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Dotační programy města pro 
rok 2016 ................................
Zastupitelstvo města schválilo znění pro-
gramů na svém zasedání dne 16. prosince 
2015.

Schválený rozpočet města 
2016 ......................................
V roce 2016 bude město hospodařit s více 
než čtvrt miliardou korun.

Jízdní řády autobusů pro 
letošní rok .............................
Od 13. prosince 2015 do 10. prosince 
2016 jsou v platnosti jízdní řády autobusů 
obsluhujících město Čelákovice.

Projekt Děti na startu ...........
Sportovní akademie Čelákovice se zapo-
jila do celonárodního projektu všeobecné 
sportovní přípravy dětí.
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•  Petr Studnička, místostarosta II,  
Miroslav Opa, předseda finančního výboru 
Zastupitelstva

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2016 
jsou vyčleněny částky do oblasti kultury ve výši 
1,5 mil. Kč a do oblasti sportu ve výši 2,5 mil. 
Kč. V souhrnu čtyři miliony korun jsou histo-
ricky nejvyšší částka určená na podporu spor-
tovních, kulturních a dalších zájmových aktivit. 
Zároveň dochází v souvislosti s novelou zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
k úpravě pravidel pro poskytování dotací. Zá-
sady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
schválila Rada města dne 1. prosince 2015. Za-
stupitelstvo města schválilo znění dvou progra-
mů na svém zasedání dne 16. prosince 2015. 

Na zpracování všech dokumentů se podílela 
pracovní skupina složená z proškolených úřed-
níků i zástupců místních spolků, kterým patří 
poděkování za aktivní spolupráci.
V čem spočívají největší změny oproti předcho-
zím letům? 

1.  Dotace jsou rozděleny na programové a in-
dividuální a rozhodující pro poskytnutí dotace 
je účel použití finančních prostředků. Žadatel 
může v rámci jednoho programu podat pouze 
jednu žádost o poskytnutí dotace. 

2.  Žadatel o poskytnutí dotace nesmí vést žád-
ný soudní spor s městem Čelákovice ani 
jím zřízenými organizacemi a nesmí být je-
jich dlužníkem. Zároveň nesmí být žadatel  

Spolky i sportovci obdrží letos rekordní finanční 
podporu z rozpočtu města

PF 2016

V roce 2016 si novobarokní budova čelákovické radnice připomene 105 let od svého otevření. Foto: Jana Vondráčková
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KATALOG místních podniků, 
firem, podnikatelů,  

služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součástí webových stránek města www.cela- 
kovice.cz (pod oddílem Organizace/služby), na-
bízí 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.

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

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

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

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

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem  
CEREK (centrálního registru kol).  
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016 
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH

stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH

celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH

celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH

(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 
30,82 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez 
DPH, 84,08 Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 
Kč/m3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. 
celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. 
DPH; rok 2013: vodné 37,84 Kč/m3 bez DPH, stočné 
27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m3 bez 
DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2016 ve výši 516 Kč/osoba.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

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

PF 2016
Vážení a milí spoluobčané, 

přeji vám úspěšný vstup do nového roku 2016 
a věřím, že právě započatý rok budete na jeho 
konci hodnotit jako ten, na který budete rádi 
vzpomínat. 

Za město Čelákovice se budeme nadále sna-
žit z našeho hezkého města dělat dobré místo 
pro život. Místo, kde to žije kulturními akcemi, 
trhy, hudbou, zkrátka místo, kam rádi pozvete 
své přátele a známé z blízkého či dalekého okolí 
a při prohlídce krásných míst Čelákovic i jejich 
městských částí budete hrdi na místo, kde ži-
jete. 
V tématu měsíce se dočtete podrobnější infor-
mace o tom, co nás letos v Čelákovicích čeká. 
Rok 2016 se ponese v duchu oslav 650 let 
existence čelákovické městské knihy, která je 
nejvzácnější dochovanou písemnou památkou 
o historii našeho města a byla založena roku 
1366. Většina cenných písemností je uložena 
ve Státním okresním archivu Praha-východ se 
sídlem v Přemyšlení.
Před pěti lety se uskutečnilo v Česku posled-
ní Sčítání lidu, domů a bytů. V roce 2011 žilo 
v Čelákovicích 11 866 obyvatel. Město se rozvíjí 
a brzy bude mít trvalý pobyt v Čelákovicích 12 
tisíc obyvatel. Čelákovice jsou tak 110. největ-
ším městem České republiky z celkového počtu 
více než 6 250 obcí.

Ať vám novoroční předsevzetí vydrží déle než 
do Tří králů. 

Josef Pátek, starosta

upozornení

Pro všechny příjemce 
dotací v roce 2015

•  odbor finanční a plánovací

Podle platných Zásad města Čelákovic pro po-
skytování finanční podpory (dotací) z rozpočtu 
města Čelákovic musí být vyúčtování dotací 
provedeno a předáno na odbor finanční a plá-
novací MěÚ Čelákovice do 31. ledna 2016. 
Pokud nebude vyúčtování předloženo ani na 
základě výzvy, bude poskytovatel vymáhat zpět 
celou výši dotace.
Doklady, které jsou v rámci vyúčtování předlo-
ženy, musí být vystaveny na příjemce dotace 
a musí odpovídat účelu vymezenému ve smlou-
vě a platným zásadám.
Věnujte pozornost i formální stránce vyúčtová-
ní, předložené doklady musí být pro přehlednost 
uvedeny ve formuláři, který najdete na strán-
kách města Čelákovic v dotačních programech 
– formuláře pro poskytování dotací – vyúčtování 
dotace. Tento formulář je shodný i pro rok 2015.
Před podáním vyúčtování je možné konzultovat 
případné nejasnosti na odboru finančním a plá-
novacím MěÚ Čelákovice.

Farmářské trhy 2016
Trhy začnou v sobotu 16. ledna a budou probí-
hat každou sobotu.

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

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

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

úvodník
informace
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•  odbor školství, informací a kultury

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce 
občanům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti 
a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma 
i ve světě. Dnem konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.
Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2016“. Uzávěrka 
podání je 31. března 2016. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být pí-
semně podané a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových strán-
kách města v oddílu Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2016
Dotace už bez stagnace?
l Václav Tichý, zastupitel města

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

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém
roce občanům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory
lidské činnosti a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří
dobré jméno města doma i ve světě. Dnem konání slavnostního večera k předání ceny
laureátovi je 28. říjen.

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

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

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

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

Rekonstrukce čelákovického nádraží plánována
v letech 2016–2018

l Miloš Sekyra, zastupitel města

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

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

l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

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

postačí nějaká důvěryhodná, ochotná osoba, vybra-
ná ostatními občany této lokality, která by jednou
za čas našla ve svém času volno apředala by poža-
davky občanů z tohoto okrsku na MP Čelákovice.
Závěrem mi dovolte, abych Vám za celý kolektiv
MP Čelákovice popřál hodně zdraví a vše nejlepší
v novém roce 2014.

Tříkrálová sbírka
•  zaměstnanci Farní charity Neratovice

V roce 2016 opět probíhá Tříkrálová sbírka v termínu od 3. 1. do 10. 1. 2016. Výtěžek Tříkrálové sbír-
ky bude použit na charitní projekty v České republice i v zahraničí. Část vybraných prostředků může 
Farní charita Neratovice použít na zakoupení kompenzačních pomůcek pro své klienty.
Věříme, že i letos najdete ve svých srdcích místo a přispějete na dobrou věc.
Za pomoc a přispění děkujeme.

Zpravodaj v roce 2016
•  Petr Studnička, předseda redakční rady 

Zpravodaje 

V roce 2016 je vydáván již 38. ročník Zpravodaje 
města Čelákovic. Grafická podoba bezplatného 
městského periodika zůstane zachována stejně 
jako společnost Calamarus, která zabezpečuje 
tisk. Nepředpokládáme ani změnu ceny řádkové 
či plošné inzerce. I v letošním roce je plánováno 
dvanáct vydání Zpravodaje, stejně jako tomu bylo 
v roce 2015, a ve velikonočním a vánočním vydá-
ní nebudou chybět barevné ilustrace od místních 
umělců. Elektronická verze je zveřejňována na 
internetových stránkách, avšak na rozdíl od tiště-
ného vydání neobsahuje placenou inzerci.
Oblíbená rubrika Téma, které je v každém výtisku 
věnována zpravidla dvoustrana, má již redakční 
radou schválena témata pro tento kalendářní rok. 
Již v únoru se můžete těšit na informace o výročí 
650 let městské knihy, které si budeme připomí-
nat po celý letošní rok. V souvislosti se změnou 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
se dočtete v březnu podrobnější informace o vo-
dovodech a kanalizacích v našem městě. Letošní 
oslavy 700. výročí narození Karla IV. připomene 
květnový Zpravodaj. V červnu budou hasiči infor-
movat o své činnosti při příležitosti 135 let Sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice. S ohledem na 
přípravu nového Územního plánu Čelákovic bude 
pozornost věnována sousedním obcím i měst-
ským částem Sedlčánky, Císařská Kuchyně 
a Záluží. Listopadové téma je zaměřeno na vztah 
města a železnice v souvislosti s připravovanou 
investicí v objemu převyšujícím jednu miliardu 
korun, která představuje vybudování ostrovního 
nástupiště a dvou podchodů na čelákovickém 
nádraží. Aprílové téma Čelákovice a kuriozity při-
nese řadu zajímavostí ze života našeho města, 
v srpnu bude publikováno pokračování tématu 
Mlýny u nás a v okolí a prosinec uzavře téma Kro-
nika města Čelákovic. 
Před rokem v lednu 2015 se stala nedílnou sou-
částí Zpravodaje města Čelákovic nová rubrika 
Zastupitelská aréna, ve které se mohou vyjad-
řovat zástupci jednotlivých volebních subjektů 
zastoupených v čelákovickém Zastupitelstvu 
k aktuálním tématům. Otázku pro příslušný mě-
síc schvalují členové redakční rady Zpravodaje 
a svou odpověď může zaslat až sedm volebních 
subjektů. S názory zastupitelů se budete moci se-
znamovat i po celý rok 2016.
Pokud máte návrh na téma měsíce pro rok 2017 
či vás zajímá nějaký problém, ke kterému se mají 
zastupitelé města v rubrice Zastupitelská aréna 
vyjádřit, zašlete tyto návrhy e-mailem na zpravo-
daj@celakovice.cz.

•  Petr Studnička, místostarosta II 

Od 1. ledna 2016 nastaly v souvislosti s nove-
lou zákona o občanských průkazech následující 
změny:
• Občanské průkazy občanům starším 70 let 

se budou nově vydávat s platností na dobu 
35 let od data vydání dokladu. V případě 
změny některého z údajů (např. změna 
místa trvalého pobytu) bude přesto nutné 
občanský průkaz vyměnit.

• Pokud má občan trvalý pobyt na území 
České republiky a nemá občanský průkaz, 
je povinen požádat o jeho vydání po dovr-
šení 15 let věku, nejpozději však do 30 dnů 
od dne, kdy dosáhl věku 15 let.

• Podat žádost a převzít vyhotovený občan-
ský průkaz je možné na kterémkoliv obec-
ním úřadu obce s rozšířenou působností. 
Pokud si přeje občan vyzvednout občan-
ský průkaz na jiném úřadu, než u kterého 
požádal o vydání, zaplatí správní poplatek 
100 Kč.

Od 1. ledna 2016 nastaly v souvislosti s nove-
lou zákona o cestovních dokladech následující 
změny:
• Podat i vyzvednout cestovní pas lze na 

kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností. Pokud si přeje občan vyzvednout 
cestovní pas na jiném úřadu, než u kterého 
požádal o vydání, zaplatí správní poplatek 
100 Kč.

• Občanům, kteří potřebují urychleně vyces-
tovat do zahraničí, se na žádost vydá ve 
lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas 
s biometrickými údaji s platností na 10 let, 
občanům mladším 15 let s dobou platnosti 
na 5 let. V tomto případě bude možné ho-
tový doklad převzít pouze v místě podání 
žádosti. Správní poplatek činí nově ve lhů-
tě do 6 pracovních dnů 4 000 Kč, pro ob-
čany mladší 15 let 2 000 Kč. 

• Je zrušeno vydávání cestovních pas bez 
biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 
15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

Změny týkající se občanských průkazů  
a cestovních pasů 

Program národních oslav 700. výročí narození Karla IV. 
je skutečně bohatý a pestrý, protože do něj vstupuje 
svou aktivitou celá řada měst, institucí a organizací. 
Zde se můžete podívat, co se děje ve kterém regionu: 
http://otecvlasti.eu.
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Finanční záležitosti
Rada města schválila změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2015 č. 14 a vzala na vědomí roz-
počtová opatření – přesuny mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu města 2015 
provedené k 31. 10. 2015. Souhlasila s použitím 
prostředků fondu investic p. o. ZŠ Kostelní ve 
výši 50 000 Kč na financování úprav místnosti 
v suterénu školy a ZŠ J. A. Komenského ve výši 
100 000 Kč na nákup serveru pro provoz sítě 
IT. U p. o. MŠ J. A. Komenského pak souhlasila 
s převodem prostředků rezervního fondu ve výši 
400 000 Kč do fondu investic mateřské školy na 
pořízení konvektomatu.

Vratka dotace náměstí
RM pověřila advokátní kancelář Kubík Partners, 
s. r. o., dalším postupem ve věci vratky dotace 
na projekt „Revitalizace náměstí 5. května v Če-
lákovicích“ v souladu s čl. III Memoranda Práv-
ní posouzení otázky dalšího postupu ve věci 
vratky dotace na projekt „Revitalizace náměstí  
5. května v Čelákovicích“ ze dne 2. 11. 2015.

MŠ Rumunská
Rada města schválila písemný soupis a odů-
vodnění nezbytnosti dodatečných stavebních 
prací dle usnesení Rady města č. 32/2015/4.6.1 
ze dne 1. 12. 2015 včetně ceny a uložila vedoucí 
odboru správy majetku a investic zahájit jednací 

řízení bez uveřejnění na tyto práce se zhotovi-
telem stavby „Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ – Čelákovice“.

Územní plán
RM uložila starostovi uplatnit za město Čelá-
kovice připomínky k Návrhu zadání Změny č. 4 
ÚPnSÚ Čelákovice v termínu do 4. 12. 2015.
Dále RM doporučila Zastupitelstvu města, aby 
nepokračovalo v pořízení změny č. 4 ÚPnSÚ 
Čelákovice, týkající se záměru kompostárny, 
a tento proces ukončilo.

Komunitní centrum Routa
Radní podporují záměr projektu „Komunitní 
centrum Routa“, jehož žadatelem je Rodinné 
centrum ROUTA, z. s., Čelákovice. Cílem pro-
jektu je usilovat o zavedení komunitní práce jako 
moderní metody sociální práce do praxe při ře-
šení sociálních problémů ve městě Čelákovice.

Pronájem prodejny
Radní schválili pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v domě č. p. 109 v Sedláčkově uli-
ci, a to za účelem jeho užití pro provozování 
prodejny pekařských, cukrářských a lahůdkář-
ských výrobků včetně doplňkového sortimentu 
společnosti Merhaut, s. r. o. Jedná se o prostor 
v celkové ploše 113,35 m2.
Výše nájemného je 23 615 Kč měsíčně (2 500 
Kč/m2 ročně), doba nájmu neurčitá. Před uza-
vřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání bude ze strany nájemce složena pe-
něžitá jistota ve výši dvojnásobku měsíčního 
nájmu. Současně radní souhlasili se zněním 
příslušné nájemní smlouvy a uložili společnosti 
Q-BYT Čelákovice tuto smlouvu uzavřít.

Hladinové odlučovače prachu
Rada města nesouhlasila s vydáním 8. změny 
integrovaného povolení společnosti TOS – MET 
slévárna, a. s., (se sídlem Stankovského 1687, 
Čelákovice) ve věci odsunutí termínu realizace 
výměny zbývajících mokrých hladinových odlu-
čovačů prachu za účinnější suché filtry a odsu-
nutí termínu realizace projektu vybudování nové 
úpravny formovací směsi až do 30. 9. 2016.

Výběr z usnesení RM č. 30–32/2015.

o cem jednali radní mesta

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 13. 1. 2016
od 18.00 hod. 

v Kulturním domě
Aktuální program ZM bude zveřejněn týden 
před zasedáním na úřední desce města a na 
webových stránkách města.

pozvánka

v konkurzním řízení a na jeho majetek nesmí být uvalena exekuce.
3.  Nově se budou zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy po dobu nejméně tří let, je-li poskytnutá dotace 

vyšší než 50 tis. Kč.
4.  O dotaci mohou žádat pouze spolky nebo sportovní subjekty se sídlem v Čelákovicích, které pů-

sobí ve svých pravidelných a soustavných aktivitách nejméně 1 rok.
5.  Sportovní subjekty mohou použít nově dotaci nejen na celoroční činnost, ale i na opravy a údržbu 

sportovišť a na pořízení nebo zhodnocení hmotného majetku.

Poskytnuté dotace sportovním, kulturním a jiným zá-
jmovým subjektům v řádném termínu z rozpočtu města 
Čelákovic v letech 2011–2015. Zdroj: OŠIK

pokračování ze str. 1

Spolky i sportovci obdrží letos rekordní finanční 
podporu z rozpočtu města

Čl. 1
Základní rámec dotačního programu

Program pro poskytování dotací na podporu 
kultury a zájmové činnosti v roce 2016 (dále jen 
„program“) je vydán v souladu s platnými práv-
ními předpisy, především zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
RPÚR), zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/6/2015 schválených Radou města Čelákovic 
dne 1. 12. 2015 usnesením č. 32/2015/6.2. 

Čl. 2
Účel dotace a důvody podpory stanoveného 

účelu
2.1
Město Čelákovice pečuje dlouhodobě o celko-
vý kulturní rozvoj a uspokojování potřeb občanů 
mimo jiné v oblasti kultury, výchovy a vzdělávání, 
životního prostředí a sociálních programů. Vytvá-
ření podmínek pro volnočasové aktivity občanů 
a podpora spolkové činnosti je jednou z priorit 
samosprávy tohoto města.  

2.2
Program je zaměřen na podporu celoroční čin-
nosti kulturních a zájmových organizací (spolků) 
se sídlem v Čelákovicích.
Pro účely tohoto programu se celoroční činností 
rozumí projekt. 
2.3
Žadatel může podat na základě vyhlášeného 
Programu pro poskytování dotací na podporu 
kultury a zájmové činnosti v roce 2016 pouze 
jednu žádost. V případě, že žadatel podá v rám-
ci jednoho programu více žádostí, nebude všem 
těmto žádostem vyhověno.
  

MĚSTEM ČELÁKOVICE VYHLÁŠENÉ PROGRAMY  
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2016

NA PODPORU KULTURY A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
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Čl. 3

Finanční rámec dotačního programu
Finanční rámec udává základní přehled finanč-
ních možností a podmínek dotačního programu 
v roce 2016. 

v tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu poskytovatele 1 250

Maximální výše dotace 150

Čl. 4
Okruh způsobilých žadatelů

O dotaci v rámci tohoto programu může žádat 
registrovaný spolek nebo registrovaný pobočný 
spolek, který má sídlo v Čelákovicích.

Čl. 5
Harmonogram přípravy a realizace dotačního 

programu
Tento harmonogram je platný pro Program pro 
poskytování dotací na podporu kultury a zájmové 
činnosti v roce 2016.

Vyhlášení programu 17. 12. 2015

Příjem žádostí od 18. 1. 2016

Uzávěrka příjmu žádostí do 29. 1. 2016

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
do

30. 4. 2016 dota-
ce ve výši do 50 
tis. Kč 

30. 6. 2016 dota-
ce ve výši nad 50 
tis. Kč

Realizace projektu od 1. 1. 2016

Ukončení realizace projektu do 31. 12. 2016

Předložení vyúčtování dotace 
a závěrečné zprávy do 31. 1. 2017

Čl. 6
Kriteria hodnocení žádostí

1. Důvěryhodnost a zkušenosti žadatele

2. Společenský přínos, oslovení široké veřejnosti

3. Práce s dětmi a mládeží

4. Hospodárnost a efektivita

5. Členská základna

6. Spolufinancování ze strany žadatele, napojení 
na jiné zdroje

Čl. 7
Podmínky pro poskytnutí dotace

7.1
Právnická osoba žádající poskytovatele o dotaci 
působí ve svých pravidelných a soustavných ak-
tivitách nejméně 1 rok.
7.2 
Dotaci lze použít na výdaje, vždy v souladu 
s účelem dotace uvedeným v žádosti, za podmí-
nek sjednaných ve veřejnoprávní smlouvě o po-
skytnutí dotace, uzavřené mezi poskytovatelem 
a příjemcem.
7.3 
Uznatelné náklady lze financovat z dotace po-
skytovatele za splnění těchto podmínek: 
-  náklad vznikl příjemci v období realizace pro-

jektu;
-  náklad byl příjemcem uhrazen do 31. 12. 2016, 

případně do termínu uvedeného ve smlouvě;
-  náklad byl vynaložen v souladu s účelovým ur-

čením;
-  náklad byl vynaložen v souladu s podmínkami 

Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Čelákovic, veřejnoprávní smlouvou o poskytnu-
tí dotace, rozpočtem projektu a podmínkami 
vyhlášeného dotačního programu.

Uznatelné cestovní náhrady jsou:
-  uplatňovány dle skutečné výše ceny za kilometr 

při použití veřejného dopravního prostředku;
-  maximálně 4 Kč za kilometr při použití soukro-

mého osobního vozidla;
-  maximálně 8 Kč za kilometr při použití vlastní 

autobusové přepravy;
-  stravné v rámci cestovních náhrad je uznatel-

ným nákladem maximálně do výše limitu dle  
§ 151 a násl. zákona 262/2006 Sb., zákoník 
práce, a příslušných prováděcích předpisů.

7.4 
Neuznatelné náklady:
-  občerstvení určené k dalšímu prodeji;
-  nákupy tabákových výrobků a alkoholických 

nápojů;
-  telefonní poplatky;
-  mzdy funkcionářů a zaměstnanců příjemce 

včetně příslušenství k nim;
-  výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně bu-

dov, bytů a nebytových prostor, uměleckých 
děl a sbírek;

-  odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotné-
ho majetku;

-  poskytování záloh, jejichž termín zúčtování pře-
sáhne termín realizace projektu (vyjma provoz-
ních nákladů – energie, teplo, voda, nájemné, 
služby spojené s nájmem);

-  poskytování úvěrů či půjček a návratných fi-
nančních výpomocí;

-  podnikatelská odměna a osobní spotřeba vlast-
níka účetní jednotky;

-  zákonné odvody do sociálního fondu a jiných 
fondů;

-  externě zajišťované administrativní služby 
a práce, poradenské služby, konzultace, audi-
torské služby;

-  úhrada směnek;
-  daně a dotace; 
-  celní, správní a soudní poplatky a dovozní při-

rážky;
-  závazky vůči společníkům a sdružení, včetně 

závazků z upsaných nesplacených cenných 
papírů a vkladů;

-  náklady příštích období;
-  tvorba kapitálových fondů;
-  úhrada ztráty z minulých let;
-  tvorba rezerv;
-  akontace leasingu, leasingové splátky a nájem 

věcí s následným odkupem;
-  splácení bankovních úvěrů, bankovních poplat-

ků, úroků z bankovního úvěru a ostatních přija-
tých výpomocí;

-  poskytování finančních darů;
-  pokuty, úroky z prodlení a penále, manka 

a škody;
-  převody podílů na výsledku hospodaření spo-

lečníkům;
-  úhrada členského příspěvku.
V případě, že příslušný orgán města uzná v žá-
dosti obsažené zdůvodnění neuznatelného ná-
kladu jako možný uznatelný náklad, je tato sku-
tečnost upravena ve smlouvě.
7.5 
Příjemce dotace, který je plátcem daně podle  
§ 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí 
hradit z poskytnuté dotace daň z přidané hod-
noty, pokud má u přijatých zdanitelných plnění 

nárok na odpočet daně v plné výši.  
7.6 
Příjemce dotace nemůže přidělené finanční pro-
středky poskytnout jiné právnické či fyzické oso-
bě, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb 
spojených s realizací účelu uvedeného v žádosti.
7.7 
Příjemce dotace je povinen zajistit ve svém účet-
nictví vedení oddělené evidence související s re-
alizací projektu. Doklady prokazující využití do-
tace musí být viditelně označeny „Dotace města 
Čelákovic“.
7.8 
Poskytovatel nevyhoví žádosti o dotaci, pokud 
žadatel nemá vyřízené závazky k městu či sub-
jektům napojeným na rozpočet města, stejně 
tak nevyhoví poskytovatel žádosti, pokud vede 
soudní spor s žadatelem.
7.9 
Příjemce, u něhož dojde v době plnění smlouvy 
k existenčním změnám (zánik, sloučení apod.), 
je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
druhé straně a dohodnout vypořádání vztahu 
k rozpočtu města.
7.10 
Příjemce oznamuje poskytovateli každou změ-
nu důležitou pro čerpání dotace a kontakt mezi 
smluvními stranami (změna statutárního zástup-
ce, sídlo, kontaktní údaje apod.).
7.11 
Pokud bude příjemce dotace veřejně prezento-
ván, je povinen vhodným a viditelným způsobem 
uvádět v informačních a dalších materiálech, na 
informačních tabulích a svých webových strán-
kách, pokud jsou zřízeny, údaj, že činnost pří-
jemce je financována, popř. spolufinancována 
z prostředků města Čelákovic.
Příjemce doloží poskytovateli na jeho žádost 
způsob propagace. Za tímto účelem schválila 
Rada města Čelákovic užití znaku města.
7.12 
Další podmínky a požadavky pro čerpání a účto-
vání dotace může poskytovatel zahrnout do ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
7.13 
Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí 
být poskytnuta v požadované výši.

Čl. 8
Náležitosti žádosti

8.1 
Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti 
předepsané poskytovatelem v souladu s § 10 a, 
odst. 3 RPÚR.
Žádost musí obsahovat:
-  název, sídlo a identifikační číslo žadatele; 
-  identifikaci osob zastupujících právnickou oso-

bu s uvedením právního důvodu zastoupení, 
osob s podílem v této právnické osobě, osob, 
v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu;

-  požadovanou částku;
-  účelové určení – účel, na který chce žadatel do-

taci použít;
-  dobu, v níž má být dosaženo účelu;
-  odůvodnění žádosti; 
-  prohlášení o pravdivosti uvedených údajů;
-  prohlášení, že žadatel nevede soudní spory 

s městem Čelákovice ani s jím zřízenými orga-
nizacemi a žadatel není jejich dlužníkem;

-  seznam případných příloh žádosti;
-  den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastu-

pující žadatele, v případě zastoupení na zákla-
dě plné moci i plnou moc. 
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Přílohy žádosti:

1)  kopie platného dokladu o existenci (stanovy, 
statut, zřizovací listina, apod.); 

2)  kopie dokladu o ustavení statutárního zástup-
ce;

3)  plná moc v případě, že je žadatel zastoupen;
4)  doklad o zřízení bankovního účtu, jehož maji-

telem je žadatel;
5)  zpráva o činnosti za rok 2015; 
6)  jmenný seznam členů s datem narození a mís-

tem trvalého pobytu;
7)  rozpočet projektu/činnosti v roce 2016 v pře-

depsané položkové skladbě. 

Formuláře jsou dostupné na internetových strán-
kách poskytovatele www.celakovice.cz v sekci 
Městský úřad/Formuláře/ Odbor školství, infor-
mací a kultury, případně jsou k vyzvednutí na 
odboru školství, informací a kultury.

8.2 
Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost a přes-
nost údajů v žádosti i všech poskytnutých dokla-
dech. 
8.3 
Žádosti o programovou dotaci musí být doruče-
ny poštou nebo osobně do podatelny Městského 
úřadu v Čelákovicích v jednom podepsaném ori-
ginálu v zalepené obálce, s označením „Dotace 
+ program pro poskytování dotací na podporu 
kultury a zájmové činnosti v roce 2016“.
Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem 
Městský úřad v Čelákovicích, náměstí 5. května 1, 
250 88 Čelákovice.
Dnem podání se rozumí den osobního podání na 
podatelnu Městského úřadu v Čelákovicích nebo 
den podání žádosti vlastníkovi poštovní licence 
(podací razítko pošty). 
Žádostem o dotaci podaným po stanoveném 
termínu nebude vyhověno.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

9.1 
Program pro poskytování dotací na podporu kul-
tury a zájmové činnosti v roce 2016 schválilo Za-
stupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání 
dne 16. 12. 2015 usnesením č. 8/2015/4.5.1.
9.2 
Program bude zveřejněn dle ustanovení §10 c 
RPÚR na úřední desce města Čelákovice způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 
30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti, 
a to po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.  

Čl. 10
Přílohy – vzory

10.1 
Příloha č. 1 – Vzor žádosti 
10.2 
Příloha č. 2 – Formulář vyúčtování dotace

Čl. 1
Základní rámec dotačního programu

Program pro poskytování dotací na podporu 
sportu v roce 2016 (dále jen „program“) je vydán 
v souladu s platnými právními předpisy, pře-
devším zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále RPÚR), zákonem  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic I/6/2015 schválených Radou 
města Čelákovic dne 1. 12. 2015 usnesením  
č. 32/2015/6.2.

Čl. 2
Účel dotace a důvody podpory stanoveného 

účelu
2.1
Město Čelákovice věnuje dlouhodobě pozornost 
rozvoji sportu a vytváření podmínek pro spor-
tovní vyžití občanů, především dětí a mládeže. 
Pomocí tohoto programu budou poskytovány fi-
nanční prostředky na podporu celoroční činnosti 
sportovních subjektů, jejich sportovních výsled-
ků, péče o sportoviště a především na zkvalitně-
ní a rozšíření práce s dětmi a mládeží. 
2.2
Program je zaměřen na podporu:
-  celoroční činnosti sportovních subjektů 

(spolků) se sídlem v Čelákovicích
dle úrovně hraných soutěží, přínosu pro repre-
zentaci města, popularity a návštěvnosti spor-
tovních utkání a nákladů na sportovní činnost 
za podmínky, že jsou zapojeny do pravidelných 
soutěží, řízených a podporovaných příslušnými 
sportovními svazy;  

-  práce s dětmi a mládeží
dle sportovní přípravy dětí a mládeže do  
19 let, za podmínky, že jsou dětské a mládež-
nické týmy či jednotlivci zapojeni do pravidel-
ných soutěží, řízených a podporovaných pří-
slušnými sportovními svazy;

-  péče o sportoviště v majetku sportovních 
subjektů, tj. opravy a údržba sportovišť

dle zkvalitnění podmínek pro provozování tělo-
výchovných a sportovních aktivit, zvýšení bez-
pečnosti provozu sportovišť;

-  pořízení nebo technickou obnovu (zhodno-
cení) hmotného majetku, nutného k zajištění 
provozu sportovišť a zajištění sportovních 
aktivit. 

Pro účely tohoto programu se systematickou 
a pravidelnou celoroční činností rozumí projekt. 
2.3 
Žadatel může podat na základě vyhlášeného 
Programu pro poskytování dotací na podporu 
sportu v roce 2016 pouze jednu žádost. V přípa-
dě, že žadatel podá v rámci jednoho programu 
více žádostí, nebude všem těmto žádostem vy-
hověno.

Čl. 3
Finanční rámec dotačního programu

Finanční rámec udává základní přehled finanč-
ních možností a podmínek dotačního programu 
v roce 2016.

v tis. Kč

Celkový objem finančních prostřed-
ků vyčleněných v rozpočtu poskyto-
vatele

2 250

Maximální výše dotace není určena

Čl. 4
Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem o dotaci může být sportovní sub-
jekt se sídlem v Čelákovicích, jehož členskou 
základnu tvoří řádně registrovaní členové v pří-
slušném sportovním subjektu a u příslušného 
sportovního svazu či unie. Tyto subjekty musí 
vyvíjet soustavnou a pravidelnou sportovní čin-
nost, včetně zapojení do soutěží v příslušných 
sportovních odvětvích.

Čl. 5
Harmonogram přípravy a realizace dotačního 

programu

Vyhlášení programu 17. 12. 2015

Příjem žádostí od 18. 1. 2016

Uzávěrka příjmu žádostí do 29. 1. 2016

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
do

30. 4. 2016 dotace 
ve výši do 50 tis. 
Kč

30. 6. 2016 dotace 
ve výši nad 50 tis. 
Kč

Realizace projektu od 1. 1. 2016

Ukončení realizace projektu do 31. 12. 2016

Předložení vyúčtování dotace 
a závěrečné zprávy do

31. 1. 2017

Čl. 6
Kriteria hodnocení žádostí

1.

50 % částky vyčleněné v rozpočtu města 
na program 
je děleno dle členské základny registrova-
ných členů uvedené v žádosti se zvýhod-
něním věkové kategorie do 19 let, a to dle 
trvalého pobytu členů:
- počet členů do 19 let násoben koeficientem 
3 – podmíněno trvalým pobytem v Čeláko-
vicích,
- počet členů do 19 let násoben koeficientem 
2 – trvalý pobyt mimo Čelákovice,
- počet členů násoben koeficientem 1 – do-
spělí; 

2.

25 % částky vyčleněné v rozpočtu města 
na program 
je děleno dle náročnosti provozu a nákladů 
na sportovní činnost;

3.

20 % částky vyčleněné v rozpočtu města 
na program 
je děleno dle požadavků na správu majetku 
(opravy a údržba); 

4.

5 % částky vyčleněné v rozpočtu města 
na program 
je děleno s přihlédnutím k dosaženým spor-
tovním výsledkům v předchozím období.

Čl. 7
Podmínky pro poskytnutí dotace

7.1 
Právnická osoba žádající poskytovatele o dotaci 
působí ve svých pravidelných a soustavných ak-
tivitách nejméně 1 rok.
7.2 
Dotaci lze použít na výdaje, vždy v souladu 
s účelem dotace uvedeným v žádosti, za podmí-
nek sjednaných ve veřejnoprávní smlouvě o po-
skytnutí dotace, uzavřené mezi poskytovatelem 
a příjemcem.

NA PODPORU SPORTU
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7.3 
Uznatelné náklady lze financovat z dotace po-
skytovatele za splnění těchto podmínek:
-  náklad vznikl příjemci v období realizace pro-

jektu;
-  náklad byl příjemcem uhrazen do 31. 12. 2016, 

případně do termínu uvedeného ve smlouvě;
-  náklad byl vynaložen v souladu s účelovým ur-

čením;
-   byl vynaložen v souladu s podmínkami Zásad 

pro poskytování dotací z rozpočtu města Če-
lákovic, veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí 
dotace, rozpočtem projektu a podmínkami vy-
hlášeného dotačního programu.

Uznatelné cestovní náhrady jsou:
-  uplatňovány dle skutečné výše ceny za kilometr 

při použití veřejného dopravního prostředku;
-  maximálně 4 Kč za kilometr při použití soukro-

mého osobního vozidla;
-  maximálně 8 Kč za kilometr při použití vlastní 

autobusové přepravy;
-  stravné v rámci cestovních náhrad je uznatel-

ným nákladem maximálně do výše limitu dle  
§ 151 a násl. zákona 262/2006 Sb., zákoník 
práce, a příslušných prováděcích předpisů.

7.4 
Neuznatelné náklady:
-  občerstvení určené k dalšímu prodeji;
-  nákupy tabákových výrobků a alkoholických 

nápojů;
-  telefonní poplatky;
-  mzdy a odměny funkcionářů, trenérů a zaměst-

nanců příjemce, včetně příslušenství k nim;
-  odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotné-

ho majetku;
-  poskytování záloh, jejichž termín zúčtování pře-

sáhne termín realizace projektu (vyjma provoz-
ních nákladů – energie, teplo, voda, nájemné, 
služby spojené s nájmem);

-  poskytování úvěrů či půjček a návratných fi-
nančních výpomocí;

-  podnikatelská odměna a osobní spotřeba vlast-
níka účetní jednotky;

-  zákonné odvody do sociálního fondu a jiných 
fondů;

-  externě zajišťované administrativní služby 
a práce, poradenské služby, konzultace, audi-
torské služby;

-  úhrada směnek;
-  daně a dotace; 
-  celní, správní a soudní poplatky a dovozní při-

rážky;
-  závazky vůči společníkům a sdružení, včetně 

závazků z upsaných nesplacených cenných 
papírů a vkladů;

-  náklady příštích období;
-  tvorba kapitálových fondů;
-  úhrada ztráty z minulých let;
-  tvorba rezerv;
-  akontace leasingu, leasingové splátky a nájem 

věcí s následným odkupem;
-  splácení bankovních úvěrů, bankovních poplat-

ků, úroků z bankovního úvěru a ostatních přija-
tých výpomocí;

-  poskytování finančních darů;
-  pokuty, úroky z prodlení a penále, manka 

a škody;
-  převody podílů na výsledku hospodaření spo-

lečníkům;
-  úhrada členského příspěvku.
V případě, že příslušný orgán města uzná v žá-
dosti obsažené zdůvodnění neuznatelného ná-
kladu jako možný uznatelný náklad, je tato sku-

tečnost upravena ve smlouvě.
7.5
Příjemce dotace, který je plátcem daně podle  
§ 94 zákona č. 235/20004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí 
hradit z poskytnuté dotace daň z přidané hod-
noty, pokud má u přijatých zdanitelných plnění 
nárok na odpočet daně v plné výši.
7.6 
Příjemce dotace nemůže přidělené finanční 
prostředky poskytnout jiné právnické či fyzic-
ké osobě, pokud se nejedná o úhradu výkonů 
a služeb spojených s realizací účelu uvedeného 
v žádosti.
7.7 
Příjemce dotace je povinen zajistit ve svém účet-
nictví vedení oddělené evidence související s re-
alizací projektu. Doklady prokazující využití do-
tace musí být viditelně označeny „Dotace města 
Čelákovic“.
7.8 
Poskytovatel nevyhoví žádosti o dotaci, pokud 
žadatel nemá vyřízené závazky směrem k měs-
tu či subjektům napojeným na rozpočet města, 
stejně tak nevyhoví poskytovatel žádosti, pokud 
vede soudní spor s žadatelem.
7.9
Příjemce, u něhož dojde v době plnění smlouvy 
k existenčním změnám (zánik, sloučení apod.), 
je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
druhé straně a dohodnout vypořádání vztahu 
k rozpočtu města.
7.10
Příjemce oznamuje poskytovateli každou změ-
nu důležitou pro čerpání dotace a kontakt mezi 
smluvními stranami (změna statutárního zástup-
ce, sídlo, kontaktní údaje apod.).
7.11 
Pokud bude příjemce dotace veřejně prezento-
ván, je povinen vhodným a viditelným způsobem 
uvádět v informačních a dalších materiálech, na 
informačních tabulích a svých webových strán-
kách, pokud jsou zřízeny, údaj, že činnost pří-
jemce je financována, popř. spolufinancována 
z prostředků města Čelákovic.
Příjemce je povinen doložit městu Čelákovice 
na jeho žádost způsob propagace. Za tímto 
účelem schválila Rada města Čelákovic užití 
znaku města.
7.12
Další podmínky a požadavky pro čerpání a účto-
vání dotace může poskytovatel zahrnout do ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
7.13 
Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí 
být poskytnuta v požadované výši.

Čl. 8
Náležitosti žádosti

8.1 
Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti 
předepsané poskytovatelem v souladu s § 10 a, 
odst. 3, RPÚR.
Žádost musí obsahovat:
-  název, sídlo a identifikační číslo žadatele; iden-

tifikaci osob zastupujících právnickou osobu 
s uvedením právního důvodu zastoupení, osob 
s podílem v této právnické osobě, osob, v nichž 
má přímý podíl, a výši tohoto podílu;

-  požadovanou částku;
-  účelové určení – účel, na který chce žadatel do-

taci použít;
-  dobu, v níž má být dosaženo účelu;

-  odůvodnění žádosti;
-  seznam případných příloh žádosti;
-  prohlášení o pravdivosti uvedených údajů;
-  prohlášení, že žadatel nevede soudní spory 

s městem Čelákovice ani s jím zřízenými orga-
nizacemi a žadatel není jejich dlužníkem;

-  den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastu-
pující žadatele, v případě zastoupení na zákla-
dě plné moci i plnou moc. 

Přílohy žádosti:
1)  kopie platného dokladu o existenci (stanovy, 

statut, zřizovací listina, apod.); 
2)  kopie dokladu o ustavení statutárního zástup-

ce;
3)  plná moc v případě, že je žadatel zastoupen;
4)  doklad o zřízení bankovního účtu, jehož maji-

telem je žadatel;
5)  přehled výsledků dosažených jednotlivými 

družstvy příslušného sportovního subjektu 
v předchozí dokončené sezóně;

6)  zpráva o činnosti za rok 2015; 
7)  jmenný seznam členů s datem narození a mís-

tem trvalého pobytu doložitelný platnými do-
klady prokazující členství, u registrovaných 
členů u příslušného svazu či unie číslo regis-
trace; 

8)  rozpočet projektu/činnosti v roce 2016 v pře-
depsané položkové skladbě.

Formuláře jsou dostupné na internetových strán-
kách poskytovatele www.celakovice.cz v sekci 
Městský úřad/Formuláře/ Odbor školství, infor-
mací a kultury, případně jsou k vyzvednutí na 
odboru školství, informací a kultury.
8.2 
Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost a přes-
nost údajů v žádosti i všech poskytnutých dokla-
dech.
8.3
Žádosti o programovou dotaci musí být doruče-
ny poštou nebo osobně do podatelny Městského 
úřadu v Čelákovicích v jednom podepsaném ori-
ginálu v zalepené obálce, s označením „Dotace 
+ program pro poskytování dotací na podporu 
sportu v roce 2016“.
Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem 
Městský úřad v Čelákovicích, náměstí 5. května 
1, 250 88 Čelákovice.
Dnem podání se rozumí den osobního podání na 
podatelnu Městského úřadu v Čelákovicích nebo 
den podání žádosti vlastníkovi poštovní licence 
(podací razítko pošty). Žádostem o dotaci poda-
ným po stanoveném termínu nebude vyhověno.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

9.1
Program pro poskytování dotací na podporu 
sportu v roce 2016 schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Čelákovic na svém zasedání dne 16. 12. 2015 
usnesením č. 8/2015/4.5.2.
9.2 
Program bude zveřejněn dle ustanovení §10c 
RPÚR na úřední desce města Čelákovice způso-
bem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 
dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti, a to 
po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

Čl. 10
Přílohy – vzory

10.1 
Příloha č. 1 – Vzor žádosti 
10.2 
Příloha č. 2 – Formulář vyúčtování dotace
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ZPRÁVY Z RADNICE
Přivítáni do života byli

v sobotu 12. prosince 2015
tito noví občánci města Čelákovic

Václav Červák, Anna Dušková, Lukáš Kolb, Zdeněk Nims,
Karolína Bešťáková, Matyáš Adamec a Kateřina Černá.

Matouš a Šimon Kočvarovi, Max Kavale,  
Sára Myšková,

Ema a Rozálie Zámrské, Charlotte Krejcarová,
Anna Kadlečková, Julie Zavoralová, Marie Frühaufová,

Foto: Jiří Suchý Foto: -dv-

Počtvrté se uskutečnilo v roce 2015  
setkání s úspěšnými sportovci

•  Josef Pátek, starosta

Před čtyřmi roky se uskutečnilo za mé účasti historicky první setkání se 
sportovci, kteří úspěšně reprezentují naše město. Tehdy se 3. prosince 
2012 zúčastnilo celkem 18 sportovců a vedoucích týmů z 5 disciplín. O rok 
později proběhlo setkání 2. prosince 2013 za účasti zástupců 4 sportov-
ních disciplín. V roce 2014 proběhlo setkání v první prosincový den a vloni 
se setkání se sportovci uskutečnilo ve čtvrtek 3. prosince v obřadní síni 
historické budovy radnice za účasti mé a místostarosty Studničky. Akce 
se zúčastnily sportovní organizace SK karate Dragon Čelákovice, oddíl 
nohejbalu a Šachový klub TJ Spartak Čelákovice, 1. čelákovický klub po-
tápěčů a vodáků a florbal ORKA, které doplnil zdravotně handicapovaný 
úspěšný cyklista Matěj Benda. Z časových důvodů se prosincového se-
tkání nezúčastnili zástupci Aerobik studia. 
V příjemné atmosféře představili sportovci, jejich trenéři nebo vedoucí 
sportovních oddílů své celoroční úspěchy. Diskutovalo se zejména o uva-
žovaných lokalitách pro výstavbu nové sportovní haly a o aktualizovaném 
znění Zásad a Programu pro poskytování dotací sportovním subjektům 
z rozpočtu města. Organizaci setkání představitelů vedení města se spor-
tovci zabezpečuje každoročně odbor školství, informací a kultury Měst-
ského úřadu.
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ZASTUPITELSKÁ ARÉNA
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l  Jindra Chourová, zastupitelka

V Čelákovicích žiji od svého 
narození. Vždy byly mým milova-
ným domovem. Nová doba nám 
přinesla znatelný posun v rozvoji 
města. Tím nejviditelnějším je 
rozrůstání města, přibývání obyva-
tel. Co však oceňuji nejvíce? Pro 
přehlednost:
1. Akce města, na nichž se lidé 
mohou setkávat. K tomu jsou za-
potřebí vhodné plochy a prostory, 
které bychom měli stále vyhledá-
vat a upravovat.
2. Pestrost nabídky kulturních 
a sportovních programů ze strany 
příspěvkových organizací města. 
V programové nabídce si můžeme 
vybrat ze širokého spektra pořadů 
pro všechny věkové skupiny.
3. Velmi důležitým prvkem města 
je blízkost přírody. Nyní je vše do-
stupnější díky cyklostezkám a naší 
úžasné nově vybudované lávce. 
Často se zastavím na vrcholu 
lávky a shlížím na řeku i město!
4. Předností mého města je do-
stupnost Prahy a dalších okolních 
míst vlakem, autobusy i díky husté 
silniční síti.
5. Pro běžného obyvatele je 
důležitá snaha zástupců města 
zlepšovat naše prostředí – nejen 
investice, ale také úklid a bezpeč-
nost.

l  Miloš Choura, zastupitel

Čelákovice jsou město, kde 
jsem se narodil. Mám k němu 
velmi osobní vztah. Co oceňuji, 
není pro mne ta správná otázka, 
spíše, co se mi zde líbí. Určitě je 
to propojení s přírodou, kontakt 
s řekou Labe a jeho krásným ra-
menem a také blízkost lesů, které 
se táhnou daleko na sever. Tady 
samozřejmě musíme pochválit 
město, že se po dlouhých letech 
podařilo postavit krásný bezba-
riérový přechod - novou lávku, 
a tím i tyto lesy přiblížit široké 
veřejnosti. Právě okolní příroda 
sem táhne i mnoho turistů jak 
pěších, tak cyklistů, zde je nutno 
také pochválit snahu o zbudo-
vání cyklotras po obou březích 
Labe. Zeleň se ve velkém měřítku 
objevuje i v celém městě, i když 
na zrekonstruovaném náměstí 
mi trochu schází. Určitě je nutno 
ocenit i širokou obchodní síť 
a v neposlední řadě i velmi výhod-
né spojení s centrem Prahy, kdy 
i obyvatelé odlehlejší Jiřiny mohou 
využít nové vlakové zastávky.  Je 
zde historie, kultura, sportovní 
vyžití, potřebné služby… prostě 
vše, co občan potřebuje.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

l  Petr Bařina, zastupitel

Na našem městě nejvíce oceňu-
jeme lokalitu, ve které se nachází, 
a to především ze dvou pohledů.
Prvním je vzdálenost od Prahy, 
její dostupnost, dobré spojení 
a četnost vlaků (a očekávání zcela 
nové podoby vlakového nádraží). 
Současně veškeré výhody, které 
nám Praha jako hlavní město 
přináší – možnosti značného kul-
turní a sportovního vyžití, nákupní 
potenciál v obchodních centrech 
i specializovaných krámcích, 
nejvyšší nabídka pracovních míst, 
nejnižší nezaměstnanost, nejvyšší 
kupní síla přilehlých regionů atd.
Druhým pak je blízkost a rozma-
nitost přírody. Stačí se podívat, 
kolik z nás tráví část alespoň 
víkendových dní podél Labe, ať již 
na procházkách, na kolech, kolo-
běžkách či kolečkových bruslích 
(a to se těšíme ještě na prodlou-
žení cyklostezky až do Nymbur-
ka). Kolik lidí se prochází v lese, 
u slepých ramen, u Hrbáčkových 
tůní, po naučné stezce vybudova-
né společně s Lysou, po turistické 
stezce do skanzenu v Přerově 
apod. Kolik malých dětí vídáme 
krmit labutě, nutrie či kachny.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Co si lze opravdu nejvíce cenit na 
městě, kde člověk spolu se svou 
rodinou a přáteli žije? Především, 
aby neustále vzkvétalo, aby jeho 
rozvoj byl ku prospěchu všech 
jeho občanů.
Ceňme si jednotlivých občanů, 
které přirozeně zajímá další vývoj 
města a kteří aktivně spolupracují 
na jeho rozmachu.
Přejme si dělné a konstruktivně 
smýšlející vedení města. 
Přejme si navzájem vše nejlepší 
do nového roku 2016.
Naše – Vaše Čelákovice.

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Po celý rok jsem odpovědi na 
otázky arény zastupitelů konzulto-
val s názory svých voličů, dnes si 
dovolím udělat výjimku a odpovím 
jako občan Duník.
Čelákovice zaujímají velmi stra-
tegickou polohu, jsou prakticky 
předměstím Prahy, jedním z nej-
větších měst okresu Praha-vý-
chod, který v dlouhodobých sta-
tistikách vykazuje nejmenší podíl 
nezaměstnanosti v ČR. Za prioritní 
považuji velmi snadnou dostup-
nost Prahy, Lysé n. L., Nymburka, 
Kolína, ale i Brandýsa n. L. a Ne-
ratovic díky železničnímu spojení, 
kterým se může chlubit velmi 
málo míst v republice. Z toho 
vyplývá i velmi rozsáhlá možnost 
získání zaměstnání pro občany 
našeho města. Neméně důležitá je 
pro mne i skutečnost, že opět, po 
letech násilného, nedobrovolného 
vytržení z kolektivu spolupracov-
níků, jsem se znovu, již podruhé, 
mohl vrátit do svého mateřského 
podniku TOS, v němž jsem prožil 
bezmála 40 let svého života. 
Nezanedbatelná je i snadná 
bezbariérová dostupnost blízkých 
přírodních lokalit za Labem díky 
nové zavěšené lávce.

Zastupitel zvolený za TOP 09 se 
k tématu nevyjádřil.

Otázka
Co nejvíce 

oceňujete na 

Čelákovicích?
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TÉMA

Z celkové částky 270 milionů je naplánová-
no více než 130 milionů do investiční činnosti. 
Předpokládáme realizaci bezpečných přecho-
dů pro chodce v ulici Rooseveltově nebo v ulici 
Toušeňské směrem do Záluží. Taktéž je počítá-
no s realizací autobusové zastávky Jiřinská. 
V oblasti vodovodů a kanalizací počítáme 
s opravou vodovodu v Jiřinské ulici, který je 
často poruchový, a také se zahájením první 
etapy opravy kanalizace v městské části Jiřina 
a výstavbou nové kanalizace v ulici M. Maška 
v Jiřině. 
Letos budeme stavět novou mateřskou školu 
Sluníčko v ulici J. A. Komenského a hlavně při-
pravovat k realizaci projekt dostavby Základní 
školy Kostelní. Ve sportovní oblasti plánujeme 
další zlepšení sportovních podmínek v hale Vi-
komt, dále opravu víceúčelového hřiště v ulici 
Na Nábřeží a Duhového hřiště. Taktéž nemalé 
prostředky půjdou do Městského stadionu. 

Veřejné osvětlení se bude budovat v ulici Křiží-
kově, kde dnes není žádné, a v oblasti bytového 
hospodářství plánujeme opravit střechy v ulici 
Prokopa Holého č. p. 1440–1441 a 1444–1445, 
dále výměnu oken v J. A. Komenského č. p. 
1645–1648, Domu s pečovatelskou službou  
č. p. 26. Sloužit budou také nové domovní kotel-
ny V Prokopě v č. p. 1345–1348 a 1349–1352. 
Tolik ve stručnosti investice.
V Čelákovicích máme také 12 příspěvkových 
organizací a 2 organizační složky. Těmto orga-
nizacím město dá příspěvek na činnost přesa-
hující 56 mil. Kč. Díky těmto finančním příspěv-
kům zajistíme chod škol, sportovišť, veřejného 
osvětlení, čištění ulic a podobně.
Dále jsou schváleny dotační programy pro orga-
nizace působící v oblasti sportu, kultury a dal-
ších aktivit. Zde bude letos přerozdělena v rám-
ci dotačního řízení rekordně nejvyšší částka od 
roku 1990 ve výši 4 mil. Kč.
Ale jak se říká, město musí také žít. Budeme-li 
jen investovat, nebudeme zde mít tolik krásných 
akcí, které se dnes stávají už pomalu tradicí. 
V roce 2016 nadále počítáme s druhým roční-
kem obnoveného městského plesu, s pátým 

ročníkem oblíbeného hudebního festivalu Se-
tkání na náměstí, druhým ročníkem obnoveného 
Čelákovického filmového léta, na náměstí také 
připravujeme velikonoční oslavy, nesmí chybět  
slavnostní večer u příležitosti předání Výroční 
ceny města Čelákovic. Velmi významnou akcí 
bude slavnostní Zahájení adventu, které se letos 
bude konat již podvacáté. 
Podporujeme také povědomí o místní historii. 
V roce 2016 město vydá další knihy v rámci edi-
ce Fontes museaei Civitatis Celakovicensis, a to 
tzv. Ježdíkův radniční manuál, který popisuje 
události třicetileté války v Čelákovicích, což bylo 
pro město historicky nejhorší období a dokonce 
byly Čelákovice několikrát na pokraji svého zá-
niku, dále Kroniku obce Sedlčánek II, a pokud 
vše půjde dobře, tak bychom rádi připravili ještě 
dvě publikace.
Město musí pamatovat i na splátky úvěrů. Ty 
současné se daří postupně splácet, ale s ohle-
dem na připravované velké investiční akce, jako 
je dostavba Kamenky, bude asi úvěrování nut-
né. Snažíme se proto úvěry splatit tak, abychom 
město nezatížili dalšími splátkami navíc.

Téma připravili:
Josef Pátek, starosta,

Miloš Sekyra, místostarosta I

Celákovice v roce 2016
Rozvoj Čelákovic v roce 2016 určuje hlavně Zastupitelstvem v prosinci 
schválený rozpočet města. Ten počítá s výdaji v celkové výši 270 mil. Kč. 
Pro lepší představu přinášíme na stránkách Zpravodaje podrobnější výčet 
některých výdajů.

Termíny zasedání  
Zastupitelstva a schůzí 

Rady v roce 2016
V roce 2016 jsou stanoveny jednací dny:

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

veřejná zasedání dne 13. 1., 30. 3., 29. 6., 21. 
9., 14. 12., v případě naléhavosti bude svoláno 
mimořádné zasedání Zastupitelstva města;

• Rady města: v úterý od 13.00 hod. v zase-
dací místnosti historické budovy Radnice 
I v 1. patře, náměstí 5. května: 

neveřejné schůze počínaje dnem 5. 1. pravidel-
ně každých 14 dnů, v případě naléhavosti bude 
svolána mimořádná schůze Rady města.

Přehled splátek úvěrů a půjček včetně úroků v letech 2016–2020 v tis. Kč

2016 2017 2018 2019 2020

Úvěry 6 713 6 292 3 524 0 0

Úroky 499 248 45 0 0

Celkem 7 212 6 540 3 569 0 0

Zdroj: Rozpočtový výhled 2017–2018

Slavnostní večer u příležitosti udělení a předání Výroční 
ceny města Čelákovic 2015 dne 28. 10. 2015. Foto: Jiří 
Suchý

Čelákovice z výšky. Foto: JAS AIR CZ, spol. s r. o.

Čtvrté Setkání na náměstí 27. června 2015. Foto: -dv-



str. 11www.celakovice.cz

TÉMA
ROZPOČET 2016

Příjmy
skupina
paragraf

třída
položka tis. Kč

1 Daňové příjmy 148 089,00

1111 daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti 28 000,00

1112 daně z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 400,00

1113 daně z příjmů fyzických osob z kapitá-
lových výnosů 3 200,00

1121 daně z příjmů právnických osob 27 300,00

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

1211 daň z přidané hodnoty 58 000,00

133 poplatky za využívání přírodních 
zdrojů 110,00

1340 poplatek za provoz shromažďování 
a odstraňování komunálního odpadu 5 916,00

1341 poplatek ze psů 313,00

1343 poplatek za užívání veřejného 
prostranství 430,00

1345 poplatek z ubytovací kapacity 35,00
1351 odvod z loterií 460,00
1355 odvod z VHP 3 800,00
1361 správní poplatky 1 675,00
1511 daň z nemovitostí 5 800,00

2 Nedaňové příjmy 31 332,00

2460 splátky půjčených pro-
středků od obyvatelstva

fond rozvoje 
bydlení 28,00

2144 ostatní služby reklamy 150,00

2169 ostatní správa v prů-
myslu, stavebnictví

stavební 
úřad 70,00

2219 ostatní záležitosti po-
zemních komunikací

parkovací 
automat – 
parkovné

55,00

2399 ostatní záležitosti vodní-
ho hospodářství nájem VaK 19 000,00

3319 záležitosti kultury vstupné 
z koncertů 30,00

3349 ostatní záležitosti sdělo-
vacích prostředků

ZMČ – 
reklamy 500,00

3412 sportovní zařízení

bazén, 
sauna, hala 
– vstupné, 
nájem

204,00

3429 ostatní zájmová činnost 
a rekreace chata Huť 100,00

3612 bytové hospodářství nájem, 
poplatky 0,00

3613 nebytové hospodářství nájem 0,00

3633 výstavba a údržba 
inženýrských sítí nájem 9,00

3634 lokální zásobování 
teplem

kotelny – 
nájem 8 228,00

3639 komunální služby 

nájem 
z pozemků, 
věcná 
břemena

606,00

3722 sběr a svoz komunál-
ních odpadů

prodej pytlů 
na odpady 30,00

3725
využívání a zneškod-
ňování komunálních 
odpadů

příjmy za 
tříděný 
odpad od 
EKO–KOM

1 200,00

4351 pečovatelská služba 500,00

5311 bezpečnost a veřejný 
pořádek

pokuty uklá-
dané MP 511,00

5512 požární ochrana

úhrady 
pojišťoven 
za výjezdy 
SDH

10,00

6171 činnost místní správy 49,00

6310 příjmy z finančních 
operací

úroky z ve-
dení účtů 52,00

3 Kapitálové příjmy 2 411,00

3633 výstavba a údržba 
inženýrských sítí

plynovod 
v průmyslo-
vé zóně

2 411,00

Vlastní příjmy 181 832,00

4 Transfery 18 776,00

37 ochrana životního prostředí 7 932,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 647,00
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 225,00
3792 ekologická výchova a osvěta 60,00

4 Sociální věci 2 868,00

4351 pečovatelská služba 2 791,00

4359 ostatní činnosti a služby – klub seniorů 77,00

5 Bezpečnost státu 10 193,00

5212 ochrana obyvatelstva 151,00

5311 bezpečnost a veřejný 
pořádek

Městská 
policie, 
kamerový 
systém

8 778,00

5512 požární ochrana 1 264,00

6 Všeobecná veřejná 
správa 56 602,00

6112 zastupitelstva obcí 3 125,00

6115 volby do zastupitelstev ÚSC 340,00

6171 činnost místní správy 30 921,00

6310 obecné příjmy a výdaje 
z finančních operací 150,00

6320 pojištění funkčně 
nespecifikované

pojištění 
majetku 
města

454,00

6399 ostatní finanční operace platby daní 16 250,0

6402 finanční vypořádání minulých let 50,00

6409 ostatní činnosti rozpočtová 
rezerva 5 312,00

výdaje celkem 271 914,00

8 Financování 6 694,00

8124 splátky úvěrů a půjček 6 694,00

Čerpání celkem 278 608,00

Rekapitulace rozpočtu na rok 2016
Příjmy tis. Kč

1 Daňové příjmy 148 089,00
2 Nedaňové příjmy 31 332,00
3 Kapitálové příjmy 2 411,00

Vlastní příjmy 181 832,00
4 Přijaté dotace 18 776,00

Příjmy celkem 200 608,00

Výdaje tis. Kč

1 Zemědělství 100,00

2 Průmyslová a ostatní odvětví 
hospodářství 70 539,00

3 Služby pro obyvatelstvo 131 612,00
4 Sociální věci 2 868,00
5 Bezpečnost státu 10 193,00
6 Všeobecná veřejná správa 56 602,00

Výdaje celkem 271 914,00

Financování tis. Kč

8115 Zůstatky na účtech 78 000,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00
8124 Splátky úvěrů a půjček -6 648,00

Financování 71 352,00

Příloha č. 1
Závazné ukazatele – příspěvky jednotlivým  příspěvko-
vým organizacím

příspěvková organizace tis. Kč

3111 5331 MŠ Přístavní 700,00
3111 5331 MŠ Rumunská 2 600,00
3111 5331 MŠ J. A. Komenského 1 800,00
3113 5331 ZŠ J. A. Komenského 3 350,00
3113 5331 ZŠ Kostelní 3 250,00
3231 5331 ZUŠ Jana Zacha 600,00
3314 5331 Městská knihovna 4 100,00
3315 5331 Městské muzeum 4 000,00
3392 5331 Kulturní dům 2 435,00

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

9 410,00

4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000,00

4131 převody z vlastních fondů hospodář-
ské činnosti 8 366,00

Příjmy celkem 200 608,00

8 Financování 78 000,00

8115 zůstatky na účtech k 31. 12. 2015 78 000,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Zdroje celkem 278 608,00

Výdaje
skupina
paragraf

třída
položka tis. Kč

1 Zemědělství 100,00

1014 zvláštní veterinární péče odchyt psů 100,00

2 Průmyslová a ostatní odvětví 
hospodářství 70 539,00

22 doprava 5 848,00

2212 silnice 1 940,00

2219 ostatní záležitosti pozemních 
komunikací 2 080,00

2221 provoz veřejné silniční dopravy 1 828,00

23 vodní hospodářství 64 691,00

2310 pitná voda 32 335,00

2321 odvádění a čištění odpadních vod 32 356,00

3 Služby pro obyvatelstvo 131 612,00

31 
a 32 vzdělávání 40 253,00

3111 předškolní zařízení mateřské 
školy 31 893,00

3113 základní školy 7 565,00

3231 základní umělecká škola 795,00

33 kultura 16 359,00

3314 činnosti knihovnické  Městská 
knihovna 4 739,00

3315 činnosti muzeí a galerií Městské 
muzeum 4 310,00

3319 záležitosti kultury 2 415,00

3349 ostatní záležitosti sdělovacích pro-
středků – ZMČ 740,00

3392 zájmová činnost 
v kultuře Kulturní dům 2 465,00

3399 ostatní záležitosti kultury 1 690,00

34 tělovýchova a zájm. činnost 21 667,00

3412 sportovní zařízení sauna, ba-
zén, hřiště 9 830,00

3419 ostatní tělovýchovná 
činnost

podpora 
sportovní 
oddílů

8 039,00

3421 využití volného času dětí 
a mládeže

MDDM, 
dětská hřiště 3 462,00

3429 ostatní zájmová činnost 
a rekreace chata Huť 336,00

35 zdravotnictví 100,00

3541 prevence před drogami 100,00

36 bydlení, komunální služby, územní 
rozvoj 45 301,00

3612 bytové hospodářství příloha č. 5 7 000,00

3613 nebytové hospodářství příloha č. 5 0,00

3631 veřejné osvětlení 1 650,00

3632 pohřebnictví 2 520,00

3634 lokální zásobování teplem 3 350,00

3635 územní plánování 875,00

3639 komunální služby 
a územní rozvoj

Technické 
služby 29 906,00

skupina
paragraf

třída
položka tis. Kč skupina

paragraf
třída

položka tis. Kč
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paragraf položka tis. Kč

2221 provoz veřejné silniční dopravy 1 000,00

autobusová zastávka Jiřinská 1 000,00

2310 pitná voda 31 835,00
vodovod  Jiřinská (oprava) 3 400,00
rezerva na investice 28 435,00

2321 odvádění a čištění odpadních vod 31 835,00
čerpací stanice 
v Jiřině   (oprava) 1 050,00

kanalizace Jiřina 19 000,00

kanalizace M. Maška 1 500,00

rezerva na investice 10 285,00

3111 předškolní zařízení 26 200,00
MŠ Rumunská – jídelní výtahy 1 200,00
nová mateřská škola 25 000,00

3113 základní školy 350,00

ZŠ Kostelní – vnitřní 
rozvody BIOS (oprava) 350,00

3231 základní umělecké školy 150,00
ZUŠ – oprava schodiště 150,00

3314 činnosti knihovnické 600,00
oprava střechy pobočky MK 
v Sedlčánkách 200,00

zateplení pobočky MK v Sedl-
čánkách 400,00

3315 činnosti muzeí a galerií 300,00
muzeum – oprava fasády, hromosvod 300,00

3412 sportovní zařízení 7 800,00

Městský bazén
oprava 
potrubí 
a sprch

600,00

Duhové hřiště, Na 
Nábřeží opravy 2 000,00

stadion

opravy bytu 
správce 
a elektroin-
stalací

750,00

hala Vikomt
opravy 
zázemí II. 
etapa

400,00

hala Vikomt

projekt 
zateplení 
+ solární 
panely

400,00

paragraf položka tis. Kč

3412 5331 Čelákovická sportovní 2 000,00

3421 5331 Městský dům dětí a  mládeže 2 520,00

3639 5331 Technické služby 25 000,00

příspěvky celkem 52 355,00

Příloha č. 2

Závazné ukazatele – dotace do oblasti sociální, kultu-
ry, sportu a prevence před drogami

určení oblasti dotace tis. Kč
dotace do oblasti 
kultury OŠIK 1 500,00

dotace do oblasti sportu OŠIK 2 500,00

3541 5222 dotace do oblasti 
prevence OOZ 100,00

dotace celkem 4 100,00

Příloha č. 3

Sociální fond

tis. Kč
zůstatek
příděl v roce 2016 891,00
výdaje dle zásad směrnice SF 891,00

Pozn.: Veškeré závazné ukazatele jsou obsaženy v příjmech 
a výdajích rozpočtu 2016.

Příloha č. 4
Přehled plánovaných investičních akcí a rozsáhlých 
oprav

tis. Kč
2212 silnice 1 500,00

Toušeňská – přechod 500,00

Jiřina 1 000,00

2219 ostatní záležitosti pozemních 
komunikací 2 000,0

Toušeňská – přechod 800,00

k lávce 300,00

Rooseveltova – přechod 900,00

paragraf položka tis. Kč

víceúčelové hřiště v Záluží 1 000,00
výstavba skateparku 2 500,00
stadion studie 150,00

3419 ostatní tělovýchovná činnost 5 500,00
investviční příspěvek pro TJ Spartak 5 500,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 650,00
dětská hřiště – doplnění hracích 
prvků 300,00

MDDM 
oprava 
jímky, 
hromosvod

350,00

3612 bytové hospodářství investice 7 000,00
rekonstrukce střech domu č. p. 
1440–1441 3 500,00

rekonstrukce střech domů č. p. 
1444–1445 3 500,00

3631 veřejné osvětlení 1 630,00

Jiřinská
autobusová 
zastávka

100,00

Jiřina I.etapa 230,00
Toušeňská – přechod 200,00
Rooseveltova  – přechod 100,00
Křižíkova 1 000,00

3632 pohřebnictví 2 500,00

kolumbární zeď 2 500,00

3634 lokální zásobování teplem 3 300,00

domovní kotelny V Prokopě 
1345–1348, 1349–352 3 300,00

3635 územní plánování 850,00
územní plán 850,00

3639 komunální služby 4 000,00

nákup pozemků 2 000,00
investiční příspěvek TS Čelákovice 
na pořízení nákladního automobilu 2 000,00

5311 městská policie, kamerový systém 278,00
obnova kamerových bodů 278,00

6117 činnost místní správy 800,00
programové vybavení 300,00
výpočetní technika 500,00

celkem 130 078,00

Rozpočet na rok 2016 je sestaven v tzv. para-
grafovém znění platné rozpočtové skladby, tj. 
v sumarizovaných ucelených dílčích částech 
rozpočtu v části příjmové i části výdajové. Fi-
nancování, 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 
jednak vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena 
zejména zapojením předpokládaných zůstatků 
na účtech města k 31. 12. 2015, ale jsou také 
kvantifikovány celkové předpokládané finanční 
zdroje, určené k rozdělení v tomto roce. 
V roce 2016 je usnesením Zastupitelstva města 
zavedena podnikatelská – hospodářská činnost 
v oblasti bytového a nebytového hospodářství. 
Dopad tohoto kroku spočívá v tom, že o výno-
sech a nákladech (příjmech a výdajích) uvede-
ných oblastí je podle příslušných ustanovení 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech, účtováno mimo rozpočet kromě investiční 
činnosti, proto jsou informace o finančních to-
cích bytového a nebytového hospodářství uve-
deny v příloze a nejsou již součástí rozpočtu, jak 
tomu bylo dosud. Do rozpočtu se zapojuje hos-
podářský výsledek těchto činností.
V příloze č. 1–2 jsou uvedeny závazné ukazatele, 
které jsou součástí schvalovacího procesu a kte-
ré je nutno dodržet nebo měnit jejich hodnotu 

rozpočtovými opatřeními.
V příloze č. 4 je uveden přehled plánovaných in-
vestičních akcí a oprav. Akce jsou členěny podle 
jednotlivých paragrafů rozpočtu, aby poskytly 
podrobnější informace k rozpočtu.
V příloze č. 5 je uveden rozpočet bytového a ne-
bytového hospodářství z hlediska nákladů a vý-
nosů.

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Předpokládané daňové výnosy v roce 2016 jsou 
odvozeny jednak z průběhu jejich plnění zejména 
v roce 2015 a jednak z odborného odhadu, kte-
rý pro obce zpracovává společnost Cityfinance. 
Rok 2015 přinesl do oblasti daní určitou stabilitu, 
kdy nebyly měněny daňové sazby, proto je další 
plánování daňových výnosů vhodným základem. 
Výnos daně z příjmů fyzických osob vykazuje 
v delším časovém období určitou stabilitu, je 
jedním z rozhodujících daňových výnosů. Dalším 
významným příjmem je výnos z daně právnic-
kých osob. Skutečný výnos daně z příjmů práv-
nických osob zaznamenává po delším období 
sestupné tendence nárůst. 
Skutečnou hodnotu daně z příjmů obce bude 
možné určit až po uzavření hospodaření roku 
2015, tedy až v roce 2016. V návrhu rozpočtu je 
uvedena odhadovaná hodnota, která je shodná 

v příjmech i výdajích rozpočtu. 
Dominantním daňovým výnosem je DPH.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází 
z počtu trvale bydlících občanů ve městě a výše 
poplatku na občana, která je určena příslušnou 
vyhláškou města a v roce 2016 činí 516 Kč/osoba.
Ostatní daně a poplatky, poplatky z veřejného 
prostranství a z ubytovací kapacity jsou uvede-
ny v předpokládaných hodnotách, odvozených 
z reálného plnění roku 2015. Poplatek ze psů je 
určen na základě aktuální evidence. 
Odvody z loterií a podobných her a z VHP jsou 
do příjmů města nyní přidělovány prostřednic-
tvím příslušných finančních úřadů. Jejich hod-
noty jsou opět odvozeny z reálného plnění roku 
2015, kdy se jejich hodnoty po změnách stabi-
lizovaly.
Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány na 
hodnotu 5,8 mil. Kč.

Nedaňové příjmy
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou z pro-
nájmu majetku města, v roce 2016 z pozemků, 
vodovodů a kanalizací, kotelen. Objem těch-
to příjmů je stanoven na hodnotu 27,8 mil. Kč. 
Jak je uvedeno v úvodu, nejsou nyní součástí 
rozpočtu příjmy z nájmů bytových a nebytových 
prostor. Další významnou změnou je to, že pří-
jmem rozpočtu není vstupné do bazénu, protože 
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bazén je součástí příspěvkové organizace Čelá-
kovická sportovní. 
K dalším větším příjmům patří příjmy za třídě-
ný odpad od EKO–KOM, pečovatelské služby, 
Městské policie.

Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy na rok 2016 jsou plánovány za 
prodej plynovodu v průmyslové zóně ve výši 2,4 
mil. Kč. 

Transfery (Dotace)
V rozpočtu je zapracována dotace na výkon stát-
ní správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí v pře-
nesené působnosti, zejména činnosti stavebního 
úřadu, matriky a další činnosti vykonávané ostat-
ními odbory Městského úřadu. Výše dotace je 
zatím v hodnotě roku 2015. V okamžiku oznáme-
ní její skutečné výše bude provedena její úprava. 
Město zažádalo o dotaci ve výši 1,75 mil. Kč pro 
pečovatelskou službu na poskytování sociálních 
služeb. Až bude rozhodnuto o skutečné výši této 
dotace, bude začleněna do rozpočtu.
Další dotací, která je na základě předpokladu 
zařazena do příjmů rozpočtu, je dotace od obcí, 
která zahrnuje úhrady za služby Městské policie, 
pečovatelské služby a hasičů na základě veřej-
noprávních smluv. 
Na položce 4131 je zálohově zapojen předpoklá-
daný hospodářský výsledek bytového a nebyto-
vého hospodářství jako zdroj financování inves-
tičních výdajů do bytového fondu.

VÝDAJE
Výdajová část rozpočtu zahrnuje běžné výdaje 
určené na provoz úřadu a města, příspěvky pro 
příspěvkové organizace zřízené městem a inves-
tiční výdaje. Přehled plánovaných investičních 
akcí je uveden v příloze č. 4. Hodnoty příspěvků 
pro příspěvkové organizace jsou téměř totožné 
se schvalovanými hodnotami roku 2015. Provoz-
ní výdaje odpovídají hodnotám roku 2015.

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

Průmyslová a ostatní odvětví  
hospodářství

Doprava
Běžné provozní výdaje jsou na údržbu. Pláno-
vané investiční akce jsou komunikace v Jiřině 
v návaznosti na opravy a rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace v této oblasti, autobusová zastávka 
v Jiřinské ulici, cesta k lávce a přechody v Ro-
oseveltově ulici a Toušeňské, na křižovatce do 
Záluží. Další výdaje jsou na dopravní obslužnost, 
provoz autobusových linek.

Vodní hospodářství
V roce 2016 jsou plánovány opravy a rekon-
strukce vodovodu a kanalizace v Jiřině společně 
s opravou přečerpávací stanice v Jiřině. Vedle 
toho je v této části značná finanční rezerva na 
další připravované akce. 

Služby pro obyvatelstvo
Školství 
Výdaje na školství jsou jednak provozní výdaje, 
tj. příspěvky na činnost 3 mateřských a 2 základ-
ních škol a základní umělecké školy. Rozhodující 
investiční akcí je výstavba nové Mateřské školy 
Sluníčko v ulici J. A. Komenského v předpokláda-

né celkové hodnotě 30 mil. Kč. Pro rok 2016 je 
vyčleněno 25 mil. Kč. Větší opravy jsou plánová-
ny v MŠ Přístavní, ZŠ Kostelní a ZUŠ Jana Zacha. 
V MŠ Rumunská budou rekonstruovány 4 jídelní 
výtahy v předpokládané hodnotě 1,2 mil. Kč.

Kultura
Výdaje do oblasti kultury jsou realizovány for-
mou příspěvků na provoz Městské knihovny, 
Muzea a Kulturního domu. Další výdaje se rea-
lizují prostřednictvím odboru školství, informací 
a kultury, který každoročně zajišťuje propagaci 
města, tvorbu ZMČ, údržbu informačních tabu-
lí, informačního systému, akce města v průběhu 
roku i na konci roku spojené s adventem. Na 
objektech pobočky knihovny v Sedlčánkách a 
Městského muzea budou prováděny potřebné 
opravy.

Tělovýchova
Zde nastaly změny v souvislosti s vytvořením 
příspěvkové organizace Čelákovická sportovní. 
Součástí rozpočtu již nejsou běžné provozní vý-
daje na provoz bazénu, ale příspěvek pro tuto or-
ganizaci ve výši 2 mil. Kč. Čelákovická sportovní 
zahrnuje provoz zejména bazénu, sportovní haly, 
stadionu. Výdaje této části rozpočtu dále zajišťu-
jí provoz rekreační chaty, Městského domu dětí 
a mládeže a dětských hřišť. Jsou zde plánovány 
poměrně rozsáhlé investice na víceúčelové hřiště 
v Záluží, na výstavbu skateparku v hodnotě 2,5 
mil. Kč. Dále je plánována rozsáhlá oprava Duho-
vého hřiště a hřiště Na Nábřeží v hodnotě 2 mil. 
Kč, opravy na stadionu v hodnotě 750 tis. Kč, vý-
daje na opravu, projekt zateplení a solární panely 
pro halu Vikomt dosahují 800 tis. Kč.
Na podporu sportu sportovním subjektům je vy-
členěno 2,5 mil. Kč. Dalších 5,5 mil. Kč je určeno 
pro TJ Spartak Čelákovice. 

Zdravotnictví
Vyčleněné prostředky jsou každoročně určeny 
na prevenci před drogami a terénní program, 
především pro o. s. Semiramis, které se na tyto 
služby specializuje.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství a nebytové hospodářství 
jsou předmětem nově zavedené podnikatelské 
– hospodářské činnosti. Péče o bytový fond se 
tímto opatřením nijak nemění, pouze finanč-
ní toky jsou vedeny kromě investičních výdajů 
mimo rozpočet. 
Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány jako 
investiční na osvětlení zastávky v Jiřinské ulici, 
přechody do Záluží a v Rooseveltově ulici. Za 1 
mil. Kč se plánuje osvětlení v Křižíkově ulici.
Pro výstavbu další části kolumbární zdi je připra-
veno 2,5 mil. Kč. 
V oblasti zásobování teplem je připravena reali-
zace domovních kotelen V Prokopě v domech č. 
p. 1345–1348 a 1349–1352 ve výši 3,3 mil. Kč.
Příspěvek na provoz Technických služeb, které 
zajišťují pro město zejména údržbu komunikací, 
veřejného osvětlení, provoz separačního dvora, 
likvidaci odpadů, péči a údržbu zeleně a sekání 
trávy na celém území města, je stanoven ve výši 
25 mil. Kč, další 2 mil. Kč jsou určeny jako příspě-
vek do investičního fondu Technických služeb na 
nákup nového nákladního automobilu. 

Ochrana životního prostředí
Nejdůležitější výdajovou položkou je úhrada za 

sběr a svoz komunálních odpadů, předpokláda-
ná hodnota na zajištění této nezbytné služby je 
5,6 mil. Kč. Tyto prostředky jsou zajištěny pří-
jmem místního poplatku za sběr a svoz komunál-
ního odpadu. 
Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřej-
nou zeleň. V rozhodující míře na ošetřování stá-
vající zeleně a na výsadbu nové. 

Sociální věci
Město zajišťuje pečovatelskou službu s předpo-
kládaným rozpočtem 2,791 mil. Kč.  Na posíle-
ní těchto výdajů je zažádáno, jako každoročně, 
o dotaci MPSV ve výši 1,75 mil. Kč. 
Další výdaje jsou na provoz klubu seniorů.

Bezpečnost státu
Na ochranu obyvatelstva je vyčleněno 150 tis. 
Kč na protipovodňový monitorovací a varovný 
systém.
Bezpečnost ve městě zajišťuje činnost Městské 
policie a jednotka SDH. Městská policie i SDH 
zabezpečují služby pro sousední obce na zákla-
dě veřejnoprávní smlouvy.
Výdaje pro obě složky jsou z rozhodující části 
provozní.

Všeobecná veřejná správa  

a služby
Státní správa, samospráva
Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupitel-
stva města a s činností Městského úřadu. Výdaje 
jsou z hlediska struktury totožné jako v uplynu-
lých letech. Jsou to všechny výdaje, které nelze 
zahrnout do jiných částí rozpočtu. Z přehledu 
položek je zřejmé, že to jsou výdaje na platy, po-
jištění zaměstnanců, výdaje spojené s provozem 
obou objektů Městského úřadu a všechny ostat-
ní výdaje spojené s funkčností Městského úřadu, 
který zajišťuje činnosti v samostatné působnosti 
i v přenesené působnosti. Sem je směřována do-
tace na správu uvedená v příjmové části. 
V roce 2016 budou volby do zastupitelstev 
územních samosprávných celků, v tomto přípa-
dě krajů. Na zajištění 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 státu.  
Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva vyjadřuje 
část prostředků, které nemají v době sestavování 
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 2016. Na příjmové 
straně to jsou zůstatky na účtech z roku 2015, 
uvedená hodnota je předpokládaná. Skutečná 
výše bude k dispozici až počátkem roku 2016.
V roce 2016 je nutné splatit úvěry a půjčky v hod-
notě 6,694 mil. Kč. Největší objem splátek je za 
úvěr České spořitelny, a. s., na rekonstrukci 
základní školy a mateřské školy. Další splátky 
jsou za úvěr Hypoteční banky na dům č. p. 109 
v Sedláčkově ulici, SFŽP na rekonstrukci ČOV, 
dílčí vratky příspěvků na technickou infrastruktu-
ru v lokalitách Třebízského III a Sedlčánky 83 RD. 
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•  Lukáš Kejmar, Helena Babická Zvolská, Jo-
sef Pátek

Bezpečnost, prevence kriminality, sebeobrana. 
V poslední době velká témata, a to nejen kvů-
li uprchlické krizi. Mohou občané udělat něco 
proto, aby se cítili bezpečněji? Mohou předejít 
a zabránit tomu, aby se stali oběťmi kriminali-
ty? Jistě, bezpečnost je v první řadě záležitostí 
Policie. Ale i když ta dělá, co může, všude být 
nemůže. Co tedy můžeme udělat my, abychom 
se cítili v bezpečí? 
V poslední době se ze strany občanů množí do-
tazy na možnost dozvědět se něco o prevenci 
kriminality a bezpečnosti obecně. Je vždycky 
lepší problému předcházet než ho řešit, o tom 
není pochyb. Ale jak takovým situacím předejít 
a jak se zachovat, když i přesto nastanou? Spe-
cialisté na bezpečnost nám poradí, jak se za-
chovat v krizových situacích a jak jim co nejlépe 
zabránit. Dozvíme se základní pravidla jak pře-
dejít přepadení či okradení a jak reagovat, když 
k tomu dojde. Beseda se zástupci Policie ČR 
a specialisty na bezpečnost a sebeobranu, 
která se uskuteční 16. 1. 2016, je pořádána 
na přání občanů a uskuteční se ve večerních 
hodinách v hale Vikomt. S praktickou částí 
nám budou nápomocni instruktoři ze společ-
nosti THOR Tactical, kteří se specializují právě 
na poskytování kurzů, jejichž společným jme-
novatelem je bezpečnost a prevence. Hlavním 
přednášejícím bude Lumír Němec, který mimo 
jiné působil 12 let u Útvaru rychlého nasazení 
PČR a později jako náčelník SOG (Útvar spe-
ciálních operací Vojenské policie), dále zástup-
ce PČR v Čelákovicích poručík Lukáš Kejmar 
a další.

Celou věc jsme pojali tak, abyste si vy, kteří 
se zúčastníte, mohli v případě zájmu praktické 
věci i sami vyzkoušet. Rady a ukázky budou 
přímo spjaté s kriminogenními faktory, která 
nás v Čelákovicích nejvíce trápí, a nasměrované 
tak, abychom veškerým nezákonným činnos-
tem dokázali efektivně předcházet. První část 
přednášky bude určena převážně pro seniory 
a začíná v 18.00 hod. Další část pak volně na-
váže v 19.00 hod. pro ostatní občany.
Akce je pořádána ve spolupráci s městem Če-
lákovice, p. o. Čelákovická sportovní, Policií ČR 
a THOR Tactical.

INFORMACE

Opilý host
23. 11. 2015 v 18.00 hod. byl opilý host v restau-
raci agresivní vůči ostatním hostům. Hlídka MP 
prověřila oznámení, ale host již z místa odjel ve 
vozidle Opel směrem na Mochov, kde bylo vozidlo 
nalezeno již zaparkované. Věc byla předána Policii 
ČR, která ji dále řeší.

Havárie vody u rodinného domu
26. 11. 2015 v 10.20 hod. oznámil občan, že 
v domě v ul. 28. října zřejmě praskl vodovodní řad. 
Hlídka zjistila, že u zahradního vodovodního potru-
bí praskl uzavírací kohout vodovodní přípojky ze 
studně a že do zahrady vytéká voda. Pracovníci 
Technických služeb odpojili přívod elektřiny, aby 
nedošlo ke spálení čerpadla a k dalším škodám. 
Hlídka vyčkala na místě na majitele nemovitosti 
a poté byl přívod elektřiny obnoven.

Sebevrah s pistolí
26. 11. 2015 ve 20.22 hod. požádala Policie ČR 
o pomoc. V domě v Lipové ul. byl muž se střelnou 
zbraní vyhrožující sebevraždou. Po vyjednává-
ní vydal muž Policii ČR zbraň dobrovolně (pistoli 
p-38 Walter, neschopnou střelby) a po vyšetření 
lékařem záchranné služby byl převezen do Psy-
chiatrické nemocnice Bohnice. V domě se rovněž 
našly náboje ráže 7,62 mm Tokarev. Věc dále řeší 
Policie ČR. 

Stará firma v akci
3. 12. 2015 v 13.50 hod. oznámil pracovník bez-
pečností agentury v supermarketu Albert krádež 
zboží. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o obča-
na (26 let) s kriminální minulostí a díky osobní zna-
losti věděla, že tento přestupek již spáchal, a proto 
hlídka informovala o celé záležitosti Policii ČR, kte-
rá si muže převzala k dalším úkonům. Vzhledem ke 
své minulosti byl o několik dní později předán do 
výkonu trestu odnětí svobody za předešlé delikty. 

Noční bruslaři
5. 12. 2015 ve 22.07 hod. oznámil pracovník ka-
merového systému, že se na umělém kluzišti na 
náměstí 5. května po provozní době pohybují dva 
lidé. Hlídka mladý pár (24 a 23 let) vyzvala k opuš-
tění prostoru, věc byla vyřešena domluvou. 

Zraněný na chodníku
6. 12. 2015 v 4.20 hod. oznámil pracovník kame-
rového systému, že v Sedláčkově ul. leží před re-
staurací Barakuda nějaký muž na zemi. Muž (75 
let) krvácel z hlavy, byl při vědomí a sdělil, že za-
vrávoral a upadl na hlavu. Hlídka přivolala na místo 
záchrannou službu, která ho ošetřila a převezla do 
nemocnice Na Bulovce.

Nehoda tří vozidel
17. 12. 2015 v 6.47 hod. přijala MP oznámení 
o hromadné dopravní nehodě mezi Čelákovicemi 
a Mochovem (u pracoviště SÚS). Dvě vozidla byla 
v příkopu a třetí stálo na vozovce. Z jednoho vo-
zidla byl vyproštěn řidič, který byl v lehkém šoku. 
Po příjezdu hasičů, záchranné služby a Policie ČR 
usměrňovala hlídka MP provoz přes Sedlčánky 
a Záluží. 

731 136 156

STRÁŽNÍK Městské policie v Čelákovicích
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU.
Místo výkonu práce: Městská policie v Čelákovicích.
Předpoklady: viz § 4, 4 a, 4 b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění. 
(bezúhonnost, spolehlivost, starší 21 let, zdravotní způsobilost, státní občanství ČR).

Další požadavky:
•	 střední vzdělání s maturitní zkouškou;
•	 zvláštní odborná způsobilost pro výkon strážníka výhodou;
•	 zbrojní průkaz sk. D, E výhodou;
•	 čistý rejstřík trestů;
•	 spolehlivost.

Charakteristika vykonávané funkce: komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí 
veřejného pořádku v obci.
Nástup: možný od 1. 2. 2016 (dle dohody)
Součástí písemné přihlášky je:

•	 strukturovaný životopis s kontaktní adresou a telefonem;
•	 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání;
•	 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády (7. tř.).
Přihlášky: do 20. ledna 2016, 12.00 hod., na adresu Městského úřadu Čelákovice, nebo předat do 
podatelny úřadu.
Obálku označit textem: Výběrové řízení – zaměstnání – STRÁŽNÍK Městské policie a adresou 
přihlašovaného.
Kontakt a další informace: velitel Městské policie Radek Fedaček, tel.: 326 929 150.

Vyhlašovatel, město Čelákovice, si vyhrazuje právo výběrové řízení na funkci zrušit.

Naučte se sebeobranu

vyberové rízení na pozici

Foto zdroj: www.thortac.com/cz2
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DOPRAVA

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

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

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

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

x 2 5:33 5:57 6:42 7:00 7:42 10:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:08 15:00 16:00 17:00 17:00 18:00 19:00 20:00
2 5:34 5:58 6:43 7:01 7:43 10:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:09 15:01 16:01 17:01 17:01 18:01 19:01 20:01

x 1 5:35 5:59 6:44 7:02 7:44 10:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:10 15:02 16:02 17:02 17:02 18:02 19:02 20:02
1 5:37 6:01 6:46 7:04 7:46 10:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:12 15:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04 20:04
1 5:38 6:02 6:47 7:05 7:47 10:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:13 15:05 16:05 17:05 17:05 18:05 19:05 20:05
1 6:08 6:53 7:53 10:11 11:11 13:11 14:19 15:11 16:11 17:11
1 6:11 6:56 7:56 10:14 11:14 13:14 14:22 15:14 16:14 17:14
1 6:12 6:57 7:57 10:15 11:15 13:15 14:23 15:15 16:15 17:15
1 6:13 6:58 7:58 10:16 11:16 13:16 14:24 15:16 16:16 17:16

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

1 6:20 10:23 11:23 13:23 14:31 15:23 16:23 17:23
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546
                      

1 4:40 6:50 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
x 1 4:42 6:52 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
x 1 4:43 6:53 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
x 1 4:45 6:55 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41

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

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

x 2 5:02 5:53 7:15 7:15 7:20 8:20 10:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:15 17:58 19:15
2 5:04 5:55 7:17 7:17 7:22 8:22 11:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:17 18:00 19:17
2 4:22 5:04 5:55 7:17 7:17 7:22 8:22 10:02 11:02 11:02 12:02 13:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:17 18:02 19:17
2   5:58 7:20          14:05      
2 4:25 5:07 6:02 7:24 7:20 7:26 8:25 10:05 11:05 11:05 12:05 13:05 13:05 14:09 15:05 16:05 17:05 17:20 18:05 19:20
2 4:27 5:09 6:04 7:26 7:22 7:28 8:27 10:07 11:07 11:07 12:07 13:07 13:07 14:11 15:07 16:07 17:07 17:22 18:07 19:22
2 4:29 5:11 6:06 7:28 7:24 7:30 8:29 10:09 11:09 11:09 12:09 13:09 13:09 14:13 15:09 16:09 17:09 17:24 18:09 19:24
2 4:32 5:14 5:40 6:09 6:39 7:04 7:31 7:27 7:33 8:32 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:16 15:12 16:12 17:12 17:27 18:12 19:27
2 4:34 5:16 5:42 6:11 6:41 7:06 7:33 7:29 7:35 8:34 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:18 15:14 16:14 17:14 17:29 18:14 19:29

x 2 4:36 5:18 5:44 6:13 6:43 7:08 7:35 7:31 7:37 8:36 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:20 15:16 16:16 17:16 17:31 18:16 19:31
2 4:37 5:19 5:45 6:14 6:44 7:09 7:36 7:32 7:38 8:37 10:17 11:17 11:17 12:17 13:17 13:17 14:21 15:17 16:17 17:17 17:32 18:17 19:32
2 4:38 5:20 5:46 6:15 6:45 7:10 7:37 7:33 7:39 8:38 10:18 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:22 15:18 16:18 17:18 17:33 18:18 19:33
2 4:39 5:21 5:47 6:16 6:46 7:11 7:38 7:34 7:40 8:39 10:19 11:19 11:19 12:19 13:19 13:19 14:23 15:19 16:19 17:19 17:34 18:19 19:34
2 4:40 5:22 5:48 6:17 6:47 7:12 7:39 7:35 7:41 8:40 10:20 11:20 11:20 12:20 13:20 13:20 14:24 15:20 16:20 17:20 17:35 18:20 19:35
2 4:42 5:24 5:50 6:19 6:49 7:14 7:41 7:37 7:43 8:42 10:22 11:22 11:22 12:22 13:22 13:22 14:26 15:22 16:22 17:22 17:37 18:22 19:37
2 4:43 5:25 5:51 6:20 6:50 7:15 7:42 7:38 7:44 8:43 10:23 11:23 11:23 12:23 13:23 13:23 14:27 15:23 16:23 17:23 17:38 18:23 19:38

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

nejede 24.12.
nejede od 23.12. do 3.1., od 29.1. do 7.2., 24.3., 25.3., od 1.7. do 31.8., 26.10. a 27.10. Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

405 Platí od: 13.12.2015

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,Kovohutě
Čelákovice,Žel.St.  

Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Záluží
Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy
Jirny
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Rozc.Horoušánky
Úvaly,V Setých
Úvaly,Elektromechanika
ÚVALY,ŽEL.ST.  

ÚVALY,ŽEL.ST.  
Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,V Setých
Úvaly,Rozc.Horoušánky
Horoušany,Horoušánky
Jirny,Nové Jirny,II
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny
Nehvizdy
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy,Nehvízdky
Čelákovice,Záluží
Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Žel.St.  

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

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -
 -

 -
 -

Tarifní pásmo

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

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.

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

13:40 15:38 16:38  2 5:38 6:38 7:20 8:38
13:42 15:40 16:40  2 5:36 6:36 7:18 8:36
13:45 15:43 16:43  x 2 5:33 6:33 7:15 8:33
13:49 15:47 16:47  2 5:29 6:29 7:11 8:29

15:56 16:56  2 5:23 6:23 7:05 7:52
16:01 17:01  x 2 5:17 6:17 7:47
16:04 17:04  2 5:14 6:14 7:44

17:06  x 2 6:12 7:42
6:05 7:40 15:02 17:09  3 6:09 7:39 12:27 14:02 15:02 16:02
6:08 7:43 15:05  3 12:24 13:59 14:59 15:59
6:12 7:47 15:09  3 12:20 13:55 14:55 15:55

na znamení
jede v pracovních dnech

nejede od 23.12. do 3.1., od 29.1. do 7.2., 24.3., 25.3., od 1.7. do 31.8., 26.10. a 27.10.
nejede od 23.12. do 3.1., 29.1., od 7.3. do 13.3., 24.3., 25.3., od 1.7. do 31.8., 26.10. a 27.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286427 Čelákovice - Vyšehořovice - Kounice

427 Platí od: 13.12.2015

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

ČELÁKOVICE,TOS
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,V Hájku
Čelákovice,Sedlčánky
Mochov
Vyšehořovice,Kozovazy

Vysvětlivky:
x -
 -

 -
 -

Vyšehořovice
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vykáň
Černíky
KOUNICE

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

Tarifní pásmo



str. 16 leden 2016

DOPRAVA, INZERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede od 1.7. do 31.8.
jede od 1.7. do 31.8.
V zastávce Čelákovice, žel.st. navazují vlaky linky S2 nebo S20 do Prahy.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

443 Platí od: 1.7.2015

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

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

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -

 -
 -

Tarifní pásmo

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

Tarifní pásmo

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

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!

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

Od 13. prosince 2015 platí nové jízdní řády vlaků

Zdroj: Jízdní řád 2016

Trať 231
TAM ZPĚT

Pracovní dny
Víkendy

a státní svátky
Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

Čelákovice-Jiřina XX:01, XX:31 XX:01, XX:31 XX:56, XX:26 XX:56, XX:26
Čelákovice XX:04, XX:34 XX:04, XX:34 XX:53, XX:23 XX:53, XX:23
Praha-Vysočany XX:24, XX:54 XX:24, XX:54 XX:33, XX:03 XX:33, XX:03
Praha-Mas. n. XX:32, XX:02 XX:32, XX:02 XX:25, XX:55 XX:25, XX:55

Trať 074 TAM ZPĚT

Čelákovice XX:36 XX:21
Čelákovice-zast. XX:39 XX:17
Lázně Toušeň XX:44 XX:13
Brandýs n. Labem XX:54 XX:04



str. 17www.celakovice.cz

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

2 4:49 5:46 5:46 6:46 7:16 9:16 9:16 11:16 13:16 13:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
2 4:56 5:53 5:53 6:53 7:23 9:23 9:23 11:23 13:23 13:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
2 4:56 5:56 5:56 6:56 7:26 9:26 9:26 11:26 13:26 13:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 19:56

x 2 5:01 6:01 6:01 7:01 7:31 9:31 9:31 11:31 13:31 13:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:01
2 5:04 6:04 6:04 7:04 7:34 9:34 9:34 11:34 13:34 13:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:04

x 2 5:06 6:06 6:06 7:06 7:36 9:36 9:36 11:36 13:36 13:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:06
3 4:09 5:09 6:09 6:09 7:09 7:39 9:39 9:39 11:39 13:39 13:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:09
3 4:12 5:12 6:12 6:12 7:12 7:42 9:42 9:42 11:42 13:42 13:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:12

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

x 3 5:27 5:57 6:27 6:27 9:57 9:57 11:57 13:57 13:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:27
3 5:28 5:58 6:28 6:28 9:58 9:58 11:58 13:58 13:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:28
3 5:29 5:59 6:29 6:29 9:59 9:59 11:59 13:59 13:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:29

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

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

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

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

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

5 3:55 4:55 5:25 5:25 5:55 6:55 7:25 9:25 11:45 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
x 5 3:58 4:58 5:28 5:28 5:58 6:58 7:28 9:28 11:48 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28

5 4:00 5:00 5:30 5:30 6:00 7:00 7:30 9:30 11:50 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
x 5 4:02 5:02 5:32 5:32 6:02 7:02 7:32 9:32 11:52 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32

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

4 4:08 5:08 5:38 5:38 6:08 7:08 7:38 9:38 11:58 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
4 4:09 5:09 5:39 5:39 6:09 7:09 7:39 9:39 11:59 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
3 4:13 5:13 5:43 5:43 6:13 7:13 7:43 9:43 12:03 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
3 4:17 5:17 5:47 5:47 6:17 7:17 7:47 9:47 12:07 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47

x 3 4:20 5:20 5:50 5:50 6:20 7:20 7:50 9:50 12:10 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
3 4:21 5:21 5:51 5:51 6:21 7:21 7:51 9:51 12:11 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
3 4:22 5:22 5:52 5:52 6:22 7:22 7:52 9:52 12:12 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52

x 3 4:23 5:23 5:53 5:53 6:23 7:23 7:53 9:53 12:13 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
3 4:25 5:25 5:55 5:55 6:25 7:25 7:55 9:55 12:15 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55
3 4:20 5:25 5:55 5:55 6:40 7:25 8:10 9:55 9:55 11:55 13:25 13:55 13:55 14:25 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55
3 4:22 5:27 5:57 5:57 6:42 7:27 8:12 9:57 9:57 11:57 13:27 13:57 13:57 14:27 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57
3 4:23 5:28 5:58 5:58 6:43 7:28 8:13 9:58 9:58 11:58 13:28 13:58 13:58 14:28 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58

x 3 4:27 5:32 6:02 6:02 6:47 8:17 10:02 10:02 12:02 13:32 14:02 14:02 14:32 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
3 4:31 5:36 6:06 6:06 6:51 8:21 10:06 10:06 12:06 13:36 14:06 14:06 14:36 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
3 4:34 5:39 6:09 6:09 6:54 8:24 10:09 10:09 12:09 13:39 14:09 14:09 14:39 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09

x 2 4:37 5:42 6:12 6:12 6:57 8:27 10:12 10:12 12:12 13:42 14:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
2 4:39 5:44 6:14 6:14 6:59 8:29 10:14 10:14 12:14 13:44 14:14 14:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14

x 2 4:42 5:47 6:17 6:17 7:02 8:32 10:17 10:17 12:17 14:17 14:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
2 4:47 5:52 6:22 6:22 7:07 8:37 10:22 10:22 12:22 14:22 14:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
2 4:48 5:53 6:23 6:23 7:08 8:38 10:23 10:23 12:23 14:23 14:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
2 4:55 6:00 6:30 6:30 7:15 8:45 10:30 10:30 12:30 14:30 14:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede od 1.7. do 31.8.
jede od 1.7. do 31.8.
nejede 31.12.
jede také 24.12., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.
nejede od 23.12. do 3.1., 29.1., od 8.2. do 14.2., 24.3., 25.3., od 1.7. do 31.8., 26.10. a 27.10.
jede od 23.12. do 3.1., 29.1., od 8.2. do 14.2., 24.3., 25.3., od 1.7. do 31.8., 26.10. a 27.10.
nejede 24.12., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  
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•  Petr Studnička, místostarosta II

Od roku 2016 je možné žá-
dat o registrační značky na 
přání. Zájemce se obrátí na 
příslušný úřad obce s rozší-
řenou působností a v případě 
schválení navrhovaného zně-
ní značky a zaplacení poplat-
ku 5 000 Kč za jednu tabulku 
mu bude značka do 15 dnů 
od zaplacení dodána. Nově 

bude existovat možnost vystavení třetí regis-

trační značky k použití na nosič na jízdní kola.
Výraznou změnou je nové pojetí dálniční sítě, kdy 
rychlostní silnice jsou přeznačeny na dálnice. 
Formálně díky tomuto opatření přibylo v České 
republice 450 km dálnic a tato změna se dotkla 
výměny asi 500 kusů dopravních značek. Ceny 
dálničních kuponů pro rok 2016 zůstávají stej-
né jako v roce 2015. Roční kupon s platností od  
1. prosince 2015 do 31. ledna 2017 stojí 1 500 
Kč, měsíční kupon 440 Kč a desetidenní kupon 
310 Kč. Rychlostní komunikace R10 z Prahy 
do Turnova nese nově označení D10, Pražský 
okruh je přečíslován z R1 na D0.

V prosinci 2015 schválila Poslanecká sněmov-
na Parlamentu ČR novelu zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, která se zaměřuje na 
větší bezpečnost účastníků silničního provozu 
a měla by začít platit v polovině roku 2016. Mezi 
nejvýraznější změny patří nově povinnost chod-
ců nosit reflexní prvky při pohybu na vozovce 
bez veřejného osvětlení mimo obec při snížené 
viditelnosti, omezení provozu vozítek segway či 
definice zóny pro cyklisty (cyklistická ulice). Po-
licie bude nově moci zadržet osvědčení o regis-
traci vozidla (malý technický průkaz) v případě, 
že zjistí špatný technický stav vozidla.

Změny týkající se silniční dopravy v roce 2016

DOPRAVA
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Dne 15. 1. 2016 oslaví paní 
Marie KUČEROVÁ své  
80. narozeniny. 
Děkujeme jí za její lásku a od-
danost rodině a přejeme jí do 
dalších let hodně zdraví, po-
hody, štěstí a zachování její 
neuvěřitelné vitality.
S láskou Milan a Martin s rodinami.

Dne 18. 1. 2016 oslaví 65. na-
rozeniny Ladislav WEYROS-
TEK.
Vše nejlepší, hodně zdraví 
a radosti ze života přejí Alča, 
rodina a kamarádi.

Dne 10. 1. 2016 by se dožil 60 
let pan Jaroslav ROSICKÝ.
Kdo jste ho měli rádi, vzpo-
meňte s námi.
Děkuje a vzpomíná celá ro-
dina.

Dne 20. 1. 2016 uplynulo 10 
smutných let od úmrtí našeho 
milovaného manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 
Zdeňka JANÁKA.
S láskou a vděčností vzpomí-
ná celá rodina.

Dne 23. 1. 2016 by se dožil 100 let učitel a ředi-
tel ZŠ v Čelákovicích pan Miloslav SOMMER.
Vzpomínají dcera s rodinou.

spolecenská kronika

•  Matthew Moistner

Bývalý britský voják Matthew Moistner ze 
Skotska, žijící v Čelákovicích, byl pozván 
svým regimentem „the Queen‘s Own Higlan-
ders“, aby pochodoval v průvodu při oslavě 
tzv. Vzpomínkové neděle v Londýně.
Každý rok Britové slaví Vzpomínkovou nedě-
li, aby vzdali hold těm, kteří zemřeli v první 
a druhé světové válce i v dalších válečných 
konfliktech poté. Obřadu se zúčastnila krá-
lovna Alžběta II. se zbytkem britské královské 
rodiny a tento rok i holandský král Willem.
Průvod začal na Trafalgarském náměstí a po-
kračoval k Cenotaphu, mramorovému pomní-
ku blízko Westminsterského paláce v centru 
Londýna. Matthew se ho účastnil společně 
s dalšími šedesáti třemi Highlandery, se kte-
rými sloužil v armádě. Přítomen byl i Donald 
Smith, devadesátipětiletý veterán z druhé svě-
tové války, který byl v roce 1941 zajat Němci 
ve francouzském městě St. Valery a strávil 
více než tři roky ve vězeňském táboře. Mat-
thew tlačil Donalda na kolečkovém křesle, aby 
položili věnec za svůj regiment.
Centrum Londýna bylo uzavřeno kvůli pocho-
du deseti tisíců vojáků z celého světa a také 
kvůli více než padesáti tisícům diváků, kteří 
stáli kolem cesty. Queen‘s Own Highlanders 
pochodovali kolem prince Williama, který jim 
zasalutoval, a poté se účastnili krátké boho-
služby na počest mrtvých ve Westminster-
ském paláci.

Stálo to za to
•  Vladimír Duník

Dne 28. listopadu 2015 proběhla ve výstavní 
místnosti Městského muzea, nikoliv v Síni Jana 
Zacha, jak bývá zvykem, vernisáž výstavy obča-
nů „umělců“, kteří jsou postiženi tak, že nemohou 
ovládat své ruce. Na výstavu „Ne ruka, to duše 
maluje“ zaslali svá úžasná díla autoři malující ústy 
a nohama. Díky bezbariérovému přístupu se ver-
nisáže mohli osobně zúčastnit i dva autoři, jejichž 
díla jsme mohli obdivovat. Teprve při seznámení 
se s těmito osobnostmi a jejich díly si člověk uvě-
domí, jakou silnou vůli a chuť do života musí pro-
kázat, aby mohla tato díla vzniknout. Jakou nedo-
ceněnou výhodu máme, když jsme zcela zdraví, 
oproti těm, kterým to bylo z jakýchkoliv důvodů 
odepřeno. Zasloužilého ocenění se dostalo vy-
staveným dílům a jejich autorům od přítomných 
bouřlivým potleskem. Dne 3. prosince 2015 jsem 
se zúčastnil besedy se spisovatelem historických 
románů a detektivních příběhů Vlastimilem Von-
druškou. Pro avizovaný velký zájem pořadatel 
(Městská knihovna) besedu prozíravě přesunul do 
Síně Jana Zacha Městského muzea. Talk show, 
jak byla beseda uvedena na pozvánce, by lépe vy-
stihoval termín „One man show“. Host velmi vtip-
ně a poutavě na příkladu postav svých knih přiblí-
žil přítomným život našich předků ve středověku. 
Dlouhotrvající aplaus beznadějně naplněného sálu 
byl zaslouženou odměnou za úžasný zážitek. Po-
řadatelům obou akcí skládám hlubokou poklonu.

O Kubě – zemi přátel
•  Petr Macháček

Ve čtvrtek 26. 11. v sále TS Čelákovice proběhla 
beseda o Kubě, kterou organizovala MěO KSČM 
ve spolupráci se Společností česko – kubánského 
přátelství. Rozhodl jsem se tímto příspěvkem po-
dělit se s vámi o dojmy a zážitky z této akce.  
„Kuba, pro některé ostrov svobody, pro druhé 
zase ostrov utrpení a nesvobody“, těmito slovy za-
hájil besedu předseda Městské organizace KSČM 
Vladimír Duník. Téměř ze všech dostupných zdro-
jů se dovídáme o této hrdé a nepokořené zemi 
samé negativní informace. O tom, jaká je Kuba 
současnosti, se přišel mezi nás podělit se svými 
zkušenostmi a zážitky Milan Havlíček, který Kubu 
v nedávné minulosti sám dvakrát navštívil.
Beseda probíhala ve dvou částech. V prvé nám 
promítl krátký střihový film ze svého pobytu, 
v němž ukázal krásy tohoto ostrova, jeho přírodu, 
architekturu a hlavně život místních obyvatel, kte-
rý doprovázel vlastními postřehy a historkami.
Druhá část byla věnována otázkám přítomných ob-
čanů. Průběh besedy mne jednoznačně přesvědčil 
o tom, že pro pana Havlíčka je Kuba, její příroda, 
ale především její lid naprosto srdeční záležitostí. 
Chci tímto panu doktorovi moc poděkovat za krás-
ný zážitek, a to jistě nejen pro mě. Svědčí o tom 
i velmi slušná účast, včetně mladých. 
Již nyní se těším na další besedy v obdobném 
duchu. Tato beseda ve mně probudila též silnou 
národní hrdost, a to nikoliv k současnému Česku, 
ale k násilně rozbitému Československu. 
S pozdravem Venceremos váš upřímný poslu-
chač.

Poděkování
• Majitelé garáží vedle sportovní haly Vikomt 

děkují Městské policii za příkladnou a rych-
lou pomoc při odstranění cizích vozidel.

• Doktor Švorc děkuje kolektivu Městské 
knihovny za mimořádnou ochotu a vstřícné 
jednání.

Přijďte si také zacvičit
•  Jana Bardiovská

Chci se s vámi podělit o svůj zážitek. Potkala 
jsem na náměstí kamarádku, ale moc jsme si 
nepopovídaly, protože spěchala na cvičení se-
niorů. Slovo dalo slovo a já příští čtvrtek v 10.00 
hodin stála na recepci sportovního zařízení, za-
platila 65 Kč a šla se převléci do šatny, kde již 
byly připraveny další cvičenky. Měla jsem oba-
vu, zda nebudou v nějakých značkových úbo-
rech, ale nic takového.
Tělocvična byla prostorná, čistá a paní cvičitel-
ka Veronika Kratochvílová úplné sluníčko. Cvi-
čilo se podle hudby, nejprve trochu rychleji na 
zahřátí, pak s činkami, na balonech, s míčky, na 
žíněnkách a nakonec relax na uklidnění. Hodina 
rychle uběhla a i přesto, že mi je už přes 70 let, 
jsem zvládla cvičení bez problémů. Odcházela 
jsem trochu unavena, ale spokojená, že jsem 
překonala počáteční obavy, zda to dokážu. Ur-
čitě příště přijdu zase. 

kscm informuje

Matthew Moistner a Donald Smith. Foto: soukromý 
archiv autora

Londýnská  
Vzpomínková neděle
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Mandaly v knihovně
•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Od 7. ledna do 5. února 2016 můžete navštívit 
v naší knihovně výstavu Mandaly. 
Zveme vás současně na workshop malová-
ní mandal, který pořádáme v rámci výstavy ve 
čtvrtek 21. ledna 2016 od 18.30 hod. Dozvíte 
se, co je to mandala, jaké je její využití a jednu 
mandalu si nakreslíte, také vás čeká malý dárek. 
Akce je vhodná pro děti i dospělé. Na workshop 
se můžete předem přihlásit v knihovně nebo na 
tel.: 326 991 515. Autorkou výstavy a lektorkou 
workshopu je Jana Heidenreichová.

„Jmenuji se Jana Hei-
denreichová a v Městské 
knihovně můžete v lednu 
vidět výstavu mých mandal 
a zúčastnit se workshopu. 
V současné době se kromě 
této tvorby zabývám meto-
dou cesty k vyrovnanému 

životu – Kineziologií One Brain. Zlom mého ži-
vota nastal před pěti lety operací páteře. Tehdy 
jsem ještě nechápala souvislosti mezi způsobem 

myšlení a zdravím. Dnes vím, že nám naše duše 
prostřednictvím těla sděluje, že něco děláme 
špatně. Po operaci jsem si to uvědomila a za-
čala žít jinak. Díky tomu jsem objevila mandaly 
a jejich léčivé účinky.
V dnešní době plné stresů, výkonů a kariéry hle-
dají lidé změnu ve svém životě, cestu k sobě, 
pomoc při řešení problémů. Kreslení mandal je 
tím nejjednodušším způsobem, jak nalézt tyto 
změny. Pro děti mají mandaly stejný význam 
jako pro dospělé. I ony potřebují uklidnění a har-
monii.
Pokud naše emoce už nezvládneme sami, mů-
žeme využít metodu kineziologie. Pomáhá nám 
změnit negativní obraz sebe sama tak, že změ-
níme způsob jeho vnímání a vyléčíme jak fyzic-
ké potíže – bolesti, nemoci, poruchy imunity, 
tak psychické – vztahy k lidem, k sobě, strachy, 
fobie. S technikami kineziologie to nemusí být 
zápas, ale jemná a účinná pomoc. Tato meto-
da představuje sjednocení těla, mysli a ducha. 
Jakmile spojíme tyto tři složky svého Já, získá-
me dost sebevědomí a energie, abychom mohli 
přeměnit naši planetu na místo, kde by se nám 
krásně žilo. 
A to je moje životní cesta.“

Spisovatel  
Vlastimil Vondruška 

v Čelákovicích
•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Městská knihovna uspořádala ve čtvrtek  
3. prosince setkání čtenářů a obdivovatelů knih 
Vlastimila Vondrušky s jejich autorem. Známý 
historik, spisovatel a publicista ve své talkshow 
na téma Oldřich z Chlumu – román a skuteč-
nost vyprávěl o našich předcích ve středověku. 
Na mnoha příkladech záznamů z kronik a soud-
ních spisů dokládal způsob života tehdejší spo-

lečnosti a jak ho promítá do příběhů a postav 
svých knih. Vtipně komentoval podmínky života 
našich předchůdců ve srovnání se současností. 
Večer proběhl ve zcela zaplněné Síni Jana Za-
cha v muzeu, jeho součástí byla autogramiáda 
V. Vondrušky a jeho paní, historičky Aleny Von-
druškové. Příjemný večer byl skvělou tečkou za 
bohatou programovou nabídkou knihovny v loň-
ském roce.

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

Mandala z archivu Jany Heidenreichové

Talkshow Vlastimila Vondrušky. Foto: archiv knihovny

Foto: Jana Vondráčková

Betlém z perníku pro knihovnu vyrobila paní Jiřina Cho-
cholová, děkujeme. Foto: archiv knihovny

Knihovna přeje všem 

čtenářům a návštěvníkům 

knihovny do nového roku 

hodně zdraví a pěkné 

zážitky nad dobrou knihou.

Autogramiáda Vlastimila Vondrušky. Foto: archiv 
knihovny
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Český Ježíšek
•  učitelky MŠ

Naše mateřská škola se již druhým rokem zú-

častnila akce Vypouštění balonků s přáním 
k Ježíškovi.
Dne 4. prosince 2015 jsme se s dětmi i s rodi-
či sešli v areálu školky a přesně v 15.15 hod., 
na pokyn Rádia Impuls, se vzneslo k nebi 160 
balónků. Každý z nich nesl kartičku s vánočním 
přáním od dětí z MŠ.
Velmi milým překvapením pro nás bylo, když se 
ozvali lidé z Ústí nad Orlicí a z Šumperka… Až 
tam balonky doletěly. A co víc, manželský pár, 
který našel balonek zachycený na stromě na za-
hradě, se rozhodl splnit vánoční přání napsané 
na lístečku.

Těšíme se na další ročník.

PF 2016
•  Gymnázim Čelákovice

Do nového roku 2016 vám přejeme spoustu 
příjemných řádků a přinášíme hned několik od 
našeho básníka…

Chci běžet dál
•  Vojtěch Mrklas, sexta A – vítěz Macharova 

Brandýsa

Občas je chvíle tak zvláštní,
že pro jediné bych se všeho vzdal.
Zbavit se co nejdříve sžírajících záští,
potom už jen běžet dál a dál.

Chci běžet dál a dál,
utéct před tím vším.
Utéct před tím, co mi cosi vzal
a schovat se během lžím i přím.

Chci běžet dál a dál,
proběhnout skrze lesy nenávisti,
slzami utopit svůj žal.
Ať padají na zem, jako na podzim listí.

Nyní chci běžet dál a dál.
Z poháru zmatení jsem dosud pil,
na konci mi snad bude otevřen sál,
o ten jsem přece hrál.

•  Martina Kotrbová, učitelka SOŠ Čelákovice

Naše škola otevřela v říjnu tohoto školního roku 
pro děti a mládež „Kroužek dovedných rukou“. 
Jeho členové se scházejí každý čtvrtek od 15.00 
do 16.45 hod. v nových školních dílnách (mode-
lárna v areálu TOS).
Děti pracují pod vedením učitele odborného 
výcviku se dřevem, jedinečným přírodním ma-
teriálem, který nejen příjemně voní, ale i krásně 
vypadá. Tento rok již zhotovily různé hlavolamy, 
rámečky na fotografie, stojany na tužky, ježka, 
vařečky, imitaci selské židličky pro panenky. 
Na každého člena kroužku dává pozor jeden 
ze starších učňů oboru truhlář. Pozorně dohlíží, 
aby si nikdo neublížil. 
Pokud vás informace o kroužku zaujala a chtěli 
byste se dozvědět více, můžete jej se svými dět-
mi osobně navštívit. 

Vypouštění balonků s přáním k Ježíškovi. Foto: archiv 
MŠ

tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Členové kroužku s vedoucím Lubomírem Kmecem. 
Foto: archiv školy

Hasiči na Kamence
•  Ivana Sekyrová a Pavlína Kučerová, zástup-

kyně ředitelky školy

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 proběhlo na Kamence 
prověřovací cvičení jednotek PO. Cvičení se 
zúčastnila jednotka HZS stanice Stará Bole-
slav, jednotka SDH Čelákovice a jednotka SDH 
Brandýs nad Labem.

Byl simulován požár šatny, která je umístěna 
v suterénu budovy. V důsledku rozšíření požáru 

došlo k evakuaci všech dětí a učitelů z budovy 
staré Kamenky. Třída 5. C nacházející se v 1. 
patře této budovy musela být evakuována po-
mocí žebříku s plošinou z důvodu zakouření 
únikové cesty. Děti odvážně opouštěly svou 
třídu oknem.
Po skončení cvičení si všechny děti z 1. stupně 
prohlédly hasičská auta a jejich vybavení.
Děkujeme hasičům, dětem i učitelům za bez-
problémové zvládnutí celé akce, která prověřila 
i naši schopnost rychlé evakuace.

PF 2016
•  žáci a učitelé Kamenky

V novém roce přejeme všem čtenářům Zpra-
vodaje hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů 
v osobním i pracovním životě.

Evakuace pomocí žebříku s plošinou. Foto: archiv  
školy

Kroužek dovedných 
rukou

ZÁPIS dětí do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL
zřízených městem Čelákovice

pro školní rok 2016/2017
proběhne na obou školách

ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 13.00 do 17.00 hod.
a v pátek 22. ledna 2016 od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.
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Masopustní průvod v Sedlčánkách
•  Denisa Vernerová a Aleš Nekola, členové osadního výboru Sedlčánky

Rok se s rokem sešel a máme tady opět období masopustu, čas, veselí a hodování.
Tímto vás zveme na druhý ročník masopustního průvodu v Sedlčánkách, který se bude konat v so-
botu 13. 2. 2016. Tyto průvody chodí o týden dříve, ale z důvodu jarních prázdnin jsme se rozhodli 
průvod o týden odložit. Děkujeme za pochopení.
Sraz účastníků je v 10.00 hod. na Mírovém náměstí před bývalou školou v Sedlčánkách.
Průvod masek předpokládá trasu ulicemi: Ke Křížku, Na Hrázi, Na Plácku, Komenského, Na Vošver-
ku, Matěje Koštíře, Josefa Klicpery, Františka Chvátliny, Čelákovskou, Bezejmennou, U Dubu, Zá-
branskou, Průběžnou, Fučíkovou a Smetanovou.
Těšíme se na bohatý rej masek a ti, co nepůjdou s námi a budou chtít, aby se u nich průvod zastavil, 
nechť mají otevřená vrátka!

Masopustní průvod v Sedlčánkách, 2015. Foto: Jana 
Vondráčková

Co také umí naši žáci
•  Andrea Pokorná, 5. C

Zeptala jsem se spolužáka…
„Jmenuji se Vladimír Fafek, je mi 10 let a jsem 
žákem 5. C Základní školy J. A. Komenského. 
Jsem mistrem Evropy v karate v kategorii bílý až 
oranžový pásek.
Proč právě karate? Při procházce v parku jsem si 
před třemi roky všiml plakátu, který zval na nábor 
do oddílu karate. Zalíbilo se mi tam a od té doby 
se tomuto sportu věnuji. Kromě zmiňovaného  
1. místa na ME v Belgii jsem také ve své kate-
gorii třetí na MS v Polsku. Mým největším snem 
je stát se příští rok mistrem světa a dosáhnout 
na co nejvyšší pásek. Mistrovství světa se bude 
konat v červnu 2016 v irském Dublinu a už teď 
se na něj moc těším.
Na karate se mi líbí všechno – mám skvělé kama-
rády, výborné trenéry, užijeme si legraci, baví mě 
tréninky i závody.“

Velký třesk
•  Alena Špitálská, Alena Keřtofová, Marcela 

Svašková, Matěj Nosek, porota

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 proběhlo velké finále 
nové soutěže v recitaci vlastní básně, kterou 
pořádá naše škola. Celkem se zúčastnilo 24 
žáků od čtvrté do osmé třídy. Byla hodnocena 
originalita, vtipnost a přednes. 

Témata:
- Moje průšvihy (ve škole i jinde);
- Škola – láska mého života;
- Moje oblíbené jídlo aneb Já a lednička;
- Sportuji rád – vždy, všude a za každého počasí;
- Můj domácí mazlíček;
- Vlastní téma.

Výsledky 4. a 5. třídy:
1. místo: Lara E. Kožušníková (5. A)
2. místo: Eva Chrůmová (5. B)
3. místo: Petr Černý (5. A)

Výsledky 7. a 8. třídy:
1. místo: Silvestr Janák (7. A)
2. místo: Kamelie Georgieva (8. B)
3. místo: Jana Bílková (8. A)

Abrakadabra
•  vyučující 4. tříd

V průběhu podzimu jsme využili nabídky Ná-
rodního technického muzea v Praze a přihlásili 
jsme čtvrté třídy na workshopy v rámci pro-
jektu Kids´Lab Abrakadabra. Projekt umožňu-
je dětem objevovat svět chemie skrze jedno-
duché a bezpečné experimenty, které mohou 
v budoucnosti vzbudit jejich zájem o vědu, ze-
jména o chemii.
Workshop byl věnován vodě a její čistotě. 
Všichni si vyzkoušeli, jak jednoduché je vodu 
znečistit a kolik kroků je potřeba k jejímu opě-
tovnému vyčištění. V druhé části děti připra-
vovaly sliz, který pro ně byl skvělým zdrojem 
zábavy, ale i poučení. Tento svůj výrobek si 
mladí chemici odvezli domů. Jistě k velké ra-
dosti rodičů.

Vánoční akce ve školní 
družině

•  Renata Yahyaoui a Věra Krušková, vycho-
vatelky

Období adventu – čas nákupů, úklidu, pečení 
cukroví, čekání na nejkrásnější dny v roce – Vá-
noce. Pro všechny, kdo chtěli v těchto uspěcha-
ných dnech strávit jedno příjemné odpoledne, 
připravily děti a vychovatelky naší školní družiny 
Vánoční jarmark.
Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se v 16.00 hodin 
otevřely dveře do vánočně vyzdobené školní 
jídelny. Tam na příchozí čekalo množství dáreč-
ků, které žáci vyrobili. Děti se při prodeji svých 
výrobků velice snažily a rodiče nešetřili chválou. 
Během nákupů se mohl každý také občerstvit 

něčím dobrým a posedět s přáteli při poslechu 
vánočních koled. Před devatenáctou hodinou 
bylo vše, co jsme nachystali, vyprodáno, a pro-
to věříme, že se vám náš Vánoční jarmark líbil. 
Děkujeme také kuchařkám školní jídelny, které 
občerstvení připravily.
V pátek 4. prosince jsme se připojili k před-
vánoční akci vypouštění balónků, jejíž smysl 
spočívá v tom, že v jednu chvíli si mohou děti 
vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška 
k nebi, a připojit se tak k ostatním dětem po 
celé republice. Akci celorepublikově pořádá 
Český Ježíšek. S dětmi z družiny jsme vypustily 
celkem 110 balónků s jejich přáním. Věříme, že 
nejen jim se jich přání vyplní.

Já a lednička
•  Silvestr Janák, 7. A

Plno dobrot je tu právě,
to se zase mám.
Otevřu si dveře hravě,
co si asi dám?

Salámek se na mě směje,
beru jogurt s víčkem.
Ten mi náhle spadl, to ne,
teď tu stojím s pokydaným tričkem.

Otírám ten humus z ní.
Ví, že je to milé.
Kompresorek vrní v ní,
v lednici, té bílé.

Než se někdo objeví, 
bude všechno v pohodě.
Nikdo se tak nedoví,
o mé malé nehodě. 

Vánoční jarmark ve školní družině. Foto: archiv školy

Ocenění žáci. Foto: archiv školy
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•  Rada a členové Spolku houbařů Čelákovice

A máme tu leden a s ním řadu i léčivých zimních 
hub. Nejsou-li opravdu třeskuté mrazy a teplo-
ta dlouhodobě neklesá pod nulu, tak můžete 
být při houbaření v zimě velmi úspěšní. Situa-
ci umocňuje ještě fakt, že houbařů, kteří se za 
houbami do přírody vydávají v zimě, je opravdu 
poskrovnu. Zimní les je překrásný, klidný a hou-
by jsou bonus, který potěší.
Zimní houby jsou na chlad velmi dobře přizpů-
sobeny a mohou i lehce přemrznout. Z nejed-
lých hub najdeme např. černorosol bukový, 
smrkový nebo terčovitý, rosolovky mozkovité 
či listové a choroš zimní. Pokud se oteplí, je 
možné najít hned několik zajímavých druhů 
hub, s nimiž se setkáváme obvykle až na jaře. 
Jde nejčastěji o jehnědku lískovou, různé druhy 
helmovek nebo špiček. Kromě toho se začnou 
objevovat také červení krasavci, vzácný ohnivec 
rakouský, zimní a hlíva hnízdovitá.

Běžně se sbírá pařezník na guláš. Osvědčil se 
i naložený v octě nebo připravený jako „čína“. 
Vhodný je i do směsí. Má podobné využití jako 
hlíva ústřičná. Méně známá je outkouvka pestrá 
– obsahuje krestin, který nejen aktivně potlačuje 
růst určitých rakovinných buněk, ale i podporuje 
imunitní systém, přičemž se působení zvyšuje 
v kombinaci s ozařováním i chemoterapií. Bylo 
prokázáno, že přírodní substance houby je 
účinná 100% proti kmenovým buňkám rakoviny 
prostaty a potlačuje vytváření i jiných tumorů.
Nádherná je penízovka sametonohá, nazývaná 
královnou zimy nebo vánoční houbou. Je k vi-
dění v hustých trsech na odumírajících, ale čas-
to rovněž na živých listnatých stromech. Použí-
vá se jako přírodní antibiotikum k léčení zánětů, 
bělotoku, různých dermatóz, alergie, astmatu, 
Crohnovy choroby, jako prostředek proti nespa-
vosti a k podpoře imunitního systému, ale také 
k posílení činnosti slinivky břišní. Účinná je při 
léčbě rakoviny vaječníků, karcinomu prostaty. 
Již od dob staré Číny se používá při chorobách 

jater i žaludečních vředů. Stačí jen spařit a je 
vhodným doplňkem zeleninových salátů.

Spolkové zprávy
Vážení houbaři i nehoubaři, těší nás, že jsme 
vám mohli v minulém roce určit více než 100 do-
nesených hub. Dovolte nám popřát v nadchá-
zejícím roce koše plného zdraví, dobré nálady 
a samozřejmě hub.
-  Dne 11. 12. proběhlo předvánoční setkání 

houbařů s hudbou. Sešla se celá řada čle-
nů a přátel. Ochutnali jsme nakládané houby 
v octě a pečená kolena od našich sponzorů. 
Diskutovalo se o letošním houbařsky „nároč-
ném“ roce a spřádaly se plány na další období.

-  Rada SHČ připravila plán práce na příští rok. 
Mezi atraktivními plány je určitě návštěva lesů 
v jižních Čechách a krokodýlí farmy, jakož 
i houbaření v Českém ráji v okolí Černého 
mlýna a okolních zřícenin hradů. Můžete jet 
s námi.

-  Tradiční „Zamykání lesa“ se uskutečnilo po 
vánočních svátcích. Po nové oceněné lávce 
jsme prošli do Lipovky, cestou opekli buřty 
a po zamčení lesa jsme absolvovali přednášku 
o nalezených houbách.

-  Zveme vás na první přednášku 2016 – „Lé-
čivé houby, glukany a astrologie“, unikátní 
evropská premiéra se uskuteční 19. 1. 2016 
od 19.00 hod. v houbařském klubu, Kostelní  
č. p. 43. Přednáší astrolog Jiří Šrámek a český 
odborník na léčivé glukany Jan Kroutil. Zveme 
širokou veřejnost.

spolek houbaru celákovice

Z lednového košíku čelákovického houbaře

Penízovka sametonohá. Foto zdroj: internet

Košík. Foto: Vladimír Štibinger

•  spolek Domeček Ve Skále

V době adventu to v „Domečku Ve Skále“ 
opravdu žilo. Vše začalo 28. listopadu již v po-
řadí čtvrtým Adventem Ve Skále, který se stal 
vyhledávanou a hojně navštěvovanou tradicí. 
Jedinečný historický loutkový betlém vás mohl 
okouzlit dalšími doplněnými výjevy a postava-
mi. Po celý den se hrály vánoční koledy v jar-
marečním podání „Kočovného divadla Rózy 
Blechové“, které dětem i dospělým pak sehrá-
lo dvě poutavá loutková divadelní představení. 
I u betléma se hrály na housličky a píšťalky li-

dové koledy v klasickém podání. 
Tak jako při „Vinobraní Ve Skále“, tak i při 
letošním „Adventu Ve Skále“ nás svojí pří-
tomností a umem těšila jedna ze současných 
nejoblíbenějších hereček Vanda Hybnerová. 
Tentokrát ve svém divadelním představení 
„ANGEL-KY“. Jsme moc rádi, že se paní Vanda 
Hybnerová stala patronkou akcí „Domečku Ve 
Skále“ a sama se na nich také podílí. 
Po celý den jste zde mohli potkat množ-
ství nejrůznějších čertů. V šest hodin se 
slavnostně otevřela pekelná brána a ná-
vštěvníkům se tak v plné parádě předsta-

vila celá čertovská chasa. Celý den se nesl 
v kouzelné adventní pohádkové atmosféře, 
kterou přijela zachytit i televize Barrandov. 
Již v pátek 4. prosince se nečekaně Ve Skále 
objevil pro mateřské školy svatý Mikuláš, an-
děl a čert. V podvečer v sobotu 5. prosince se 
v popředí loutkového betlému odehrála kou-
zelná mikulášská nadílka, jako ze starých ma-
lovaných obrázků, svatý Mikuláš si ku pomoci 
povolal tři anděly a pět čertů. Andělé rozdávali 
úsměvy a dárečky a čerti zase vytrestali zlo-
bivce a přikládali do ohně, aby návštěvníkům 
nebyla zima.
V neděli 6. prosince Domeček Ve Skále uspo-
řádal staročeský mikulášský průvod histo-
rickým centrem Prahy. V čele průvodu kráčel 
svatý Mikuláš a anděl, diváci mohli napočítat 
až třicet nejrůznějších čertů. Čertovská ka-
pela všem vyhrávala vesele na cestu a mezi 
davy přihlížejících vládlo neskutečné nadšení 
nad touto podívanou. Velikou radost jsme naší 
návštěvou udělali také pacientům s mentálním 
postižením v sociálním ústavu ve Vlašské ulici, 
kteří si s našimi čerty zazpívali a zatančili. 
Je nám potěšením, že můžeme šířit radost a že 
i někteří dospělí znovu uvěřili již dávno zapo-
menutému kouzlu.
Šťastný nový rok 2016!
Informace a fotografie z našich akcí nalez-
nete na facebooku Domeček ve Skále.

ADVENTNÍ ČAS V DOMEČKU VE SKÁLE

Foto: archiv Domečku Ve Skále
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MĚSTSKÝ BAZÉN
Provozní doba:

po 6.15–7.45 – 19.00–21.30

út – – 17.00–21.30
(17.00–18.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.45 14.00–15.00 19.00–21.30

čt – 14.00–15.00 –

pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so – 11.00–21.30
  (10.00–11.00 senioři/ZTP)

ne – 10.00–21.30
  (9.00–10.00 senioři)

tel.: 326 991 766
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

Městský stadion, stav v létě 2015. Foto: archiv ČeSpo
Městský stadion, stav na podzim 2015. Foto: archiv 
ČeSpo

karate

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

Další významnou soutěží, která se konala zá-
věrem loňského roku, bylo Mistrovství České 
republiky FSKA 2015. Mistrovství se konalo 
v městské sportovní hale v České Lípě a zú-
častnilo se ho přes 300 závodníků z 23 klubů 
z celé ČR. 
Reprezentanti našeho klubu zde vybojovali 
celkem 49 medailí v kategoriích kata individuál, 
kata duo a kata team. Celkem se na stupeň ví-
tězů probojovalo 19 závodníků, kteří si odvezli 
29 zlatých, 11 stříbrných a 9 bronzových me-
daili. Tímto výkonem jsme se stali nejúspěšněj-
ším klubem celého mistrovství.
Mistry České republiky se stali: Veronika Bo-
huslavová (kata a kata team), Klára Vávrová 
(kata), Vladimír Fafek (kata a kata duo), Jakub 
Fidler (kata team), Matyáš Miller (kata team), 
Aleksandar Jordanov (kata duo a kata team), 
Eliška Mihalčatinová (kata, kata duo a kata 
team), Eliška Fiedlerová (kata duo a kata team), 
Jan Pajkrt (kata), Martina Kopecká (kata team), 
Nikola Kunertová (kata, kata duo a kata team), 
Daniel Brejcha (kata), Denisa Brejchová (kata, 
kata duo a kata team), Filip Janda (kata duo 
a kata team), Jan Le (kata team) a David Le 
(kata, kata duo a kata team).
Vicemistry České republiky se stali: Jakub 
Fidler (kata), Eliška Fidlerová (kata), Jan Paj-
krt (kata duo a kata team), Matěj Lippert (kata 
a kata team), Daniel Brejcha (kata OPEN, kata 
duo a kata team), Filip Janda (kata) a Karel Kraj 
(kata).

Druhými vicemistry České republiky se stali: 
Jakub Fidler (kata duo), Matyáš Miller (kata 
a kata duo), Martina Kopecká (kata), Deni-
sa Brejchová (kata OPEN), Filip Janda (kata 
OPEN), Jan Le (kata), Karel Kraj (kata duo) 
a Adam Jelínek (kata duo).

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na mistrovství ČR 2015. Foto: archiv SK Dragon

SK karate Dragon – Nejúspěšnější klub na mistrovství ČR
Všem závodníkům gratulujeme za 
dosažené výsledky, za reprezenta-
ci klubu a města a přejeme hodně 
úspěchů v roce 2016.

Náprava tristního stavu stadionu pokračuje
•  Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní

Od července, kdy byla Čelákovická sportovní, p. o., založena, pokračuje úklid Městského stadionu. 
Nejvíce vypovídající jsou fotografie prostoru za tribunou z července a z listopadu… Tribuna Měst-
ského stadionu, která je snad již definitivně majetkem města, se po letech také dočkala nových 
hasicích přístrojů, požárních poplachových směrnic nebo lékárničky. 

Osvětlení minihřiště po měsících opět funguje
•  Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní

Čelákovická sportovní, p. o., zajistila v rámci údržby svěřených městských sportovišť v Čelákovi-
cích obnovu osvětlení minihřiště UEFA na Městském stadionu. Osvětlení se po dlouhých měsících 
podařilo opravit ještě před začátkem zimní sezony, kdy je hřiště s umělou trávou využíváno nej-
více. Jde o další krok k tomu, aby městská sportoviště v Čelákovicích byla plně funkční a aby je 
mohli využívat amatérští i profesionální sportovci nejen z Čelákovic, ale i z okolí. 
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•  Vlaďka Barešová, sportovní instruktorka 
a trenérka

Sportovní akademie Čelákovice, z. s., (dříve 
Aerobik Studio Čelákovice, o. s.) se zapojila 
do celonárodního projektu „DĚTI NA STAR-
TU“,  všeobecné sportovní přípravy dětí před-
školního a mladšího školního věku, zaměřené 
na rozvoj základní pohybové motoriky, koor-
dinace, obratnosti, rychlosti a síly. S realiza-
cí projektu nám vyšlo vstříc i vedení našeho 
města a z toho máme velkou radost. Díky této 
podpoře se projekt rozběhl v polovině září, 
a tím se Čelákovice zařadily mezi 18 středisek 
ve Středočeském kraji, kde tato unikátní akce 
probíhá. 
„DĚTI NA STARTU“ je projekt určený pro děti 
od 4 do 9 let, ať už se jedná o děti malé, velké, 
subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené 
nebo naopak – u všech dětí chceme především 
probudit radost z pohybu a to se nám daří. 
Především se zaměřujeme na to, jak děti nau-

čit základy ovládání vlastního těla, jak správně 
běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat nebo 
se nebát míče. Právě všeobecná sportovní 
průprava děti komplexně připraví na pozdější 
zvládání specializovaných sportovních disci-
plín a sport je přitom nepřestane bavit. Výuka 
je pestrá a zábavná. Dětem se pohybová akti-
vita po deseti minutách mění. Malí sportovci se 
nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, v půl-
ce hodiny se přejde na míčové hry, motorická 
cvičení a na závěr nechybí ani soutěže a prota-
hování. Protože orientace na výkon rozděluje 
děti na „lepší a horší“, čímž dochází k vylouče-
ní pohybově méně nadaných či jinak hendike-
povaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situ-
ace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich 
budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivní-

mu životnímu stylu, pohybu a sportu, chceme 
tímto přístupem vyloučit obavy a strach z ne-
úspěchu. Děti zde cvičí s radostí, bez stresu 
z výkonů a hlavně s nadšením. Rádi bychom 
touto cestou přivedli ke sportu co nejvíce dětí. 
Děti takto samy poznají, kam je to více táhne, 
co je baví. 
Dětem i rodičům se pak bude lépe rozhodovat, 
kterému sportu se věnovat. Zkušení lektoři na-
víc poradí, pro jaký typ sportu mají děti před-
poklady.
Kurz kopíruje školní rok (září–leden a únor–čer-
ven) a je možné i nadále děti přihlašovat. Cvičí-
me 1x týdně 60 minut, a to ve středu od 15.15 
do 16.15 hod. Další informace získáte na tel.: 
776 635 588.

SPORT

ORKA
•  Martin Bajer

Národní liga pokračovala rychlým tempem 
a tabulka se začíná vyrovnávat. Orka opět ne-
dokázala zabrat proti slabším soupeřům, nao-
pak proti favorizovaným Českým Budějovicím 
předvedla výborný výkon a zaslouženě vyhrá-
la. Na play-off nyní schází Orce 3 body.

FBC STRAKONICE P.A.–ORKA ČELÁKOVI-
CE 8:3
Orka již tradičně přestřílela v první třetině své-
ho soupeře, ale její střely se neujaly a naopak 
dvakrát inkasovala. A když hned v úvodu dru-
hé části inkasovala potřetí, nevypadalo to pro 
Čelákovice dobře. Němeček se Schwanem 
dostali Orku zpět do zápasu, ale vzápětí obra-
na znovu zaspala. Závěrečná třetina kýžený 
nápor Orky nepřinesla, naopak soupeř byl jas-
ně lepší a svůj náskok postupně navyšoval.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC ŠTÍŘI ČESKÉ BU-
DĚJOVICE 5:4
V pozměněné sestavě nastoupila Orka do 
domácího utkání proti favorizovaným Budě-
jovicím.  Přeskupená první pětka o sobě dala 
gólově znát již ve druhé minutě, kdy se přesně 
trefil Doutnáč. Hosté sice vyrovnali, ale herní 
převahu a větší nasazení proměnila Orka ješ-
tě do přestávky brankami Šedy a Kubíka. I ve 

druhé části byla Orka lepší a v její polovině se 
opět prosadil Doutnáč. Budějovice krátce na 
to výsledek korigovaly, v závěru ale utekl obra-
ně hostí Němeček a zvýšil na trojbrankový roz-
díl. Závěrečná třetina přinesla velkou převahu 
hostů, kteří se snažili vyrovnat, ale výborný 
Freiman v brance za svá záda pustil jen dvě 
střely, a tak se Orka mohla radovat ze zaslou-
ženého vítězství.

TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA ČELÁKOVICE 
4:2
Po bezbrankové první třetině se vedení v po-
lovině zápasu ujali domácí, když míček do-
stali nadvakrát za záda Freimana. Orce se 
pak otevřela možnost přesilové hry, ale místo 
vyrovnání naopak inkasovala. A protože ještě 
do konce třetiny proměnila Jaroměř trestné 

střílení, šla Orka do třetí části s tříbrankovým 
mankem. To začal umazávat utěšenou ranou 
Řehák, nicméně za necelou minutu domá-
cí nepovedenou střelou opět odskočili. Šeda 
dokázal výsledek už jen korigovat, a body tak 
zůstaly v Jaroměři.

FBC ČELÁKOVICE
•  Tomáš Holcman

MUŽI
FBC ČELÁKOVICE–FBK FATPIPE PRAHA 8:9
Branky: Horák 4, Sluka 3, Mostecký
Velmi vyrovnané utkání. O cennou remízu jsme 
přišli v závěru utkání. Pražský tým vstřelil rozho-
dující branku dvacet sekund před koncem hrací 
doby.

FBC ČELÁKOVICE–SOKOL BUBENEČ 5:9
Branky: Sluka, Klíma 2, Krejza
O vítězství soupeře rozhodla již první třetina, 
kterou jsme prohráli 0:3. Pak už jsme se nedo-
kázali do zápasu vrátit.

ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE–HODKOVICE NAD MO-
HELKOU 0:2
Přátelské utkání, v němž se nám nepodařilo 
vstřelit ani jednu branku.
Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vý-
věsce v Masarykově ulici č. p. 176.

florbal

Sportovní akademie Čelákovice, z. s.

Foto: archiv spolku

Děti na startu. Foto: archiv spolku

Orka měla v prosinci 2015 zastoupení v 1. historickém 
florbalovém vánočním derby legend. Foto zdroj: www.
facebook.com/orkaflorbal
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SPORT

Poslední smeč
•  Petr Flekač, nohejbalový oddíl TJ Spartak 

Čelákovice

Jeden z nejprestižnějších turnajů v České re-
publice se odehrál v hale Pankrác 12.–13. 12. 
2015. Čelákovice nominovaly jednu trojici, 
v které představily novou posilu na nadcházející 
sezonu, a to Vojtěcha Holase z Mnichova Hra-
diště. K osvědčené sestavě Flekač, Souček tak 
přibyl nadějný polař a nahrávač. 
V sobotní kvalifikaci naše trojice postoupi-
la z první příčky, když porazila Český Brod B 
a Start Praha 2:0 a remizovala s Čakovicemi 
1:1.
V nedělním finále to bylo o něčem jiném. Prohry 
s ITD a s Českými Budějovicemi A znamenaly 
konec postupovým nadějím. Body jsme udělali 
remízou s Karlovými Vary B a s pozdějším vítě-
zem turnaje mužstvem Šacungu. 

Nedělní finálové zápasy:
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–ITD 0:2
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–ŠACUNG 1:1
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–KARLOVY VARY 
B 1:1
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–ČESKÉ BUDĚ-
JOVICE A 0:2

Závěrem bych vám chtěl do nového roku po-
přát mnoho úspěchů a sportovních zážitků a se 
slovy „sportu zdar a nohejbalu zvlášť“ vás opět 
přivítat v nadcházející sezoně v Emity aréně.

Další informace najdete na webových stránkách 
www.nohejbal-celakovice.cz.

šachy

•  Libor Mrozinski

Soutěže družstev SŠS jsou pro nás nadále čer-
nou můrou, ale zároveň i prubířským kamenem. 
Naše „béčko“ prohrálo 29. 11. 2015 s TJ Auto 
Škoda Mladá Boleslav B v poměru 2:6. „Áčko“ 
svůj třetí zápas 22. 11. 2015 se Sokolem Český 
Brod A sice zremizovalo, ale následně prohrá-
lo 6. 12. 2015 se Sokolem Struhařov A 2,5:5,5, 
když jsme po prvních třech partiích zaznamenali 
dvě výhry a jednu remízu, avšak z následujících 
pěti partií jsme neměli žádný bodový zisk. 
V rámci vánočních aktivit proběhla na radnici 
našeho malebného města komorní akce „Ad-
ventní šachy“, v jejímž rámci odehrál trenér Ro-
bert Kubíček celkem 7 partií naslepo. Příchozí si 
mohli navíc vyzkoušet „adventní šachovnici“ – 
každý zájemce si otevřel pár šachových políček 
s úlohami a za jejich vyřešení pak získal odpoví-
dající odměnu. 
Dne 5. 12. 2015 jsme zorganizovali turnaj O po-
hár starosty, který zároveň proběhl jako regio-
nální přebor mládeže. Po desítkách let jsme byli 
schopni úspěšně uspořádat turnaj na regionální 
úrovni. Na turnaj se sjelo celkem 52 dětí z re-
gionu (Lysá, Milovice, Rožďalovice, Nymburk, 

Poděbrady, Kolín, Český Brod, Úvaly, Sázava). 
Díky podpoře pana starosty Pátka, rodičů na-

šich mladých šachistů (zejména Sedmihradští, 
Červinkovi a Jandovi, ale i ostatní), vedení ZŠ 
Kostelní a mnoha dalších nejmenovaných se 
podařilo uskutečnit akci, která město Čeláko-
vice ještě více zviditelnila nejenom na šachové 
mapě našeho regionu. A jak jsme dopadli – z 21 
medailí našim hráčům a hráčkám patří dokonce 
celých 11 – z toho 3 zlaté (Kryštof Pechánek, 
Gabriela Hladká, Zuzana Jandová), 4 stříbrné 
(Pavel Flos, Hana Jankovská, Tomáš Sedmi-
hradský, Věra Jankovská) a 4 bronzové (Lukáš 
Janda, Tereza Tomanová, Daniel Kubíček, Lin-
da Kubíčková).

Mravenčí práce našich trenérů a ostatních čle-
nů ŠK, kteří se věnují práci s našimi šachovými 
talenty, začíná tedy přinášet výsledky. O to více 
nás mrzí, že naše řady ze zdravotních důvodů 
opouští Eduard Platz, zakladatel šachového 
kroužku, vynikající lektor a propagátor šachu 
v Čelákovicích. Velké díky a přání všeho nejlep-
šího za ŠK Spartak Čelákovice.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Šachový klub Spartak Čelákovice

David mezi Goliáši – je Tomáš Sedmihradský stálicí 
nebo pouze meteorem, který se mihne na čelákovickém 
šachovém nebi? Foto: Robert Kubíček

nohejbal

Pečovatelská služba 
města Čelákovic

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 999 801, mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz

http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY  

sekce Sociální péče — Pečovatelská služba

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci  
(s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice,  
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.  

Poradenství vede logopedka  
Marie Lašanová, kontaktní osoba: 

p. Alexander, tel.: 605 329 902.

ZŠ Kostelní využívala umělé kluziště k výuce. Foto: -dv-
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KAM VE VOLNÉM CASE

úterý 12. 1. 9.30 hod.
MUZIKÁL RŮŽENKA
Pohádkový muzikál pro MŠ a volně příchozí, 
vstupné: 40 Kč.

sobota 16. 1. 14.00 hod.
ODPOLEDNE S TANEČNÍMI A LIDOVÝMI PÍS-
NĚMI
Pořad je určen seniorům, vstupné: 50 Kč.

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

čtvrtek 21. 1. 19.30 hod.
KLÍČE NA NEDĚLI
Divadlo Palace – komedie o tom, že dva man-
želské páry se sejdou na nepovedeném mejda-
nu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš 
spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manžel-
ské soužití trpí stereotypem. Režie: Antonín 
Procházka. Vstupné: 280 Kč.

pátek 29. 1. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Obchodní akademie Lysá nad Labem

sobota 30. 1. 20.00 hod.
PLES ASK STARÁ BOLESLAV

sobota 6. 2. 20.00 hod.
ODBOROVÝ PLES
Continental Automotive Czech Republic, s. r. o., 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

pátek 12. 2. 20.00 hod.
DEBUSTROL + HENTAI CORPORATION
koncert

sobota 13. 2. 20.00 hod.
PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

úterý 16. 2. 9.30 hod.
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

pátek 19. 2. 20.00 hod.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

sobota 20. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES SZEŠ

středa 24. 2. 19.30 hod.
FILUMENA MARTURANO
Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních 
rolích slavné komedie, která patří k tomu nejlep-
šímu z italské tvorby. Vstupné: 300 Kč.

sobota 27. 2. 20.00 hod.
PLES MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU 
ČELÁKOVICE

pátek 4. 3. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Gymnázia Čelákovice

sobota 5. 3. 19.00 hod.
II. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁKO-
VIC
Hraje Big Band Felixe Slováčka.

pátek 11. 3. 20.00 hod.
ARAKAIN A DYMYTRY
Koncert, vstupné: 349 Kč.

sobota 12. 3. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Střední odborné školy Čelákovice, s. r. o.

úterý 15. 3. 9.30 hod.
VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Pohádka divadla Mrak pro MŠ a volně příchozí, 
vstupné: 40 Kč.

úterý 15. 3. 19.30 hod.
ŽENA VLČÍ MÁK
Hra Noelle Chatelet je monologem starší dámy 
(Hana Maciuchová), která prožívá ve věku, 
kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smířila 
s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku ži-
vota, nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, 
ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opě-
tovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, 
než je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu 
mládí a povrchní fyzické krásy, kdy je věk a zku-
šenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. 
I „starý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí 
jak! Vstupné: 280 Kč.

pátek 1. 4. 20.00 hod.
WOHNOUT
Koncertní turné k 20 letům skupiny.

do neděle 31. 1.
Městské muzeum
VÝSTAVA NÁPRSTKŮ A KERAMICKÝCH VÁZ
Výstava ve vstupní síni muzea, přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 31. 1. 2016
Městské muzeum
NE RUKA, TO DUŠE MALUJE
Výstava z tvorby umělců s vážným tělesným po-
stižením ve spolupráci s nakladatelstvím UMÚN, 
s. r. o., ve výstavní síni muzea, přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 7. 1.–pátek 5. 2.
Městská knihovna

MANDALY
výstava Jany Heidenreichové

čtvrtek 21. 1. 18.30 hod.
Městská knihovna
MALOVÁNÍ MANDAL
Workshop i s malováním – co je to mandala 
a jaké je její využití. Vede Jana Heidenreichová.

středa 27. 1. 19.00 hod.
Městské muzeum
ČESKÁ STOPA NA JÁVĚ
přednáška Michaely Tomanové

sobota 13.–sobota 27. 2.
Městské muzeum

ŘEMESLA POLABÍ IX
Tradiční výstava výtvarných prací, kterou připra-
vuje MDDM Čelákovice, se koná v obou výstav-
ních prostorech muzea. Přístupná je denně mimo 
pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
Vernisáž výstavy v sobotu 13. 2. 2016 od 
10.00 hod.

pondělí 15. 2. 18.30 hod.
Městská knihovna
„PRAVÁ“ KUBA
Multimediální show s tancem šéfredaktorky ča-
sopisu Cykloturistika Slávky Chrpové.

Změna programu vyhrazena!
Aktuálně na www.celakovice.cz (kalendář 
akcí ve městě)

Foto zdroj: www.wohnout.cz

Foto zdroj: www.mestskadivadlaprazska.cz




