
Dotace na dostavbu základní školy „Kamenky“
Díky novému dotačnímu programu MŠMT získají Čelákovi-
ce dotaci na dostavbu základní školy v Kostelní ulici. Dotace 
jsou určeny pouze pro obce v prstenci kolem Prahy a okrajové 
městské části hlavního města Prahy, ve kterých se rychle zvy-
šuje počet obyvatel.

Pečovatelská služba novou příspěvkovou 
organizací  ...............................................  
Od 1. ledna má město třináct příspěvkových organizací a k prv-
nímu dni roku 2017 se novou organizací zřizovanou městem 
stala i Pečovatelská služba Čelákovice, jejíž ředitelkou byla jme-
nována Václava Snítilá.

Rozpočet města pro rok 2017 .....................
Z 15 přítomných zastupitelů hlasovalo 14 zastupitelů pro návrh 
rozpočtu, se kterým bude město hospodařit v letošním roce. 
Roční objem rozpočtu města dosahuje téměř 350 milionů korun.
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V LEDNU BUDE ZAHÁJENA 
JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 

INVESTIC V HISTORII MĚSTA

l Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravovala několik let 
investici, jejíž náplní je rekonstrukce železniční stanice Čelákovi-
ce. Mezi nejvýznamnější dopady stavby patří vybudování nástu-
pišť a dvou podchodů, čímž se čelákovické nádraží stane bez- 
bariérovým. V  průběhu měsíce prosince byl dokončen výběr 
zhotovitele a uzavřena smlouva s vítězným uchazečem, kterým 
se stala akciová společnost Elektrizace železnic Praha. Náklady 
na realizaci investiční akce překročí půl miliardy korun.

Součástí stavby není výpravní budova, která byla opravena v roce 
2009. Rekonstruován bude železniční svršek o délce 1,502 km, 
který pochází většinou z let 1968–1986. V hlavních staničních ko-
lejích se zvýší rychlost na 100–120 km/h a v  každém směru je 
navržena předjízdná kolej. Nízká úrovňová nástupiště se zpevně-
nou hranou budou nahrazena vnějším nástupištěm podél výpravní 
budovy o délce 200 m ve směru do Prahy, ostrovním nástupištěm 
o délce 200 m ve směru do Lysé nad Labem, které bude přístup-
né dvojicí podchodů, a rovněž vnějším nástupištěm u kusé koleje 
délky 50 m ve směru do Brandýsa nad Labem. Všechna nástupi-
ště budou mít výšku 550 mm. Železniční přejezd na trati 074 přes 
silnici III. třídy bude opatřen celopryžovou konstrukcí.
Během prvního setkání se zástupci zhotovitele stavby byl ře-
šen časový harmonogram prací, postup při vzájemné výměně 
informací i koordinace činností mezi vlastní stavbou a návaz-
nými investičními akcemi města, jako je rekonstrukce chodníků  
a veřejného osvětlení v Kollárově ulici či závěsný chodník v ulici  
U Podjezdu. Předání staveniště proběhne v průběhu měsíce led-
na, kdy se uskuteční i setkání vedení města s pracovníky SŽDC, 
kteří budou po dobu téměř dvou let vykonávat funkci dozoru in-
vestora. V  měsíci lednu bude uzavřena část parkovacích ploch 
u výpravní budovy, aby mohl být zdemolován opuštěný dřevěný 
sklad. Alternativní parkovací plochy budou na panelovém parko-
višti u průmyslového areálu Kovohutí v Křižíkově ulici. Jedná se 
o plochu, která je v docházkové vzdálenosti železniční zastávky 
Čelákovice-Jiřina, nacházející se ve stejném tarifním pásmu (PID 
2) jako železniční stanice Čelákovice. Město zároveň řeší prostor, 
který bude sloužit jako zařízení staveniště. Dojde k záboru místa, 
kde se otáčí autobusy vybraných linek a dlouhodobě se sníží po-
čet parkovacích míst na zpevněné ploše u nádražní budovy, na 
které dnes parkuje až 120 osobních automobilů.

Kresba: Jana Novotná, Čelákovice (www.nasaja.cz)
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
Zpravodaj v roce 2017

Rok 2017 je v pořadí 39., kdy je vydáván Zpra-
vodaj města Čelákovic. Redakční rada Zpravo-
daje, která je komisí Rady města, bude i v le-
tošním roce posuzovat příspěvky doručené 
redakci, jejíž činnost zabezpečuje odbor škol-
ství, informací a kultury Městského úřadu. Čle-
nům redakční rady, kteří vykonávají svou funkci 
bezplatně, jimiž jsou Adéla Dvořáková, Richard 
Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, 
Ivan Vaňousek a Jan Volín, bych rád poděkoval 
za již několikaletou spolupráci.

Grafická podoba Zpravodaje, na kterou jste 
zvyklí, neprojde v letošním roce změnami.  
I nadále bude Zpravodaj vycházet bezplatně 
v barevném provedení v počtu dvanácti vydá-
ní v tomto roce. Zvyšovat se nebude ani cena 
řádkové a plošné inzerce. Barevné ilustrace ve 
velikonočním a vánočním vydání Zpravodaje od 
místních ilustrátorů nebudou chybět ani letos. 
Grafické zpracování, sazbu a tisk Zpravodaje 
města Čelákovic bude od roku 2017 zabezpe-
čovat místní tiskárna Iva Vodáková – Durabo, 
která se k této činnosti vrací po vyhodnocení 
nejvhodnější nabídky v rámci vypsané veřejné 
zakázky po čtyřech letech. V letech 2013–2014 
zajišťovala tisk čelákovického Zpravodaje 
brněnská tiskárna Samab Group a v letech 
2015–2016 to byla pražská tiskárna Calamarus. 
Tiskárna Durabo vysoutěžila veřejnou zakázku 
s názvem Předtisková úprava a tisk Zpravodaje 
města Čelákovic na dobu neurčitou. Vzhledem 
k tomu, že je o čelákovický Zpravodaj stále větší 
zájem, zvýšili jsme původní počet výtisků o tři 
sta na současných 6 100 kusů. V elektronické 
verzi je Zpravodaj zveřejňován na internetových 
stránkách města, avšak bez placené inzerce.
Do třetího roku existence vstupuje rubrika Za-
stupitelská aréna, ve které se mohou zvolení 
zastupitelé sedmi volebních subjektů vyjadřovat 
k aktuálním tématům. I v letošním roce se mů-
žete těšit na oblíbenou dvoustranu s rubrikou 
Téma měsíce. V roce 2017 se budeme věnovat 
čelákovickým sedmičkám, 80 letům regulace 
řeky Labe, potokům ve městě, vlakovému spo-
jení Čelákovic s okolím, přírodnímu léčivému 
zdroji slatině, 60 letům klubového vodáctví ve 
městě, rybářským revírům, Čelákovicím v knize 
a filmu, výzkumu v našem městě, čelákovic-
kému znaku a praporu, příběhu železničního 
mostu přes Labe a církvím a sektám působícím 
v Čelákovicích.
Vaše náměty vedoucí ke zlepšení Zpravodaje 
města Čelákovic, tipy na téma měsíce či otáz-
ku do rubriky Zastupitelská aréna zasílejte na  
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. 
Jménem členů redakční rady vám přeji příjemně 
strávené chvíle čtením našeho Zpravodaje! 

Petr Studnička
předseda redakční rady Zpravodaje

úvodník informace

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 1. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 
5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáková, 
Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČ 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 2. 1. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 2/2017 je 15. 1. 2017.
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Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
tí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáko-
vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 30. 11. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2017 je již 12. 12. 2016.

 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

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

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení

12_2016_ZMC.indd   2 28.11.2016   16:23:10
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Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
tí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáko-
vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
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 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

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

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
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vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

•  Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I

V den státního svátku, v pátek 28. října, převzalo vedení města Čelákovic v Římě ocenění pro 
lávku přes Labe v Čelákovicích z  rukou představitelů Asociace evropských  betonářských 
společností. Ofi ciálního ceremoniálu se zúčastnilo více než čtyřicet  zahraničních delegací, 
které nominovaly celkem 21 staveb z jedenácti zemí. Za Českou republiku nechyběli rovněž 
zástupci společností Metrostav a Pontex, které se podílely na vývoji unikátního materiálu 
a projektování mostní konstrukce.

Čelákovická lávka oceněna v evropské soutěži 2. místem 
za unikátnost technického provedení

Zavěšená lávka získala v  silné konkurenci 
2. místo, přičemž vítězem se stal dvoupodlaž-
ní kruhový objezd ve  švédském městě Täby 
a v pořadí třetí místo získala betonová ochrana 
proti sněhovým lavinám na norské silnici v Lofo-
tech. Ceny byly předány v rámci soutěže nazva-
né Evropské betonářské ceny 2016, kterou or-
ganizovala Asociace evropských betonářských 
společností sdružující jedenáct zemí Evropy.
Jednotlivé projekty byly hodnoceny na  zákla-
dě řady kritérií mezinárodní porotou. Za hlavní 
kritéria jsou považovány design, konstrukce, 
vzhled a  harmonie stavby s  okolím, vlastnosti 
betonu, inovativní složení betonu včetně jeho 
zpracování a povrchová úprava.
Lávka spojuje levý břeh Labe, na kterém je si-
tuováno město Čelákovice, s  rekreační oblastí 
Grado na pravém břehu řeky. Lávka slouží pě-
ším, cyklistům a mohou ji využívat i vozidla in-
tegrovaného záchranného systému s hmotností 
do 3,5 tuny. Stavba je vybudována z ultra vyso-
kopevnostního betonu C130/C150 s  ocelovou 
výztuží a její délka je 242 metrů. Ocelové pylo-
ny dosahují výšky 37 metrů. Jedná se o  první 
stavbu v  České republice, při které byl využit 
inovativní beton UHPC. S  rozpětím 156 metrů 
drží lávka světový rekord, protože stavba rea-
lizovaná se stejným typem materiálu je v  Jižní 
Koreji, avšak její rozpětí je pouhých 17 metrů. 
Trvanlivost materiálu s  omezenou údržbou se 
předpokládá v délce 120 let.
V  letošním roce instalovalo město Čelákovice 
poblíž lávky jeden z panelů naučné stezky Lysá 
nad Labem – Čelákovice. Jedná se o zastave-

Vstup  zdarma .  Zve  město  Če lákov i ce ,  Če lákov i cká  sp or tovn í ,  p.  o. ,  Měs tský  dům dět í  a  mládeže  Če lákov i ce ,  p.  o.

14. prosince 2016 – 3. ledna 2017 na náměstí 5. května
Veřejné bruslení pod širým nebem na umělém ledě. Vždy od 9.00 do 21.00 hod.

V pátek 16. prosince od 16.00 do 18.00 hod. 
Zábavní odpoledne s MDDM se světelnou show žonglérské skupiny T.E.T.R.I.S.  

a zdobením vánočního stromku přáníčky.

ODPOLEDNE VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ

ní č. 21, na  kterém je představeno v  českém 
a anglickém jazyce technické provedení stavby. 
O  unikátnost provedení čelákovické lávky se 
zajímá řada zahraničních delegací především 
z oboru stavebnictví.

Přehled ocenění zavěšené lávky přes 
Labe v Čelákovicích
Stavba roku 2014 – cena Státního fondu do-
pravní infrastruktury;
Bodová řešení 2014 – cena Nadace Partnerství 
v soutěži Cesty městy;
Betonářská konstrukce 2015 – cena Americké-
ho betonářského institutu (1. místo);
Inženýrská konstrukce 2016 – cena Asociace 
evropských betonářských společností (2. místo);
Vynikající betonová konstrukce 2016 – cena 
České betonářské společnosti (1. místo).

Ceremoniálu spojeného s převzetím ocenění čelákovické lávky se v Římě zúčastnili starosta Josef Pátek, místosta-
rosta I Miloš Sekyra, místostarosta II Petr Studnička a zástupci společností Pontex Milan Kalný a Metrostav Jan 
Vítek. Zdroj: ECSN

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.

Základní informace o lávce
Vlastník: město Čelákovice
Architektonické provedení: KMS Architects, 
s. r. o., Praha
Projektant: Pontex, s. r. o., Praha
Dodavatel: Metrostav, a. s., Praha
Dotace SFDI: 10 mil. Kč
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Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
tí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáko-
vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 30. 11. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2017 je již 12. 12. 2016.

 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

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

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2017
v Čelákovicích:

vodné = 41,45 Kč/m3 bez DPH
stočné = 36,36 Kč/m3 bez DPH
celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH
celkem 89,48 Kč/m3  vč. DPH

(rok 2016: 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)

Tajemník Městského úřadu Čelákovice
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovní pozice

„Úředník – referent/ka společné státní 
správy a samosprávy, pracovník/pra-

covnice vztahů k veřejnosti, propagační 
referent/ka, odbor školství, informací 

a kultury MěÚ v Čelákovicích“.

Přihlášky nutno doručit nejpozději do pondělí 
23. ledna 2017, 11.00 hod.

Bližší informace na www.celakovice.cz.

vyběrové řízení

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
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NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2017

Zavěšená lávka přes Labe v Čelákovicích 
nejlepší betonovou mostní konstrukcí v České republice

Informace příjemcům dotací

l odbor školství, informací a kultury

l  Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I

l interní audit

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 2017“. Uzávěrka podání 
je 31. března 2017. 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.

Podle platných Zásad města Čelákovic pro po-
skytování finanční podpory (dotací) z rozpočtu 
města Čelákovic musí být vyúčtování dotací 
provedeno a předáno na podatelnu MěÚ Če-
lákovice nejpozději do 31. ledna 2017. Pokud 
nebude vyúčtování předloženo ani na základě 
výzvy, bude poskytovatel vymáhat zpět celou 
výši dotace. Doklady, které jsou v rámci vyúčto-
vání předloženy, musí obsahovat závěrečnou 
zprávu, musí být vystaveny na příjemce dotace 
a musí odpovídat účelu vymezenému ve smlou-
vě a platným zásadám. Věnujte pozornost i for-
mální stránce vyúčtování, předložené doklady 
musí být pro přehlednost uvedeny ve formulá-
ři, který najdete na stránkách města Čelákovic  
v sekci Dotace – Formuláře pro poskytování do-
tací – Vyúčtování dotace. Před podáním vyúčto-
vání je možné konzultovat případné nejasnosti u 
interního auditora MěÚ Čelákovice.

Čelákovická lávka se tak dostala do společnos-
ti již dříve oceněných betonových staveb, jako 
například most přes Oparenské údolí na dálnici  
D 8, Národní technická knihovna, tunel pod 
Vltavou a stanice Kobylisy na trase metra C 
v Praze či lávka u zdymadla v Poděbradech. Za 
unikátní a inovativní je považován materiál, ze 
kterého byla lávka přes Labe postavena. V rám-
ci technologických postupů byl využit vysoko-
pevnostní beton. 
Přestože se betonové konstrukce stavějí již více 
než sto let, významně se proměnila především 
pevnost betonu. Ten na čelákovické lávce má 
3x větší pevnost než běžný beton a svými cha-
rakteristikami se přibližuje oceli, protože se jed-
ná o beton s pevností 130–150 MPa, který má 
delší trvanlivost v řádech desítek let. V odborné 

terminologii je označován jako ultravysokohod-
notný beton (UHPC – Ultra High Performance 
Concrete). Zavěšená lávka v Čelákovicích je 
první realizací nosné konstrukce z UHPC v Čes-
ké republice.
Například před dvaceti lety se dosáhlo pevností 
přes 60 MPa u monolitického betonu při beto-
nážích trezorů České národní banky. V případě 
vysokopevnostního samozhutnitelného betonu 
pro Trojský most v Praze přes Vltavu bylo v roce 
2011 dosaženo pevností až 120 MPa. 
Vzhledem k tomu, že u UHPC je rozdíl v tlakové 
a tahové pevnosti stále vysoký, hodí se zejména 
pro předpjaté konstrukce. 
Zavěšená konstrukce lávky v Čelákovicích má 
tři pole, rozpětí hlavního pole je 156 m, rozpětí 
krajních polí 43 m. Přínosem vysokopevnost-

ního betonu je vysoká trvanlivost lávky a velmi 
lehká konstrukce mostovky, což vedlo i k ná-
vrhu lehčích pylonů a slabších závěsů. Přitom 
i dynamické chování lávky splňuje předpoklady 
pro pohodlný provoz bez využití zvláštních zaří-
zení (jako např. tlumiče kmitání). UHPC byl vyu-
žit v tuzemsku i u menší trámové lávky v Opato-
vicích v roce 2015, jejíž rozpětí je přibližně 15 m.

Ve středu 30. listopadu se v Litomyšli konaly v pořadí 23. betonářské dny organizované Čes-
kou betonářskou společností. Jejich součástí byl 10. ročník soutěže Vynikající betonová kon-
strukce, v jejímž rámci byly vyhlášeny nejlepší stavby realizované v České republice v letech 
2011–2016. Stavba s názvem „Lávka přes Labe v Čelákovicích, součást cyklostezky“ získala 
v soutěži nejvyšší ocenění, tedy titul Vynikající betonová konstrukce.

Slavnostního ceremoniálu spojeného s převzetím oce-
nění Vynikající betonová konstrukce se 30. listopadu 
2016 v Litomyšli zúčastnili za město Čelákovice sta-
rosta Josef Pátek s místostarosty Milošem Sekyrou a 
Petrem Studničkou. Zdroj: ČSSI

Podélný řez lávky přes Labe v Čelákovicích. Zdroj: Pontex
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o čem jednali radní města

Termíny zasedání 
Zastupitelstva

a schůzí Rady v roce 2017

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 25. 1. 2017
od 18.00 hod.

v Kulturním domě

Nový zastupitel za TOP 09
TOMÁŠ JANÁK

Finanční záležitosti
Radní schválili změnu rozpočtu města Čelákovic 
2016 č. 16 a vzali na vědomí rozpočtová opatře-
ní – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 
4351 a 6115 rozpisu rozpočtu 2016 provedené 
k 31. 10. 2016.

Dotace města
RM rozhodla mimo vyhlášené dotační programy 
města Čelákovic pro rok 2016 o poskytnutí do-
tace:
• panu R. K. (fyzická osoba nepodnikající) ve 

výši 7 956 Kč na pořádání regionálního přebo-
ru školních družstev v šachu 2016 a schválila 
veřejnoprávní smlouvu č. SML/2016/310/DI – 17;

• 1. Čelákovickému klubu vodních sportů, z. 
s., ve výši 15 000 Kč na opravu hromosvodu 
na budově klubovny spolku č. p. 232 v Če-
lákovicích a schválila veřejnoprávní smlouvu  
č. SML/2016/326/DI – 18;

• spolku Basketbal Čelákovice ve výši 25 000 
Kč na přípravu a realizaci akce „Mikulášský 
týden“ pro členy spolku a schválila veřej-
noprávní smlouvu č. SML/2016/327/DI – 19;

• Tělovýchovné jednotě Spartak Čelákovice,  
z. s., ve výši 49 690 Kč na výrobu a montáž 
skříněk do šaten v areálu Ve Vrbí a schválila ve-
řejnoprávní smlouvu č. SML/2016/328/DI – 20.

Městské muzeum
Rada města schválila uzavření a text Smlouvy  
o dílo č. SML/2016/332 mezi městem Čelákovi-
ce jako objednatelem a GeoNet Praha, v. o. s.
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Zaměření stávajícího 
stavu areálu Městského muzea v Čelákovicích“ 
v celkové ceně 211 750 Kč včetně DPH.

Odkup pozemků
Rada města se seznámila s požadavky na od-
kup částí pozemků v rámci investičních akcí 
města Čelákovic:
•.„Obchvat Čelákovice“, a to části pozemků 

p. č. 3230/5, nově označeno jako p. č. 4334/3, 
ostatní plocha/dráha, o výměře 30 m² a p. č. 
3231/1, nově označeno jako p. č. 4334/2, 
ostatní plocha/dráha, o výměře 10 m² v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice;

•.„Přeložka vodovodu (IO 01) v podjezdu Pří-
stavní ulice, Čelákovice“, a to část p. č. 
3230/1, ostatní plocha/dráha, dle výkresové 
dokumentace, č. výkresu 1. 2. A. 2, ze dne 
2. 11. 2016, díl „A“, o výměře asi 1 000 m² 
z celkové výměry 31 865 m², v k. ú. Čelákovice;

•.„Komunikace včetně odvodnění, městská 
část Jiřina, Čelákovice“, a to část p. č. 3230/1, 
ostatní plocha/dráha, díl „B“ asi 48 m² a díl 
„C“ asi 250 m² z celkové výměry 31 865 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle vý-
kresové dokumentace, č. výkresu 1. 2. A. 1, 
ze dne 2. 11. 2016.

Pověřila starostu města zahájením jednání 
o podmínkách jejich odkupu s Českými draha-
mi, a. s., a Správou železniční dopravní cesty, 
s. o.

Dopravní řešení ulice J. A. Komenského
Radní se seznámili s bakalářskou prací s ná-
zvem „Studie dopravního řešení lokality u ulice 
J. A. Komenského v Čelákovicích“ a schválili 
tuto práci jako podklad pro zpracování příslušné 
dokumentace.

Změny v komisích Rady a příspěvkových or-
ganizacích města
Rada města jmenovala Kateřinu Znojilovou 

členkou komise bytové a sociální s účinností 
od 23. 11. 2016 a do funkce ředitelky příspěv-
kové organizace zřizované městem Čelákovice: 
Pečovatelská služba Čelákovice, Kostelní 26, 
Čelákovice, Václavu Snítilou s účinností od 1. 1. 
2017. Dále vzala RM na vědomí rezignaci ředi-
telky Městského domu dětí a mládeže Čeláko-
vice, příspěvková organizace, Aleny Rozhonové 
ke dni 31. 7. 2017.

Vodohospodářský majetek
Radní schválili plány obnovy a investic vodo-
hospodářského majetku pro rok 2017.

Výkup ideální poloviny pozemku a budovy
Rada města doporučila Zastupitelstvu měs-
ta schválit výkup ideální poloviny pozemku st. 
p. č. 447 o výměře 488 m², pozemku p. č. 448  
o výměře 447 m² a budovy č. p. 231 na pozem-
ku st. p. č. 447, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za částku 5 000 000 Kč.

Protipovodňový systém města
Rada města schválila jako pro město nejvhod-
nější nabídku uchazeče TELMO, a. s., na plnění 
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Protipo-
vodňový varovný, informační a monitorovací 
systém města Čelákovice“ za cenu 9 820 153 
Kč včetně DPH a příslušnou smlouvu o dílo.

Licenční smlouvy s OSA
Radní pověřili starostu města schvalováním  
a uzavíráním Licenčních smluv o veřejném pro-
vozování do výše 5 000 Kč s OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., 
za každou jednotlivou akci.

Výběr z usnesení RM č. 29–30/2016.

V úterý dne 29. listopadu 2016 jsem spolu  
s předsedkyní komise bytové a sociální Hanou 
Machálkovou v Národním domě na Vinohra-
dech za účasti nejvyššího vedení Policie ČR  
a Hasičského záchranného sboru ČR předa-
la šek v hodnotě 29 700 Kč Nadaci policistů  
a hasičů – vzájemná pomoc v tísni. Tato částka 

V roce 2017 jsou stanoveny jednací dny:
 • Zastupitelstva města: ve středu od 18.00 hod. 

v sále Kulturního domu, Sady 17. listopadu,
veřejná zasedání dne 25. 1., 29. 3., 21. 6., 
20. 9., 13. 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 schů-
ze počínaje dnem 17. 1. pravidelně každých 
14 dnů, v případě naléhavosti bude svolána 
mimořádná schůze Rady města.

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

Vzdělání/obor:
SŠP polygrafie
Politická angažovanost: 
TOP 09
Slib zastupitele složil
dne 14. 12. 2016.
Kontakt: Ve Skále 61/6, 
Čelákovice
tel.: 602 267 079

e-mail: tomas.janak@celakovice.cz

*1974

pozvánka

Předán šek Nadaci 
policistů a hasičů

l  Jarmila Volfová, radní

Slavnostní ceremoniál s předáváním šeku. Foto: archiv 
nadace

l  -dv-

představovala vstupné, které bylo vybráno při 
předávání Výroční ceny města Čelákovic 2016 
v předvečer státního svátku 28. října. Výroční 
cenu města za rok 2016 obdržel Miloš Fridrich, 
dlouholetý starosta Sboru dobrovolných hasičů 
Čelákovice. Proto předání peněžní částky na-
daci bylo více než symbolické. Jménem města 
Čelákovic jsem poděkovala za obětavou a čas-
to nebezpečnou práci, kterou policisté a hasiči 
vykonávají.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rekordní výší dotačních prostředků podpoří město v roce 2017

sportovní a spolkovou činnost i sociální služby

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2017 
jsou vyčleněny částky do oblasti kultury ve výši 
1,5 mil. Kč, do oblasti sportu ve výši 2,75 mil. 
Kč a na sociální oblast 400 tis. Kč. Z hledis-
ka objemu byly navýšeny dotace sportovním 
subjektům ve srovnání s rokem 2016 o dalších 
čtvrt milionu korun a celkově bude rozdělena 
z dotačních prostředků částka 4,65 mil. Kč. 

Jedná se o historicky nejvyšší objem dotač-
ních prostředků, které bude město na základě 
schválených Zásad pro poskytování dotací 
přerozdělovat jednotlivým žadatelům.
V roce 2017 budou poskytovány tzv. individu-
ální dotace, jejichž účel určí žadatel v žádosti. 
O dotace na podporu celoroční činnosti sub-
jektů je možné žádat v termínu od 1. pro-

since 2016 do 6. ledna 2017, ostatní žádosti 
lze podávat v průběhu celého roku. Žádosti o 
dotace na celoroční činnost projedná pracov-
ní skupina, která navrhne Radě doporučenou 
výši dotace. Poskytování dotace nad 50 tis. Kč  
a uzavření veřejnoprávních smluv schvaluje 
Zastupitelstvo, ostatní dotace schvaluje Rada. 
Je-li poskytnutá dotace vyšší než 50 tis. Kč, 
zveřejňuje se po dobu nejméně tří let veřej-
noprávní smlouva.

Výše poskytnutých dotací sportovním subjektům a spolkům z rozpočtu města Čelákovic v letech 2008–2016  
a výhled pro rok 2017 v tis. Kč. Zdroj: odbor školství, informací a kultury

l  Petr Studnička, místostarosta II, Miroslav Opa, předseda finančního výboru Zastupitelstva
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Rada schválila upravené znění Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města

•  Petr Studnička, místostarosta II

S ohledem na novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů prošly v loňském roce 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města výraznou změnou. Pro dotační řízení roku 2017 
budou jednotlivé subjekty (sportovní, volnočasové apod.) žádat o  tzv. individuální dotace, rovněž 
je možné, že Zastupitelstvo schválí v průběhu roku i  tematicky zaměřený program. Přesněji jsou 
defi novány podmínky pro fi nanční vyúčtování dotace, kterému musí odpovídat i závěrečná zpráva 
o realizaci projektu. 
Pro sportovní subjekty je největší změnou skutečnost, že nebude vyžadována registrace sportovců 
u jednotlivých svazů, nadále však budou zvýhodňovány děti a mládež, především s trvalým pobytem 
na  území našeho města. Volnočasové subjekty nebudou muset prokazovat svou roční existenci 
a v případě dotace do výše 30 000 Kč bude možné její vyplacení i hotovostně.
K sjednocení došlo u termínů pro vyúčtování dotací, které je do 31. ledna roku následujícího u dotací 
na celoroční činnost a do 30 dnů po skončení pro jednorázové a časově vymezené akce. Nadále 
bude sledován účel, na  který je dotace poskytována. Osobou oprávněnou pro komunikaci mezi 
městem a žadatelem bude kontaktní osoba uvedená v žádosti o poskytnutí dotace, nikoliv statutární 
zástupce příslušného spolku. Změny vychází z praktických zkušeností letošního dotačního řízení 
a rovněž byly akceptovány připomínky zástupců vybraných spolků.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2017

na účel určený žadatelem v žádosti

I.
Úvodní ustanovení

Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve  znění pozdějších předpisů, a  Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic I/9/2016 ze dne 25. 10. 2016, právnické i fyzické osoby (dále „žada-
tel“), především spolky, působící v oblasti sociálních a preventivních programů, ochrany životního 
prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěš-
ných aktivit, které mají sídlo nebo vykonávají činnost na území města Čelákovic, k podávání žá-
dostí o  individuální dotaci z  rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017 na účel určený žadatelem 
v žádosti. 

II.
Podmínky pro poskytování dotací

1.  Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2.  Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány 
v období od 1. 12. 2016 do 6. 1. 2017. Ostatní individuální žádosti lze podávat v průběhu celého 
roku. 

3.  Žádosti o  individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského 
úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu, v zalepené obálce s označením DOTACE.
Adresa pro podání: Město Čelákovice se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 
250 88 Čelákovice.

III.
Závěrečné ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/9/2016, schválené Radou města usne-
sením č. 27/2016/6.2 dne 25. 10. 2016, a formulář žádosti včetně povinných příloh naleznou žadatelé 
o dotaci na internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz. 

Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017 na účel určený žadatelem v žádosti 
(„individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením č. 29/2016/6.5 dne 22. 11. 2016. 

Podzimní výsadby 
stromů

•  odbor životního prostředí

Při cestě ze Sedlčánek do  osady Zájezd bylo 
počátkem listopadu vysazeno stromořadí 20 ks 
třešní tří druhů (raná polochrupka „Burlat“, 
středně pozdní chrupky „Kordia“ a  „Hedelfi n-
gerská“), dále byly podle původní projektové 
dokumentace doplněny chybějící dřeviny na ná-
městí 5. května, v  ulici Rumunské v  prostoru 
mezi č. p. 1487 a 1488 byly vysazeny 3 lípy srd-
čité, kultivar „greenspire“.

Hlohy jednosemenné v ulici J. Zacha. Foto: archiv od-
boru životního prostředí

Stromořadí třešní v Sedlčánkách.  Foto: archiv odbo-
ru životního prostředí

V prvním listopadovém týdnu byly provedeny vý-
sadby nových dřevin v ulicích J. Zeyera – platany 
javorolisté, kultivar „Pyramidalis“, J. Zacha – hlo-
hy jednosemenné, kultivar „Stricta“, a za bytovým 
domem č. p. 1585 – katalpy trubačovité „nana“ 
a červenolisté javory mléče „Royal Red“. Jedna-
lo se o  náhradní výsadby za  dřeviny pokácené 
v  minulých letech kvůli stavebním pracím v  ny-
nější ulici Strojařské a  v  MŠ Rumunská. Orgán 
ochrany přírody a  krajiny totiž může jako kom-

penzaci vzniklé ekologické újmy při povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les nařídit pro-
vedení náhradní výsadby včetně následné péče. 
Ve smlouvě o dílo s odborníkem, který „náhrad-
ní“ stromy vysadil, je zakotveno, že o tyto dřeviny 
bude pečovat i v následujících třech letech.
Na příští rok plánuje odbor životního prostředí 
především provedení údržby dřevin v  mnoha 
lokalitách města, a to již v jarních měsících. Pří-
padné výsadby by se prováděly až v podzimním 
období, které je pro mladé stromky příznivější, 
než výsadba před horkým létem.

POZVÁNKA PRO ŽADATELE O DOTACE MĚSTA
Město Čelákovice zve žadatele o dotaci z roz-
počtu města pro rok 2017 na seminář pořáda-
ný dne 15. 12. 2016 v 18.00 hod. v obřadní síni 
radnice, na kterém bude objasněno členění do-
tací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravid lech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, změny v Zásadách pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Čelákovic a upo-
zorněno na nejčastější chyby při vyplňování 
žádostí o dotaci a finančním vyúčtování dotace.

Podzimní výsadby 

Rada schválila upravené znění Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města

S ohledem na novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů prošly v loňském roce 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města výraznou změnou. Pro dotační řízení roku 2017 

Podzimní výsadby 
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Projekt Mikrojesle 
pro Čelákovice

l Jarmila Omelková, Ekolandia

Společnost Ekolandia za partnerství města Če-
lákovic obdrží prostředky z Operačního progra-
mu Zaměstnanost (OPZ) na realizaci projektu 
Mikrojesle pro Čelákovice – sladění rodinného  
a pracovního života (č. projektu CZ.03.1.51/0.0/
0.0/16_126/0003625). Mikrojesle budou otevře-
ny od 1. dubna 2017 do 30. září 2019 v prosto-
rách mateřské školy Ekolandia. V jeslích budou 
v jednom okamžiku maximálně 4 děti a bude se 
o ně starat personál s odpovídající kvalifikací. 
Věková struktura dětí bude od 6 měsíců do 4 let. 
Provoz mikrojeslí bude plně hrazen z prostředků 
OPZ. Jaké budou podmínky pro přijetí dětí do 
mikrojeslí? Nutnou podmínkou je zaměstnanost 
obou rodičů, další podmínkou je trvalé bydliště 
v Čelákovicích, zohledněno bude rovněž i soci-
ální hledisko, např. rodiče samoživitelé.
Přijďte se podívat do nově připravených pro-
stor pro mikrojesle. Den otevřených dveří 
bude 25. ledna 2017 od 12.00 do 16.00 hod. 
Obdržíte rovněž podrobné informace k pro-
vozu mikrojeslí a pro zájemce budou k dis-
pozici přihlášky. Zápis do mikrojeslí proběh-
ne 6. a 7. února 2017 od 15.00 do 17.00 hod.
V současné době začaly probíhat přípravné 
práce: výběr pečovatelky, která se bude starat  
o děti, rekonstrukce prostor a zajištění vybavení. 
Tímto projektem bude podpořen dřívější návrat 
rodičům na rodičovské dovolené do pracovního 
procesu.

MŠ Ekolandia v Jiráskově ulici č. p. 243. Foto: -dv-
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ZPRÁVY Z RADNICE
Město Čelákovice hospodaří efektivně

ČELÁKOVICE ZÍSKAJÍ DOTACI NA DOSTAVBU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI – „KAMENKY“

l Miroslav Opa, předseda finančního výboru Zastupitelstva

l Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II

Úkolem místní samosprávy je vytvářet podmín-
ky pro strukturální rozvoj města, hledat styčné 
plochy pro nejrůznější aktivity jeho obyvatel  
a přispívat ke zvyšování kvality života ve městě. 
K tomu je potřeba zodpovědně definovat stra-
tegické cíle a vybrat nejvhodnější způsoby jejich 
financování. 

V případě každého investičního projektu stojí 
město, stejně jako kterákoli domácnost nebo 
firma, před zásadním rozhodnutím. Buď něko-
lik let šetřit, tedy úsporami vytvářet přebytek 
rozpočtu a teprve po dosažení potřebné částky 
se pustit do vybraného projektu. Nebo si půj-
čit hned, neomezovat současné výdaje a pře-
sunout toto břemeno do budoucích let za cenu 
prodražení projektu o placené úroky. 

Uskutečňovat projekty a přitom se zadlužit 
samo o sobě špatné není. Špatný konec nastá-
vá v případě neodborně připravených projektů 
ať už po stránce věcné (vznik neočekávaných 
vícenákladů), nebo po stránce finanční (špatný 
odhad projektovaných příjmů a nezbytných vý-
dajů). 

Jaká je ale optimální kombinace využití vlast-
ních a cizích zdrojů při financování rozvojových 
projektů města? V tomto směru nám může být 
vodítkem metodika monitoringu hospodaření 
obcí vypracovaná Ministerstvem financí v roce 
2008. Tato metodika stanovuje dva základní 
ukazatele finančního zdraví obcí, a to ukaza-
tel celkové zadluženosti (podíl cizích zdrojů 
k celkovým aktivům) a ukazatel běžné likvidity 

(podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závaz-
kům). Ukazatel celkové zadluženosti by se měl 
pohybovat pod hodnotou 25 %, protože má-li 
obec kryt svůj majetek z více než jedné čtvrtiny 
cizími zdroji, je u ní větší riziko problémů s jejich 
splácením. Ukazatel běžné likvidity by se pak 
měl pohybovat nad hodnotou 1, protože pokud 
tomu tak není, obec není schopna splácet své 
krátkodobé závazky a dostává se do platební 
neschopnosti.
 
Jak je patrné z tabulky, je na tom naše město 
velmi dobře. Celková zadluženost v roce 2015 
dosáhla 3,2 % a od roku 2011 nepřetržitě klesá. 
Běžná likvidita byla k 31. prosinci 2015 na hod-
notě 6,63 a i v tomto případě dochází od roku 
2011 k postupnému zlepšování daného ukaza-
tele. 

Rozumná a bezpečná míra zadlužení je pod-
mínkou nezbytnou, nikoli však dostačující. Hos-
podaření města musí být systematické a musí 
vycházet z dlouhodobého strategického plánu 
rozvoje města. Bylo by chybou vrhat se do ne-
promyšlených investičních akcí „na efekt“ nebo 
jen proto, že na ně máme v rozpočtu peníze, 
případně na ně můžeme odkudsi získat dotaci.

Vývoj celkové zadluženosti a běžné likvidity města Čelákovic v letech 2011–2015

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015

Celková zadluženost (v %) 6,67 6,98 5,95 5,27 3,20

Běžná likvidita 1,46 3,37 4,79 6,58 6,63

Zdroj: odbor finanční a plánovací 

Vláda České republiky svým usnesením č. 1 030 ze dne 23. listopadu 2016 schválila 
návrh dokumentace týkající se dotačního programu na podporu rozvoje výukových 
kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí  
a schválila jeho závazné ukazatele. Realizace programu probíhá od 1. prosince 2016 
do 30. června 2023. 

Dotaci lze poskytnout výhradně na vybudování 
výukových kapacit plně organizovaných základ-
ních škol, a to s ohledem na demografický vývoj 
a stav infrastruktury pouze ve vybraných lokali-
tách, kterými jsou obce Rudná u Prahy, Jeseni-
ce, Psáry, Čelákovice, Říčany, Ondřejov, Úvaly, 
území dobrovolného svazku obcí Jenštejn, Po-
dolanka a Přezletice a okrajové městské části 
hlavního města Prahy, konkrétně Praha 5 – Ře-
poryje a Praha 18 – Čakovice. Celkové náklady 
na realizaci projektů do roku 2023 dosáhnou 2,2 
miliardy korun. Předpokladem poskytnutí dota-
ce je minimální výše spolufinancování ve výši  
30 % v případě, kdy je žadatelem obec, popří-
padě 15 %, pokud o dotaci požádá svazek obcí 
či jím zřizovaná školská právnická osoba.
V těchto lokalitách je dnes 303 kmenových uče-
ben a jejich počet vzroste o 116 na 419, čímž 
se zvýší aktuální kapacita pro 8 024 žáků o 
3 401 na cílových 11 425 žáků základních škol. 
„Pro současné vedení města je podpora rozvoje 
školství jednoznačnou prioritou. Vedle výstavby 
zcela nové Mateřské školy Sluníčko jsme byli 
jako jedna z osmi obcí zahrnuti do dotačního 
programu, ze kterého budeme moci realizovat 
dostavbu Kamenky. Zároveň se nám podařilo 
nalézt vhodný objekt pro potřeby Základní umě-
lecké školy Jana Zacha, jejíž dosavadní prostory 
rovněž nepostačují,“ uvedl starosta Čelákovic 
Josef Pátek, a dále dodal: „V loňském roce jsme 

vedli intenzivní jednání jak se zástupci Minister-
stva školství, tak se starosty dotčených obcí a 
nakonec se podařilo dotační program schválit, 
což mne velmi těší. Stát poskytne dotace ve výši 
až 1,66 mld. Kč na rozvoj kapacit základního 
školství. Práce týkající se dostavby Kamenky za-
hájíme v letošním roce.“
Město Čelákovice ve spolupráci s úředníky 
Městského úřadu poskytlo Ministerstvu škol-
ství detailní informace včetně demografické 
prognózy vývoje obyvatelstva. Základní školu 
v Kostelní ulici navštívila vloni 10. května osob-
ně náměstkyně ministryně školství pro řízení 
sekce ekonomické Zuzana Matušková s vedou-
cí oddělení investic MŠMT Yvetou Kurfürstovou.
Z ministerské analýzy vyšlo nakonec celkem 

osm obcí v „prstenci“ kolem Prahy a dvě okra-
jové pražské městské části jako nejproblema-
tičtější, ve kterých je nedostatečná kapacita pro 
zajištění školní docházky. „Zatímco drtivá větši-
na republiky má podle školské matriky kapacitu 
dostatečnou, tak právě střední Čechy mají hned 
několik okresů, ve kterých jsou kapacity nedo-

statečné,“ komentovala situaci ministryně škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.
Vedení základní školy v čele s ředitelem Jiřím 
Kyliánkem vytipovává nyní vhodné náhradní 
prostory pro zajištění výuky žáků po dobu sta-
vební činnosti v Kostelní ulici. Současná kapa-
cita obou základních škol zřizovaných městem 
je 1 450 žáků a již ji nelze s ohledem na hygi-
enické a bezpečnostní předpisy dále zvyšovat. 
Tato kapacita pokryje potřeby města maximálně 
na další tři roky. Kapacita nové přístavby ško-
ly bude 360 žáků, nicméně do jednoho podlaží 
budou přemístěni žáci ze zbouraného objektu 
CHANOS, takže maximální kapacita školy včet-
ně přístavby se zvýší ze současných 650 na 850 
žáků.
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DATUM
ÚČEL
MĚŘÍTKO
Č.ZAKÁZKY
Č.ARCHIVNÍ
ČÍSLO PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁNÍ
STAVEB

A INŽENÝRING

VED. PROJEKTU
ING. M. JON ING. T. REJNA ING. T. REJNA

09/2009

09-27

Kostelní 25, Čelákovice
Město Čelákovice, Nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOSTAVBA  ZŠ ČELÁKOVICE
DSŘ
1:100

POHLEDY 1 10
Allplan 2008V/Š= 450 / 670 (0.30m2)

POHLED JIŽNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

±0,000=178,900mn.m.

LEGENDA POVRCHŮ
A      VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ
A´     VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
B      OBKLAD STĚN Z CIHELNÝCH PÁSKŮ, BARVA ČERVENOHNĚDÁ
C      KERAMICKÁ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, BARVA ČERVENOHNĚDÁ
D      STŘEŠNÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ S OCHRANNÝM POSYPEM, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
E      OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ, RÁMY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, BARVA HNĚDÁ, ČIRÉ ZASKLENÍ
F      KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z PŘEDZVĚTRANÉHO TiZn PLECHU, BARVA ANTRACITIVÁ
G      KONSTRUKCE PROSKLENÉ STĚNY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, PROSKLENÍ ČIRÉ
H      KONSTRUKCE PŘEDSAZENÝCH STÍNÍCÍCH ŽALUZIÍ Z HRANOLŮ ZE SVĚTLÉHO DŘEVA
I       STŘEŠNÍ PROSVĚTLOVACÍ SVĚTLÍKY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ ČIRÉ

Jižní pohled na přístavbu ZŠ Kostelní. Zdroj: odbor správy majetku a investic
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ZPRÁVY Z RADNICE
Pečovatelská služba Čelákovice je novou příspěvkovou organizací města

l  Petr Studnička, místostarosta II

Město Čelákovice zřídilo s účinností od 1. ledna 2007 organizační složku Pečovatelská služ-
ba města Čelákovic, kterou po deseti letech existence transformovalo do nové příspěvkové 
organizace zřízené městem Čelákovice, kterou je Pečovatelská služba Čelákovice. Zřizovací 
listinu s přílohami schválili zastupitelé na svém zasedání 30. března 2016, přičemž vycházeli ze 
schválené Koncepce rozvoje pečovatelské služby pro období 2015–2025. 

Výhodami nově zřízené příspěvkové organizace 
jsou především samostatnost v rozhodování, 
rozšíření kompetencí, ale zároveň i zodpověd-
nost za přijatá opatření a širší možnosti čerpání 
financí z dotačních programů. Na transformaci 
organizační složky na příspěvkovou organizaci 
se ve spolupráci s Krajským úřadem Středo-
českého kraje, vedoucí Pečovatelské služby  
a komisí bytovou a sociální podílely rovněž ve-
doucí a referentka odboru pro občanské záleži-
tosti, kterým patří poděkování za bezproblémo-
vou změnu právní formy i veškerá jednání.
Město Čelákovice mělo donedávna tři orga-
nizační složky, kterými byly Městský bazén, 
Pečovatelská služba a Jednotka sboru dobro-
volných hasičů (JSDH). Od 1. ledna 2017 má 
město již jen jednu organizační složku, kterou 
je JSDH. Organizační složka Městský bazén 

zanikla k 30. červnu 2015 a od 1. července 
2015 byla transformována do nově vzniklé pří-
spěvkové organizace Čelákovická sportovní. 
Organizační složka Pečovatelská služba zanikla 
k 31. prosinci 2016 a od 1. ledna 2017 je novou 
příspěvkovou organizací, v pořadí třináctou, je-
jímž zřizovatelem je město Čelákovice, s před-
pokládaným ročním příspěvkem ve výši 2 mil. 
Kč. Všechny příspěvkové organizace města 
hospodaří v roce 2017 s příspěvkem z rozpoč-
tu města ve výši asi 56 mil. Kč.
Dne 19. srpna 2016 bylo vyhlášeno oznámení 
na obsazení vedoucího pracovního místa – ře-
ditele Pečovatelské služby, na které reagova-
ly dvě zájemkyně. Rada města jmenovala do 
funkce ředitelky Pečovatelské služby Čeláko-
vice, příspěvková organizace, s účinností od  
1. ledna 2017 Václavu Snítilou (VS). 

Václava Snítilá se narodila v roce 1975 v Praze 
a v Čelákovicích žije od roku 2002. Již od mala 
se pohybovala mezi seniory v různých domo-
vech důchodců, protože její maminka v nich 
pracovala ve funkci ředitelky, a odtud prav-
děpodobně pramení její profesní zaměření a 
nadšení pro práci se seniory. Vystudovala obor 
Dětská sestra na střední zdravotnické škole a 
po maturitě pracovala na oddělení dětské orto-
pedie v pražské Fakultní nemocnici Motol. Dva 
roky studovala Personální management a pra-
covala pro různé neziskové organizace, napří-
klad pro Hewer zabývající se osobní asistencí, 
pro Diakonii ČCE nebo SOS Dětské vesničky. 
V roce 1997 byla přijata na Husitskou teologic-
kou fakultu Univerzity Karlovy, kde absolvovala 
obor Psychosociální vědy. Po ukončení studia 
nastoupila jako sociální pracovnice v Domově 
pro seniory v pražských Dejvicích, kde praco-
vala až do roku 2009. Poté nastoupila jako pas-
torační asistentka do čelákovické náboženské 
obce Církve československé husitské. V letech 
2012–2016 působila ve funkci vedoucí Pečova-
telské služby města Čelákovic.

Paní ředitelko, v čem 
vnímáte největší roz-
díl z hlediska fun-
gování organizační 
složky a nově zřízené 
příspěvkové organi-
zace?
VS: „V Pečovatelské 
službě jsem pracovala 
jako vedoucí více než 
čtyři roky. Již od začát-

ku jsem si přála, aby se z organizační složky měs-
ta stala samostatná organizace s vlastní právní 
subjektivitou. A to s vědomím, že se snažím 
v podstatě zrušit svou pracovní pozici. V čem 
vnímám největší rozdíl? Ve schválené koncepci 
rozvoje pečovatelské služby budeme mít mož-
nost samostatně a rychleji rozhodovat o aktuál-
ních problémech. Samozřejmě vše má svá pro 
a proti. S tím souvisí i mnohem větší míra zod-
povědnosti a také riziko okamžitého odvolání mé 
osoby z funkce ředitelky v případě pochybení. 
Ale jak se říká: „strach má velké oči“ a pro mě 
je tato změna zejména velkou profesní výzvou.“ 

Jak dlouho a v jakých aktivitách se angažuje-
te v oblasti sociálních služeb a sociální péče 
v našem městě?
VS: „Již jako pastorační asistentka jsem od roku 
2009 poskytovala sociální služby čelákovickým 
občanům v rámci CČsH. Od roku 2012 jsem pak 
působila v pozici vedoucí Pečovatelské služby 
města Čelákovic. V oblasti sociální jsem se dále 
přibližně dva roky angažovala jako předsedkyně 
sociální komise. V současné době jsem členkou 
komise bytové a sociální.“

Jaké jsou nejvýznamnější body Vaší koncep-
ce rozvoje pečovatelské služby v Čelákovi-
cích?
VS: „Při práci s lidmi je nejdůležitější individuální 

přístup. Na to klademe při naší práci velký dů-
raz. Aktivně vyhledáváme terénní klienty a sna-
žíme se neustále zvyšovat a zlepšovat nabídku 
a kvalitu poskytovaných služeb. Zaměřujeme se 
zejména na péči o klienta v jeho přirozeném pro-
středí po co možná nejdelší dobu. Další význam-
nou součástí naší práce jsou takzvané fakultativ-
ní služby, kdy klientům nabízíme mimo jiné také 
masáže, pedikúru nebo dopravu do okolních 
zdravotnických zařízení, ale také na pražská spe-
cializovaná pracoviště. Jako třetí prioritu bych 
zdůraznila soustavné vzdělávání zaměstnanců 
Pečovatelské služby.“

Plánujete nějaké změny ve dvou Domech  
s pečovatelskou službou?
VS: „Pečovatelská služba disponuje dvěma ob-
jekty. V ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462. 
Ráda bych se zaměřila na objekt v ulici Na 
Hrádku 462, protože by si zasloužil, pominu-li 
celkovou rekonstrukci, alespoň nějaké úpravy. 
Ve stávající podobě podle mého názoru tento 
objekt není vhodný jako pečovatelský dům pro 
seniory. Ke zvážení je také nahrazení tohoto ob-
jektu jiným, lépe vyhovujícím potřebám našich 
klientů. V Domě s pečovatelskou službou v ulici 
Kostelní 26 mám v plánu změnit vzhled stávající 
zahrady. Zahrada byla plánována jako „aktivní“, 
tedy udržovaná samotnými klienty z Domu s pe-
čovatelskou službou. Klienti vzhledem ke svému 
věku i z hlediska svého zdravotního stavu nejsou 
schopni údržbu zvládnout. Bohužel v současné 
době je zahrada v žalostném stavu. Ráda bych ji 
zkulturnila a zpříjemnila tak, aby klientům sloužila 
k odpočinku a nám všem pro potěchu oka.“

Podporujete výstavbu nového domu pro se-
niory v lokalitě U Kovárny?
VS: „Původem nepocházím z Čelákovic. Když 
jsem se ale do Čelákovic přistěhovala, částečně 
i vzhledem k profesní deformaci, mi zde chyběl 

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
dům pro seniory. Připadalo mi divné, že město 
tehdy s deseti tisíci obyvateli nemá pro své ob-
čany, ale i občany z okolních obcí, svůj domov 
pro seniory. To vidím dodnes jako velké mínus. 
Ale snad svítá naděje, že v budoucnu by se Če-
lákovičtí, a nejen oni, mohli této „třešničky na 
dortu“ dočkat. Klienti by tak nemuseli být umis-
ťováni na dlouhou dobu na odděleních následné 
péče, jako je tomu bohužel doposud. Lokalita  
U Kovárny mi připadá jako ideální místo. Umístě-
ní domova pro seniory v centru města a zároveň 
v určité klidové zóně by mělo význam pro všech-
ny jeho budoucí obyvatele. Dostupnost centra 
města s příslušnou infrastrukturou je s ohledem 
na omezenou mobilitu občanů v seniorském 
věku žádoucí. Bezprostřední sousedství Domu 
s pečovatelskou službou pak umožní propojení 
služeb poskytovaným seniorům Pečovatelskou 
službou i plánovaným domovem seniorů.“

Lokalita U Kovárny. Foto: -dv-
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3419

3421

3429

35

3541

36

3612

3613

3631

3632

3634

3635

3639

37

3716

3722

3745

3792

4

4351

4359

5

5212

5311

5512

6

6112

6114

6171

6310

6320

6399

6402

6409

8

skupina 
paragraf

1

1111

1112

1113

1121

1122

1211

1333

1334

1340

1341

1343

1345

1351

1355

1361

1511

2

2460

3

4

4112

4121

4131

8

8115

8123 8124

třída
položka

Daňové příjmy

daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti

daně z příjmů fyzických  osob ze SVČ

daně z příjmů fyzických osob z kapitálových 

výnosů

daně z příjmů právnických osob

daně z příjmů právnických  osob za obce

daň z přidané hodnoty

poplatky za uložení odpadů

odvody za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu

poplatek za provoz, shromažďování a 

odstraňování komunálního odpadu

poplatek ze psů

poplatek za užívání veřejného prostranství

poplatek z ubytovací kapacity

odvod z loterií a podobných her kromě VHP

odvod z VHP

správní poplatky

daň z nemovitostí

Nedaňové příjmy

splátky půjčených prostředků od 

obyvatelstva

ostatní služby

ostatní správa v průmyslu, 

stavebnictví

ostatní záležitosti pozemních 

komunikací

ostatní záležitosti vodního 

hospodářství

záležitosti kultury

ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků

sportovní zařízení

ostatní zájmová činnost a 

rekreace

výstavba a údržba inženýrských sítí

lokální zásobování teplem

komunální služby 

sběr a svoz komunálních odpadů

využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů

pečovatelská služba

bezpečnost a veřejný pořádek

požární ochrana

činnost místní správy

příjmy z finančních operací

Kapitálové příjmy

výstavba a údržba inženýrských sítí

Vlastní příjmy

Transfery

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci 

souhrnných dotačních vztahů

neinvestiční přijaté transfery od obcí

převody z vlastních fondů hospodářské 

činnosti

Příjmy celkem

Financování

zůstatky na účtech k 31. 12. 2016

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Zdroje celkem

tis. Kč

165 046,00

31 800,00

700,00

3 000,00

32 900,00

16 515,00

61 500,00

260,00

2,00

5 922,00

313,00

430,00

35,00

460,00

3 800,00

1 609,00

5 800,00

33 684,00

10,00

150,00

70,00

55,00

21 504,00

30,00

500,00

444,00

100,00

1,00

8 228,00

614,00

30,00

1 200,00

170,00

510,00

20,00

44,00

4,00

0,00

0,00

198 730,00

27 834,70

9 390,70

700,00

17 744,00

226 564,70

121 000,00

121 000,00

347 564,70

tis. Kč

100,00

100,00

106 950,00

9 923,00

2 585,00

6 438,00

900,00

97 027,00

45 327,00

51 700,00

148 655,00

52 521,00

22 154,00

29 704,00

663,00

17 411,00

4 280,00

5 733,00

2 180,00

760,00

2 506,00

1 952,00

20 850,00

8 851,00

8 289,00

2 894,00

816,00

760,00

760,00

49 036,00

9 650,00

0,00

620,00

2 520,00

7 985,00

420,00

27 841,00

8 077,00

100,00

5 127,00

2 780,00

70,00

2 130,00

2 130,00

0,00

21 855,00

10 771,00

8 952,00

2 132,00

61 424,70

3 321,00

352,00

32 496,00

150,00

454,00

19 515,00

50,00

5 086,70

341 114,70

6 450,00

6 450,00

347 564,70

Výdaje Rekapitulace rozpočtu
skupina 
paragraf

třída
položka

1

2

3

4

5

6

Přijmy

1

2

3

4

Výdaje

Financ.

8115

8123

8124

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Vlastní příjmy

Přijaté dotace

Příjmy celkem

Zemědělství

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Služby pro obyvatelstvo

Sociální věci

Bezpečnost státu

Všeobecná veřejná správa

Výdaje celkem

Zůstatky na účtech

Dlouhodobé přijaté půjčky

Splátky úvěrů a půjček

Financování

tis. Kč

165 046,00

33 684,00

0,00

198 730,00

27 834,70

226 564,70

tis. Kč

100,00

106 950,00

148 655,00

2 130,00

21 855,00

61 424,70

341 114,70

tis. Kč

121 000,00

0,00

-6 450,00

114 550,00

Příloha č. 1
Závazné ukazatele – příspěvky jednotlivým  příspěvkovým organizacím

Příloha č. 2
Závazné ukazatele – dotace do oblasti sociální, kultury, sportu a 
prevence před drogami

paragraf

3111

3111

3111

3113

3113

3231

3314

3315

3392

3412

3421

3639

4351

paragraf

3541

položka

5331

5331

5331

5331

5331

5331

5331

5331

5331

5331

5331

5331

5331

položka

5229

příspěvková organizace

MŠ Přístavní

MŠ Rumunská

MŠ J. A. Komenského

ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Kostelní

ZUŠ Jana Zacha

Městská knihovna

Městské muzeum

Kulturní dům

Čelákovická sportovní

Městský dům dětí a mládeže

Technické služby

Pečovatelská služba

příspěvky celkem

určení oblasti dotace

dotace do oblasti kultury

dotace do oblasti sociální

dotace do oblasti sportu

dotace do oblasti prevence

dotace celkem

tis. Kč

900,00

2 500,00

1 300,00

3 800,00

3 500,00

630,00

4 250,00

4 200,00

2 435,00

3 450,00

1 650,00

25 000,00

2 000,00

55 615,00

tis. Kč

1 500,00

300,00

2 750,00

100,00

4 650,00

Příloha č. 3
Sociální fond

paragraf položka

zůstatek

příděl v roce 2017

výdaje dle zásad směrnice SF

tis. Kč

928,00

928,00

Příloha č. 4
Přehled plánovaných investičních akcí a oprav 

paragraf

2212

2219

položka

silnice

Toušeňská

Toušeňská 

ostatní záležitosti pozemních komunikací

Sedláčkova 

visutý chodník u podjezdu

Kollárova

Toušeňská 

lávka na žel. mostě

parkovací automaty

tis. Kč

1 800,00

1 250,00

550,00

6 360,00

1 010,00

600,00

2 200,00

800,00

750,00

1 000,00

přechod

chodnik (oprava)

chodnik

přechod

projekt

Zemědělství 

zvláštní veterinární péče 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

doprava

silnice

ostatní záležitosti pozemních komunikací

provoz veřejné silniční dopravy

vodní hospodářství

pitná voda

odvádění a čištění odpadních vod

Služby pro obyvatelstvo

vzdělávání

předškolní zařízení 

základní školy

Základní umělecká škola

kultura

činnosti knihovnické  

činnosti muzeí a galerií

záležitosti kultury

ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – ZMČ

zájmová činnost v kultuře

ostatní záležitosti kultury

tělovýchova a zájm. činnost

sportovní zařízení

ostatní tělovýchovná činnost

využití volného času dětí 

a mládeže

ostatní zájmová činnost a 

rekreace

zdravotnictví

prevence před drogami

bydlení, komunální služby, územní rozvoj

bytové hospodářství

nebytové hospodářství

veřejné osvětlení

pohřebnictví

lokální zásobování teplem

územní plánování

komunální služby a územní rozvoj

ochrana životního prostředí

monitoring ochrany ovzduší

sběr a svoz komunálních odpadů

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

ekologická výchova a osvěta

Sociální věci

Pečovatelská služba

ostatní činnosti a služby – klub seniorů

Bezpečnost státu a právní ochrana

ochrana obyvatelstva

bezpečnost a veřejný pořádek

požární ochrana

Všeobecná veřejná správa 

zastupitelstva obcí

volby do Parlamentu ČR

činnost místní správy

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pojištění funkčně nespecifikované

ostatní finanční operace

finanční vypořádání minulých let

ostatní činnosti

Výdaje celkem

Financování

splátky úvěrů a půjček

Čerpání celkem
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paragraf

2310

2321

3111

3113

3315

3412

3419

3421

3429

3612

3631

3632

3634

3635

3639

5311

5212

5512

6117

položka

pitná voda

vodovod Jiřinská

vodovod Sukova

rekonstrukce armatur v arm. komoře v.

rekonstrukce armatur ve vodojemu

výměna nefunkčních šoupat

výměna uzávěrů přípojek

nové vodovodní přípojky

šachty sekčního měření – Mochovská

pasport VHI

rezerva na obnovu

odvádění a čištění odpadních vod

čerpací stanice v Jiřině 

stoka v ulici Miroslava Maška

stoka v Záluží

odlehčovací potrubí v Jiřině

kanalizace v ulici Sukově

ČOV 

rezerva na obnovu

projekty

předškolní zařízení

MŠ Přístavní

MŠ Sluníčko

MŠ Sluníčko

MŠ Rumunská

MŠ Rumunská

základní školy

ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Kostelní 

ZŠ Kostelní 

ZŠ Kostelní 

ZŠ Kostelní 

činnosti muzeí a galerií

depozitáře v objektu muzea č. p. 156, Rybářská ul.

sportovní zařízení

bazén

bazén

SK Záluží

Na Nábřeží, stadion

hřiště v Záluží

stadion

hala Vikomt

ostatní tělovýchovná činnost

investiční příspěvek pro TJ Spartak 

využití volného času dětí a mládeže

dětská hřiště U Hájku

zájmová činnost a rekreace j. n.

bytové hospodářství

zateplení obvodového pláště č. p. 1645–1648

rekonstrukce střechy DPS č. p. 462 

veřejné osvětlení

Toušeňská ul.

pohřebnictví

kolumbární zeď

lokální zásobování teplem

kotelna K 360

územní plánování

územní plán

komunální služby

nákup pozemků

městská policie, kamerový systém

obnova kamerových bodů

ochrana obyvatelstva

protipovodňový monitorovací a varovný system

požární ochrana

garáž/oplocení

činnost místní správy

programové vybavení

výpočetní technika

dopravní prostředky

celkem

tis. Kč

45 290,00

3 500,00

2 700,00

850,00

150,00

2 830,00

600,00

50,00

440,00

800,00

33 370,00

50 185,00

1 000,00

1 500,00

4 000,00

3 000,00

2 700,00

2 000,00

34 135,00

1 850,00

17 000,00

400,00

12 000,00

2 100,00

1 000,00

1 500,00

22 100,00

1 100,00

1 000,00

9 350,00

10 000,00

650,00

1 000,00

1 000,00

5 321,00

430,00

400,00

330,00

2 200,00

1 000,00

811,00

150,00

5 500,00

1 000,00

1 000,00

500,00

9 650,00

9 000,00

650,00

500,00

2 500,00

7 960,00

400,00

2 000,00

408,00

10 770,00

1 000,00

1 000,00

300,00

300,00

400,00

192 244,00

úprava technologie

opr.

opr.

opr.

opr.

opr.

opr.

opr.

opr.

opr.

investice

přechod

opr.

opr.

opr.

Příloha č. 5
Hospodářská činnost

paragraf položka

Náklady – hospodářská činnost

bytové hospodářství

úroky

náklady na správu

náklady na služby

náklady na neobsazené byty

právní služby

běžná údržba

obnova domů a vybavení

odpisy

opravné položky

nebytové hospodářství

materiál

voda

teplo

plyn

el. energie

služby

opravy

Výnosy – hospodářská činnost

nájemné z bytového fondu

nájemné z nebytových prostor

HV

tis. Kč

14 956,00

14 656,00

19,00

1 260,00

300,00

400,00

550,00

2 430,00

4 920,00

3 577,00

1 200,00

300,00

10,00

10,00

40,00

6,00

35,00

49,00

150,00

32 700,00

29 800,00

2 900,00

17 744,00

(revize, deratizace, 
dezinfekce, SIPO)

zařizovací předměty

obnova bytů před předáním novým nájemníkům

vodoinstalace a kanalizace

elektroinstalace

údržba chodeb a schodišť

okna – nátěry, opravy, klempířské prvky, výměna oken

obnova lodžií č. p. 1581, 1628, 1629

Komentář

Rozpočet na rok 2017 je sestaven v příjmo-
vé i výdajové části v tzv. paragrafovém znění 
platné rozpočtové skladby, tj. v sumarizova-
ných ucelených dílčích částech rozpočtu. Fi-
nancování, třetí část rozpočtu, je rozdělena 
na část „příjmovou“, která je přiřazena k pří-
jmům rozpočtu, a část „výdajovou“, která je 
přiřazena k výdajové části. Je tím přehledněji 
znázorněna vyrovnanost rozpočtu, která je 
dosažena zapojením předpokládaných zů-
statků na účtech města k 31. 12. 2016. Tímto 
způsobem jsou kvantifikovány celkové před-
pokládané finanční zdroje, určené k rozdělení 
v tomto roce. 
Od roku 2016 je zavedena podnikatelská 
– hospodářská činnost v oblasti bytového  
a nebytového hospodářství. Tím je podle pří-
slušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, účtováno o výno-
sech a nákladech (příjmech a výdajích) uvede-
ných oblastí mimo rozpočet, kromě investiční 
činnosti. Do rozpočtu se zapojuje hospodář-
ský výsledek těchto činností.
V přílohách č. 1 a č. 2 jsou uvedeny závazné 
ukazatele, které jsou součástí schvalovacího 
procesu a které je nutno dodržet nebo měnit 
jejich hodnotu rozpočtovými opatřeními.
V příloze č. 4 je uveden přehled plánovaných 
investičních akcí a oprav. Akce jsou členěny 
podle jednotlivých paragrafů rozpočtu, aby 
poskytly podrobnější informace k rozpočtu.
V příloze č. 5 je uveden rozpočet bytového  
a nebytového hospodářství z hlediska nákla-
dů a výnosů.

PŘÍJMY

Daňové příjmy
Předpokládané daňové výnosy na rok 2017 
jsou odvozeny jednak z průběhu jejich plně-
ní zejména v roce 2016 a jednak z odborného 
odhadu, který pro obce zpracovává společ-
nost Cityfinance. Od roku 2015 zachovávají 
daňové výnosy určitou stabilitu, nebyly mě-
něny daňové sazby, proto je možné plánovat 
daňové výnosy s vyšší přesností. 
Výnos daně z příjmů fyzických osob vykazuje 
v delším časovém období značnou stabilitu, 
je jedním z rozhodujících daňových výnosů. 
Dalším významným příjmem je výnos z daně 
z příjmů právnických osob. Skutečnou hod-
notu daně z příjmů obce bude možné určit až 
po uzavření hospodaření roku 2016, tedy až 
v roce 2017. V návrhu rozpočtu je uvedena 
odhadovaná hodnota, která je shodná v příj-
mech i výdajích rozpočtu. 
Rozhodujícím daňovým výnosem je DPH.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vy-
chází z počtu trvale bydlících občanů ve měs-
tě a výše poplatku na občana, která je určena 
příslušnou vyhláškou města. Pro rok 2017 se 
zatím vychází z výše poplatku na rok 2016. Při 
případné změně výše poplatku na rok 2017 
bude tato celková částka upravena.
Ostatní daně a poplatky, poplatky z veřejného 
prostranství a z ubytovací kapacity jsou uve-
deny v předpokládaných hodnotách, odvoze-
ných z reálného plnění roku 2016. Poplatek ze 
psů je určen na základě aktuální evidence. 
Odvody z loterií a podobných her a z VHP 
jsou do příjmů města nyní přidělovány pro-
střednictvím příslušných finančních úřadů. 
Jejich hodnoty jsou opět odvozeny od plnění 
roku 2016.
Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány 
na hodnotu 5,8 mil. Kč.

Nedaňové příjmy
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou pří-
jmy z pronájmu majetku města. V roce 2017 je 
to z pozemků, vodovodů a kanalizací, kotelen. 
Objem těchto příjmů je stanoven na hodnotu 
30,6 mil Kč. Součástí rozpočtu již nejsou pří-
jmy z nájmů bytových a nebytových prostor. 
K dalším větším příjmům patří příjmy za tří-
děný odpad od EKO-KOM a příjmy z činnosti 
Městské policie. Pečovatelská služba bude 
v roce 2017 vyvíjet svou činnost jako další 
příspěvková organizace města, proto jsou 
uvedeny předpokládané příjmy za poslední 
čtvrtletí roku 2016, které budou splatné až 
v roce 2017.

Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy na rok 2017 nejsou pláno-
vány žádné. 

Transfery (Dotace)
V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon 
státní správy, kterou Městský úřad Čelákovi-
ce provádí v přenesené působnosti, zejména 
činnosti stavebního úřadu, matriky a další 
činnosti vykonávané ostatními odbory Měst-
ského úřadu. Výše dotace je zatím v hodnotě 
roku 2016. V okamžiku oznámení její skutečné 
výše bude provedena její úprava. Další dotací, 

pokračovaní na str. 10
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která je na základě předpokladu zařazena 
do příjmů rozpočtu, je dotace od obcí, která 
zahrnuje úhrady za služby Městské policie  
a hasičů na základě veřejnoprávních smluv. 
Na položce 4131 je zálohově zapojen před-
pokládaný výsledek hospodářské činnosti. 

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu zahrnuje běžné výda-
je určené na provoz úřadu a města, příspěvky 
pro příspěvkové organizace zřízené městem 
a investiční výdaje. Přehled plánovaných in-
vestičních akcí a oprav je uveden v příloze  
č. 4. Hodnoty příspěvků pro příspěvkové  
organizace jsou částečně poníženy, před-
pokládá se zapojení vlastních zdrojů většiny 
příspěvkových organizací. 

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

Průmyslová a ostatní odvětví 
hospodářství

Doprava
Běžné provozní výdaje jsou na údržbu. 
Plánované investiční akce jsou komunika-
ce Toušeňská společně s přechodem pro 
chodce, visutý chodník u podjezdu, chodník 
v ulici Kollárově, instalace dalších parkova-
cích automatů. Další výdaje jsou na doprav-
ní obslužnost, provoz autobusových linek.

Vodní hospodářství
V roce 2017 jsou plánovány např. opravy 
vodovodů v ulicích Jiřinské a Sukově, re-
konstrukce armatur ve vodojemu, výměna 
nefunkčních šoupat. V oblasti odpadních 
vod jsou plánovány rekonstrukce kanalizací 
v ulicích Miroslava Maška a Sukově. Další 
plánované akce jsou zahájení výstavby sto-
ky v Záluží, odlehčovacího potrubí v Jiřině, 
rekonstrukce čerpací stanice v Jiřině, úpra-
va technologických zařízení v ČOV. Vedle 
toho je v této části značná finanční rezerva 
na další připravované akce. Tato rezerva je 
tvořena z nájemného z vodovodů a kanali-
zací, které je určeno na obnovu těchto za-
řízení.

Služby pro obyvatelstvo

Školství
Výdaje na školství jsou jednak provozní vý-
daje, tj. příspěvky na činnost 3 mateřských 
a 2 základních škol a Základní umělecké 
školy, a jednak investiční výdaje. Jednou z 
rozhodujících investičních akcí je dokonče-
ní nové Mateřské školy Sluníčko v ulici J. A. 
Komenského, která bude součástí Mateřské 
školy Přístavní.
Další zásadní investicí bude zahájení do-
stavby Základní školy Kostelní. Pro rok 2017 
je na projekt, bourání stávajících objektů a 
zahájení prací vyčleněno 20 mil. Kč. Kromě 
těchto akcí jsou plánovány opravy a inves-
tice v MŠ Rumunská, opravy v ZŠ J. A. Ko-
menského. 

Kultura
Výdaje do oblasti kultury jsou realizovány for-
mou příspěvků na provoz Městské knihovny, 
Městského muzea a Kulturního domu. Dal-
ší výdaje se realizují prostřednictvím odboru 
školství, informací a kultury, který každoročně 
zajišťuje propagaci města, tvorbu Zpravodaje, 
údržbu informačních tabulí, městského infor-
mačního systému, akce města v průběhu roku 
i na konci roku spojené s adventem. 
Součástí par. 3399 jsou i dotace spolkům  
v plánované výši 1,7 mil Kč. V objektu Měst-
ského muzea v Rybářské ulici bude provede-
na rekonstrukce přístřešků, aby sloužily jako 
depozitáře.

Tělovýchova
V této oblasti jsou plánovány výdaje na opra-
vy v bazénu, Městského stadionu a hřiště 
Na Nábřeží. Jako investiční výdaje jsou plá-
novány zateplení bazénu (zatím jen projekt), 
rekonstrukce šaten v objektu SK Záluží, vý-
stavba sportovního hřiště v Záluží, studie vyu-
žití Městského stadionu a výstavba dětského    
hřiště U Hájku. K dalším výdajům patří pří-
spěvky pro Čelákovickou sportovní a MDDM, 
dotace sportovcům ve výši 2,75 mil. Kč a do-
tace TJ Spartak ve výši 5,5 mil. Kč. 

Zdravotnictví
Vyčleněné prostředky jsou každoročně určeny 
na prevenci před drogami a projekt primární 
prevence rizikového chování dětí a mládeže. 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Součástí rozpočtových výdajů jsou prostřed-
ky na zateplení obvodového pláště domu 
č. p. 1645–1648 v ulici J. A. Komenského  
a rekonstrukce střechy DPS č. p. 462. Ostatní 
výdaje jsou předmětem hospodářské činnosti, 
informace jsou uvedeny v příloze č. 5. Péče  
o bytový fond se tímto opatřením nijak nemě-
ní, pouze finanční toky jsou vedeny kromě in-
vestičních výdajů mimo rozpočet. 
Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány 
jako investiční na osvětlení přechodu v ulici 
Toušeňské (u starého nádraží do Záluží).
Na dokončení výstavby další části kolumbární 
zdi na hřbitově je připraveno 2,5 mil. Kč. 
V oblasti zásobování teplem je připravena re-
konstrukce kotelny K 360.
Příspěvek na provoz Technických služeb, kte-
ré zajišťují pro město zejména údržbu komuni-
kací, veřejného osvětlení, provoz separačního 
dvora, likvidaci odpadů, péči a údržbu zeleně 
a zabezpečování sekání trávy na celém území 
města, je stanoven ve výši 25 mil. Kč. 

Ochrana životního prostředí
Nejvýznamnější a nejdůležitější výdajovou po-
ložkou je úhrada za sběr a svoz komunálních 
odpadů, předpokládaná hodnota na zajištění 
této nezbytné služby je 5 mil. Kč. Tyto pro-
středky jsou zajištěny příjmem místního po-
platku za sběr a svoz komunálního odpadu. 
Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a ve-
řejnou zeleň. V rozhodující míře na ošetřování 
stávající zeleně a na výsadbu nové. 

Sociální věci
Pečovatelská služba byla transformována do 
příspěvkové organizace, předpokládaný pří-
spěvek na činnost je 2 mil. Kč. 

Bezpečnost státu 
a právní ochrana

Na ochranu obyvatelstva je vyčleněno 10,77 
mil. Kč na protipovodňový monitorovací a va-
rovný systém.
Bezpečnost ve městě zajišťuje činnost Měst-
ské policie a Jednotka SDH. Městská policie  
i SDH zabezpečují služby i pro sousední obce 
na základě veřejnoprávních smluv.
Výdaje pro obě složky jsou z rozhodující části 
provozní.

Všeobecná veřejná správa 
a služby

Státní správa, samospráva
Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupi-
telstva města a s činností Městského úřadu. 
Výdaje jsou z hlediska struktury totožné jako 
v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, 
které nelze zahrnout do jiných částí rozpočtu. 
Jsou to především výdaje na platy, pojištění 
zaměstnanců, výdaje spojené s provozem 
obou objektů Městského úřadu a všechny 
ostatní výdaje spojené s funkčností Městské-
ho úřadu, který zajišťuje činnosti v samostat-
né působnosti i v přenesené působnosti. Sem 
je směřována dotace na správu uvedená v pří-
jmové části. 
V roce 2017 budou volby do Parlamentu ČR. 
Na zajištění voleb je vždy poskytována dotace.
Další výdaje v této části rozpočtu jsou za ve-
dení účtů u bank, pojištění majetku, tj. přede-
vším budov, které je dáno smlouvami s pojiš-
ťovnami.
Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která 
je uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové 
části, tato daň se neodvádí, a DPH, která se 
odvádí prostřednictvím finančního úřadu státu.
Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva vyjad-
řuje část prostředků, které nemají v době se-
stavování rozpočtu přesné určení. 

FINANCOVÁNÍ

Třetí část rozpočtu doplňuje části rozpočtu 
Příjmy a Výdaje a vyjadřuje vazby a vztahy, 
které nejsou příjmy a výdaji roku 2017. Na pří-
jmové straně to jsou zůstatky na účtech z roku 
2016, uvedená hodnota je předpokládaná. 
Skutečná výše bude k dispozici až počátkem 
roku 2017.
V roce 2017 je nutné splatit úvěry a půjčky 
v hodnotě 6,45 mil. Kč. Největší objem splátek 
je za úvěr České spořitelny, a. s., na rekon-
strukci základní a mateřské školy. Další splát-
ky jsou za úvěr Hypoteční banky na dům č. p. 
109 v Sedláčkově ulici a dílčí vratky příspěvků 
na technickou infrastrukturu v lokalitách Tře-
bízského III a Sedlčánky 83 RD. 

pokračovaní ze str. 9

Stavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského. Stav dne 
22. 12. 2016. Foto: -dv-
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MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích, náměstí 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

přijme do pracovního poměru
STRÁŽNÍKA Městské policie v Čelákovicích

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU.
Místo výkonu práce: Městská policie v Čelákovicích.
Předpoklady: viz § 4, 4a, 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění (bezúhon-
nost, 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 ihned nebo dle dohody.
Součásti písemné přihlášky k výběrovému řízení:
• 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;
• výpis z Evidence přestupků.
Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády (7. tř.).
Přihlášky k výběrovému řízení doručit nejpozději: do 31. ledna 2017, do 12.00 hod., na adre-
su MěÚ nebo předat do podatelny.
Na obálce v levém horním rohu uvést: Výběrové řízení – zaměstnání – STRÁŽNÍK Městské policie 
a adresu přihlašovaného.
Kontakt a další informace: velitel Městské policie Radek Fedaček, tel.: 326 929 150.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na funkci zrušit.

Plyn v domě
V úterý 6. 12. 2016 v 11.32 hod. bylo na MP va-
rovnou SMS oznámeno, že v patře domu v Ry-
bářské ulici je silně cítit plyn. Hlídka MP zkontro-
lovala spolu s dobrovolnými hasiči dům a zjistila, 
že z jednoho sporáku uniká plyn. Ten byl ihned 
uzavřen a dům pod dohledem hasičů řádně vy-
větrán.
Kontrola chovu koní
Ve středu 7. 12. 2016 se v 8.30 hod. dostavil na 
služebnu MP muž a oznámil, že koně, kteří jsou 
chováni na pozemku v ulici S. K. Neumanna, mají 
nedostatečnou péči (mokré seno, málo vody, 
hnisající oko). Sdělil, že bude sám kontaktovat 
Krajskou veterinární správu. Hlídka na místě 
sama nedokázala stav chovu vyhodnotit a pří-
pad byl prostřednictvím odboru životního odboru 
Městského úřadu oznámen Krajské veterinární 
správě. Její pracovník se po několika dnech do-
stavil na místní šetření a věc bude dle výsledku 
jeho zjištění řešena s vlastníkem koní.
Pátrání po dítěti
Ve čtvrtek 8. 12. 2016 v 12.05 hod. telefonic-
ky oznámila žena, že se jí při procházce někde  
u knihovny ztratilo dítě. Po získání popisu se ihned 
rozjela pátrací akce společně s Policií ČR, byly 
prohledány všechny prostory a možné cesty dí-
těte. Asi po 30 minutách, kdy již bylo rozhodnuto  
o nasazení vrtulníku s termovizí, bylo dítě nezra-
něné nalezeno v areálu Kovohutí. Dítě si matka 
převzala a celá akce tím byla ukončena.
Alkohol za volantem 
V úterý 13. 12. 2016 ve 21.10 hod. si hlídka MP 
povšimla 63letého muže, který jevil známky pod-
napilosti a šel k vozidlu. Proto hlídka vyčkala 
stranou, zda uvedený muž nasedne do vozu a 
pojede. Po chvilce vozidlo s tímto mužem a dal-
šími dvěma muži vyjelo směrem do Jiřinské ulice. 
Řidič nerespektoval dopravní značku Stůj, dej 
přednost v jízdě, a proto se za ním hlídka vydala 
a rozhodla se jej zastavit a zkontrolovat. Muž po 
signálu k zastavení vozidla zastavil a přiznal se 
k požití alkoholu před jízdou. Z toho důvodu byla 
na místo přivolána Policie ČR, která provedla de-
chovou zkoušku – naměřeno bylo 1,29 ‰. Celou 
věc si ponechala Policie ČR ve svém vyšetřování.
Skvrna na Labi
Ve čtvrtek 15. 12. 2016 byla MP přijata va-
rovná SMS, že na vodní plochu Labe došlo 
k úniku nebezpečných látek, a to od zdyma-
del směrem k železničnímu mostu. Na místo 
dorazila také jednotka dobrovolných hasičů 
Čelákovice a jednotka HZS Stará Boleslav. Ha-
siči položili na vodní plochu nornou stěnu a 
zachycená látka byla sbírána pomocí sorben-
tu. Na místo se dále dostavila hlídka Policie 
ČR Čelákovice a také pracovníci Povodí Labe,  
s. p. Zdroj úniku nebezpečných látek nebyl zjištěn, 
olejová skvrna sahala až za Sedlčánky směrem na 
Lysou nad Labem. Následně se na místo dostavil  
i starosta města Josef Pátek a řídící důstojník 
HZS Mladá Boleslav, který stanovil další postup. 
Věc nadále šetří Povodí Labe, s. p., a Policie ČR.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156
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ZPRÁVY Z RADNICE
o cem jednali radní mesta

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
email:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

Závady na dopravním 
značení

Chceteli ohlásit závady na dopravním zna
čení, na komunikacích ve městě Čelákovice, 
kontaktujte správce místních komunikací, 
kterým jsou Technické služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, Čelakovského 1429, 
Čelákovice, tel.: 326 991 174, email:  ts@ce-
lakovice-mesto.cz. 

Závady na komunikacích Středočeského kra
je řeší Krajská správa a údržba silnic Středo
českého kraje:

www.ksus.cz
email: dispecink.mhradiste@ksus.cz

Tištěný přehled akcí
„ZIMA 2016–2017  

v Čelákovicích“
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA 2016–
2017 v Čelákovicích “ (plakát; Zpravodaj města) 
obsahující akce od 30. listopadu 2016 do 5. břez
na 2017 je v pondělí 7. listopadu 2016.

Informace o akcích zasílejte na email:  
kalendar@celakovice.cz.

Dodané informace jsou také publikovány 
na webových stránkách města v „Kalendáři akcí 
ve městě“.

na pozice
• Město Čelákovice přijme na vedoucí pracovní 

pozici ŘEDITELE/ŘEDITELKU příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovi-
ce – Pečovatelská služba Čelákovice, pří-
spěvková organizace.

• Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběro
vá řízení na obsazení dvou pracovních pozic 
„Úředník – referent odboru správy majetku 
a investic MěÚ v Čelákovicích“.

Přihlášky nutno doručit nejpozději do pátku 
14. října 2016, 11.00 hod.
Bližší informace na www.celakovice.cz.

•  -dv-

Finanční záležitosti
Radní schválili změny rozpočtu města Čeláko
vic 2016 č. 11 a 12, vzali na vědomí rozpočtová 
opatření – přesuny mezi položkami v rámci pa
ragrafu 5311 provedené k 31. 7. 2016 a v rámci 
paragrafů 4351 a 5311 provedené k 31. 8. 2016, 
na vědomí také vzali rozbor hospodaření města 
Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2016.
Dále v  rámci finančních záležitostí schválili 
smlouvy: o  přezkoumání hospodaření měs
ta Čelákovic, za  rok končící 31. 12. 2016 se 
společností ATLAS AUDIT, s. r. o., Čelákovice, 
za cenu 84 700 Kč včetně DPH a o kontrolní čin
nosti – ověření účetní závěrky města Čelákovic 
za období 2016, se stejnou společností za cenu 
27 830 Kč včetně DPH.

Sportovní areál Záluží
Rada města schválila výkresovou část dokumen
tace pro územní rozhodnutí stavby „Sportovní 
areál Záluží, u Čelákovic“, ztvárňující řešení areá
lu. Konkrétní uspořádání sportovišť bude řešeno 
v dalších stupních projektové dokumentace.

Hřbitovní zeď a kolumbárium
RM schválila jako pro město nejvhodnější na
bídku uchazeče ADEVITA, s. r. o., Dolní Břeža
ny, na  plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Hřbitovní zeď a kolumbárium 
– severozápadní strana Městského hřbitova Če
lákovice“ za cenu 3 615 468 Kč včetně DPH včet
ně příslušné smlouvy o dílo č. SML/2016/192.

Rekonstrukce sociálních zařízení haly BIOS
Rada města schválila uzavření a  text smlouvy 
o dílo č. SML/2016/186 mezi městem Čeláko 

 
vice jako objednatelem a společností Zprojekt, 
s. r. o., Zápy, jako zhotovitelem na zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stav
by k  akci s  názvem „ČELÁKOVICE – rekon
strukce sociálních zařízení haly BIOS“ za cenu 
146 410 Kč včetně DPH.

Úpravy interiéru sportovní haly U Učiliště
Radní schválili uzavření a  text smlouvy o  dílo 
č. SML/2016/187 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností AGREAL, s. r. o., 
Praha 4, jako zhotovitelem na  plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s  názvem „Stavební 
úpravy interiéru sportovní haly U Učiliště 1683, 
Čelákovice“, v celkové ceně 827 145 Kč včetně 
DPH.

Nový jednací řád komisí
Rada města schválila a vydala nový jednací řád 
komisí Rady města Čelákovic I/6/2016.

Dar městu
Rada města schválila darovací smlouvu na  fi
nanční dar ve  výši 30  000 Kč mezi společností 
DEMOAUTOPLAST, s. r. o., Čelákovice, jako dár
cem a městem Čelákovice jako obdarovaným.

Ceník služeb Čelákovické sportovní
RM doporučila řediteli Čelákovické sportovní 
zachovat ceník služeb pronájmu Čelákovické 
sportovní, příspěvkové organizace, v dosavad
ní výši ve  Sportovní hale Vikomt s  účinností 
od 1. 9. 2016.

Údržba jasanů v Družstevní ulici
Rada města schválila smlouvu č. SML/2016/203 
na údržbu 101 ks stávajících jasanů v ulici Druž 

 
stevní v Čelákovicích mezi městem Čelákovice, 
jako objednatelem a  společností Treewalker, 
s. r. o., Bystrá nad Jizerou, jako zhotovitelem 
za cenu 191 063 Kč včetně DPH.

Revitalizace Městského stadionu
RM schválila smlouvu o dílo č. SML/2016/205 
mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností ADONIS PROJEKT, spol. s  r. o., 
Hradec Králové, jako zhotovitelem na  plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vy
pracování architektonické studie – revitalizace 
Městského stadionu v Čelákovicích“ v celkové 
ceně 810 700 Kč včetně DPH.

Revize projektu dostavby ZŠ Kostelní
Rada města schválila smlouvu o  dílo 
č.  SML/2016/213 mezi městem Čelákovice 
jako objednatelem a  společností V  a  M, spol. 
s  r.  o., Liberec, jako zhotovitelem na  plně
ní veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem 
„Revize projektu pro provedení stavby – do 
stavba Základní školy v  Kostelní ulici v  Čelá
kovicích“ v celkové ceně 517 880 Kč včetně DPH.

Ukončení partnerské spolupráce města
Rada města poděkovala samosprávám švýcar
ského města Rüti a  italského města Trescore 
za dosavadní partnerské spolupráce a prohlási
la je za ukončené.
Dále RM konstatovala, že po oslovení 9 vytipo
vaných měst v zahraničí žádné do 31. 8. 2016 
nereagovalo na  návrh partnerské spolupráce 
s městem Čelákovice.

Výběr z usnesení RM č. 20–23/2016.

vyberové rízení

Stavba MŠ Sluníčko pokračuje. Dne 8. 9. 2016 zachytil zahájení stavby konstrukce kronikář Mirko Nosek. Druhý 
snímek z 21. 9. 2016 pak -dv-.

10_2016_ZMC.indd   4 30.9.2016   12:25:44

Tým Městské policie Čelákovice. Foto: Miroslav Czor-
nyj
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INFORMACE
senioři

Plány na rok 2017

Přivítáni do života byli
v sobotu 10. prosince 2016

tito noví občánci města Čelákovic

l   Anděla Nosková

Budeme věřit, že nový rok 2017 bude dobrý a milostivý k nám všem  
a nebudeme mít důvod za jeho vlády být smutní. Samozřejmě pro to 
všichni musíme něco udělat. Jsme sice dříve narození, ale berme to jako 
výhodu. Máme přece za sebou život, který nás obohatil zkušenostmi, roz-
hledem a radostí, že nyní všechno můžeme, ale nic nemusíme.
V prosinci 2016 se uskutečnilo seniorské odpoledne v KD. Myslím, že se 
vydařilo. Pan starosta obešel všechny přítomné a bylo možné mu říci své 
poznatky ze života v našem městě. Došlo i na taneček při dobré hudbě.
Co nás čeká tento rok. Opět pár výletů, ke kterým jsem dostala mnoho 
podnětů, za které vám děkuji. Také se podíváme do divadla. Pokud budou 
další aktivity, prosila bych o vaše zpětné názory, aby bylo vidět, zda naše 
úsilí má cenu.
Rádi bychom se dočkali v našem městě tzv. fit parku s rehabilitačními  
a cvičebními prvky. Musíme doufat, že se našim představitelům podaří 
obohatit naše město o tuto přínosnou věc.
V lednu se uskuteční zájezd na prohlídku Senátu ČR. Na koho jsem měla 
kontakt, toho jsem oslovila. Právě a nejen pro tyto případy je dobré být v 
seznamu seniorů města. Pro případy neplánovaných akcí.
V únoru by mělo být divadlo, v březnu bazar. Kurz sebeobrany ještě nemá 
termín. Již několik lidí projevilo zájem o tuto jednorázovou, asi dvouho-
dinovou ukázku, jak se účinně bránit napadení, abychom to zvládli i my, 
senioři. Také bychom si mohli udělat výlet s hůlkami. Určitě se těšíme na 
další historickou procházku. Angličtina bude pokračovat i tento rok a už se 
na ni těšíme. A třeba někoho napadne další aktivita a dá vědět.
Do skupiny na facebooku „senioři Čelákovice“ se začínají přihlašovat další 
účastníci, a to je dobře. Sledujte také naši vývěsní skříňku v Masarykově 
ulici (u křižovatky na Mochov). Využijte možnosti bezplatné poradny pro 
práci s PC.
Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se.  Přeji vám všem dobrý a úspěšný 
rok 2017.

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, 
která je umístěná mezi okny na obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. 
Z ní se dozvíte, kdy a kde se co koná.

Kontakty: Anděla Nosková, tel.: 608 750 633
e-mail: anybety@seznam.cz nebo seniori@celakovice-mesto.cz
IT e-mail: pcpomsen@seznam.cz
Odbor pro občanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví) 
Městského úřadu, tel.: 326 929 118 – 119

Setkání seniorů města dne 8. prosince 2016 v Kulturním domě. Foto: -dv-

Foto: Jiří Suchý

Štěpán Řízek, Eliška Weissgrábová,
Kateřina Žežulková, Gabriela Krejčová,

Ema Houdková, Laura Medřická,
Magda Skořepová, Jakub Ján Kroneisl,

Adam Kubát, Leontýna Kurelová a David Homola.
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l  Josef Pátek, zastupitel

Významná stavba je pojmenována 
po významné osobnosti. Známe 
Karlův most, Volmanovu vilu, Ma-
sarykovu ulici. Otázka mne zaujala 
a nemusel jsem dlouho pátrat po 
osobnosti. Blíží se výročí 100 let 
vzniku Československé republi-
ky v roce 1918. Zatím nemáme 
nic pojmenováno po tehdejším 
druhém muži, který spolu s T. G. 
Masarykem se významně zasloužil 
o stát. Je jím Dr. Edvard Beneš, 
kterému bylo dvakrát, v roce 1938 
a v roce 1945, uděleno čestné 
občanství. Čestný občan města 
Čelákovic Dr. Edvard Beneš se 
narodil v roce 1884 v Kožlanech, 
byl druhým československým 
prezidentem v letech 1935–1948, 
respektive v letech 1935–1938. 
V období tzv. druhé republiky 
a německé okupace v letech 
1938–1945 žil v exilu. Úřadujícím 
československým prezidentem 
byl opět v letech 1945–1948. Byl 
jedním z vůdců prvního česko-
slovenského odboje a hlavním 
představitelem československého 
odboje během druhé světové vál-
ky. Lávka si zaslouží pojmenování 
po významné osobnosti. Za mne 
jednoznačně Lávka Dr. Edvarda 
Beneše.

l  Marek Skalický, zastupitel

Když se v Čelákovicích řekne 
„lávka přes Labe“, každý ví,  
o čem je řeč. Naše lávka se sama 
prezentuje nejen velmi sofistikova-
nou stavební unikátností, ale také 
svým originálním a velmi zdařilým 
architektonickým pojetím, které 
ideálně souzní s čelákovickou po-
labskou krajinou. Důkazem tomu 
je řada ocenění, které čelákovická 
lávka obdržela, včetně těch zahra-
ničních. Lidé si ji sami pojmenovali 
jako LÁVKU PŘES LABE, proto 
vymýšlet dodatečně jakýkoli jiný 
název nebo ji po někom slavném 
pojmenovávat je naprosto zbyteč-
né. Ta doba, kdy všechny nové 
věci, stavby či ulice musely nést 
něčí jméno, je již naštěstí pryč.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se k 
tématu nevyjádřili.

l  Petr Bařina, zastupitel

Jsem přesvědčen, že minimálně ze 
dvou důvodů by si lávka zasloužila 
nést nějaké pojmenování: 
1. Díky „porodním bolestem“, 
kterými si při vlastní přípravě a re-
alizaci prošla (10 let od zpracování 
výhledové studie po její kolaudaci, 
problémy s jejím financováním, ne-
zbytnými vícepracemi, i nezměrné 
úsilí, pracovní vypětí a nadšení pár 
vyvolených, kteří byli za její úspěš-
nou realizaci v letech 2012–2014 
zodpovědní); 
2. Díky neočekávanému množství 
národních i mezinárodních ocenění 
a vyznamenání, kterými se dostala 
do podvědomí, a zviditelnila tak 
velice pozitivně i naše město.
Současně víte, že po mnoha osob-
nostech, které jsou spjaty s historií 
Čelákovic, jsou již pojmenovány 
některé naše ulice či budovy.
Ze všeho výše uvedeného jsem 
proto přesvědčen, že lávka by 
měla nést obyčejný stručný název 
„Čelákovická lávka“. Pojmenování 
pouze geografické, ale maximálně 
vypovídající a zajišťující při jakém-
koliv jeho zmínění nenásilný odkaz 
i na naše zajímavé město ležící na 
břehu Labe a jeho příjemné okolí.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Osobně nemám potřebu za kaž-
dou cenu něco pojmenovávat.
Naše lávka je prostě Lávka. Nikdo 
jí u nás jinak neřekne a splést 
se také nemůžeme, protože je 
v Čelákovicích jediná a jediná 
samostatná zůstane, ta druhá 
bude součástí nového železniční-
ho mostu. A pokud se za každou 
cenu MUSÍ nějak jmenovat, pak 
bych to nechala na volbě občanů 
Čelákovic, kteří název navrhnou a 
vyberou třeba formou ankety ve 
Zpravodaji města.
Obecně při výběru názvů ulic/
náměstí/lávek atd. preferuji místní 
názvy oproti většinovému zvyku 
pojmenování po osobnostech, 
které s danou lokalitou nemají 
nic společného a ani se o vznik 
pojmenovávaného díla nijak 
nezasloužily.

Zastupitelka zvolená za KSČM se 
k tématu nevyjádřila.

l  Tomáš Janák, zastupitel

Zastávám názor, že v tuto chvíli 
nemáme zapotřebí spěchat  
s umělým pojmenováním naší 
krásné lávky přes Labe. Jsem 
pevně přesvědčen, že by vedení 
města mělo vynakládat své úsilí ji-
ným směrem nežli jen vymýšlením 
mnohdy až přihlouplých otázek do 
této rubriky, místo kloudné  
a hmatatelné práce pro město,  
a omezováním se jen na populis-
tická gesta á la kobliha pro voliče, 
jak je v tomto volebním období 
bohužel již zaběhnutým zvykem.
A kdyby o pojmenování lávky  
i přesto např. někdo vlivný 
opravdu intenzivně usiloval, tak 
v intencích této prapodivné doby 
navrhuji pojmenování velice 
příhodné: „Most čelákovicko-čín-
ského přátelství“.

Otázka
Zda a jak byste

pojmenovali

lávku přes Labe

v Čelákovicích?
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V úterý 13. prosince 2016 se uskutečnil v Kulturním domě tradiční Vánoční koncert města Čelákovic s Orchestrem Bohumíra Hanžlíka. Foto na stránce: -dv-

Na náměstí 5. května přibyly tentokrát další vánoční stromky. Ozdobily je místní mateřské školy a předškolní zařízení. 

České a moravské koledy, pastorely starých mistrů a nejznámější Česká vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Toto v podání Lidové muziky a komorního orchestru souboru Dykyta  
z Přerova nad Labem a Smíšeného pěveckého sboru Vox Nymburgensis Nymburk zažil Kulturní dům 23. prosince 2016. Přítomní odměnili účinkující a sólisty: Danielu Smutnou, 
Sylvu Čmugrovou, Stanislava Předotu, Jaromíra Noska a dirigenta Jana Mikušeka dlouhým a zaslouženým potleskem.

I tuto zimu „Čelákovice bruslí“. Umělé kluziště na náměstí 5. května bylo veřejnosti zdarma zpřístupněno ve středu 
14. prosince 2016. Naposledy si můžete zabruslit v úterý 3. ledna 2017 v časech do 9.00 do 21.00 hod. Město  
u této příležitosti připravilo ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi v pátek 16. prosince 2016 od 16.00 
hod. akci Odpoledne vánočních přání.

Děti v dílnách MDDM vyráběly ozdoby na poslední ješ-
tě neozdobený vánoční stromek na náměstí.

V rámci zábavního odpoledne na ledě byla k vidění 
různá vystoupení i světelná show žonglérské skupiny 
T.E.T.R.I.S.
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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

x 2  5:50           13:40  14:50   16:50    
2  5:52           13:42  14:52   16:52    
2 5:31 5:56 6:40 6:58 7:40 8:51 9:51 9:51 10:51 11:51 11:51 12:51 13:46 14:04 14:56 15:51 16:51 16:56 17:51 18:51 19:51 19:51
2 5:31 5:56 6:40 6:58 7:40 9:58 9:58 10:58 11:58 12:58 14:06 14:58 15:58 16:58 16:59 17:58 18:58 19:58

x 2 5:33 5:58 6:42 7:00 7:42 10:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:08 15:00 16:00 17:00 17:01 18:00 19:00 20:00
2 5:34 5:59 6:43 7:01 7:43 10:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:09 15:01 16:01 17:01 17:02 18:01 19:01 20:01

x 1 5:35 6:00 6:44 7:02 7:44 10:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:10 15:02 16:02 17:02 17:03 18:02 19:02 20:02
1 5:37 6:02 6:46 7:04 7:46 10:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:12 15:04 16:04 17:04 17:05 18:04 19:04 20:04
1 5:38 6:03 6:47 7:05 7:47 10:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:13 15:05 16:05 17:05 17:06 18:05 19:05 20:05
1 6:09 6:53 7:53 10:11 11:11 13:11 14:19 15:11 16:11 17:12
1 6:12 6:56 7:56 10:14 11:14 13:14 14:22 15:14 16:14 17:15
1 6:13 6:57 7:57 10:15 11:15 13:15 14:23 15:15 16:15 17:16
1 6:14 6:58 7:58 10:16 11:16 13:16 14:24 15:16 16:16 17:17

x 1 6:15 10:17 11:17 13:17 14:25 15:17 16:17 17:18
x 1 6:16 10:18 11:18 13:18 14:26 15:18 16:18 17:19
x 1 6:18 10:20 11:20 13:20 14:28 15:20 16:20 17:21

1 6:21 10:23 11:23 13:23 14:31 15:23 16:23 17:24
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546
                      

1 4:39 6:48 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
x 1 4:41 6:50 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
x 1 4:42 6:51 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
x 1 4:44 6:53 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41

1 4:45 6:54 7:00 8:03 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
1 4:46 6:55 7:01 8:04 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
1 4:47 6:56 7:02 8:05 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
1 4:50 6:59 7:05 8:08 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
1 4:56 5:46 7:06 7:10 7:12 8:14 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:10 17:53 19:10
1 4:57 5:47 7:08 7:11 7:14 8:15 10:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:11 17:54 19:11

x 1 4:59 5:49 7:10 7:13 7:16 8:17 10:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:13 17:56 19:13
2 5:00 5:50 7:12 7:14 7:18 8:18 10:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:14 17:57 19:14

x 2 5:01 5:51 7:13 7:15 7:19 8:19 10:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:15 17:58 19:15
2 4:22 5:04 5:54 7:16 7:18 7:22 8:22 10:01 11:01 11:01 12:01 13:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 17:18 18:01 19:18
2   5:58 7:20          14:05      

x 2   5:59 7:21          14:06      
2 4:25 5:07 6:02 7:24 7:21 7:26 8:25 10:04 11:04 11:04 12:04 13:04 13:04 14:09 15:04 16:04 17:04 17:21 18:04 19:21
2 4:27 5:09 6:04 7:26 7:23 7:28 8:27 10:06 11:06 11:06 12:06 13:06 13:06 14:11 15:06 16:06 17:06 17:23 18:06 19:23
2 4:29 5:11 6:06 7:28 7:25 7:30 8:29 10:08 11:08 11:08 12:08 13:08 13:08 14:13 15:08 16:08 17:08 17:25 18:08 19:25
2 4:32 5:14 5:39 6:09 6:39 7:04 7:31 7:28 7:33 8:32 10:11 11:11 11:11 12:11 13:11 13:11 14:16 15:11 16:11 17:11 17:28 18:11 19:28
2 4:34 5:16 5:41 6:11 6:41 7:06 7:33 7:30 7:35 8:34 10:13 11:13 11:13 12:13 13:13 13:13 14:18 15:13 16:13 17:13 17:30 18:13 19:30

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

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 26.10., 27.10., od 23.12. do 2.1., 3.2., od 13.2. do 19.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

405 Platí od: 10.10.2016

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

Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Záluží
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,Jiřinská
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

l Petr Studnička, místostarosta II

JÍZDNÍ ŘÁDY 2017

Nové jízdní řády vlaků a autobusů jsou platné od 
11. prosince 2016 do 9. prosince 2017. V hlav-
ním městě Praze vzrostl rozsah objednávané 
vlakové dopravy o 5,5 %, ve Středočeském kraji 
o 4,9 %. Osobní a spěšné vlaky ujedou na území 
hlavního město Prahy v době platnosti jízdního 
řadu celkem 13 676 km denně, ve Středočes-
kém kraji to je 41 979 km denně, což odpovídá 
více než 20 mil. vlakokilometrů za rok. Průměr-
ně je denně vypraveno 2 185 regionálních vlaků 

v Praze a Středočeském kraji. Denně cestuje 
v rámci Pražské integrované dopravy zhruba 
121 tisíc cestujících v pracovní dny a přibližně 
polovina o víkendech. Na trati 231 se jedná prů-
měrně o 16 209 cestujících v pracovní dny a o 
6 971 cestujících o víkendech.
V pracovní dny se prodloužila délka dopravní 
špičky jak v ranních, tak v odpoledních a ve-
černích hodinách, k mírnému posílení dopravy 
došlo i o víkendech v ranních a večerních ho-
dinách. Na všech osobních vlacích jsou nasa-
zovány jednotky řady 471 City Elefant, kterých 
jezdí na této trati celkem třináct. 
Jízdní řády autobusových linek 405, 412, 427 a 
443 jsou zveřejněny v tomto vydání Zpravodaje. Autobusová zastávka v Jiřinské ulici. Foto: -dv-
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DOPRAVA, INZERCE

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

13:41 15:36 16:36  2 5:36 6:36 7:21 8:36
13:43 15:38 16:38  2 5:34 6:34 7:19 8:34
13:44 15:39 16:39  x 2 5:32 6:32 7:17 8:32
13:46 15:41 16:41  x 2 5:31 6:31 7:16 8:31
13:50 15:45 16:45  2 5:27 6:27 7:12 8:27

15:54 16:54  2 5:21 6:21 7:06 7:50
15:59 16:59  x 2 5:15 6:15 7:45
16:02 17:02  2 5:12 6:12 7:42

17:04  x 2 6:10 7:40
6:05 7:35 15:02 17:07  3 6:07 7:37 12:27 14:02 15:02 16:02
6:08 7:38 15:05  3 12:24 13:59 14:59 15:59
6:12 7:42 15:09  3 12:20 13:55 14:55 15:55

na znamení
jede v pracovních dnech
nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 13.2. do 19.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
nejede od 23.12. do 2.1., od 3.2. do 12.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286427 Čelákovice - Vyšehořovice - Kounice

427 Platí od: 11.12.2016

ČELÁKOVICE,TOS
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Sedlčánky
Mochov
Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vykáň
Černíky
KOUNICE

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -

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

Tarifní pásmo

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

13:41 15:36 16:36  2 5:36 6:36 7:21 8:36
13:43 15:38 16:38  2 5:34 6:34 7:19 8:34
13:44 15:39 16:39  x 2 5:32 6:32 7:17 8:32
13:46 15:41 16:41  x 2 5:31 6:31 7:16 8:31
13:50 15:45 16:45  2 5:27 6:27 7:12 8:27

15:54 16:54  2 5:21 6:21 7:06 7:50
15:59 16:59  x 2 5:15 6:15 7:45
16:02 17:02  2 5:12 6:12 7:42

17:04  x 2 6:10 7:40
6:05 7:35 15:02 17:07  3 6:07 7:37 12:27 14:02 15:02 16:02
6:08 7:38 15:05  3 12:24 13:59 14:59 15:59
6:12 7:42 15:09  3 12:20 13:55 14:55 15:55

na znamení
jede v pracovních dnech
nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 13.2. do 19.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
nejede od 23.12. do 2.1., od 3.2. do 12.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286427 Čelákovice - Vyšehořovice - Kounice

427 Platí od: 11.12.2016

ČELÁKOVICE,TOS
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Sedlčánky
Mochov
Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vykáň
Černíky
KOUNICE

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -

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

Tarifní pásmo

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

2 10:26 12:26 14:56 16:26 18:26 20:26
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 6:20 7:00 8:30 10:30 12:30 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 18:30 19:30 20:30
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
x 2 5:22 6:22 6:52 7:17 7:22 10:22 11:22 12:22 14:22 15:22 15:52 16:52 17:52 18:52 19:22

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
2 10:27 11:27 12:27 14:27 15:27 17:57 18:57

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
nejede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
nejede 24.12.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286443 Čelákovice - Přerov n. L. - Sadská

443 Platí od: 19.12.2016

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

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,U Hájku
Čelákovice,Jiřinská
ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  

 -
 -
 -
 -

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -

Tarifní pásmo

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

Tarifní pásmo

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

2 10:26 12:26 14:56 16:26 18:26 20:26
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 6:20 7:00 8:30 10:30 12:30 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 18:30 19:30 20:30
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
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2 10:27 11:27 12:27 14:27 15:27 17:57 18:57

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
nejede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
nejede 24.12.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286443 Čelákovice - Přerov n. L. - Sadská

443 Platí od: 19.12.2016

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ
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Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Rozc.Sedlčánky
Přerov n.L.,U skanzenu
Přerov n.L.,Nový Přerov
Semice,křiž.
Semice,školka
Semice
Semice,rozc.Velenka
Hradištko,Kersko,Hrabalova
Hradištko,Kersko,Branaldova
Hradištko,chaty
Hradištko
Sadská,Mrsolská cesta
Sadská,hotel Modrá Hvězda
Sadská,Husova
SADSKÁ
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 -
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ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -

Tarifní pásmo

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

Tarifní pásmo

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

str. 2 prosinec 2016

Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
tí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáko-
vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 30. 11. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2017 je již 12. 12. 2016.

 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

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

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
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tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

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

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
nejede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
jede také 24.12., 14.4., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.
nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2. do 26.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
jede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2. do 26.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
nejede 24.12., 14.4., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

412 Platí od: 11.12.2016
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ČELÁKOVICE,NÁM.

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER
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Tarifní pásmo

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín
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x 3 4:25 5:30 6:00 6:00 6:45 8:15 10:00 10:00 12:00 13:30 14:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
3 4:29 5:34 6:04 6:04 6:49 8:19 10:04 10:04 12:04 13:34 14:04 14:04 14:34 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
3 4:32 5:37 6:07 6:07 6:52 8:22 10:07 10:07 12:07 13:37 14:07 14:07 14:37 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07

x 2 4:35 5:40 6:10 6:10 6:55 8:25 10:10 10:10 12:10 13:40 14:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
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 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12

x 2 4:40 5:45 6:15 6:15 7:00 8:30 10:15 10:15 12:15 14:15 14:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
2 4:45 5:50 6:20 6:20 7:05 8:35 10:20 10:20 12:20 14:20 14:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
2 4:46 5:51 6:21 6:21 7:06 8:36 10:21 10:21 12:21 14:21 14:23 14:23 15:21 16:23 17:23 18:21
2 4:53 5:58 6:28 6:28 7:13 8:43 10:28 10:28 12:28 14:28 14:30 14:30 15:28 16:30 17:30 18:28

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
nejede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
jede také 24.12., 14.4., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.
nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2. do 26.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
jede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2. do 26.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
nejede 24.12., 14.4., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

412 Platí od: 11.12.2016
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ČELÁKOVICE,NÁM.

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -

 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -

Tarifní pásmo

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

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.

příj.
odj.

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 4:47 5:44 5:44 6:44 7:14 9:14 9:14 11:14 13:14 13:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
2 4:54 5:51 5:51 6:51 7:21 9:21 9:21 11:21 13:21 13:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
2 4:54 5:54 5:54 6:54 7:24 9:24 9:24 11:24 13:24 13:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 19:54

x 2 4:59 5:59 5:59 6:59 7:29 9:29 9:29 11:29 13:29 13:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 19:59
2 5:02 6:02 6:02 7:02 7:32 9:32 9:32 11:32 13:32 13:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:02

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

x 3 4:14 5:14 6:14 6:14 7:14 7:44 9:44 9:44 11:44 13:44 13:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:14
3 4:17 5:17 6:17 6:17 7:17 7:47 9:47 9:47 11:47 13:47 13:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:17
3 4:18 5:18 6:18 6:18 7:18 7:48 9:48 9:48 11:48 13:48 13:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:18
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 4:23 5:23 5:53 6:23 6:23 7:23 7:53 9:53 9:53 9:53 11:53 13:53 13:53 13:53 14:53 14:53 15:53 15:53 16:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:23

x 3 5:25 5:55 6:25 6:25 9:55 9:55 11:55 13:55 13:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:25
3 5:26 5:56 6:26 6:26 9:56 9:56 11:56 13:56 13:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:26
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

x 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 5:31 6:01 6:31 6:31 10:01 10:01 12:01 14:01 14:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 20:31
3 5:35 6:05 6:35 6:35 10:05 10:05 12:05 14:05 14:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 20:35
4 5:39 6:09 6:39 6:39 10:09 10:09 12:09 14:09 14:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 20:39
4 5:40 6:10 6:40 6:40 10:10 10:10 12:10 14:10 14:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 20:40

x 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
4 5:45 6:15 6:45 6:45 10:15 10:15 12:15 14:15 14:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 20:45

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

x 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
5 5:53 6:23 6:53 6:53 10:23 10:23 12:23 14:23 14:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 20:53

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 3:53 4:53 5:23 5:23 5:53 6:53 7:23 9:23 11:43 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
x 5 3:56 4:56 5:26 5:26 5:56 6:56 7:26 9:26 11:46 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26

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
x 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

4 4:01 5:01 5:31 5:31 6:01 7:01 7:31 9:31 11:51 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
x 4 4:04 5:04 5:34 5:34 6:04 7:04 7:34 9:34 11:54 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34

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 4:07 5:07 5:37 5:37 6:07 7:07 7:37 9:37 11:57 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
3 4:11 5:11 5:41 5:41 6:11 7:11 7:41 9:41 12:01 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
3 4:15 5:15 5:45 5:45 6:15 7:15 7:45 9:45 12:05 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45

x 3 4:18 5:18 5:48 5:48 6:18 7:18 7:48 9:48 12:08 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
3 4:19 5:19 5:49 5:49 6:19 7:19 7:49 9:49 12:09 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
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

x 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 4:23 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 4:18 5:23 5:53 5:53 6:38 7:23 8:08 9:53 9:53 11:53 13:23 13:53 13:53 14:23 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
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 4:21 5:26 5:56 5:56 6:41 7:26 8:11 9:56 9:56 11:56 13:26 13:56 13:56 14:26 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56

x 3 4:25 5:30 6:00 6:00 6:45 8:15 10:00 10:00 12:00 13:30 14:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
3 4:29 5:34 6:04 6:04 6:49 8:19 10:04 10:04 12:04 13:34 14:04 14:04 14:34 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
3 4:32 5:37 6:07 6:07 6:52 8:22 10:07 10:07 12:07 13:37 14:07 14:07 14:37 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07

x 2 4:35 5:40 6:10 6:10 6:55 8:25 10:10 10:10 12:10 13:40 14:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
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 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12

x 2 4:40 5:45 6:15 6:15 7:00 8:30 10:15 10:15 12:15 14:15 14:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
2 4:45 5:50 6:20 6:20 7:05 8:35 10:20 10:20 12:20 14:20 14:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
2 4:46 5:51 6:21 6:21 7:06 8:36 10:21 10:21 12:21 14:21 14:23 14:23 15:21 16:23 17:23 18:21
2 4:53 5:58 6:28 6:28 7:13 8:43 10:28 10:28 12:28 14:28 14:30 14:30 15:28 16:30 17:30 18:28

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
nejede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
jede také 24.12., 14.4., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.
nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2. do 26.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
jede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2. do 26.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
nejede 24.12., 14.4., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.
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ČELÁKOVICE,NÁM.

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -

 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -

Tarifní pásmo

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

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.

příj.
odj.

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 4:47 5:44 5:44 6:44 7:14 9:14 9:14 11:14 13:14 13:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
2 4:54 5:51 5:51 6:51 7:21 9:21 9:21 11:21 13:21 13:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
2 4:54 5:54 5:54 6:54 7:24 9:24 9:24 11:24 13:24 13:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 19:54

x 2 4:59 5:59 5:59 6:59 7:29 9:29 9:29 11:29 13:29 13:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 19:59
2 5:02 6:02 6:02 7:02 7:32 9:32 9:32 11:32 13:32 13:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:02

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

x 3 4:14 5:14 6:14 6:14 7:14 7:44 9:44 9:44 11:44 13:44 13:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:14
3 4:17 5:17 6:17 6:17 7:17 7:47 9:47 9:47 11:47 13:47 13:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:17
3 4:18 5:18 6:18 6:18 7:18 7:48 9:48 9:48 11:48 13:48 13:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:18
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 4:23 5:23 5:53 6:23 6:23 7:23 7:53 9:53 9:53 9:53 11:53 13:53 13:53 13:53 14:53 14:53 15:53 15:53 16:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:23

x 3 5:25 5:55 6:25 6:25 9:55 9:55 11:55 13:55 13:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:25
3 5:26 5:56 6:26 6:26 9:56 9:56 11:56 13:56 13:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:26
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

x 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 5:31 6:01 6:31 6:31 10:01 10:01 12:01 14:01 14:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 20:31
3 5:35 6:05 6:35 6:35 10:05 10:05 12:05 14:05 14:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 20:35
4 5:39 6:09 6:39 6:39 10:09 10:09 12:09 14:09 14:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 20:39
4 5:40 6:10 6:40 6:40 10:10 10:10 12:10 14:10 14:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 20:40

x 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
4 5:45 6:15 6:45 6:45 10:15 10:15 12:15 14:15 14:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 20:45

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

x 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
5 5:53 6:23 6:53 6:53 10:23 10:23 12:23 14:23 14:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 20:53

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 3:53 4:53 5:23 5:23 5:53 6:53 7:23 9:23 11:43 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
x 5 3:56 4:56 5:26 5:26 5:56 6:56 7:26 9:26 11:46 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26

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
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x 4 4:04 5:04 5:34 5:34 6:04 7:04 7:34 9:34 11:54 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
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4 4:07 5:07 5:37 5:37 6:07 7:07 7:37 9:37 11:57 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
3 4:11 5:11 5:41 5:41 6:11 7:11 7:41 9:41 12:01 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
3 4:15 5:15 5:45 5:45 6:15 7:15 7:45 9:45 12:05 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45

x 3 4:18 5:18 5:48 5:48 6:18 7:18 7:48 9:48 12:08 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
3 4:19 5:19 5:49 5:49 6:19 7:19 7:49 9:49 12:09 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
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

x 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 4:23 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 4:18 5:23 5:53 5:53 6:38 7:23 8:08 9:53 9:53 11:53 13:23 13:53 13:53 14:23 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
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 4:21 5:26 5:56 5:56 6:41 7:26 8:11 9:56 9:56 11:56 13:26 13:56 13:56 14:26 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56

x 3 4:25 5:30 6:00 6:00 6:45 8:15 10:00 10:00 12:00 13:30 14:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
3 4:29 5:34 6:04 6:04 6:49 8:19 10:04 10:04 12:04 13:34 14:04 14:04 14:34 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
3 4:32 5:37 6:07 6:07 6:52 8:22 10:07 10:07 12:07 13:37 14:07 14:07 14:37 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07

x 2 4:35 5:40 6:10 6:10 6:55 8:25 10:10 10:10 12:10 13:40 14:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
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 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12

x 2 4:40 5:45 6:15 6:15 7:00 8:30 10:15 10:15 12:15 14:15 14:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
2 4:45 5:50 6:20 6:20 7:05 8:35 10:20 10:20 12:20 14:20 14:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
2 4:46 5:51 6:21 6:21 7:06 8:36 10:21 10:21 12:21 14:21 14:23 14:23 15:21 16:23 17:23 18:21
2 4:53 5:58 6:28 6:28 7:13 8:43 10:28 10:28 12:28 14:28 14:30 14:30 15:28 16:30 17:30 18:28

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
nejede od 27.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.
jede také 24.12., 14.4., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.
nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2. do 26.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
jede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2. do 26.2., 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
nejede 24.12., 14.4., 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

412 Platí od: 11.12.2016

ČELÁKOVICE,NÁM.
Mochov

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

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

Český Brod,Kollárova
Český Brod,muzeum
Český Brod,Štolmíř
Černíky
Vykáň
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy
Mochov

ČELÁKOVICE,NÁM.

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -

 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -

Tarifní pásmo

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

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.

příj.
odj.
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1517
Listinou ze dne sv. panny Kateřiny (25. listopad) 
osvobodil Kundrát z Krajku, hejtman kraje Bo-
leslavského, „své“ čelákovické od tzv. odúmrti 
(zemřel-li držitel gruntu bez přímých mužských 
potomků, připadl tento zpět feudálovi k volné-
mu obsazení). Čelákovičtí měšťané mohli na 
základě tohoto osvobozujícího privilegia dále 
volně nakládat s grunty (statky). Mohli je volně 
odkazovat, prodávat nebo darovat. Na svou 
dobu jistě významná úleva. K původu této lis-
tiny pana Kundráta se váže pověst o vzniku če-
lákovického městského znaku s dubem a erby, 
kterou určitě znáte. V této souvislosti si dovoluji 
zaspekulovat, že i městský znak by proto mohl 
být z roku 1517. Odúmrtní právo postupně „od-
umíralo“ (vůči šlechtě se ho panovník vzdal už  
v roce 1497). Hrozilo totiž pustnutí některých 
„nezajímavých“ obcí. Definitivně ale odúmrť za-
nikla až za Josefa II., tedy ve 2. polovině 18. stol.

1547
Konfiskací části panství mladoboleslavské vět-
ve šlechtického rodu Krajířů z Krajku přešly Če-
lákovice na českou královskou komoru. Staly se 
jedním z mnoha královských komorních měst 
(formálně až do roku 1918). Česká komora byla 
nejvyšším úřadem správy královských majetků  
a financí v českých zemích. S odstupem doby 
lze říci, že tato „organizační změna“ možná měs-
tu pomohla od zániku v průběhu třicetileté války  
a určitě v obnově po jejím ukončení. Císař a 
český král mohl totiž (na rozdíl od válkou zchudlé 
české šlechty) poskytovat v té době „svým ma-
jetkům zplundrovaným i vlastními vojsky“ (viz 
dále rok 1637) prostřednictvím komory nebo pří-
mo různé úlevy, privilegia a hlavně peníze.

1637
Do liduprázdných Čelákovic, zpustošených 
drancováním „našich“ – císařských i cizích 
(švédských a saských) vojsk, se po třech letech 
začali koncem roku váhavě vracet jejich původní 
obyvatelé. Své domy, pivovar a radnici na ná-
městí našli pobořené, jejich dřevěné části spá-
lené, kostel vyloupený. Od sv. Máří Magdaleny 
(22. července) roce 1634 po dobu deseti týdnů 
do 28. září (sv. Václava) byli totiž ve městě uby-
továni císařští vojáci. Za tu dobu zrekvírovali Če-
lákovickým skromné zásoby potravin, dobytek  
a drůbež. „Civilisté“ město nadlouho opustili – 

nebylo co jíst a bylo nebezpečno – zuřila třice-
tiletá válka.

1657
Císař Leopold II. udělil městu privilegium s po-
volením konat dva jarmarky (výroční trhy). Na 
den obrácení (přijetí křesťanské víry) sv. Pavla 
(25. leden) a na den sv. Petra a Pavla (29. čer-
ven).

1787
Prodej obecních pozemků „za hotové“ v oko-
lí hospody a rybárny Václava Bodláka při ústí 
potoka Jiřina do Labe je spojován se vznikem 
stejnojmenné osady východně od centra města.

1827
Po zrušení hřbitova v areálu kostela Nanebevze-
tí Panny Marie byl 21. října 1827 vysvěcen nově 
založený hřbitov při cestě do Jiřiny. O 100 let 
později vznikl stávající čelákovický hřbitov Za 
Dráhou.

1897 
Silná vichřice strhla již podruhé plechovou 
dvojhlavou orlici (poprvé v roce 1850) z vrcho-
lu radniční věžičky zřízené v roce 1802. Symbol 

rakouské říše byl poté nahrazen českým lvem 
(rovněž z plechu). Původní lev na věži vydržel 
až do roku 1910, kdy byla stará radnice zbou-
rána a v roce 1911 nahrazena dnešní budovou. 
Někdo by mohl považovat náhradu orlice lvem 
za vlastenecký čin, ale věřte, asi to tak nebylo. 
Byli jsme přece jako Království české součástí 
říše a navíc – lidem tato změna nijak neprospěla, 
chleba levnější nebyl.

1907
Rok prospěšného stavebního ruchu na po-
zemních komunikacích. Byl zrekonstruován 
železniční most z roku 1872 přes Labe v Jiřině  
a připraven (šířkou nových pilířů) k položení 
druhé koleje. Směrem k Jiřině byla postavena 
silnice v délce asi 1,5 km v trase od „starého“ 
hřbitova ve směru dnešních ulic Jiřinské a Křiží-
kovy ke „Stabenovce“. K jejímu vyštětování byl 
použit místní materiál – opuka. Štětování cest je 
ukládání velkých kamenů na výšku mezi kamen-
né obruby, jejich vyklínování kameny menšími  
a prosypání jemnějším materiálem. Zahájena 
byla také výstavba silnice do Sedlčánek.

1917
V předposledním roce 1. světové války přišel 
čelákovický „mariánský“ kostel o zvony Pán 
Ježíš, sv. Václav a sv. Vavřinec. Jeho a zvo-
ny ze všech kostelů v Rakousko-Uhersku byly 
zabaveny (zrekvírovány) pro údajné využití ve 
válečném průmyslu (zvonovina – zvonařský 
bronz, byla slitinou „strategických kovů“, asi 78 
% mědi a 22 % cínu). Rozsáhlá rekvizice mo-
narchii nepomohla. Pán Bůh ji za krádeže zvo-
nů potrestal a lidé jí to nezapomněli. Mimo jiné  
i proto, že v tomto předposledním válečném 
roce rostla bída – hlad, šmelina, inflace, nedo-
statek uhlí, dřeva, petroleje na svícení a bezna-
děj. V září, říjnu a listopadu 1917 zaznamenal 
tehdejší čelákovický kronikář František Vlasák 
v městské kronice zdejší rostoucí bídu takto: 
„peníze nemají cenu, potraviny lze dostat jen vý-
měnou za mýdlo, tabák, kávu, petrolej, šperky… 
řemeslníci zas chtějí za práci potraviny místo 
peněz… dříví není, uhlí není, brambory dosud 
nedostáváme… C. a k. Ministerium vojenství – 
úřad pro válečnou péči, vybízí ke sbírkám prádla 
k zásobování armády v poli.“
V témže roce došlo v Rusku ke svržení carského 
režimu v únoru a k bolševické revoluci v listopa-
du. Nebo v říjnu? Tyto události ovlivnily osudy 
mnoha tisíců Čechů a Slováků (a jejich rodin), 
kteří bojovali na východní frontě 1. světové vál-
ky v rakousko-uherské armádě či padli do rus-
kého zajetí, nebo československých legionářů 
na Rusi. Legionáři bojovali do března 1918 na 
straně carského Ruska, od května 1918 do úno-
ra 1920 proti jednotkám Ruska bolševického.  
V letošním roce si připomeneme sté výročí bit-
vy u Zborova na Ukrajině. Českoslovenští legi-
onáři na Rusi (Čs. střelecká brigáda, v níž byli  
i Čelákováci) tam v rámci tzv. Kerenského ofen-
zivy úspěšně zaútočili na rakousko-uherské  
a německé pozice. Možná si letos připomeneme  
i sté výročí výstřelu z děla křižníku Aurora, který 
byl pro některé výstřelem startovním, pro jiné 
varovným, pro někoho i posledním. Jeho ozvě-
na k nám do města dorazila v několika vlnách. 
První z nich v červenci 1921. 

1937
Regulací Labe, respektive dokončením výstav-

Čelákovické sedmičky
„Čas oponou trhnul“ – napsal kdysi klasik a já si k tomu drze dovoluji při-
dat – a máme tu zase sedmičkový rok. Mnoho lidí na celém světě považuje 
sedmičku za šťastné číslo. Proč – to se mi nepodařilo zjistit. Nenašel jsem 
k tomu žádné „vědecké“ zdůvodnění.

Orlice „sfouknutá“ z radniční věže v roce 1897. Foto 
zdroj: archiv Městského muzea v Čelákovicích

Šťastná sedmička má ale možná původ ve Starém zákoně – Bůh přece stvořil svět za sedm 
dní, i když ten sedmý den částečně odpočíval. Odkazem na tuto sedmičku je prý sedmira-
menný svícen (menora). Sedm pak bylo starověkých divů světa. Sedm bylo trpaslíků a sedm 
statečných (ve stejnojmenném filmu o skupině amerických pistolníků najatých k ochraně me-
xické vesnice před bandity). Sedm kulí prý bylo v Sarajevu. Pojďte zkusit výlet do vzdálené  
i nedávné minulosti našeho města a sami posoudit, zda významnější události zaznamenané 
jeho kronikáři v letech končících sedmičkou byly šťastné, či nikoliv. 
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by zdymadla, přišlo město a s ním tisíce Praža-
nů definitivně o vodní a sluneční lázně České 
Grado. Čelákováci ale mohli od tohoto roku 
„korzovat“ po parkově upraveném náměstí, ko-
chat se květinovými záhony, nově vysazenými 
keři a stromy. Na úpravě se významně finančně 
i prací podílel tehdejší Okrašlovací a zahrádkář-
ský spolek. Některé z dřevin zasazených v té 
době zdobí naše náměstí dodnes.

1947
Odstartovalo dvouleté období (1947–1948) 
obnovy a rekonstrukce Československa po  
2. světové válce, tzv. dvouletka, přijatá vládou 
v říjnu 1946. Také Čelákovice se mohly pochlu-
bit několika akcemi tohoto plánovacího období. 
Kovohutě postavily pro své zaměstnance osm 
bytových domů. Tato skupina domů (dnes lo-
kalita V Nedaninách) dostala jméno podle ně-
meckého filosofa Engelse (Engelsovy domy). 
Dokončen byl nový můstek přes čelákovic-
ký potok V Rybníčkách a MNV zahájil jednání  
o výstavbě kulturního domu na bývalé Bíbrově 
zahradě. Dlužno připomenout, že v roce 1947 
se ještě platilo stokorunami z roku 1945 s por-
trétem T. G. Masaryka, prezidentem ČSR byl 
Edward Beneš a premiérem po volbách v roce 
1946 Klement Gottwald. Zboží bylo sice ještě na 
příděl (potravinové lístky, poukázky na šatstvo  
a obuv), ale bylo krátce po válce.

1987
První pacienti navštívili „své“ praktické lékaře 
a některé lékaře odborné, nechali se vyšetřit  
a ošetřit v novém, prostorném zdravotním stře-
disku s lékárnou v ulici Stankovského, které 
bylo tehdy chloubou města.

1997
V tomto roce vstoupila na český trh a zároveň 
i do Čelákovic společnost Penny Market. Ve 
městě pak nastal přechodný útlum drobných 
prodejen potravin. Dnes je Penny Market jed-
nou z nejnavštěvovanějších prodejen ve městě. 
Nakoupíte prý tam hezky česky. Na východním 
okraji města „Za Dráhou“ se v roce 1997 rozjela 
výstavba rodinných vilek a postupně tam vznikly 

nové ulice – Krajní, K Bílému vrchu a Karla Otty. 
Zrodil se také moderní interiér sálu Kulturního 
domu.

2007
Po půlročním zkušebním provozu byla 18. červ-
na slavnostně otevřena železniční zastávka  
v Jiřině s parkovištěm pro několik osobních aut 
a pro jízdní kola. Splnil se tak sen, který se ně-
komu „zazdál“ už ve 40. letech 20. století. Če-
lákovice a městys Lázně Toušeň byly v tomto 
roce částečně propojeny stezkou s bezprašným 
povrchem.

A co rok 2017?
Očekává se budování ostrovního a vnějšího že-
lezničního nástupiště, dvou podchodů pro pěší 
a cyklisty (Kollárova–Mochovská, nádraží–Ko-
zovazská) v rámci optimalizace železniční trati 
Praha-Vysočany – Lysá nad Labem.
Připravuje se úprava navazujících městských 
komunikací a parkovacích ploch. Rekonstrukce 
komunikací se dočká Jiřina, cosi dlouho oče-
kávaného se má stát s vodovodem a kanaliza-
cí v Záluží a do Toušeně se snad cykloturisté 
svezou podle Labe po nové stezce bez přeru-
šení. K tomu, aby se očekávání splnila, bude 
město potřebovat ze sedmi trpaslíků spíš Prófy  
a Štístka než Šmudly, Kejchaly, Rejpaly, Dřímaly 

a ze sedmi statečných občas nějakého Chrise 
Adamse, aby zatočil s případnými rošťáky, jako 
byl Calvera.
Starověké divy světa si snad pamatujete ještě 
ze školy. Pokud ne, dovoluji si připomenout – 
egyptské pyramidy v Gize, zahrady babylónské 
královny Semiramis, socha „šéfa“ řeckých bohů 
Dia v Olympii, chrám bohyně „řeckých lov-
ců“ Artemis v Efesu, hrobka perského satrapy 
Mausola v Halikarnassu, helénská socha (kolos) 
boha slunce Hélia na Rhodosu a maják na os-
trově Faros u Alexandrie. A jak je to se sedmi 
kulemi v Sarajevu, když ve skutečnosti byly jen 
dvě? Švejk přece znal jistého muže, kterého zat-
kli v souvislosti s atentátem na arcivévodu, když 
v hospodě při mariáši vykřikl „sedm kulí jako  
v Sarajevě“ a přebil žaludského krále trumfovou 
kulovou sedmou.

Vážení čtenáři, určitě jste přišli na to, že vý-
znamnějších a možná šťastnějších čelákovic-
kých událostí bylo víc v letech „nesedmičko-
vých“, a pokud se ty zapsané v kronikách udály 
v roce končícím na 7, byla to určitě náhoda. Ani 
starověké divy neměly moc štěstí. Do dnešní 
doby zůstaly jen pyramidy. Numerologové mo-
hou namítat, že pomocí různých matematických 
„kejklů“ lze dokázat, že sedmička opravdu patří 
mezi tzv. šťastná čísla, ale to je jen zajímavá hra 
s čísly. Obdobně jsou často na „přetřesu“ tzv. 
české magické osmičky nebo pátek (pan sta-
rosta snad promine) třináctého.

Téma zpracoval
Ivan Vaňousek

Čelákovické náměstí v roce 1937 po sadové a parkové úpravě. Zdroj: soukromá sbírka

Z Lázní Toušeně by měla v roce 2017 pokračovat cyklostezka podle Labe až do Čelákovic. Investorem je Středočeský kraj. Foto: -dv-

Tuto zcizenou pamětní desku u železniční zastávky Če-
lákovice-Jiřina nahradila nová. Foto: -iv-
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Jak se žilo v Polabí?
To vám prozradí 

nové pracovní listy
l  Veronika Kubrichtová

l  Jaroslava Syslová, vedoucí Záchranné stani-
ce pro živočichy ČSOP Vlašim

místní akční skupina

Vztah k místu, kde žijeme, si utváříme od út-
lého dětství. MAS Střední Polabí, z. s., proto 
přichází po turistické soutěži s dalším po-
znávacím projektem pro děti. Žáci místních 
základních škol dostanou jedinečnou pří-
ležitost seznámit se s historií našeho okolí 
prostřednictvím pracovních listů „Jak se žilo 
v Polabí“.

Děti se dozvědí, jak žili naši předci v průběhu 
16. až 18. století a co se dělo nejen v Čelákovi-
cích, ale také v dalších 15 okolních obcích. Své 
znalosti si ověří hravou formou prostřednictvím 

bohatě ilustrovaných úkolů. Zajímavé informace 
v nich určitě najdou i dospělí.
Projekt byl realizován s přispěním Středočes-
kého kraje a jeho realizace trvala více než rok. 
„Dlouhodobě se snažíme podporovat zájem 
místních obyvatel o náš region, a proto nás ná-
pad vytvořit pracovní listy do škol od začátku 
nadchl. Nashromáždit všechny potřebné infor-
mace však nebylo vůbec snadné. Naštěstí spo-
lupracujeme s řadou místních odborníků. Můžu 
jmenovat paní ředitelku Závorkovou z Oblastní-
ho muzea Praha-východ, pana doktora Králíka 
z Toušeně, kteří nám s přípravou významně po-
mohli,“ komentuje průběh projektu manažerka 
MAS Střední Polabí Barbora Roušarová. A záro-
veň dodává: „Jsem moc ráda, že se nám podaři-
lo projekt úspěšně dokončit a k dětem se dosta-
nou další zajímavé informace. Pevně věřím, že 
si díky nim a dalším našim aktivitám upevní svůj 
vztah k našemu regionu.“
A jaké informace na děti čekají? Zjistí, jaké vý-
sady mívaly Čelákovice v 16. století, jak se žilo 
v Čelákovicích v průběhu třicetileté války a kdo 
pomáhal s obnovou města po válce. Podrob-

Koncem listopadu proběhl v KD Čelákovice 
charitativní koncert Petra Babického. Během 
vystoupení se na pódiu vystřídalo téměř 50 
umělců. Výtěžek putoval do Záchranné stanice 
pro zraněné živočichy ve Vlašimi, jejímž hlavním 
posláním je péče o nemocná a handicapovaná 
zvířata s cílem jejich vyléčení a navrácení zpět 
do přírody. Záchranná stanice funguje již 22 let 
a za dobu její existence přijali zvířecí záchranáři 
do péče přes 10 tisíc pacientů. Útulek je závislý 
na finanční pomoci dárců. Proto velmi děkujeme 
Petru Babickému, že pro nás z vlastní iniciativy 
tento benefiční koncert uspořádal a výtěžek vě-
noval na nákup léků a krmiva. Jen díky podobně 
smýšlejícím lidem můžeme nadále naplňovat 
své poslání.

Dne 23. listopadu 2016 se v Kulturním domě 
konala jedinečná akce – benefiční koncert če-
lákovického hudebního skladatele Petra Babic-
kého, pořádaný na podporu Záchranné stanice 
pro týraná a opuštěná zvířata ve Vlašimi. I díky 
sponzorům si to přítomní diváci doopravdy užili. 
Kromě hudební, taneční a další produkce bylo 
návštěvníkům k dispozici i občerstvení zdarma. 
Na oplátku mohli přispět do sbírky ve prospěch 
potřebných zvířat ze záchranné stanice nebo 
si zakoupit suvenýry v dobročinném obchůd-
ku. Z účinkujících se předvedli známý filmový  
a divadelní herec Petr Stach, z divadla ABC při-
jel herec Lukáš Jurek, dále vystoupil divadelník  
a showman Michal Hnátek nebo muzikáloví 
herci a zpěváci Vanda Hutařová a Petr Šudoma 
nebo houslový virtuós Vladimír Kirikov a další. 
Přijela i herečka a modelka Barbora Mottlová, 
která však pro ztrátu hlasu nemohla vystou-
pit, a tak přítomné alespoň pozdravila. Z če-
lákovických umělců zazářila mladá zpěvačka 
Lenka Švestková, pěvecký sbor AniMuk a děti   
z tanečního studia při MDDM v Čelákovicích. 
Všechny účinkující umělce spojoval autor hudby 
Petr Babický, který předvedl i své skladby pro 
film a televizi a zavzpomínal na proslulou če-
lákovickou skupinu Nestoři. Jejich archivní na-
hrávky včetně účinkování Nestorů v Českoslo-
venské televizi nebo pozdější vystoupení dvou 
členů kapely Petra Babického a Josefa Pýchy 
v TV Prima mohli diváci sledovat na plátně nad 

Zatímco 6. ledna 2017 tráví čelákovické Jezu-
látko v kašně na náměstí svůj poslední den, 
pravoslavní křesťané zpívají „Narodil se Kristus 
Pán, veselme se“, neboť podle nich je právě 
24. prosince 2016. To má na svědomí jednak 
usnesení koncilu konaného v Nikáji roku 325  
n. l. a jednak bula papeže Řehoře XIII. z roku 1582  
n. l. Na koncilu bylo stanoveno, že křesťané mají 
používat kalendář, který zavedl císař Julius Ca-
esar roku 709 ř. l. (římského letopočtu) a jehož 
1. rok odpovídá roku 45 př. n. l. Podle Caesaro-
va, juliánského, kalendáře se tedy koncil konal 
roku 370 CL (Caesarova letopočtu). Juliánský 
kalendářní rok se však liší od skutečného roku 
natolik, že za 128 dní činí rozdíl mezi nimi celý 
jeden den. Tak se podle kalendáře posouvala  
i jarní rovnodennost, podle které se vypočítává 
datum Velikonoc. V roce 325 n. l. připadala na 
21. březen zatímco v roce 45 př. n. l. připadla 
na 24. březen. Když v roce 577 CL navrhl opat 
Exiguus, aby křesťanský kalendář začínal Ježí-
šovým narozením, stal se z roku 577 CL rok 532 
AD (Anno Domini) a z 370 CL rok 325 AD. Jinak 
zůstalo vše při starém, takže se jarní rovnoden-
nost posouvala stále dál, až roku 1582 AD při-
padala už na 11. březen, což se nelíbilo Řehoři 
XIII. Proto vydal bulu, ve které nařídil přeskočit 
10 dní, aby jarní rovnodennost připadla opět na 
21. březen jako v roce 325 AD a upravil pravidla 
pro přestupné roky tak, aby se už jarní rovno-
dennost dál neposouvala. Podle této buly zave-
dl v Čechách občanský kalendář Rudolf II. roku 
1584, církev řeckokatolická se k úpravě odhod-
lala až v roce 1923, kdy však musela přeskočit 
už 12 dní, ale církev pravoslavná učinila pouze 
úpravu v pravidlech pro určování přestupných 
roků, aby nedocházelo k dalšímu posunu jarní 
rovnodennosti, ale nepřeskočila žádné dny, tak-
že natrvalo ponechává posun o 13 dní vzhledem 
ke kalendáři Řehořovu, gregoriánskému (snad  
s výjimkou Bulharska). To jí poskytuje tu výho-
du, že 24. prosince může slavit Ježíšovy naro-
zeniny zároveň s příchodem Tří králů, zatímco 
ostatní církve slaví jeho narozeniny 24. prosince, 
ale příchod Tří králů až 6. ledna.

ně se také seznámí se způsobem života na-
šich předků a jejich každodenními starostmi. 
V některých úkolech pak dostanou příležitost 
porovnat dnešní moderní způsob života s tím 
dřívějším.
Pro děti je připraveno celkem 1 800 výtisků pra-
covních listů a v případě potřeby MAS Střední 
Polabí zajistí dotisk.

MAS Střední Polabí je místní nezisková orga-
nizace, která rozvíjí náš region.

Titulní strana pracovního listu.

Poděkování 
Petru Babickému

Benefiční koncert 
Petra Babického

Pravoslavné Vánoce

l  Josef Pátek

l  Miloslav Kolínko

jevištěm. Celý večer, pořádaný pod záštitou sta-
rosty města, kterým diváky provedl moderátor  
a režisér Filip Jan Zvolský, se nesl v přátelském 
a příjemném duchu. Akce potěšila nejen přítom-
né diváky, ale i účinkující a především opuštěná 
zvířata z Vlašimi, kterým poputuje celkový čistý 
výtěžek z celé akce. Přeji Petru Babickému další 
úspěšné období v oboru.

Benefiční koncert čelákovického hudebního skladatele 
Petra Babického. Foto: -dv-

pokračovaní na str. 21
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Ve Zpravodaji 11/2016 byl článek o zabití přísluš-
níka SNB Jaroslava Honzátka 28. září 1951 s tvr-
zením, že to byla teroristická akce skupiny bratří 
Mašínů. Uvádím některé předcházející události.
24. 10. 1945 znárodnění 2/3 průmyslu.
21. 2. 1948 zřídil ÚV KSČ Lidové milice.
Duben 1948 – znárodnění podniků nad 50 za-
městnanců a rozdělení statků nad 50 ha.
K 31. 12. 1949 propuštěno z armády 2 965 vojá-
ků. Z vysokých škol vyloučeno 5 000 poslucha-
čů. Z úřadů bylo k 11. 9. 1948 propuštěno 5 539 
osob. (V. Hejl: Zpráva o organizovaném násilí, 
str. 318 a 311)
Do 28. 9. 1951 bylo při pokusu o přechod hranic 
zastřeleno 53 lidí!
Do 28. 9. 1951 bylo odsouzeno a popraveno 
116 lidí! (Marie Horáková, Heliodor Píka, Záviš 
Kalandra…) Další tisíce osob, včetně 2 000 ře-
holníků pozatýkaných v noci z 13. na 14. dubna 
1950, bylo ve věznicích.
Do 28. 9. 1953 bylo z 1 888 evidovaných sed-
láckých celků vysídleno 1 629. (M. Růžička: 
Vyhnanci akce „Kulak“, str. 8 – popsáno 121 
krutých osudů selských rodin)
Takové události byly důvodem k činnosti sku-
piny bratří Mašínů, kteří měli vzor ve svém otci, 
popraveném za odboj proti nacistům, kterému 
svoboda byla nadevše. Oprávněně se vzepřeli 
komunistickému totalitnímu režimu, který ome-
zoval osobní svobodu, věznil, mučil a kradl sou-
kromý majetek. I podle zákona 262/2011 Sb. 
byli účastníky odboje a odporu proti zločinnému 
komunistickému režimu. Nejednalo se v žád-
ném případě o terorismus. 

Ve čtvrtek 17. 11. 2016 pojali občané dělnické 
kolonie státní svátek v trochu jiném stylu. Cho-
pili se totiž úklidových pomůcek a vyčistili au-
tobusovou zastávku, parčík a několik místních 
ulic. Rozsah lokality úklidu byl přizpůsoben 
počtu dobrovolníků, kteří se sešli v konkrétním 
počtu pěti lidí. Nepřízeň počasí a podzimní vi-
rózy si opakovaně vybírali svou daň a termín 
plánovaného úklidu byl několikrát posunut. 
Předsevzetí, že budou členové Spolku prová-
dět dva dobrovolné úklidy ročně (na jaře a na 

Překrucování dějin

V dělnických domcích 
se opět uklízelo

l  Petr Polnický

Dobrovolníci při úklidu. Foto: archiv SDD

Všechny tyto změny ztížily datování historických 
událostí, a to ještě nebyla vzata v úvahu chyba, 
které se dopustil opat Exiguus při určení data 
Kristova narození. Pan kardinál Vlk totiž z baby-
lonských hliněných tabulek a s pomocí moderní 
astronomie zjistil, že se Kristus narodil 5. pro-
since roku 7 před Kristem, tedy o 6 let dříve, 
než vypočítal nešťastný opat. Papež by měl tedy 
jeho chybu napravit a zreformovat kalendář po-
dobně jako Řehoř, jen s tím rozdílem, že místo 
10 dní by přeskočil 6 let. Teprve potom by mohli 
křesťané s klidným svědomím psát za letopo-
čtem „Anno Domini“, nebo „před Kristem“.

l  Andrea Pencová

podzim), se nakonec přece jen podařilo dodr-
žet. Jsem ráda, že se akce účastnili i dva naši 
noví sousedé. Nejšpinavějším místem, na kte-
ré se dobrovolníci vrhli, byla zmíněná zastávka  
u Kovohutí. Dále se podařilo vysbírat osm pytlů 
odpadků, shrabat nějaké to listí a zprůchodnit 
ucpaný odtokový kanálek v jedné z ulic. Je už 
tradicí, že se při pravidelných úklidových akcích 
objeví nějaká kuriozita. Tentokrát „vyhrál“ stro-
mek ozdobený plechovkami a dětské plenky  
v živém plotu. Spolek Dělnické domky usiluje  
o zlepšení životních podmínek obyvatel kolonie, 
a to především prostřednictvím zavedení kanali-
zace a pitné vody do dané oblasti. Jeho členové 
se snaží být aktivní ve smyslu zájmu o životní 
prostředí. Ctí myšlenku, že pokud po městě 
něco požadují, sami musí přiložit ruku k dílu. 
Příští úklidová akce proběhne na jaře. Tentokrát 
je v plánu nejen úklid, ale i příjemné zakončení  
v podobě otevření zahrady a opékání buřtů.

Dne 9. 1. 2017 uplyne 20 let 
od smrti Miloslavy KREJČÍ, 
roz. Horákové. Vzpomíná syn 
Jiří, sestra Kateřina a rodi-
če.

Dne 2. 1. 2017 oslaví své ku-
laté narozeniny naše milá ma-
minka, babička a prababička 
Vlastimila PATZELOVÁ.
Všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a pohody do dal-
ších let jí přeje celá rodina:-).

Dne 22. 1. 2017 oslaví naše 
drahá maminka, babička a 
prababička Věra TOMANOVÁ 
krásné a jubilejní 90. narozeni-
ny.Vše nejlepší, hodně pohody 
a spokojenosti a do dalších let 
pevné zdraví přeje celá rodina Skalíkova.

Dne 25. 10. 2016 nás opustil pan 
Stanislav BORIŠÍN. 
Děkujeme za projevenou sou-
strast, zvláště vedení ZŠ Kostel-
ní, i všem, kteří se s ním přišli na-
posledy rozloučit. Děkujeme také 
lékaři Svatopluku Ježkovi a zdravotní sestře Věře 
Doležalové za dlouholetou obětavou péči o našeho 
tatínka. Dcery Zdeňka, Stáňa, Olinka s rodinami

společenská kronika

Dne 28. ledna uplyne již pět let od úmrtí mého 
tatínka pana Jaroslava KONEČNÉHO, dříve 
dlouholetého zaměstnance TOSu Čelákovice.
Kdož jste jej znali, vzpomeňte se mnou. Vzpomí-
ná syn Jaroslav s rodinou.

l Michal Pehr, syn

VZPOMÍNKA NA 
PANÍ ŘEDITELKU

Minulý rok, prvního prosince, tomu byl přes-
ně rok, co zemřela ve věku osmdesáti let paní 
Eva Pehrová. S jejím jménem je spojena exis-
tence Krajské stanice mladých přírodovědců  
v Čelákovicích. Až někdo bude psát podrobné 
dějiny Čelákovic ve dvacátém století, tak záko-
nitě bude muset věnovat pozornost i dějinám  
a příběhu této instituce, která vznikla v souvis-
losti s reorganizací krajů v roce 1960. Čeláko-
vické stanici se s jistou dobovou nadsázkou 
říkalo mičurinci, a to podle ruského botanika  
a pěstitele Mičurina. Děti se tu totiž učily pěsto-
vat nejrůznější rostliny. Krajské stanice byly za-
kládány po celé republice ve všech krajích s cí-
lem podchytit děti a mládež v jejich zájmu o živou 
přírodu. Stanicí prošlo za dobu její existence 
obrovské množství dětí, z nichž někteří se právě 
díky nim stali biology či jinak pracovali v oboru. 
Od roku 1961 stála v čele této instituce paní 
Eva Pehrová (dříve Říhová). Za jejího vedení se 
tato instituce stala významnou organizací jak 
místního společenského života, tak i odborné-
ho života nejen na regionální úrovni. Při budo-
vání této instituce využila své obrovské zna-
losti získané mimo jiné při studiích v Brně, ale 
také obrovský cit pro přírodu. Místní kaktusáři, 
houbaři, ale i další zástupci příbuzných spolků  
a organizací našli zázemí v této instituci. Krajská 
stanice našla své místo v budově čelákovického 
děkanství, kde měla pronajaté první patro, a vy-
užívala přilehlé hospodářské budovy a zahradu, 

kde vznikly rozsáhlé skleníky. Stanice se stala 
místem setkávání a mnoha odborných soutěží 
a přednášek. Soutěž o Zlatý list, mykologické 
výstavy, výstavy drobného zvířectva, to všech-
no byly akce, které obohacovaly místní život,  
a některé z nich dodnes fungují, byť v pozmě-
něné podobě. Paní inženýrka stála v čele této 
zahrady téměř pětadvacet let (1961–1985). V té 
době v Krajské stanici také pracovala celá řada 
místních nadšenců, a to jako zaměstnanci či 
jako příznivci přírody a práce s dětmi. Rozvoj 
stanice pod jejím vedením skončil rokem 1985, 
kdy se odstěhovala z Čelákovic do Loun. Stani-
ce existovala ještě čtyři roky a nakonec zanikla 
v souvislosti s událostmi v roce 1989. Oficiálně 
se tak stalo k 30. červnu 1990 v souvislosti s li-
kvidací Krajských národních výborů. Myslím, že 
zánik stanice byl v mnoha ohledech škodou.
Paní inženýrka ovšem i přes to, že se odstěho-
vala, tak na svoje město nikdy nezapomněla. 
A vždy ji zajímalo, co se v Čelákovicích děje,  
a pokud jí to okolnosti dovolovaly, tak ráda zajíž-
děla do Čelákovic. Vždy vzpomínala na prostředí 
stanice, kde měla možnost předávat své znalosti 
dětem, které měly zájem o přírodu. Prosím, kdo 
jste ji znali, vzpomeňte na ni.

pokračovaní ze str. 20

Dne 6. 1. 2017 oslaví své 80. narozeniny paní 
Jarmila STUDNIČKOVÁ. Vše nejlepší a pře-
devším hodně zdraví do dalších let přejí sestra 
Věra a synové Petr, Jaroslav a Pavel s rodinami.
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l  Ivan Vaňousek

chodíme kolem nich

Opouštíme-li Čelákovice cestou k Záluží, míjíme 
po pravé straně továrnu – spíš továrničku, které 
starousedlíci říkávají Červinkovka. Měli bychom 
kolem ní chodit s úctou. Vznikla totiž 7 let před 
velebenou „Volmankou“, tedy v roce 1903. 
Proslavila naše město také obráběcími stroji, 
ale rolnickými. V nedalekém Brandýse nad La-
bem vyráběl sice pro sedláky stroje už od roku 
1878 také pan František Melichar, ale secí. Pan 
Václav Červinka nebyl jeho konkurent. Vyráběl 
pluhy, plečky, vyorávače atd. Z úředního ozná-
mení okresnímu hejtmanství ze dne 14. 1. 1910 
vyplývá, že po sedmi letech prodal zavedený 
„strojírenský závod“ svému jmenovci Fran-
tišku Červinkovi, kováři v Čelákovicích, a jeho 
společníkovi, zakladateli První české diskontní 
společnosti v Praze a České banky Stanislavu 
Čihákovi. Nová firma Červinka & Čihák ve vý-
robě pokračovala a zakrátko vyvážela nejen do 
několika evropských zemí, ale i za oceán. Také 
ona ale musela posloužit válečnému průmyslu v 
letech 1914 až 1918. Po ní byly zase „překovány 
meče na pluhy“, pan Čihák s manželkou Marií, 
rozenou Baborovou (první ženou v českých ze-
mích s doktorátem filozofie), se přestěhovali do 
domu č. 319 v Palackého ulici v Čelákovicích 
a panu Červinkovi postavil vilu nedaleko továr-
ny zdejší stavitel Konstantin Sax. Od roku 1935 
změnila firma název na „Červinka a spol.“. Po 
roce 1948 byla v areálu postupně strojní trakto-

rová stanice, komunální služby, hospodařily tam 
zdejší znárodněné závody a okresní kovopod-
nik. Ten proslavil naše město výrobou maringo-
tek.

Ilustrační foto: -dv-

V 1. světové válce se u Červinků & Čiháků vyráběla pouzdra dělostřeleckých nábojů. Zdroj: soukromá sbírka

V souladu s koncesní smlouvou obdrželo měs-
to Čelákovice od provozovatele vodovodu a 
kanalizace 1. SčV, a. s., cenový návrh vodného 
a stočného pro rok 2017 včetně nezbytných fi-
nančních nástrojů a zprávy o procesu stanovení 
cen. Pro rok 2017 je kalkulována cena vodné-
ho a stočného ve výši 77,81 Kč/m3 bez DPH (tj. 
89,48 Kč/m3 včetně DPH). V porovnání s rokem 
2016 jde o nárůst ceny ve výši 4,59 Kč/m3 bez 
DPH, což znamená navýšení o zhruba 6,3 %. 
Významnou skutečností v kalkulaci ceny vod-
ného a stočného pro rok 2017 je zvýšení ceny 
nájemného infrastrukturního majetku o 5,1 %, 
které je přesně dáno koncesní smlouvou. Ná-
jemné vyplácí provozovatel městu a dle nových 
pravidel tyto finance město využívá výhradně na 
opravy, obnovu či investice do vodovodní a ka-
nalizační sítě. Stanovení ceny vodného a stoč-
ného pro rok 2017 je zcela v souladu s pravidly 
koncesní smlouvy ve vazbě na v minulosti při-
jatou dotaci na intenzifikaci čelákovické čistírny 
odpadních vod.

Cena vodného a stočného 
v Čelákovicích v roce 2017

Městské muzeum v Čelákovicích právě vydává 
další díl městských kronik s názvem Kroniky 
obce Sedlčánek II. Tato publikace je v pořadí 4. 
dílem kronik a 5. dílem edice Fontes Musaei ci-
vitatis Celakovicensis, do které patří také Radní 
manuál Pavla Ježdíka 1639–1654.
Všechny tyto publikace je možné zakoupit v 
Městském muzeu denně mimo pondělí (9.00–
12.00 a 13.30–17.00 hod.).
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pozvánky do okolí

Výstava „Karel IV. –  
císař Evropy“

Do neděle 5. 2. 2017, Oblastní muzeum 
Praha-východ, Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav
Letošní rok patří oslavám 700. výročí naro-
zení jednoho z  nejvýznamnějších panovníků 
nejen českých, ale i  evropských dějin – Karla 
IV. Brandýské muzeum ve  spolupráci s  Regi-
onálním muzeem v Jílovém u Prahy připravilo 
výstavu, která připomíná toto významné jubi-
leum. Návštěvníky uvítá erbovní galerie znaků 
zemí Koruny české. Jedná se o 16 desek s ob-
razy jednotlivých zemských znaků. Text sezná-
mí s erby jednotlivých zemí a pohřebním rituá-
lem císaře Karla IV. Erby jsou rekonstrukcemi 
jeho pohřebních štítů. Textovou a  obrazovou 
část doplňují vystavené nálezy dobových mi-
litárií (meč, dýky, tesáky, střely do samostřílů) 
a repliky i dalších předmětů související s rytíř-
ským prostředím doby Karla IV. (štíty, zbraně, 
zbroje apod.). Velmi atraktivní podívanou na-
bízí fotografická rekonstrukce kaple sv. Kříže 
na  Karlštejně s  panoramatickými fotografiemi 
kaple. V  této části výstavy budou od  9. 12. 

umístěny velmi zdařilé kopie svatováclavské 
a císařské koruny.
Hlavní částí expozice jsou dvě rekonstrukce 
obytných dobových prostorů, tedy selské jizby 
a šlechtické komnaty. Jistě také zaujmou insta-
lované originály dobových předmětů pocházejí-
cích z archeologických výzkumů. Zejména dě-
tem je určena vitrína představující volnočasové 
aktivity středověku, tedy keramické hračky, hra-
cí kostky, stolní hry a jejich figury, hrací kame-
ny a toaletní potřeby. Na děti však čekají i další 
aktivity a hry motivované jedinečnou osobností 
českého krále a císaře římského. 

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.muzeum-celakovice.com

Na Hrádku 464
Čelákovice

•  Martin Dolejský, kurátor Městského muzea 
v Čelákovicích

Dne 23. září 2016 mezi 11.30 a  12.00 hod. 
mohli být čtenáři Zpravodaje svědky velké za-
jímavosti, kterou byl průjezd „naganského ex-
presu“ Čelákovicemi a  následně Zálužím. Pro 
ty, kterým tato událost unikla, přinášíme struč-
né informace o  celé akci. Převážené letadlo 
TU-154 M bylo vyrobeno v 1996 a do roku 2007 
sloužilo u vládní letky a u Armády ČR. Letoun 
zajišťoval lety vrcholných státníků, prezidentů 
Václava Havla i Václava Klause, vojáků a vozil 
i sportovce. Letoun s registračním číslem 1016 
je zajímavý tím, že v  roce 1998 přivezl zlatou 

hokejovou výpravu z  Nagana. Složený letoun 
vyrazil z Kbel 23. 9. 2016 v 9.30 hod. a do le-
teckého muzea v Kunovicích dorazil 25. 9. 2016 
v  9.00 hod. Cestě předcházelo 3  860 hodin 
práce dobrovolníků, kteří museli demontovat 
křídla a  vše připravit k  transportu. Souprava 
byla dlouhá 51,5 m, široká 4,8 m a vážila 85 tun. 
Ujetá vzdálenost 383 km z  Kbel do  Kunovic 
bude zapsána v České knize rekordů. Do Če-
lákovic přijela celá kolona od  Lázní Toušeň, 

projela kolem penzionu V  Prokopě, přes kru-
hový objezd u průmyslové zóny, kolem čerpací 
stanice a na křižovatce před nádražím zahnula 
k Záluží. Poté se napojila na hlavní silnici a jela 
směrem ke  kruhovému objezdu u  Mocho-
va. Podle odhadů bude trvat několik let, než 
se budou moci návštěvníci leteckého muzea 
v Kunovicích podívat na složený „naganský ex-
pres“. Nezbývá, než jim k tomu popřát hodně 
sil a  trpělivosti.

Naganský expres TU-154 M v Čelákovicích

Průjezd „naganského expresu“ Čelákovicemi – ulicí Toušeňskou. Foto: Michal Korecký

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 byla v Městském muzeu v Čelákovicích slavnostní vernisáží zahájena výstava s názvem: „Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulé-
ho archeologického výzkumu“. Tuto výstavu zrealizovalo naše muzeum ve spolupráci s Centrem medievistických studií při Akademii věd České republiky a Univerzitě Karlově 
v Praze a katedrou antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přístupná je ve výstavní síni muzea denně mimo pondělí (9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.) do neděle 26. února 2017. Foto: -dv-

Doprovodným programem výstavy jsou i před-
nášky 15. 12. 2016 „Mincovnictví za doby Lu-
cemburků“, 12. 1. 2017 „Církev v  době Karla 
IV.“ a 26. 1. 2017 „Literatura doby Karlovy“.

Historické vánoční trhy 
– Máme rádi zvířata

sobota 10. 12. 2016, 10.00–18.00 hod., 
brandýský zámek
Vstupenkou na bohatý program s moderátorem 
hercem Zdeňkem Srstkou je psí a kočičí strava. 
Ta bude předána útulkům, které přivezou na zá-
mek své svěřence – Psí útulek Bouchalka (www.
psiutulekbouchalka.eu) a Tlapky Mochov (www.
tlapkymochov.cz). Na programu již 15. ročníku 
bude: Dog dancing, historický program – hu-
dební, taneční, šermířská vystoupení, Akáda & 
Meče a  blesky – ohňová show, ukázka histo-
rické bitvy, dobové stánky a  řemesla, zvířátka 
z útulků, která bude možné adoptovat. V rámci 
dne se uskuteční soutěž ve vaření nejlepšího vo-
jenského guláše. Výtěžek z prodeje guláše bude 
předán zástupcům z útulků. Zve Městská histo-
rická garda, z. s., a město Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav.
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Kroniky obce 
Sedlčánek II.

Červinkovka

l  -dv-

Propagační leták firmy z 20. let 20. století. Zdroj: sou-
kromá sbírka

FARNÍ CHARITA NERATOVICE 

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190  http://neratovice.charita.cz

e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
Farní Charita Neratovice v rámci zdravotní péče poskytuje i ošetřování akutních a chronických ran 
(bércové vředy, proleženiny apod.). Při léčbě komplikovaných, chronických ran úzce spolupracuje 

s kožní lékařkou, která se specializuje na tuto léčbu.



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

Havlíčkova 691
Čelákovice
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•  Soňa Husáriková, ředitelka

V průběhu letošního roku si naše město připo-
mínalo 650. výročí městské knihy, významného 
písemného dokumentu dokazujícího dlouhou 
tradici městské správy.
Naše knihovna téma uvítala. Jednak je nám vel-
mi blízké – vážíme si písemných památek mi-
nulosti, a možnost výročí připomenout prostřed-
nictvím knihovny nás těšila.
První akcí byla série workshopů na téma „Vznik 
knihy“, připravená dětským oddělením pro žáky 
2. stupně ZŠ. Děti samy dohledávaly informace 
o historii a vývoji knihy z různých zdrojů – knih, 
zpravodaje města a  z  internetu. Po  splnění 
všech úkolů si vytvořily knižní obálku a sváza-
nou odnášely domů.
V  jarních měsících byla v knihovně instalovaná 
výstava podle knihy Kláry a Honzy Smolíkových 
„Jak se staví město“. Kniha je dobrodružným 
příběhem ze středověku. Děti v  ní putovaly 
časem, aby viděly, jak se buduje a proměňuje 
město. Na  výstavu navázal workshop s  autor-
kou knihy Klárou Smolíkovou.

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

V  březnu – měsíci čtenářů, byl během večera 
autorského čtení vyhlášen 10. ročník literární 
soutěže knihovny na téma „Výlet do minulosti“. 
Námět určitě nejtěžší pro dětské autory, ale pře-
kvapivě právě od nich přišlo množství příspěv-

Vyprávění Jaroslava Špačka o  původu kronik 
se zaměřením na  čelákovické a  jejich náročné 
přípravě k  novodobému vydání zaujalo nejen 
dospělé, ale následující den také žáky ze ZŠ při 
dalších 2 přednáškách. Kronikář Mirko Nosek 
vysvětloval, jak se v  současnosti kroniky píší, 
jaká pravidla a  podmínky je nutné dodržovat, 
kde hledá zdroje podkladů pro psaní kronik 
atd. Díky oběma přednášejícím měly děti mi-
mořádnou příležitost se dozvědět zajímavosti 
o minulosti města, kde žijí. Byly zaujaty zvláště 
při praktických ukázkách srovnání původních 
s nově vydanými kronikami.
Literární soutěž „Vzpomínky na  minulost“ byla 
slavnostně ukončena rovněž v  říjnu předáním 
cen v  Síni Jana Zacha v  Městském muzeu. 
Ze 122 příspěvků do  soutěže si odneslo ceny 
28 autorů. Přijeli si pro ně i z mnoha koutů ČR 
a  velmi ocenili slavnostní atmosféru muzea 
a půvab jeho okolí.

Nejstarší čelákovická městská kniha je výji-
mečnou písemnou památkou s  prvním do-
chovaným zápisem z  roku 1366. Patří k  nej-
starším městským knihám poddanských měst 
a  měs teček v  Čechách a  je významným pra-
menem k dějinám již pro dobu předhusitskou. 
Pro svůj význam byla v  roce 1895 vystavena 
na  národopisné výstavě. Kniha byla v  prů-
běhu věků znatelně poškozena a  musela být 
v meziválečném období zrestaurována. V roce 
1997 byla pod názvem „Pamětní kniha Čelá-
kovic 1366– 1557“ jako 119. v  pořadí prohlá-
šena  kulturní památkou. Uložena je ve Státním 
oblastním archivu v  Praze, v  pobočce Státní 

okresní archiv Praha-východ se sídlem v Pře-
myšlení.
U příleřitosti oslav 650 let od prvního dochova-
ného zápisu z roku 1366 byla kniha po splnění 
přísných pravidel vystavena v sobotu 18. červ-
na 2016 v  Městském muzeu v  Čelákovicích 
v rámci muzejní noci.
Rukopis knihy obsahuje záznamy o převodech 
nemovitostí, testamenty, závazky – jedná se 
o  knihu soudní, a  to ve  smyslu „soudnictví 
ne sporného“. V  pohusitské době i  zápisy ze 
ži vota městečka v  širším slova smyslu. Ne-
vypráví o  vzniku městečka jako takového, je 
však  dokladem skutečnosti, že Čelákovice 

v  roce 1366  disponovaly funkční městskou 
správou. 

PAMĚTNÍ KNIHA ČELÁKOVIC 1366–1557

Rok městské knihy v naší knihovně

Po  celý týden probíhala výstava zapůjčených 
památek a prací našich čtenářů na téma Kniha 
a  její podoby. 39 vystavujících a práce dětí ze 
dvou ZUŠ pomohly proměnit knihovnu na stá-
nek plný vzácných tisků z 19. a 20. stol., zajíma-
vých vazeb, knižních kuriozit, obrazů, fotografií 
a nástrojů k výrobě knih.
Dnem otevřených dveří s velkou účastí návštěv-
níků a  školních tříd na  výstavě jsme ukončili, 
myslím, důstojně, akce k Roku městské knihy.

UPOZORNĚNÍ
Od pátku 23. prosince do pátku 30. prosince 
2016 bude v knihovně zavřeno.
Prosíme, navštivte knihovnu do  čtvrtka 22. 
prosince včetně a vyberte si včas knihy na vá-
noční svátky. Budeme se na vás těšit od pon-
dělí 2. ledna 2017!Vystavené kroniky města v rámci besed Setkání nad kronikami. Foto: archiv knihovny

Večer autorského čtení s vyhlášením tématu literární 
soutěže. Foto: archiv knihovny

Workshop na téma Vznik knihy – žáci ZŠ Kostelní. Foto: 
archiv knihovny

ků. Zapojily se obě čelákovické ZŠ a také řada 
dalších z Čech a Moravy.
V rámci muzejní noci byly ve spolupráci s muze-
em, jeho archeologickým pracovištěm a oběma 
kostely připraveny oblíbené testy zaměřené ten-
tokrát na historii. Po jejich vyplnění si děti na pa-
mátku nechaly v muzeu svázat složku s testem 
do krásně zdobených desek s knižní iluminací.
V  říjnovém Týdnu knihoven jsme nabídli zá-
jemcům prohlídku čelákovických kronik a  zor-
ganizovali přednášku „Setkání nad kronikami“ 
s  kronikářem našeho města Mirkem Noskem 
a  historikem Čelákovic Jaroslavem Špačkem. 

Pamětní kniha Čelákovic 1366–1557. Foto: Kamil 
 Voděra, www.ceska-mesta.cz
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l Soňa Husáriková, ředitelka

Ludmila Křivancová. Foto: soukromý archiv

Obal knihy. Zdroj: archiv přednášejícího

 

Městský dům dětí a mládeže vyhlašuje desátý 
ročník výtvarné soutěže Řemesla Polabí, která 
je zaměřena na tradici řemesel v současném 
výtvarném projevu dětí i dospělých. Soutěží se 
v tematických okruzích – tkaní, krajka, zpraco-
vání textilu a ovčího rouna, řezbářství a práce s 
kamenem, košíkářství, šperk a drátování a další 
řemesla. Doprovodným tématem roku je Řeka. 
Nabízí možnost srovnání zpracování jednoho 
tématu různými technikami.

Soutěž je určena těm, kteří tvoří doma i v kur-
zech. Tradičně se prezentují na výstavě domy 
dětí a mládeže ze Středočeského kraje. Výtvar-
né práce vystavíme v Městském muzeu v Če-
lákovicích ve dnech 11.–25. 3. 2017. Každým 
rokem jsou součástí Řemesel Polabí práce ně-
kolika řemeslníků a výtvarníků. Účast vítají také 
odborná učiliště. Předvádí na výstavě, co vzni-
ká při jejich výuce.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na verni-
sáži v sobotu 11. 3. 2017 v Síni Jana Zacha. Po 
dobu výstavy připravujeme pět víkendových vý-
tvarných dílen pro příchozí. Letos si můžete pří-
mo na výstavě vyzkoušet, co to je enkaustika, 
tiffany, vyrobit mozaiku, košík z pedigu. Učíme 
základy drátování, zpracování plechu, maluje-
me perníčky. Po celých čtrnáct dnů připravuje-
me pro mateřské a základní školy v dopoledních 
hodinách programy s ukázkami řemesel. 
K Řemeslům Polabí patří pěkná spolupráce  
s mateřskými školami z Čelákovic a okolí. Do-
provodné téma Řeka nás inspirovalo při přípravě 
mozaiky, která vznikne z mnoha vlnek namalo-
vaných dětmi i dospělými. Obrázek do mozai-
ky k vybarvení a krátký návod máte k dispozici 
v MDDM Čelákovice a na našich webových 

stránkách. Mozaika je určena nejen dětem z MŠ. 
Výtvarné práce vybíráme do soutěže i na výstavu 
od čtvrtka 16. 2. do soboty 18. 2. 2017. Termín 
odevzdání prací v MDDM je důležité dodržet. 
Případné výjimky s námi řešte včas, nejlépe za-
čátkem února.

Opět hledáme Yettyho

I letos pořádáme turistický tábor v období jar-
ních prázdnin, kde, jak název napovídá, bu-
deme hledat Yettyho. A kam se můžete těšit? 
Chata Roubenka v Sedloňově – Orlické hory. 
Díky skvělému zázemí je pobyt určen dětem od 
5 let, školou povinné a dospěláky. Zdatní lyžaři 
si během týdne sjedou i nějaký kopeček. Krom 
pátrání po sněžném muži budeme také prohlu-
bovat naše tábornické dovednosti, sportovat  
a užívat si legrace. Rezervaci je třeba uskuteč-
nit do 10. 1. 2017, cena pobytu je 3 100 Kč se 
vším všudy (doprava autobusem z Čelákovic, 
ubytování, celodenní strava, pitný režim, ostatní 
požitky).

POZVÁNKY

KINEZIOLOGIE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
Lektorka Jana Heidenreichová, kterou někteří 
znáte z výtvarných workshopů v knihovně, bude 
tentokrát přednášet na téma kineziologie, jíž se 
zabývá a pomocí ní pomáhá sobě a lidem kolem 
sebe ve své poradně. Přednáška bude zaměře-
na nejen na představení kineziologie, ale rovněž 
na praktické ukázky a cvičení pro všechny pří-
tomné. Svalový test, doplňující cvičení na po-

moc při stresu, vyvážení energie očí uší, nosu 
a vyrovnání vlastních energií, „tanec svalů“ – 
praktické procvičení svalů, které provede každý 
účastník (doporučeno pohodlné oblečení, které 
nebrání v pohybu), atd. Na závěr vás čeká po-
vídání z praxe paní Heidenreichové a odpovědi 
na dotazy.
Přednášku pořádáme v úterý 31. ledna 2017 
od 18.30 do 20.00 hod. Srdečně zveme!

DEPRESE Z POHLEDU PACIENTKY
Deprese a jiné psychické nemoci jsou dnes mezi 
lidmi v civilizovaném světě velmi časté. Ludmi-
la Křivancová se s vámi podělí o svoji osobní 
zkušenost. Nejedná se o odbornou přednášku, 
ale o osobní svědectví ženy, která se nebojí jít  
s kůží na trh.
Beseda se koná v pondělí 6. února 2017 od 
18.30 hod. v Městské knihovně.

Ludmila Křivancová pracuje jako knihovnice 
v Městské knihovně Karlovy Vary, je autorkou 
dvou knih. Má diagnostikovánu bipolární poru-
chu, 2,5 roku je v remisi (bez příznaků). Besedu 
o depresích měla již v řadě knihoven v ČR.

SLAVNÁ ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA
Zveme vás na přednášku Ondřeje Slaniny, zná-
mého autora knih se zaměřením na filmovou 
tvorbu. Příběh českého filmu probíhá formou 
přednášky s projekcí fotografií a krátkých vi-
deoukázek, ve kterých provází obdobím české 
kinematografie od prvních filmových průkopníků 
až po současnost. Kdo máte rádi knižní klasi-
ku, určitě vás potěší její představení ve filmech 
Markéta Lazarová, Kladivo na čarodějnice, Mě-
síc nad řekou, Ostře sledované vlaky, Spalovač 
mrtvol a Vyšší princip, provázené vyprávěním  
o příbězích herců a profesionálů za kamerou.
Přednáška s promítáním se koná 10. ledna  
v 18.30 hod. v Městské knihovně.

Městská knihovna přeje všem čtenářům 
a návštěvníkům knihovny do nového 
roku hodně zdraví a pěkné zážitky nad 
dobrými knihami.

l  Alena Rozhonová, ředitelka MDDM

l  Martina SlovákováVyhlašujeme Řemesla 
Polabí 10
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l zaměstnanci školy

l Kristýna Koberová, 4. B

l Viktorie Švechovičová, 5. B

Adventní setkání

Adventní čas jsme v naší mateřské škole zahá-
jili společným setkáním rodičů, dětí a zaměst-
nanců školky. Rozsvítili jsme stromeček, zpívali 
koledy, popíjeli voňavý vánoční čaj a zakusovali 
dobroty, které upekly pilné maminky. Setkání 

V pondělí 12. 12. 2016 proběhl 2. ročník naší 
nové soutěže v recitaci vlastní básně. O autor-
skou báseň se letos pokusilo 46 žáků ze 4.–9. 
ročníků. Byla hodnocena originalita, vtipnost  
a přednes. 
Témata: Moje první láska; Povídá párek hořči-
ci…; Zdálo se mi…; Kamarád do deště; Vlastní 
námět.
Složení poroty: Alena Pechalová, Alena Špitál-
ská, Marcela Svašková, Miloslav Rychetský, 
Marie Pavlíčková.
Rozhodnutí poroty:
4. třídy (zúčastnilo celkem 16 žáků): 1. místo 
Kristýna Koberová (4. B), 2. místo Eliška Rů-
žičková (4. B), 3. místo Anna Koukalová (4. B)  
a Irena Svobodová (4. B).
5. třídy (zúčastnilo celkem 13 žáků): 1. místo 

V letošním roce proběhl již čtvrtý vánoční jar-
mark na naší škole. Zúčastnilo se ho všech 29 
tříd 1. i 2. stupně a všichni pedagogové školy, 
kterých je 57. Netroufáme si odhadnout, kolik 
lidí naše škola v těch třech hodinách konání jar-
marku pojala, ale předpokládáme počet v jed-
notkách tisíců. Velké poděkování patří přede-
vším učitelům, ostatním zaměstnancům školy  
a dětem. Prostě těm, bez kterých by jarmark být 
nemohl.
Jen nás mrzí, že vystoupení dětí v prostorách 
školní jídelny zcela zaniklo v povyku těch ná-
vštěvníků, kteří si chtěli nakoupit především jíd-
lo, ačkoliv bylo všude uvedeno, že prodej začne 
až po kulturním vystoupení. Nebýt této vady na 
kráse, byl by jarmark báječný. I tak jsme vnímali 
především spokojené děti, které prodávaly, na-
bízely, slevovaly – až jim na stáncích nezbylo 
skoro nic. Pravidla školy jsou nastavena jasně 
– polovina výdělku patří třídě, polovinu dává-
me na účet školy, která po poradě s žákovskou 
samosprávou rozhodne o využití peněz. Z vý-
těžku minulého jarmarku byly zakoupeny míče, 
podložky, švihadla a jiné tělocvičné pomůcky.  
V letošním roce je výtěžek pro školu 44 200 Kč. 
Již před jarmarkem jsme se rozhodli část této 
sumy věnovat na účet našeho bývalého žáka 
Tondy Braniše, který se zotavuje po těžkém úra-
zu. Zbytek prostředků bude využit pro potřeby 
našich dětí. Za zdárný průběh bez nehod rádi 
a mnohokrát děkujeme i hasičům, konkrétně 

V pondělí 28. listopadu 2016 rozsvítila MŠ Rumunská 
svůj vánoční stromeček. Foto: Jitka Špaková

Sylvestr Janák. Foto: Miloslav Rychetský
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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.

jsme zakončili jarmarkem, na kterém si mohli 
všichni vybrat drobné vánoční dekorace vyrobe-
né dětmi a učitelkami. Rozešli jsme se vánočně 
naladěni.
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Ve vodě nežijí  
jen vodníci

•  Jitka Dohnálková

V pátek na den sv. Martina k nám do mateřské 
školy přišli zástupci rybářů z Českého rybářské-
ho svazu z  Čelákovic se svým projektem „Ve 
vodě nežijí jen vodníci“. Projektu se zúčastni-
ly všechny děti z MŠ. Cílem tohoto projektu je 
nalákat děti od počítačových her a lenošení do 
přírody. Pomocí obrázků rybáři dětem ukázali 

všemožné druhy ryb a rostlin, které se vyskytují 
ve vodě nebo u vody. Vzali s sebou také vod-
níka, který dětem ukázal různé předměty, které 
rybáři k lovu potřebují. Prut, podběrák a dokon-
ce i návnady si děti mohly půjčit do ruky a vy-
zkoušet. Největším překvapením pro děti byly 

dárečky a diplom, které od rybářů obdržely. Děti 
na oplátku rybářům a vodníkovi zazpívaly písně 
o vodě a předaly spoustu obrázků ryb a  rybá-
řů. A  kdo ví? Třeba nám příště děti ve školce 
budou vyprávět, že v rybářském kroužku chytily 
tááákhle velkou rybu.

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

tel./fax: 326 741 437
e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

J. A. Komenského 1586
Čelákovice

Zástupci čelákovických rybářů při přednášce v MŠ. Foto: archiv MŠ

Co nám dá nový projekt
•  vedení školy

Naše škola se připravuje na zapojení do projek-
tu EU Šablony – zjednodušené vykazování, který 
nám umožní čerpat až 1 700 000 Kč z evropských 
fondů. Koordinátorka projektu Vilma Michelčíko-
vá je v  úzkém kontaktu s  MAS Střední Polabí 
a nabyté informace předává nám ostatním. Již od 
prosince začne díky penězům z  tohoto projektu 
na škole pracovat školní psycholog. V  průběhu 
listopadu pro něj bude zařízena zbrusu nová pra-
covna v 1. patře školy. Psycholožka bude praco-
vat ve škole dva dny v týdnu a bude se zaměřovat 
na mapování klimatu problémových tříd, s těmito 
třídami bude následně v  užším kontaktu, bude 
se věnovat třídám s asistenty a s  integrovanými 
dětmi. Čas bude mít vyhrazený i  na konzultace 
s učiteli nebo rodiči a samozřejmě s dětmi, které 
to budou potřebovat a chtít. Z projektu dále bu-
deme čerpat finanční prostředky na proškolení 
sboru v oblasti inkluze.  Zaměříme se i na čtenář-
skou a matematickou gramotnost, na doučová-
ní, na sdílení zkušeností, na jazykové vzdělávání. 
Věříme, že se nám díky projektu podaří zkvalitnit 
výuku a práci v jednotlivých třídách a rozšířit naše 
stávající znalosti. Získání školního psychologa 
považujeme za významný krok a mezník v životě 
školy, přes velké úsilí se nám to zatím v minulosti 
nepodařilo. Se vzrůstajícími počty žáků a ve spo-
jení s inkluzí a novými trendy ve výchovně-vzdělá-
vacím procesu, s potřebou zvládat množství pro-
blémů v souladu s platnou legislativou se školní 
psycholog postupně stane nutností pro každou 
školu. Dnes tato pozice na základních školách 
není zcela běžná, proto jsme rádi, že na naší škole 
tuto službu dětem můžeme nabídnout.

Úspěch v Logické 
olympiádě

•  Miloslav Rychetský, učitel

I letos se kdokoliv z našich žáků mohl zúčastnit 
soutěže, kterou pořádá sdružení Mensa. Nako-
nec jich tak učinilo čtyřicet osm, z toho čtyřicet 
z prvního stupně, kde patrně panuje větší tou-
ha po soutěžení. Velikého úspěchu v  katego-
rii B, kde se žáci základních škol poměřují se 
studenty víceletých gymnázií, dosáhl Vojtěch 
Klučina z  8. A, který se dostal do krajského 
kola mezi padesátku nejlepších řešitelů z cel-
kového počtu sedmnácti set šedesáti sedmi, 
kteří si nominační kolo ve Středočeském kraji 
vyzkoušeli. A tomu už patří opravdu veliká gra-
tulace! V kategorii A, určené pro první stupeň, 
si v rámci naší školy nejlépe vedl René Hruzík 
z 5. B, ale účast v dalším kole mu z dělené še-
desáté druhé pozice v kraji těsně unikla. V nově 
utvořené kategorii A1 pro žáky prvních tříd se 
Karolína Stohrová z 1. C umístila dokonce na 
děleném jedenáctém místě v  kraji. Tato kate-
gorie je však nepostupová, a tak nemohla dále 
poměřovat své dovednosti s ostatními, a třeba 
i své umístění ještě vylepšit.

Soutěž o nejhezčího 
DÝŇÁKA

•  vedení školy

Poprvé v  historii naší školy proběhla v  atriu 
soutěž o nejhezčího Dýňáka. Za pěkný nápad 
a jeho realizaci děkujeme vychovatelce Monice 
Moravcové. Díky soutěži jsme měli v listopadu 
krásně podzimně vyzdobené atrium a  možná 
jsme dali základ nové školní tradici. Dne 8. 10. 
paní vychovatelka vyhlásila, aby si děti, které 
se chtějí do soutěže zapojit, přinesly v termínu 
od 31. 10. do 4. 11. 2016 vydlabanou a nazdo-
benou dýni. Velký dík patří samozřejmě přede-
vším obětavým maminkám. Do soutěže se na-
konec přihlásilo se svými Dýňáky 58 dětí. Určit, 
která dýně je ta nejkrásnější, byl velký oříšek. 

Všechny dýně byly tak pěkné, že 37 z nich zís-
kalo svým dlabatelům diplom a drobné ceny. 
Dýně po celý listopad zdobily školní atrium, 
každé ráno se rozsvěcely a svýma uhrančivý-
ma očima vítaly všechny, kteří přicházeli do 
ranní družiny.

Naučný výlet
•  Kamelia Georgieva, žákyně 9. B

Ve čtvrtek 10. listopadu se žáci devátého roční-
ku vydali do pražského kina Lucerna na projekci 
filmu Anthropoid. Režie snímku se ujal Sean El-
lis, hlavní role ztvárnili hvězdní herci Jamie Dor-
nan (Jan Kubiš) a Cullian Murphy (Josef Gabčík) 
a Toby Jones (Jan Zelenka – Hajský).
Anthropoid vypráví o  atentátu na Reinharda 
Heydricha, zastupujícího říšského protektora, 
ke kterému došlo 27. května 1942.
Po promítání byla pro žáky připravena bese-
da s  historikem a  odborným poradcem filmařů 
Zdeňkem Špitálníkem. Pan Špitálník odpovídal 
na rozmanité otázky. Dověděli jsme se, jaké byly 
podmínky natáčení, použité zbraně, nechyběly 
dotazy historicky zaměřené, některé diváky za-
jímaly podrobnosti týkající se populárních herců.
Všichni jsme byli filmem nadšeni, bez nadsázky 
se dá říci, že nám otevřel oči. Někteří z nás si 
možná poprvé uvědomili, jaká byla u nás situ-
ace za druhé světové války; zažili jsme hrůzu 
při mučení spolupracovníků odboje i napětí při 
divokých přestřelkách. Film zdařile připomněl 
důležité momenty českých dějin – podle mého 
mínění by ho měl vidět každý.

Dýňáci v atriu ZŠ J. A. Komenského. Foto: archiv školy
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Velký třesk

Vánoční jarmark v číslech

l Alena Špitálská a Marcela Svašková

l vedení školy

Viktorie Švechovičová (5. B), 2. místo Jan Brýdl 
(5. A), 3. místo Jan Švejda (5. A) a Lenka Ham-
pejzová (5. D).
6., 7., 8. třídy (zúčastnilo celkem 17 žáků):  
1. místo Sylvestr Janák (8. A), 2. místo Tereza 
Kožnarová (7. A), 3. místo Marek Vít (9. A).

Zde básně žáků s nejlepším umístěním.

ANGLIČTINA

Angličtina nebaví mě, 
učitelka potrápí mě.
Slovíčka už nechci psát,
protože je nemám rád.

Každý týden slovíčka 
nejlíp umí Anička.
Kdybych byla Anička, 
uměla bych slovíčka. 

Věnuju se fotbalu,
Neučím se ájinu.
Trenér na mě nekřičí, 
ájinu se naučím. 

Slunce včera svítilo, 
k ájině mě nutilo.
Test jsem sama napsala,
známka na něm přistála. 

TĚŽKÝ ŽIVOT ŠKOLÁKA

Ráno vstávám velmi brzy,
páni, jak bych spala.
Jít do školy, učit se tam?
Na to nejsem zralá.

Ustrojit se, umýt, najíst,
vypravit se do školy, 
tam mít tělák, výtvarku, zpěv
mě zas tolik nebolí.

Angličtina, český jazyk,
ještě k tomu matika, 
to je trochu silná káva, 
můj mozek mi natýká.

Přírodopis, vlastivěda,
navrch máme zeměpis,
ještě že už nikdo nechce
dokonalý krasopis.

V příštích letech přibude nám
fyzika a chemie,
vůbec nevím, jak to zvládnu,
to mě asi zabije.

Pořád kolem sebe slyším:
To je úděl školáka.
Být tak chytrá jako naši
mě fakt vůbec neláká.

KAMARÁD DO DEŠTĚ

Tak jsem jednou vyšel ven,
padla na mě kapka.

l Sylvestr Janák, 8. A

Vrátil jsem se nahoru, 
do druhého patra.

Otevřel jsem v chodbě skříň, 
tam, kde on vždy býval.
Velký, krásně barevný,
v polici se skrýval.

Když jsem ho však rozevřel
a vyběhl s ním ven,
po dešti už ani vidu,
byl zase krásný den.

A tak jsem se opět vrátil,
do skříně ho uložil,
Škoda, ten můj kámoš deštník
si toho deště neužil.

pokračovaní na str. 25
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ŠKOLSTVÍ

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Imatrikulace 2016
• Jarmila Zavřelová

Naši milí prváčci, nechť vám vydrží olympij-
ské nadšení, odhodlání pro dokonalost, krásu, 

V pátek 11. listopadu se uskutečnila v Kulturním domě imatrikulace nových studentů čelákovického Gymnázia. 
Součástí slavnostního dopoledne byly i scénky. Foto: archiv gymnázia

• Silvie Lešinská, učitelka soukromé ZŠ Větrník

V současné době rodiče velmi často řeší otáz-
ku, jak si vybrat vhodnou základní školu pro 
své dítě.  Stále více totiž cítí potřebu kvalitního 
vzdělání.
Zamýšlím se nad tím, co rozpoutalo takový zá-
jem rodičů. Co způsobilo, že v České republice 
stále roste počet dětí v domácím vzdělávání a že 
za poslední čtyři roky vzniklo přibližně čtyřicet 
soukromých škol (údaje MŠMT k 1. 9. 2015)?
Také mě napadá otázka, co můžeme považovat 
za kvalitní vzdělání? To, že naše děti budou umět 
správně číst, psát a počítat, a to vše nejlépe bez 
chyb? Když budou umět hovořit alespoň dvěma 
jazyky a perfektně pracovat s počítačem? 
Kde bereme představu o tom, co by měly naše 
děti znát a umět? Na co své děti chceme při-
pravit? Letošní prvňáčkové budou maturovat 
v roce 2028. Vůbec netušíme, jak bude vypadat 

sounáležitost… Fair play! Ať je vám na naší 
společné lodi – „Blue yellow Grammer School“ 
príma! V  Kulturním domě jste nám předvedli, 
že k tomu máte ty nejlepší předpoklady! Všem 
účinkujícím upřímné díky!

Přijímačky nanečisto
• Kateřina Dadáková

V sobotu 26. listopadu jsme si bez stresu vyzkou-
šeli generálku na přijímací zkoušky z českého 
jazyka a matematiky. Uchazeči z 5., 7. a 9. tříd 
získali představu, jak jsou na tom s přípravou na 
státní přijímačky, a na základě podrobného vy-
hodnocení mohli porovnat své výsledky s ostat-

Cestu k dobrému vzdělání si můžete zvolit také v čelákovickém Větrníku
svět za deset, dvacet let, a  přesto jsme si to-
lik jistí, že víme, co budou naše děti potřebovat 
znát, aby byly skutečně dobře připravené na 
budoucí život.
Smysl vidím v myšlence pana Ondřeje Štefla – 
zakladatele společnosti Scio a základních škol 
Porg a ScioŠkola, který říká: „Naučme naše děti 
učit se.“ 
Pokud se nám to povede, pak mohou žáci zís-
kat kvalitní vzdělání v podobě schopností a do-
vedností, jakými jsou např. kladení otázek, re-
spekt, spolupráce, empatie, schopnost naučit 
se rozeznávat manipulaci od dobrého úmyslu. 
Tím můžeme dětem položit velmi slušné zákla-
dy, vychovat z nich sebevědomé a samostatně 
myslící bytosti a připravit je tak na budoucí život 
ve společnosti.
Základní škola Větrník v  Čelákovicích již pá-
tým rokem dokazuje, že může být otevřená 
takové inovaci. Prostřednictvím nového přístu-
pu ke vzdělání vede děti k  rozvoji osobnosti, 
a  to formou osvědčených metod a  postupů, 
jako je např. matematika podle prof.  Hejného  
(www.  h-mat.cz) nebo kritické myšlení (www.
kritickemysleni.cz ). Snaží se v dětech podpořit 
radost z učení a potřebu získávat nové poznatky 
a  zkušenosti, aby obstály v  budoucím světě, 
přestože nevíme, jak bude vypadat. 
Pokud vás článek zaujal, přijďte se podívat 
k nám do základní školy Větrník. Rádi se s vámi 
setkáme na dnech otevřených dveří nebo mů-
žete po domluvě navštívit ukázkové hodiny, 
a  udělat si tak vlastní názor na vzdělávání 
svých dětí. 

Úspěch ve výtvarné 
soutěži

• vedení ZŠ Větrník

Na začátku byla radost z tvoření a na konci ví-
tězství našich žáků ze základní školy Větrník ve 
výtvarné soutěži. Soutěž se týkala netradičních 
výtvarných technik, které lze využít při tvoření 
s dětmi. 
Rádi bychom touto formou pogratulovali našim 
dětem, které se svými díly do soutěže zapojily.

Vánoční akademie v ZŠ Větrník. Foto: archiv školy Nadšení vítězové výtvarné soutěže. Foto: archiv školy

ními řešiteli z celé České republiky. Bonusem 
bylo doporučení dalšího postupu přípravy na 
přijímací zkoušky. Pokud jste se nestihli zúčastnit 
přijímaček nanečisto, máte ještě možnost přihlá-
sit se na lednový nebo březnový termín.

PF 2017
• tým gymnázia

Milí čtenáři, do nového roku 2017 vám tradič-
ně přejeme spoustu příjemných řádků a přináší-
me hned několik od našeho básníka – vítěze Ma-
charova Brandýsa Vojtěcha Mrklase (septima A).

Chci vědět, jak to cítíš,

když se mnou být máš.
Chci vědět, co si myslíš,
když ruku svou mi dáš.
Jenom se pevně chytit
a potom jako v letu,
vylézt na střechu,
pozorovat spolu noc z parapetu.

Jako vůně pole,
teď se tma snesla krajinou,
až budeme pozorovat,
co se děje dole,
nebudu mít čas myslet na jinou.

12_2016_ZMC.indd   24 28.11.2016   16:23:38

l tým Gymnázia

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU 
JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ROCE 2017

V souvislosti se změnou zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), jsou 
připraveny pro uchazeče o studium v maturitních 
oborech v rámci přijímacího řízení novinky. Pro 
první kolo přijímacího řízení může uchazeč po-
dat nejvýše dvě přihlášky až na dvě střední školy 
nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední 
školy. V prvním kole přijímacího řízení má každý 
uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát 
(na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), 
přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší 
výsledek. V přijímacím řízení v oborech vzdělání 
s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací 
zkouška z českého jazyka a literatury (písemný 
test) a z matematiky (písemný test).

Ve středu 14. prosince 2016 v 17.00 hod. se 
tělocvična ZŠ Větrník proměnila ve vánoční ša-
pito a ze žáků se stali herci, zpěváci, tanečníci, 
artisté, mimové, recitátoři a slavní umělci. Pro-
gramem s podtitulem Klaunovo velmi pozdní 
odpoledne provázeli velký a malý klaun. Úlohy 
si rozdělili skvěle, jeden uměl psát a druhý číst. 
Program zahájili tanečkem, který pak v průběhu 
odpoledne zatančila celá druhá a třetí třída. Prv-
ňáci secvičili pohádku O veliké řepě v moder-
ním astronautském pojetí s absolutní novinkou 
mezi divadelními triky. Nazvat bychom ho mohli 
tleskacím trikem. Pod krásným červeným šapi-
to vystoupilo mnoho zvířat, žába Bláža, kráva, 
vlk, který nesežral Karkulku, pes, kočka a myš, 

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy:
do 31. 1. 2017
Odevzdání přihlášek uchazečů školám:
nejpozději do 1. 3. 2017
Termíny konání jednotných testů – řádný termín
pro čtyřleté studium:
12. 4. 2017 – 1. termín, 19. 4. 2017 – 2. termín
pro víceletá gymnázia:
18. 4. 2017 – 1. termín, 20. 4. 2017 – 2. termín
Termíny konání jednotných testů – náhradní termín
pro čtyřleté studium i víceletá gymnázia:
11. 5. 2017 – 1. termín, 12. 5. 2017 – 2. termín

Harmonogram důležitých termínů jednotné 
přijímací zkoušky:

„Pohled“. Z výtvarných prací gymnazistů.

Školní akademie. Foto: archiv ZŠ Větrník

Zápis do 1. třídy

Vánoční šapito aneb Klaunovo velmi pozdní odpoledne 
v ZŠ Větrník

l Eva Kadlečková, zástupkyně ředitelky

l Jáchym Náhlovský, 4. ročník

pánům Krejčímu, Čechalovi a paní Šturmové, 
a lékařkám Lence Kavanové a Klaudii Kvašo-
vé, kteří ochotně škole pomohli, strávili tu celou 
dobu s námi a byli připraveni v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout a pomoci. Sponzorsky nás 
podpořil místní supermarket, při jarmarku jsme 
prodávali drobné předměty pro nadaci ŽIVOT 
DĚTEM, protože si myslíme, že k Vánocům cha-
rita určitě patří. Na účet této organizace, která 
se věnuje nemocným dětem, jsme poslali 2 600 
Kč. Více o jarmarku najdete na našich webo-
vých stránkách.

Podle nového rozhodnutí MŠMT budou zápisy 
na příští školní rok do 1. třídy probíhat až v dub-
nu. Na naší škole to bude ve čtvrtek 6. a v pátek 
7. 4. 2017. Dovolujeme si vám poradit, jak na 
své dítě působit, aby se stalo dobrým žákem:

• Buďte laskaví, trpěliví, co nejvíce si se svým dí-
tětem povídejte a čtěte mu knížky, pokud má 
vadu řeči, snažte se ji co nejrychleji odstranit;

• buďte pro své dítě sami příkladem;
• vyžadujte zodpovědnost a pečlivost v přístupu 

k práci;
•.denně zadejte přiměřený úkol a kontrolujte 

jeho splnění;
•.nezapomínejte na pochvalu, pohlazení, po-

vzbuzení;
• říkejte dětem pravdu, neklamte jejich důvěru;
• nechte děti co nejvíce kreslit a malovat, je to 

výborné cvičení na uvolnění zápěstí, je-li levák 
– nepřeučujte jej;

•.naučte své dítě samostatnému oblékání 
a obouvání – dítě by mělo znát barvy a zvlád-
nout orientaci v prostoru, rozumět pojmům 
vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za;

•.připravte pro své dítě pracovní koutek, kde 
bude mít místo a klid na školní práci;

• mluvte o škole jako o místě, kam se bude vaše 
dítě těšit.
Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní 
docházky, vyřiďte si doporučení z pedagogic-
ko-psychologické poradny a od dětského lé-
kaře včas, nejlépe je přineste již k zápisu. Po-
drobnější informace naleznete před zápisem 
na našich webových stránkách.

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení 
školní přijímací zkoušku.

pokračovaní ze str. 24

mihnul se i klokan. Hezké taneční scénky s ori-
ginální choreografií si připravila děvčata z Větr-
níku úplně sama. Vtipné bylo klavírní vystoupení 
žáků školy komentované jako sportovní přenos. 
Publikum zatleskalo nadějnému malému spiso-
vateli a jeho příběhu O sněhové vločce. Všech-
ny pobavila pantomima Jak Pat a Mat přemohli 
trezor. Žáci z páté a čtvrté třídy sehráli sci-fi 
komedii celou v angličtině. V šapito bylo nabito. 
Sešli se všichni rodiče, prarodiče, sourozenci a 
kamarádi dětí z Větrníku. Proběhla také sbírka na 
dva dárky z vánočního stromu přání a na zakou-
pení důležité pomůcky pro chlapce se zdravot-
ním handicapem. Na přípravě se podílely všech-
ny paní učitelky a asistentky. O scénu, zvuk a 
světla se postarali rodiče některých žáků. Všichni 
už se těší na vánoční akademii v letošním roce.
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VOLNÝ CASˇ

ZIMNÍ HOUBY – I. DÍL

Kržatka zimní, Čelákovice 1. 1. 2016. Foto: Miroslav 
Rudolf

Penízovka sametonohá, Čelákovice 23. 11. 2011. Foto:  
Miroslav Rudolf

l Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Sdružení houbařů Čelákovice

V tomto článku se chceme věnovat drobnějším 
lupenatým houbám typickým pro zimní období, 
které lze najít v Čelákovicích a blízkém okolí.
Jedna rozšířená „houbařská latina“ praví, že 
v zimě nerostou žádné jedovaté houby. Žel toto 
tvrzení není pravdivé. Uvedeme hned dva druhy 
jedovatých hub, s kterými se lze v prosinci a ně-
kdy i v lednu potkat. Jsou to:
• Třepenitka svazčitá – má sírově žluté postupně 

hnědnoucí zbarvení klobouku i třeně. Lupeny 
jsou v mládí žlutozelené a postupně hněd-
nou.  Roste ve velkých trsech převážně na 
mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů. Jedná se 
o jednu z nejhojněji rostoucích hub. Vyskytuje 
se hlavně od jara do podzimu, ale často se 
s ní lze setkat až do poloviny zimního období. 
Je jedovatá a zároveň odporně hořká – svojí 
hořkostí je vlastně mezi jedovatými houbami 
docela výjimečná, neboť většina jedovatých 
hub je chuťově příjemná.

• Čepičatka jehličnanová – vytváří drobné ten-
komasé žlutohnědé až rezavohnědé plodnice. 
Rezavohnědé jsou i lupeny. Třeň je hnědý, 
pod nevýrazným prstenem jsou žlutohnědé 
skvrny. Má slabou moučnou vůni. Roste jed-
notlivě či ve skupinách nebo malých trsech 
na tlejícím dřevě jehličnanů. Je to především 
podzimní houba, ale dokáže přetrvat až do za-
čátku ledna.  Je to smrtelně jedovatá houba - 
svojí jedovatostí se blíží muchomůrce zelené.  
V okolí Čelákovic je relativně hojná.

Abychom jenom nestrašili potenciální celoroč-

ní houbaře, uvedeme i dvě jedlé zimní lupenaté 
houby:
• Kržatka zimní, nověji též kržatka otrubičnátá – 

vytváří drobné plodnice s řídkými lupeny. Bar-
va klobouku, lupenů i třeně je rezavě hnědá 
až skořicová. Roste jednotlivě, ve skupinách 
i trsnatě na zbytcích dřevní hmoty, např. na 
dřevní štěpce či mulčovací kůře. Vyskytuje se 
od podzimu až do jara. Je jedlá, ale pro svoji 
drobnost kuchyňsky málo významná houba.

•.Penízovka sametonohá – nazývaná „vánoč-
ní houba“. Jedná se spolu s hlívou ústřičnou 

asi o nejznámější a kuchyňsky nejhodnotnější 
zimní houbu. Má medově žlutý až oranžově 
žlutý lepkavý klobouk. Řídké lupeny jsou žlu-
té. Třeň je zpočátku medově žlutý, postupně, 
zvláště ve spodní polovině, sametově hnědý 
až černohnědý. Roste v trsech na dřevě listná-
čů v lese, ale i v parcích či zástavbě. Vyskytuje 
se od konce října do března, a to i v období 
déle trvajících mrazů. Může zmrznout i opa-
kovaně a po rozmrznutí pokračovat v růstu – 
vůči mrazu je to nejodolnější lupenatá houba.  
Je jedlá a velmi chutná – hodí se do polévek, 
pod maso nebo např. do rizota. Má také lé-
čivé účinky – proto je především v asijských 
zemích pěstovaná uměle.
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Plavání s ROUTOU
Zimní kurz začíná 5. 1. 2017. Pro děti od 2 do 
3  let v  časech 14.00 a  14.30 hod., 2 skupi-
ny po  6  dětech v  každém čase. Od  15.15 
hod. již trénujeme plavecké způsoby  s  dětmi 
od 3  do 14  let. Přihlášky jsou ke stažení na na-
šem webu nebo ve  čtvrtek odpoledne na  re-
cepci. V  případě zájmu více informací na  tel.: 
721  355  798 nebo e-mailu: routa-plavani@se-
znam.cz.

Naše zahrada
Otevřena pravidelně každé úterý a  čtvrtek 
od 9.00 do 17.00 hod. Příjemný prostor v centru 
města vás určitě příjemně překvapí.

Dobročinný obchůdek
Otevřen každé úterý v  10.00–12.00 a  15.00–
17.00 hod. Přijďte nakoupit.

ReStartuj kariéru s ROUTOU!
Pozor! Toto je nový vzdělávací projekt pro ženy 
s  malými dětmi, na  MD/RD i  již zaměstnané. 
Od února 2017 se můžete těšit na semináře tý-
kající se vaší práce i kompetencí, Manažerskou 
akademii pro ženy, využít profesní, psycho-
logické i  právní poradenství, absolvovat kurzy 
anglického jazyka a moderní IT kursy, a to vše 
zdarma, v rámci OP Zaměstnanost! Předběžné 
přihlášky přijímá Lucie Jakubcová, e-mail: Re-
start.routa@gmail.com, tel.: 731 749 998. 

V roce 2016 jsme realizovali projekty „Routa ro-
dinám z Polabí“ a „Routa je tu opět pro Vás“ 
spolufinancované z  dotačního programu Ro-
dina MPSV a Nadačního fondu Tesco, projekt 
Rodinné útočiště pro vás financované prostřed-
nictvím Humanitárního fondu Středočeského 

kraje, projekt Routa – SAS pro rodiny s dětmi 
financovaný městem Čelákovice, projekty Ko-
munitní centrum Routa a ROUTA dětem finan-
cované z Operačního programu Zaměstnanost.

Program na prosinec
• čtvrtek 1. 12. v 17.00 hod. v Routě – Kavár-

nička s tvořením pro malé i velké s advent-
ní tematikou;

• pátek 2. 12. v 18.30 hod. v Routě – Posezení 
pro rodiče náročných dětí;

• sobota 3. 12. v 15.00–17.00 hod. v zahradě 
Routy – Mezigenerační Mikuláš, určitě při-
jďte všichni, nadělíme si navzájem příjemnou 
adventní pohodu;

• čtvrtek 15. 12. v 17.00 hod. v Routě – Kavár-
nička s tvořením pro malé i velké s vánoční 
tematikou;

• pátek 16. 12. v 19.30 hod. v Routě – ŽENY 
bez MATEK, inspirativní neformální setkání;

• pondělí 19. 12. v 18.00 hod. v Routě – sdílený 
podvečer na téma PO ZTRÁTĚ;

• pátek 23. 12. v 10.00 v MC – Vánoční zpí-
váníčko, které zakončí provoz volné herny. 
Znovu otevíráme 5. 1. 2017 čtvrtečním Malo-
váníčkem pro nejmenší v MC.

tel.: 732 727 161
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
facebook: Mateřské centrum Čelákovice 
a RC Routa

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

Nabídka aktivit
•  Jana Luhanová, Církev bratrská Čelákovice

Anglické hrátky pro maminky s batolaty
Pondělí v 10.00 hod. jednou za dva týdny – se-
tkání maminek s dětmi s rodilou mluvčí Cathryn 
Brown, které probíhá výhradně v  angličtině – 
chvíle pro hraní a  povídání, přirozený způsob, 
jak děti seznámit s angličtinou.

Kurz objevování křesťanství
Středa večer jednou za dva týdny – kurz je určen 
všem, kteří hledají odpovědi na  často kladené 
otázky: O co doopravdy jde v křesťanství? Kdo 
byl Ježíš, proč přišel a má to dnes pro nás ně-
jaký význam?

Kids club
Každé pondělí 16.30 hod., anglický klub pro děti 
od 5 do 13 let, angličtina s rodilou mluvčí, pís-
ničky, biblické příběhy, hry…

Bližší informace na  www.cb.cz/celakovice, 
celakovice@cb.cz, www.facebook.com/cela-
kovicecb, nebo Petr Luhan, tel.: 731 172 950.

cíTradiční biblická  
soutěž v Čelákovicích

•  Mira Poloprutská, farářka Církve českoslo-
venské husitské

V sobotu 5. listopadu proběhl 16. ročník ekume-
nické soutěže ve znalostech Bible. Sešla se čtyři 
družstva po  třech soutěžících, v  porotě zasedli 
tři duchovní a tři návštěvníci v publiku. V tomto 
shromáždění, kde byly zastoupeny nejen církve 
z Čelákovic, ale přijeli i soutěžící z Kostelce nad 
Černými lesy, jsme měli opět možnost uvědomit 
si, jaké bohatství nám do  života Bible přináší. 
Zároveň jsme takto společně oslavili Den Bible, 
který podle reformační tradice připadá na konec 
října. V letošním roce jsme si připomínali 600. vý-
ročí Hlaholské bible, které přímo souvisí s  letos 
také oslavovaným králem a císařem Karlem IV.
Karel IV. totiž založil roku 1347 Emauzský kláš-
ter v Praze. Pozval sem řeholníky – benediktiny 
z charvátsko-hlaholského prostředí, proto kláš-
ter dostal přídomek Na Slovanech. Karlovým cí-
lem bylo vytvoření střediska církevní vzdělanos-
ti, ze kterého by se šířila liturgie v  tzv. církevní 
slovanštině, jež byla založena na cyrilometoděj-
ské tradici. V roce 1416 emauzští mniši přepsali 
Bibli do staročeštiny a k tomuto přepisu použili 
hranatou charvátskou hlaholici, proto má tato 

církve

verze Bible název Hlaholská. Její zlomky byly 
objeveny v  klášteře ve  Vyšším Brodě a  podle 
místa nálezu bývá rukopis Hlaholské bible rov-
něž nazýván Bible vyšebrodská. Zachované tor-
zo je uloženo v Národní knihovně ČR v Praze.
Tématem letošní biblické soutěže byla jediná 
prorocká kniha Nového zákona, kterou je Zje-
vení Janovo. Rozsahem nevelkou, ale obsaho-
vě náročnou knihu zvládli soutěžící nastudovat 
s obdivuhodným porozuměním. Po zvládnutí pí-
semného testu bez použití Bible došlo na sou-
těžení spojené s vyhledáváním odpovědí přímo 
v  biblickém textu. Jako každý rok, tak i  letos 
si všichni soutěžící nakonec odnesli hodnotné 
ceny z produkce České biblické společnosti.

Ekumenická soutěž ve znalostech Bible se již tradičně 
uskutečnila v jídelně ZŠ Kostelní. Foto: archiv Husova 
sboru

Ukázka hlaholského textu. Zdroj: www.moraviamag-
na.cz/texty/t_kyjevs.htm

VOLNÝ CAS
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Plavání s ROUTOU
Zimní kurz začíná 5. 1. 2017. Pro děti od 2 do 3 
let v časech 14.00 a 14.30 hod., 2 skupiny po 6 
dětech v každém čase. Od 15.15 hod. již trénu-
jeme plavecké způsoby s dětmi od 3 do 14 let. 
Přihlášky jsou ke stažení na našem webu nebo 
ve čtvrtek odpoledne na recepci. V případě zá-
jmu více informací na tel.: 721 355 798 nebo  
e-mailu: routa-plavani@seznam.cz.

POZOR! Nový vzdělávací projekt 
ReStartuj kariéru s ROUTOU!
Začínáme již od února 2017. Projekt je určen pro 
rodiče s malými dětmi, ať již na/po MD/RD, rodi-
če zaměstnané, osoby pečující, nezaměstnané, 

ženy ohrožené na trhu práce, ale i pro zaměst-
navatele. Můžete se těšit na různé vzdělávací 
aktivity: individuální kariérové a profesní pora-
denství a koučing, semináře, workshopy týkající 
se vaší práce a rozvoje kompetencí, Klub rodina 
a práce, Manažerskou akademii pro ženy, psy-
chologickou i právní poradnu, praktické kurzy 
anglického jazyka, moderní IT kurzy, a to vše 
zdarma, v rámci OP Zaměstnanost. Aktivity bu-
dou probíhat v dopoledních, ale i ve večerních 
hodinách i o víkendech v Čelákovicích a dalších 
obcích středního Polabí, u některých aktivit za-
jištěno hlídání dětí. Předběžné přihlášky přijímá 
Lucie Jakubcová, e-mail: Restart.routa@gmail.
com, tel.: 731 749 998. 

Naše zahrada
Otevřena pravidelně každé úterý a čtvrtek od 
9.00 do 17.00 hod. Příjemný prostor v centru 
města vás určitě příjemně překvapí.

Dobročinný obchůdek
Otevřen každé úterý v 10.00–12.00 a 15.00–
17.00 hod. Přijďte nakoupit.

Program na leden
•.čtvrtek 12. 1. v 17.00 hod. – Péče o zrak – 

osvěta a podpora, další ze společných setkání 
a povídání v Routě;

• čtvrtek 19. 1. a 2. 2. v 17.00 hod. – Kavárničky 
s tvořením pro malé i velké. Při čaji či kávě si 

můžete s dětmi něco pěkného vytvořit nebo 
jen relaxovat a povídat si. Info Martina Cerma-
nová, tel.: 732 727 161, e-mail: routa.cerma-
nova@seznam.cz;

•.sobota 21. 1. v 14.00–19.00 hod. – Den otevře-
ných dveří a Filmové odpoledne. Při kávě a čaji 
si popovídáme a zhlédneme dokumentární film 
„Plavba“ (norský film s autentickými záběry, kte-
rý umožňuje fyzicky prožít cestu skupiny přátel 
prchajících před válkou ze Sýrie do Egypta);

•.sobota 21. 1. v 10.00–16.00 hod. – Klub ná-
hradních rodin – seminář „Potřebuje moje dítě 
odborníka?“. Lektor Miroslav Šramota. Semi-
nář je určen pěstounům, osvojitelům a všem 
zájemcům o náhradní rodinnou péči. Zdarma 
pro pěstouny, kteří uzavřeli dohodu o výkonu 
PP s RC Routa, cena pro ostatní 1 000 Kč. 
Program pro předem přihlášené děti zajištěn. 
Info a přihlášky Lenka Slováková, tel.: 603 538 
763, e-mail: slovakova.routa@seznam.cz;

•.úterý 24. 1. v 18.00–21.00 hod. a úterý 31. 1. 
v 9.00–12.00 hod. – Seminář Právní povědomí 
– „Dědictví a vše okolo něj“. V případě potřeby 
zajistíme hlídání dětí. Přihlášení předem. Více 
info Andrea Pencová, e-mail: routa.pencova@
seznam.cz, tel.: 732 727 161.

Rodinné centrum ROUTA a Mateř-
ské centrum Čelákovice přeje všem 
malým i velkým jen to dobré po celý 
rok 2017.

houbařské okénko
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tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

• Petr Bambas, ředitel

Městský bazén
Provozní doba

po 6.15–7.45 – 19.00–21.30

út – – 17.00–21.30
(18.00–19.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.45 14.00–15.00 19.00–21.30

čt – – –

pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so – 11.00–21.00
                                    (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne – 11.00–20.00
(9.00–11.00 senioři, 17.00–20.00 pronájem 2x dráha)

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost 
může být kdykoli jedna plavecká dráha vyhraze-
na k jiným účelům.

ČelákovicZměny v provozní době
pá 23. 12. 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so 24. 12. ZAVŘENO

ne 25. 12. ZAVŘENO

po 26. 12.       –          – 16.00–21.00

út 27. 12.       –          – 16.00–21.00

st 28. 12.       – 16.00–18.00 19.00–21.00

čt 29. 12.       –          – 16.00–21.00

pá 30. 12.       –          – 16.00–21.00

so 31. 12.       – 11.00–16.00
  (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne 1. 1.       – 16.00–21.00

po 2. 1. 6.15–7.45          – 19.00–21.30

út 3. 1.       –          – 17.00–21.30

MĚSTSKÁ SAUNA 
Provozní doba:

pondělí 15.00–22.00 společná
úterý 15.00–22.00 společná
středa 15.00–22.00 společná
čtvrtek 15.00–22.00 dámská
pátek 10.00–22.00 společná
sobota 10.00–13.00 pro děti
 13.00–18.00 dámská
  18.00–22.00 saunová noc 

s cere moniály dle aktuálního 
programu (nutná rezervace 
předem)

neděle 10.00–22.00 společná

Aktuální nabídka  
volných kurzů

Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 19.15–20.00 
hod.)
Kurz obsahuje 8 lekcí (+1 náhradní) v  termínu 
od 8. prosince 2016 do 2. února 2017, cena 
1 200 Kč (150 Kč/lekce).
Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 20.00–
20.45 hod.)
Kurz obsahuje 8 lekcí (+1 náhradní) v  termínu 
od 8. prosince 2016 do 2. února 2017, cena 
1 200 Kč (150 Kč/lekce).
Plavecký kurz pro děti 5–15 let (pátek 15.00–
15.50 hod.)
Kurz obsahuje 8 lekcí (+1 náhradní) v  termínu 
od 9. prosince 2016 do 24. února 2017, cena 
1 040 Kč (130 Kč/lekce).
Plavání dětí do 4 let (pondělí 13.45–14.15 hod.)
Kurz probíhá průběžně, délka lekce 30 minut, 
asi 10 lekcí, cena 150 Kč/lekce.

Čelákovice a  Čelákovická sportovní, p.  o. Pů-
vodní nevyhovující povrch byl rozřezán a kom-
pletně odvezen, poté došlo k  odtěžení vrchní 
části podloží a následovala realizace betonové 
desky o  tloušťce 110 mm s  vyztužením oce-
lovými drátky. Finálním povrchem je moderní 
a bezúdržbový polyuretanový povrch SmartSoft 
tloušťky 11 mm v mixu červené a černé barvy. 
Sportovní hřiště Duhové dnes nabízí kromě hřišť 
na basketbal, fotbal nebo volejbal či tenis také 
herní prvky pro menší děti. Správu a  údržbu 
moderního sportoviště bude i nadále zajišťovat 
Čelákovická sportovní, p. o.

Rekonstrukce  
zázemí ve Sportovní 

hale  Vikomt je u konce
Sportovní kluby působící ve Sportovní hale Vi-
komt, spravované Čelákovickou sportovní, p. o., 
získaly v závěru října své vlastní skladové a klu-
bové prostory. Skončila totiž druhá etapa rekon-
strukce zázemí financovaná městem Čelákovice. 
První etapa rekonstrukce zahrnující šatny a spr-
chy v  pravé části zázemí proběhla v  létě roku 
2015. V  této části rekonstrukce došlo k vybou-
rání původních nefunkčních sprch a  skladu, ke 
kompletní výměně topení, osvětlení a elektroroz-
vodů včetně rozvaděčů a výsledkem je 6 zbrusu 
nových skladů, které využívají například florbalis-
té, volejbalisté, badmintonisté nebo nohejbalisté. 
Všechny prostory mají samozřejmě nové ob-
klady, dlažbu a byly nově vymalovány. Celkové 
náklady na druhou etapu rekonstrukce zázemí 
Sportovní haly Vikomt činí 750 tisíc Kč bez DPH. 
Město Čelákovice tak do Sportovní haly Vikomt 
za poslední rok a půl investovalo bezmála jeden 
a půl milionu korun, pokud započítáme i investice 
Čelákovické sportovní do průběžných „drobněj-
ších“ vylepšování podmínek pro sportovce.

Nevyhovující povrch Duhového hřiště. Foto: archiv ČESPO

Finální nový povrch Duhového hřiště. Foto: archiv ČESPO

Odtěžení vrchní části podloží hřiště. Foto: archiv 
 ČESPO

Jiřina získala  
nové sportoviště

Sportovní hřiště Duhové v ulici K Borku prošlo 
od poloviny září do poloviny října plánovanou 
rekonstrukcí, kterou společně zajistily město 
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box

tenis

V uplynulém roce se nám podařilo vyslat dva 
boxery na zápas. Jejich první účast se vydařila 
nad očekávání dobře. Oba dokázali zvítězit před 
časovým limitem technickým K. O. Doufáme, že 
rok 2017 bude pro náš oddíl ještě úspěšnější  
a boxerů v ringu bude jenom přibývat. Proto je 
vítán každý, kdo má chuť vyzkoušet box. Naším 
cílem je vychovat co nejvíce aktivních zápas-
níků. Tréninky probíhají každý týden v pondělí  
a čtvrtek od 20.00 hod. ve víceúčelovém domě 
u Frigosů. Pro více informací sledujte náš face-
book nebo kontaktujte trenéra Davida Housara 
na tel.: 730 687 107.

TJ Spartak Čelákovice, oddíl boxu

Tenisový klub Čelákovice

l Lukáš Koníček

Spartan Race Training 
Group Čelákovice

Co je Spartan Race? Je to extrémní překážkový 
běh, který se pořádá po celém světě a stále více 
získává na oblibě. Jen ve střední Evropě (kro-
mě ČR i Slovensko, Polsko, Maďarsko) se letos 
konalo téměř 20 závodů. Závodníky vždy čeká 
velmi náročná trať se spoustou umělých i pří-
rodních překážek, na které prověří své fyzické, 
ale mnohdy i psychické limity. Existují 3 základní 
úrovně závodů – Sprint, Super a Beast, které se 
liší počtem kilometrů a překážek.
SRTG Čelákovice jsou oficiální tréninkové sku-
piny pod záštitou Spartan Race Czech Repub-
lic. Naše čelákovická skupina vznikla v listopa-
du 2015 ve třech lidech. Momentálně se nás 
schází pravidelně kolem třiceti a na závodech 
je nás tak už opravdu vidět. Tréninky máme 
2-3krát týdně. Od Čelákovické sportovní jsme 
získali k užívání prostor na Městském stadionu, 
kde postupně budujeme překážky, se kterými 
se setkáváme na závodech.
Pravidelně absolvujeme tréninky s vlastní va-
hou, intervalové i běžecké tréninky a zároveň 
na našem hřišti zlepšujeme zdolávání překážek. 
Letos na podzim jsme uspořádali své první sou-
středění a na jaře chystáme pro velký úspěch 
opakování. Plánujeme rozvoj i v dalších oblas-
tech, například od února 2017 plánujeme zalo-
žení dětské tréninkové skupiny.

PŘIDEJTE SE K NÁM
Ať už budete chtít závodit nebo si jen zacvičit 
v přírodě s dobrou partou, jste vítáni! Stačí se 
na našem profilu www.facebook.com/srtgcela-
kovice přihlásit na událost a přijít. Hlavní je začít 
– se zbytkem už pomůžeme.

Začala nová tenisová sezona. První prosinco-
vý víkend 2016 měly premiéru jak náš tenisový 
klub, tak naše nová tenisová hala, kdy v ní pro-
bíhal vůbec první zimní tenisový turnaj. Vítězství 
mezi dorostenci nakonec vybojoval Jan Pučálka 
(TK Neridé). Ve stejný víkend i náš hráč Dominik 
Hozman vyhrál turnaj starších žáků v TK Písnice 
ve čtyřhře se spoluhráčem Lukášem Raisem (TK 
Olymp Praha). V prosinci náš klub také repre-
zentovali hráči Vanessa Hozmanová, Dominik 
Hozman a Martin Modrák na tradičním setkání 
sportovců s vedením města. Ve velice přátelské 
atmosféře sportovci z různých odvětví prezen-
tovali své úspěchy.

l Jan Pfeffer

l výbor klubu

Závod v Koutech nad Desnou 2016. Foto: archiv klubu

Zprava Vanessa Hozmanová, Dominik Hozman a Martin 
Modrák. Foto: -dv-

V obřadní síni radnice se v adventním čase již tradičně 
setkalo vedení města s úspěšnými sportovci roku 2016 
a předsedy jejich klubů. Společné foto: -dv-

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SE SPORTOVCI
 6. PROSINCE 2016
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l Milan Šikl

l Libor Mrozinski

Odehraným patnáctým kolem skončila prv-
ní část fotbalové I. A třídy ročníku 2016/2017. 
Samotný závěr se Unionu vůbec nepovedl  
a na stadionu FC Velim podlehl vysoko 3:0! Byl 
to vyloženě nepodařený duel, ve kterém hosté 
doplatili na zbytečné individuální chyby. Tato 
porážka je definitivně posunula na 11. místo, 
kde bude tým přezimovat. Union uhrál 19 bodů 
a já si myslím, že vzhledem ke kvalitě hráčského 
kádru měl získat o nějaký bod navíc. Mužstvo 
sehrálo naprosto vyrovnaná utkání např. v So-
kolči či Klíčanech nebo s Kosmonosy, přesto si 
body nepřipsalo. Hlavní příčiny byly dvě – indi-
viduální chyby v defenzívě a na druhou stranu 
neproměněné příležitosti. Právě z těchto důvo-
dů se Union umístil v podzimní tabulce tam, kde 
je. Trenér Skuhravý nejvíce spoléhal na čtveřici 
Arazim, Kolovecký, Matějka a Kadeřábek, kteří 
nastoupili ve všech 15 zápasech. Nejplatněj-
ší byl Kadeřábek, který odehrál 1 345 minut, 
dále Kolovecký 1 305 minut, Matějka 1 293 atd. 
Union nastřílel soupeřům celkem 29 branek a z 
toho nejvíce Jan Kadeřábek 11 gólů, Vacek 6, 
Slunéčko 5 branek atd.

A co má Union před sebou? Zimní příprava za-
čne 11. ledna, bude probíhat v místních pod-
mínkách a vyplněna bude účastí na Zimním po-
háru ve Štěrboholích. Soupeři na úrovni pražské 
I. A třídy. Trenér Skuhravý nasměruje přípravu 
hlavně na odstranění herních nedostatků, a po-
kud jde o kádr, není zatím aktuální jeho složení.

DOROST
Union nemá za sebou zdařilou polovinu soutě-
že. Hráčský kádr byl výrazně poznamenán od-
chodem šesti hráčů do Ostré a nepodařilo se 
tuto mezeru doplnit hráči z okolí. A tak celek do-
rostenců skončil v polovině soutěže na 11. mís-
tě, když získal ve 13 zápasech jen 10 bodů. Tre-
nér Babovák nemohl se sestavou „točit“, neb 
často měl k dispozici jedenáct hráčů. Všechna 
podzimní utkání odehráli Čermák, Sládek, Vl-
ček Milan, Kostoláni, Loskot. Na 22 vstřelených 
brankách se nejvíce podílel Kostoláni se 7 góly, 
dále Sládek s 5 brankami atd. Přes zimu je nej-
větším úkolem nejen trenéra, ale celého vedení 
klubu rozšířit hráčský kádr a zkvalitnit přípravu.

STARŠÍ ŽÁCI
Hrají Středočeský přebor a skončili v osmnác-
tičlenném poli na 12. místě. Současná kvalita 
kádru odpovídá postavení v tabulce, i tak bylo 
zbytečných několik těsných porážek. Trenér Ku-
jal spoléhal na sedm hráčů, kteří nastoupili ve 
všech zápasech. Tým vstřelil celkem 21 branek, 
a z toho nejvíce Drbohlav 5 gólů. Cíl pro jaro je 
jasný – co nejdříve se vzdálit od sestupového 
pásma.

MLADŠÍ ŽÁCI
Jsou nejúspěšnějším celkem Unionu v krajských 
soutěžích. Zisk 43 bodů znamená 3. místo  
a ztrátu 5 bodů na vedoucí Vlašim. Union podlehl 
jen Vlašimi a Berounu. Trenérské duo Skuhravý, 
Lopatář nejvíce spoléhalo na bratry Lopatáře, 
Seberu, Fadrhonce a Skuhravou, kteří odehráli 
plný počet 17 utkání. Union zatížil konta sou-

peřů – celkem 79 góly. Nejvíce se činil Antonín 
Lopatář s 23 góly a těsně za ním bratr Jakub  
s 21 góly, následuje Sebera 12 branek atd. Pro 
jarní část je úkol – dotáhnout se na vedoucí tým 
Vlašimi.
Mladší žáci „B“ působí v Okresním přeboru 
a trenér David Krejčí dovedl tým na 6. místo, 
když získali 20 bodů. Nejúspěšnějším střelcem 
podzimu byl Petr Šuráň s 15 brankami, dále Jiří 
Fantík – 13 gólů atd.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Hraje Okresní přebor turnajovým způsobem a ve 
své skupině skončila na 3. místě. Trenér Koneč-
ný má nejlepšího střelce Pařízka – 11 branek.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
„A“ pod trenérem Hamříkem vyhrálo svoji skupi-
nu a nastřílelo v 30 utkáních neskutečných 209 
branek! Nejpřesnější mušku měli Bartoň a Ko-
dera, kteří vstřelili po 50 brankách, Gaži 30 atd. 
V jarní části přeboru bude hrát mužstvo v Elitní 
divizi a bude usilovat o titul přeborníka okresu. 
„B“ pod trenéry Konečným a Mrázem skončilo 
ve své skupině na 5. místě. Mužstvo nastřílelo 
celkem 34 branek, největší podíl na nich má Da-
niel Čech, který se postaral o 18 gólů. 
Výsledky klubu se především hodnotí podle 
celku dospělých a tam by bylo dobré posunout 
naše mužstvo alespoň o stupínek výše, jak tomu 
odpovídá tradice. Cesta za tímto cílem je ještě 
dlouhá a náročná a odvíjí se od kvality hráčské-
ho kádru. Union těžil z „vlastních zdrojů“, ale 
současná situace v dorostu není dobrá. Bohu-
žel to není problém jen Unionu, ale celé maso-
vé kopané. Vždyť na okrese Praha-východ není 
dorostenecká soutěž! V budoucnu bude složité 
se s touto situací vyrovnat nejen v Čelákovicích.  
S dalšími šesti mládežnickými celky můžeme 
být spokojeni, přesto i tady je problém v ob-
sazení trenérských i organizačních funkcí. Rádi 
uvítáme jakoukoliv pomoc – přijďte mezi mladé 
fotbalisty!

Momentka z podzimního utkání Union–Kosmonosy 1:2. 
Foto: archiv Milana Šikla

UNION V POLOVINĚ SOUTĚŽE

ŠACHOVÝ KLUB TJ SPARTAK ČELÁKOVICE

V soutěžích družstev Středočeského šachového 
svazu naše béčko podlehlo ve 4. i 5. kole nej-
nižší regionální soutěže celkům Sokol Brandýs 
nad Labem B (2:3) a ŠK JOLY Lysá nad Labem 
G (0:5), ale nasazení našeho šachového dorostu 
proti dospělým se zajisté zúročí v příštích letech 
s daleko lepšími výsledky. Jak říká klasik „těžko 
na cvičišti – lehko na bojišti“. Dosažené výsledky 
Lukáše Jandy, Vojty Rubeše a Pavla Flose nám 
to potvrzují. V regionálním přeboru naše áčko 
porazilo ve 3. kole ŠK Liběhrad Libčice B 6,5:1,5 
a ve 4. kole ŠK Karbo Benátky A rovněž 6,5:1,5. 
V současné době jsme tak v průběžném hod-
nocení na 2. místě, ale v příštím roce nás čekají 
zápasy s nejzdatnějšími soupeři z Lysé a Odole-
ny Vody, takže se uvidí – ale našlápnuto máme 

velmi dobře. Dne 21. 11. 2016 proběhla doslova 
šachová bitva o Čelákovice. Za 64 poli se utkalo 
celkem 27 týmů školních družstev ve třech věko-
vých kategoriích (turnaj nebývalého rozsahu pro 
naše město). Velkou měrou se o zajištění akce 
postaral zejména trenér Robert Kubíček a dále 
město Čelákovice a Kulturní dům, bez jejichž 
spolupráce by akce nemohla v Čelákovicích pro-
běhnout. Čelákovice velmi úspěšně reprezen-
tovaly týmy ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Kostelní  
a Gymnázium Čelákovice. 3. šachový turnaj dětí 
a mládeže O pohár starosty města Čelákovice 
(hráno jako turnaj regionálního přeboru mláde-
že regionu SD-Polabí 2016–2017) proběhl dne  
10. 12. 2016. Naši mladí šachisté potvrdili svůj 
výkonnostní vzestup a můžeme se pouze těšit 
na jejich reprezentaci v soutěžích dospělých 
k další propagaci čelákovického šachu.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic  
a blízkého okolí mohou získat další informace na 
www.sachycelakovice.cz.

Starosta Pátek a úspěšní mladí šachisté – Lukáš Janda, To-
máš Sedmihradský a Linda Kubíčková. Foto: Peter Janda
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ORCE SE V NÁRODNÍ LIZE NEDAŘILO

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE

l Martin Bajer, Orka Čelákovice

l Petr Flekač

Národní florbalová liga pokračovala dalšími 
čtyřmi koly. V nich se nám výsledkově nedařilo 
a dokázali jsme vyválčit pouhý bod. V tabulce 
soutěže nám po devíti odehraných utkáních pa-
tří deváté místo.

FBC DDM KATI KADAŇ–ORKA ČELÁKOVICE 6:1
To, že se nám proti Kadani poslední dobou ne-
daří, se potvrdilo i v tomto zápase. Chodící herní 
styl soupeře nám nevyhovoval, nedokázali jsme 
se vůbec střelecky prosazovat a i díky skvělému 
brankáři domácích jsme s pouhým jedním vstře-
leným gólem na vítězství pomýšlet nemohli.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC PLZEŇ 4:7
Tentokráte jsme domácí utkání museli pro ob-
sazenost hal v okolí sehrát až v Kostelci nad 
Černými lesy. Na kluzké podlaze měly oba týmy 
problémy, hosté se s tím ale nakonec vyrovnali 
lépe. Utkání rozhodly přesilové hry a poslední 
třetina, ve které byla Plzeň lepším týmem.
T.B.C. KRÁLŮV DVŮR–ORKA ČELÁKOVICE 
8:7p
Když na ukazateli skóre svítilo po dvou třetinách 
5:2 pro domácí, vypadalo to na další porážku. Ve 
třetí třetině jsme ale přehodili na vyšší rychlost a 
utkání jsme dokázali otočit do stavu 6:7. Smolný 
závěr jako přes kopírák z prvního vzájemného 
měření sil ale znamenal srovnání pouhou půlmi-
nutu před koncem a následovalo prodloužení. V 
něm jsme sice přežili trestné střílení i přesilovou 
hru domácích, vzápětí po ní jsme ale nakonec 
inkasovali a z utkání tak získali pouhý bod.

FBC ŠTÍŘI ČESKÉ BUDĚJOVICE–ORKA ČELÁ-
KOVICE 12:5
Po vyrovnaných 15 minutách naše koncentro-
vaná obrana povolila a domácí čtyřmi slepenými 
brankami utkání v podstatě rozhodli. Ani druhá 
část se nám nepovedla a i v ní jsme prohráli jas-
ným rozdílem. Třetí třetina byla již vyrovnaná a 
nám se podařilo výsledek mírně korigovat, jas-
nou porážku jsme ale odvrátit nedokázali.

Starší žáci se tentokrát vydali na turnaj do Kut-
né Hory. Ze základní skupiny kluci po remíze 
s domácím týmem a těsné prohře s Olympem 

postoupili z druhého místa a o celkovou třetí 
příčku se utkali s Tatranem Střešovice. Ten byl 
i přes bojovný a odvážný výkon nad jejich síly. 
Fanouškovský kotel Orky ale i tak kluky odměnil 
bouřlivým potleskem. 
ORKA ČELÁKOVICE–FBC KUTNÁ HORA 1:1
FBK OLYMP PRAHA ZEUS–ORKA ČELÁKO-
VICE 2:1
TATRAN STŘEŠOVICE–ORKA ČELÁKOVICE 
6:2

Aktuální informace a výsledky naleznete na 
www.orka.cz a na facebooku orkaflorbal.

Největší české lázeňské město hostilo poslední 
letošní republikový šampionát mládeže. V Kar-
lových Varech soupeřili starší žáci v královské 
nohejbalové disciplíně – ve trojicích. V katego-
rii dospělých se v předvánočním čase odehrál 
nejkvalitnější turnaj v ČR, a to Poslední smeč, 
na kterém měly Čelákovice také své zastoupení.

MČR mládeže – trojice
V KV Aréně v Karlových Varech, hale míčových 
sportů, stálo na ranním zahájení dne 4. 12. 2016 
celkem 17 formací, rozdělených do čtyř základ-
ních skupin. Čelákovice nominovaly celkem dvě 
formace, a to Čelákovice A ve složení: Dani-
el Matura, Dominik Hejtík a Tomáš Urbánek a 
Čelákovice B v sestavě: Petr Nesládek, Tomáš 
Löffelmann, Jakub Pěček a Tobiáš Matura. Bo-
hužel Čelákovice B neuhrály ani jeden set, vázla 
kombinace a hlavně nahrávka. Zato Čelákovice 
A si vedly celkem obstojně, nejdříve porazily 
Karlovy Vary A, Modřice B a Radomyšl B. Bo-
hužel klíčový zápas ve skupině proti Zbečníku 
nezvládly a obsadily druhé místo ve skupině, to 
jim sice zajistilo postupové druhé místo, a tím 
i účast v předkole pavouka, kde porazily Zruč 
Senec B. Bohužel ve čtvrtfinále narazily na nej-

silnější tým turnaje Čakovice, který jim vystavil 
stopku, a tím pro ně turnaj skončil.

Poslední smeč
Ve dnech 17.–18. 12. 2016 se konal v hale TJ 
Pankrác turnaj trojic. Do sobotní kvalifikační 
části Čelákovice nastoupily s dvěma formace-
mi. A-tým Kylík, Holas, Kolenský a B-tým Šafr, 
Spilka, Flekač. Obě mužstva postoupila do ne-
dělního finále. A-tým po dvou vítězstvích a jedné 
remíze z první pozice a B-tým po dvou remízách 
a jedné výhře z místa druhého. Los svedl v ne-
dělním finálovém klání obě čelákovická mužstva 
do jedné skupiny, v které se ve vzájemném 
utkání rozešly smírně.
Společně s touto remízou B-tým ještě remizo-
val se Vsetínem a Modřicemi a po výhře 2:0 nad 
Karlovými Vary postoupil do semifinále z dru-
hého místa. A-tým prohrál s Modřicemi a to ho 
stálo postup. V semifinále proti pozdějšímu vítě-
zi turnaje Šacungu pak A-tým prohrál 0:2. Vše 
si vynahradil v zápase o třetí místo, ve kterém 
porazil Čakovice A 2:1 po setech 4:10, 10:6 a 
10:7. Ve finále obhájil prvenství z minulého roku 
Šacung, jenž pokořil Modřice 2:1. Čelákovice 
tak poprvé v historii tohoto prestižního turnaje, 
považovaného odborníky za neoficiální MS tro-
jic, skončily na bedně.

NÁBOR
Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice každý 
čtvrtek od 18.00 hod. v hale Vikomt pořádá ná-
bor mladých nohejbalistů ve věku 8–11 let.
Další informace najdete na webových strán-
kách www.nohejbal-celakovice.cz.

A-tým, který skončil na třetím místě turnaje trojic – Po-
slední smeč. Zleva: Marin Flekač, Radek Šafr, Martin 
Spilka. Foto: archiv pořadatele

Turnaj starších žáků v Kutné Hoře. Foto: Martin Bajer
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KAM VE VOLNÉM CASEˇ
do neděle 29. 1.
Městské muzeum
VÁNOČNÍ UBROUSKY
Výstava ze soukromé sbírky Aleny Šedové pří-
stupná ve vstupní síni muzea denně mimo pon-
dělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 26. 2.
Městské muzeum
BYLI V ČELÁKOVICÍCH UPÍŘI?
Půlstoletí od mediálně známého archeologic-
kého výzkumu – výstava přístupná ve výstavní 
síni muzea denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 
13.30–17.00 hod.

do úterý 3. 1. 9.00–21.00 hod.
náměstí 5. května
ČELÁKOVICE BRUSLÍ
bruslení pro veřejnost na umělém ledě

pátek 6. 1. 9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN TŘÍKRÁLOVÝ
den českých tradic

úterý 10. 1. 9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý 10. 1. 18.30 hod.
Městská knihovna
SLAVNÁ ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA
Přednáška Ondřeje Slaniny s promítáním foto-
grafií a krátkých videoukázek, ve kterých prová-
zí obdobím české kinematografie.

sobota 14. 1. start 7.00–10.00 hod. 
sokolovna
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD
cíl do 17.00 hod.

sobota 14. 1. 14.00 hod.
Městské muzeum
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
„Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od medi-
álně proslulého archeologického výzkumu“ s 
Pavlínou Maškovou, odbornicí v oblasti právní 
a funerální archeologie.

sobota 14. 1. 14.00–17.00 hod.
MDDM
ŠPERK POKAŽDÉ JINAK
výtvarná dílna – šperky z korálků

neděle 15. 1. 8.00–11.00 hod.
chovatelský areál, Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

sobota 21. 1. 8.45–12.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

sobota 21. 1. 10.00–16.00 hod.
klubovna MDDM v KD
ZÁKLADY ŘEMESEL
výtvarná dílna – skleněná mozaika

sobota 21. 1. 14.00 hod.
Městské muzeum
NEOBVYKLÉ POHŘBY V RANÉM STŘEDO-
VĚKU BEZ ZÁHAD A TAJEMSTVÍ
Odborná přednáška Jana Maříka k výstavě: 
„Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediál-
ně proslulého archeologického výzkumu“.

sobota 21. 1. 14.00 hod.
RC Routa, Sedláčkova č. p. 107
FILMOVÉ ODPOLEDNE A DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ

sobota 21. 1. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ZÁKLADY ŘEMESEL
výtvarná dílna – tkaní

sobota 28. 1. 14.00 hod.
Městské muzeum
MOŽNOSTI, PRINCIPY A SPECIFIKA RA-
DIOKARBONOVÉHO DATOVÁNÍ
Odborná přednáška Petra Limburského k vý-
stavě: „Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od 
mediálně proslulého archeologického výzku-
mu“.

sobota 28. 1. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ZÁKLADY ŘEMESEL
výtvarná dílna – krosienky

neděle 29. 1. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ŠPERK POKAŽDÉ JINAK
výtvarná dílna – drhání (macramé)

úterý 31. 1. 18.30 hod.
Městská knihovna
KINEZIOLOGIE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
přednáška Jany Heidenreichové

sobota 4. 2. 10.00–16.00 hod.
klubovna MDDM v KD
ZÁKLADY ŘEMESEL
výtvarná dílna – tiffany vitráže

pondělí 6. 2. 18.30 hod.
Městská knihovna
DEPRESE Z POHLEDU PACIENTKY
Osobní svědectví Ludmily Křivancové, která se 
nebojí jít s kůží na trh. 

pátek 20. 1. 20.00 hod.
RYBÁŘSKÝ PLES 2017
K poslechu a tanci hraje skupina Dekameron, 
vstupné: 50 Kč, 150 Kč/místenka.

sobota 21. 1. 20.00 hod.
HASIČSKÝ PLES
Vstupné: 180 Kč, předprodej každé pondělí 
17.00–18.00 hod. v prostorách hasičské zbroj-
nice.

čtvrtek 26. 1. 19.30 hod.
SVĚTÁCI
komedie, vstupné: 280 Kč

čtvrtek 2. 2.  19.00 hod.
SHIRLEY VALENTINE
Divadelní komedie se Simonou Stašovou, jed-
notné vstupné: 300 Kč.

sobota 4. 2. 20.00 hod. 
PLES MYSLIVCŮ
předprodej v KD, vstupné: 180 Kč

úterý 7. 2. 9.30 hod.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

sobota 18. 2. 20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ BOXERSKÝ PLES
vstupné: 200 Kč

středa 22. 2. 19.00 hod.
MINIPÁRTY
Talk show Karla Šípa s hostem J. A. Náhlov-
ským, jednotné vstupné: 250 Kč.

sobota 4. 3. 19.00 hod.
III. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁKOVIC
Bohatý program a hudba – Big Band Felixe Slo-
váčka, vstupné: 250 Kč.

středa 8. 3. 19.30 hod.
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
Koncert, vstupné: 270, 290, 320 Kč.Plakát, zdroj: www.divadlohata.cz

pátek 13. 1. 20.00 hod.
PLES FLORBALU A NOHEJBALU
vstupné: 200 Kč

úterý 17. 1. 9.30 hod.
ZOUBKOVÁ VÍLA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

úterý 17. 1. 18.00 hod.
DUO JAMAHA
Koncert, jednotné vstupné: 250 Kč.


