
roce nebudou mít provoz své vodovodní a kana-
lizační sítě zajištěn. Zároveň město vypíše nové 
koncesní řízení, které odpovídá českým i evrop-
ským standardům a jeho výsledek nebude pro 
město v rovině „rizikový“.

Čelákovice budou mít od 1. 1. 2015 zatím stávajícího provozovatele  
vodovodu a kanalizace

ČOV Čelákovice. Foto: archiv ORM

l  Josef Pátek, starosta,  
Miroslav Opa, předseda finančního výboru 
Zastupitelstva

Zastupitelé města v loňském roce na návrh 
Václava Tichého a Josefa Pátka zvýšili alokaci 
finančních prostředků na dotace sportovním 
subjektům a spolkům na dvojnásobek. V rámci 
plnění předvolebního slibu jsou obě tyto položky 
v rozpočtu 2015 dohromady navýšeny o dalších 
500 000 Kč. Sportovní subjekty a spolky žádaly 
o dotaci do 15. prosince 2014 a nyní aktuálně 
probíhá hodnocení žádostí. Přidělení dotačních 
prostředků a jejich vyplacení proběhne v první 
polovině letošního roku. Počítáme s navýšením 
finančních prostředků i v dalších letech, a to li-
neárně vždy o půl milionu korun.

Zdroj: www.celakovice.cz

Spolky i sportovci si v letošním roce opět polepší!
Celkový objem dotací poskytnutý v řádném termínu sportovním subjektům a spolkům v Čelá-
kovicích v letech 2008–2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sportovní subjekty 999 1002 1050 1050 1079 1060 1729
Spolky - občanská sdružení 342 455 380 440 445 426 850
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l  Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje města Čelákovic

Od ledna 2015 se novou rubrikou Zpravodaje 
stává „Zastupitelská aréna“, v níž dostanou 
prostor vyjádřit se k aktuálním problémům 
města zástupci jednotlivých politických sub-
jektů zastoupených v Zastupitelstvu města Če-
lákovic. Těch je v 7. volebním období v letech 

2014–2018 celkem sedm. Konkrétně se jed-
ná o Občanskou demokratickou stranu, ANO 
2011, STAN-PRO Č = PRO ČELÁKOVICE, Ko-
munistickou stranu Čech a Moravy, Českou 
stranu sociálně demokratickou, SNK Naše Če-
lákovice a TOP 09.
Pravidla rubriky jsou velmi jednoduchá – na 
znění anketní otázky pro příslušný měsíc se 
musí shodnout většina členů redakční rady,  

odpovídat může vždy jeden zastupitel ze sub-
jektu zastoupeného v Zastupitelstvu, rozsah 
příspěvku je omezen max. 1 000 znaky (včetně 
mezer) a uzávěrka pro dodání odpovědí, které 
se zasílají na standardní e-mail: zpravodaj@
celakovice.cz, je shodná s termínem uzávěrky 
stanoveným pro ostatní příspěvky.

Nová rubrika: ZASTUPITELSKÁ ARÉNA
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l  Josef Pátek, zastupitel

Zima zatím ještě neprověřila 
naši přípravu, ale věřím, že když 
napadne sníh, tak vše zvládneme 
ke spokojenosti občanů. Je-li 
ve vašich možnostech odklízení 
sněhu před vaším domem, moc 
rádi přijmeme tuto pomoc, díky níž 
budou zejména chodníky rychleji 
schůdné. Přesto buďte opatrní 
a snažte se předejít případným 
úrazům. Také bych připomněl, 
že ve městě máme komunikace, 
o které se stará Krajská správa 
a údržba silnic, a nikoliv město. 
Jedná se zejména o ulice Tou-
šeňskou, Masarykovu, Mochov-
skou, Sedláčkovu, Rooseveltovu 
a průjezdní komunikace v Císařské 
Kuchyni a Záluží. Na jarní úklid 
připravujeme novinku, kterou je 
nákup mobilního vysavače. Ten 
bude pomáhat uklízet chodníky 
od všemožného smetí a psích 
exkrementů. Na tento nepořádek 
si stěžujete nejčastěji. Stroj bude 
v provozu vždy v sezóně a celý 
den bude brázdit čelákovické 
chodníky a dělat naše město čis-
tější. Taktéž připravujeme nákup 
dalších odpadkových košů s pytlí-
ky, které umístíme dle požadavků 
občanů. 

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se  
k tématu nevyjádřili.

Zastupitel zvolený za ČSSD se  
k tématu nevyjádřil.

Vánoce na blátě

l  Renata Fialová, zastupitelka

Jelikož letošní Vánoce budou do-
slova a do písmene na blátě, chci 
se více soustředit na zodpověd-
nost obyvatel za veřejný prostor. 
Špatným příkladem je silnice od 
Sedlčánek přes Cucovnu k Mo-
chovu. V současnosti se používá 
jako svozová cesta pro zeměděl-
ské stroje a podle toho také vypa-
dá. Souvislá vrstva řídkého bahna 
pokrývá celou vozovku, od kol 
se bahno s čvachtavým zvukem 
dostává nejen na spodní polovinu 
auta, ale i na ty, co jedou za vámi. 
A pokud potkáte auto nebo traktor 
v protisměru, „koupíte nášup“ 
i na čelní sklo. Stav vozidla po 
projetí této veřejné komunikace je 
zoufalý. 
Je mi lhostejné, na kterém ka-
tastru silnice je a kdo se o ni má 
starat. Není mi ale jedno, že vůbec 
někoho napadne silnici dostat do 
tohoto stavu a spoléhat se na to, 
že ostatní uživatelé komunikace se 
s tím jednoduše smíří.
Toto není apel na město, ať platí 
další vybavení a provoz Tech-
nických služeb, ale na všechny, 
aby se nespoléhali, že „to“ za 
ně někdo uklidí, a aby se chovali 
k veřejnému prostoru zodpovědně.

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Jsem spokojen s úklidem měst-
ských komunikací a chodníků 
v zimním období? Jsem i nejsem. 
To záleží na více faktorech. Roz-
hodující je, jaké bude počasí, kolik 
napadne sněhu, zda bude velký 
mráz, obleva… Dle mého názoru 
a názoru občanů, se kterými jsem 
o tématu hovořil, je úklid přiměře-
ně prováděn dle možností našich 
Technických služeb (TS). Největší 
pozornost je věnována centru 
města a přilehlým ulicím, čím dále 
od středu města, tím menší inten-
zita uklízení. Logicky z toho vyplý-
vá, že největší problémy s nedo-
statečně uklizenými komunikacemi 
a chodníky jsou v odlehlých ulicích 
a okrajových městských částech 
Záluží, Jiřina, Sedlčánky…
Těmto lokalitám by se měla 
věnovat větší pozornost. Také je 
velmi důležité, v případě, že by 
se nepodařilo včas uklidit z ulic 
a chodníků sněhovou nadílku, aby 
při případném oteplení a následné 
oblevě TS operativně posílily své 
pracovní skupiny k odstranění 
rozbředlého sněhu.
Nezanedbatelná je i pomoc 
občanů, kteří nezištně vypomáhají 
s úklidem okolo svých domů, bytů.

l  Milan Tichý, zastupitel

O, jak to dělají jinde?
Asi to dělají oběma rukama – od 
té doby, co jsem toto konstatoval, 
si uklízím v blízkém okolí sám 
a není mi to cizí.
Nahrazuji totiž tu druhou ruku. 
Snad mě této dobrovolné služby 
TS města, nebo jiná organizace 
jednou zbaví!

Otázka
Jste spokojen/a 

s úklidem  

a pořádkem na  

našich chodnících 

a komunikacích  

v průběhu  

zimního období?
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l  odbor životního prostředí

ŽLUTÝ kontejner – plasty a nápojové kartóny
V h a z u j t e : 
fólie, sáčky, 
plastové taš-
ky, sešlápnu-
té PET lahve, 
obaly od pra-
cích, čisticích 
a kosmetic-

kých přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných 
výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, oba-
ly od CD disků a další výrobky z plastů, menší 
kusy pěnového polystyrénu, kartóny od nápojů 
a dalších potravin.
Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev 
a jiných nebezpečných látek, sáčky od různých 
potravin v prášku, podlahové krytiny, novoduro-
vé trubky.
Úprava plastů před vhozením: 
-  PET lahve sešlápněte, aby se jejich objem 

zmenšil na minimum, víčko nedotahujte, etike-
ty není třeba odstraňovat;

-  z kelímků od jogurtů a dalších mléčných výrob-
ků důkladně vyškrábejte jejich obsah (pokud je 
skladujete doma delší dobu, je lepší je vymýt);

-  šampóny, krémy apod. před vyhozením obalu 
zcela spotřebujte;

-  mastné plastové obaly (např. od oleje) vymyjte 
vodou se saponátem (olej znesnadňuje recyk-
laci), nevymyté patří do směsného odpadu 
stejně jako plastové obaly, ve kterých zůstávají 
zbytky barvy, pasty, krému;

-  prázdné nápojové kartóny sešlápněte (ideálně 
po vypláchnutí trochou vody), plastové víčko 
můžete nasadit zpět.

MODRÝ kontejner – papír
V h a z u j t e : 
časopisy, no-
viny, letáky, 
kancelářský 
papír (i skarto-
vaný), sešity, 
krabice, papí-
rové obaly, le-
penku, knihy.

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jakkoli zne-
čištěný papír.

Úprava před vhozením: 
-  krabice před vhozením rozložte nebo sešlápně-

te, abyste zmenšili jejich objem;
-  drátky ze sešívačky není třeba odstraňovat;
- fóliové okénko z obálek není třeba odstraňovat;
- bublinkové fólie z obálek odstraňte.

ZELENÝ plastový kontejner s vhozy – sklo
Vhazujte: ba-
revné i bílé 
sklo – láhve od 
alkoholických 
i nealkoholic-
kých nápojů 
(vratné zálo-
hované sklo 

vracejte zpět do obchodu), skleněné nádoby 
od kečupů, kompotů, zavařenin, přesnídávek 
apod., rozbité skleničky, tabulové sklo z oken 
a dveří.
Nepatří sem: keramika a porcelán, autosklo, zr-
cadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

ČERVENÝ kovový kontejner – baterie a drob-
né elektrozařízení

Vhazujte: baterie 
a drobná elektroza-
řízení (kalkulačky, 
rádia, drobné PC 
vybavení, discmany, 
telefony, elektronic-
ké hračky apod).
Nepatří sem: tele-
vizory, PC monitory, 
zářivky a úsporné 
žárovky (obsahují 

rtuť, odevzdejte je v prodejnách elektro nebo ve 
sběrném dvoře), tonery, CD, videokazety a jiná 
záznamová média ani větší domácí spotřebiče 
(ledničky, pračky apod.) – to vše patří do sběr-
ného dvora.

ZELENÝ kovový kontejner s pákou – textil 
Vhazujte: zavázané igelitové tašky či jiné uza-
vřené obaly, které textil ochrání před navlhnutím 
a znečištěním, obsahující: košile, trička, miki-
ny, svetry, šaty, sukně, kalhoty, tepláky, pyža-
ma, saka, kabáty, bundy, utěrky, ručníky, ložní 
prádlo, bytový textil, spárovanou obuv, kabelky, 
tašky, batohy, hračky.

Nepatří sem: kober-
ce, matrace, netex-
tilní materiály, silně 
znečištěné a mokré 
textilie.
Zachovalý textil je vy-
užíván na dobročinné 
účely, nenositelný tex-
til poslouží po zpraco-
vání např. jako úkli-
dový textil, výplňový 
textil, náplně polštářů 

a autosedaček, izolace, přikrývky. 

Další odpady:
-  nebezpečný odpad (oleje a tuky, provozní 

kapaliny z motorových vozidel, prostředky na 
hubení plevele, hmyzu a další domácí chemi-
kálie, lepidla, barvy, rozpouštědla a obaly od 
nich) odevzdejte ve sběrném dvoře;

-  nepoužitá léčiva odevzdejte v lékárně nebo ve 
sběrném dvoře;

-  fritovací olej odevzdejte ve sběrném dvoře;
-  kovové obaly a hliníková víčka můžete ode-

vzdat ve sběrném dvoře;
-  kombinované obaly s označením např. C/

LDPE nebo C/PP se skládají ze dvou či více 
materiálů, které od sebe nelze jednoduše od-
dělit, proto je odhazujte do směsného odpadu;

-  dětské pleny, papírové kapesníky a dámské 
hygienické potřeby patří do směsného odpadu;

-  molitan patří do směsného odpadu nebo jej 
odevzdejte ve sběrném dvoře;

-  reflektorové a halogenové žárovky vhazujte 
do směsného odpadu;

-  polaminátovaný či povoskovaný papír patří 
do směsného odpadu;

-  účtenky z termopapíru patří do směsného od-
padu;

-  plata a krabičky od vajec patří do směsného 
odpadu nebo do kompostéru;

-  velkoobjemový odpad (nábytek, podlahové 
krytiny, sanitární keramika apod.) odvezte do 
sběrného dvora;

-  bioodpad ze zahrady můžete sami komposto-
vat nebo odevzdat ve sběrném dvoře.

Zdroj: www.jaktridit.cz (EKO-KOM, a. s.),  
www.cervenekontejnery.cz (ASEKOL, s. r. o.) 
a www.koutex.cz (KOUTECKÝ, s. r. o.)  
www.ekolist.cz

JAK  SPRÁVNĚ  TŘ ÍD IT?

l  Miloš Sekyra, místostarosta I

Každou první středu v měsíci se v pravé po-
ledne rozhoukají po celé České republice 
sirény. Tento signál trvá 140 sekund a jde 
o zkoušku jejich funkčnosti. Jednotný sys-
tém varování a informování je v České re-
publice budován od roku 1991. V současné 
době se v působnosti Hasičského záchran-
ného sboru ČR nachází více než 5 000 sirén, 
které pokrývají 85 % obydleného území re-
publiky varovným signálem.
Celkem lze slyšet tři druhy houkání sirén – vždy 
první středu v měsíci zazní stálý, nekolísavý 
signál, který ověřuje funkčnost jednotlivých za-
řízení. Přerušovaný signál po dobu 60 sekund, 
napodobující zvuk trubky HO-ŘÍ, HO-ŘÍ, neva-

ruje přímo před nebezpečím, ale svolává jed-
notky dobrovolných hasičů. Jediný signál, který 
vždy varuje před nebezpečím (např. povodně, 
nehoda s únikem nebezpečné látky), je kolísavý 
signál znějící po dobu 140 sekund. 
V daném případě je houkání sirén doprováze-
no i verbální informací. Typy slovních výstrah, 
které doprovází kolísavý tón sirén, jsou: „Vše-
obecná výstraha“, „Nebezpečí zátopové vlny“, 
„Chemická havárie“, „Radiační havárie“. Sou-
časně jsou obyvatelé vyzýváni ke sledování vy-
sílání České televize a Českého rozhlasu.
Rada města dne 9. prosince 2014 zřídila po-
vodňovou komisi s počtem 9 členů. Jejím před-
sedou jmenovala Josefa Pátka a místopředse-
dou Miloše Sekyru, členy Karla Turka, Milana 
Lercha, Radka Fedačka, Jiřího Hanzla, Jarosla-

va Jelínka, Jindřicha Týče a Zuzanu Mutínskou. 
Tajemnicí komise byla určena Romana Liscová.
Nařízení města N 1/2013, které se týká zimní 
údržby komunikací, uvádí, že kalamitní situaci 
vyhlašuje Městský úřad Čelákovice na žádost 
správce místních komunikací. Vedoucím kala-
mitního štábu je starosta, zástupcem místosta-
rosta I, členy tajemník Městského úřadu, ředitel 
Technických služeb, vedoucí odboru hospo-
dářského, vedoucí odboru životního prostředí 
a velitel Mětské policie.

Co znamená signál „Všeobecná výstraha“?
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l  Aleš Kužílek, radní Czela.net

Během uplynulého roku se toho opět v našem 
spolku událo nemálo. Nejsme jen blázni od po-
čítačů, jsme sdružení lidí různých zájmů.
Pácháme častěji spolkové akce, kde se může-
me potkat naživo, bez bariér, bez vstupného. 
V uplynulém roce to byl druhý ročník czela.festu 
(kulturní festival rozšiřující kulturní nabídku v na-
šem městě) každoroční pálení čarodějnic, czela.
kýta spojená s exkurzí ve vodárně v Káraném, 
vánoční párty a další. 
Ve sdružení máme několik nesíťových benefitů, 
které mohou členové využívat v průběhu roku. 
Každé pondělí večer chodíme plavat do Měst-
ského bazénu (pro členy zdarma), v místním KD 
máme na vybrané kulturní akce slevy ze vstup-
ného, v letní sezoně budeme využívat tenisové 
kurty a plánujeme další.

Pro aktivní členy jsme vypsali pobídku na pro-
jekty – pokud kdokoliv přijde se zajímavým ná-
padem, rádi projekt finančně podpoříme. V led-
nu plánujeme třeba postavit 3D tiskárnu.
Po celý rok jsme nadále budovali a vylepšova-
li naši síť. V Mochově jsme optiku už rozsvítili, 
chráničky na optické kabely jsou nově položeny 
například v Toušeni. Díky práci Podpory nám síť 
běhá bez větších problémů, a můžeme se věno-
vat tomu, co nás opravdu baví.
Musím poděkovat všem, jež k chodu spolku 
přispívají, i těm, jež se akcí aktivně zúčastňují. 
Pokud máte jakékoliv dotazy, náměty či připo-
mínky, budeme rádi, pokud nám napíšete na  
e-mail: rada@czela.net
A sledujte www.czela.net
Za celé naše sdružení přeji všem spoluobčanům 
hodně úspěchů v roce 2015.

l  Adéla Dvořáková

Milí přátelé a spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem svým 
i pana faráře Uličného poděkovala za vaši laskavost a ochotu 
ubytovat ve svých domovech evropskou mládež Taize.
Velice si vás vážíme a především naši hosté, kteří byli velmi spo-
kojeni a překvapeni pohostinností v českých rodinách. Též bych 
ráda poděkovala paní farářce Poloprutské z CČSH, panu doktoru 
Luhanovi z Církve bratrské a Marii Plecháčkové za spolupráci při 
organizaci.
Přejeme vám do nového roku 2015 hodně štěstí, zdraví a Božího 
požehnání.

l  Jan Topinka

Dne 27. listopadu 2014 se konal v Městském 
muzeu diskusní večer o chystané studii zamě-
řené na identifikaci hlavních zdrojů znečištění 
ovzduší v Čelákovicích, která bude provedena 
v lednu a únoru 2015 v rámci vědeckých projek-
tů podpořených Grantovou agenturou ČR (CE-
NATOX), EU a Ministerstvem životního prostředí 
(MEDETOX). O tom, jak bude studie provedena, 
jaké jsou možné důsledky znečištění ovzduší 
pro lidské zdraví a jaké jsou možnosti ke zlep-
šení, diskutovali s občany přední čeští odbor-
níci, kteří budou studii provádět. Zatím největší 
měření kvality ovzduší bude provedeno zcela 
bez finančních nákladů města a má zejména 
posoudit příspěvek hlavních zdrojů znečištění 
ovzduší, tj. dopravy, lokálních zdrojů vytápění 
a průmyslu. Tento příspěvek nelze spolehlivě 
odvodit z žádných údajů z měření v rámci ČR 

či Středočeského kraje, protože situace je vždy 
závislá zejména na zdrojích v konkrétním měs-
tě či lokalitě. Více informací najdete v obrazo-
vém záznamu na www.tv-port.cz zachycujícím 
celý průběh besedy. Dnes nemůžeme spoleh-
livě říci, zda je kvalita ovzduší v Čelákovicích 
lepší či horší než jinde ve Středočeském kraji. 
Veřejně dostupná data ukazují, že je na území 
města překračována hodnota limitu pro karci-
nogen benzo(a)pyren, jsou zde také významné 
emise tuhých znečišťujících látek a těkavých 
organických látek. Identifikace hlavních zdrojů 
může pomoci nastartovat opatření ke zlepšení 
ovzduší v našem městě. Některé výsledky bu-
dou známy krátce po provedených měřeních, 
ale na konečné výsledky identifikace zdrojů si 
však budeme muset počkat, neboť vyhodnoce-
ní bude provedeno v laboratořích University of 
California v Berkeley a tam mají více zájemců 
z celého světa.

Začátkem ledna oslaví moje 
mamka a naše babička a pra-
babička Alžběta NOVÁKOVÁ 
velké životní výročí. Všichni Ti 
přejeme hodně zdraví, zdraví 
a zdraví.
Jitka, Kuba s rodinou, Mi-
chal a Martina s rodinou.

Dne 1. 1. 2015 uplynulo sedm 
let od úmrtí pana Jiřího NO-
VOTNÉHO.
Stále vzpomínají maminka 
Věra, sestra Marie s man-
želem, děti Jiří, Ivana, Hana 
a vnoučata.

Dne 4. 1. 2001 nás navždy 
opustila naše milovaná ma-
minka, babička a prababička 
Anežka JIRÁNKOVÁ.
Zavzpomínejte s námi, syn 
Josef Pýcha a dcera Jaro-
slava Černá s rodinami.

Vzpomeňte prosím s námi na 
naši maminku a babičku paní 
Bohumíru SEKYROVOU, 
dlouholetou varhanici v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie. 
4. ledna uplyne rok, kdy po 
krátké nemoci odešla navždy. 
Stále nám moc chybí…
Ivana, Miloš a Tomáš Sekyrovi

Dne 23. 1. 2015 uplyne 15 let 
od úmrtí naší maminky, babič-
ky a prababičky paní Boženy 
KÖNIGSMARKOVÉ.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeň-
te s námi, děkujeme.
Rodina Königsmarkova, Ha-
nyšova a Chramostova

Čas plyne, ale bolest v srd-
ci zůstává. Dne 30. 1. 2015 
uplyne první rok od úmrtí naší 
milované družky, maminky, 
babičky a prababičky paní Li-
buše ŘEHÁKOVÉ – milované 
ženy, která nám dala život, 
péči a svou lásku.
Za tichou vzpomínku děkují druh Míla, děti 
František, Libuše a Jaroslav s rodinami.

Dne 31. 1. 2015 uplyne již 20 
let ode dne, kdy nás v pou-
hých 60 letech opustil milo-
vaný tatínek a dědeček pan 
Miroslav HRADECKÝ. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte spolu 
s námi.
Dcera Mirka s rodinou

Czela.net a jeho život spolecenská kronika

Hledání hlavních zdrojů znečištění ovzduší

Poděkování pro hostitele Taize
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Realizované investice a akce pořádané měs-
tem jsou zahrnuty do rozpočtu města pro rok 
2015. V letošním roce město nezvyšuje místní 
poplatek za komunální odpad, který zůstává ve 
výši 516 Kč za osobu a rok. I sazby ostatních 
místních poplatků ze psů, za užívání veřejného 
prostranství a z ubytovací kapacity zůstáva-
jí ve stávající výši. Stejně tak není plánováno 
ani zvýšení nájemného v městských bytech 
ani zvýšení místního koeficientu daně z ne-
movitých věcí. Do rozpočtu jsou zařazeny dvě 
dotace – SFŽP (OPŽP) na zateplení objektu 
Mateřské školy Rumunská a MMR ČR (IOP) na 
obnovu informačních a komunikačních techno-
logií Městského úřadu. Dotace na výkon státní 
správy je poskytována na činnosti prováděné 
v rámci přenesené působnosti (např. stavební 
úřad, matrika). Další dotace budou poskytnu-
ty např. na činnost Pečovatelské služby nebo 
od ostatních obcí na základě veřejnoprávních 
smluv na činnost Městské policie či Sboru 
dobrovolných hasičů. Celková výše příspěvku 
všem příspěvkovým organizacím činí 50,2 mil. 
Kč, přičemž polovina je určena Technickým 
službám, zbytek školským a kulturním zaříze-
ním zřizovaných městem.

Investiční akce
Významnou investicí letošního roku bude vý-
stavba nové mateřské školy. Záležet bude pře-
devším na výši případné dotace, kterou může 
město získat. I podle toho bude rozhodnuto, 
kde bude budova na území města umístěna. 
U Mateřské školy v Rumunské ulici, která si 
v loňském roce připomněla 40. výročí existen-
ce a má osm tříd s kapacitou 220 dětí, bude 
zateplen obvodový plášť a vyměněny výplně 
okenních otvorů, čímž dojde k snížení energe-
tické náročnosti objektu ve vlastnictví města. 
Pro letní tábor v Miličíně budou zakoupeny dvě 
nové chaty.
U komunikací se počítá s dostavbou komuni-
kací a chodníků v ulici Františka Chvátliny. Část 
chodníků by měla být vybudována v lokalitě 
V Rybníčkách. Z hlediska dopravní obslužnosti 
je plánováno vybudování nové autobusové za-
stávky v Jiřinské ulici. Této investici bude před-
cházet oprava vodovodu v této ulici a rovněž 
v ulici Krátké, aby v následujících letech mohla 
být rekonstruována ulice Prokopa Holého. 
V roce 2015 jsou vytipovány čtyři lokality, kde 
by mohl vzniknout nový skatepark. Vyčleněny 

jsou i finanční prostředky na rekonstrukci sau-
ny a finanční příspěvek města pro TJ Spartak 
Čelákovice na realizaci projektu „Rekonstrukce 
atletického stadionu“. 
Z hlediska bytového hospodářství je plánována 
rekonstrukce kotelny K10 a realizace domov-
ních kotelen v několika bytových domech. Dále 
by mělo byt obnoveno přibližně 30 bytů v Če-
lákovicích, měla by proběhnout výměna oken 
a rekonstrukce střech a výtahů ve vybraných 
domech.
V letošním roce budou probíhat další práce 
na zpracování nového územního plánu města, 
bude provedena obnova vybraných kamero-
vých bodů a poskytnut příspěvek Technickým 
službám na pořízení uličního vysavače, který 
by měl přispět k odstranění nepořádku pře-
devším v centru města, který je občany často 
kritizován.

Kulturní akce
I v roce 2015 se bude město ve spolupráci 
s městskými kulturními zařízeními podílet na 
organizování řady kulturních akcí. Tou prv-
ní bude Reprezentační ples města Čelákovic,  

který se uskuteční v sobotu 7. března v če-
lákovickém kulturním domě a na němž bude 
hrát Big Band Felixe Slováčka. V sobotu 27. 
června se bude konat již tradiční akce Setká-
ní na náměstí. V letních měsících se uskuteč-
ní promítání letního kina pod širým nebem na 
čelákovickém náměstí 5. května. U příležitosti 
státního svátku 28. října bude opětovně udě-
lena Výroční cena města Čelákovic. Na kon-
ci listopadu bude již po devatenácté zahájen 
Advent v Čelákovicích společně s rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí. V prosinci bude 
uspořádán již tradiční Vánoční koncert města.
Třešničkou na dortu by se mohlo stát promí-
tání přímých přenosů ze 79. Mistrovství světa 
v ledním hokeji, které se letos uskuteční v Čes-
ké republice. Pořadatelskými městy jsou Praha 
a Ostrava. Mistrovství světa se u nás bude po-
řádat již po desáté a bude se konat od 1. do 17. 
května 2015. Hodně bude záležet na finančních 
nárocích případného promítání zápasů České 
republiky na čelákovickém náměstí.

Téma zpracovali místostarostové:
Miloš Sekyra a Petr Studnička

Celákovice v roce 2015
Leden 2010 – Petiční výbor petice „Nejednejte o nás bez nás“, zastupitelé, 
občané i vedení města se vyjadřují k záměru výstavby paroplynové elektrár-
ny nedaleko Čelákovic. Leden 2011 – Čelákovice po dlouhé době hospodaří 
podle rozpočtového provizoria. Leden 2012 – Významný archeologický ob-
jev na čelákovickém náměstí. Leden 2013 – Prezidentské volby v Čelákovi-
cích. Leden 2014 – Fenomén stavby lávky přes Labe rozděluje zastupitele. 
O těchto událostech informoval v uplynulých pěti letech lednový Zpravodaj 
města Čelákovic. V letošním roce navazujeme na téma měsíce z loňského 
ledna a budeme se věnovat předpokládaným investicím a očekávaným kul-
turním a dalším událostem v roce 2015. Letos to je 725 let od roku, kdy je 
datována nejstarší písemná zpráva o našem městě, Čelákovicích.

V roce 2015 jsou  
stanoveny jednací dny:

-  Zastupitelstva města: na středu od 18.00 
hod. v sále Kulturního domu, Sady 17. lis-
topadu,

veřejná zasedání dne 25. 2., 29. 4., 24. 
6., 9. 9., 4. 11., 16. 12., v případě nalé-
havosti bude svoláno mimořádné zase-
dání zastupitelstva města;

-  Rady města: na úterý od 13.00 hod. v za-
sedací místnosti historické budovy Radnice 
I v 1. patře, náměstí 5. května,

neveřejné schůze počínaje dnem 13. 1. 
pravidelně každých 14 dnů, v případě 
naléhavosti bude svolána mimořádná 
schůze rady města.

MŠ Rumunská před rekonstrukcí, prosinec 2014. Foto: -dv-
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Příjmy
skupina
paragraf

třída
položka tis. Kč

1 Daňové příjmy 140 606,00

1111 daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti 23 000,00

1112 daně z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 900,00

1113 daně z příjmů fyzických osob z kapitá-
lových výnosů 3 000,00

1121 daně z příjmů právnických osob 26 100,00

1122 daně z příjmů právnických  osob 
za obce 11 650,00

1211 daň z přidané hodnoty 57 000,00

133 poplatky za využívání přírodních 
zdrojů 110,00

1340 poplatek za provoz shromažďování 
a odstraňování komunálního odpadu 6 206,00

1341 poplatek ze psů 314,00

1343 poplatek za užívání veřejného 
prostranství 420,00

1345 poplatek z ubytovací kapacity 30,00
1351 odvod z loterií 440,00
1355 odvod z VHP 3 550,00
1361 správní poplatky 1 586,00
1511 daň z nemovitostí 5 300,00

2 Nedaňové příjmy 63 809,00

2460 splátky půjčených pro-
středků od obyvatelstva

fond rozvoje 
bydlení 114,00

2144 ostatní služby reklamy 150,00

2169 ostatní správa v prů-
myslu, stavebnictví

stavební 
úřad 110,00

2219 ostatní záležitosti po-
zemních komunikací

parkovací 
automat - 
parkovné

55,00

2399 ostatní záležitosti vodní-
ho hospodářství nájem VaK 18 800,00

3319 záležitosti kultury vstupné 
z koncertů 30,00

3349 ostatní záležitosti sdělo-
vacích prostředků

ZMČ - 
reklamy 550,00

3412 sportovní zařízení

bazén, 
sauna, hala 
- vstupné, 
nájem

3 590,00

3429 ostatní zájmová činnost 
a rekreace chata Huť 100,00

3612 bytové hospodářství nájem, 
poplatky 26 250,00

3613 nebytové hospodářství nájem 2 936,00

3633 výstavba a údržba 
inženýrských sítí nájem 9,00

3634 lokální zásobování 
teplem

kotelny - 
nájem 8 228,00

3639 komunální služby 

nájem 
z pozemků, 
věcná 
břemena

388,00

3722 sběr a svoz komunál-
ních odpadů

prodej pytlů 
na odpady 30,00

3725
využívání a zneškod-
ňování komunálních 
odpadů

příjmy za 
tříděný 
odpad od 
EKO - KOM

1 200,00

4351 pečovatelská služba 480,00

5311 bezpečnost a veřejný 
pořádek

pokuty uklá-
dané MP 661,00

5512 požární ochrana

úhrady 
pojišťoven 
za výjezdy 
SDH

20,00

6171 činnost místní správy 48,00

6310 příjmy z finančních 
operací

úroky z ve-
dení účtů 60,00

3 Kapitálové příjmy 0,00

Vlastní příjmy 204 415,00

4 Transfery 20 903,80

4112
neinvestiční transfery ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnných dotač-
ních vztahů

9 286,00

3639 komunální služby 
a územní rozvoj

Technické 
služby 26 771,00

37 ochrana životního prostředí 8 117,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 447,00
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 610,00
3792 ekologická výchova a osvěta 60,00

4 Sociální věci 2 958,00

4351 pečovatelská služba 2 811,00

4359 ostatní činnosti a služby - klub seniorů 147,00

5 Bezpečnost státu 10 168,00

5212 ochrana obyvatelstva 1,00

5311 bezpečnost a veřejný 
pořádek

městská 
policie, 
kamerový 
systém

8 718,00

5512 požární ochrana 1 449,00

6 Všeobecná veřejná 
správa 84 257,80

6112 zastupitelstva obcí 3 123,00
6171 činnost místní správy 32 314,00

6310 obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 130,00

6320 pojištění funkčně 
nespecifikované

pojištění 
majetku 
města

454,00

6399 ostatní finanční operace platby daní 16 250,00

6402 finanční vypořádání 
minulých let 50,00

6409 ostatní činnosti rozpočtová 
rezerva 31 936,80

výdaje celkem 273 670,80

8 Financování 6 648,00

8124 splátky úvěrů a půjček 6 648,00

Čerpání celkem 280 318,80

Rekapitulace rozpočtu na rok 2015
Příjmy tis. Kč

Daňové příjmy 140 606,00
Nedaňové příjmy 63 809,00
Kapitálové příjmy 0,00
Vlastní příjmy 204 415,00
Přijaté dotace 20 903,80
Příjmy celkem 225 318,80

Výdaje tis. Kč

Zemědělství 200,00
Průmyslová a ostatní odvětví 
hospodářství 35 619,00

Služby pro obyvatelstvo 140 468,00
Sociální věci 2 958,00
Bezpečnost státu 10 168,00
Všeobecná veřejná správa 84 257,80
Výdaje celkem 273 670,80

Financování tis. Kč

8115 Zůstatky na účtech 55 000,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00
8124 Splátky úvěrů a půjček -6 648,00

Financování 48 352,00

Příloha č. 1

Závazné ukazatele - příspěvky jednotlivým  příspěvko-
vým organizacím

paragraf položka příspěvková organizace tis. Kč

3111 5331 MŠ Přístavní 700,00
3111 5331 MŠ Rumunská 2 600,00
3111 5331 MŠ J. A. Komenského 1 800,00
3113 5331 ZŠ J. A. Komenského 3 350,00
3113 5331 ZŠ Kostelní 3 250,00
3231 5331 ZUŠ Jana Zacha 600,00
3421 5331 Městský dům dětí a  mládeže 2 520,00

4121 neinvestiční přijaté 
transfery od obcí 1 000,00

4213 investiční transfery ze 
státních fondů 8 269,96

4216
ostatní investiční 
transfery ze státního 
rozpočtu

2 347,84

Příjmy celkem 225 318,80

8 Financování 55 000,00

8115 zůstatky na účtech 
k 31. 12. 2014 55 000,00

8123 dlouhodobé přijaté 
půjčené prostředky

Zdroje celkem 280 318,80

Výdaje
skupina
paragraf

třída
položka tis. Kč

1 Zemědělství 200,00

1014 zvláštní veterinární péče odchyt psů 200,00

2 Průmyslová a ostatní odvětví 
hospodářství 35 619,00

22 doprava 16 403,00

2212 silnice 13 925,00

2219 ostatní záležitosti pozemních 
komunikací 650,00

2221 provoz veřejné silniční dopravy 1 828,00

23 vodní hospodářství 19 216,00

2310 pitná voda 9 400,00

2321 odvádění a čištění odpadních vod 9 816,00

3 Služby pro obyvatelstvo 140 468,00

31 
a 32 vzdělávání 40 312,00

3111 předškolní zařízení mateřské 
školy 30 265,00

3113 základní školy 9 392,00
3231 základní umělecká škola 655,00

33 kultura 15 761,00

3314 činnosti knihovnické  městská 
knihovna 4 410,00

3315 činnosti muzeí a galerií městské 
muzeum 4 981,00

3319 záležitosti kultury 1 640,00

3326 zachování a obnova hodnot místního 
kulturního povědomí 80,00

3349 ostatní záležitosti sdělovacích pro-
středků - ZMČ 820,00

3392 zájmová činnost 
v kultuře kulturní dům 2 305,00

3399 ostatní záležitosti kultury 1 525,00

34 tělovýchova a zájm. činnost 21 528,00

3412 sportovní zařízení sauna, ba-
zén, hřiště 8 312,00

3419 ostatní tělovýchovná 
činnost

podpora 
sportovní 
oddílů

7 768,00

3421 využití volného času dětí 
a mládeže

MDDM, 
dětská hřiště 5 055,00

3429 ostatní zájmová činnost 
a rekreace chata Huť 393,00

35 zdravotnictví 150,00

3541 prevence před drogami 150,00

36 bydlení, komunální služby, územní 
rozvoj 54 600,00

3612 bytové hospodářství 22 570,00

3613 nebytové hospodářství 404,00

3631 veřejné osvětlení 110,00

3632 pohřebnictví 20,00

3633 výstavba a údržba místních inženýr-
ských sítí 250,00

3634 lokální zásobování teplem 3 750,00
3635 územní plánování 725,00

skupina
paragraf

třída
položka tis. Kč skupina

paragraf
třída

položka tis. Kč
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paragraf položka tis. Kč

PD - Jiřina odvodnění, ul. 
Průmyslová,  
J. A. Komenského

220,00

2219 ostatní záležitosti pozemních 
komunikací 430,00

chodník  V Rybníčkách 150,00
chodník Fr. Chvátliny 90,00
vjezdy 100,00
PD - komunikace k lávce 90,00

2221 provoz veřejné silniční dopravy 1 000,00

autobusová zastávka Jiřinská 1 000,00

2310 pitná voda 4 750,00
vodovod V Prokopě 350,00
vodovod Krátká 1 000,00
vodovod Jiřinská 3 400,00

2321 odvádění a čištění odpadních vod 2 500,00

kanalizace Zd. Austa a M. Maška 1 500,00

PD - kanalizace Záluží 1 000,00

3111 předškolní zařízení 24 080,00
rekonstrukce MŠ Rumunská 14 000,00
elektrický vrátný MŠ Rumunská 80,00
nová mateřská škola 10 000,00

3113 základní školy 2 100,00

obnova kuchyně ZŠ Kostelní 1 500,00

PD - úprava pro dostavbu ZŠ 
Kostelní 500,00

PD - výměna ZTI v kolektoru ZŠ  
J. A. Komenského 100,00

3314 činnosti knihovnické 250,00
zateplení pobočky MK v Sedl-
čánkách 250,00

3315 činnosti muzeí a galerií 700,00
oprava střechy městského muzea 
a depozitáře

3412 sportovní zařízení 7 600,00
sauna 1 100,00
výstavba skateparku 1 000,00

paragraf položka tis. Kč
3314 5331 Městská knihovna 3 960,00
3315 5331 Městské muzeum 4 200,00
3392 5331 Kulturní dům 2 250,00
3639 5331 Technické služby 25 000,00

příspěvky celkem 50 230,00

Příloha č. 2

Závazné ukazatele - dotace do oblasti sociální, kultury, 
sportu a prevence před drogami

paragraf položka určení oblasti dotace tis. Kč
dotace do oblasti 
sociální odbor SVaZ 150,00

dotace do oblasti 
kultury odbor ŠIK 1 250,00

dotace do oblasti sportu odbor ŠIK 2 250,00

3541 5222 dotace do oblasti 
prevence odbor SVaZ 150,00

dotace celkem 3 800,00

Příloha č. 3

Sociální fond

paragraf položka tis. Kč
zůstatek
příděl v roce 2015 872,00
výdaje dle zásad směrnice SF 872,00

Pozn.: Veškeré závazné ukazatele jsou obsaženy v příjmech 
a výdajích rozpočtu 2015.

Příloha č. 4
Přehled plánovaných investičních akcí a rozsáhlých 
oprav

paragraf položka tis. Kč

2212 silnice 13 395,00
komunikace V Prokopě 12 000,00

komunikace Fr. Chvátliny 1 175,00

paragraf položka tis. Kč
investiční dotace TJ Spartak 5 500,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 2 290,00
MDDM  - oprava střechy a přístu-
pové cesty 540,00

doplnění hracích prvků na dětská 
hřiště 750,00

2 nové chaty v LT MDDM Miličín 1 000,00

3612 bytové hospodářství 12 700,00
výměna oken v domě č. p. 1645 
- 1648 2 000,00

obnova cca 30 bytů v Čelákovicích 2 100,00
rekonstrukce střech domu  
č. p. 1440, 1445 3 600,00

rekonstrukce výtahů v domech 
v Milovicích 2 100,00

rekonstrukce střech domů č. p. 
501, 502, 606 v Milovicích 2 400,00

měřiče tepla 500,00

3631 veřejné osvětlení 60,00
PD - VO v oblasti Kovohutí 60,00

3633 výstavba a údržba inženýrských síti 250,00
plynovodní přípojka pro Městské 
muzeum 250,00

3634 lokální zásobování teplem 3 700,00
rekonstrukce kotelny K 70 1 750,00
realizace domovních kotelen v do-
mech č. p. 1345 - 48, 1349 - 52 1 950,00

3635 územní plánování 700,00
územní plán 700,00

3639 komunální služby 500,00
investiční příspěvek TS Čelákovice 
na pořízení uličního vysavače

5311 městská policie, kamerový systém 378,00
obnova kamerových bodů 378,00

6117 činnost místní správy 2 750,00
programové vybavení 1 800,00
server + licence 950,00

celkem 80 133,00

Provozní doba:
po  20.00–21.30

út 6.15–7.45 17.00–21.30
 (17.00–19.00 pronájem 2x dráhy)

st 6.15–7.45 18.00–21.30

čt  18.00–21.30
 (17.00–19.00 pronájem 2x dráhy – Routa)

pá 6.15–7.45 17.10–21.30

so  11.00–21.00
 (10.00–11.00 plavání Soszdp)

ne  10.00–21.00
 (9.00–10.00 pouze senioři)

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu:
září až červen – Městský bazén,
tel.: 326 991 766, 605 317 954.

tel.: 326 991 766
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

Provozní doba
do konce března 2015:
po 15.00–22.00 společná
út 15.00–22.00 společná
st 15.00–22.00 společná
čt 15.00–22.00 ženy
pá 10.00–22.00 společná
so 10.00–14.00 společná
 14.00–20.00 ženy
ne 10.00–22.00 společná

Rozpočet 2015
l  Karel Majer, vedoucí odboru finančního 

a plánovacího

Rozpočet na rok 2015 je sestaven podle plat-
né rozpočtové skladby v tzv. paragrafovém 
znění, které představuje sumarizované ucele-
né dílčí části rozpočtu jak na straně příjmů, tak 
i na straně výdajů. Financování, třetí část roz-
počtu, je rozdělena na část „příjmovou“, která 
je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část „výda-
jovou“, která je přiřazena k výdajové části. Je 
tím přehledněji znázorněna jednak vyrovna-
nost rozpočtu, která je dosažena zejména za-
pojením předpokládaných zůstatků na účtech 
města k 31. 12. 2014, jednak jsou také kvan-
tifikovány celkové předpokládané finanční 
zdroje, určené k rozdělení v tomto roce. 
V příloze č. 1 a č. 2 jsou uvedeny závazné 
ukazatele, které jsou součástí schvalovacího 
procesu a které je nutno dodržet, nebo měnit 
jejich hodnotu rozpočtovými opatřeními.
V příloze č. 4 je uveden přehled plánovaných 
investičních akcí a rozsáhlých oprav. Akce 
jsou členěny podle jednotlivých paragrafů 
rozpočtu, aby poskytly podrobnější informace 
k rozpočtu.

Rozpočet schválilo Zastupitelstvo města 
Čelákovic na svém zasedání dne 10. 12. 
2014.

města Čelákovicstr. 4 září 2014

Smokeman zasahuje v Čelákovicích
l odbor životního prostředí

Na základě zvýšeného zájmu občanů města
o tematiku životního prostředí a ovzduší jsme se
rozhodli před nastávající topnou sezonou připravit
informačně-zábavný program DEN PRO NAŠE
OVZDUŠÍ, zaměřený na informace o zlepšování
kvality ovzduší, na němž se můžeme podílet my
všichni. 
Ukážeme Vám, jak se měří kvalita ovzduší, proč
je důležité správně nastavit parametry připravo-
vaného měření kvality ovzduší, co je vhodné měřit
a kde, případně jaký je současný stav podle platné
legislativy a dosud provedených měření. Naše
pozvání přijal RNDr. Bohumil Kotlík, vedoucího
Národní referenční laboratoře pro venkovní a vnitřní
ovzduší Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Pra-
ze, který přímo v měřicím voze ukáže, jak se měření
provádí a co vše SZÚ měří. 
A kdo k nám do Čelákovic vlastně přijede zasaho-
vat? Přece SMOKEMAN – kouřový specialista, který
ví, jak zatočit se špatným ovzduším a který spatřil
světlo světa ve zkušebně Výzkumného energetic-
kého centra v Ostravě. Jeho životním posláním je
zmenšovat kouř vycházející z komínů lidských
obydlí, a tak napomáhat k čistotě ovzduší nás
všech. Pravá Smokemanova totožnost bude odha-
lena během jeho návštěvy u nás v Čelákovicích,
kam přijede se svou pojízdnou kotelnou a stanem.
Oběma přítomným osobnostem, dr. Kotlíkovi
i Smokemanovi, a členům jejich týmů budete moci
klást otázky ohledně ovzduší a životního pro středí.
Cílem edukativní show SMOKEMAN ZASAHUJE
je přiblížení správného spalování v lokálních tope-
ništích široké veřejnosti. Vpojízdné kotelně se dozví-
te, jak správně (ne)topit, jak si doma sami můžeme
stanovit, s jakou účinností provozujeme svá spa-
lovací zařízení, a co nejvíce ovlivňuje to, co vychází
z našich komínů. Pro děti budou připraveny zají-
mavé úkoly, budou se moci samy zúčastnit měření
a zjistit, kolikrát horší je spalování odpadů oproti
spalování suchého  dřeva. Během jednoduchého
pokusu se dozvíme, jak vzniká inverze a jak si ji
můžeme doma – za použití jistých ingrediencí –
vytvořit. Pro nejodvážnější je při praveno rozdělávání

ohně pomocí méně tradičního způsobu, a to pomo-
cí křesadla (http://vec.vsb.cz/cz/zkusebna/eduka-
tivni-show-smokeman-zasahuje.html).
Pro děti bude připravena zábavná atrakce, vytvoří
si výtvarné dílko a dostanou malý dárek a grilo-
vanou odměnu – bezlepkový buřtík. Pro všechny
příchozí zahraje country skupina „JenTak“ a bude
možnost občerstvení v rámci probíhajících far-
mářských trhů. Čeká nás i pojížďka Čelákovicemi
trochu jinak – koňským povozem pana Ziky.
Svou činnost a aktivity bude prezentovat rodinné
centrum ROUTA a se svým postojem k životnímu
prostředí nás seznámí jedna z čelákovických firem.
Naši hasiči představí veřejnosti novou posilu –
hasičský žebřík IVECO Magirus 150 E27 s nástav-
bou žebřík Magirus DLK37, jehož dostupná výška
je 37 metrů, a budete si moci zblízka prohlédnout
kropicí vůz pořízený z dotačních prostředků Stát-
ního fondu životního prostředí za účelem snížení
prašnosti na území města. Přivítáme Vás rovněž
u stánku města Čelákovic.
Těšíme se s Vámi na viděnou v sobotu 20. září
2014 od 9.00 hodin ve spodní části náměstí. 

Smokemanovo desatero
správného topiče

– Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí,
zajímej se o to, co jde z Tvého komína.

– Suš dřevo minimálně jeden až dva roky – více
se ohřeješ a bude z toho méně kouře.

– Nespaluj odpadky.
– Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl

k palivu, oheň nedus.
– Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu

velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro auto-
maty a zplyňovací kotle).

– Pravidelně čisti kotel a komín.
– Dle svých možností používej moderní kotel

nebo kamna.
– Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až

250 °C.
– Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen

tam, kde potřebuješ.
– Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

Obnova kotelen
l Jaroslav Beneš, ředitel Q-BYT Čelákovice,

spol. s r. o.

Město Čelákovice je vlastníkem systému CZT (cen-
trální zásobování teplem), kterým je zajištěno vytápění
a dodávka teplé vody do většiny sídlišť ve městě.
Tento systém byl zatím naposledy upravován v letech
1993–1998, kdy byly z původních výměníkových sta-
nic vybudovány plynové kotelny. Některé z kotelen
jsou již  tedy v provozu 20 let. Vzhledem k tomu
(výrobci kotlů těchto výkonů uvádějí životnost 15–20
let) a vzhledem k rostoucí poruchovosti kotlů zahájil
vlastník postupnou obnovu zařízení kotelen. Již v roce
2012 proběhla obnova kotelny K 8 umístěné v ZŠ
J. A. Komenského. V letošním roce to jsou kotelny
dvě. První, která je dnem 4. 7. dokončena, je ozna-
čována jako K 40 avytápí sídliště kolem ulice Rumun-
ské. Byly zde nově nainstalovány velice moderní
kondenzační kotle Buderus, nový způsob ohřevu
teplé vody deskovým ohřívačem a nový systém
měření a regulace. Všechny tyto změny byly projek-
továny s cílem zvýšit účinnost kotelny a zajistit její
spolehlivý provoz po celý další předpokládaný cyklus
životnosti. Díky pečlivému výběru jednotlivých kom-
ponentů adíky promyšlenému postupu prací ze stra-
ny dodavatele se podařilo zkrátit dobu odstávky
v dodávce teplé vody do bytů při výstavbě na pou-
hých 24 hodin – dokonce nikoliv v celku, ale v součtu
po nejvýše několikahodinových úsecích.
Nové zařízení je v provozu zatím pouze několik týdnů
a přesto, že souhra všech systémů není ještě doko-
nale nastavena, registrujeme již zřetelné snížení spo-
třeby proti době před rekonstrukcí. Úplné
vyhodnocení bude ale možné nejdříve po zahájení
topného období.
Druhou z letos obnovovaných kotelen je K 6, umístěná
v MŠ Rumunská. Na ní byly práce zahájeny 14. 7.
a dokončeny budou v průběhu září. Delší doba na
provedení prací je bohužel nutná, jelikož bude zároveň
s výměnou kotlů provedena i výměna venkovních
rozvodů tepla a teplé vody k domům v ulici UPotoka.
Potrubí pro rozvody (především jeho tvarované díly)
se v současné době vyrábí v předizolovaném prove-
dení na míru do již odkrytých topných kanálů. Samot-
ná kotelna bude vybavena podobnou technologií jako
K 40. Tedy kondenzačními kotli Buderus zapojenými
bez hydraulických vyrovnávačů. Rovněž zde si od
nového zařízení slibujeme zvýšení účinnosti anaopak
snížení nákladů na provoz a snížení  emisí.
Obě dodavatelské firmy byly vybrány ve standardním
výběrovém řízení a přesto, že základním kritériem
byla nejnižší cena, se zdá, že tento postup nemusí
být na úkor kvality prací ani dodaného zařízení.
Náklady na obnovu obou uvedených kotelen dosáh-
nou 11 643 291 Kč. V případě první z nich již lze kon-
statovat, že nedošlo k žádným nákladům navíc proti
vysoutěžené ceně.
Po kolaudaci obou kotelen stavebním úřadem rádi
pozveme na jejich prohlídku i Vás – jejich uživatele.

Sportovní hřiště
V Prokopě prokoukne

l odbor životního prostředí

V průběhu září 2014 bude zahájena rekonstrukce
sportovního hřiště mezi bytovými domy V Prokopě.
Hřiště dostane nové oplocení, moderní umělý povrch
anové brankové konstrukce. V současné době pro-
bíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební
práce by měly trvat nejvýše dva měsíce. Občanům
azejména dětem tak bude kdispozici další příjemné
místo, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas.

Kompletní rekonstrukce městské sauny v přípravě
l odbor hospodářský

Na jaře letošního roku dostala jasnější obrysy plánovaná rekonstrukce městské sauny a byl zpracován
projekt této rekonstrukce. Původním termínem pro celkovou rekonstrukci objektu byly letošní letní měsíce,
kdy je sauna mimo provoz. Vypsané výběrové řízení na zhotovitele této veřejné zakázky však bylo nutné
zrušit, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek všemi uchazeči o tuto zakázku. Vypsání nového
výběrového řízení  a následná realizace akce by se tak časově posunula do období, kdy je sauna již plně
využívána, což by zásadně narušilo saunovací sezonu, a bylo by tak v rozporu s  původním záměrem
realizace prací o prázdninách.
Realizace tohoto projektu se tedy předpokládá
v roce 2015. Vznikl tak časový prostor pro diskuzi
nad vlastním projektem se zástupci veřejnosti,
kteří saunu navštěvují, neboť objekt  projde sku-
tečně celkovou rekonstrukcí a dojde i ke změně
systému vnitřního provozu. Bližší seznámení s uva-
žovaným řešením nového provozu objektu měst-
ské sauny bude pro veřejnost připraveno
v podzimních měsících přímo v objektu sauny.
Věříme, že společným tvůrčím přístupem dojdeme
k řešení, které naši městskou saunu posune blíže
dnešnímu saunovému trendu, zkvalitní poskyto-
vané služby a zpřístupní je většímu počtu zá jemců. Městská sauna. Foto: -dv-

Městská sauna. Foto: -dv-

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport
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INFORMACE

Znečištěná vozovka
26. 11. 2014 ve 13.40 hod. bylo telefonicky 
oznámeno na MP Čelákovice, že v Sedlčánkách 
od lokality Na Hradu až k Cucovně je znečištěna 
vozovka od zemědělců. Hlídka na místě zastihla 
jednoho z řidičů a viděla, že vozidlo před vjez-
dem na komunikaci očišťuje. Protože takto ne-
jde očistit úplně vše, je po ukončení směny vždy 
vozovka stažena mechanizací, což následně 
potvrdil i vedoucí příslušné zemědělské společ-
nosti. MP doporučila častější očištění vozovky 
a situaci i nadále monitoruje. 

Mdloba
Při oslavách zahájení adventu na náměstí 29. 
11. 2014 bylo v 17.20 hod. strážníkovi vykoná-
vajícímu službu oznámeno, že u budovy radnice 
omdlela žena. Strážník na místě poskytl ženě 
první pomoc a následně jí bylo nabídnuto přivo-
lání lékařské pomoci. Protože žena byla v do-
provodu rodiny, odmítla. Rodině byla předána 
s poučením o sledování jejího zdravotního sta-
vu.

Nalezená peněženka
Na služebnu MP byla 1. 12. 2014 v 11.00 hod. 
předána nálezkyní peněženka s hotovostí v cel-
kové hodnotě 7 900 Kč a s kartou sítě čerpacích 
stanic. Žádné jiné informace o majiteli peněžen-
ky se v ní nenašly. Proto byl prostřednictvím zá-
kaznické infolinky čerpacích stanic informován 
majitel karty, že se našla jeho peněženka. Již 
po telefonu popsal, kolik v peněžence je peněz, 
a i jiné drobnosti. Peněženka byla majiteli na 
služebně následně předána. 

Vracené doklady
Během obchůzkové činnosti nalezla 1. 12. 2014 
v 17.58 hod. hlídka MP doklad totožnosti slo-
venského občana (27 let). Ještě než stačila hlíd-
ka dojít na služebnu k sepsání protokolu, byla 
telefonicky dotázána majitelem, zda nebyl jeho 
doklad nelezen. Po doložení totožnosti byl do-
klad občanovi vrácen.

Ztracený muž
4. 12. 2014 v 5.40 hod. oznámil telefonicky ob-
čan z ulice Stankovského, že u nich v domě je 
nějaký starý muž a nepamatuje si, kde bydlí. 
Hlídka na místě zjistila, že se jedná 88letého 
muže, bydlícího v Rumunské ulici. Protože na 
sobě neměl obuv ani kalhoty, odvezla hlídka 
muže domů a předala ho jeho ženě. Muž byl 
jinak v pořádku a nezraněn. Následně ještě sdě-
lil, že asi hledal syna a popletl si domy. Syn bydlí 
nedaleko místa, kde byl muž nalezen. 

Beton na vozovce
Při pěší hlídce zjistila MP 16. 12. 2014 v 9.30 
hod. v Masarykově ulici, před přechodem pro 
chodce u nádraží ČD, že se na vozovce nalézá 
větší množství čerstvého betonu, který ohrožuje 
bezpečnost provozu. Hlídka na místě usměrňo-
vala vozidla a ihned vyrozuměla Technické služ-
by Čelákovice. Ty již za 7 minut přijely na místo 
a vše uklidily.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

co nového ve meste

ČERPACÍ STANICE
V Záluží v Mycím centru K. Uhlíř, s. r. o., s adresou Zálužská č. p. 118 byla začátkem prosince 2014 
nově otevřena čerpací stanice s nabídkou nafty a benzínu Natural 95.
Nyní zákazníci v areálu naleznou vše, co se týká služeb kolem automobilů, a to autoservis, pneuser-
vis, mycí linku pro osobní i nákladní vozy, ruční mytí, vysavače k úklidu vozů, suché i mokré čištění 
interiérů a již zmíněnou novinku, čerpací stanici pro osobní i nákladní vozy.
Čerpací stanice má samoobslužný systém s „tankomatem“ na platební karty nebo hotovostní platbu. 
Další možností je platba v místním bistru s občerstvením a drobnými autodoplňky.
Provozovatel nabízí zákazníkům kvalitní zboží a služby. Palivo odebírá přímo z rafinerie ČEPRO, a. s., 
s garantovanou kvalitou. Více na http://www.myci-centrum.cz či tel. (bistro): 326 995 967.
Provozní doba:
po-ne 5.00–24.00 hod.

l  -dv-

BIOOBCHŮDEK
Znovuotevřený obchod, stále pod stejným ná-
zvem, ale již na jiné adrese. Od druhé poloviny 
listopadu 2014 jej najdete v Sedláčkově ulici  
č. p. 108/4 (místo prodejny Gasolina). 
Odpovědný vedoucí Lukáš Zíka zodpoví do-
tazy a vyřídí případné objednávky i na tel.: 
775 600 391. Webové stránky jsou právě při-
pravovány. Novinkou je možná platba kartou .
Provozní doba:
po-út 8.00–13.00 hod.
st-pá 8.00–18.00 hod.
so 8.00–12.00 hod.

ZLATÁ RÉVA
Pod tímto názvem byla v prosinci 2014 otevřena nová vinotéka v Masarykově ulici č. p. 244 (místo 
pekařství Kopecký). Odpovědným vedoucím je Petr Granilla.
Zakoupit zde můžete jednak stáčená bílá i červená vína z moravského vinařství T. Krist (Milotice), 
jednak z Itálie, a to v cenách od 59 do 99 Kč za litr. Dále pak kvalitní přívlastková vína, např. pro-
secco s Aperolem (SPRIZ), prosecco s bezinkami (HUGO), Kagor (Moldávie), ale i sýry od farmářů 
z Holandska a další pochutiny vhodné k vínu.
Pro svatby a společenské příležitosti přijímají objednávky na tel.: 732 377 260. V přípravě je posezení 
k vychutnání sklenky vína.
Provozní doba:
po-pá 9.30–18.00 hod.
so 10.30–13.00 hod.
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DOPRAVA, INZERCE

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

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

2 6:18 7:18 8:30 9:30 9:30 10:30 11:30 11:30 12:30 13:20 13:43 14:30 15:55 16:30 16:30 16:55 17:30 18:30 19:30 19:30
2 5:34 6:21 7:21 8:33 9:33 9:33 10:33 11:33 11:33 12:33 13:23 13:46 14:33 15:33 15:58 16:33 16:33 16:58 17:33 18:33 19:33 19:33
2 5:35 6:22 7:22 8:34 9:34 9:34 10:34 11:34 11:34 12:34 13:24 13:47 14:34 15:34 15:59 16:34 16:34 16:59 17:34 18:34 19:34 19:34
2 5:36 6:23 7:23 8:35 9:35 9:35 10:35 11:35 11:35 12:35 13:25 13:48 14:35 15:35 16:00 16:35 16:35 17:00 17:35 18:35 19:35 19:35
2 5:37 6:24 7:24 8:36 9:36 9:36 10:36 11:36 11:36 12:36 13:26 13:49 14:36 15:36 16:01 16:36 16:36 17:01 17:36 18:36 19:36 19:36
2 5:38 6:25 7:25 8:37 9:37 9:37 10:37 11:37 11:37 12:37 13:27 13:50 14:37 15:37 16:02 16:37 16:37 17:02 17:37 18:37 19:37 19:37

x 2 5:39 6:26 7:26 8:38 9:38 9:38 10:38 11:38 11:38 12:38 13:28 13:51 14:38 15:38 16:03 16:38 16:38 17:03 17:38 18:38 19:38 19:38
x 2 5:40 6:27 7:27 8:39 9:39 9:39 10:39 11:39 11:39 12:39 13:29 13:52 14:39 15:39 16:04 16:39 16:39 17:04 17:39 18:39 19:39 19:39

2 5:41 6:28 7:28 8:40 9:40 9:40 10:40 11:40 11:40 12:40 13:30 13:53 14:40 15:40 16:05 16:40 16:40 17:05 17:40 18:40 19:40 19:40
2 5:43 6:30 7:30 8:42 9:42 9:42 10:42 11:42 11:42 12:42 13:32 13:55 14:42 15:42 16:07 16:42 16:42 17:07 17:42 18:42 19:42 19:42
2 5:46 6:33 7:33 8:45 9:45 9:45 10:45 11:45 11:45 12:45 13:35 13:58 14:45 15:45 16:45 16:45 17:45 18:45 19:45 19:45
2 5:27 5:48 6:35 6:54 7:35 8:47 9:47 9:47 10:47 11:47 11:47 12:47 13:37 14:00 14:47 15:47 16:47 16:47 17:47 18:47 19:47 19:47
2 5:29 5:50 6:37 6:56 7:37 8:49 9:49 9:49 10:49 11:49 11:49 12:49 13:39 14:02 14:49 15:49 16:49 16:49 17:49 18:49 19:49 19:49
2 K 5:53 K K K K K K K K K K 13:42 K 14:52 K K 16:52 K K K K
2 5:31 5:56 6:40 6:58 7:40 8:51 9:51 9:51 10:51 11:51 11:51 12:51 13:45 14:04 14:55 15:51 16:51 16:55 17:51 18:51 19:51 19:51
2 5:31 5:56 6:40 6:58 7:40 9:58 9:58 10:58 11:58 12:58 14:06 14:58 15:58 16:58 16:58 17:58 18:58 19:58

x 2 5:33 5:58 6:42 7:00 7:42 10:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:08 15:00 16:00 17:00 17:00 18:00 19:00 20:00
2 5:34 5:59 6:43 7:01 7:43 10:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:09 15:01 16:01 17:01 17:01 18:01 19:01 20:01

x 1 5:35 6:00 6:44 7:02 7:44 10:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:10 15:02 16:02 17:02 17:02 18:02 19:02 20:02
1 5:37 6:02 6:46 7:04 7:46 10:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:12 15:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04 20:04
1 5:38 6:03 6:47 7:05 7:47 10:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:13 15:05 16:05 17:05 17:05 18:05 19:05 20:05
1 6:09 6:53 7:53 10:11 11:11 13:11 14:19 15:11 16:11 17:11
1 6:12 6:56 7:56 10:14 11:14 13:14 14:22 15:14 16:14 17:14
1 6:13 6:57 7:57 10:15 11:15 13:15 14:23 15:15 16:15 17:15
1 6:14 6:58 7:58 10:16 11:16 13:16 14:24 15:16 16:16 17:16

x 1 6:15 10:17 11:17 13:17 14:25 15:17 16:17 17:17
x 1 6:16 10:18 11:18 13:18 14:26 15:18 16:18 17:18
x 1 6:18 10:20 11:20 13:20 14:28 15:20 16:20 17:20

1 6:21 10:23 11:23 13:23 14:31 15:23 16:23 17:23
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546

X X X X X X XH 6+ Xfa X X XH 6+ X XH 6+ X XH X X 6+ XH X
1 4:40 6:50 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36

x 1 4:42 6:52 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
x 1 4:43 6:53 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
x 1 4:45 6:55 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41

1 4:46 6:56 7:01 8:04 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
1 4:47 6:57 7:02 8:05 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
1 4:48 6:58 7:03 8:06 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
1 4:51 7:01 7:06 8:09 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
1 4:57 5:48 7:08 7:10 7:13 8:15 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:10 17:53 19:10
1 4:58 5:49 7:10 7:11 7:15 8:16 10:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:11 17:54 19:11

x 1 5:00 5:51 7:12 7:13 7:17 8:18 10:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:13 17:56 19:13
2 5:01 5:52 7:14 7:14 7:19 8:19 10:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:14 17:57 19:14

x 2 5:02 5:53 7:15 7:15 7:20 8:20 10:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:15 17:58 19:15
2 5:04 5:55 7:17 7:17 7:22 8:22 11:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:17 18:00 19:17
2 4:22 5:04 5:55 7:17 7:17 7:22 8:22 10:02 11:02 11:02 12:02 13:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:17 18:02 19:17
2 K K 5:58 7:20 K K K K K K K K K 14:05 K K K K K K
2 4:25 5:07 6:02 7:24 7:20 7:26 8:25 10:05 11:05 11:05 12:05 13:05 13:05 14:09 15:05 16:05 17:05 17:20 18:05 19:20
2 4:27 5:09 6:04 7:26 7:22 7:28 8:27 10:07 11:07 11:07 12:07 13:07 13:07 14:11 15:07 16:07 17:07 17:22 18:07 19:22
2 4:29 5:11 6:06 7:28 7:24 7:30 8:29 10:09 11:09 11:09 12:09 13:09 13:09 14:13 15:09 16:09 17:09 17:24 18:09 19:24
2 4:32 5:14 5:47 6:09 6:32 7:04 7:31 7:27 7:33 8:32 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:16 15:12 16:12 17:12 17:27 18:12 19:27
2 4:34 5:16 5:49 6:11 6:34 7:06 7:33 7:29 7:35 8:34 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:18 15:14 16:14 17:14 17:29 18:14 19:29

x 2 4:36 5:18 5:51 6:13 6:36 7:08 7:35 7:31 7:37 8:36 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:20 15:16 16:16 17:16 17:31 18:16 19:31
2 4:37 5:19 5:52 6:14 6:37 7:09 7:36 7:32 7:38 8:37 10:17 11:17 11:17 12:17 13:17 13:17 14:21 15:17 16:17 17:17 17:32 18:17 19:32
2 4:38 5:20 5:53 6:15 6:38 7:10 7:37 7:33 7:39 8:38 10:18 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:22 15:18 16:18 17:18 17:33 18:18 19:33
2 4:39 5:21 5:54 6:16 6:39 7:11 7:38 7:34 7:40 8:39 10:19 11:19 11:19 12:19 13:19 13:19 14:23 15:19 16:19 17:19 17:34 18:19 19:34
2 4:40 5:22 5:55 6:17 6:40 7:12 7:39 7:35 7:41 8:40 10:20 11:20 11:20 12:20 13:20 13:20 14:24 15:20 16:20 17:20 17:35 18:20 19:35
2 4:42 5:24 5:57 6:19 6:42 7:14 7:41 7:37 7:43 8:42 10:22 11:22 11:22 12:22 13:22 13:22 14:26 15:22 16:22 17:22 17:37 18:22 19:37
2 4:43 5:25 5:58 6:20 6:43 7:15 7:42 7:38 7:44 8:43 10:23 11:23 11:23 12:23 13:23 13:23 14:27 15:23 16:23 17:23 17:38 18:23 19:38

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 24.12.
Na vybrané spoje navazují v zastávce Čelákovice, žel.st. vlaky linky S2 nebo S20 ve směru do Prahy
nejede od 20.12. do 4.1., 30.1., od 9.3. do 15.3., 2.4., 3.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
Vybrané spoje navazují v zastávce Čelákovice, žel.st. na vlaky linky S2 nebo S20 od Prahy

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

405 Platí od: 14.12.2014

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  xõ
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Zápy,Stavby mostů
Zápy,PREFA
Lázně Toušeň,zast.
LÁZNĚ TOUŠEŇ
Čelákovice,V Prokopě
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,nám.
Čelákovice,Kovohutě
Čelákovice,žel.st.  xõ

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

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

Čelákovice,Kovohutě
Čelákovice,nám.
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,V Prokopě
Lázně Toušeň
Lázně Toušeň,zast.
Zápy,Stavby mostů
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  xõ

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -

fa -

X -
6 -
+ -
H -
ce -

Tarifní pásmo

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs n/L.-St.Boleslav

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.
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DOPRAVA

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

XA XA X XA Xfc XA XA XA XA Xfa XA Xfc XA XA XA XA XA XA XA XA
2 13:43 15:43 16:43
2 13:45 15:45 16:45

x 2 13:48 15:48 16:48
2 13:52 15:52 16:52
2 5:08 6:08 7:33 7:58 9:28 11:28 13:28 14:28 15:28 15:58 16:28 16:58 16:58 17:28 18:28 19:58

x 2 5:13 6:13 7:38 8:03 9:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:03 16:33 K 17:03 17:33 18:33 20:03
2 5:16 6:16 7:41 8:06 9:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:06 16:36 K 17:06 17:36 18:36 20:06

x 2 5:18 13:38 14:38 15:38 16:38 K 17:38 18:38 20:08
3 6:15 7:40 15:05 17:03
3 6:18 7:43 15:08
3 6:22 7:47 15:12

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

XB XA XB XA XBfa XBga X XB X XB XB Xfc X XB Xfc XB X XB X XB X X
3 12:20 13:55 14:55 15:55
3 12:24 13:59 14:59 15:59
3 12:27 14:02 15:02 16:02

x 2 4:32 5:42 6:07 6:54 6:54 14:07 15:07 16:07 16:42 18:07 19:07
2 4:34 5:14 5:44 6:09 6:56 6:56 7:44 8:24 10:09 12:09 14:09 15:09 16:09 16:44 17:09 18:09 19:09

x 2 4:37 5:17 5:47 6:12 6:59 6:59 7:47 8:27 10:12 12:12 14:12 15:12 16:12 16:47 17:12 18:12 19:12
2 4:42 5:22 5:52 6:17 7:04 7:04 7:52 8:32 10:17 12:17 14:17 15:17 16:17 16:52 17:17 18:17 19:17
2 5:23 6:18 7:08
2 5:29 6:24 7:14 8:49

x 2 5:33 6:28 7:18 8:53
2 5:36 6:31 7:21 8:56
2 5:38 6:33 7:23 8:58

na znamení
jede v pracovních dnech
nejede od 20.12. do 4.1., 30.1., od 9.3. do 15.3., 2.4., 3.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
nejede od 20.12. do 4.1., 30.1., od 2.3. do 8.3., 2.4., 3.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
V zastávce Mochov navazuje linka PID 398 směr Kostelní Lhota.
spoj 1 vyčká v zastávce Mochov příjezdu linky PID č. 412 od Čelákovic max. 15 minut.
spoj 3 vyčká v zastávce Mochov příjezdu linky PID č. 412 od Čelákovic max. 5 minut.
spoj 7, 11, 27, 31 a 39 vyčká v zastávce Mochov příjezdu linky PID č. 398 od Prahy max. 15 minut.
spoj 13, 21, 25 a 35 vyčká v zastávce Mochov příjezdu linky PID č. 398 od Prahy max. 15 minut,

 od Sadské max. 5 minut, a linky PID č. 412 od Čelákovic max. 15 minut.

spoj 15, 17 a 37 vyčká v zastávce Mochov příjezdu linky PID č. 398 od Prahy
 a linky PID č. 412 od Čelákovic max. 15 minut.
spoj 29 vyčká v zastávce Mochov příjezdu linky PID č. 398 od Prahy i Sadské max. 5 minut,
 a linky PID č. 412 od Čelákovic max. 5 minut.
spoj 33 vyčká v zastávce Mochov příjezdu linky PID č. 427 od Čelákovic max. 15 minut.
jede od 20.12. do 4.1., 30.1., od 9.3. do 15.3., 2.4., 3.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
V zastávce Mochov navazuje linka PID 398 do Prahy.
spoj 4 a 8 vyčká v zastávce Mochov příjezdu spoje linky 398 od Poděbrad max. 5 min.
Na spoj 2, 6, 10, 12, 16, 20, 22, 28, 32, 36 a 40 navazuje v zastávce Mochov linka PID 412 směr Čelákovice.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286427 Čelákovice - Vyšehořovice - Kounice

427 Platí od: 14.12.2014

ČELÁKOVICE,TOS
Čelákovice,nám.
Čelákovice,V hájku
Čelákovice,Sedlčánky
MOCHOV
Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
VYŠEHOŘOVICE,VYŠEHOŘOVIČKY
Vykáň
Černíky
KOUNICE

KOUNICE
Černíky
Vykáň
VYŠEHOŘOVICE,VYŠEHOŘOVIČKY
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy
MOCHOV

Čelákovice,Sedlčánky
Čelákovice,V hájku
Čelákovice,nám.
ČELÁKOVICE,TOS

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

A -

Vysvětlivky:
x -
X -
fa -
fc -

A -
ga -

A -
B -

A -
A -
A -
A -

A -

Tarifní pásmo

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

změna trasy
diversion

Tarifní pásmo

příj.
odj.

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

XB XBbb XBbd XB XB AB XAB AB XAB XAB XAB 6+AB XA XAB 6+ABce XAB

2 6:18 6:58 8:28 10:28 12:28 13:58 14:58 15:58 16:28 16:58 18:28 19:28 20:28
x 2 6:22 7:02 8:32 10:32 12:32 14:02 15:02 16:02 16:32 17:02 18:32 19:32 20:32

2 6:24 7:04 8:34 10:34 12:34 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 18:34 19:34 20:34
3 4:21 4:56 5:11 6:28 7:08 8:38 10:38 12:38 14:08 15:08 16:08 16:38 17:08 18:38 19:38 20:38
3 4:23 4:58 5:13 6:30 7:10 8:40 10:40 12:40 14:10 15:10 16:10 16:40 17:10 18:40 19:40 20:40

x 4 4:25 5:00 5:15 6:32 7:12 8:42 10:42 12:42 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 18:42 19:42 20:42
4 4:27 5:02 5:17 6:34 7:14 8:44 10:44 12:44 14:14 15:14 16:14 16:44 17:14 18:44 19:44 20:44
4 4:28 5:03 5:18 6:35 7:15 8:45 10:45 12:45 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 18:45 19:45 20:45

x 4 4:29 5:04 5:19 6:36 7:16 8:46 10:46 12:46 14:16 15:16 16:16 16:46 17:16 18:46 19:46 20:46
x 4 4:31 5:06 5:21 6:38 7:18 8:48 10:48 12:48 14:18 15:18 16:18 16:48 17:18 18:48 19:48 20:48
x 4 4:32 5:07 5:22 6:39 7:19 8:49 10:49 12:49 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 18:49 19:49 20:49
x 4 4:33 5:08 5:23 6:40 7:20 8:50 10:50 12:50 14:20 15:20 16:20 16:50 17:20 18:50 19:50 20:50

4 4:35 5:10 5:25 6:42 7:22 8:52 10:52 12:52 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 18:52 19:52 20:52
x 5 4:37 5:12 5:27 6:44 7:24 8:54 10:54 12:54 14:24 15:24 16:24 16:54 17:24 18:54 19:54 20:54
x 5 4:39 5:14 5:29 6:46 7:26 8:56 10:56 12:56 14:26 15:26 16:26 16:56 17:26 18:56 19:56 20:56
x 5 4:41 5:16 5:31 6:48 7:28 8:58 10:58 12:58 14:28 15:28 16:28 16:58 17:28 18:58 19:58 20:58

5 4:43 5:18 5:33 6:50 7:30 9:00 11:00 13:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 19:00 20:00 21:00
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530

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

5 4:53 5:53 6:23 6:48 6:53 9:53 10:53 11:53 13:53 14:53 15:23 16:23 17:23 18:23 18:53
x 5 4:56 5:56 6:26 6:51 6:56 9:56 10:56 11:56 13:56 14:56 15:26 16:26 17:26 18:26 18:56
x 5 4:58 5:58 6:28 6:53 6:58 9:58 10:58 11:58 13:58 14:58 15:28 16:28 17:28 18:28 18:58

4 5:01 6:01 6:31 6:56 7:01 10:01 11:01 12:01 14:01 15:01 15:31 16:31 17:31 18:31 19:01
x 4 5:03 6:03 6:33 6:58 7:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 15:33 16:33 17:33 18:33 19:03
x 4 5:04 6:04 6:34 6:59 7:04 10:04 11:04 12:04 14:04 15:04 15:34 16:34 17:34 18:34 19:04
x 4 5:05 6:05 6:35 7:00 7:05 10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 15:35 16:35 17:35 18:35 19:05
x 4 5:07 6:07 6:37 7:02 7:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:07 15:37 16:37 17:37 18:37 19:07

4 5:08 6:08 6:38 7:03 7:08 10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 15:38 16:38 17:38 18:38 19:08
4 5:09 6:09 6:39 7:04 7:09 10:09 11:09 12:09 14:09 15:09 15:39 16:39 17:39 18:39 19:09

x 4 5:11 6:11 6:41 7:06 7:11 10:11 11:11 12:11 14:11 15:11 15:41 16:41 17:41 18:41 19:11
3 5:13 6:13 6:43 7:08 7:13 10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 15:43 16:43 17:43 18:43 19:13
3 5:15 6:15 6:45 7:10 7:15 10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 15:45 16:45 17:45 18:45 19:15
2 5:19 6:19 6:49 7:14 7:19 10:19 11:19 12:19 14:19 15:19 15:49 16:49 17:49 18:49 19:19

x 2 5:21 6:21 6:51 7:16 7:21 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 15:51 16:51 17:51 18:51 19:21
2 5:25 6:25 6:55 7:20 7:25 10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 15:55 16:55 17:55 18:55 19:25

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede od 1.7. do 31.8.
jede od 1.7. do 31.8.
nejede 24.12.

spoj 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 a 31 vyčká v zast. Čelákovice, žel. st. příjezdu vlaku linky S2 nebo S20 od Prahy 15 minut
spoj 23 a 29 vyčká v zast. Čelákovice, žel. st. příjezdu vlaku linky S2 nebo S20 od Prahy 30 minut
Na spoj 1 a 7 navazuje v zastávce Sadská spoj linky PID 398 do Poděbrad a spoj linky 270041 nebo 270042 do Nymburka.
Na spoj 3, 5 a 9 navazuje v zastávce Sadská spoj linky PID 398 do Prahy a spoj linky 270041 nebo 270042 do Nymburka.
Na spoj 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29 a 31 navazuje v zastávce Sadská spoj linky 270041 nebo 270042 do Nymburka.
V zastávce Čelákovice, žel.st. navazují vlaky linky S2 nebo S20 do Prahy.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286443 Čelákovice, žel. st. - Přerov n. L. - Sadská

443 Platí od: 14.12.2014

ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  x
Čelákovice,V 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

SADSKÁ
Sadská,hotel Modrá Hvězda
Sadská,Mrsolská cesta
Hradištko
Hradištko,chaty
Hradištko,Kersko,Branaldova
Hradištko,Kersko,Hrabalova
Semice,rozc.Velenka
Semice
Semice,školka
Semice,křiž.
Přerov n.L.,Nový Přerov
Přerov n.L.,U skanzenu
Čelákovice,rozc.Sedlčánky
Čelákovice,V hájku
ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  x

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
X -
6 -
+ -
bb -
bd -
ce -

A -
A -
B -
B -
B -

Tarifní pásmo

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

Tarifní pásmo
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DOPRAVA, INZERCE

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

X X 6eg Xbb XbdH X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X XH 6+ X X 6+ X X X X XH 6+ X 6+
2 4:54 5:54 5:54 6:54 7:16 9:16 9:16 11:16 11:16 13:16 13:16 14:16 15:16 15:16 16:16 17:16 17:16 18:16 19:16
2 5:01 6:01 6:01 7:01 7:23 9:23 9:23 11:23 11:23 13:23 13:23 14:23 15:23 15:23 16:23 17:23 17:23 18:23 19:23
2 5:04 6:04 6:04 7:04 7:34 7:32 9:34 9:34 11:26 11:34 13:34 13:34 14:34 15:26 15:34 16:34 17:34 17:34 18:34 19:34

x 2 K K K K K 7:37 K K 11:31 K K K K 15:31 K K K K K K
2 K K K K K 7:40 K K 11:34 K K K K 15:34 K K K K K K

x 2 K K K K K 7:42 K K 11:36 K K K K 15:36 K K K K K K
3 4:09 5:09 6:09 6:09 7:09 7:39 9:39 9:39 11:39 13:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 17:39 18:39 19:39
3 4:12 5:12 6:12 6:12 7:12 7:42 9:42 9:42 11:42 13:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 17:42 18:42 19:42

x 3 4:16 5:16 6:16 6:16 7:16 7:46 9:46 9:46 11:46 13:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 17:46 18:46 19:46
3 4:19 5:19 6:19 6:19 7:19 7:49 9:49 9:49 11:49 13:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 17:49 18:49 19:49
3 4:20 5:20 6:20 6:20 7:20 7:50 9:50 9:50 11:50 13:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 17:50 18:50 19:50
3 4:21 5:21 6:21 6:21 7:21 7:51 9:51 9:51 11:51 13:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 17:51 18:51 19:51
3 4:22 5:22 6:22 6:22 7:22 7:52 9:52 9:52 11:52 13:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 17:52 18:52 19:52
3 4:25 5:25 5:55 6:25 6:25 7:25 7:55 9:55 9:55 9:55 11:55 13:55 13:55 14:55 14:55 15:55 15:55 16:55 16:55 17:55 17:55 18:55 19:55

x 3 5:27 5:57 6:27 6:27 9:57 9:57 11:57 13:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 17:57 18:57 19:57
3 5:28 5:58 6:28 6:28 9:58 9:58 11:58 13:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 17:58 18:58 19:58
3 5:29 5:59 6:29 6:29 9:59 9:59 11:59 13:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 17:59 18:59 19:59

x 3 5:30 6:00 6:30 6:30 10:00 10:00 12:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:00 19:00 20:00
3 5:33 6:03 6:33 6:33 10:03 10:03 12:03 14:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 18:03 19:03 20:03
3 5:37 6:07 6:37 6:37 10:07 10:07 12:07 14:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 18:07 19:07 20:07
4 5:41 6:11 6:41 6:41 10:11 10:11 12:11 14:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 18:11 19:11 20:11
4 5:42 6:12 6:42 6:42 10:12 10:12 12:12 14:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 18:12 19:12 20:12

x 4 5:44 6:14 6:44 6:44 10:14 10:14 12:14 14:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 18:14 19:14 20:14
4 5:47 6:17 6:47 6:47 10:17 10:17 12:17 14:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 18:17 19:17 20:17

x 5 5:48 6:18 6:48 6:48 10:18 10:18 12:18 14:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 18:18 19:18 20:18
5 5:50 6:20 6:50 6:50 10:20 10:20 12:20 14:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 18:20 19:20 20:20

x 5 5:52 6:22 6:52 6:52 10:22 10:22 12:22 14:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 18:22 19:22 20:22
5 5:55 6:25 6:55 6:55 10:25 10:25 12:25 14:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 18:25 19:25 20:25

553 555
Xdb 6ei

2 21:56
2 22:03
2 20:04

x 2 K
2 K

x 2 K
3 20:09
3 20:12

x 3 20:16
3 20:19
3 20:20
3 20:21
3 20:22
3 20:25

x 3 20:27
3 20:28
3 20:29

x 3 20:30
3 20:33
3 20:37
4 20:41
4 20:42

x 4 20:44
4 20:47

x 5 20:48
5 20:50

x 5 20:52
5 20:55

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede od 1.7. do 31.8.
jede od 1.7. do 31.8.
nejede 31.12.
jede také 24.12., 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.
nejede 24.12., jede také 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.
V zastávce Český Brod, žel.st.  navazují vlaky linky S1 do Prahy.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286412 Čelákovice,nám. - Mochov -  Český Brod - Kouřim

412 Platí od: 14.12.2014

ČELÁKOVICE,NÁM.
MOCHOV

Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
VYŠEHOŘOVICE,VYŠEHOŘOVIČKY
Vykáň
Černíky
Český Brod,Štolmíř
Český Brod,muzeum
Český Brod,Na Bulánce
Český Brod,Jungmannova
Český Brod,Jana Kouly
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x
Český Brod,Liblice,vodárna
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,obec
Český Brod,Liblice,Bylanská
Chrášťany,Bylany,škola
Kšely
Vitice
Vitice,u školy
Vitice,Hřiby
Vitice,Lipany,mohyla
Třebovle,Borek
Třebovle
Třebovle,Království,rozc.
KOUŘIM

ČELÁKOVICE,NÁM.
MOCHOV

Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
VYŠEHOŘOVICE,VYŠEHOŘOVIČKY
Vykáň
Černíky
Český Brod,Štolmíř
Český Brod,muzeum
Český Brod,Na Bulánce
Český Brod,Jungmannova
Český Brod,Jana Kouly
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x
Český Brod,Liblice,vodárna
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,obec
Český Brod,Liblice,Bylanská
Chrášťany,Bylany,škola
Kšely
Vitice
Vitice,u školy
Vitice,Hřiby
Vitice,Lipany,mohyla
Třebovle,Borek
Třebovle
Třebovle,Království,rozc.
KOUŘIM

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
X -
6 -

ei -

+ -
H -
bb -
bd -
db -
eg -

Tarifní pásmo

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

změna trasy
diversion

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.
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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

X X X X 6eg +eh X X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X 6+
5 3:55 4:55 5:25 5:25 5:55 6:55 7:25 9:25 11:45 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25

x 5 3:58 4:58 5:28 5:28 5:58 6:58 7:28 9:28 11:48 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
5 4:00 5:00 5:30 5:30 6:00 7:00 7:30 9:30 11:50 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30

x 5 4:02 5:02 5:32 5:32 6:02 7:02 7:32 9:32 11:52 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
4 4:03 5:03 5:33 5:33 6:03 7:03 7:33 9:33 11:53 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33

x 4 4:06 5:06 5:36 5:36 6:06 7:06 7:36 9:36 11:56 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
4 4:08 5:08 5:38 5:38 6:08 7:08 7:38 9:38 11:58 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
4 4:09 5:09 5:39 5:39 6:09 7:09 7:39 9:39 11:59 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
3 4:13 5:13 5:43 5:43 6:13 7:13 7:43 9:43 12:03 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
3 4:17 5:17 5:47 5:47 6:17 7:17 7:47 9:47 12:07 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47

x 3 4:20 5:20 5:50 5:50 6:20 7:20 7:50 9:50 12:10 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
3 4:21 5:21 5:51 5:51 6:21 7:21 7:51 9:51 12:11 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
3 4:22 5:22 5:52 5:52 6:22 7:22 7:52 9:52 12:12 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52

x 3 4:23 5:23 5:53 5:53 6:23 7:23 7:53 9:53 12:13 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53
3 4:25 5:25 5:55 5:55 6:25 7:25 7:55 9:55 12:15 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
3 4:28 5:33 6:03 6:03 6:48 7:25 8:18 9:55 9:55 11:55 13:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
3 4:30 5:35 6:05 6:05 6:50 7:27 8:20 9:57 9:57 11:57 13:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
3 4:31 5:36 6:06 6:06 6:51 7:28 8:21 9:58 9:58 11:58 13:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58

x 3 4:35 5:40 6:10 6:10 6:55 8:25 10:02 10:02 12:02 14:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
3 4:39 5:44 6:14 6:14 6:59 8:29 10:06 10:06 12:06 14:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
3 4:42 5:47 6:17 6:17 6:17 7:02 7:47 8:32 10:09 10:09 12:09 14:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09

x 2 K K K K K K K 7:52 K K K K 12:12 K K K K 16:12 K K
2 K K K K K K K 7:54 K K K K 12:14 K K K K 16:14 K K

x 2 K K K K K K K 7:57 K K K K 12:17 K K K K 16:17 K K
2 4:47 5:52 6:22 6:22 6:22 7:07 7:52 8:02 8:37 10:14 10:14 12:14 12:22 14:14 14:14 15:14 16:14 16:22 17:14 18:14
2 4:48 5:53 6:23 6:23 7:08 8:03 8:38 10:23 10:23 12:23 12:23 14:23 14:23 15:23 16:23 16:23 17:23 18:23
2 4:55 6:00 6:30 6:30 7:15 8:10 8:45 10:30 10:30 12:30 12:30 14:30 14:30 15:30 16:30 16:30 17:30 18:30

554 556

X 6ei

5 18:25
x 5 18:28

5 18:30
x 5 18:32

4 18:33
x 4 18:36

4 18:38
4 18:39
3 18:43
3 18:47

x 3 18:50
3 18:51
3 18:52

x 3 18:53
3 18:55
3 18:55
3 18:57
3 18:58

x 3 19:02
3 19:06
3 19:09

x 2 K
2 K

x 2 K
2 19:14
2 22:18
2 22:25

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede také 24.12., 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.
nejede 24.12., 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.
nejede 24.12., jede také 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.
V zastávce Český Brod, žel.st.  navazují vlaky linky S1 do Prahy.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286412 Kouřim - Český Brod - Mochov - Čelákovice,nám.

412 Platí od: 14.12.2014

KOUŘIM
Třebovle,Království,rozc.
Třebovle
Třebovle,Borek
Vitice,Lipany,mohyla
Vitice,Hřiby
Vitice,u školy
Vitice
Kšely
Chrášťany,Bylany,škola
Český Brod,Liblice,Bylanská
Český Brod,Liblice,obec
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,vodárna
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x

Český Brod,Kollárova
Český Brod,muzeum
Český Brod,Štolmíř
Černíky
Vykáň
VYŠEHOŘOVICE,VYŠEHOŘOVIČKY
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy
MOCHOV

ČELÁKOVICE,NÁM.

KOUŘIM
Třebovle,Království,rozc.
Třebovle
Třebovle,Borek
Vitice,Lipany,mohyla
Vitice,Hřiby
Vitice,u školy
Vitice
Kšely
Chrášťany,Bylany,škola
Český Brod,Liblice,Bylanská
Český Brod,Liblice,obec
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,vodárna
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x

Český Brod,Kollárova
Český Brod,muzeum
Český Brod,Štolmíř
Černíky
Vykáň
VYŠEHOŘOVICE,VYŠEHOŘOVIČKY
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy
MOCHOV

ČELÁKOVICE,NÁM.

eh -
ei -

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
X -
6 -
+ -
eg -

Tarifní pásmo

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

změna trasy
diversion

příj.
odj.

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.

příj.
odj.
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE 
SENIORY

l  odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Dne 4. prosince 2014 se uskutečnilo jako kaž-
dý rok Vánoční setkání seniorů našeho města. 
K tanci a poslechu hrála Muzika v náladě pod 
taktovkou pana Zdeňka Švancara. V předvá-
noční čas se sešlo více než 200 seniorů. Za 
město Čelákovice přivítal seniory a popřál k vá-
nočním svátkům a novému roku starosta Josef 
Pátek a místostarosta Miloš Sekyra. Senioři měli 
možnost si osobně pohovořit s vedením města.

Vánoční setkání seniorů 4. prosince 2014. Foto: -dv-

Vánoční koncert města Čelákovic se uskutečnil v Kulturním domě v úterý 16. prosince 2014. Účinkoval Orchestr Bohumíra Hanzlíka a žáci ZUŠ Jana Zacha. Foto: -dv-

V pondělí 1. prosince 2014 uvítalo vedení města v obřadní síni úřadu nejúspěšnější sportovce města roku 2014. Každý si za své úspěchy odnesl dárek. Foto: -dv-
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l  Tomáš Staňek, ředitel

V posledních měsících jsme intenzivně praco-
vali na tom, aby rok 2015 byl po stránce pro-
gramové nabídky alespoň stejně tak pestrý na 
kulturní zážitky v našem KD jako rok uplynulý. 
Věřím, že se nám to povedlo. 
První měsíce nového roku jsou vždy ve zname-
ní oblíbených plesů. Dovolte mi, abych jeden 
ples, zbrusu nový, lehce vyzdvihl a představil. 
Jedná se o první ročník Reprezentačního plesu 
města Čelákovic, který se bude konat v sobotu  
7. března a na nějž přijal pozvání nejslavnější 
český bigband, bigband Felixe Slováčka.
Další lahůdkou v naší nabídce jsou plánovaná 
divadelní představení. Ve středu 14. ledna si 

nenechte ujít populární představení „Do ložnice 
vstupujte jednotlivě“. Únor přinese hru „Sex pro 
pokročilé“ v hlavních rolích s Karlem Rodenem 
a Janou Krausovou. Na konci března navštíví 
náš Kulturní dům fenomenální Eliška Balzerová 
se svým veleúspěšným představením „Můj bá-
ječný rozvod“. 
Rockeři ocení hlavně březnový program, ve kte-
rém jsou hned dvě pecky. Wohnout, tentokrát 
nikoli unplugged, ale v plné parádě s novou 
deskou. Rovněž tvrďáky Dymytry v maskách 
a se skvělým Milošem Maierem za bicími.
Kompletní informace o plánovaných akcích na-
jdete na www.kdcelakovice.cz. Vstupenky lze 
koupit rovněž online prostřednictvím našeho 
webu. Neváhejte!

V novém roce otevřeno od 5. 1. 2015.

Volná herna pro veřejnost otevřena čtvrt-
ky a pátky 9.00–12.00 hod., rodinné vstupné  
30 Kč/rodina. Od 10.00 hod. program: čt – ma-
lováníčko, pá – zpíváníčko.

Tanec maminek s miminky a tanec pro tě-
hotné
Každé úterý probíhají v MC lekce „Tance mami-
nek s (ne)lezoucími dětmi“ (až po první krůčky) 
od 12.30 do 13.30 hod. a „Tance pro těhotné“ 
od 18.30 do 20.00 hod. Více informací o lekcích 
i lektorce na http://martina-arnostova.webnode.
cz. Přihlášení u Martiny Arnoštové, tel.: 606 715 
863, e-mail: arnostovam@email.cz.

Ve čtvrtek 8. a pátek 9. 1. 2015 ZAVŘENO!

Jak na zdravé zuby?
Pátek 16. 1. od 11.00 hod. beseda s doktorkou 
Kateřinou Žemličkovou.

Přespání v MC
Pátek 16. 1. od 18.00 hod. do soboty 9.00 hod. 
pro děti od 5 let, nutná rezervace!

Divadélko O perníkové chaloupce
Pátek 23. 1. od 11.00 hod. divadélko pro nej-
menší v herně MC, pro všechny volně příchozí 
bez přihlášení, vhodné pro děti od 18 měsíců. 
Rodinné vstupné 30 Kč/rodina (cena zahrnuje 
divadlo i vstup do malé i velké herny).

Cvičení v těhotenství, kurzy předporodní pří-
pravy
Cvičení se koná vždy ve čtvrtek od 17.30 hod., 
kurz vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.30 hod. 
V případě zájmu kontaktujte Karolinu Švecho-
vičovou, tel.: 731 310 509, e-mail: svechovico-
va@centrum.cz.

l  Denisa Löffelmannová, členka osadního 
výboru

Konec roku 2014 patřil tradičním akcím, lam-
pionovému průvodu a slavnostnímu rozsvíce-
ní vánočního stromu v Sedlčánkách. Vánoční 
atmosféru navodil jarmark s místními produkty 
a pásmo básní a písní v podání sedlčánského 
dětského sboru. 
Tímto jsme zakončili loňský rok a funkční období 
osadního výboru Sedlčánky (dále jen OV). Děku-
jeme bývalým členům Andree Maturové, Hance 
Salamánkové, Jakubu Procházkovi a zároveň 
všem zúčastněným. OV bude nadále fungovat 
ve složení: předseda – Petr Kabát, členové Petr 
Kejmar, Lukáš Lebeda, Lucie Chrůmová, Aleš 
Nekola, Jaroslav Chour a Denisa Löffelman-
nová. Nově bude mít předseda OV Petr Kabát 

konzultační hodiny každou středu mezi 17.00  
až 19.00 hod. v restauraci Na Vošverku. 
Rok 2015 chceme věnovat obnově a tvorbě tra-
dic v Sedlčánkách. Tímto Vám představujeme 
plán akcí pořádaných OV. Konkrétní termíny 
upřesníme vždy s časovým předstihem.
Masopustní veselí – únor
Řehtání a pomlázka – začátek dubna
Pálení čarodějnic – konec dubna
Setkání seniorů – květen
Dětský sportovní den – červen
Sedlčánská lávka, aneb suchou nohou přes 
vodu – červenec
Loučení s prázdninami – srpen
Drakiáda – září
Setkání seniorů – říjen
Lampionový průvod – listopad
Rozsvícení vánočního stromu – prosinec

l  Markéta Šandová

V letošní plesové sezoně budou v Kulturním 
domě opět probíhat taneční odpoledne pro 
seniory s názvem Odpoledne s tanečními a li-
dovými písněmi. Akce probíhá již pátým ro-
kem. V prvních letech byla převážně věnována 
moravské dechovce s převahou polky a val-
číku, ale v současnosti je skladba písní co do 
tanečních rytmů rozmanitá. Hudbu bude letos 
zajišťovat převážně Pavel Stříbrný, učitel hud-
by a dirigent Hasičského dechového orchestru 
Lysá, se kterým se můžeme každoročně setkat 
i při slavnostním koncertu Hasičské decho-
vé hudby na náměstí. Podobné akce probíhají 
například v Kolíně na Zámecké, kde se kapely 
střídají, a v Praze v KD Kyje, kde hudbu zajišťuje 

Color Club Praha, který v Čelákovicích vystoupí 
11. ledna 2015.

l  ZO ČSCH Čelákovice

Oblastní organizace Českého svazu chova-
telů Praha-východ získala 1. místo v Mistrov-
ství České republiky v chovu drobných zvířat.
Ve dnech 14. až 16. listopadu 2014 se v Lysé 
nad Labem konala celostátní výstava drobného 

zvířectva. Vystaveno bylo více než 6 400 jedinců. 
Probíhala zde také meziokresní republiková sou-
těž družstev. Petr Bajer z Čelákovic díky kachnám 
kajuga s 370,5 body přispěl pro okres Praha-vý-
chod k zisku prvního místa v celostátní soutěži.
Blahopřejeme a přejeme všem chovatelům i pří-
znivcům zvířátek do roku 2015 vše nejlepší.

chovatelé

Pozvánka do Kulturního domu

Osadní výbor Sedlčánky

Akce pro seniory pokračují

1. místo v chovu drobných zvířat

Vystoupení Hasičského bandu Pavla Stříbrného v KD. 
Foto: MŠ
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Vánoční setkání
l  Martina Richterová a Hana Bělinová, 

učitelky

O Vánocích se mají lidé setkávat. Do školky tří-
dy „Ptáčků“ jsme pozvali děti, které do naší třídy 
chodily a jsou již školáci. Přišly i jejich maminky. 
Společně jsme si povídali, občerstvili se, hráli si. 
Na rozloučenou dostaly děti malý dárek. Milé 
setkání, a snad nebylo poslední.

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 se uskutečnilo ve 3. třídě Slu-
níček čertovské vytváření s rodiči. Všichni odcházeli 
spokojeni z pěkně prožitého odpoledne a se spoustou 
čertíků… Foto: Ivana Hausteinová

U Motýlků bílo bylo. Jako by nasněžilo. Šustila anděl-
ská křídla, leskly se hvězdičky a svatozáře. To proto, že 
všichni byli za Andílky a těšili se na příchod Mikuláše, 
Čerta a Andílka. Foto: J. Špaková

l  Alena Zradičková, ředitelka MDDM

Zveme na krásnou zimní akci všechny děti 
i dospělé. Masopust v Čelákovicích MDDM 
oslaví už v sobotu 7. února 2015. V tento den 
zahajujeme výstavu Řemesla Polabí VIII.
Letošní doprovodné téma je Maska. Bude 
nás provázet po dobu trvání výstavy ve dnech  
7. – 21. 2. Proto jsme připravili v den vernisáže 
masopustní průvod. Zveme všechny zájemce 
o lidové tradice v sobotu odpoledne nejen na 
výstavu, ale i na řemeslný jarmark a průvod ma-
sek Čelákovicemi.

MDDM pořádá osmý ročník výstavy Řemesla 
Polabí ve spolupráci s Městským muzeem v Če-
lákovicích. V den vernisáže výstavy proběhne 
v Síni Jana Zacha Městského muzea dopoledne 
od 10.00 hod. vyhodnocení soutěže Řemesla 
Polabí. Odpoledne vypukne od 14.00 hod. ma-
sopustní veselice s jarmarkem, muzikou, hrát-
kami a dětskou dražbou masek, které nám na 
výstavu tvoří děti z mateřských školek a dalších 
kolektivů dětí, které s námi každoročně spolu-
pracují při dotváření výstavy.
Průvod masek vyjde do města hned po dražbě. 
Doprovodí nás  kapela Lahoda a bryčka s koníky. 
Masky krásně plstěné z ovčího rouna nám půj-
čuje Atelier 6tej smysl ze Staré Boleslavi. Jemu 
a jeho chráněné dílně pro zdravotně postižené 
je letos určen i výtěžek z dětské dražby. Průvod 
obejde střed města a vrací se zpět do muzea. 
Čeká ho několik zastavení. Zveme všechny děti 
i dospělé, přijďte s vlastními maskami, nejkrás-
nější získá sladkou odměnu. Pro taťky i mamky, 
kamarády a pomocníky bude zakončení maso-
pustu večer s muzikou na Moravěnce.

Řemesla Polabí a Masopustní průvod městem

Masky z dílny MDDM. Foto: archiv foto kroužku Fo-
todesign vedeného Markem Benešem

Ve středu 17. prosince 2014 navštívil Čelákovi-
ce olympijský vítěz Aleš Valenta. Martin Spilka 
mu položil několik otázek:

Jak se Vám líbí v Čelákovicích?
„Zatím jsem stihl jen náměstí, a to máte moc 
pěkné.“

Jak hodnotíte úspěchy našich nohejbalistů?
„Zřejmě slušný oddíl “

Co byste popřál občanům Čelákovic?
„Rád bych jim popřál sílu a chuť dělat věci, které 
je baví a naplňují jejich tužby.“

Čelákovický vánoční 
strom uspěl v soutěži 
Středočeského kraje

l  -red-

Středočeský kraj pořádal elektronickou soutěž 
o nejkrásnější vánoční strom. Do pětice finalistů 
se probojoval i náš čelákovický, který nakonec 
skončil na krásném třetím místě. Vítězem se stal 
strom z Příbrami, na druhém místě strom z Ko-
lína.

Vánoční strom města Čelákovic 2014. Foto: Anežka 
Vitáčková

Foto: RL

Čelákovice navštívil  
olympijský vítěz Aleš Valenta
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l  Denisa Přecechtělová, 1. ročník oboru 
Sociální péče SOŠ Čelákovice

Na úvod našeho projektu jsme navštívili Měst-
skou knihovnu v Čelákovicích, kde jsme byli 
blíže seznámeni s tím, co Sir Nicholas Winton 
učinil za 2. světové války.
Ředitelka Městské knihovny Soňa Husáriková 
nám přečetla úryvky z různých knih, například 
Perličky dětství, Dům u Diamantů a dalších. 
Také nám pustila film Nickyho rodina o skut-
cích pana Wintona od režiséra Mateje Mináče. 

Ve filmu bylo ukázáno, jak záchrana asi 669 dětí 
probíhala a kolik dětí dokázal zachránit.
Beseda byla moc zajímavá a inspirativní, část 
naší třídy se rozhodla zapojit se do projektu 
Nickyho rodina, budeme se pokoušet oslovit 
pamětníky, kteří zažili obě zachráněné „děti“ 
Diamantovy: Evu a Věru. Pak sepíšeme na zá-
kladě jejich vypravování příběh a doufáme, že 
mezi ostatními školami uspějeme a že se také 
v Praze v Lucerně sejdeme s Wintonovými „dět-
mi“ i samotným režisérem Mináčem.

Návrat k vánočnímu 
jarmarku

l  vedení školy

I když se vánoční jarmark konal na naší škole již 
27. 11. 2014, nedá nám, abychom se k němu 
nevrátili a nenapsali pár slov, o kterých si myslí-
me, že by měla být napsána.
Jarmark byl největší akcí školy za celý školní rok 
a třídy se na něj několik měsíců pilně připravova-
ly. Vždyť vyrobit tolik krásných věcí za poměrně 
krátkou dobu dá opravdu hodně práce. Za tu 
neviditelnou práci – nápad, nákup potřebných 
pomůcek a samozřejmě proces tvorby – pat-
ří obrovský dík učitelům a vychovatelkám ŠD. 

Všichni ale svorně budou tvrdit, že to je všechno 
zásluha dětí, a tak to má být. Děti se do orga-
nizace jarmarku pustily s obrovskou chutí, těšily 
se na své prezentace, na prodávání, prostě na 
všechno. A snad budeme objektivní, když řek-
neme, že právem. Jarmark vnímáme, a veřejnost 
nás v tom podporuje, jako obrovský úspěch, 
jako ukázku kvality práce školy, žáků, pedagogů.
Velké poděkování patří i Sboru dobrovolných 
hasičů, kterým už škola prostřednictvím dopisu 
panu starostovi poděkovala. Vážíme si oběta-
vosti doktorky Soni Svobodové, maminky naší 
žákyně, která po celou dobu jarmarku konala lé-
kařský dozor a byla připravena zasáhnout v pří-
padě potřeby. Oceňujeme trpělivost pana Luká-
še Zíky, který obětavě, bez nároku na jakoukoliv 
odměnu, vozil děti se svým koněm v atriu celé 
tři hodiny. Uvědomujeme si, kolik práce a volné-
ho času stálo občerstvení, připravované kuchař-
kami školní jídelny.
Výtěžek z jarmarku využijeme k nákupu tělo-
cvičného nářadí a pomůcek, které budou sloužit 
všem dětem naší školy.
Jarmark byl praktickou ukázkou práce sehrané-
ho týmu lidí a bylo vidět, že svou práci dělají rádi 
a že ji umějí.
Tak za dva roky zase na shledanou.

Anežka byla v Matema-
tickém klokanovi  

nejlepší!
l  vedení školy

Dne 10. 12. 2014 proběhlo slavnostní ocenění 
žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Stře-
dočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve 
školním roce 2013/2014.
Naše žákyně Anežka Šrajtová ze 3. C obsadila 
1. místo v celostátním kole soutěže „Matematic-
ký klokan“ ve školním roce 2013/2014, kdy byla 
žákyní 2. C ve třídě paní učitelky Schneiderové.
Přejeme další školní úspěchy nejen v matema-
tice!

Pomáháme nemocným 
dětem

l  Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitelky

Naše škola od roku 2006 spolupracuje s ne-
ziskovou organizací Fond Sidus. Každoroční 
veřejnou sbírkou, kdy prodáváme nebo sami 
kupujeme drobné předměty, posíláme výtěžek 
sbírky jmenované organizaci na nákup lékař-
ských přístrojů do dětských oddělení nemocnic.
Další dobročinnou akcí naší školy je akce „Víčko 
k víčku pro Mišičku“. Do sběru plastových víček 
se zapojují žáci 1. i 2. stupně naší školy, ale i ši-
roká veřejnost. V tomto školním roce jsme zatím 
odevzdali 140 kg plastových víček a sběr víček 
stále pokračuje.
Jsme rádi, že peníze z naší školy jsou použity 
tam, kde je jich třeba.

Ještě listopad 2014…
l  Naďa Černá, třídní učitelka 2. B

Byl pro nás ve 2. B především měsícem, ve 
kterém jsme vycestovali na ozdravný pobyt 
do Čestic u Strakonic. Spoustu dobrodružství 
i legrace jsme zažili při hře o návratu pozemš-
ťanů z planety Atrox na Zemi. Navštívili jsme 
nejstarší dochovaný vodní mlýn v celé Evro-
pě v Hoslovicích, nádherné, až magické místo 
Dobrš s hradem a dvěma kostely se zvonicí, 
kde nám pan průvodce rozezněl velký zvon. 
Byli jsme také ve Vacovicích a důkladně jsme 
se seznámili s městysem Čestice a jeho okolím. 
Viděli jsme jeleny, ovce, koně, krávy a hladili 
jsme si králíčky. Vlastnoručně jsme si vyrobili 
masky a dováděli v nich na maškarním reji. Ob-
líbili jsme si hru na hejkala, hru na obchodování 
a společné čtení o tom, jak souhvězdí dostala 
svá jména. Nejraději bychom se do Čestic zno-
vu vrátili ještě také v létě nebo aspoň na jaře.

Účastníme se projektu Nickyho rodina

ZÁPIS dětí do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro školní rok 2015/2016
v Čelákovicích proběhne na obou školách

ve čtvrtek 5. února 2015    od 13.00 do 17.00 hod.
a v pátek 6. února 2015     od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.

l  Denisa Přecechtělová, 1. ročník oboru 
Sociální péče SOŠ Čelákovice

Dne 30. října 2014 nás přijela navštívit na naši 
školu paní Helga Hošková Weissová. Paní Weis-
sová prožila opravdu těžký a složitý život, který 
si nikdo z nás neumí představit.
Za 2. světové války prožila část života v Terezí-
ně i Osvětimi. Po celou tu dobu si psala deník, 
a protože ráda kreslila, tak namalovala více než 
100 kreseb z koncentračních táborů. Ty se za-
chovaly díky tomu, že byly zazděny v Terezíně. 
Tato žena přežila holocaust a je opravdu silný 
člověk. Stala se známou akademickou malířkou.
Přijela nám říct svůj příběh. Ne proto, že ji to 
baví, ale aby se na to nezapomnělo a také aby 
se nikdy nic podobného neopakovalo. Chápu, 
že je těžké to pořád dokola vyprávět a vracet se 

k tomu, ale to, co paní Weissová dělá, je správ-
né. My jsme poslední generace, která tento pří-
běh mohla slyšet od osoby, která si takovým 
peklem sama prošla. Za chvíli už bude jen na 
nás, abychom toto poselství předávali dále.
Vše, co jsme za celé dvě hodiny slyšeli, nám 
opravdu vyrazilo dech. Nikdo z nás si nedoká-
že představit, jaké to muselo být. To, jak se na-
cisté k lidem chovali, co zlého jim dělali. Ještě 
teď z toho mám husí kůži. Uvědomili jsme si, že 
jsme rádi, v jaké době žijeme.
Beseda se nám moc líbila a myslím si, že každý 
z nás se nad osudy lidí zasažených holocaus-
tem aspoň na chvilku pozastavil a přemýšlel. 
Měli bychom se ale zamyslet hlavně nad sebou, 
abychom nepřipustili nebo netolerovali v bu-
doucnu něco podobného. Byla pro nás čest 
strávit pár chvil s paní Helgou.

Beseda s Helgou Hoškovou Weissovou
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ORKA
l  Martin Bajer

Orce se opět vrátila forma a začala vítězit. Po 
sérii šesti porážek se Orka dostává opět do 
formy a začíná znovu sbírat body. Po prohře 
v prodloužení s druhým Královým Dvorem přišlo 
jasné vítězství na hřišti třetího Turnova a domácí 
výhra nad Athletics. Ve vyrovnané tabulce patří 
Orce páté místo, boj o první osmičku bude ještě 
velmi napínavý.

ORKA ČELÁKOVICE–T.B.C. KRÁLŮV DVŮR 
6:7p
Proti druhému týmu tabulky nezačala Orka vů-
bec dobře. V první třetině po chybách prohráva-
la už 0:3, ale díky zlepšenému výkonu dokázala 
do přestávky dvěma zásahy stav korigovat. Ve 
druhé části přišlo vyrovnání, hosté ale dokáza-
li znovu o jeden gól odskočit. Ve třetí třetině již 
měla Orka převahu a dvěma brankami otočila 
vedení na svou stranu, bohužel vedení do konce 
utkání neudržela, a tak se za stavu 6:6 muselo 
prodlužovat. V nastaveném čase měli hosté více 
štěstí, a nakonec se z vítězství radovali oni.

TJ TURNOV–ORKA ČELÁKOVICE 3:8
V tomto zápase nastoupily týmy s ojedinělou 
sérií. Zatímco Orka prohrála v řadě šest utká-
ní, Turnov sedm utkání v řadě zvítězil. Nicmé-
ně na hřišti bylo jasné, že se Orka oklepala 
z předchozích výkonů a jasně dominovala. Po 
celé utkání byla lepší, domácí jednoznačně 
přehrála, a ukončila tak obě série. Tři body za 

vítězství posunuly Orku opět do první osmičky.

ORKA ČELÁKOVICE–ATHLETICS PRAHA 6:3
Odveta za porážku Orce vyšla. Tentokrát se 
z marodky vrátilo několik hráčů, a tak byla se-
stava Čelákovic téměř kompletní. Zápas sice 
nebyl příliš pohledný, ale domácí jasně kráčeli 
za vítězstvím. První dvě třetiny Orka hosty jasně 
přehrávala, ve třetí pak již zkušeně pohlídala vý-
sledek a nedopustila další překvapení.

Elévové slaví postup mezi elitu
Turnaj elévů v Mladé Boleslavi dopadl nad oče-
kávání dobře. Orka nastoupila v prvním utkání 
proti Black Angels a díky rozhodujícímu zása-
hu Matěje Bači zvítězila těsně 2:1. Do druhého 
zápasu proti domácí Mladé Boleslavi naskočili 
kluci ve vlažném tempu, za což je soupeř po-
trestal vedoucím gólem. Orka přepnula na vyšší 
tempo a díky brankám Lukáše Ludvíka, Martiny 
Kopecké, Filipa Kukly a Dominika Dítě zvítězila 
jasně 4:1. Po tomto výsledku tak čekalo Orku 
překvapivě finále.
Finále proti Vosám Praha pro nás nezačalo opět 
dobře a od druhé minuty jsme prohrávali. Lukáš 
Ludvík sice stihl vyrovnat, ale do poločasu šli do 
vedení znovu soupeři. Úvod druhé části se nám 
ale povedl a díky střelám Vojty Rubeše a Matěje 
Bači jsme vedli 3:2. Zbývalo ještě šest minut do 
konce, ale pevná obrana v čele s výborně chy-
tajícím Lukášem Řezníčkem již Vosám žádný 
gól nedovolila a uhájila vítězství. Byla to jubilejní 
desátá výhra v řadě.
Po vítězství v tomto turnaji Orka postoupila do 
nejvyšší skupiny, a je tedy mezi nejlepšími šesti 

týmy v Praze a Středočeském kraji, což je fan-
tastický úspěch.
Více informací o všech věkových kategoriích 
naleznete na www.orka.cz.

l  Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér 
SK karate Dragon Čelákovice

Významnou soutěží bylo koncem loňského roku 
Mezinárodní mistrovství České republiky ČABK 
2014, které se konalo v pražské sportovní hale 
na Lužinách. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 

25 klubů z České republiky, Slovenska, Rumun-
ska a Norska.
Z našeho SK se soutěže zúčastnilo 25 zá-
vodníků z Čelákovic a Neratovic, kteří vybo-
jovali 34 medailí, a opět jsme se stali jedním  
z nejúspěšnějších klubů soutěže. Toto mis-
trovství bylo zároveň nominačním turnajem na 

nadcházející ME mládeže v Belgii a na MS se-
niorů v Brazílii.
Mistry ČR se stali:
Kateřina Smetanová (kata a kumite), Daniel 
Brejcha (kata a kata team), Denisa Brejchová 
(kata a kata team), Vladimír Fafek (kata), Kris-
týna Toběrná (kumite), Nikola Kunertová (kata, 
kumite a kata team), Linda Skalová (kumite), 
David Soběslavský (kumite), Jan Řápek (kata), 
Filip Janda (kata, kumite a kata team), Jan  
Le (kata team), David Le (kata team) a Tomáš  
Truong (kumite).
Vicemistry ČR se stali:
Nela Černkovičová (kata), Vladimír Fafek (kata 
team), Martina Kopecká (kata), Kristýna Toběr-
ná (kata), David Soběslavský (kata), Jan Řápek 
(kata team), Jan Pajkrt (kumite a kata team), Jan 
Le (kata a kumite), Patrik Vébr (kumite) a Tomáš 
Truong (kata a kumite).
Druhými vicemistry ČR se stali:
Vojtěch Vilím (kumite), Aleksandar Jordanov 
(kata), David Soběslavský (kata team), Jan 
Pajkrt (kata), David Le (kata), Patrik Vébr (kata 
team) a Filip Novák (kata a kumite).
Všem závodníkům gratulujeme k dosaženým 
výsledkům, k reprezentaci klubu a města a pře-
jeme hodně úspěchů na Mistrovství Evropy 
mládeže, které se bude konat počátkem června 
2015 v Belgii.

karate

Úspěch SK karate Dragon na Mezinárodním mistrovství ČR

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon z Čelákovic a Neratovic na Otevřeném Mistrovství ČR v Praze. Foto: archiv 
SK Dragon

florbal

Elévové na vítězném turnaji. Foto: Jan Plocica
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FBC ČELÁKOVICE
l  Tomáš Holcman

FBC ČELÁKOVICE–TJ SOKOL KOBYLISY 8:6
Branky: Bartulík 3, Mostecký, Horák 2, Sluka
Zápas jsme začali aktivněji, během první minuty 
jsme si vytvořili dvě zajímavé příležitosti a další 
následovaly. Také proto jsme vedli již ve třetí mi-
nutě 3:0, soupeř hru však vyrovnal a i stav utká-
ní na 3:3. Vedení nám vrátil Horák 4:3 při přesi-
lové hře deset vteřin před koncem první třetiny. 
Ve druhé třetině jsme navýšili stav utkání na 5:3 
v náš prospěch, ale Kobylisy znovu dotahují na 
5:5, druhou třetinu prohráváme o gól. Ve třetí 
třetině byla hra vyrovnaná, ale střelecky jsme se 
prosadili více my, a utkání tak zvládli.
FBC ČELÁKOVICE–BLACK ANGELS 5:7
Branky: Bartulík 4, Horák
S vedoucím týmem tabulky jsme sehráli dobrou 
partii. V první třetině jsme hráli velmi dobře 
a účelně, také proto jsme ji vyhráli 3:1. Ve druhé 
třetině se už ale začal favorit prosazovat a po 
dvou třetinách byl stav vyrovnán 3:3. Ve třetí tře-
tině se hrálo dlouho za vyrovnaného stavu 4:4, 
5:5. Soupeř o svém vítězství nakonec rozhodl 
dvě minuty před koncem utkání.

l  Petr Flekač

Žákovské družstvo nyní přechází do haly a tré-
ninkové jednotky jsou následující: v pátečním 
termínu trénujeme v hale BIOS, v úterním v so-
kolovně Spartaku Čelákovice a dále bychom 
chtěli do přípravy začlenit termín pro ty zdatněj-
ší, se kterými se můžeme zaměřit na složitější 
a náročnější herní činnosti. 
V termínu 28.–30. 11. 2014 jsme absolvovali 
soustředění ve sportovním centru Nymburk. Po 
novém roce se opět rozběhne kolečko tréninků, 
zároveň bude vypsán seznam turnajů, které jsou 
zařazeny do poháru žáků. 

Poslední smeč žáků 2014 – Prostějov
7. 12. 2014
Poslední smeč žáků proběhla tradičně v Prostě-
jově, zúčastnilo se celkem 17 družstev, 8 v kate-
gorii mladších žáků a 9 v kategorii starších žáků. 
Zápasy mladších žáků v průběhu celého dne 
natáčela Česká televize s olympijským vítězem 
Alešem Valentou a zhruba třicetiminutový pořad 
bude odvysílán začátkem ledna v ČT.
TJ Spartak Čelákovice nominoval tři formace:
1)  Sestava „A“ – Petr Nesládek, Jaroslav Vajgl 

a Tomáš Urbánek;
2)  Sestava „B“ – Tomáš Löffelmann, Luboš 

Choura a Dominik Jelínek;
3)  Sestava „C“ – Vojtěch Konečný, Tobiáš Ma-

tura a Filip Seidl.
Desátým hráčem byl Daniel Matura, který vypo-
mohl Čakovicím, které přijely pouze ve dvou.
Sestavy „A“ i „B“ se umístily v základní skupině 
na druhých místech. Sestava „C“ obsadila čtvr-
té místo. V pavouku pak sestava „B“ prohrála 
se Vsetínem 0:2. Sestava „C“ podlehla ve třetím 
setu 8:10 týmu Pekla. Sestava „A“ v KO systé-
mu porazila Čakovice 2:0. V semifinále prohrála 
s týmem Pekla 0:2. V zápase o třetí místo pora-
zila celek Vsetína 2:1.
„Musím pochválit sestavy „A“ a „C“, kluci dodr-
žovali taktické pokyny, povzbuzovali se a makali 
na 100 procent. Věřil jsem, že sestava „A“ se 
dostane do finále, bohužel se na nás projevila 
nevyhranost z turnajů a taktéž nervozita z dů-
ležitosti utkání v semifinále. Určitě klukům nic 
nevyčítám, jsem nadmíru spokojen s výsledkem 

a s jejich výkony. Sestava „B“ vedená Chourou 
a Löffelmannem nepředvedla výkon z tréninků,“ 
zhodnotil jejich trenér Martin Flekač.
Konečné pořadí mladších žáků:
1) TJ Sokol SDS EXMOST Modřice
2) TJ Peklo
3) TJ Spartak Čelákovice „A“
4) NK CLIMAX Vsetín

Mezistátní zápas

TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE 
A–JIŽNÍ KOREA 4:1
26. 11. 2014, Brandýs nad Labem
Jak k utkání došlo? „V minulém týdnu jsme do-
stali nabídku od Kamila Kleníka, jestli bychom si 
nechtěli zahrát přátelské utkání s Jižní Koreou, 
samozřejmě jsme nabídku přijali,“ objasnil kapi-
tán Čelákovic Martin Flekač.
Samotný zápas odstartovalo žákovské druž-
stvo, které nejprve procvičilo korejské hráče 
servisem a poté jim nahrávali na smeče pro je-
jich akrobatické zákroky.
Poté následovalo přátelské utkání, které mělo 
tento scénář: na mezinárodní pravidla se hrál 
singl, dvojice na krátké hřiště a trojice, poté ná-
sledoval zápas trojic na česká pravidla a celé to 
zakončil zápas jogku (čtyři hráči, dva dopady 
míče, hra pouze od kolen dolů a od brady naho-
ru, hráno do 15 bodů).
Samotný průběh pak zhodnotil kapitán Martin 
Flekač. „V úvodním singlu vzdoroval korejský 
hráč jen v prvním setu, který jsme nakonec vy-
hráli 11:9, poté mu došla fyzička a Michal Ko-
lenský jednoznačně vyhrál druhý 11:5. Ve dvojici 
korejští hráči v prvním setu vedli 9:10, ale po 
střídání Bareše za Vedrala se hra i stav otočil 
na 12:10. Ve druhém setu jsme ve zlepšené hře 
vyhráli opět jednoznačným výsledkem. Následo-
valy dva zápasy trojic. Nejdříve na mezinárodní 
pravidla jsme korejské hráče k ničemu nepusti-
li a zaslouženě vyhráli. V druhém zápase trojek 
tentokrát podle našich pravidel byl obrázek po 
setech 2:0 obdobný. Ovšem pak přišel zápas  
jogku. V  prvním setu jsme jednoznačně prohráli 
6:15 a ve druhém setu jsme se drželi do stavu 
9:9, ale  koncovka patřila korejským hráčům, 
kteří nakonec vyhráli 10:15.“

nohejbal
Nohejbalisté na stupních vítězů zprava: Petr Nesládek, Jaroslav Vajgl a Tomáš Urbánek. Foto: Martin Flekač

florbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
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do neděle 1. 2.
Městské muzeum
OSLAĎ SI SVŮJ ŽIVOT!
Výstava balených cukrů představí to nejzajíma-
vější ze sbírek tří sběratelek.
Ve vstupní síni, otevřena denně mimo pondělí 
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 1. 2.
Městské muzeum
NEBOJME SE ARCHEOLOGIE! TAJEMSTVÍ 
SKRYTÁ POD RODINNÝMI DOMY
Výstava ze sbírek Městského muzea v Čelá-
kovicích ve výstavní síni otevřena denně mimo 
pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

sobota 10. 1.
sokolovna
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD
40. ročník tradičního pochodu pořádaného od-
dílem turistů se startem od 7.00 do 10.00 hod. 
a cílem do 18.00 hod. – vždy v sokolovně (Ma-
sarykova ulice).

sobota 10. 1. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
loutkové divadelní představení

sobota 10. 1. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ŠITÉ KORÁLE – ŠPERK POKAŽDÉ JINAK
kurz pro děti od 4. třídy,  
mládež a dospělé

pondělí 12. 1. 18.00 hod.
Městské muzeum
DRUHÉ PROMÍTÁNÍ „TOULEK POLABÍM“
Tentokrát budou představeny Zápy, Svémysli-
ce a Mstětice. Pořádá Spolek přátel čelákovic-
kého muzea.

úterý 13. 1. 17.00 hod.
Městská knihovna
ENGLISH CORNER
anglický koutek pro děti

neděle 18. 1. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní č. p. 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

neděle 18. 1. 14.00–17.30 hod.
MDDM
TKANÍ
víkendový výtvarný kurz

úterý 20. 1. 18.00 hod.
Kostelní 43/6
HOUBAŘSKÝ KOŠÍK
Vyhodnocení fotografické soutěže o nejzají-
mavější, nejhezčí či nejatraktivnější houboko-
šík loňského roku. Příprava akcí na rok 2015, 
schůzka, diskuze. Výstavka exikátů.

čtvrtek 22. 1. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

sobota 24. 1. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
POPELKA
divadlo pro děti

úterý 27. 1. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

čtvrtek 29. 1. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

sobota 31. 1. 14.00–17.30 hod.
MDDM
DOKULATA – ŠPERK POKAŽDÉ JINAK
kurz pro děti od 4. třídy, mládež, dospělé

neděle 1. 2. 14.00–17.30 hod.
MDDM
VYŠÍVÁNÍ RYBÍMI ŠUPINAMI
víkendová dílna

středa 4. 2. 19.00 hod.
Městské muzeum
ALJAŠKA OČIMA ZUZANY SAMKOVÉ
Beseda s fotografkou a spisovatelkou. 
Pořádá Spolek přátel čelákovického muzea.

sobota 7.–sobota 21. 2.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VIII – TÉMA MASKA
Výstava MDDM je provázena víkendovými vý-
tvarnými dílnami: 8., 14., 15. a 21. 2., 14.00–
16.00 hod. V dopoledních hodinách pro školy 
a školky programy s řemeslníky.
V sobotu 7. 2. od 10.00 hod. vernisáž výstavy 
a vyhlášení vítězů soutěže, odpoledne Ma-
sopustní průvod a jarmark.

KAM VE VOLNÉM CASE

neděle 11. 1. 14.00 hod.
ODPOLEDNE S TANEČNÍMI A LIDOVÝMI 
PÍSNĚMI

úterý 13. 1. 9.30 hod.
BREKE KE
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

středa 14. 1. 19.30 hod.
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
komedie Divadla Háta

pátek 16. 1. 20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU A NO-
HEJBALU

sobota 17. 1. 20.00 hod.
MYSLIVECKÝ PLES
Honební společnosti Čelákovice

pátek 23. 1. 21.00 hod.
DISKOTÉKA OLDIES HITŮ
se světelnými lasery

neděle 25. 1. 15.00 hod.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Pohádka v podání DS Tyl Čelákovice.

pátek 30. 1. 19.30 hod.
MATURITNÍ PLES
Obchodní akademie Lysá nad Labem

pátek 6. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES MILLS, s. r. o.

sobota 7. 2. 19.30 hod.
MATURITNÍ PLES SZEŠ

pátek 13. 2. 20.00 hod.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
Hrají: Dekameron a Feferon, bohatá tombola 

a překvapení večera. Předprodej vstupenek 
u p. Königsmarka, tel.: 777 181 470, nebo v po-
kladně KD.

sobota 14. 2. 20.00 hod.
PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

neděle 15. 2. 14.00 hod.
ODPOLEDNE S TANEČNÍMI A LIDOVÝMI 
PÍSNĚMI

úterý 17. 2. 9.30 hod.
LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

pátek 20. 2. 19.30 hod.
MATURITNÍ PLES
Gymnázia Čelákovice

sobota 21. 2. 20.00 hod.
REMEMBER TRINITY VOL. II
taneční párty

úterý 24. 2. 19.30 hod.
SEX PRO POKROČILÉ
Jak získat návod na oživení dlouholetého man-
želství? Je řešením rezervace hotelového poko-
je a příručka „Sex pro pokročilé“? Hrají: Jana 
Krausová a Karel Roden. Vstupné: 280 Kč/
předprodej, 300 Kč na místě.

pátek 27. 2. 21.00 hod.
DISKOTÉKA OLDIES HITŮ
se světelnými lasery

sobota 28. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
SOŠ Čelákovice, s. r. o.

sobota 7. 3. 19.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁKOVIC


