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Rozpočet města 2022 str. 5–7
Zastupitelé města schválili jednomyslně obje-
mem peněz historicky největší rozpočet města. 
Karel Majer podává podrobný komentář k roz-
počtu.

Aktuality z investičních akcí města str. 8
Starosta Josef Pátek a místostarosta II Miroslav 
Opa informují občany o stavu investičních akcí 
města.

Odpadové hospodářství str. 8, 9
Radní Marek Skalický informuje o obecním sys-
tému odpadového hospodářství. Místní popla-
tek je v Čelákovicích pro rok 2022 stanoven ve 
výši 624 Kč/osoba/rok.

Nové jízdní řády autobusů str. 16–20
Od 12. prosince obsluhují všechny tři autobuso-
vé linky (655, 662, 443) autobusovou zastávku 
Čelákovice, žst. V lednovém vydání Zpravodaje 
jsou publikovány jízdní řády.

z obsahu

Pokračování na str. 4

HISTORICKY NEJVĚTŠÍ ROZPOČET MĚSTA 2022 
JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN

Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo na svém zasedání konaném dne 8. prosince rozpo-
čet města pro rok 2022. Rozpočet byl schválen jednomyslně, a to hlasy všech 16 přítomných 
zastupitelů ze všech tří volebních stran zastoupených v čelákovickém zastupitelstvu. Schvá-
lení rozpočtu města doporučil zastupitelům i finanční výbor Zastupitelstva pod vedením jeho 
předsedkyně Markéty Reisiegelové na zasedání konaném dne 1. prosince.

Rekordní objem rozpočtu města
Příjmy rozpočtu jsou plánovány ve výši 409 mil. Kč a výdaje ve výši 702 mil. Kč, přičemž rozdíl je 
kryt především zůstatky na bankovních účtech z roku 2021, které dosahují téměř čtvrt miliardy ko-
run. Příjmy jsou daňové, nedaňové, kapitálové a transfery (dotace). Z daňových příjmů jsou zásadní 
příjmy z daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti. Nedaňové příjmy jsou tvořeny především příjmy z pronájmu majetku města, např. 
pozemků, vodovodů a kanalizací či kotelen. Kapitálové příjmy jsou tvořeny především díky prodeji 
bytů v majetku města v Milovicích. Jistou dotací je především dotace na výkon státní správy (matri-
ka, stavební úřad).
Z hlediska odvětvového třídění výdajů jsou zásadní výdaje do dopravní a technické infrastruktury 
a příspěvky 13 příspěvkovým organizacím na jejich provoz (školství, kultura, sport, sociální a hos-
podářská činnost, životní prostředí), které dosáhnou částky téměř 70 mil. Kč. Je třeba zdůraznit, že 
letošní rozpočet města je velmi proinvestiční. Vždyť běžné výdaje na provoz ve výši 336 mil. Kč jsou 
nižší než kapitálové výdaje na investice, které dosahují částky 367 mil. Kč. Do rozpočtu se podařilo 
rovněž začlenit částku ve výši 5,2 mil. Kč určenou pro dotační řízení města v roce 2022 na podporu 
spolkové zájmové, sportovní a sociální činnosti.

úvodník

Úspěšný nový rok 2022
Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přiví-
tal v novém roce 2022 a popřál vám jménem 
města Čelákovic především pevné zdraví 
a hodně úspěchů!
Rok 2022 nebude jednoduchý. Česká repub-
lika se potýká s ekonomickou, energetickou 
i zdravotní krizí a je před námi celá řada výzev, 
se kterými se budeme muset vypořádat. Slo-
žitého období si je plně vědoma samospráva 
města, která velmi pečlivě váží, jak zabezpečit 
kvalitní veřejné služby za dosavadních či pou-
ze mírně zvýšených cen, aby dopady na obča-
ny našeho města nebyly fatální. 
Řada dotazů od občanů v závěru loňského 
roku směřovala na projekt Obce v datech spo-
lečnosti Deloitte, ze kterého vyšlo, že v roce 
2021 v Česku se nejlépe žilo ve středočeských 
Říčanech, a naopak nejhůře v Orlové v Morav-
skoslezském kraji. Rádi bychom v této souvis-
losti vysvětlili, proč nejsou do tohoto srovnání 
zařazeny Čelákovice. Index kvality života to-
tiž porovnává stav ve 206 obcích s rozšíře-
nou působností včetně hlavního města Prahy 
z celkového počtu 6 258 obcí v České repub-
lice, nicméně Čelákovice nikdy nebyly a ne-
jsou obcí s rozšířenou působností (ORP, tzv. 
obce III. stupně), nýbrž jsou obcí s pověřeným 
obecním úřadem (OPOÚ, tzv. obce II. stupně) 
a tyto obce nejsou do srovnávacího přehledu 
zahrnuty. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy 
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Autorkou fotografií a grafického zpracovaní PF města 
2022 je Michaela Jindřišková.
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úvodník

obcí spočívá v rozsahu výkonu státní správy 
v rámci přenesené působnosti. V případě Če-
lákovic jsou typickými působnostmi pro pově-
řený obecní úřad působnost matričního úřadu 
a stavebního úřadu.
S ohledem na zdravotní krizi a vyhlášený nou-
zový stav na konci listopadu 2021 bylo ak-
tivováno krizové řízení města a Rada města 
umožnila všem místním živnostníkům a podni-
katelům v lednovém, únorovém a březnovém 
vydání Zpravodaje publikovat za splnění pře-
depsaných podmínek jejich inzerci bezplatně. 
Ostatní ceny za inzerci ve Zpravodaji města Če-
lákovic zůstávají zachovány v dosavadní výši.
Radní rovněž neplánují zvyšovat nájemné 
v městských bytech, a to přesto, že míra infla-
ce trhá rekordy. U vodného dochází ke zvýše-
ní ceny o 2,15 % a u stočného o 3,89 % oproti 
cenám platným v roce 2021, ale i tak celková 
cena za vodné a stočné v součtu včetně DPH 
nepřekročí v roce 2022 v Čelákovicích stoko-
runu a bude činit 99,26 Kč/m3. 
Zastupitelstvo města nezměnilo sazby u míst-
ních poplatků ze psů, z pobytu a za užívání 
veřejného prostranství, které zůstávají ve stej-
né výši jako v roce 2021. U místního poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství 
dochází k navýšení o zhruba 3 haléře na oso-
bu a den. Z loňské sazby 612 Kč/osoba/rok 
se tento místní poplatek v roce 2022 zvyšuje 
o 12 Kč a je stanoven ve výši 624 Kč/osoba/
rok. Upozorňuji, že splatnost tohoto místního 
poplatku je opětovně stanovena do 30. června.
Složitého roku 2022 si je plně vědomo i Zastu-
pitelstvo města Čelákovic, které společně, bez 
ohledu na stranickou příslušnost, diskutuje 
investiční priority města a zabývá se způsoby 
jejich financování. Důkazem o konstruktivním 
přístupu samosprávy města je jednomyslné 
schválení rozpočtu města pro rok 2022 s obje-
mem výdajů převyšujícím 700 mil. Kč. Přesto-
že se jedná o historicky rekordní výši rozpoč-
tu, byl podpořen na zasedání Zastupitelstva 
města konaném dne 8. prosince 2021 celkem 
16 hlasy z 16 přítomných zastupitelů všech 
volebních stran v čelákovickém zastupitelstvu. 
Rozpočet města podpořili i na základě dopo-
ručujícího stanoviska finančního výboru Zastu-
pitelstva pod vedením předsedkyně Markéty 
Reisiegelové zastupitelé ODS, PRO Č i ANO 
2011. Za tento přístup děkuji všem zastupitel-
kám a zastupitelům, kteří proinvestiční rozpo-
čet jednoznačně podpořili! V řadě obcí a měst 
v Česku není tento přístup samozřejmostí a je 
moc dobře, že v Čelákovicích vítězí rozum 
před politikařením. Hádky ničemu nepomáhají 
a vyčerpávají, podstatná je práce pro rozkvět 
města, a pro tu je v Čelákovicích prostor.

Petr Studnička,
místostarosta I

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 
ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice a hes-
lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil:  775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna@respondeo.cz
 info@respondeo.cz
web: www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

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 svých 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.

Pokračování ze str. 1
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Možnost bezplatné inzerce ve Zpravodaji č. 1–3/2022
pro místní živnostníky a podnikatele

Rada města Čelákovic schválila na své schůzi konané 30. listopadu 2021 opatření pro podporu 
místních živnostníků a podnikatelů pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19. Jedním z opatření 
je možnost bezplatné inzerce pro živnostníky a podnikatele v lednovém, únorovém a březnovém 
vydání Zpravodaje 2022. Podmínky této bezplatné inzerce jsou následující:
n  v návaznosti na usnesení Rady města č. 25/2021/11.1.4 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad 

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

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

n  termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 V“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 1/2022 byl 
13. 12. 2021, pro č. 2/2022 je 15. 1. 2022 a pro č. 3/2022 je 15. 2. 2022 a tato inzerce se zasílá 
v elektronické podobě na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné 
opakovat ve všech třech speciálních přílohách;

n  maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 1/2022, 
č. 2/2022 a č. 3/2022 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti 
šířka 6 cm x výška (max.) 6 cm, tj. 36 cm2;

n pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění.
Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Zpravodaj města v roce 2022 – ročník 44
I v roce 2022 bude Zpravodaj vycházet pravidelně každý měsíc v počtu 6 100 kusů. Předtiskovou 
úpravu a tisk Zpravodaje zajistí tiskárna Iva Vodáková – Durabo, a to nejméně do konce roku 2024. 
Roznos Zpravodaje do poštovních schránek v počtu 5 225 kusů bude nadále zajišťovat Česká poš-
ta. Všech dvanáct vydání bude plnobarevných, ve velikonočním a vánočním výtisku nebudou chybět 
ilustrace od místních výtvarníků. Elektronická verze bez inzerce bude nadále dostupná na webu 
www.celakovice.cz.
Těšit se můžete na tradiční rubriky. S ohledem na blížící se komunální volby a rovnost volebních 
stran před nimi bude v polovině roku ukončena rubrika Zastupitelská aréna. Naopak chybět nebude 
po celý rok rubrika Téma měsíce. Lednové vydání se bude věnovat tématu Rok významných osob-
ností města, v únoru budou publikovány nejnovější archeologické výzkumy muzea, březen bude 
zaměřen na památné stromy ve městě, dubnový Zpravodaj přinese informace o přeložkách želez-
niční trati v úseku Čelákovice – Mstětice, v květnu bude věnována pozornost vzniku a proměnám 
fenoménu Grado a červnové vydání bude informovat o výzvách pro odpadové hospodářství města. 
V druhém pololetí se červencové vydání bude věnovat strategii v bytovém hospodářství města, srp-
nový Zpravodaj bude zaměřen na představení příspěvkových organizací města, zářijové vydání se 
zaměří na čistírnu odpadních vod, v říjnu bude připomenuto čtvrtstoletí nohejbalového oddílu TJ 
Spartak Čelákovice, listopadový Zpravodaj se zaměří na odboj a v prosinci se 44. ročník Zpravodaje 
města Čelákovic uzavře násilnou kolektivizací v Čelákovicích a okolí.
Spolu s členy redakční rady Jindrou Chourovou, Romanem Štěrbou, Ivanem Vaňouskem a Janem 
Volínem se budeme snažit i nadále pro vás připravit atraktivní obsah a čtivé texty našeho měst-
ského periodika. Těšíme se na zpětnou vazbu od vás, kterou můžete jako vždy zasílat na e-mail:  
zpravodaj@celakovice.cz. Děkujeme tímto za vaši důvěru při čtení Zpravodaje!

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

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2022

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2022 v Čelákovicích:
vodné = 45,13 Kč/m3 bez DPH
stočné = 45,11 Kč/m3 bez DPH
celkem 90,24 Kč/m3 bez DPH
celkem 99,26 Kč/m3 vč. DPH 10 %

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Splatnost poplatku je 31. března 2022.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za obecní systém odpadového hospodářství  
je stanoven poplatek na rok 2022 ve výši  
624 Kč/osoba. 
Splatnost poplatku je 30. června 2022.

n MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Výše poplatku je 10 Kč/osoba a den.

Informace k místním poplatkům: odbor finanční 
a plánovací, tel.: 326 929 123 (odpady), 126 (psi).

informace

V sobotu 18. prosince se uskutečnila akce Přání krás-
ných Vánoc. Koná se vždy poslední prosincovou sobo-
tu před Štědrým dnem. Foto: -dv-
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zprávy z radnice

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet měs-
ta Čelákovic na rok 2022, střednědobý výhled 
rozpočtu města Čelákovic na roky 2023 a 2024 
a rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2021 č. 21.

Dotace města
Zastupitelstvo města rozhodlo o neposkytnu-
tí individuální dotace Římskokatolické farnosti 
Čelákovice ve výši 450 000 Kč na náklady spo-
jené s dokončovacími a vícepracemi vzniklými 
při rekonstrukci farní budovy.
Dále Zastupitelstvo města schválilo „Program 
pro poskytování dotací na podporu poskytova-
telům sociálních služeb v roce 2022“.

Prodej bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo dle pravidel po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej 
16 bytových jednotek.

Obnova vodovodů a kanalizací
Zastupitelé města schválili plán financování ob-
novy vodovodů a kanalizací pro vlastníka město 
Čelákovice na období let 2022–2031.

Obecně závazné vyhlášky města
Zastupitelstvo města schválilo a vydalo obecně 
závazné vyhlášky města Čelákovic „E2/2021 
– o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství“ a „E3/2021 – o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství“.

Výběr z usnesení ZM č. 23 ze dne 8. 12. 2021.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – změ-
ny rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 19 a 20.

Domov pro seniory
Radní schválili „Studii dispozičního a provozní-
ho řešení Domova pro seniory“ od společnos-
ti ŘEZANINA & BARTOŇ, s. r. o., a souhlasili 
s rozpracováním do vyšších stupňů projektové 
dokumentace.

Bývalá škola v Sedlčánkách
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností Ateliér Velehradský, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Čelákovice – PD – volný 
mobiliář pro rekonstruovanou budovu bývalé ško-
ly v Sedlčánkách“ v ceně 375 000 Kč bez DPH.

MDDM v Kollárově ulici
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s Františkem Kobližkou (OSVČ) jako zhotovite-
lem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Čelákovice – PD – interiér novostav-
by MDDM v ulici Kollárova“ v ceně 231 520 Kč 
(zhotovitel není plátcem DPH).
Dále rozhodli o výběru pro město nejvhodněj-
ší nabídky podané účastníkem řízení Polabská 
stavební CZ, s. r. o., na plnění veřejné zakáz-
ky na stavební práce „Novostavba městské-
ho domu dětí a mládeže, Čelákovice“ za cenu 
15 471 233,29 Kč bez DPH a schválili uzavření 
a text příslušné smlouvy o dílo.

Smlouvy o nájmu obecních bytů
Rada města schválila nové znění „smlouvy o ná-
jmu bytu“ s účinností platnou pro smlouvy uza-
vřené od 1. prosince 2021.

Obnova technologie kotelen
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností RTCH Consult, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Vypra-
cování PD – Obnova technologie kotelen K 26 
a K 1442“ v celkové ceně 330 000 Kč bez DPH.

o čem jednali zastupitelé a radní města

Nový vedoucí odboru správy majetku a in-
vestic
Rada města jmenovala s účinností od 1. února 
2022 na vedoucí pracovní místo – vedoucího 
odboru správy majetku a investic Městského 
úřadu Čelákovice – pana Evžena Heyrovského.

Řád stokové sítě
Radní schválili „Kanalizační řád stokové sítě 
města Čelákovic“.

Ceník TS
Rada města souhlasila s ceníkem služeb a prací 
příspěvkové organizace Technické služby Čelá-
kovice, a to s platností od 1. ledna 2022. Více 
viz http://ts.celakovice-mesto.cz.

Přístaviště na Labi
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
Ředitelství vodních cest ČR s názvem „Přístaviš- 
tě na Labi – II. fáze – opakované řízení“, která je 
zadávána současně se třemi zadavateli (město 
Čelákovice, město Kolín a město Nymburk).

Příprava pro výstavbu sportovní haly
Radní uložili předsedovi pracovní skupiny pro 
výstavbu sportovní haly připravit do 14. prosin-
ce 2021 průběžnou zprávu o dosavadní činnos-
ti, návrh dalších kroků ve věci výstavby sportov-
ní haly a také finanční plán provozu sportovní 
haly po jejím uvedení do užívání.

Parkovací dům u nádraží
Rada města rozhodla o výběru pro město nejvhod-
nější nabídky podané účastníkem řízení Trigema 
Building, a. s., na plnění veřejné zakázky na sta-
vební práce „Výstavba parkovacího domu ve měs-
tě Čelákovice“ za cenu 73 506 300 Kč bez DPH 
a schválila uzavření a text příslušné smlouvy o dílo.

Výběr z usnesení RM č. 24–26/2021. -dv-

Masivní investice 
A s jakými investičními akcemi schválený rozpočet města Čelákovic v le-
tošním roce počítá? Uvedeme ty zásadní, strategické investice – zahájení 
výstavby parkovacího domu u žst. Čelákovice, pokračující komplexní sta-
vební práce ve staré zástavbě Jiřiny, dokončení zavěšené bezbariérové 
lávky pro pěší a cyklisty na železničním mostu přes Labe, dokončení mo-
derního víceúčelového sportovního areálu u Základní školy v ulici J. A. Ko-
menského, výstavba nového objektu Městského domu dětí a mládeže 

v Kollárově ulici, výstavba skateparku na Městském stadionu, rekonstruk-
ce ulic Vašátkovy, U Mostu, Přístavní, Bratří Čapků a S. K. Neumanna či 
opravy chodníků v řadě ulic. Z hlediska projektových dokumentací je nej-
důležitější dokončení dokumentace pro připravovanou výstavbu nového 
Domova pro seniory v centru města.
Masivní investiční výstavba ve městě je možná především díky:
n  intenzivní snaze města získávat dotační prostředky (např. dostavba 

Kamenky, výstavba kanalizace v Záluží, zavěšená lávka na železničním 
mostu, parkovací dům u nádraží);

n  nakumulovaným účelově vázaným finančním prostředkům na opravy 
a obnovu vodovodů a kanalizací na území města;

n  postupnému prodeji bytů v majetku města v Milovicích, přičemž jedno-
značnou vůlí Zastupitelstva města je tyto finanční prostředky využít pro 
realizaci strategických investičních projektů;

n postupně rostoucím daňovým příjmům do rozpočtu města.

Město hospodaří skvěle
Hospodaření města je vyhodnocováno Ministerstvem financí i dalšími 
organizacemi. Například podle hodnocení společnosti CityFinance lze fi-
nanční zdraví města hodnotit na stupnici od -2 (nejlepší) do 11 (nejhorší). 
Město Čelákovice získalo v říjnu 2021 nejlepší hodnocení -2.
Závěrem děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě rozpočtu města pod 
vedením vedoucího odboru finančního a plánovacího Městského úřadu 
Karla Majera.

Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta I,  

Miroslav Opa, místostarosta II

Pokračování ze str. 1
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zprávy z radnice 

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

   zachování a obnova hodnot místního 
   kulturního, národního a historického 
   povědomí 1 900,00
3330 5 činnosti registrovaných církví
      dotace 150,00
3349 5 ostatní záležitosti sdělovacích
   prostředků 
      ZMČ 820,00
3392 5 zájmová činnost v kultuře
      Kulturní dům 2 038,00
3392 5331 zájmová činnost v kultuře
      příspěvek 5 500,00
3392  zájmová činnost v kultuře 7 538,00
3399 5 ostatní záležitosti kultury 476,00
3399 5 ostatní záležitosti kultury
      dotace z rozpočtu města 1 350,00
3399  ostatní záležitosti kultury 1 826,00
 34  tělovýchova a zájm. činnost 78 079,00
3412 5 sportovní zařízení  
      sauna, Městský bazén, hala, 
      Městský stadion, hřiště 676,00
3412 5331 sportovní zařízení
      příspěvek – ČeSpo 4 000,00
3412 6 sportovní zařízení 43 830,00
3412  sportovní zařízení 48 506,00
3419 5 ostatní tělovýchovná činnost 39,00
3419 5 ostatní tělovýchovná činnost
      dotace – podpora sportovních oddílů 3 000,00
3419  ostatní tělovýchovná činnost 3 039,00
3421 5 využití volného času dětí a mládeže
      MDDM a dětská hřiště 311,00
3421 5331 využití volného času dětí a mládeže
      příspěvek – MDDM 2 800,00
3421 6 využití volného času dětí a mládeže 23 000,00
3421  využití volného času dětí a mládeže 26 111,00
3429 5 ostatní zájmová činnost a rekreace
      chata Huť 423,00
 35  zdravotnictví 500,00
3541 5 prevence před drogami 500,00
3541 5 prevence před drogami 0,00
3541  prevence před drogami 500,00
 36  bydlení, komunální služby, územní 
   rozvoj 57 628,00
3612 6 bytové hospodářství 11 500,00
3613 6 nebytové hospodářství 2 000,00
3631 5 veřejné osvětlení 50,00
3631 6 veřejné osvětlení 3 550,00
3631  veřejné osvětlení 3 600,00
3632 5 pohřebnictví 20,00
3634 5 lokální zásobování teplem 200,00
3634 6 lokální zásobování teplem 6 000,00
3634  lokální zásobování teplem 6 200,00
3635 5 územní plánování 317,00
3635 6 územní plánování 922,00
3635  územní plánování 1 309,00
3639 5 komunální služby a územní rozvoj 1 013,00
3639 5331 komunální služby a územní rozvoj
      příspěvek – Technické služby 28 000,00
3936 6 komunální služby a územní rozvoj 3 986,00
3639  komunální služby a územní rozvoj 32 999,00
 37  ochrana životního prostředí 14 598,00
3716 5 monitoring ochrany ovzduší 170,00
3722 5 sběr a svoz komunálních odpadů 10 338,00
3722 6 sběr a svoz komunálních odpadů 130,00
3722  sběr a svoz komunálních odpadů 10 468,00
3745 5 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 860,00
3792 5 ekologická výchova a osvěta 100,00
 4  Sociální věci 2 885,00
4351 5 pečovatelská služba 85,00
4351 5 pečovatelská služba
      dotace – podpora socálních služeb 700,00
4351 5331 pečovatelská služba
      příspěvek 2 100,00
4351  pečovatelská služba 2 885,00

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  4213 investiční přijaté transfery 
   ze státních fondů 11 000,00
   Příjmy celkem 409 077,50
  8 Financování 298 100,00
  8115 změna stavů prostředků na bank. účtech
      zůstatky na účtech k 31. 12. 2021 218 100,00
  8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
      úvěr 80 000,00
   Zdroje celkem 707 177,5000

Výdaje
 1  Zemědělství  200,00
1014 5 zvláštní veterinární péče  200,00
 2  Průmyslová a ostatní odvětví 
   hospodářství 349 427,00
 21  průmysl, stavebnictví, obchod a služby 10,00
2143 5 cestovní ruch 10,00
 22  doprava 190 135,00
2212 5 silnice 860,00
2212 6 silnice 48 150,00
2212  silnice 49 010,00
2219 5 ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 035,00
2219 6 ostatní záležitosti pozemních komunikací 138 090,00
2219  ostatní záležitosti pozemních komunikací 139 125,00
2292 5 dopravní obslužnost 2 000,00
 23  vodní hospodářství 159 282,00
2310 5 pitná voda 22 980,00
2310 6 pitná voda 36 157,00
2310  pitná voda 59 137,00
2321 5 odvádění a čištění odpadních vod 56 080,00
2321 6 odvádění a čištění odpadních vod 44 065,00
2321  odvádění a čištění odpadních vod 100 145,00
 3  Služby pro obyvatelstvo 200 229,00
31, 32  vzdělávání 21 122,00
3111 5 předškolní zařízení 
      mateřské školy 432,00
3111 5331 MŠ Přístavní
      příspěvek 1 400,00
3111 5331 MŠ Rumunská
      příspěvek 3 000,00
3111 5331 MŠ J. A. Komenského
      příspěvek 1 200,00
3111 6 předškolní zařízení  370,00
3111  předškolní zařízení  6 402,00
3113 5 základní školy 4 226,00
3113 5331 ZŠ J. A. Komenského
      příspěvek 4 150,00
3113 5331 ZŠ Kostelní
      příspěvek 4 500,00
3113 6 základní školy 850,00
3113  základní školy 13 726,00
3231 5 ZUŠ Jana Zacha 64,00
3231 5331 ZUŠ Jana Zacha
      příspěvek 630,00
3231 6 ZUŠ Jana Zacha 300,00
3231  ZUŠ Jana Zacha 994,00
 33  kultura 28 302,00
3314 5 činnosti knihovnické  
      Městská knihovna 84,00
3314 5331 činnosti knihovnické 
       příspěvek 5 300,00
3314 6 činnosti knihovnické   0,00
3314  činnosti knihovnické   5 384,00
3315 5 činnosti muzeí a galerií
      Městské muzeum 134,00
3315 5331 činnosti muzeí a galerií
      příspěvek 6 250,00
3315 6 činnosti muzeí a galerií 200,00
3315  činnosti muzeí a galerií 6 584,00
3319 5 záležitosti kultury 4 100,00
3326 5 zachování a obnova hodnot místního 
   kulturního, národního a historického 
   povědomí 300,00
  6 zachování a obnova hodnot místního 
   kulturního, národního a historického 
   povědomí 1 600,00

Příjmy
skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  1 Daňové příjmy 279 217,00
  1111 daně z příjmů fyzických osob 
   ze závislé činnosti 31 660,00
  1112 daně z příjmů fyzických  osob ze SVČ 1 770,00
  1113 daně z příjmů fyzických osob 
   z kapitálových výnosů 5 410,00
  1121 daně z příjmů právnických osob 45 680,00
  1122 daně z příjmů právnických osob za obce 70 750,00
  1211 daň z přidané hodnoty 103 720,00
  1333 poplatky za uložení odpadů 200,00
  1334 odvody za odnětí půdy 
   ze zemědělského půdního fondu 10,00
  1340 poplatek za obecní sytém odpadového 
   hospodářství 7 462,00
  1341 poplatek ze psů 320,00
  1342 poplatek z pobytu 35,00
  1343 poplatek za užívání veřejného 
   prostranství 460,00
  1361 správní poplatky 1 300,00
  1381 daň z hazardních her 1 300,00
  1385 dílčí daň z technických her 3 300,00
  1511 daň z nemovitostí 5 840,00
 2  Nedaňové příjmy 43 784,00
2144  ostatní služby  
      reklamy 120,00
2169  ostatní správa v průmyslu, stavebnictví 50,00
2219  ostatní záležitosti pozemních komunikací
      parkovací automat, cyklověž 90,00
2292  dopravní obslužnost 67,00
2399  ostatní záležitosti vodního hospodářství
      nájem VaK 28 461,00
3319  záležitosti kultury
      vstupné z koncertů 30,00
3349  ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
      ZMČ – reklamy 500,00
3412  sportovní zařízení
      sauna, Záluží 266,00
3429  ostatní zájmová činnost a rekreace
      chata Huť 100,00
3634  lokální zásobování teplem
      kotelny – nájem 6 994,00
3639  komunální služby 
      nájem z pozemků, věcná břemena 5 223,00
3722  sběr a svoz komunálních odpadů
      prodej pytlů na odpady 10,00
3725  využívání a zneškodňování 
   komunálních odpadů
      příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM 1 345,00
5311  bezpečnost a veřejný pořádek
      pokuty ukládané MP 375,00
5512  požární ochrana
      úhrady pojišťoven za výjezdy SDH 40,00
6171  činnost místní správy 73,00
6310  příjmy z finančních operací
      úroky 40,00
  3 Kapitálové příjmy 41 000,00
3612  bytové hospodářství 41 000,00
3639  komunální služby 0,00
5512  požární ochrana 0,00
   Vlastní příjmy 364 001,00
  4 Transfery 45 076,50
  4112 neinvestiční transfery ze státního 
   rozpočtu v rámci souhrnných 
   dotačních vztahů 11 957,50
  4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery 
   ze státního rozpočtu 0,00
  4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 620,00
  4131 převody z vlastních fondů 
   hospodářské činnosti 20 000,00
  4139 převody z vlastních fondů  1 499,00
  4216 ostatní investiční dotace 
   ze státního rozpočtu 0,00

ROZPOČET MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2022
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zprávy z radnice

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

 5  Bezpečnost státu a právní ochrana 12 968,00
5212 5 ochrana obyvatelstva 236,00
5213  krizová opatření 541,00
5311 5 bezpečnost a veřejný pořádek
      Městská policie, kamerový systém 10 616,00
5311 6 bezpečnost a veřejný pořádek 0,00
5311  bezpečnost a veřejný pořádek 10 616,00
5512 5 požární ochrana 1 475,00
5512 6 požární ochrana 100,00
5512  požární ochrana
     JSDH Čelákovice 1 575,00
 6  Všeobecná veřejná správa  136 371,50
6112 5 zastupitelstva obcí 4 854,00
6112 5 zastupitelstva obcí
      osadní výbory 80,00
6112 5 zastupitelstva obcí 4 934,00
6115 5 volby do ÚSC 606,00
6171 5 činnost místní správy 51 930,00
6171 6 činnost místní správy 1 075,00
6171  činnost místní správy 53 005,00
6310 5 obecné příjmy a výdaje 
   z finančních operací 340,00
6320 5 pojištění funkčně nespecifikované
      pojištění majetku města 510,00
6330 5 převody vlastním fondům 1 499,00
6399 5 ostatní finanční operace
      platby daní 74 750,00
6402 5 finanční vypořádání minulých let 50,00
6409 5 ostatní činnosti  
      rozpočtová rezerva 677,50
  5 provozní výdaje celkem 336 135,50

 skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

   Financování  
  8115 Zůstatky na účtech 218 100,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 80 000,00
  8124 Splátky úvěrů a půjček -5 097,00
   Financování 293 003,00
   Příspěvky příspěvkovým 
   organizacím – rekapitulace  

3111 5331 Mateřská škola Přístavní 1 400,00
3111 5331 Mateřská škola Rumunská 3 000,00
3111 5331 Mateřská škola J. A. Komenského 1 200,00
3113 5331 Základní škola J. A. Komenského 4 150,00
3113 5331 Základní škola Kostelní 4 500,00
3231 5331 Základní umělecká škola Jana Zacha 630,00
3314 5331 Městská knihovna 5 300,00
3315 5331 Městské muzeum 6 250,00
3392 5331 Kulturní dům 5 500,00
3412 5331 Čelákovická sportovní (ČeSpo) 4 000,00
3421 5331 Městský dům dětí a mládeže (MDDM) 2 800,00
3639 5331 Technické služby 28 000,00
4351 5331 Pečovatelská služba 2 100,00

   příspěvky celkem 68 830,00
   Dotace z rozpočtu města 
   – rekapitulace  
3330 5xxx činnosti registrovaných církví OŠIK 150,00
3399 5xxx ostatní záležitosti kultury OŠIK 1 350,00
3419 5xxx ostatní tělovýchovná činnost OŠIK 3 000,00
4351 5xxx pečovatelská služba OOZ 700,00

   dotace celkem 5 200,00

Rekapitulace rozpočtu

 skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  6 investiční výdaje celkem 365 945,00
  5+6 výdaje celkem 702 080,50

  8 Financování 5 097,00

  8124 splátky úvěrů a půjček 5 097,00

   Čerpání celkem 707 177,50

   Příjmy  
 1  Daňové příjmy 279 217,00
 2  Nedaňové příjmy 43 784,00
 3  Kapitálové příjmy 41 000,00
   Vlastní příjmy 364 001,00
 4  Přijaté dotace 45 076,50
   Příjmy celkem 409 077,50
   konsolidace 1 499,00
   Příjmy po konsolidaci 407 578,50

   Výdaje  
 1 5 Zemědělství 200,00
 2 5+6 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 349 427,00
 3 5+6 Služby pro obyvatelstvo 200 229,00
 4 5 Sociální věci 2 885,00
 5 5+6 Bezpečnost státu 12 968,00
 6 5+6 Všeobecná veřejná správa 136 371,50
   Výdaje celkem 702 080,50
   konsolidace 1 499,00
   Výdaje po konsolidaci 700 581,50

komentář k rozpočtu

Rozpočet města Čelákovic na rok 2022 je sesta-
ven v příjmové i výdajové části v paragrafovém 
znění platné rozpočtové skladby, tj. v sumari-
zovaných ucelených dílčích částech rozpočtu. 
Výdaje jsou v jednotlivých paragrafech členěny 
na běžné – provozní a kapitálové – investiční. 
Příjmy jsou ve výší 409 077,5 tis. Kč a výdaje 
ve výši 702 080,5 tis. Kč. Konsolidované příjmy, 
po odečtu převodů prostředků z fondů, jsou ve 
výši 407 578,5 tis. Kč, konsolidované výdaje 
jsou ve výši 700 581,5 tis. Kč. Rozpočet je se-
staven jako schodkový, je vyrovnán finančními 
prostředky, které jsou obsaženy v části financo-
vání ve výši 293 003 tis. Kč. Financování, třetí 
část rozpočtu, je rozdělena na část „příjmovou“, 
která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část 
„výdajovou“, která je přiřazena k výdajové části. 
Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost roz-
počtu, která je dosažena především zapojením 
předpokládaných zůstatků na účtech města 
k 31. 12. 2021 a plánovaným úvěrem. 

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Předpokládané daňové výnosy na rok 2022 jsou 
stanoveny na základě odborných výpočtů, který 
pro obce zpracovává společnost CityFinance 
a město jich využívá již několik let. Rozhodující 
jsou výnosy daně z příjmů fyzických osob, daně 
z příjmů právnických osob a především DPH. 
Daň z příjmů obce je uvedena shodná v pří-
jmech i výdajích rozpočtu.
Poplatek za obecní systém odpadového hos-
podářství vychází z počtu trvale bydlících ob-
čanů ve městě a výše poplatku na občana, kte-
rá je určena příslušnou vyhláškou města. Pro 

rok 2022 je výše poplatku 624 Kč za osobu.
Poplatky ze psů vycházejí z platné výše poplat-
ku a počtu přihlášených psů. Poplatky z pobytu, 
z veřejného prostranství a správní poplatky jsou 
uvedeny v předpokládaných hodnotách, odvo-
zených z plnění roku 2021.
Výše daně z hazardních her a dílčí daně z tech-
nických her jsou rovněž odvozeny od hodnot 
roku 2021. Do příjmů města jsou přidělovány 
podobně jako daňové výnosy prostřednictvím 
finančního úřadu.
Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány 
na hodnotu 5,8 mil. Kč.

Nedaňové příjmy
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou pří-
jmy z pronájmu majetku města. V roce 2022 
je to opět z pozemků, vodovodů a kanalizací, 
tepelných zařízení – kotelen a také Městské 
sauny a hřiště v Záluží. Objem těchto příjmů 
je stanoven na hodnotu 37,1 mil Kč. K dalším 
větším příjmům patří příjmy za tříděný odpad od 
EKO-KOM, z věcných břemen, reklam a příjmy 
z činnosti Městské policie.  

Kapitálové příjmy
Naplnění kapitálových příjmů se předpokládá ve 
výši 41 mil. Kč z prodeje bytů v Milovicích.

Transfery (Dotace)
V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon státní 
správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí v přenese-
né působnosti, zejména činnosti stavebního úřadu, 
matriky a další činnosti vykonávané ostatními od-
bory Městského úřadu. Výše dotace je zatím v hod-
notě roku 2021. V okamžiku oznámení její skutečné 
výše bude provedena její úprava. Další dotací, kte-
rá je na základě předpokladu zařazena do příjmů 

rozpočtu, je dotace od obcí, která zahrnuje úhrady 
za služby Městské policie a hasičů na základě ve-
řejnoprávních smluv. Na položce 4131 je pánovaný 
převod z hospodářské činnosti. Další převod je ze 
sociálního fondu v plánované výši 1 499 tis. Kč. 
Očekávané investiční dotace jsou na vybudování 
skateparku, obnovu kapličky v Sedlčánkách a pře-
devším na lávku na železničním mostu.

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

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

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Cestovní ruch
Vyčleněné prostředky jsou příspěvek pro Part-
nerství, o. p. s., na produkt Labská stezka.

Doprava
Běžné provozní výdaje jsou především na údrž-
bu dopravního značení, kontrolní prohlídky 
lávky přes Labe a servis cyklověže. Plánované 
rozsáhlé investiční výdaje jsou určeny na re-
konstrukci komunikací v Jiřině, která navazuje 
na provedené práce v oblasti vodovodů a ka-
nalizací. Dále jsou naplánovány investiční práce 
např. ve Vašátkově ulici, v ulicích Bratří Čapků 
a S. K. Neumanna, Na Stráni, Přístavní, v Zálu-
ží, na lávku na železničním mostě a na výstavbu 
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parkovacího domu u nádraží. Další výdaje jsou 
na provoz autobusových linek.

Vodní hospodářství
Výdaje na vodní hospodářství jsou určené jak na 
rekonstrukce i výstavby nových vodovodů, na další 
výměnu klíčových šoupat, tak na dokončení kana-
lizace v Záluží, pokračování v rekonstrukci těchto 
sítí především v Jiřině. Investice jsou plánovány ve 
výši 80 mil. Kč. Vedle toho jsou plánovány opravy 
ve výší téměř 19 mil. Kč, především na ČOV.

Služby pro obyvatelstvo

Školství
Výdaje na školství jsou jednak provozní, přede-
vším příspěvky na činnost 3 mateřských a 2 zá-
kladních škol a základní umělecké školy, jed-
nak v menší míře investiční.

Kultura
Výdaje na oblast kultury jsou realizovány ze-
jména formou příspěvků na provoz Městské 
knihovny, Městského muzea a Kulturního 
domu. Další výdaje se realizují prostřednictvím 
odboru školství, informací a kultury, který ka-
ždoročně zajišťuje propagaci města, tvorbu 
ZMČ a akce města v průběhu roku. Součástí 
par. 3399 jsou i dotace spolkům v plánované 
výši 1,35 mil Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost
V této oblasti jsou plánovány výdaje na provoz 
sportovních zařízení, která patří do příspěvkové 
organizace Čelákovická sportovní, zahrnují vý-
daje na opravy v Městském bazénu a příspěvek 
pro Čelákovickou sportovní. Naplánována je vý-
stavba sportoviště pro kolečkové sporty ve výši 
7,5 mil. Kč, a především hřiště u ZŠ J. A. Ko-
menského v hodnotě 31 mil. Kč. Dotace spol-
kům jsou plánované ve výši 3 mil. Kč. 
Výdaje pro MDDM Čelákovice zahrnují kromě 
příspěvku pro tuto organizaci také výdaje na vý-
stavbu nového objektu MDDM v Kollárově ulici 
v hodnotě 23 mil. Kč. Výdaje na objekt Huť jsou 
pouze provozní.

Zdravotnictví
Vyčleněné prostředky jsou určeny na prevenci 
před drogami. 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
V oblasti bytového a nebytového hospodářství 
je plánovaná údržba a opravy, které jsou hra-
zeny v rámci hospodářské činnosti. Plánované 
investiční práce jsou ve výši 11,5 mil. Kč. Inves-
tiční výdaje v oblasti nebytového hospodářství 
jsou určeny na projektovou dokumentaci na re-
konstrukci bývalé školy v Sedlčánkách.
Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány opět 
do oblasti Jiřiny a na rekonstrukci osvětlení na 
náměstí a v Sadech 17. listopadu.
Výdaje na lokální zásobování teplem jsou ve výši 
6 mil. Kč na kotelny K 1442 a K 26.
Výdaje na územní plánování jsou určeny na 
úpravu stávajícího územního plánu a dokončení 
nového územního plánu.
Výdaje na komunální služby tvoří především 
příspěvek na provoz Technických služeb Če-
lákovice, které zajišťují nezbytné činnosti pro 
město, a na nákup pozemků ve výši 2 mil. Kč. 
Pro Technické služby Čelákovice je určen také 
investiční příspěvek ve výši 1,186 mil. Kč.

Ochrana životního prostředí
Nejvýznamnější a nejdůležitější výdajovou po-
ložkou je úhrada za sběr a svoz komunálních 
odpadů, předpokládaná hodnota na zajištění 
této nezbytné služby je 10 mil. Kč. 
Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň. V rozhodující míře na ošetřování stávající 
zeleně a na výsadbu nové a na městský mobiliář.

Sociální věci
Rozhodující je příspěvek na provoz příspěvko-
vé organizace Pečovatelská služba Čelákovice 
a dále dotace 0,7 mil. Kč z rozpočtu města pro 
organizace zajišťující sociální péči.

Bezpečnost státu a právní ochrana
Na krizové stavy je vyčleněno 777 tis. Kč. Další 
výdaje jsou již standardní na činnost Městské po-
licie a kamerový systém a Jednotku SDH. Výdaje 
pro obě složky jsou z rozhodující části provozní. 

Všeobecná veřejná správa a služby

Státní správa, samospráva
Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupitel-
stva města a s činností Městského úřadu. Výda-
je jsou z hlediska struktury stejné jako v uplynu-
lých letech. Jsou to všechny výdaje, které nelze 
zahrnout do jiných částí rozpočtu. Jsou to pře-
devším výdaje na platy, pojištění zaměstnanců, 
výdaje spojené s provozem obou objektů Měst-
ského úřadu a všechny ostatní výdaje spojené 
s funkčností Městského úřadu, který zajišťuje 
činnosti v samostatné působnosti i v přenesené 
působnosti. Sem je směrována dotace na sprá-
vu, uvedená v příjmové části.
V roce 2022 proběhnou volby do ÚSC. Na zajiš-
tění voleb je vždy poskytována dotace.
Další výdaje v této části rozpočtu jsou za vede-
ní účtů u bank, pojištění majetku, tj. především 
budov, které je dáno smlouvami s pojišťovnami.
Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která je 
uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové čás-
ti, tato daň se neodvádí, a DPH, která se odvádí 
prostřednictvím finančního úřadu. Odvod DPH 
se předpokládá ve výši 4 mil. Kč. Daň z příjmů 
obce je navýšena, protože se v ní zohlední pří-
jem z prodeje bytů v Milovicích.
Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva vyjadřuje 
část prostředků, které neměly v době sestavo-
vání rozpočtu přesné určení.

FINANCOVÁNÍ
Třetí část rozpočtu doplňuje části rozpočtu pří-
jmy a výdaje a vyjadřuje vazby a vztahy, které 
nejsou příjmy a výdaji roku 2022. Na příjmové 
straně to je předpokládaná hodnota zůstatků 
na účtech z roku 2021. Skutečná výše je zná-
má k 1. 1. 2022, dále úvěr ve výši 80 mil. Kč na 
stavbu parkovacího domu.
Splátky úvěru ve výši 50 mil. Kč, který město 
přijalo v roce 2020, jsou v tomto roce 5 mil. Kč. 
Splátky jsou rozloženy do 10 let. Vedle toho jsou 
spláceny již jen jednotlivé vratky příspěvků na 
technickou infrastrukturu v lokalitách Nedaniny 
a Sedlčánky 83 RD. Jedná se již o malý objem 
peněz, protože rozhodující objemy vratek byly 
již splaceny v uplynulých letech v souladu s pří-
slušnými smlouvami.

Karel Majer, vedoucí odboru finančního  
a plánovacího

U zastávky Čelákovice-Jiřina, která bude kompletně 
dokončena letos, by měla být vybudována nová cyk-
lověž a parkoviště pro zhruba 60 osobních automobilů. 
Foto: -ps-

V letošním roce bude kompletně dokončen nový moder-
ní víceúčelový sportovní areál v blízkosti Základní školy 
v ulici J. A. Komenského, který bude spravovat Čeláko-
vická sportovní, příspěvková organizace. Foto: -dv-

Nic již nebrání tomu, aby město Čelákovice vybudovalo v roce 2022 nové sportoviště pro kolečkové sporty (skatepark) 
v areálu Městského stadionu. Přestože TJ Spartak Čelákovice, zastoupená předsedou Jaroslavem Rynešem, v rámci 
žaloby na Krajský úřad Středočeského kraje usilovala o tzv. odkladný účinek, tedy pozastavení platnosti stavebního 
povolení na stavbu skateparku, soud tento požadavek zamítl. Zdroj: Mystic Constructions
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AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
Stejně jako v uplynulých měsících bychom 
chtěli nechat čtenáři nahlédnout pod pokličku 
investičních akcí a podělit se o úspěšně dokon-
čené investiční akce v uplynulém měsíci, o akce 
nově zahájené a rovněž o investiční akce, na 
které byla v uplynulém měsíci uzavřena smlouva 
se zhotovitelem. 
Stejně jako předchozí měsíce, ani listopad nebyl 
chudý na zdárně dokončené akce. V souhrnu 
se jednalo o dokončení akcí v hodnotě téměř 
25 milionů korun. 
Finančně nejnáročnějším bylo dokončení povr-
chů a chodníků v ulicích Sukově a Jiřinské v cel-
kové částce 8 milionů korun. Tímto počinem 
došlo k dokončení prací na obnově vodovodu 
a kanalizace v těchto oblastech tak, abychom 
se k dané problematice nemuseli v následují-
cích patnácti až dvaceti letech vracet.
Zmiňujeme-li chodníky, tak v měsíci listopadu 
byly rovněž dokončeny chodníky v ulici Rumun-
ské a tři chodníčky v ulici Spojovací. Obě tyto 
akce, tak nezbytné pro pohodlný život obyva-
tel a návštěvníků těchto lokalit, vyšly téměř na 
4 miliony korun. 

V uplynulém měsíci se rovněž podařilo dokončit 
jak střechu na budově Městské knihovny, tak 
nad hasičskou zbrojnicí. Tyto akce dohromady 
představují investici v hodnotě zhruba 3,3 milio-
nů korun, ovšem s tím, že na rekonstrukci stře-
chy budovy hasičské zbrojnice se formou úhra-
dy 50 procent nákladů podílela i Policie České 
republiky, která danou budovu spolu s našimi 
dobrovolnými hasiči využívá. 
K pohodlnému a plnohodnotnému chodu města 
velkou měrou přispívá i stav vodohospodářské 
infrastruktury. Plně v souladu s Plánem obnovy 
vodohospodářské infrastruktury na rok 2021 
byla dokončena rekonstrukce vodovodu v uli-
cích Václava Kálika, ve Vašátkově ulici a v ulici 
Rybářské. Tyto tři akce zatížily rozpočet města 
souhrnnou částkou téměř 10 milionů korun. Ale 
jedná se o velice důležitou investici, bez které 
by dané ulice nebyly místem, kde stojí za to žít.
Ani v listopadu a na přelomu listopadu a prosin-
ce investiční akce města neustaly. Hlavní akcí 
zahájenou v daném období je výstavba spor-
tovního hřiště při Základní škole v ulici J. A. Ko-
menského. Pokud vše poběží podle harmono-
gramu, a v tuto chvíli nic nenasvědčuje, že by 
to mělo být jinak, ve školním roce 2022/2023 už 
bude tělocvik v této škole probíhat na moderním 
sportovišti. 

Novinka v oblasti odpadů pro podnikatele
Zastupitelstvo města Čelákovic na svém prosincovém zasedání schválilo obecně závaznou 
vyhlášku č. E2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která nově 
dává možnost právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na území města zapojení se 
svým vytříděným odpadem do tohoto obecního systému.

Nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) totiž podnikatelům ve svém § 62 ukládá povinnost 
v rámci provozovny odděleně soustřeďovat alespoň odpady: papír, plasty, sklo, kovy a biologický 
odpad. Pokud podnikatel uzavře s městem smlouvu, může svůj vytříděný odpad následně odklá-
dat do nádob na veřejném prostranství města nebo ve Sběrném a separačním dvoře, kde se jen 
prokáže platnou smlouvou. Podmínkou je, že se jedná o odpad z nevýrobní činnosti.
Úhrada za zapojení do obecního systému je dána paušální částkou v závislosti na počtu zaměst-
nanců a v návaznosti na výši schváleného místního poplatku za obecní systém odpadového hos-
podářství (pro rok 2022: do pěti zaměstnanců 624 Kč,  pro 6–10 zaměstnanců 1 248 Kč, pro 11–15 
zaměstnanců 1 872 Kč, pro 16–20 zaměstnanců  2 496 Kč). Vzorový text smlouvy je umístěn na:  
www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady.
V případě zájmu o uzavření smlouvy se můžete obrátit na odbor životního prostředí, Stankovského 
1650 (Obecní dům), Čelákovice, e-mail: zivotni@celakovice.cz, tel.: 326 929 127.
Na směsný komunální odpad se smlouva nevztahuje, i nadále jej musí každý podnikatel řešit sa-
mostatně.

Marek Skalický, radní, Lenka Rašínová, vedoucí odboru životního prostředí

Pokračujeme rovněž v renovacích vodohospo-
dářské infrastruktury. V uplynulém měsíci jsme 
proto zahájili práce na vodovodu v ulici V Pro-
kopě za souhrnnou částku 3 milionů korun. 
Ovšem jednoznačně největší a finančně, organi-
začně a technicky nejnáročnější rozhodně bude 
rekonstrukce komunikací v místní části Jiřina 
za celkovou předpokládanou částku 15 milionů 
korun. 
Dále byly v uplynulém měsíci zahájeny i prá-
ce na obnově vodohospodářské infrastruktury 
v místní části Jiřina za celkovou rozpočtovanou 
částku ve výši 8 milionů korun. Před námi je 
rovněž rekonstrukce komunikací V Nedaninách 
a ve chvíli, kdy vyjde toto číslo Zpravodaje měs-
ta, bude probíhat obnova vodohospodářské in-
frastruktury V Prokopě (miliony korun) a rovněž 
1.–3. etapa velice rozsáhlé a finančně velmi ná-
ročné investiční akce rekonstrukce komunikací 
v Jiřině. 
Paralelně s dokončovanými a nově zahajovaný-
mi investičními akcemi běží i práce na přípravě 
dalších investičních projektů. V uplynulém mě-
síci tak byla objednána obnova vodohospodář-
ské infrastruktury v ulici U Mostu, rekonstrukce 
kanalizace tzv. bezvýkopovou metodou v ulici 
Svatopluka Čecha nebo projektová dokumenta-
ce potřebná pro obnovu chodníků v Sedláčko-
vě ulici, v Jiřinské, podél bytových domů v ulici 
Na Stráni a propojovací chodníky mezi ulicemi 
J. Zeyera a Spojovací. Samotná tato projektová 
dokumentace představuje náklad ve výši téměř 
800 tisíc korun.

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II

Rozsáhlé rekonstrukční práce probíhají ve staré zástav-
bě Jiřiny. Na obrázku je Dělnická ulice za křižovatkou 
s ulicí Pražskou. Zde probíhala obnova kanalizace a vo-
dovodu a rekonstrukce veřejného osvětlení. Na jaře 
2022 zde bude vybudována nová komunikace spolu 
s chodníky. Foto: -jp-

Nová lávka přes Čelákovický potok spojuje ulice Bratří 
Čapků a Bratří Petišků. V této lokalitě proběhne letos re-
konstrukce ulic S. K. Neumanna a Bratří Čapků. Foto: -jp-

V loňském roce byla v Císařské Kuchyni zrekonstruována 
fasáda kapličky sv. Václava a vznikl zde malý parčík ve 
východní části u potoka Výmoly. Foto: -jp-

Od 15. prosince 2021 jsou zprovozněny obě traťové ko-
leje na novém železničním mostu přes řeku Labe. Oslavy 
spojené s dokončením optimalizace traťového úseku mezi 
Čelákovicemi a Lysou nad Labem se uskuteční v sobotu 
25. června. Foto: Josef Sandr
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pronájem obecních bytů

pětipodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1958. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny z kotelny umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 12 782 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 7, 
Prokopa Holého č. p. 1443, Čelákovice, při podává-
ní nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5 000 Kč 
na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod VS: 1443007.

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

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
31. ledna 2022 do 17.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

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

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1440, BYT Č. 8, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 8 o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,91 m2 
(započitatelná plocha 41,76 m2 – sklep je zapo-
čítán ½ plochy) sestávající z těchto prostor: po-
koj 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 3,68 m2, 
koupelna 2,29 m2, WC 0,88 m2, komora 1,16 m2, 
sklep 6,30 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží dvouvchodové-
ho pětipodlažního zděného domu s valbovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudo-
ván v roce 1957. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 264 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 8, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1440008.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1443, BYT Č. 7, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 7 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,97 m2 

(započitatelná plocha 85,21 m2 – sklep je započí-
tán ½ plochy) sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 
21,33 m2, 2. pokoj 21,33 m2, 3. pokoj 14,83 m2, ku-
chyň 11,16 m2, předsíň 8,99 m2, koupelna 2,78 m2, 
WC 0,88 m2, komora 1,16 m2, sklep 5,51 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového 

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

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

n  při podávání nabídky musí žadatel slo-
žit jistotu ve výši 5 000 Kč na č. ú. 107-
6915360247/0100 pod unikátním VS (viz 
výše). Jistota mu bude vrácena v případě, kdy 
jeho nabídka nebude vyhodnocena jako nej-
výhodnější, nebo bude započtena oproti sklá-
dané kauci v případě uzavření nájemní smlou-
vy. V ostatních případech se kauce nevrací.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojná-
sobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné 
a zálohy na služby za běžný měsíc ve stejném 
termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době tr-
vání 2 roky. Současně budou předány klíče od 
bytu a byt bude protokolárně předán. Pokud ve 
stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, 
nájemné a zálohy na služby za běžný měsíc, 
bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 
nové nabídkové řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Rozšíření systému sběru plastů a nápojových kartonů

Nový žlutý kontejner. Foto: archiv města

Město Čelákovice mělo doposud v rámci svého 
systému nakládání s odpady zajištěno třídění veš-
kerých plastů a nápojových kartonů prostřednic-
tvím Technických služeb Čelákovice (TS). Pro sběr 
byly využívány kovové nádoby, převážně o objemu 
7 m3, doplňkově byly na několika místech ve městě 
nádoby asi 1 m3. Ty svážely TS na naši třídicí linku 
na sběrném dvoře k dalšímu zpracování. 
S ohledem na výrazný nárůst odpadních plastů 
za poslední období a také přetíženost TS bylo 
vypsáno poptávkové řízení na zajištění sběru a li-
kvidace plastů a nápojových kartonů v některých 
částech města. Jedná se zejména o lokality s by-
tovou zástavbou. Některé velké sedmikubíkové 
a také všechny jednokubíkové kovové kontejnery 
budou nahrazeny klasickými 1 100litrovými plas-
tovými nádobami s horním výsypem (obdobné 
jako na papír a sklo, ale ve žluté barvě). Jejich 

umístění je navrženo tak, aby došlo k zahuštění 
sítě/zkrácení docházkové vzdálenosti k místům, 
kam lze plasty odložit. Na základě vyhodnocení 
došlých nabídek zvítězila společnost Technické 
služby města Nymburka, která pro nás již zajiš-
ťuje svoz papíru a skla a také zčásti směsného 
komunálního odpadu. Zbylé nádoby na plasty 
a nápojové kartony budou řešit i nadále naše TS.
Tímto poměrně zásadním krokem dojde k uvol-
nění části kapacit Technických služeb jak z hle-
diska personálního, tak technického. Zároveň 
nebudou nutné velké investice do již velmi za-
staralé třídicí linky. V budoucnu se počítá s její 
úplnou odstávkou.
Třídění plastů a nápojových kartonů do žlutých 
nádob tvoří u nás ve městě nezanedbatelný po-
díl. S ohledem na současnou výrazně „protřídicí“ 
legislativu v oblasti odpadového hospodářství 

v ČR, je vytřídění této komodity důležitým prvkem 
snižujícím množství směsného komunálního od-
padu ve vazbě na výslednou cenu za jeho odstra-
nění, což se projeví také v našich peněženkách.
Díky, že třídíte! Marek Skalický, radní
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Transparentní dotační politika města
Město Čelákovice věnuje zvýšenou pozornost nastavení spravedli-
vých a transparentních pravidel dotační politiky města v souladu se 
zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalších 
právních předpisů. V roce 2022 je pro dotační řízení v rozpočtu města 
vyčleněno 5,2 milionů korun, což je historicky nejvyšší částka.

Od roku 2016 jsou dotace rozděleny na programové a individuální. U pro-
gramových dotací určuje účel jejich využití poskytovatel, u individuálních 
dotací si určuje účel využití žadatel. Programové dotace jsou určeny na 
podporu poskytovatelům sociálních služeb. Žádosti o dotace bude mož-
né odevzdávat v termínu od 1. do 28. února a v programu je vyčleněno 
500 tis. Kč. Tyto žádosti o dotace posuzuje pracovní skupina pro bytové 
a sociální záležitosti.
Individuální dotace slouží především na podporu spolkové, zájmové 
a sportovní činnosti. Ve zvláštním režimu dotačního řízení (především 
tzv. celoroční činnost) je možné žádosti o dotace odevzdávat na základě 
schválené výzvy od 3. do 24. ledna. Na ostatní projekty je možné žádosti 
podávat až do 31. října. Žádosti ve zvláštním režimu dotačního řízení po-
suzuje pracovní skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města.

Za 12 let rozděleno téměř 37 milionů korun z rozpočtu města
V letech 2010–2021 poskytlo město Čelákovice ze svého rozpočtu na 
podporu spolků, církví či fyzických osob v rámci dotačního řízení částku 
36,6 mil. Kč, z toho na podporu sportu bylo poskytnuto 24,3 mil. Kč a na 
podporu zájmové činnosti 12,3 mil. Kč. Na podporu sociálních služeb, 
které jsou poskytovány až od roku 2018, bylo rozděleno 1,5 mil. Kč. Jed-
norázový pokles objemu poskytnutých dotací v roce 2021 byl způsoben 
nepříznivými dopady do hospodaření obcí vlivem pandemie covid-19.

V roce 2022 je na podporu zájmové činnosti a církví vyhrazeno 
1,5 mil. Kč, na podporu sportu 3 mil. Kč a na podporu sociálních slu-
žeb 0,5 mil. Kč. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a dal-
ší potřebné dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách města
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/dotace/.
Město bude při poskytování dotací věnovat zvýšenou pozornost dodržo-
vání zásady 3E – hospodárnost, účelnost a efektivnost vynaložených ve-
řejných prostředků.
Město Čelákovice si váží práce všech subjektů, které přispívají ke zlepšo-
vání podmínek k životu ve městě, a proto se snaží tyto subjekty i prostřed-
nictvím dotací každoročně podporovat.

Petr Studnička, místostarosta I

Přivítáni do života byli tito noví 
občánci města Čelákovic

v sobotu 11. prosince 2021

Jan Veselý, Max Matura, Adam Kolenský, Beáta Janošová,

Emma Rusková, Adéla Tytlová, Ellen Šulcová, Zoe Šenfeldová, Ema Semrádová,

Tadeáš Jirák, Vivien Rangelov, Daniela Kenderová a Štěpán Poklop.

Foto: Jiří Suchý
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Otázka
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Množství zeleně na náměstí považujeme za 
dostatečné. Navíc kořenové systémy stromů 
narušují dlažbu, a proto dosadbu nových 
stromů nepodporujeme. Podstatná je důsled-
ná péče o veřejnou zeleň, aby byla uprave-
ná a vzhledná. Rovněž se moc těšíme, až 
doroste do odpovídající výšky jehličnan, který 
se stane novým živým vánočním stromem. 
Stran květinové výzdoby si jsme vědomi její 
absence, a proto bylo rozhodnuto o výsad-
bě nových květin na čelákovickém náměstí, 
které budou od jarního období doplněny další 
výzdobou. Těšíme se, až pestré barvy rozzáří 
naše náměstí, a věříme, že se lidé budou ke 
květinám chovat ohleduplně a nedočkáme se 
jejich devastace, která bude zaznamenána 
na městském kamerovém systému… Nová 
květinová výsadba je vysázena i v dalších 
lokalitách na území města (např. ulice So-
kolovská), a to především z podnětu radní 
Jarmily Volfové. Děkujeme tímto radnímu pro 
životní prostředí Marku Skalickému, který se 
této agendě s velkou pečlivostí věnuje a naše 
přání vyslyšel.

Petr Studnička, zastupitel

Náměstí v Čelákovicích má posledních 
několik let podobu skutečně univerzálního 
městského prostoru, kde je dostatek místa na 
veřejné aktivity v centru dění a stále poměrně 
vysoký podíl zeleně při jeho okrajích. Při re-
konstrukci byly nejen zachovány vzrostlé lípy 
a navazující zelené plochy, ale doplněno bylo 
i několik desítek stromů, dnes plně vzrostlých 
a zapojených. I když v původním projektu 
revitalizace figurovaly proutěné lavice a kon-
tejnery s travami a květinami, provoz ukázal, 
že vlastní volná plocha a její program se 
s mobilní zelení těžko vyrovnává, a pokusy na 
střed náměstí zelené prvky umísťovat vedly 
k jejich následnému odstranění.
Více než zeleni na nedávno revitalizovaných 
částech centra města by bylo vhodné věnovat 
pozornost zeleni a aktivní práci se srážkovou 
vodou na doposud neobnovených místech. 
Zeleni a vodě ve městě se chceme věnovat 
na našem příštím diskusním večeru, a to 
spolu s vámi a komplexně, stejně jako jsme 
se v minulosti sešli k dopravě a sportu. Vaši 
Pročáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Naše náměstí by si podle mě zasloužilo oživit 
vhodnou květinovou výzdobou. Tento trend 
můžeme sledovat v centrech malých i větších 
měst a vesnic. Zelené plochy nechalo město 
již osadit vhodnou výsadbou, dalším krokem 
by měla být květinová výzdoba v květináčích, 
a to jak oblíbenými květinovými pyramidami, 
tak mobilními květináči a závěsnými truhlíky 
na sloupy veřejného osvětlení. Nutná údržba 
by se dala vyřešit například možností adopce 
zeleně v květináčích, která se v některých 
městech osvědčila a vtáhla obyvatele do 
aktivní účasti na zpříjemnění a udržování 
svého okolí.

Martin Bajer, zastupitel

Nechybí vám na našem náměstí více zeleně a květinové výzdoby?

ODS ANO 2011PRO Č

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

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC 
PRO ROK 2022

na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“) 
I. Úvodní ustanovení

1.  Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záko-
nem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic I/2/2021 ze dne 24. 8. 2021, právnické i fyzické osoby (dále „žadatel“), především spolky, působící v oblasti sociálních a preventiv-
ních programů, ochrany životního prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěšných aktivit, které 
mají sídlo a vykonávají činnost na území města Čelákovic, k podávání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2022, na účel 
určený žadatelem v žádosti.

2.  Tato výzva není určena pro žadatele o veřejnou podporu v režimu de minimis a vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.

II. Podmínky pro poskytování dotací
1.  Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány v období od 3. 1. 2022 do 24. 1. 2022. Ostatní 
individuální žádosti lze dle čl. 4 odst. 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021, podávat v průběhu celého roku, nej-
později však do 31. 10. 2022.

3.  Žádosti o individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu 
v listinné podobě včetně příloh.

4.  Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88  Čelákovice.

III. Závěrečné ustanovení
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021, schválené Radou města usnesením č. 17/2021/6.2 dne 24. 8. 2021, a formulář 
žádosti včetně povinných příloh naleznou žadatelé o dotaci na internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz.

Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2022 na účel určený žadatelem v žádosti („individuální dotace“) byla schválena 
Radou města usnesením č. 25/2021/6.1 dne 30. 11. 2021. Zveřejněno na úřední desce města Čelákovic: prosinec 2021.

V případě dotazů k vyplnění žádosti kontaktujte pí Janu Pezlovou, odbor školství, informací a kultury, a to telefonicky: 326 929 109 nebo 
e-mailem: jana.pezlova@celakovice.cz.

zprávy z radnice
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téma

Rok významných osobností 
města

Gustav Habrman (*1864 †1932) – český 
pravicový sociálně demokratický politik 
a novinář
 František Staněk (*1867 †1936) – politik, 
poslanec, ministr

1935  obecní zastupitelstvo jmenovalo čest-
ným občanem:
 T. G. Masaryka (*1850 †1937) – presi-
dent republiky

1938  zvolen za čestného občana obce Záluží 
– 8 hlasů:
 Edvard Beneš (*1884 †1948) – prezident 
republiky

1938  zvolen za čestného občana všemi pří-
tomnými zastupiteli – 29 hlasů:
Milan Hodža – předseda vlády

1938  poprvé zvolen čestným občanem města 
Čelákovic všemi přítomnými členy za-
stupitelstva v počtu 29 hlasů:
Edvarda Beneše – prezident republiky 

1939  podle nařízení muselo být odvoláno 
čestné občanství města Čelákovic:
Edvarda Beneše

1939  odhlasování zrušení čestného občanství 
obce Záluží na základě přípisu okr. úřadu:
Edvarda Beneše

1943  na zasedání zastupitelstva bylo uděleno 
čestné měšťanství:
 Josefu Volmanovi (*1883 †1943) – továrník

1945  předán deputací MNV na Hradě dekret 
čestného občanství:
Edvardu Benešovi

1946  deputace MNV předala na velvyslanec-
tví diplom čestného občanství určený:
 Josefu Vissarionoviči Stalinovi (*1879 
†1953) – generalissimus SSSR,
jak bylo usneseno 11. července 1945

1948  čestné občanství uděleno:
 Klementu Gottwaldovi (*1896 †1953) – 
český komunistický politik 
(udělení nedoloženo)

1949  na plenární schůzi MNV bylo uděleno 
čestné občanství:
Juliu Ďurišovi – ministr zemědělství

1949  na plenární schůzi MNV bylo uděleno 
čestné občanství delegátům demokra-
tické Číny na mírovém sjezdu v Praze:
Teng-Chu-Minovi
Pei-Wenchungovi

1954  zvolen všemi hlasy přítomných členů prá-
vě zvoleného místního národního výboru:
 Ladislav Hnízdo – odstupující předseda 
místního národního výboru

K Čelákovicím se váže svým narozením či živo-
tem řada osobností. Uvést lze Matěje Červenku, 
biskupa Jednoty bratrské (* 1521), Jana Zacha, 
hudebního skladatele (* 1699), Josefa Vojtěcha 
Sedláčka, filosofa a spisovatele (* 1785), Josefa 
Jiřího Stankovského, spisovatele (* 1844), Čeň-
ka Jandu, malíře (* 1908), Aloise Vašátka, veli-
tele stíhací skupiny v Anglii (* 1908), Vladimíra 
Kovaříka, literárního historika (* 1913), Jindřicha 
Hilčra, básníka a publicistu (* 1921), Eduarda 
Petišku, básníka a spisovatele (* 1924), Jarosla-
va Šajna, sochaře (* 1926), Jiřího Hanžlíka, malí-
ře a grafika (* 1932) a mnoho dalších.

Čestné občanství
Čestnými občany města Čelákovic jsou:

Dle zákona o obcích je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů. 
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Obec může udě-
lit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné 
občanství obce. Obec zároveň může udělovat ceny obce, v případě našeho města se jedná 
o Výroční cenu města Čelákovic. Obec navenek zastupuje starosta. Obec provádí rovněž 
označení ulic a jiných veřejných prostranství, jejichž pojmenování je často spjato s význam-
nými osobnostmi.

2013  Zastupitelstvo města odňalo čestné ob-
čanství města:
Josefu Vissarionoviči Stalinovi

2013  Zastupitelstvo města se distancovalo od 
uvádění čestného občanství města:
Klementa Gottwalda

2014  Zastupitelstvo města udělilo čestné ob-
čanství města:
Evě Hayman Diamantové
Věře Gissing Diamantové

Rok Čestné občanství/měšťanství

1857  jmenován čestným měšťanem:
Josef Stankovský (*1812 †1871)
 významný hospodářský úředník, majitel 
hospodářství v Čelákovicích, člen výbo-
ru Vzájemné pojišťovací banky Slávie, 
člen a podporovatel četných vlastenec-
kých spolků 

1861 jmenováni čestnými měšťany:
 František Palacký (*1978 †1876) – český 
historik, filozof a politik
 František Ladislav Rieger (*1818 †1903) 
– český politik, publicista, národohospo-
dář a právník
 František August Brauner (*1810 †1880) 
– český politik, publicista a advokát

1865  v sezení obecního výboru jednohlasně 
usneseno udělit čestné měšťanství zdej-
šímu děkanu:
 důstojnému panu P. Františku Macanovi 
(*1791 †1869)

1885  usnesením obecního zastupitelstva jme-
nován čestným měšťanem:
 J. E. Alfred svob. pán z Krausů (*1824 
†1909) – místodržitel království Českého

1905  na slavnostní schůzi obecního zastu-
pitelstva v Čelákovicích byl jmenován 
čestným občanem:
 kníže Jiří z Lobkovic – nejvyšší maršálek 
království Českého

1918  získali čestné měšťanství na základě 
rozhodnutí obecního zastupitelstva:
 Alois Jirásek (*1851 †1930) – český spi-
sovatel
 Karel Kramář (*1860 †1937) – první 
předseda vlády ČSR
 Václav Klofáč (*1868 †1942) – český politik

Zdroj: Jaroslav Špaček, Martin Dolejský

Držitelé Výroční ceny města
Výroční cena města Čelákovic je udílena od roku 
2012.

2012 Bohumír Hanžlík – držitel ceny
navržení kandidáti: Bohumír Hanžlík, Miloslav 
Mleziva

2013 Věra Gissing Diamantová – držitelka ceny
navržení kandidáti: Věra Gissing Diamantová, 
Jaroslav Špaček

2014 neudělena
navržení kandidáti: Miloš Fridrich, Jaroslav Špa-
ček, komanditní společnost Vila Volman

2015 Richard Scheuch – držitel ceny
navržení kandidáti: Jaroslav Kašpar, Vilibald 
Knob, Richard Scheuch, Jaroslav Špaček

2016 Miloš Fridrich – držitel ceny
navržení kandidáti: Kamila Boudová, Zdeněk 
Červinka, Miloš Fridrich, Jaroslav Špaček

2017 Věra Šumanová – držitelka ceny 
navržení kandidáti: Zdeněk Červinka, Zdeněk 
Klingora, Jaroslav Špaček, Věra Šumanová, Mi-
chaela Uhrová

2018 Jiří Baloun – držitel ceny
navržení kandidáti: Jiří Baloun, Josef Khánský, 
Zdeněk Klingora, Jaroslav Špaček, komanditní 
společnost Vila Volman

Za významný přínos k rozvoji školství a kultury ve městě 
Čelákovice udělilo Zastupitelstvo města první Výroč-
ní cenu, a to za rok 2012, panu Bohumíru Hanžlíkovi 
(*28. 11. 1937 †17. 1. 2021). Foto: Jiří Suchý
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2019 Jarmila Volfová – držitelka ceny
navržení kandidáti: Miloš Bukač, Jarmila Volfová

2020 Miloš Bukač – držitel ceny
navržení kandidáti: Aleš Bartoš, Miloš Bukač, 
Jaroslav Špaček, Václav Špaček

2021 neudělena – držitel
navržení kandidáti: Hana Kadeřávková, Aleš 
Bartoš, Jaroslav Špaček

Patronace města nad významnými hroby
Město Čelákovice si je vědomo významu řady 
osobností, a proto přebírá patronaci nad někte-
rými hroby, o které následně pečuje. Například 
na čelákovickém hřbitově se jedná o hrob Karla 
Otty (*1910 †1951), který žil od roku 1927 s rodi-
či v Čelákovicích. V roce 1938 odešel z republiky 
a do počátku 2. světové války uplatňoval svoji 
pedagogickou činnost jako zahraniční učitel na 
české škole v Rumunsku. Po obsazení Rumunska 
Adolfem Hitlerem přešel ilegálně přes Malou Asii 
do Egypta. Následně působil jako zpravodajský 
důstojník britské armády. V roce 1942 byl odve-
len do Káhiry, kde zastával funkci kameramana, 
redaktora a hlasatele Československého rozhlasu. 
Radní města na své prosincové schůzi schválili 
smlouvu o dočasné adopci hrobového zařízení 
významného hrobu Josefa Jiřího Stankovského 
(*1844 †1879). Stankovský byl divadelník, spiso-
vatel a dramatik. Narodil se v Kamenné Vysoké 
u Příbrami v rodině správce velkostatku, většinu 
života prožil v Čelákovicích. Vystudoval gymnázi-
um v Praze, studium práv ale nedokončil, protože 
se začal plně věnovat divadlu a psaní. Od 60. let 
19. století začaly být jeho hry na programu Pro-
zatímního a Národního divadla. Pokus o vedení 
vlastní divadelní společnosti skončil po dvouletém 
působení krachem a následnou těžkou nemocí. 
Posledních několik let se živil výhradně psaním. 

Hrob J. J. Stankovského na Olšanských hřbitovech
v Praze. Foto: -jp-

téma 

2019: 30 let svobody a demokracie (autor loga 
a grafiky: Martin Hirth)

2020: Kultura s tradicí (autor loga a grafiky: Petra 
Mikynová)

2021: 110 let radnice (autor loga a grafiky: Petra 
Mikynová)

2022: Naše město, naši lidé (autor loga a grafiky: 
Anita Vacková)

Závěrem připomínám, že Městská knihovna Če-
lákovice vyhlásila anketu „Největší Čelákovák“, 
kterým se může stát kdokoli z Čelákovic. An-
ketní lístky je možné odevzdávat do 30. června 
a výsledky budou oznámeny v knihovně v prv-
ním říjnovém týdnu, tzv. Týdnu knihoven.

Téma zpracoval
Petr Studnička

Napsal desítky divadelních her a hříček, operních 
libret, románů, povídek i faktografických knih. 
Mezi jeho díla patří Vlastencové z boudy, Malý 
král, Kronika českého divadla, je také autorem Di-
vadelního slovníku a Kroniky divadla v Čechách. 
Po schválení adopce na dobu deseti let bude pro-
vedena rekonstrukce hrobového zařízení.

Veřejná prostranství
Po řadě významných osobností jsou pojmeno-
vána veřejná prostranství ve městě. Těmi jsou 
všechna náměstí, ulice, tržiště, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. Řadu informací 
lze dohledat ve dvou dílech Čelákovického ulič-
níku – I. díl se věnuje katastrálnímu území Če-
lákovice, II. díl se věnuje katastrálním územím 
Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží. Oba 
díly vydalo Městské muzeum v Čelákovicích 
v letech 2020 a 2021. Ve třech katastrálních 
územích, kterými je město Čelákovice tvořeno, 
se nachází 160 ulic. Po osobnostech města 
jsou pojmenovány například ulice Bratří Petiš-
ků (Eduard zde prožil léta dětství a dospívání, 
František celý život), Bratří Vlasáků (Emanuel 
působil jako archivář, muzejní pracovník, Fran-
tišek byl městský archivář, kronikář Čelákovic 
a muzejní pracovník), Dr. Baizy (právník, politik 
a publicista), Dr. Čihákové (první doktorka filo-
zofie v českých zemích, manželka Stanislava 
Čiháka, spolumajitele čelákovické továrny na 
zemědělské stroje), H. Kvapilové (divadelní he-
rečka), Jana Kamaráda (dvojnásobný purkmistr 
města), Jaroslava Kruckého (významný před-
stavitel protinacistického odboje), Kaplánkova 
(Emil Kaplánek byl hudebník, kompoinista a pe-
dagog), Karla Otty (pedagog, pracovník rozhla-
su), Matěje Červenky (biskup Jednoty bratr-
ské), Miroslava Maška (úředník, kterého spolu 
se Zdeňkem Austem zastřelili u železničního 
mostu němečtí vojáci), Miroslava Zachara (řídí-
cí učitel obecné školy), Pavla Ježdíka (konšel, 
primátor, radní písař), Volmanova (průmyslník), 
Zárubova (československý legionář ve Francii), 
Zdeňka Austa (spolu s Miroslavem Maškem 
zastřelen nacisty u železničního mostu) a řada 
dalších. Stručnou charakteristiku osobností lze 
najít na tzv. modrých cedulích v blízkosti ulič-
ních cedulí rozmístěných na území města.

Téma roku 2022: Naše město, naši lidé
Od roku 2018 vydává město Čelákovice brožuru
s ročním přehledem akcí, která je vždy tematicky
zaměřena a je distribuována společně s ledno-
vým Zpravodajem města.

2018: 100 let republiky (autor loga a grafiky: Alice 
Neugebauerová)

2 22 0

Zdroj: odbor školství, informací a kultury Městského 
úřadu
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Špatná kvalita ovzduší trápí mnoho měst a obcí v České republice, nemé-
ně Čelákovice. Jedním z významných zdrojů znečištění ovzduší v našem 
městě jsou lokální topeniště, jinak řečeno domácí kotle, kamna a krby. 
Zejména nezákonným spalováním odpadů v těchto domácích topeniš-
tích či používáním nekvalitních paliv nebo zastaralého zařízení uniká do 
ovzduší velké množství zdraví nebezpečných látek, které následně všichni 
dýcháme.

NESPALUJME ODPADY!
I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho 
likvidace, ve výsledku tomu tak není. Pálením odpadů se totiž vytvoří velké 
množství jedovatých látek, které následně ohrožují naše zdraví. V domá-
cím topeništi se nikdy nevytvoří dostatečná teplota na to, aby se všechny 
toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Např. velmi jedovaté dioxiny, které 
vznikají třeba spalováním PVC látek, potřebují k likvidaci teploty až nad 
1 200 oC, kterou v domácích kotlech nedocílíme. Navíc lokální topeniště 
nemají nadstandardní technologie na čištění spalin, a tak všechny jedy 
jdou přímo do městského ovzduší, kde nás ohrožují. Mnoho lidí si také 
myslí, že pokud oni spálí odpad, jedovaté zplodiny „spadnou“ dále od 
jejich obydlí, ale to je také jeden velký omyl… Naopak, ubližují si nejvíce 
sami sobě, protože škodliviny se mohou zdržovat přímo v domech a jejich 
blízkosti, kde je sami dýchají.

KAM S ODPADEM?
V Čelákovicích má každý občan možnost bezplatně uložit veškeré odpa-
dy, aniž by je musel spalovat – vytříděné ve sběrném dvoře v ulici Mochov-
ské, sběrném místě v Sedlčánkách nebo na jednom z celkem 85 sběrných 
míst tříděného odpadu, rozmístěných po celém městě. Komunální odpad 

a bioodpad je pravidelně svážen od rodinných domů i od bytové zástavby. 
Není tak absolutně nutné jakýkoli odpad spalovat a umožňovat zbytečné 
zvyšování obsahu jedovatých látek ve vzduchu, který všichni dýcháme!

JAK SPRÁVNĚ TOPIT?
n  Spalovat v kotli, kamnech či krbu pouze 

kvalitní předepsané a suché palivo;
n  provozovat topeniště s vysokou účinností 

spalování a na projektovaný výkon;
n  dbát na pravidelný a odborný servis kotlů;
n  zajistit pravidelnou údržbu komína certifi-

kovaných kominíkem;
n  zajistit dostatečný přívod vzduchu ke kotli;
n  …a hlavně, nespalovat žádné odpady!

LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ A ZÁKON
Ochranu ovzduší řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v plat-
ném znění, a související předpisy, nakládání s odpadem pak zákon 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. Podle této legislativy je pálení odpadů 
v domácnostech zakázáno a fyzické osoby jsou povinny nakládat s od-
padem podle systému stanoveného obcí. Fyzické osoby jsou navíc po-
vinny dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování 
zápachem ve svém okolí a obydlené oblasti. Zakázáno je taktéž spalo-
vat v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály ne-
znečištěné chemickými látkami. Pokud bude občan znečišťovat ovzduší 
pálením odpadů či obtěžovat osoby ve svém okolí kouřem a zápachem, 
dopouští se přestupku, za nějž mu v rámci správního řízení hrozí uložení 
pokuty až do výše 50 000 Kč.

CO DO KOTLŮ, KAMEN A KRBŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ
PLASTY – při jejich spalování vzniká vel-
ké množství velmi jedovatých látek. Spa-
lováním plastových folií a PET lahví se do 
ovzduší uvolňují toxické polyaromatické uh-
lovodíky. Spalováním polystyrenu zase uni-
ká jedovatý styren, pálením výrobků z PVC 
zase dioxiny a sloučeniny chlóru. Veškeré 
plasty mají být namísto spálení uloženy do 
žlutých kontejnerů či ve sběrném dvoře.

CHEMICKY OŠETŘENÉ DŘEVO – staré 
palety, nábytek, natřená prkna apod. patří 
rovněž do sběrného dvora, a ne do kotlů! 
Jejich pálením se vyprodukuje až 500krát 
více dioxinů či dráždivého formaldehydu 
než při topení suchým palivovým dřívím.

NÁPOJOVÉ KARTONY – spalováním šes-
tivrstvého obalu z papíru, hliníku a plastu 
se produkují jak těžké kovy, tak toxické 
chlororganické látky. K uložení těchto od-
padů slouží v našem městě žluté kontej-
nery.

CELOBAREVNÉ LETÁKY A ČASOPISY – 
v tiskařských barvách je značné množství 
těžkých kovů, které se jejich spálením uvol-
ní do ovzduší. Spalovat papír je především 
ale škoda, v rámci kalkulace celého život-
ního cyklu bylo zjištěno, že recyklací papíru 
se ušetří několikrát více energie oproti jeho 
spálení. Papír prostě patří do modrých kon-
tejnerů na tříděný odpad!

BIOODPAD – tráva, listí či zbytky potravin, 
jejichž spalováním uniká do vzduchu mno-
ho dráždivých a nebezpečných látek, patří 
do hnědých kontejnerů a popelnic či na za-
hradní kompost.

PNEUMATIKY – spálením pneumatik se 
do ovzduší uvolňují nebezpečné polyaro-
matické uhlovodíky, taktéž pneumatiky lze 
bezúplatně odložit do našeho sběrného 
dvora.

Pálením odpadů tedy vzniká celá řada nebezpečných látek, jako 
jsou zejména:
n  dioxiny, furany, sloučeniny chlóru – patří mezi nejškodlivější a rakovi-

notvorné látky, které také poškozují hormonální a imunitní systém či 
negativně ovlivňují nervovou soustavu;

n  polyaromatické uhlovodíky – nebezpečné pro dýchací cesty, jejich vliv 
lze ilustrovat vlivem kouření cigaret na zdraví, jsou karcinogenní a ohro-
žují vývoj plodu, navíc jsou velmi stabilní a šíří se i na velké vzdálenosti;

n  formaldehyd – rakovinotvorná látka, dráždící plíce a oči;
n  benzen, styren – látky s rakovinotvornými účinky.

Zpracovali ve spolupráci
Marek Skalický, radní, a odbor životního prostředí

Hlavní zdroje: MŽP, Hnutí Duha, Arnika      Foto: internet

NEBEZPEČNÉ ODPADY – jako jsou např. 
oleje, léky, zbytky barev, baterie a další, 
obsahují značné množství jedovatých látek, 
které se nedokonalým spálením dostanou 
do ovzduší. Veškeré nebezpečné odpady je 
možné uložit na sběrném dvoře města.

ČÍM TOPÍME, TO TAKÉ DÝCHÁME
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informace

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Operační důstojník Policie ČR vyslal strážníky MP 
ke sběrnému dvoru, kde se prý nachází zraněný 
muž ve vojenském oblečení. Jednalo se o místní-
ho „Ramba“, který si před několika dny omylem 
bodl nůž do nohy. Lékařské ošetření odmítl, pro-
tože si ránu jako správný voják zalepil vteřinovým 
lepidlem, je nesmrtelný a cítí se plně zdráv. 

Hlídka MP byla vyslána operačním důstojníkem 
Policie ČR k údajnému napadení exekutora při vý-
konu jeho pravomoci. Na místě strážníci dohlíželi 
na klidný průběh exekuce, došlo však ke kolapsu 
majitele nemovitosti. Hlídka MP poskytla první po-
moc a přivolala zdravotnickou záchrannou službu. 

Při hlídkové činnosti si strážníci MP všimli atypic-
kých nápisů od sprejera na několika budovách. 
Jeden ze strážníků si vzpomněl, že uvedené nápi-
sy viděl u jednoho místního problémového muže 
v jeho notýsku a na jeho facebookovém profilu. 
Mladík se k sprejerství pod tíhou důkazů doznal.

Hlídka MP přijala oznámení o skládce staveb-
ního materiálu za městem. Strážníci zjistili od 
místních obyvatel přibližný popis dodávkového 
auta, a to se podařilo následující den dohledat 
na stavbě v okolí. Dělníci se k uvedené skládce 
doznali a stavbyvedoucí na místě uhradil pokutu 
15 000 Kč. Skládka byla ještě tentýž den uklizena 
a materiál byl odvezen do sběrného dvora.

Na služebnu MP přišel občan nahlásit krádež taš-
ky s peněženkou, kterou měl v košíku na jízdním 
kole. Pomocí městského kamerového systému 
strážníci dohledali pachatele a videozáznam pře-
dali Policii ČR k dalšímu opatření. 

V časných ranních hodinách si strážníci MP po-
všimli spoře oděné ženy, jak se koupala v kašně 
na náměstí. Poblíž postávala druhá žena, která 
držela otužilkyni oblečení. Dcera se totiž setkala 
po několika letech s matkou, a tak to spolu řád-
ně oslavily a dcera chtěla udělat „prostě něco jen 
tak“ jako ve známé české komedii.

Strážníci MP přijali oznámení, že na ulici stojí pla-
čící žena. Zabouchla si totiž uvnitř omylem klíč 
k autu. Strážníci si na pomoc přivolali místního 
„šikulu“ a ten vozidlo otevřel. Slzy tak nahradil 
úsměv a slova díků za pomoc. 

Hlídka MP přijala oznámení o vozidle, které ně-
kdo zaparkoval a nezabrzdil. Vozidlo se následně 
rozjelo a zablokovalo ulici. Na místě se nepodaři-
lo zjistit majitele, a proto bylo odtlačeno na bez-
pečné místo a zajištěno proti pohybu. 

Při hlídkové činnosti si strážníci MP všimli sraže-
ného dopravního značení. Prověřením městského 
kamerového systému byl vypátrán značně opilý 
řidič, který poškození způsobil. Případ převzala 
dopravní policie ČR k dořešení.

Od neděle 12. prosince 2021 jsou platné nové jízdní řády vlaků a veřejné linkové autobusové dopravy. 
V železniční dopravě urazí vlaky na území hl. m. Prahy 4 952 090 vlakokilometrů a na území Středočeské-
ho kraje 15 148 252 vlakokilometrů. České dráhy zajistí celkem 2 115 regionálních vlaků. Všechny auto-
busové linky v Čelákovicích obsluhují nově zastávku u železniční stanice Čelákovice.
V železniční dopravě je zrušen tzv. noční víkendový rozjezd vlaků z Prahy do Středočeského kraje v 2.30 hod. 
Z důvodu eliminace nepříznivých vlivů výlukové činnosti v úseku Praha-Vysočany – Čelákovice bude i nadále 
ve špičkách pracovních dní rozdělena většina průjezdných vlaků z / na trať 221 (Praha – Benešov u Prahy) na 
pražském hlavním nádraží. 
Nově na území města Čelákovic obsluhují všechny autobusové linky (655, 662, 443) zastávku Čelá-
kovice, žel. st., a zároveň je zkvalitněna dopravní obslužnost obchodní zóny v Toušeňské ulici. Větší 
počet autobusových spojů propojí místní část Sedlčánky s centrem města a železniční stanicí. Jízdní 
řady autobusových linek jsou součástí lednového vydání Zpravodaje (viz str. 16–20).
Město Čelákovice bude dopravní obslužnost spolufinancovat ze svého rozpočtu v roce 2022 částkou 
1,6 mil. Kč na základě nově platných Standardů dopravní obslužnosti Středočeského kraje. Nově se 
spolufinancování týká regionální železniční dopravy, kterou dosud plně financoval Středočeský kraj. Na 
vlakové linky S2/S9/S22 přispěje město 1,04 mil. Kč. Zbylá částka zhruba 500 tis. Kč připadá na tři auto-
busové linky, a toto spolufinancování je oproti předchozím letům naopak nižší. Na dopravní obslužnost 
vynakládá Středočeský kraj ze svého rozpočtu částku 3,5 mld. Kč.
V rámci tzv. Čelákovické iniciativy usiluje město Čelákovice v zastoupení měst Středočeského kraje, ve 
kterých jsou provozovány cyklověže u železničních stanic, o rozšíření bezplatné úschovy jízdních kol na 
dobu maximálně 24 hodin v automatických kolárnách (cyklověžích), a to i pro majitele Lítačky (PID), nejen 
In-karty Českých drah. Tato jednání jsou vedena s představiteli Středočeského kraje.

Petr Studnička, místostarosta I

Nové jízdní řády 2022

senioři

v úvodu mi dovolte popřát vám šťastné vykročení do nového roku. S ohlédnutím na závěr minulého 
roku můžeme být spokojeni, i přes všemožné potíže jsme si zacvičili, zatvořili, potrénovali mozkové 
buňky, zatančili, poseděli v klubu, poslechli koncerty, vzdělali se, zkrátka snažili jsme si to společně 
s našimi lektory na oblíbených kroužcích a jiných aktivitách vše pěkně užít a doufejme, že v novém 
roce bude vše pokračovat jako obvykle nebo jen s minimálními změnami.
Také jsme zprostředkovali mnoho dárků pro osamělé seniory v rámci projektu Ježíškova vnoučata. 
Díky tomuto projektu Českého rozhlasu, který patří od roku 2020 pod křídla jeho nadačního fondu, 
jsme mohli vidět, jak se senioři mohou radovat z věcí, které by si sami stěží mohli dovolit. Ale hlavně 
ta radost z dárků a překvapení, které dokážou přinést krásnou vánoční pohodu. K tomu přispěli 
i další, například studenti, kteří napekli a darovali cukroví, nebo kteří vyrobili krásná přáníčka k vá-
nočním svátkům a další pozornosti pro ty nejosamělejší. K milé pohodě vánočních svátků přispělo 
také společné zdobení vánočních stromků pro Dům s pečovatelskou službou a také stromeček na 
náměstí, který Pečovatelská služba Čelákovice nechala instalovat na náměstí a který si seniorky 
krásně nazdobily.
Přejeme vám tedy krásný nový rok, pevné zdraví, dobrou náladu a hodně sil, ať se společně může-
me radovat z našich zájmových aktivit.

Jana Vondráčková, koordinátorka seniorských aktivit

Vážení a milí senioři,

KONTAKT na koordinátorku seniorských aktivit
POZOR ZMĚNA:

Jana Vondráčková, e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz, tel.: 739 323 818.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Jana Vondráčková
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501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533
               

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

x 5 4:18 5:31 6:01 6:31 9:31 10:31 11:31 13:31 14:31 15:01 16:01 17:01 18:01 18:31 20:31
5 4:19 5:32 6:02 6:32 9:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:02 16:02 17:02 18:02 18:32 20:32
5 4:22 5:35 6:05 6:35 8:37 9:35 9:37 10:35 11:35 13:35 14:35 15:05 16:05 17:05 18:05 18:35 20:35
5 4:24 5:37 6:07 6:37 8:39 9:37 9:39 10:37 11:37 13:37 14:37 15:07 16:07 17:07 18:07 18:37 20:37
5 4:25 5:38 6:08 6:38 9:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:08 16:08 17:08 18:08 18:38

x 5 4:26 5:39 6:09 6:39 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:09 16:09 17:09 18:09 18:39
x 5 4:29 5:42 6:12 6:42 9:42 10:42 11:42 13:42 14:42 15:12 16:12 17:12 18:12 18:42
x 5 4:30 5:43 6:13 6:43 9:43 10:43 11:43 13:43 14:43 15:13 16:13 17:13 18:13 18:43

5 4:32 5:45 6:15 6:45 9:45 10:45 11:45 13:45 14:45 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45
5 4:33 5:46 6:16 6:46 9:46 10:46 11:46 13:46 14:46 15:16 16:16 17:16 18:16 18:46
5 4:36 5:49 6:19 6:49 9:49 10:49 11:49 13:49 14:49 15:19 16:19 17:19 18:19 18:49

x 5 4:38 5:51 6:21 6:51 9:51 10:51 11:51 13:51 14:51 15:21 16:21 17:21 18:21 18:51
5 4:39 5:52 6:22 6:52 9:52 10:52 11:52 13:52 14:52 15:22 16:22 17:22 18:22 18:52

x 5 4:42 5:55 6:25 6:55 9:55 10:55 11:55 13:55 14:55 15:25 16:25 17:25 18:25 18:55
x 5 4:44 5:57 6:27 6:57 9:57 10:57 11:57 13:57 14:57 15:27 16:27 17:27 18:27 18:57

4 4:47 6:00 6:30 7:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 15:30 16:30 17:30 18:30 19:00
x 4 4:49 6:02 6:32 7:02 10:02 11:02 12:02 14:02 15:02 15:32 16:32 17:32 18:32 19:02
x 4 4:50 6:03 6:33 7:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 15:33 16:33 17:33 18:33 19:03
x 4 4:51 6:04 6:34 7:04 10:04 11:04 12:04 14:04 15:04 15:34 16:34 17:34 18:34 19:04
x 4 4:53 6:06 6:36 7:06 10:06 11:06 12:06 14:06 15:06 15:36 16:36 17:36 18:36 19:06

4 4:54 6:07 6:37 7:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:07 15:37 16:37 17:37 18:37 19:07
4 4:55 6:08 6:38 7:08 10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 15:38 16:38 17:38 18:38 19:08

x 4 4:57 6:10 6:40 7:10 10:10 11:10 12:10 14:10 15:10 15:40 16:40 17:40 18:40 19:10
3 4:59 6:12 6:42 7:12 10:12 11:12 12:12 14:12 15:12 15:42 16:42 17:42 18:42 19:12
3 5:01 6:14 6:44 7:14 10:14 11:14 12:14 14:14 15:14 15:44 16:44 17:44 18:44 19:14
2 5:05 6:18 6:48 7:18 10:18 11:18 12:18 14:18 15:18 15:48 16:48 17:48 18:48 19:18

x 2 5:07 6:20 6:50 7:20 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 15:50 16:50 17:50 18:50 19:20
x 2 5:08 6:21 6:51 7:21 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 15:51 16:51 17:51 18:51 19:21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede 24.12.
nejede 25.12. a 1.1.

V zastávce Čelákovice,Žel.st. navazují vlaky linky S2 nebo S22 do Prahy.
nejede od 23.12. do 2.1. a od 1.7. do 31.8.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

270443 Nymburk - Sadská - Čelákovice

443 Platí od: 12.12.2021

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

Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Jiřinská

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

ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

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

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

Nymburk,Nemocnice
Nymburk,V Kolonii

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

NYMBURK,HL.NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -

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

 -

 -
 -

 -
 -

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

příj.
odj.



leden 2022 / 17

doprava

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

2,3 5:34 6:06 6:38 7:20 8:38 9:38 9:38 10:34 11:38 11:38 12:38 13:20 13:38 14:16 14:38 15:16 15:38 16:16 16:38 16:38 17:16 17:38 18:38
2,3 5:37 6:09 6:41 7:23 8:41 9:41 9:41 10:37 11:41 11:41 12:41 13:23 13:41 14:19 14:41 15:19 15:41 16:19 16:41 16:41 17:19 17:41 18:41
2,3 5:38 6:10 6:42 7:24 8:42 9:42 9:42 10:38 11:42 11:42 12:42 13:24 13:42 14:20 14:42 15:20 15:42 16:20 16:42 16:42 17:20 17:42 18:42
2,3 5:39 6:11 6:43 7:25 8:43 9:43 9:43 10:39 11:43 11:43 12:43 13:25 13:43 14:21 14:43 15:21 15:43 16:21 16:43 16:43 17:21 17:43 18:43
2,3 5:40 6:12 6:44 7:26 8:44 9:44 9:44 10:40 11:44 11:44 12:44 13:26 13:44 14:22 14:44 15:22 15:44 16:22 16:44 16:44 17:22 17:44 18:44
2,3 5:41 6:13 6:45 7:27 8:45 9:45 9:45 10:41 11:45 11:45 12:45 13:27 13:45 14:23 14:45 15:23 15:45 16:23 16:45 16:45 17:23 17:45 18:45

x 2 5:42 6:14 6:46 7:28 8:46 9:46 9:46 10:42 11:46 11:46 12:46 13:28 13:46 14:24 14:46 15:24 15:46 16:24 16:46 16:46 17:24 17:46 18:46
x 2 5:43 6:15 6:47 7:29 8:47 9:47 9:47 10:43 11:47 11:47 12:47 13:29 13:47 14:25 14:47 15:25 15:47 16:25 16:47 16:47 17:25 17:47 18:47

2 5:44 6:16 6:48 7:30 8:48 9:48 9:48 10:44 11:48 11:48 12:48 13:30 13:48 14:26 14:48 15:26 15:48 16:26 16:48 16:48 17:26 17:48 18:48
2 5:46 6:18 6:50 7:32 8:50 9:50 9:50 10:46 11:50 11:50 12:50 13:32 13:50 14:28 14:50 15:28 15:50 16:28 16:50 16:50 17:28 17:50 18:50
2 5:49 6:21 6:53 7:35 8:53 9:53 9:53 10:49 11:53 11:53 12:53 13:35 13:53 14:31 14:53 15:31 15:53 16:31 16:53 16:53 17:31 17:53 18:53
2 5:20 5:51 6:23 6:55 6:55 7:37 8:55 9:55 9:55 10:51 11:55 11:55 12:55 13:37 13:55 14:33 14:55 15:33 15:55 16:33 16:55 16:55 17:33 17:55 18:55
2 5:22 5:53 6:25 6:57 6:57 7:39 8:57 9:57 9:57 10:53 11:57 11:57 12:57 13:39 13:57 14:35 14:57 15:35 15:57 16:35 16:57 16:57 17:35 17:57 18:57

x 2  5:54        10:54    13:40  14:36  15:36  16:36   17:36  
2  5:56        10:56    13:42  14:38  15:38  16:38   17:38  
2 5:25 6:00 6:28 7:00 7:00 7:42 9:00 10:00 10:00 11:00 11:59 12:00 13:00 13:46 14:00 14:42 15:00 15:42 16:00 16:42 17:00 17:00 17:42 18:00 19:00

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

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

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

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

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

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

 
2,3 19:38 19:38
2,3 19:41 19:41
2,3 19:42 19:42
2,3 19:43 19:43
2,3 19:44 19:44
2,3 19:45 19:45

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

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

x 2  
2  
2 19:59 20:00

x 2 20:02
2 20:03

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

x 1
1
1

x 1
1
1
1

x 1
x 1
x 1

1

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

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

655 Platí od: 12.12.2021

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Zápy,Stavby mostů
Zápy,PREFA
Lázně Toušeň,Zast.
Lázně Toušeň
Čelákovice,V Prokopě  
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,Kovohutě
ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Záluží

Horoušany,Horoušánky,U Tří svatých
Úvaly,Zálesí

Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy

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

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

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

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

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice

Čelákovice,Záluží

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

Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy

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

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

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -

Jirny
Jirny,Luční
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky,U Tří svatých
Úvaly,Zálesí

Nehvizdy,Nehvízdky

 -
 -
 -
 -

 -

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

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



18 / zpravodaj města čelákovic

doprava

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

1 4:33 6:43 6:58 7:31 8:03 8:33 9:33 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33
x 1 4:35 6:45 7:00 7:33 8:05 8:35 9:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35
x 1 4:36 6:46 7:01 7:34 8:06 8:36 9:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36
x 1 4:37 6:47 7:02 7:35 8:07 8:37 9:37 10:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37

1 4:38 6:48 7:03 7:36 8:08 8:38 9:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38
1 4:39 6:49 7:04 7:37 8:09 8:39 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39
1 4:40 6:50 7:05 7:38 8:10 8:40 9:40 10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40

x 1 4:41 6:51 7:06 7:39 8:11 8:41 9:41 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41
1 4:43 6:53 7:08 7:41 8:13 8:43 9:43 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43
1 4:44 6:55 7:10 7:42 8:14 8:44 9:44 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44

x 1 4:49 7:00 7:15 8:19 8:49 9:49 10:49 11:49 13:49 14:49 15:49 16:49
1  5:12 5:47 6:12   7:17     10:47  12:47     17:17
1 4:50 5:15 5:50 6:15 7:02 7:17 7:20 8:20 8:50 9:50 10:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:20
1 4:51 5:16 5:51 6:16 7:04 7:19 7:21 8:21 8:51 9:51 10:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:21

x 1 4:53 5:18 5:53 6:18 7:06 7:21 7:23 8:23 8:53 9:53 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:23
2 4:54 5:19 5:54 6:19 7:08 7:23 7:24 8:24 8:54 9:54 10:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:24

x 2 4:55 5:20 5:55 6:20 7:09 7:24 7:25 8:25 8:55 9:55 10:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:25
2 4:22 4:58 5:23 5:58 6:23 7:12 7:27 7:28 8:28 8:58 9:58 10:58 10:58 11:58 12:58 12:58 13:58 14:58 15:14 15:58 16:14 16:58 17:14 17:28
2   5:27  6:27 7:16    9:02       14:02       

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

x 2 4:36 5:12 5:42 6:12 6:42 7:08 7:31 7:42 7:42 8:42 9:17 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:17 15:12 15:28 16:12 16:28 17:12 17:28 17:42
2,3 4:37 5:13 5:43 6:13 6:43 7:09 7:32 7:43 7:43 8:43 9:18 10:13 11:13 11:13 12:13 13:13 13:13 14:18 15:13 15:29 16:13 16:29 17:13 17:29 17:43
2,3 4:38 5:14 5:44 6:14 6:44 7:10 7:33 7:44 7:44 8:44 9:19 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:19 15:14 15:30 16:14 16:30 17:14 17:30 17:44
2,3 4:39 5:15 5:45 6:15 6:45 7:11 7:34 7:45 7:45 8:45 9:20 10:15 11:15 11:15 12:15 13:15 13:15 14:20 15:15 15:31 16:15 16:31 17:15 17:31 17:45
2,3 4:40 5:16 5:46 6:16 6:46 7:12 7:35 7:46 7:46 8:46 9:21 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:21 15:16 15:32 16:16 16:32 17:16 17:32 17:46
2,3 4:42 5:18 5:48 6:18 6:48 7:14 7:37 7:48 7:48 8:48 9:23 10:18 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:23 15:18 15:34 16:18 16:34 17:18 17:34 17:48
2,3 4:43 5:19 5:49 6:19 6:49 7:15 7:38 7:49 7:49 8:49 9:24 10:19 11:19 11:19 12:19 13:19 13:19 14:24 15:19 15:35 16:19 16:35 17:19 17:35 17:49

554 556
 

1 17:33
x 1 17:35
x 1 17:36
x 1 17:37

1 17:38
1 17:39
1 17:40

x 1 17:41
1 17:43
1 17:44

x 1 17:49
1  19:17
1 17:50 19:20
1 17:51 19:21

x 1 17:53 19:23
2 17:54 19:24

x 2 17:55 19:25
2 17:58 19:28
2  

x 2  
2 18:01 19:31
2 18:03 19:33
2 18:05 19:35
2 18:08 19:38
2 18:10 19:40

x 2 18:12 19:42
2,3 18:13 19:43
2,3 18:14 19:44
2,3 18:15 19:45
2,3 18:16 19:46
2,3 18:18 19:48
2,3 18:19 19:49

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

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

655 Platí od: 12.12.2021

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

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

@ Čelákovice,Kovohutě
@ Čelákovice,Jiřinská

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

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

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ÚVALY,ŽEL.ST.  

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

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

@ Čelákovice,Kovohutě

Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.

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

 -
 -

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -

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

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



doprava

leden 2022 / 19

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

2 5:24 6:24 6:54 8:54 10:54 12:54 13:54 14:54 15:24 15:54 16:54 17:54 18:54
2 5:26 6:26 6:56 8:56 10:56 12:56 13:56 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:56 18:56
2 4:30 5:30 6:30 7:00 9:00 9:00 11:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00

x 2 4:31 5:31 6:31 7:01 9:01 9:01 11:01 13:01 14:01 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 18:01 19:01
x 2 4:33 5:33 6:33 7:03 9:03 9:03 11:03 13:03 14:03 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 18:03 19:03

2 4:37 5:37 6:37 7:07 9:07 9:07 11:07 13:07 14:07 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 18:07 19:07
2 4:43 5:43 6:43 7:13 9:13 9:13 11:13 13:13 14:13 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 18:13 19:13
2 4:47 5:47 6:47 7:17 9:17 9:17 11:17 13:17 14:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 18:17 19:17

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

x 2 4:57 5:57 6:57 7:27 9:27 9:27 11:27 13:27 14:27 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 18:27 19:27
3 4:56 5:00 6:00 7:00 7:30 7:42 9:30 9:30 11:30 13:04 13:30 14:04 14:30 15:04 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30
3 4:59 5:03 6:03 7:03 7:33 7:45 9:33 9:33 11:33 13:07 13:33 14:07 14:33 15:07 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
3 5:03     7:49    13:11  14:11  15:11     

x 3 5:07 6:07 7:07 7:37 9:37 9:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
3 5:10 6:10 7:10 7:40 9:40 9:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
3 5:11 6:11 7:11 7:41 9:41 9:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
3 5:12 6:12 7:12 7:42 9:42 9:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
3 5:13 6:13 7:13 7:43 9:43 9:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
3 5:16 5:46 6:16 7:16 7:46 9:46 9:46 9:46 11:46 13:46 14:46 14:46 15:46 15:46 16:46 16:46 17:46 18:46 19:46

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

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

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

x 5 5:39 6:09 6:39 10:09 10:09 12:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
5 5:41 6:11 6:41 10:11 10:11 12:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11

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

553


2
2
2

x 2
x 2

2
2
2 19:52

x 2 19:57
2 20:00

x 2 20:02
3 20:05
3 20:08
3 

x 3 20:12
3 20:15
3 20:16
3 20:17
3 20:18
3 20:21

x 3 20:23
3 20:24
3 20:25

x 3 20:26
3 20:29
3 20:33
4 20:37
4 20:38

x 4 20:40
4 20:43

x 5 20:44
5 20:46

x 5 20:48
5 20:51

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede 31.12.
nejede od 23.12. do 2.1., 4.2., od 14.3. do 20.3., 14.4., od 1.7. do 31.8. a od 26.10. do 27.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286662 Čelákovice - Český Brod - Kouřim

662 Platí od: 12.12.2021

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ
Čelákovice,Žel.st.  
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Sedlčánky
Mochov

Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
VYKÁŇ
Černíky

@ KOUNICE
Český Brod,Štolmíř
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Na Bulánce
Český Brod,Jungmannova

Vitice,Hřiby
Vitice,Lipany,Mohyla

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

Třebovle,Borek
Třebovle
Třebovle,Království,Rozc.
KOUŘIM

PID
tarifní pásmo

Chrášťany,Bylany,Škola
Kšely
Vitice
Vitice,U Školy

tarifní pásmo

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ
Čelákovice,Žel.st.  
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Sedlčánky
Mochov

Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
VYKÁŇ
Černíky

@ KOUNICE
Český Brod,Štolmíř
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Na Bulánce

Vitice,U Školy
Vitice,Hřiby

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

Vitice,Lipany,Mohyla
Třebovle,Borek
Třebovle
Třebovle,Království,Rozc.
KOUŘIM

PID

Český Brod,Liblice,Bylanská
Chrášťany,Bylany,Škola
Kšely
Vitice

 -

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -
 -

 -

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

příj.
odj.

příj.
odj.



20 / zpravodaj města čelákovic

doprava

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
                         

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

5 3:51 4:51 5:21 5:51 7:01 7:26 9:21 11:51 13:21 14:21 15:21
x 5 3:53 4:53 5:23 5:53 7:03 7:28 9:23 11:53 13:23 14:23 15:23

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

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

x 3 4:11 5:11 5:41 6:11 7:21 7:46 9:41 12:11 13:41 14:41 15:41
3 4:12 5:12 5:42 6:12 7:22 7:47 9:42 12:12 13:42 14:42 15:42
3 4:13 5:13 5:43 6:13 7:23 7:48 9:43 12:13 13:43 14:43 15:43

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

x 3 4:23 4:53 5:23 5:53 6:53 8:23 9:53 9:53 11:53 12:53 13:53 13:53 14:53 15:53
3          12:27    13:57  14:57  16:07
3 4:27 4:57 5:27 5:57 6:57 8:27 9:57 9:57 11:57 12:31 12:57 13:57 13:57 14:01 14:57 15:01 15:57 16:11
3 4:30 5:00 5:30 6:00 6:00 7:00 7:50 8:30 10:00 10:00 12:00 12:34 13:00 14:00 14:00 14:04 15:00 15:04 16:00 16:14

x 2 4:33 5:03 5:33 6:03 6:03 7:03 7:53 8:33 10:03 10:03 12:03 13:03 14:03 14:03 15:03 16:03
2 4:35 5:05 5:35 6:05 6:05 7:05 7:55 8:35 10:05 10:05 12:05 13:05 14:05 14:05 15:05 16:05

x 2 4:38 5:08 5:38 6:08 6:08 7:08 7:58 8:38 10:08 10:08 12:08 13:08 14:08 14:08 15:08 16:08
2 4:43 5:13 5:43 6:13 6:13 7:13 8:03 8:43 10:13 10:13 12:13 13:13 14:13 14:13 15:13 16:13
2 4:44 5:14 5:44 6:14 6:14 7:14 8:04 8:44 10:14 10:14 12:14 13:14 14:14 14:14 15:14 16:14
2 4:50 5:20 5:50 6:20 6:20 7:20 8:10 8:50 10:20 10:20 12:20 13:20 14:20 14:20 15:20 16:20

x 2 4:54 5:24 5:54 6:24 6:24 7:24 8:14 8:54 10:24 10:24 12:24 13:24 14:24 14:24 15:24 16:24
x 2 4:55 5:25 5:55 6:25 6:25 7:25 8:15 8:55 10:25 10:25 12:25 13:25 14:25 14:25 15:25 16:25

2 4:57 5:27 5:57 6:27 6:27 7:27 8:17 8:57 10:27 10:27 12:27 13:27 14:27 14:27 15:27 16:27
2 5:01 5:31 6:01 6:31 6:31 7:31 8:21 10:31 10:31 12:31 13:31 14:31 14:31 15:31 16:31
2 5:03 5:33 6:03 6:33 6:33 7:33 8:23 10:33 10:33 12:33 13:33 14:33 14:33 15:33 16:33

554 556 558 560 562
    

5 16:16 17:16 18:16
x 5 16:19 17:19 18:19

5 16:21 17:21 18:21
x 5 16:23 17:23 18:23

4 16:24 17:24 18:24
x 4 16:27 17:27 18:27

4 16:29 17:29 18:29
4 16:30 17:30 18:30
3 16:34 17:34 18:34
3 16:38 17:38 18:38

x 3 16:41 17:41 18:41
3 16:42 17:42 18:42
3 16:43 17:43 18:43

x 3 16:44 17:44 18:44
3 16:46 16:46 17:46 18:46 19:46
3 16:48 17:48 18:48 19:48
3 16:49 17:49 18:49 19:49

x 3 16:53 17:53 18:53 19:53
3    
3 16:57 17:57 18:57 19:57
3 17:00 18:00 19:00 20:00

x 2 17:03 18:03 19:03
2 17:05 18:05 19:05

x 2 17:08 18:08 19:08
2 17:13 18:13 19:13
2 17:14 18:14
2 17:20 18:20

x 2 17:24 18:24
x 2 17:25 18:25

2 17:27 18:27
2 17:31 18:31
2 17:33 18:33

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede 25.12. a 1.1.
nejede 31.12.
nejede od 23.12. do 2.1., 4.2., od 14.3. do 20.3., 14.4., od 1.7. do 31.8. a od 26.10. do 27.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286662 Kouřim - Český Brod - Čelákovice

662 Platí od: 12.12.2021

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.  
Český Brod,Kollárova
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Štolmíř

Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,Nám.

@ KOUNICE
Černíky
VYKÁŇ
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy

Čelákovice,Žel.st.  
ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

KOUŘIM

Mochov

Čelákovice,Sedlčánky
Čelákovice,U Hájku

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.  
Český Brod,Kollárova
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Štolmíř

@ KOUNICE
Černíky
VYKÁŇ
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy
Mochov

Čelákovice,Sedlčánky
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Žel.st.  

 -
 -
 -
 -

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -

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

příj.
odj.

příj.
odj.



22 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sportinformace

MILOSTIVÉ LÉTO ANEB ZBAVTE SE EXEKUCÍ

Akce vyhlášená státem vám umožní zbavit 
se vysokých exekučních poplatků, sankcí 
a úroků, které vám navýšily původní dluh, 
a komplikují tak jeho splácení. Stačí, když 
zaplatíte původní dluh a poplatek 908 korun 
(resp. 750 Kč + DPH, je-li soudní exekutor 
plátcem DPH). Máte čas jenom do 28. ledna 
2022, tak zbytečně neotálejte. Akce se nebu-
de opakovat!

Více informací na webových stránkách 
https://milostiveleto.cz 

https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto 

PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍTE 
SPLŇOVAT

1. DLUŽÍTE STÁTU, OBCI ČI JEJICH ORGA-
NIZACÍM
Akce se vedle státu, krajů a obcí týká i jejich 
většinově vlastněných organizací, jako jsou 
např. dopravní podniky, nemocnice, ČEZ, Praž-
ská energetika, Pražská plynárenská, Mostec-
ká bytová, Česká televize, Český rozhlas atp., 
a dále se akce týká i všech zdravotních pojišťo-
ven. Detailní seznam subjektů:
a) Česká republika;
b)  územní samosprávný celek, včetně městské 

části nebo městského obvodu územně čle-
něného statutárního města nebo městské 
části hlavního města Prahy;

c) státní příspěvková organizace;
d) státní fond;
e)  veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vy-

soká škola;
f) dobrovolný svazek obcí;
g)  regionální rada regionu soudržnosti;
h)  příspěvková organizace územního samo-

správného celku;
i)  ústav založený státem nebo územním samo-

správným celkem;
j)  obecně prospěšná společnost založená stá-

tem nebo územním samosprávným celkem;
k) státní podnik nebo národní podnik;
l) zdravotní pojišťovna;
m) Český rozhlas nebo Česká televize;
n)  právnická osoba, v níž má stát nebo územ-

ní samosprávný celek sám nebo s jinými 
územními samosprávnými celky většinovou 
majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné 
právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní 
oprávnění“).

2. DLUH JE V EXEKUCI
Pokud dluh ještě není v exekuci nebo jste v od-
dlužení, Milostivé léto nelze uplatnit.

3. EXEKUCE JE VEDENA SOUKROMÝM 
EXEKUTOREM
Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vede-
né státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, 
které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, 
finanční správou či okresní správou sociálního 
zabezpečení.

POSTUP
Pokud si povinný (dlužník) není jistý počtem vede-
ných exekucí anebo nezná spisové značky proti 
němu vedených exekučních řízení, doporučuje-
me opatřit si výpis z Centrální evidence exekucí 
(CEE). Výpis z CEE lze pořídit online na webu Exe-
kutorské komory ČR nebo na jakékoliv pobočce 
Czech POINT (Česká pošta, obecní úřad atp.).
Povinný (dlužník) by měl napsat soudnímu 
exekutorovi dopis, ve kterém žádá o informaci 
o výši své nezaplacené jistiny (pokud ji nezná) 
a informuje jej o využití „Milostivého léta“ – vel-
mi důležité!
Pokud by soudní exekutor v přiměřené lhůtě 
nereagoval na žádost povinného (dlužníka), má 
dále povinný (dlužník) možnost získat informaci 
o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spi-
su soudního exekutora nebo může získat tyto 
informace přímo u oprávněného (věřitele).
Po získání výše uvedených informací povinný 
(dlužník) zaplatí svůj dluh – jistinu (případně doplatí 
zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 
750 Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem 
daně z přidané hodnoty). Předmětnou platbu po-
vinný (dlužník) označí poznámkou „Milostivé léto“ 
a platbu odešle tak, aby dorazila na účet soudního 
exekutora nejpozději 28. ledna 2022.
Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne 
o osvobození od placení veškerých dalších vy-
máhaných pohledávek přesahujících zaplace-
nou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž 
nebyly dosud uspokojeny.

CO PRO TO MUSÍTE UDĚLAT?

1. INFORMUJTE EXEKUTORA A ZJISTĚTE 
PŘESNOU ČÁSTKU KE SPLACENÍ
Požádejte exekutora doporučeným dopisem 
o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uveďte, kam 

chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte dopl-
nit, že se jedná o akci „Milostivé léto“. Pokud 
znáte spisovou značku své exekuce, doplňte 
ji do dopisu. Odpověď exekutora bude chvíli 
trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději  
s 30 dny), proto mu napište co nejdříve. Vzor 
dopisu exekutorovi naleznete na protější straně.
Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už 
někdy hradili. Může se stát, že ve skutečnosti 
jistina uhrazena není, protože vaše platby šly 
přednostně na úroky, pokuty a náklady. O va-
šem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor 
vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou.

2. ZAPLAŤTE NESPLACENOU JISTINU A NÁ-
KLADY EXEKUCE
Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit 
na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou vám 
exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exekuce.
Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správ-
ný variabilní symbol, který vám upřesní exekutor.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a po-
známku, že se jedná o Milostivé léto (např. Jan 
Novák – splátka na jistinu – Milostivé léto).
Platba musí být připsána na účet exekuto-
ra v období akce, tedy od 28. října 2021 do 
28. ledna 2022.

3. OVĚŘTE SI, ŽE VŠE PROBĚHLO V POŘÁDKU
Exekutor je povinen po splacení dlužné jistiny 
vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí od pla-
cení zbytku dluhu. Nic dalšího tedy dělat ne-
musíte, ale doporučujeme po provedení platby 
kontaktovat exekutora pro ověření, že vše pro-
běhlo v pořádku.

Dosud nebyla nikdy v historii České republiky 
žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit 
svých dluhů. Zejména v případech, kdy exekuce 
probíhá již delší dobu, může povinným (dlužní-
kům) využití tzv. Milostivého léta zachránit ne-
malý finanční obnos, neboť se povinnému (dluž-
níkovi) zcela odpouští úroky z prodlení a jiné 
příslušenství.
Pokud si nevíte rady, neváhejte se obrátit na 
jakoukoli dluhovou poradnu nebo poradnu 
Člověka v tísni: www.cervenesluchatko.cz, 
tel.: 770 600 800. Začněte jednat ihned, na 
vše máte čas jen do 28. ledna!

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné a známé babiček a dědečků, aby jim, 
pokud je to možné, byli nápomocni s instalací aplikace Mobilní rozhlas do jejich 
telefonu.  
Stanou se součástí databáze adresátů, kterým jsou rozesílány důležité 
informace týkající se života ve městě.



kulturainformace

leden 2022 / 23

VZOR DOPISU EXEKUTOROVI 
https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
zde vyplňte název a adresu exekutorského úřadu

V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŽADATEL (povinný):

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ID datové schránky (pokud máte): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Věc: 1) Žádost o vyčíslení dlužné jistiny – tzv. Milostivé léto
2) Určení účelu úhrad – tzv. Milostivé léto

Vážení,
v souvislosti s tzv. Milostivým létem žádám tímto o sdělení aktuální výše dlužné jistiny u veškerých pohledávek veřejnoprávních 
oprávněných ve smyslu části druhé, čl. IV. bodu 25 odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb. (v případě pochybností u všech oprávněných), ve-
dených u Vašeho úřadu vůči mé osobě.

ODPOVĚĎ, PROSÍM, ZAŠLETE: (nehodící se škrtněte)

n na uvedenou adresu trvalého bydliště

n na kontaktní adresu:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n do datové schránky

n na e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zároveň Vám tímto dávám na vědomí, že mám zájem využít tzv. Milostivého léta a určuji, že veškeré úhrady provedené v období tzv. 
Milostivého léta mají být použity na jistinu a náklady exekuce ve smyslu části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb. 
V případě pochybností, na který dluh je má úhrada určena, mne prosím kontaktujte výše uvedeným způsobem.

Prosím o sdělení platebních údajů pro úhradu dlužné jistiny a nákladů exekuce dle shora uvedeného ustanovení zákona, v opačném 
případě budu tyto platby plnit na účet předmětné exekuce.

Velmi děkuji za součinnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a podpis

str. 35www.celakovice.cz

INZERCE

sanace po požáru •
sanace po škodách
způsobených vodou •
stavební práce • izola-
ce proti vlhkosti •
rekonstrukce objektů
• drenáže • malby •
nátěry • sádrokartony

Milan Kouřil
tel.: 775 267 437, 326 991 419
e-mail: mil.kouril@seznam.cz

www.sanace-rekonstrukce.cz

SAMAT Čelákovice, s. r. o.
TOVÁRNÍ 2004, ČELÁKOVICE

tel.: 326 993 805, mobil: 775 600 392
e-mail: info@samat-okna.cz

www.samat-okna.cz

vyrábí, dodává a montuje
plastová a hliníková

OKNA, DVEŘE, 
ZIMNÍ ZAHRADY,

ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU, PARAPETY,
PŘEDOKENNÍ ROLETY A GARÁŽOVÁ VRATA

ZDARMA ZAMĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

POLIKLINIKA ČELÁKOVICE, Stankovského 1643
Nabízíme volné prostory k pronájmu:
– provoz ambulance praktického lékaře;
– odborné lékařské ambulance.

Dále nabízíme prostory pro:
– prodejnu zdravé výživy, potravinových doplňků;
– prodejnu zdravotnických prostředků;
– další obchodní využití.

Též nabízíme prostory s možností úpravy např.:
– pro provoz fitness centra;
– pro rehabilitaci, masážní salon, pedikúru, manikúru, kadeřnictví apod.

Rozsah výměr jednotlivých nebytových prostor od 30 m2 do 750 m2.

Při dlouhodobém pronájmu je možné prostory upravit dle požadavků 
nájemce.

Bližší informace tel.: 777 775 111 nebo e-mailu: vojtisek@medigroup.cz

MICHAL - ŽALUZIE
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

• horizontální • horizontální na plastová okna
• vertikální • venkovní rolety a markýzy

• žaluzie do střešních oken
• sítě proti hmyzu

Široký výběr materiálů za nízké ceny
Návrhy a zaměření zdarma

Tel.: 604 612 022, po 19. hod. 326 995 366
www.zaluzie.jex.cz

dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná okna a dveře

dále
žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a parapety

Okna i okenní doplňky jsou vyráběny 
v České republice.

ZAMĚŘENÍ ZDARMA
Provádíme i pozáruční servis oken a dveří

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
V Zahrádkách 100, Čelákovice-Záluží

Tel.: 777 163 533
e-mail: info@oknaslezak.cz

www.oknaslezak.cz

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
- podlahy – dřevěné, laminátové, vinylové 
 prodej, pokládka;

- pergoly – garážová stání;
- schody – ploty – podhledy;
- opravy dřevěných částí staveb;
- nábytek z masivu a lamina.

Radim Salamánek, tel.: 777 001 511,
e-mail: rsalamanek@seznam.cz
http://rezbarstvisalamanek.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
A DAŇOVÉ EVIDENCE
IRENA BREJCHOVÁ

Od 1. 1. 2017 
otevíráme provozovnu na adrese:

Na Panském 518, Lázně Toušeň
tel.: 775 158 344

www.uctobrejchova.cz

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

RNDr. Petr BEYR, CSc.
soudní znalec, IČ: 71502912

Obor geologie, geofyzikální, geomechanický 
a pyrotechnický průzkum

Únosnost základových půd, vlivy dopravy, 
odstřelů, čerpání podzemních vod nebo pod-
dolování na občanské, dopravní a průmyslo-

vé stavby. Stabilita svahů, náspů a zářezů.
Kontakt:

e-mail: beyrp@seznam.cz
tel.: 732 117 568

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha9.cz
Tel.: 604 887 365

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
Přijímáme nové pacienty.
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chodíme kolem nich

Nevíte, co a kdo je Se? Je přece přítomno skoro 
ve všem, co nás obklopuje. Hodně ho bylo všude 
například před loňskými parlamentními volbami. 
Část národa totiž prozřela a zjistila, že Se v kon-
čícím volebním období udělalo mnohé špatně, co 
Se mělo udělat jinak a slibovala, že přijde-li změna, 
udělá Se všechno mnohem lépe. Jiná část národa 
Se naopak hájila a tvrdila, že všechno bylo a je all 
correct, neboli oukej, tedy po našem vše správně. 
Přitom neexistuje Se hodné a zlé, protože teď po 
volbách nám ukáže, že to s námi myslelo opravdu 
dobře bez ohledu, na čí straně před nimi bylo. Ne-
existuje ani rozdíl mezi veřejným a soukromým Se, 
i když někdy to tak vypadá. To soukromé či domácí 
nás totiž skrytě a nezávisle na volbách provází neu-
stále, přičemž často musí být nejaktivnější na pod-
zim v průběhu adventního období a před Silves-
trem. Poté, co Se zařídí sklizeň a zpracování úrody 
z polí i zahrádek, musí začít doma s přípravou na 
zimu na Vánoce a na důstojné zakončení roku. Se 
musí v tomto období posekat trávu a shrabat listí, 
připravit auto na sníh, uklidit byt, napéct cukroví, 
pozvat Mikuláše s čertem vybavené covid pasem, 
nakoupit dárky, pitivo, učit se distančně s dětmi, 
usilovat o snižování emisí oxidu uhličitého, o třídě-
ní tuhých komunálních odpadů, o ochranu domácí 
drůbeže před ptačí chřipkou atd. Hlavně ale musí 
chránit naše i svoje zdraví, tj. musí chodit na pre-
ventivní kontroly, zařídit testování či očkování. Brzy 
také zjistíme, že některé Se bývá mužského, jiné 
ženského rodu, i když to vypadá, že je středního 
– tedy to Se. Ať je Se jakékoliv, často na něj není
spolehnutí. My pak většinou zjistíme, že převážnou
část úkolů, jejichž plnění od něho očekáváme, mu-
síme na poslední chvíli udělat sami – já, ty, Pepa,
Petr, Jana, Markéta, Miloš a další. Co si v takové
situaci počít, nám už v 50. letech 20. století radil
Jan Werich, pro někoho možná poněkud budova-
telskou písničkou „Ten dělá to a ten zas tohle …
a všichni dohromady udělají moc“, ve filmu o pekaři 
a císařovi. Existuje ovšem její parodie, která končí
slovy „a všichni dohromady nedělají nic“, tak pozor
na ni. Žádná nesplnitelná předsevzetí, trpělivost,
klid, a hlavně zdraví v tomto novém roce přeje čte-
nářům Zpravodaje

Ivan Vaňousek a jeho imaginární Se

SE

Se rodu mužského. Se rodu ženského.

poděkování

Chtěla bych tímto poděkovat za velkou podpo-
ru a pomoc při onemocnění mého muže, pana 
Emila Snítilého, děkuji jeho ošetřující lékařce 
paní MUDr. Anně Balcarové a její sestřičce 
paní Radaně Trsťanové, sestřičkám z Promedi-
cu, zvláště paní Zuzaně Znamenáčkové a paní 
Heleně Dvojšes, kamarádům a kamarádkám 

Chtěla bych tímto poděkovat děvčatům z Měst-
ské knihovny, především Vendulce Daňkovské 
a Zdeňce Citriakové, a popřát celému kolektivu 
vše dobré v novém roce.

Zdena Růžičková

Velice si vážíme rozhodnutí města Čelákovic 
podporovat finančními dotacemi rozvoj a čin-
nost sociálních služeb a děkujeme za poskytnu-
té finanční prostředky v roce 2021.
Všechny poskytnuté finance byly použity v sou-
ladu s uzavřenou smlouvou. Nakoupené ma-
teriálové vybavení slouží především k rozvoji 
schopností a dovedností uživatelů žijících v do-
mácím prostředí. Vybavení je velkým pomocní-
kem při výkonu běžných činností a každodenní 
práci v sociálních službách. Zakoupením 2 su-
šiček na prádlo bylo podpořeno deset uživatelů 
ve svém rozvoji a soběstačnosti.

Vyšší Hrádek, p. s. s.

Dne 22. ledna uplyne 5 let od 
tragické smrti našeho milova-
ného syna Ladislava NOSKA.
Jeho památka zůstane na-
vždy s námi. 

rodina Noskova

Dne 25. ledna vzpomínáme 
výročí, kdy zamřela naše milo-
vaná maminka, babička, pra-
babička, praprababička paní 
Jiřina ŠMATOVÁ. 
S láskou vzpomíná dcera 
Jana, 3 vnuci, 9 pravnoučat 
a prapravnučka.

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

společenská kronika

CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190 
 http://neratovice.charita.cz

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.

Balada novoroční
(z písní V+W)

Kdepak jsou ty časy,
kdy se národ smál,
krize se nebál.

Tak jako opice na holé a chlupaté,
i lidé dělí se na chudé a bohaté.
Dokud bude Země kulatá, 
na chudáky bude bohatá.

Dal se cele do služeb lidu,
brání blahobyt, potírá bídu.
Volili jsme ho, abychom ho měli,
teď ho tu máme, předák je to skvělý.
Ví kudy na to
a nic nechce za to.

Co jsem čet?
Rozpočet jsem čet.
Říkal jsem si: To je prachů!
Potom však
klopím zrak
a řeknu si: Počkej brachu!
To se ti snad jenom zdálo,
ono vlastně je to málo.

To není legrace,
co stojí reprezentace,
budovy ministerstva 
dopravy a zemědělstva,
v parlamentu adaptace. 
Jenom ať se nezboří 
poslanecká restaurace!

Dnes nikdo nikdy neví
co se může stát. 
Řekne se třeba,
že se to stane tak a tak
a dopadne to pak
docela naopak.

Evropa mocná 
je moc nemocná 
a když si s neduhem rady neví,
svolá si lékaře do Ženevy.
A ti za stolem jen kývou hlavou 
a léčí ji metodou nekonečnou.

Takhle to teda
dělat se nedá. 
A Evropa volá:
Já budu mrtvola!

Možná, že to pravda není,
snad je to jenom zlý sen,
Čekám na svoje probuzení,
čekám na nový den.

Miloslav Kolínko

z Klubu turistů, paní farářce Miře Poloprutské 
a ostatním sestrám a bratřím z Církve česko-
slovenské husitské, bývalým kolegům manžela 
z TOSu, mým kolegyním z lékárny ERICA, všem 
sousedům doma i na zahrádce.
Děkuji i za všechny projevy účasti při jeho úmrtí. 
S vděčností

Helena Snítilá
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školství

Vracíme se naposledy k 27. listopadu 2021 
a našemu stánku na sobotním Polabském far-
mářském trhu. Chceme se s vámi, kteří jste si 
přišli koupit nějaký výrobek nebo si nás ales-
poň všimli a prohlédli si nabízené věci, podělit 
o díky ředitelek obou organizací (viz níže). Hřeje 
nás u srdce, že jsme/jste udělali dobrý skutek 
a pomohli. 
A teď výtěžek v číslech. Na konto „Života bez 
bariér“ bylo zasláno 27 655 Kč a na konto 
„UMÚN“ bylo zasláno 14 235 Kč.

Renáta Michaliková

základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

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

Jak jsme rozdávali  
radost a lásku

Rok se s rokem sešel a my, děti a zaměstnan-
ci MŠ J. A. Komenského 1586, bychom se rádi 
podělili o aktivity naší školky, které snad potěši-
ly nejedno srdce.
Od začátku školního roku, a zvláště v době ad-
ventu, se všichni snažíme, aby děti co nejméně 
pocítily dopady covidové doby. A tak jsme se 
hned koncem listopadu 2021 pustili do práce. 
Krásně jsme si vyzdobili celou školku a naladili 
se tak na vánoční atmosféru. Pro děti na hema-
tologickou kliniku v Motole jsme vyráběli ozdo-

Poděkování

mateřská škola
Rumunská 1477, Čelákovice
tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://ms-materidouska.cz

Naše Mateřídouška uspořádala 29. listopadu 
2021 rozsvícení vánočního stromečku. V minu-
lých letech byla tato událost spojena s jarmar-
kem pro rodiče a veřejnost. Předloni i loni se 
vzhledem k epidemické situaci účastnily pouze 
děti se svými učitelkami a asistentkami. Přesto 
ale jarmark nechyběl.
Celý týden mohli rodiče obdivovat, jak jsou děti 
a paní učitelky šikovné. A někteří i přispěli vlast-
ními výrobky. Za dobrovolnou částku bylo mož-
né zakoupit spoustu maličkostí, které udělají ra-
dost a pohladí po duši. Finanční příspěvek jsme 
se rozhodli věnovat Sportovnímu klubu vozíčká-
řů. Vybraných 13 190 Kč si přijela převzít před-
sedkyně klubu paní Michaela Krunclová, která 
z ní měla velikou radost. Domluvily jsme se, že 
pošle fotografie konkrétní akce, na které peníze 
použijí, a na společném setkání členů SKV u nás 
v mateřské škole.
„Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý 
čin“ (L. A. Seneca)

Dagmar Horáčková, ředitelka

Předání příspěvku. Foto: archiv MŠ

by, řetězy, vánoční dekorace a vymysleli jsme 
i pohádku, která snad děti potěšila a ulehčila jim 
vánoční pobyt v nemocnici. Díky tomuto projek-
tu děti pochopily, že největší dar je zdraví.
Ale samozřejmě děláme radost i napříč genera-
cemi, a tak se naše krásná vánoční přání opět 
dostala i k babičkám a dědečkům do Pečo-
vatelské služby Čelákovice, sociálních služeb 
ANNA Český Brod a do Domova pro seniory 
Lázně Toušeň. S přáním jsme nezapomněli ani 
na vedení města a organizace, se kterými spo-
lupracujeme, a obchody a služby, které v Čelá-
kovicích fungují.
I když množství přáníček, která jsme vyrobili, 
bylo letos rekordních 204, tak nás i to dvěstě-
čtvrté přání bavilo stejně jako první. V srdci nás 
totiž hřál pocit, že udělají seniorům i všem ostat-
ním radost.
A že jsme na někoho zapomněli? Ne, ne, ro-
dičům děti předaly dalších 153 přání a dárků, 
které pro své nejbližší vyrobily. Náš vánoční 
stromeček na náměstí byl letos v barvách mod-
robílých s tajným přáním, aby byl Štědrý den 
celý zasněžený.

„Život bez bariér, z. ú., se sídlem v Nové Pace je 
organizací, která provozuje sociální služby, má 
rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek pro 
seniory a tělesně postižené. Má však také ruko-
dělné chráněné dílny, kde lidé s různým druhem 
postižení vyrábí originální výrobky z keramiky, pa-
píru, tapet, ale i šité či zpracované na tkalcovském 
stavu. Mnoho výrobků díky ředitelce z čeláko-
vické ZŠ Aleně Pechalové putovaly z Nové Paky 

do 100 km vzdáleného místa, aby udělaly radost 
tamním lidem. Velmi za tuto iniciativu děkujeme 
a všem, kteří se podíleli na prodeji na náměstí, ne-
boť i v době „covidové“ bylo prodáno téměř vše. 
To je obdivuhodné. Město Čelákovice, jak jsem 
zjistila, má téměř stejný počet obyvatel jako Nová 
Paka a je velmi milé vědět, že mnohé domácnosti 
budou mít výrobky vyrobené postiženými právě ze 
Života bez bariér, z. ú. Nejedná se o první akci to-
hoto druhu, a proto si o to víc vážíme spolupráce 
s paní ředitelkou základní školy a jejími kolegy. 
Děkujeme také paní Ingrid Hauk, milé paní kos-
metičce, která nám prostřednictvím pí Pecha-
lové zaslala množství drobných kosmetických 
a zdravotnických dárků pro naše klienty. Dobří 
lidé stále žijí a my za to děkujeme. 
Jitka Fučíková, ředitelka Života bez bariér, z. ú.

Malíři malující ústy a nohama, zastoupeni Na-
kladatelstvím UMÚN, děkují kolektivu pedagogů 
a všem, kteří si u stánku ZŠ na Polabských far-
mářských trzích dne 27. listopadu 2021 zakoupili 
výrobky naší organizace. Největší dík patří paní 
Renátě Michalikové, která s námi prodej a pře-
dání výrobků zařizovala od začátku do konce. 
Koupili jste si vánoční přání, hrnečky, utěrky, 
zástěry a drobné dárky s motivy výše uvede-
ných malířů, lidí s těžkým handicapem a pomoh-
li jste dobré věci. Získaná částka bude využita 
na uspořádání plánované výstavy obrazů těchto 
umělců ve Zlíně v Muzeu jihovýchodní Moravy 
v létě 2022. Srdečně vás na tuto akci zveme 
a ještě jednou moc děkujeme.

Jana Fialová, Nakladatelství UMÚN, s. r. o.“ 

Odměnou za všechno úsilí, lepení, stříhání 
a malování byla dětem překrásná Mikulášská 
stezka na zahradě školky. Díky úžasným paní 
učitelkám, které svou práci opravdu vnímají jako 
poslání, odcházeli všechny děti i rodiče nadše-
ní. Čertovský pytel zůstal prázdný, stejně jako 
mikulášský koš.
Letos jsme nezapomněli ani na čtyřnohé maz-
líčky, a tak jsme uspořádali sbírku pro psí útulek 
v Lysé nad Labem, kam ochotné paní učitelky 
odvezly nadílku na Štědrý den. Tímto děkujeme 
všem rodičům za spolupráci, přinesené granu-
le, konzervy a spoustu jiných psích a kočičích 
dobrůtek.
Věříme, že rozdávat štěstí, úsměvy a radost je 
jedno z kouzel Vánoc a že jsme toto kouzlo na-
plnili.
Doufáme, že jste prožili krásné Vánoce, plné 
štěstí, zdraví a lásky, a i když se časy mění, tyto 
hodnoty určitě přetrvají, a to si přejeme i do no-
vého roku 2022.

Veronika Červeňáková  
a Hana Henyšová, ředitelka

Vedle Základní školy v ulici J. A. Komenského na uzavřeném staveništi započala výstavba sportovního hřiště. Foto: -dv-

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

Knihovna v novém!
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, mottem 
letošního roku v Čelákovicích je „Naše město – 
naši lidé“ a k této příležitosti máme v knihovně 
připravené programy s lidmi z našeho města.
V lednu vyhlašujeme anketu Největší Čeláko-
vák – kdokoli pro vás byl/je největší Čelákovák 
a proč. Anketní lístky najdete v knihovně a na je-
jích webových a facebookových stránkách. Líst-
ky odevzdávejte do konce června do knihovny, 
kde bude připravená schránka, a první říjnový 
týden v tzv. Týdnu knihoven se dozvíte výsledky.
Od pondělí 3. ledna až do 31. května se opět 
mohou čtenáři knihovny do 15 let zapojit do 
soutěže Lovci perel. Za přečtenou knihu a zod-
povězené otázky získají perlu. Perly si budou 
moci vyměnit na tržišti, které se uskuteční při 
Čelákovické muzejní noci, tj. v sobotu 18. červ-
na. V této druhé etapě již budou náročnější 
pravidla – například čtenáři musí přečíst knihu, 
kterou ještě neměli půjčenou a která odpovídá 
jejich věkové kategorii. Všechny informace se 
dozvíte v dětském oddělení knihovny.
Ve čtvrtek 13. ledna si můžete „hrát s pamětí“ 
s lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovaným trenérem paměti I. stupně. Tento 
cyklus tréninků paměti se bude konat až do květ-
na každý měsíc. V úterý 25. ledna vás zveme na 
přesunuté vyprávění s panem Milanem Šiklem 
o fotbalu v Čelákovicích ve 20. a 21. století.
V březnu máte možnost setkat se s panem Mi-
chalem Kaplánkem a spolu s ním zavzpomínat na
jeho rodiče podle knihy „Slova inspirovaná řekou“.
Tolik malá ochutnávka z pestré nabídky připravo-
vaných pořadů. Aktuální informace vždy najdete na 
webových a facebookových stránkách knihovny.
I letos pro vás budeme nakupovat novinky
z naučné literatury a beletrie pro dospělé i děti
včetně audioknih. Odebíráme také přes čtyřicet
titulů časopisů.

Naděžda Picková, ředitelka

Poděkování týmu knihovny
patří všem čtenářům za přízeň knihovně 
v nelehkých podmínkách minulého roku.

V novém roce vám všem přejeme 
hodně zdraví a pohody a těšíme 

se na setkávání s vámi!
knihovnice

Knihovna má od prosince 2021 novou střechu! Foto: 
archiv knihovny

městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Vrácení vstupného 
Vážení návštěvníci, byli jsme nuceni zrušit 
všechny tři vánoční koncerty plánované na 
18. a 19. prosince 2021 v čelákovické tvrzi.
Důvod je nejen epidemiologického rázu, nýbrž
i organizačního. Tato skutečnost nás vůbec
netěší. Omlouváme se vám za toto zrušující
opatření a žádáme vás, kteří jste si zakoupili
vstupenky, abyste se dostavili do infocentra,
kde vám bude proti předložené platné vstupen-
ce vrácena příslušná peněžní hotovost. K tomu

V případě nepříznivé epidemické situace se akce nemusí uskutečnit.

Městská knihovna
ANKETA „NEJVĚTŠÍ ČELÁKOVÁK“
„Kdokoli z Čelákovic pro vás byl/je největší in-
spirací nebo vzorem?“ Anketní lístky je možné 
odevzdávat do 30. června. Výsledky se dozvíte 
v knihovně v prvním říjnovém týdnu v tzv. Týdnu 
knihoven.

do čtvrtka 6. 1.
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
Výstava keramických prací žáků výtvarného 
oboru.

do čtvrtka 6. 1.
Městské muzeum
DŘÍVE NEŽ STROMEK
Drobná výstava betlémů ze sbírek muzea pří-
stupná zdarma denně 9.00–12.00 hod. a 13.00–
17.00 hod.

do neděle 30. 1.
Městské muzeum
OFICIÁLNÍ UMĚNÍ A PROPAGANDA 1945–1989
Výstava ve výstavní síni muzea přístupná denně 
9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.

čtvrtek 13. 1. 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
S lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně.

sobota 15. 1. 7.00–17.00 hod.
sokolovna – start
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD

středa 19. 1. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé

úterý 25. 1. 18.30 hod.
Městská knihovna
100 LET FOTBALU VE MĚSTĚ
Vyprávění autora Milana Šikla o stoleté historii 
fotbalu v Čelákovicích ve 20. a 21. století podle 

kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice
tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-
ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 
do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 
senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 
Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 
Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-
lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 
slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná.  
V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-
nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-
dého představení. Prodej vstupenek také on-line na  
kdcelakovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

úterý 11. 1. 19.00 hod.
Novoroční koncert města Čelákovic
Tradiční novoroční koncert města, vystoupí 
Prague Cello Quartet, vstupné: 350 Kč, platí 
ZTP a senior sleva.

čtvrtek 27. 1. 17.00 hod.
Štístko a Poupěnka – bylo nebylo
hudební pořad pro děti, vstupné: 250 Kč, 
www.ticketportal.cz

výpravné publikace, kterou v roce 2021 vydalo 
Městské muzeum v Čelákovicích.

pátek 4. 2. 9.00–16.00 hod.
Klubovna MDDM v KD
ZÁBAVNÉ POLOLETKY
na téma „naše město“

sobota 5. 2. – neděle 27. 2.
Městské muzeum
Z TVORBY MALÍŘE JAROSLAVA MOKRÉHO
Retrospektivní výstava tvůrce z Lysé nad La-
bem ve výstavní síni muzea přístupná denně 
9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.

vám, kteří vracíte vstupenku, za ni navíc a zdar-
ma nabídneme jednu z muzeem vydaných pub-
likací v prodejní ceně do 100 Kč jako výraz zá-
jmu o naše zákazníky. Děkujeme za pochopení.

David Eisner, ředitel Městského muzea  
v Čelákovicích

Výzva
Vážení čtenáři, rád bych vás touto cestou 
požádal o spolupráci. K připravované kni-
ze o Gradu sháním historické dokumenty od 
20. do 80. let. Máte staré fotografie, pohledni-
ce, vzpomínky nebo jiné dokumenty vztahují-
cí se k této lokalitě? Pokud jste ochotni je pro
potřeby knihy zapůjčit, kontaktujte mne prosím
na e-mailu: martin.dolejsky@celmuz.cz nebo
na tel.: 736 417 031. Děkuji.

Martin Dolejský, kurátor Městského muzea  
v Čelákovicích
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a v devíti tematických okruzích: 
n  tradiční řemesla – děleno podle způsobu 

zpracování;
n  doprovodné téma roku 2022 jsou „Zimní 

olympijské hry“ (ztvárnění jednoho tématu 
různými technikami).

1.  Tkaní (ruční tkaní, na stavech a předtkal-
covské techniky).

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

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

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

5.  Košíkářství (proutí, pedig, papír, další ma-
teriály).

6.  Šperk a drátování (předměty i ozdoby
z drátu, korálků a dalších materiálů).

7.  Ostatní řemesla (malba na porcelán a sklo,
svíčky, mýdla atd.).

8. Keramika (práce z keramické hlíny).
9.  Zimní olympijské hry (téma zpracováno

různými technikami, různým materiálem).

Podmínky přijetí výtvarných prací, přihlášku 
a další propozice naleznete na našich webo-
vých stránkách. V případě dotazů se na nás ne-
váhejte obrátit i telefonicky.

Veronika Kratochvílová

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

Hodně štěstí a hlavně pevné zdraví po celý 
rok 2022 všem malým i velkým!

Sledujte náš FB, kde se dozvíte aktuální in-
formace o připravovaných akcích. Případ-
ně nás kontaktujte na tel.: 739 033 163.
Zahrada KC Routa je díky podpoře města 
Čelákovic v provozu i při nepříznivém po-
časí, a to po–pá v 10.00–18.00 hod.

Swapování v Jurtě, téma: Zimní oblečení pro 
děti, každé pondělí od 3. 1. 

Trochu jiné úterý v Jurtě, 11. 1. – Poznáváme 
povolání; 18. 1. – Plyšáčkový tělocvik; 25. 1. – 
Jurťáčku, povídej pohádku.

Dobročinný obchůdek, od prosince do února 
přerušení provozu.

Plavecký kurz pro děti 2–15 let, čtvrtky, 6. 1. 
– 24. 3. 2022, informace a přihlášky najdete na 
www.rc-routa.cz. Kontakt: Dominika Fijalová,
tel.: 721 355 798.

Cvičení pro těhotné, pátky, 18.00–19.00 
hod., tělocvična Městského bazénu Čeláko-

vice. Lekci vede certifikovaná lektorka. Cena 
100 Kč/hod. Rezervace nutná skrze Face-
book: Cvičení pro těhotné Čelákovice nebo 
SMS tel.: 724 443 643. 

Klub náhradních rodin: seminář Komunika-
ce s dětmi v náročných životních situacích 
a v pubertě, sobota 22. 1., lektor Eva Petráko-
vá, seminář je určen pro pěstouny a zájemce 
o náhradní rodinnou péči. Další informace:
Lenka Slováková, tel.: 776 152 929, e-mail:
lenka.slovakova@rc-routa.cz.

Divadélko pro nejmenší – Jak pejsek s kočič-
kou pekli dort, pátek 28. 1., 10.00 hod., Mateř-
ské centrum.

volný čas

Pokračování na str. 31

houbařské okénko

Bolcovitka ucho Jidášovo. Foto: Ondřej Tomeček

Boltcovitka ucho Jidášovo

Nastala nám zima, a tak druhů hub, které aktu-
álně rostou a jsou i sbíratelné pro kuchyňské vy-
užití, je jenom několik. Typickou zimní houbou je 
především penízovka sametonohá, dále pak hlí-
va ústřičná a jí velmi podobný pařezník pozdní. 
V pořadí důležitosti čtvrtou houbou je pak bol-
covitka ucho Jidášovo, která je tématem tohoto 
článku. Není to vysloveně zimní houba, hlavní 
růstovou vlnu mívá přibližně v květnu, ale díky 
tomu, že roste prakticky celoročně, je možné ji 
k zimním druhům zařadit a také ji během mírněj-
šího průběhu zimy velmi často nacházíme.
Bolcovitka ucho Jidášovo (často uváděna jako 
bolcovitka bezová nebo Jidášovo ucho) vytváří 
plodnice bez třeně tvořené pouze miskovitým klo-
boukem o velikosti 3 až 8 cm (výjimečně i větším), 
bokem úzce připojeným k substrátu, kterým je 
buď živé, nebo asi častěji mrtvé dřevo. Dužnina 
plodnice je v mládí krásně pružná, hnědočerveně 
zbarvená, postupně hnědnoucí a v důsledku za-
sychání až černající. Má chrupavčitou konzistenci 
a je prakticky bez vůně i chuti. Zároveň má jednu 
výraznou zvláštnost – zalijeme-li již usušené plod-
nice studenou vodou, zregenerují během několika 
desítek minut do původní podoby a konzistence 
natolik, že jsou prakticky k nerozeznání od čerstvě 
nasbíraných. Tento proces lze několikrát opako-
vat – s trochou nadsázky se dá říct, že se jedná 
o „nezničitelnou“ houbu.
Fruktifikuje v podstatě celoročně, jedinou pod-
mínkou je déle trvající vlhko. V tomto smyslu
se jedná o jakýsi indikátor dostatečné vlhkosti.
Nejčastěji roste na větvích černého bezu, ale
nepohrdne ani dalšími listnáči. V našem okolí ji
velmi často nacházíme na javoru jasanolistém.
Za zmínku stojí náš loňský zajímavý nález něko-
lika menších plodnic na keřovitém trubači kozím. 

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

Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin 5.–12. února pořádáme 
tyto tábory.
Turistický tábor v Sedloňově aneb Putová-
ní po Orličkách. Ubytování – chata Roubenka 
Sedloňov (www.chataroubenka.cz) v Orlických 
horách, cena 3 800 Kč, v ceně je zahrnuto uby-
tování, doprava autobusem z Čelákovic a zpět, 
strava 5x denně, pitný režim, ostatní požitky. 
Pobyt v zimní přírodě, „blbnutí“ na sněhu, vy-
cházky, turistika, hry, turnaje, diskotéka. Pro 
zdatné lyžaře možnost lyžování. Vaříme z vlast-
ních zdrojů, zajistíme i bezlepkovou dietu. Ka-
pacita je omezena. Je nutné se včas přihlásit na  
e-mailu: martina.slovakova@mddmcelakovice.cz,
v MDDM nebo na tel.: 777 268 885.
Lyžařský kurz o jarních prázdninách. Ubyto-
vání – ve Strážném u Vrchlabí, v chatě Vltava, 
cena 4 200 Kč, v ceně je ubytování, strava, 
pitný režim a doprava autobusem tam a zpět. 
Lyžování pro začátečníky i pokročilé lyžaře, ve-
čer zábavní program a na závěr je pro všechny 
účastníky uspořádán závod ve slalomu. Vyhod-
nocujeme vítěze etapové hry, nejlepší masky na 
karnevalu a závodu ve slalomu. Přihlášky a dal-
ší informace naleznete na webových stránkách 
nebo na tel.: 326 991 217. 

Veronika Kratochvílová

Řemesla Polabí XIV
Soutěž Řemesla Polabí je určena zájemcům 
o tradiční řemesla v současném výtvarném pro-
jevu. Přihlásit se mohou děti i dospělí, účastníci 
a absolventi uměleckých a řemeslných kur-
zů, pořádaných různými organizacemi, spolky 
a sdruženími, MDDM, školy, školky i výtvarníci 
samouci.
Cílem soutěže je prezentace prací řemesl-
ných kroužků při MDDM, porovnání prací vy-
tvořených amatérskými výtvarníky, umožnění 
kontaktu a vzájemné inspirace mezi lidmi se 
stejnými zájmy. Každoročně jsou soutěžní i ne-
soutěžní výrobky vystaveny v Městském muzeu 
v Čelákovicích. 
Práce zaslané do soutěže budou součástí vý-
stavy Řemesla Polabí XIV, kterou MDDM Čelá-
kovice, příspěvková organizace, pořádá ve spo-
lupráci s Městským muzeem v Čelákovicích ve 
dnech 12.–26. března 2022. Vyhodnocení sou-
těže vyhlásíme na vernisáži výstavy 12. března 
2022 v 10.00 hod. v Síni Jana Zacha Městského 
muzea.

Soutěž Řemesla Polabí XIV je vyhlášena ve 
čtyřech věkových kategoriích:
1. do 6 let;
2. 7 až 10 let;
3. 11 až 15 let;
4. mládež nad 15 let a dospělí;
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SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA SE SPORTOVCI
Město Čelákovice pořádá každoročně setkání s úspěšnými sportovci. V roce 2020 se akce nemohla z důvodu nepříznivé epidemické situace 
uskutečnit. V loňském roce událost proběhla 30. listopadu, nicméně s ohledem na trvající nepříznivou epidemickou situaci spojenou s šířením 
infekčního onemocnění covid-19 se řada účastníků nemohla akce z důvodu nařízené karantény či izolace osobně zúčastnit. Z tohoto důvodu 
přinášíme přehled všech sportovců, kteří byli na akci pozváni. Všem tímto děkujeme za vzornou reprezentaci města Čelákovic v oblasti sportu!

Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s.
Všechny výsledky jsou z Mistrovství světa 2021 Světové federace karate 
WUKF v Rumunsku: Daniel Brejcha – 1. místo kumite individual, 2. místo 
kata team, 3. místo kata individual a 3. místo kata team; Denisa Brejcho-
vá – 1. místo kumite individual, 1. místo kata team; Dominik Douděra – 
1. místo kata individual; Štěpán Svoboda – 2. místo kata team, 4. místo
kata individual; Vendula Fafková – 2. místo kata individual; Dalibor Kolínko 
– 2. místo kata individual, 2. místo kata team; Víctor Sánchez – 2. místo
kata team, 4. místo kata individual; Michal Nosek – 1. místo kata individual 
(hendikepovaní sportovci).
Zástupce vedení spolku: Helena Brejchová, trenérka.

Sporticus orienteering, z. s.
Lisa Kalinová – 1. místo v Českém poháru MTBO (kategorie W11), mist-
ryně ČR v middlu a longu a další tři vítězství v Českém poháru, z místní-
ho pohledu významné vítězství na Houšteckém maratonu na 26 km mezi 
staršími žákyněmi (zároveň 10. místo celkově z více než 200 účastníků); 
Iva Mědílková – 4x 2. místo z Mistrovství světa MASTERS MTBO (kate-
gorie W45), 5. místo v Českém poháru MTBO (elitní kategorie W21E); Ella 
Kalinová – 2. místo v Českém poháru MTBO (kategorie W14), 2. a 3. místo 
z Mistrovství ČR ve sprintu a longu, jedno vítězství v závodě Českého po-
háru; Markéta Kalinová – 6. místo v Českém poháru MTBO (elitní kategorie 
W21E).
Zástupce spolku: Miroslav Kalina, předseda.

Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice
Květa Gonzorová – 1. místo v oblastním přeboru v gymnastice, 2. místo 
v oblastním přeboru ve šplhu a 3. místo v oblastním přeboru TeamGym 
a postup do republikového kola. Uznávaná trenérka i za hranicemi našeho 
města se specializací sportovní gymnastika mladších žákyň. Šárka Slová-
ková – 1. místo v oblastním přeboru ve sportovní všestrannosti a postup 
do republikového kola, 1. místo v oblastním přeboru v plavání a v lehké 
atletice, 3. místo v oblastním přeboru ve šplhu, 4. místo v oblastním pře-
boru v gymnastice a 3. místo v oblastním přeboru TeamGym a postup do 
republikového kola.

Zástupce vedení jednoty: Lenka Moravcová.

TJ Spartak Čelákovice, z. s.
Atletika: Eliška Tvrdá – mistryně ČR v běhu na 200 m překážek; Marek 
Černý – finálové umístění na mistrovství ČR dorostenců v běhu na 400 m; 
Eliáš Motl – finálové umístění na mistrovství ČR žáků v běhu na 200 m 
překážky.
Nohejbal: Filip Seidl – mistr ČR dorostenců v trojicích; Petr Nesládek – 
mistr ČR dorostenců v trojicích; Tomáš Löffelmann – mistr ČR dorostenců 
v trojicích.
Box: Ondřej Prkna – osm vítězných utkání v amatérské lize.
Šachy: Jáchym Fadrný – mistr ČR v kategorii H8, 5. místo na mistrovství 
EU v kategorii H8; K. Nela Müllerová – 11. místo na mistrovství ČR v rapid 
šachu; Sabina Jeníková – 11. místo na mistrovství ČR ve vážném šachu; 
Tess Hujová – 9. místo na Mistrovství Evropské unie v kategorii D10; Ellen 
Topenčíková – 6. místo na mistrovství ČR v rapid šachu v kategorii D8; 
Trenérský doprovod: Nikola Brejchová, Martin Spilka, Zbyněk Jankovský, 
Peter Janda.
Za TJ Spartak: Jaroslav Ryneš, předseda.

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.
Marek Brzobohatý – 1. místo Mistrovství ČR v kategorii M1, celkově
4. místo na Mistrovství světa v Litvě; Veronika Brzobohatá – 2. místo Mist-
rovství ČR v kategorii Delfín, celkově 5. místo na Mistrovství světa v Litvě;
Závodní posádka „Rychlá pádla“ – Anastázie Chybová, Martin Krbec, To-
máš Hurych, Vojtěch Karpíšek, Ema Lisová – 3x 1. místo v sezoně 2021 +
mistři ČR P5 starší žáci.
Zástupce spolku: Michal Marvánek.

SK OCR Čelákovice, z. s.
Jana Budková – 2. místo ve věkové kategorii na Gladiátor Race Josefov; 
Mirča Švandová – 1. místo ve věkové kategorii na Gladiator Race Milovice, 
2. místo mezi ženami na Spartan Lipno Sprint, 3. místo mezi ženami na



leden 2022 / 29

sport

Spartan Lipno Super, 2. místo v týmech na Spartan Lipno Super, 2. místo 
v týmech na Spartan Lipno Sprint; Věra Stránská – 1. místo ve věkové 
kategorii na Gladiator Race Josefov, 3. místo mezi ženami na Nutrend 
Zombie Run Praha; Ondra Podhora – 2. místo v týmech na Spartan Libe-
rec Super, 2. místo v týmech na Spartan Lipno Super, 2. místo v týmech 
na Spartan Lipno sprint; Vladislav Trefil – 2. místo ve věkové katergorii na 
Gladiator Race Milovice.
Trenérský doprovod: Michaela Ulrychová.

Orka florbal, z. s.
Vojta Žáček – brankář juniorů s premiérou v „A“ družstvu mužů. Trenér 
gólmanů všech žákovských kategorií; Jakub Jareš – stálice „A“ družstva 
mužů. Vyniká tréninkovou pílí a je oporou zadních řad. Dlouhodobě tréno-
val mládežnické kategorie.
Doprovod: Martin Bajer.

Sportovní akademie Čelákovice, z. s.
Nela Vohradská – v kategorii 17 a více let Aerobik Performance vyhrá-
la všechny nominační závody na Mistrovství světa, které se mělo konat 
ve Francii, ale bylo zrušeno. Na Mistrovství ČR se umístila na 1. místě. 
Také vyhrála všechna postupová kola na Mistrovství ČR v SAMC a tam se 
umístila celkově na 3. místě.

Patriot Čelákovice, spolek
Plavecký oddíl: Sebastian Šmíd – 3. místo 100 m znak, 2. místo na 100 m 
prsa, 1. místo 50 m volný způsob, 3. místo 400 m volný způsob; Barbora 
Chumlenová – 6. místo 100 m znak, 2. místo 100 m prsa, 4. místo 100 m volný 
způsob, 4. místo 50 m znak, 2. místo 50 m prsa; Ela Sklenářová – 4. místo 
znak, 3. místo 100 m prsa, 3. místo 50 m volný způsob, 3. místo 100 m vol-
ný způsob, 3. místo 50 m znak, 3. místo 50 m prsa; Markéta Ondrušková – 
5. místo 100 m znak, 2. místo 100 m prsa, 2. místo 50 m volný způsob, 5. mís-
to 100 m volný způsob, 1. místo 50 m prsa; Jan Hladký – 5. místo 100 m znak,
1. místo 50 m motýlek, 3. místo 100 m prsa, 5. místo 100 m volný způsob,
5. místo 400 m volný způsob; Jan Korčák – 7. místo 100 m znak, 5. místo
100 m prsa, 3. místo 50 m volný způsob, 3. místo 50 m znak, 2. místo 50 m
prsa, 6. místo 400 m volný způsob; Anežka Březinová – 3. místo 50 m motý-
lek, 6. místo 50 m volný způsob, 1. místo 100 m motýlek, 7. místo 100 m volný 
způsob, 2. místo 50 m znak, 4. místo 400 m volný způsob.
Vedoucí oddílu: Anna Šimková.

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s.
Marek Čejka – dorostenec; Jonáš Mikoška – dorostenec; Jáchym Mikoška 
– mladší přípravka.
Doprovod: Václav Tichý, předseda.

Josef Pátek, starosta, Miroslav Opa, místostarosta II

florbal

Orka drží pozici pro play-off
Národní florbalová liga pokračovala dalšími koly. Orka v nich narazila na 
silné soupeře z čela tabulky a vybojovala 4 důležité body. V průběžné ta-
bulce nám patří sedmé místo zajišťující účast v play-off.
FBC PLZEŇ–ORKA 6:5p
Po vyrovnané první třetině jsme ve druhé části byli lepší a dostali jsme 
se do dvoubrankového vedení, domácím se do přestávky podařilo ještě 
snížit. I třetí třetina byla vyrovnaná, Plzeň srovnala skóre dvě minuty před 
koncem. V prodloužení jsme po faulu měli výhodu trestného střílení. To 
jsme ale bohužel neproměnili a hned z následného protiútoku jsme inka-
sovali, a brali tak jen jeden bod do tabulky.
T.B.C LUCERN KRÁLŮV DVŮR–ORKA 3:6
Podařil se nám vstup do zápasu a po první třetině jsme vedli 3:0. Po zby-
tek utkání jsme měli jeho průběh pod kontrolou a soustředěným výkonem 
jsme si dokráčeli pro důležité vítězství a tři body a oplatili tak domácím 
prohru z prvního vzájemného duelu.
ORKA–BUTCHIS 7:10
Proti prvnímu celku tabulky jsme měli katastrofální nástup a po jedenácti mi-
nutách jsme prohrávali už 4:0. Teprve pak jsme začali hrát a třemi brankami 
jsme se dotáhli zpět do zápasu. Hosté nám znovu odskočili na rozdíl tří bra-
nek, i na to jsme ale dokázali zareagovat. Výrazně jsme přidali a postupně 
jsme vyrovnali na 6:6. V dalším průběhu nás srazila vyloučení a dvakrát jsme 
inkasovali v přesilovce, do třetice se nám již zdramatizovat utkání nepodařilo.

Junioři pokračovali ve svém ligovém tažení, kde znovu narazili na silnou 
Spartu. Ve vzájemném duelu o první místo tabulky se nakonec více zada-
řilo Pražanům.
SOKOL RUDNÁ–ORKA 3:8
Proti třetímu týmu tabulky se nám dařilo a utkání jsme měli od začátku pod 
kontrolou. Díky vítězství jsme si upevnili první příčku tabulky.

FBC PISTOLEROS UNHOŠŤ–ORKA 1:10
Jednoznačné utkání rozhodla hned první třetina, ve které jsme se ujali pětibran-
kového vedení. Pak jsme si v tréninkovém tempu došli pro jasné vítězství. 
ORKA–ACEMA SPARTA PRAHA 4:5
Utkání vedoucích týmů tabulky bylo velmi vyrovnané a byl k vidění po-
hledný a bojovný florbal. Nakonec byla šťastnější Sparta, která udržela 
v soutěži neporazitelnost. I přes to je v čele tabulky Orka, která má ode-
hráno o dva zápasy více.
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete na www.orka.cz.

Martin Bajer

Junioři po zápase se Spartou. Foto: Gabriela Krpelánová

Foto str. 28–29: -dv-
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plavání

Závěr roku 2021 byl pro plavecký oddíl Patriot 
Čelákovice ve znamení historicky největší účasti 
na plaveckých závodech, a to regionálních, kraj-
ských i celorepublikových.
2. října 2021 Kralupy nad Vltavou
Plavci z Čelákovic vybojovali ve 3. kole Krajské
základní soutěže žactva celkem 22 medailových 
umístění. Nejvíce se dařilo mladému Sebastianu
Šmídovi, který vybojoval celkem 5 medailí.
1. místo Sebastian Šmíd (50 m volný způsob,
ročník 2011), 1. místo Martin Šolc (50 m motý-
lek, 50 m znak, ročník 2008), 1. místo Anežka
Březinová (50 m motýlek, ročník 2008), 1. místo
Markéta Ondrušková (50 m prsa, ročník 2009).
23. října 2021 Čelákovice
Městský bazén v Čelákovicích hostil poprvé
v novodobé historii oficiální plavecké závody
ČSPS. Jednalo se o 4. kolo Krajské základní
soutěže žactva, za pomoc s organizací patří vel-
ký dík z. s. Neratovický Plavecký Klub. Patriot
Čelákovice získal v domácím prostředí historic-
kých 31 medailí, nejvíce se dařilo Ele Sklenářové
(5x bronz).
1. místo Anežka Březinová (100 m motýlek, roč-
ník 2008), 1. místo Markéta Ondrušková (50 m
prsa, ročník 2009), 1. místo Sebastian Šmíd
(50 m volný způsob, ročník 2011), 1. místo Jan
Hladký (50 m motýlek, ročník 2007).
13. listopadu 2021 Neratovice
Sousední Neratovice hostily jubilejní 20. ročník
Memoriálu Karla Přády, tedy malý neratovický po-
hár ve sprinterském trojboji. V konkurenci plavců
z velkých oddílů z Mladé Boleslavi nebo Berouna
se zadařilo Barboře Chumlenové, která vybojovala 
ve své věkové kategorii tři velmi cenné medaile.
1. místo Barbora Biedová (50 m prsa, nejmlad-
ší žačky), 2. místo Barbora Chumlenová (50 m
volný způsob, 100 m polohový závod, nejmladší
žačky), 3. místo Barbora Chumlenová (100 m
volný způsob, nejmladší žačky).
20.–21. listopadu 2021 Mladá Boleslav
Poprvé v historii se plavci z Čelákovic předsta-
vili na dvoudenním Zimním poháru Středočes-
kého kraje žactva. Ve srovnání se všemi plavec-
kými oddíly ze středních Čech unikly Sebastianu 
Šmídovi stupně vítězů jen těsně, a to hned v ně-
kolika disciplínách.
4. místo Sebastian Šmíd (100 m znak, 100 m volný 
způsob, 200 m polohový závod, žáci 2011), 5. mís-
to Barbora Chumlenová (50 m prsa, žačky 2011),
5. místo Sebastian Šmíd (50 m prsa, žáci 2011).
4. prosince 2021 Praha – Radlice
Dosavadním vrcholem pro trojici plavců Patriotu
Čelákovice bylo celorepublikové srovnání na Zim-
ním poháru České republiky desetiletých v pla-
veckém bazénu SK Motorlet Praha v Radlicích.
Každý z trojice Sebastian Šmíd, Barbora Chumle-
nová a Ela Sklenářová se představil celkem v šes-
ti různých disciplínách. Nejlepším umístěním bylo
7. místo Sebastiana Šmída (200 m polohový zá-
vod), 12. místo Sebastiana Šmída (400 m volný
způsob) a 14. místo Barbory Chumlenové (100 m
prsa).
Do roku 2022 tak vstoupili čelákovičtí plavci na-
bití novými zkušenostmi a s motivací k dalšímu
zlepšování! trenéři a výbor klubu

Nabitá sezona plavců 
spolku Patriot Čelákovice

TJ Spartak Čelákovice

Nohejbalový oddíl
Ve středu 17. listopadu 2021 odpoledne se z ran- 
veje letiště v Praze odlepilo letadlo, na jehož 
palubě jste mohli vidět řadu známých tváří. 
Český nohejbalový reprezentační výběr se 
v den státního svátku vydal na dlouhou cestu 
přes Mnichov do Jižní Koreje vstříc čtrnácti-
dennímu exotickému dobrodružství. Hlavní cíl 
atraktivní mise? Dva turnaje v jokgu a propaga-
ce nohejbalu ve východoasijské zemi.
„Chceme navázat na naše dřívější společné 
projekty,“ hlásil člen Komise reprezentace ČNS 
Martin Flekač, který odlétal v roli vedoucího 
výpravy.
Když se loni na jaře stal v Česku dobře zná-
mý Ki Hong šéfem asociace jihokorejského 
národního sportu jokgu, dalo se vytušit, že by 
v poslední době trochu zamrzlá spolupráce 
mezi oběma příbuznými sporty – nohejbalem 
a jokgu – mohla popadnout druhý dech. Prv-
ním krokem k jejímu oživení byla pozvánka pro 
českou reprezentaci, kterou navíc do Koreje 
následovali nejvyšší představitelé světové no-
hejbalové asociace, Kamil Kleník – prezident 
UNIF a prezident ČNS, Sorin Bogdan – vice-
prezident a sekretář UNIF a Elena-Crenguta 
Bogdan – marketing UNIF.
„Tentokrát jsme dostali od Ki Honga jednodu-
ché zadání – rád by viděl nové tváře z Evropy. 
Ovšem součástí dohody je také propagace no-
hejbalu a futnetu na všech místech, kam zaví-
táme. Protože se jedná o reprezentační výběr, 
tak jsme nominaci vytvářeli společně s předse-
dou komise reprezentace a zahraničních vztahů 
Martinem Spilkou, a to na základě zkušeností, 
které jsme získali během několika pobytů v Jižní 
Koreji,“ vysvětluje dále Martin Flekač.
Členy výpravy nečekala v Asii žádná dovolená, 
program byl nabitý. Přes 17 000 nalétaných ki-
lometrů, 2 500 kilometrů strávených na cestě 
– v autobuse, autě či na lodi. Dva absolvované
jokgu turnaje – 21. listopadu na ostrově Jeju
a 28. listopadu v Yeongwolu (turnaj vysílala
i místní televize), přes 25 hodin tréninků. Ráno
budíček v 6.30 hod. a večerní ubytování kolem

23.00 hod. Prakticky každý den nocleh na ji-
ném místě. A kromě dalšího i návštěva olympij-
ského stadionu v Soulu.
Prvního turnaje se zúčastnila jen „áčková“ se-
stava ve složení Zdeněk Kalous, Tomáš Cha-
dim, Jakub Chadim (všichni Čakovice) a Daniel 
Bílý ze Vsetína. V něm se hráčům podařilo po-
stoupit ze skupiny a poté v prvním zápase KO 
ve třetím setu těsně podlehli domácímu sou-
peři. 
Do druhého turnaje nastoupila i „béčková“ se-
stava, v jejichž řadách se představili i Radek 
Šafr, Martin Spilka a Martin Flekač, doplněni 
o jednoho domácího hráče. Ve skupině jednou
vyhráli a dvakrát prohráli. „Áčková“ sestava
první zápas prohrála 2:0 a v druhém byla blíz-
ko k vítězství, ale ve třetím setu za stavu 14:14
Zdeněk Kalous pokazil servis a bylo po nadě-
jích. Každopádně se jednalo ze strany našich
hráčů o dobrou prezentaci naší hry.
Závěrem mi dovolte, abych vám za oddíl nohej-
balu popřál do nového roku vše nejlepší, hod-
ně zdraví a se sportovním pozdravem „sportu
zdar a nohejbalu zvlášť“ vás opět přivítal v se-
zoně 2022. Petr Flekač

Členové výpravy do Jižní Koreje. Nahoře zleva: Kamil 
Kleník, Sorin Bogdan, Martin Spilka, Martin Flekač, Ra-
dek Šafr, Zdeněk Kalous, Tomáš Chadim, dole zleva: 
Lee DaeJae (viceprezident jokgu) Ki Hong (prezident 
jokgu), Jakub Chadim, Daniel Bílý. Foto: archiv oddílu

Šachový oddíl
Je začátek nového roku a ani nám se samo-
zřejmě nevyhne bilancování roku minulého. 
Mám velkou radost všem sdělit, že minulá se-
zona byla tou nejúspěšnější v dosavadní his-
torii oddílu. Posuďte sami – získali jsme titul 
Mistra republiky v kategorii do 8 let, jmenovitě 
Jáchym Fadrný, a Elen Topenčíková zde brala 
6. místo. V o malinko nižší soutěži, tedy Mist-
rovství Čech, již byla stříbrná. Tato soutěž nám
dodala i další úspěchy – 4. místo Tess Hujová,
5. místo Sabina Jeníková, 6. místo Bruno To-
penčík, 9. místo Tomáš Sedmihradský a Linda
Vlčková. Toto je pouze vrcholek našich velmi
úspěšných sportovců – máme 6 krajských pře-
borníků a spousty dalších medailí z nejrůzněj-
ších akcí. Aktuálně je náš klub tím největším
v regionu a směle se měří s mnohem staršími
kluby, jako jsou Lysá či Říčany. Je důležité při-
pomenout, že toto vše se neobejde bez tvrdé
práce našich trenérů a samozřejmě podpory
rodičů našich svěřenců.
Děkujeme všem za veleúspěšnou sezonu. Gra-
tulujeme ještě jednou k úspěchům. Do tohoto
roku přejeme všem našim 120 aktivním hráčům 
hodně dalších úspěchů, píle, trpělivosti s námi
a někdy i trošku toho štěstíčka při partiích.

Peter Janda

Setkání se sportovci 30. listopadu 2021. Foto: -dv-
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SK karate Dragon se stal nejúspěšnějším klubem 
mistrovství ČR 2021

čelákovická 
sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30

(19.00–20.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 11.00–19.30

(9.00–11.00 senioři)
Upozornění:
V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být kdy-
koli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům.

Závěrem loňského roku se konalo několik republikových šampionátů. Jednalo se o Mistrovství Čes-
ké republiky asociace FSKA, Mistrovství České republiky olympijského karate ČSKe a Mistrovství 
České republiky Beginner pro začínající závodníky. 
Reprezentanti našeho klubu na těchto šampionátech vybojovali celkem 97 medailí v kategoriích 
kata individual, kata team, kata duo a kumite individual. Na stupně vítězů se probojovalo 31 našich 
závodníků, kteří si odvezli 33 zlatých, 31 stříbrných a 33 bronzových medailí. 
Sportovní klub karate Dragon se stal nejúspěšnějším klubem Mistrovství České republiky FSKA 
a nejúspěšnější závodnicí tohoto mistrovství se stala Denisa Brejchová. Nejúspěšnějším závodní-
kem Mistrovství České republiky olympijského karate ČSKe se stal Daniel Brejcha, který vybojoval 
dvě zlaté medaile v kategorii kumite a jednu stříbrnou v kategorii kata.
Mistrem České republiky se ve svých kategoriích stali Tomáš Růžička, Víctor Sánchez, Leila Sán-
chez, Štěpán Svoboda, Matěj Ptáčník, Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, Rozálie Horadová, Marek 
Nový, Václav Hudeček, Leontýna Karvánková, Dalibor Kolínko, Jakub Fidler, Eliška Mihalčatinová, 
Matyáš Richter, Jan Hoffmann a Eliška Fidlerová.
Vicemistrem České republiky se stali Karolína Šálová, Anna Karvánková, Barbora Podveská, Kris-
týna Chroustová, Tereza Jindrová a Eliška Skálová. 
Bronzové medaile vybojovali Barbora Žižková, Dominik Douděra, Vít Holinka, Vojtěch Bureš, Natálie 
Kůrková, Linda Skalová a Vendula Fafková.
Všem závodníkům gratulujeme za dosažené výsledky, za reprezentaci České republiky, klubu 
a města a přejeme hodně úspěchů do příští sezony v roce 2022.

Martin Brejcha, předseda SK karate Dragon Čelákovice

Sportovní klub karate Dragon se stal nejúspěšnějším klubem na Mistrovství České republiky FSKA 2021, kde vybo-
joval 73 medailí. Foto: archiv klubu

OCR Čelákovice

Máme za sebou závěr dalšího podivného roku, kdy tu s námi pobýval 
Covid. V prosinci jsme s drobným zpožděním mohli oslavit už šest let 
fungování! Na začátku byla první pokusná hodina ve 3 lidech a dnes je 
z nás spolek s několika stovkami členů, který zajišťuje pravidelný pohy-
bový program několikrát do týdne. Počínaje pondělním tréninkem překá-
žek, přes dva úterní kruhové tréninky, čtvrteční společné výběhy, páteční 
ranní trénink až po nedělní ranní jógu a dopolední otužování. I přes velmi 
nepříznivý začátek roku, kdy jsme nemohli organizovat společné tréninky 
a k pohybu jsme motivovali jen online výzvami, se nám od května podařilo 
zrealizovat 130 tréninků. Společně doufáme, že tento rok už bude bez 
významnějších omezení, a budeme tak moci společně dále rozvíjet naše 
pohybové aktivity a učit zdravému pohybu. Už nyní máme spoustu plánů 
a novinek, tak nás sledujte na sociálních sítích – ale hlavně přijďte si tré-
nink s námi zkusit!
Přejeme do nového roku vykročení správnou nohou.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Šesté výročí spolku

6. výročí OCR Čelákovice. Foto: archiv OCR Čelákovice

Záměna je při větší dávce nepozornosti možná 
např. za řasnatku hnědou, černorosol uťatý či 
rosolovku listovou, což jsou nejedlé, ale nikoliv 
jedovaté druhy.
Využití v kuchyni: Je oblíbená především pro 
svoji chrupavčitou konzistenci v čínské kuchyni, 
hodí se do rizota, salátů i do polévek. Má i léči-
vé účinky a je po staletí součástí tradiční čínské 
medicíny. V Číně je ostatně ve velkém pěstová-
na. Co do objemu produkce je to v současnosti 
světově čtvrtá nejpěstovanější houba. Při sběru 
je nutno sledovat, zda plodnice nemá na povr-
chu zelenavý nádech. Pokud jej má, jedná se již 
o starší plodnici napadenou zelenou řasu a kon-
zumace by mohla přinést zdravotní problémy.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Pokračování ze str. 27
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SK UNION – bilancování roku 2021
V letošním roce vstupuje čelákovický fotbal do druhé stovky let svého pů-
sobení. Fotbalový klub Union plánoval oslavy v roce 2021 v širším měřítku, 
než nakonec covid dovolil. Přesto se odehrála dvě vzpomínková utkání 
– v červnu, kdy nastoupila mužstva složená z hráčů dříve hrajících divi-
zi či ČFL (Macela, Koler, Lopatář, Pašek, Jelínek, Novák, Kubeš a další).
Pozvání přijali i bývalí trenéři Bielik, Hromádko, Vlk. Další akcí pak bylo
zářijové setkání, které vyvrcholilo utkáním bývalých hráčů Unionu proti
Siegl teamu, za který mimo jiné nastoupili brankař Blažek, Novotný, Hüb-
schman, Otepka, Siegl, Frýdek. O přestávce Panenka s Dobiášem a če-
lákovický starosta Pátek provedli křest knížky o čelákovickém fotbalu.
Dále ve spolupráci s Městským muzeem proběhla jednak výstava trofejí
v informačním centru a na náměstí dlouhodobá panelová výstava o historii 
kopané ve městě. I když pandemie nám neumožnila uspořádat všechny
plánované akce, byly oslavy důstojné svému významu.
Skončily oslavy, začala práce.
V polovině srpna začal nový ročník mistrovských soutěží, který Union ote-
vřel porážkou 1:0 v Zárybech. Nedařilo se ani v následujícím zápase doma
s Průhonicemi – porážka 0:4, kterou odčinila výhra v Poděbradech 4:1.
V následujícím kole jsme zaznamenali rekordní porážku v krajských sou-
těžích 1:11 od Sokolče. S favorizovaným Hlízovem remíza 2:2, jednoznač-
ná výhra nad Jesenicí 5:1, klopýtnutí na Pšovce znamenalo porážku 6:2.
Vyrovnané utkání v Mnichově Hradišti, kdy po vlastní brance se radovali
domácí za výhru 2:1, napraveno výhrou 6:2 doma s Mělníkem a hned zisk
tří bodů za vítězství v Dolním Bousově 6:3. I když v zápase s Divišovem
vedl Union již 4:1, přišla na konec porážka 4:6! Následovaly dvě výhry, a to 
v Čáslavi 5:4 a doma s Pěčicemi 6:5, poté tradiční porážka v Luštěnicích
4:0 a zakončeno domácí výhrou s Rejšicemi 8:1. V součtu všech výsledků
= 9. místo, 22 bodů a skóre 50:53, což může dát částečnou spokojenost.
Nejplatnějším hráčem podzimu byl Kolovecký – odehrál všech 15 utkání
a pobyl na trávníku celkem 1 350 min. Za ním je Vacek 1 170 min., Pánek 1 
145, Mašek 1 074, Koval 1 058, Janda 1 035 atd. Jak si vedli unionští střel-
ci: Dalekorej 15 gólů, Pánek 10, Haloun 8, Kadeřábek 5, Kovalov 4, Vacek
3, Bílek 2, Kolovecký 1, vlastní 2 góly. Do podzimních zápasů se zapojilo
i šest dorostenců. Nejvíce minut za A-tým odehrál Konečný, a to 768 min.,
dále Štrobl 325 atd.

V letní přípravě sehrál Union 9 zápasů – všechny odehrál Konečný, na 
22 vstřelených brankách se podíleli: Kadeřábek 5 branek, Filip 4, Štrobl 3, 
Bílek, Haloun, Choura po 2, Dalekorej, Kolovecký, Konečný, Janák po 1.
Nyní máme před sebou zimní přípravu, která proběhne v místních pod-
mínkách a bude doplněna několika přípravnými zápasy, o kterých se 
v současnosti jedná. Určitě nastane nějaký pohyb v kádru, ale to je zatím 
v jednání.
Ohlédneme se ještě za podzimní částí našeho dorostu hrajícího I. A třídu 
Středočeského kraje. Dorost musel přihlásit nižší soutěž pro nedostatek 
hráčů kategorie mladších. Union hrál skupinu B, kde bylo 13 týmů, převáž-
ně z Mladoboleslavska. Pro Union začala soutěž remízou v Benátkách 4:4. 
V dalším průběhu soutěže dorost vyhrál celkem osm utkání (nejvyšší výhra 
14:2 proti Sportingu Mladá Boleslav), jednou remizoval a třikrát podlehl 
(vedoucí Zelenči 2:7, druhým Hovorčovicím 0:8 a překvapivě Bakovu 0:1). 
Celkem zatížil konto soupeřů 59 góly, z toho nejvíce Jiří Fantík 12 gólů, 
dále Kratochvíl 11, Štrobl 8, Linka 6 atd. Jak jsem uvedl v předešlém textu, 
několik dorostenců nastupovalo i za A, a tak snad nemusíme mít obavu 
o budoucnost unionského fotbalu v dalších 100 letech.

Milan Šikl

Mužstvo Unionu po posledním podzimním zápase s Rejšicemi. Foto: A. Skuhravá




