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Investiční a neinvestiční akce města 
v roce 2018 / 6
Nejvýznamnější investice realizované městem 

Čelákovice v letošním roce a oslavy 100 let 

republiky v Čelákovicích představují starosta 

Josef Pátek a místostarosta Miloš Sekyra.

Rozpočet města pro rok 2018 / 11–13
Město Čelákovice má pro rok 2018 Zastupitel-

stvem schválený rozpočet s celkovými výdaji ve 

výši 378 mil. Kč. Popis příjmů, výdajů a financo-

vání je doplněn o zajímavé informace týkající se 

rozpočtu města před půl stoletím, tedy v roce 

1968.

Dotazník / 17–20
Všichni mohou vyplnit a odevzdat dotazník 

zaměřený na hodnocení spokojenosti s životem 

v Čelákovicích, který zpracovali profesionálové 

z organizace Agora Central Europe.
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ZLEVŇUJEME VODU!
Rada města na své schůzi dne 12. prosince 2017 schválila výši vodného a stočného v Čeláko-

vicích pro rok 2018. Cena vody na tento rok byla oproti roku 2017 poměrně razantně snížena, 

a to o 5,7 %, tedy o 5,08 Kč za 1 m3 z 89,48 Kč na 84,40 Kč vč. DPH.

A proč toto výrazné snížení z téměř 90 korun na 

necelých 85 Kč v době, kdy drtivá většina měst 

v ČR vodné a stočné zdražuje? Důvodů je něko-

lik. Jedním a poměrně zásadním z nich je zvý-

šení efektivity provozování a lepší koordinace 

oprav a investičních akcí nového provozovatele 

1. SčV. Dále došlo ze strany provozovatele ve 

spolupráci s městem k důkladné analýze stáva-

jící situace v oblasti odběratelských vztahů, vy-

tvoření nové databáze odběratelů a především 

k důslednému uzavírání odběratelských smluv, 

což mělo za následek výrazný nárůst fakturova-

ného objemu oproti původním hodnotám. Tato 

skutečnost se pak velmi pozitivně projevuje jak 

u kalkulace ceny vody pitné, tak zejména u kal-

kulace vody odpadní, tj. stočného. Za zmínku 

též stojí výrazný nárůst investičních financí do 

vodohospodářské infrastruktury města z vybra-

ného nájmu za provozování v posledních třech 

letech, které jistě ve výsledku cenu vodného 

a stočného na příští rok také pozitivně ovlivni-

lo. Neméně pozitivním faktem kalkulace na rok 

2018 je pak rovněž nárůst objemu nájemného 

od provozovatele městu, což pro Čelákovice 

znamená opět větší objem finančních prostřed-

ků na obnovu svého infrastrukturního majetku.

Čelákovice se tak výší vodného a stočného 

pro rok 2018 znovu zařadily do celostátního 

průměru, který se pro tento rok odhaduje ko-

lem 83 až 84 korun za kubík. Česká republika 

jako celek se tímto průměrem řadí lehce nad 

průměr ceny této komodity v Evropě, přičemž 

nejvíce za vodu platí obyvatelé v Dánsku (asi 

150 Kč/m3), nejméně v Bulharsku (25 Kč/m3) – 

bráno v porovnání metropolí evropských zemí.

Marek Skalický, radní 
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úvodník

Začal nový rok 2018. Dovolte mi, abych jmé-

nem vedení města Čelákovic vám všem po-

přál hodně zdraví, štěstí a pohody a mnoho 

úspěchů jak v osobním, tak v pracovním živo-

tě. Osobně bych rád poděkoval za vynikající 

spolupráci svým kolegům z Rady města Čelá-

kovic. 

Vstupujeme do volebního roku. Zanedlouho se 

uskuteční volba prezidenta republiky a v říjnu 

se budou konat volby do Zastupitelstva měs-

ta. Právě vy, občané města, rozhodnete v ko-

munálních volbách, jakým směrem se budou 

Čelákovice v letech 2018–2022 dále rozvíjet. 

V tomto vydání naleznete dotazníky zpracova-

né organizací Agora Central Europe, o kterých 

psal starosta Josef Pátek v prosincovém vy-

dání Zpravodaje. Za jejich vyplnění a odevzdá-

ní vám předem děkuji.

Jubileum vzniku samostatného českosloven-

ského státu si budeme připomínat po celý 

rok v rámci oslav „Český rok 2018 – 100 let 

republiky v Čelákovicích“. I Zpravodaj města 

si připomíná čtyřicet let své existence. Proto 

jsme přistoupili k úpravám jeho grafické podo-

by a k několika dílčím změnám, které by vám 

měly usnadnit orientaci v našem měsíčníku. 

Město Čelákovice má schválený rozpočet pro 

rok 2018. Příjmy rozpočtu jsou předpokládá-

ny ve výši 246 mil. Kč, výdaje rozpočtu jsou 

odhadovány ve výši 374 mil. Kč a tento rozdíl 

bude kryt peněžními prostředky, které si měs-

to uspořilo v minulých letech. Navíc v letošním 

roce bude uhrazena poslední splátka úvěrů 

a budoucí samosprávě bude město předáno 

oddlužené. Jen pro zajímavost, před padesá-

ti lety, v roce 1968, byl objem rozpočtu 100x 

menší. Příjmy a výdaje byly plánovány ve výši 

3,5 mil. Kč.

Téměř 100 mil. Kč je vyhrazeno na investiční 

výdaje. Mezi významné investice bude patřit 

dostavba Základní školy v Kostelní ulici s vy-

užitím dotace Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, vybudování kanalizační stoky 

a vodovodního přivaděče do Záluží včetně 

úpravy technologie v čistírně odpadních vod, 

výstavba víceúčelového sportovního hřiště 

v Záluží, výstavba parkoviště v ulici Na Šviho-

vě, chodník v ulici U Podjezdu a rekonstrukce 

Kollárovy ulice ve vazbě na peronizaci želez-

niční stanice Čelákovice a zahájení rekonstruk-

ce staré části Jiřiny. Na dotace z rozpočtu 

města je vyhrazeno více než 5 mil. Kč a 13 

příspěvkovým organizacím zřízených městem 

bude poskytnut příspěvek ve výši 60 mil. Kč.

Věřím, že naleznete ve Zpravodaji města Če-

lákovic informace, které potřebujete, a budou 

pro vás vždy aktuální. I letos jsou součástí 

lednového vydání jízdní řády autobusových 

linek spojujících Čelákovice s okolními městy 

a obcemi.

Hezké lednové dny vám přeje

Petr Studnička, místostarosta II

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

Tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující akce 
od pondělí 5. března do středy 6. června je v pátek 9. února 2018. Informace o akcích zasílejte na 

e-mail: kalendar@celakovice.cz. 

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.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 

ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.

Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 

pod uživatelským jménem: celakovice a hes-

lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem,

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

SMS INFOKANÁL
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

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

736 301 599
(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.

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 ČELÁKOVICE, p. o.
NABÍDKA SLUŽEB PRO KLIENTY S PLATNOU SMLOUVOU

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

SMLOUVU JE MOŽNÉ UZAVŘÍT KDYKOLI.
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.pscelakovice.cz 
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Protože letopočty řady význačných událostí ná-

rodních dějin končí na osmičku, bude kulturně- 

společenské ovzduší roku 2018 silně ovlivněno 

jejich připomínkami. Nejzakulacenější z těchto 

výročí, sté od vzniku československého státu, 

bude zcela jistě v tomto roce 2018 rezonovat 

nejsilněji, i když tento stát již čtvrt století nee-

xistuje. 100 let republikánské tradice v našich 

dějinách by možná mělo vést k připomenutí 

demokratických ideálů, na nichž byl Masarykův 

stát koncem roku 1918 založen.

Vedle roku 1918 by však neměla zapadnout 

další výročí, jejichž dozvuky znatelně dolehly 

na dobové Čelákovice. Krajní mezníky třicetileté 

války, 1618 a 1648, začátek a konec nejničivější 

války na našem území, mohou evokovat obraz 

Čelákovic na pokraji záhuby i jejich vitality ne-

zbytné k dalšímu přežití. Pavel Ježdík, obětavý 

představitel tehdejší městské správy Čelákovic, 

nám o tom zanechal poutavé svědectví v podo-

bě cenného radního manuálu, jehož byl autorem 

a který vydalo Městské muzeum v Čelákovicích 

v roce 2016. Revoluční rok 1848 a nadšení, 

které vyvolal v Čelákovicích, k nám promlouvá 

např. prostřednictvím dějepisného díla Antonína 

a Bohuslava Ferlesových, otce a syna, z nichž 

otec Antonín byl přímým účastníkem revoluč-

ních událostí. V roce 1918 občané Čelákovic 

nadšeně přivítali vznik československého státu 

a obecní zastupitelé odhlasovali čestné občan-

ství pro Aloise Jiráska, Karla Kramáře, Václava 

Klofáče, Františka Staňka a Gustava Habrmana. 

Rok 1938 jako okamžik tragického konce Masa-

rykovy republiky rovněž na Čelákovice dopadl 

tísnivým způsobem. Komunistická mocenská 

hegemonizace v roce 1948 v Čelákovicích se 

nevyvíjela odlišným způsobem než v jiných 

částech republiky. A podobné to bylo i s rokem 

1968, kdy pokus o reformu politického systému 

skončil tragicky neúspěšně. O lokálních dopa-

dech zlomových událostí let 1618, 1648, 1848, 

1918, 1938, 1948 a 1968 na Čelákovice pojedná 

sborník, který vydá Městské muzeum v Čeláko-

vicích v den státního svátku dne 17. 11. 2018.

Na stránkách Zpravodaje se mezitím objeví seri-

ál článků k jednotlivým významným výročím. Do 

únorového čísla se chystá článek k roku 1948 

od Martina Dolejského. V březnu 2018 vyjde 

článek o roku 1848 v Čelákovicích od Ivana Va-

ňouska, neboť události revolučního roku nabraly 

zvláštní dynamiky odvoláním kancléře Metter-

nicha z jeho funkce právě v březnu 1848. Květ-

nové číslo bude obsahovat příspěvek Romana 

Kolka o Čelákovicích na pozadí třicetileté války, 

která vypukla právě v květnu 1618. Jan Herge-

sell připraví článek o roku 1968 do srpnového 

čísla, protože právě uplyne 50 let od invaze 

vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 

Mirko Nosek se v zářijovém čísle tematicky 

ujme roku 1938, 80 let od Mnichovské dohody. 

V říjnovém čísle David Eisner uchopí výročí roku 

1918.

Řada méně známých historických mezníků čes-

kých dějin nepochybně zůstane v ústraní, ce-

lostátně, nejen v Čelákovicích. „Osmičkových“ 

výročí, která na Čelákovice dolehla omezeně, 

minimálně, nepřímo, vůbec anebo jejich dopad 

nelze zjistit, je mnoho, a proto si následující 

výběr nemůže ani zdaleka činit nároky na úpl-

nost. Například v roce 1158 získal Přemyslovec 

Vladislav II. královský titul. V roce 1278 tragicky 

zahynul král Přemysl Otakar II. v bitvě na Mo-

ravském poli. Rok 1348 byl svědkem velkého 

zakladatelského díla Karla IV., který zemřel 

v roce 1378. V roce 1458 se stal Jiří z Poděbrad 

českým králem. V roce 1468 Jindřichem vymřeli 

páni z Michalovic, kterým patřily i Čelákovice, 

po meči. Roku 1608 mocensky kapituloval cí-

sař Rudolf II. před svým bratrem Matyášem. 

V roce 1748 skončily války o dědictví rakouské, 

jehož naprostou většinu udržela Marie Terezie. 

V roce 1818 bylo v Praze založeno Vlastenecké 

muzeum v Čechách, později Národní muzeum. 

V roce 1868 byla branným zákonem zavedena 

všeobecná branná povinnost. V roce 1888 bylo 

legislativně zavedeno nemocenské a úrazové 

pojištění. Roku 1908 byla Rakouskem-Uher-

skem anektována Bosna a Hercegovina, vo-

jensky obsazená již od roku 1878, což přispě-

lo k vyostření mocenských vztahů na Balkáně 

před první světovou válkou.

Máme se v roce 2018 rozhodně na co těšit.

David Eisner, 

ředitel Městského muzea v Čelákovicích

osmičková výročí v dějinách Čelákovic

Velké dějiny v Čelákovicích

Zpravodaj v roce 2018
Na rok 2018 připadá 40. výročí Zpravodaje 

města Čelákovic. Redakční rada Zpravodaje 

proto schválila dílčí inovaci grafické podoby 

čelákovického měsíčníku. Tímto bych chtěl čle-

nům redakční rady, kteří svou práci vykonávají 

bezplatně, poděkovat za dosavadní spolupráci. 

Jmenovitě se jedná o Adélu Dvořákovou, On-

dřeje Holzmana, Janu Poklopovou, Vladislava 

Švestku, Ivana Vaňouska a Jana Volína. Tech-

nické zpracování jednotlivých vydání zabezpe-

čuje odbor školství, informací a kultury Měst-

ského úřadu.

I v roce letošním bude Zpravodaj vycházet ve 

čtyřech barevných provedeních dle ročních ob-

dobí, celkem bude vydáno dvanáct čísel. Sou-

částí Zpravodaje budou čtyři čtvrtletní kalendá-

ře akcí, vždy pro jarní, letní, podzimní a zimní 

období. Cena řádkové i plošné inzerce zůstává 

zachována v současných cenách. O velikonoční 

a vánoční ilustrace budou požádáni místní ilust-

rátoři. Grafické zpracování, sazbu a tisk zajišťu-

je místní tiskárna Iva Vodáková – Durabo. Každý 

měsíc vychází v barevném provedení bezplatně 

6 100 kusů Zpravodaje města Čelákovic. Na 

internetových stránkách www.celakovice.cz je 

místní periodikum zveřejňováno v elektronické 

verzi; její součástí není placená inzerce.

Novinkou roku 2018 bude rubrika, jejímž cílem 

je připomenout osmičková výročí vztahující se 

k našemu městu. Každý měsíc bude zařazena 

rubrika Téma, ve které se budeme věnovat zají-

mavostem ze života města. Zpracovatelé téma-

tu se budou věnovat krizovému řízení, malým 

vodním elektrárnám, zemědělské krajině v Po-

labí, zahrádkářským koloniím a chatovým osa-

dám, statistickým ukazatelům ve vztahu k měs-

tu, nerostným surovinám, Jezeru Mezi Mosty, 

depozitárnímu areálu Národního technického 

muzea, 145 letům železniční trati Praha – Čelá-

kovice – Kolín, oslavám „příchodu republiky“ do 

Čelákovic, městskému hřbitovu a pohřebnictví 

a historii čelákovického pohostinství. 

Čtvrtým rokem bude publikována rubrika Zastu-

pitelská aréna, abyste znali názory zastupitelů 

reprezentujících sedm volebních subjektů za-

stoupených v Zastupitelstvu města Čelákovic, 

a měli tak možnost z jejich odpovědí posoudit, 

jaký mají zájem o další směřování a rozvoj na-

šeho města.

Věřím, že čtením Zpravodaje strávíte příjem-

né chvíle. Pokud budete mít jakékoliv náměty 

ke zlepšení „čelákovické drbny“, zašlete je na 

e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. 

Petr Studnička,

 předseda redakční rady Zpravodaje

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce obča-

nům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti a významně 

působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma i ve světě. Dnem 

konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.

Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2018“. Uzávěrka podání 

je 31. března 2018. 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.   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2018
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Datum konání volby:

I. kolo: v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Případné II. kolo: v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Změna sídla volebního okrsku

Pro volbu prezidenta České republiky a násle-

dující volby dochází ke změně sídla volebního 

okrsku č. 7 (ulice J. Zeyera 1474/29, 1475/30, 

Průmyslová, Rumunská 1437/20, 1438/21, 

1449/9, 1450/8, 1451/7, 1452/6, 1453/5, 1454/4, 

1455/3, 1456/2, 1457/38, 1458/37, 1459/36, 

1460/35, 1461/34, 1462/33, 1463/32, 1464/31, 

Spojovací, Volmanova) z původní adresy 

Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., Čelákovice, 

J. Zeyera 1697, na novou adresu Mateřská 

škola Čelákovice, p. o., Rumunská 1477, 

Čelákovice.

Informace pro voliče

n  Právo volit prezidenta má státní občan České 

republiky, který alespoň ve druhý den volby, 

tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 

let, u kterého nenastala překážka ve výkonu 

volebního práva;

n  ve druhém kole může volit i státní občan Čes-

ké republiky, který alespoň v druhý den dru-

hého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl 

věku nejméně 18 let; 

n  volič může hlasovat ve volebním okrsku, v je-

hož územním obvodu je přihlášen k trvalému 

pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů;

n  hlasování mimo území České republiky pro-

bíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích 

při zastupitelských a konzulárních úřadech 

České republiky;

n  každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 

přípustné.

Voličský průkaz

n  Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci 

volit ve volebním okrsku, v jehož stálém se-

znamu voličů je zapsán, na jeho žádost volič-

ský průkaz;

n  voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 

ze zvláštního seznamu voličů ve dnech volby 

prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na 

území České republiky, popřípadě zvláštním 

volebním okrsku v zahraničí;

n  více informací k voličským průkazům na 

webových stránkách města nebo na odboru 

pro občanské záležitosti – evidence obyvatel 

(tel.: 326 929 148, 326 929 151).

Hlasovací lístky

n  Každému voliči budou dodány hlasovací líst-

ky nejpozději 3 dny přede dnem konání volby, 

tj. do úterý 9. ledna 2018. Ve dnech voleb na 

žádost voliče okrsková volební komise vydá 

za chybějící nebo jinak označené hlasovací 

lístky nové;

n  každá obálka bude obsahovat: informační le-

ták, hlasovací lístky a lístek, kde se nachází 

volební místnost voliče.

Hlasování

n  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským průka-

zem nebo platným cestovním pasem České 

republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 

stanovenými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno;

n  voliči, který se neodebral do prostoru urče-

ného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková 

volební komise hlasování neumožní;

n  volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. 

Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Další informace k volbě prezidenta České re-

publiky jsou zveřejněny na webových stránkách 

www.celakovice.cz nebo www.volby.cz.

Místa konání voleb v Čelákovicích

Ve městě máme celkem 11 volebních okrsků. 

Volební okrsky jsou voličům stanoveny dle místa 

trvalého pobytu.

OKRSEK č. 1

volební místnost: Mateřská škola Čelákovi-

ce, p. o., Čelákovice, Přístavní 333/18

Pro ulice: Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chod-

ská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květinová, 

Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod Přerov-

skou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Ruská, 

Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, U Hřiš-

tě, U Labe, U Mostu, V Lukách, Zahradní, Zdeň-

ka Austa, Žižkova, 28. října.

OKRSEK č. 2

volební místnost: Technické služby Čeláko-

vice, p. o., Čelákovice, Čelakovského 1429/4, 

zasedací místnost, vchod z ulice Lipové

Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, Dobrov-

ského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Za-

cha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, 

Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, 

Mochovská, Na Požárech, Příční, Rooseveltova, 

Třebízského, Václava Kálika, Zárubova.

OKRSEK č. 3

volební místnost: Kulturní dům Čelákovice, 

p. o., Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380/6, 

klubovna č. 6

Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, 

Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. Kva-

pilové, Havlíčkova, J. Zeyera (747/5, 895/1, 

901/15, 923/4, 948/7, 970/13, 972/3, 989/11, 

999/9, 1023/16, 1034/20, 1042, 1044, 1095/18, 

1166, 1167/14, 1212/17, 1214/8, 1262/12, 1506, 

1611), Jana Kamaráda, Jiráskova, Masarykova, 

P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, Pod 

Skalkou, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, 

U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátko-

va.

OKRSEK č. 4

volební místnost: Základní škola Čelákovice, 

p. o., Čelákovice, Kostelní 457, učebna v pří-

zemí

Pro ulice: Bratří Vlasáků, Dukelská, Fügnerova, 

Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kap-

lánkova, Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, 

Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, 

U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Ne-

daninách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK č. 5

volební místnost: Hasičská zbrojnice, Čelá-

kovice, Prokopa Holého 1664

Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Pro-

kopa Holého, Rumunská (1446/14, 1447/13, 

1448/12, 1486/18, 1487/17, 1488/16), Sokolovská.

OKRSEK č. 6

volební místnost: Základní škola Čelákovice, 

p. o. Čelákovice, J. A. Komenského 414/7, 

učebna č. 239 v přízemí vpravo

Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky.

OKRSEK č. 7

volební místnost: Mateřská škola Čelákovi-

ce, p. o., Rumunská 1477, Čelákovice

Pro ulice: J. Zeyera (1474/29, 1475/30), Průmy-

slová, Rumunská (1437/20, 1438/21, 1449/9, 

1450/8, 1451/7, 1452/6, 1453/5, 1454/4, 

1455/3, 1456/2, 1457/38, 1458/37, 1459/36, 

1460/35, 1461/34, 1462/33, 1463/32, 1464/31), 

Spojovací, Volmanova.

OKRSEK č. 8

volební místnost: Městská knihovna Čeláko-

vice, p. o., Čelákovice, V Prokopě 1349/89, 

pobočka V Prokopě

Pro sídliště V Prokopě.

OKRSEK č. 9

volební místnost: Sportovní klubovna Záluží, 

Záluží, První 115

Pro ulice: Cihelna, Ke Strážnímu domku, Čtvrtá, 

Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Ra-

dosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Zahrádkách, 

Vořechovka, Zálužská.

OKRSEK č. 10

volební místnost: Městská knihovna Čeláko-

vice, p. o., Sedlčánky, Zábranská 133, poboč-

ka Sedlčánky

Pro ulice: Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, 

U Studánky, Pavla Ježdíka, Ferlesova, Františka 

Chvátliny, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, 

Ke Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Míro-

vé náměstí, Na Hrázi, Na Paloučku, Na Plácku, 

Na Vošverku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod 

Mlejnkem, Průběžná, Před Labem, Smetanova, 

U Mlýnské strouhy, U Přívozu, Za Labem, Za 

Školou, Zábranská, Zájezd.

OKRSEK č. 11

volební místnost: Základní škola Čelákovice, 

p. o., Čelákovice, J. A. Komenského 414/7, 

učebna č. 238 v přízemí vpravo

Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměs-

tí 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského, 

V Zátiší, Vančurova.
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Historická požární stříkačka

Rada města pověřila ředitele Městského muzea 

v Čelákovicích, p. o., zajištěním restaurování 

historické požární stříkačky v předpokládané 

ceně za restaurátorské práce ve výši 200 tis. 

Kč, uložila vedoucímu odboru finančního a plá-

novacího navýšit příspěvek na činnost Muzea 

na rok 2018 v potřebné výši pro toto restauro-

vání a uložila vedoucí odboru správy majetku 

a investic ve spolupráci s ředitelem Muzea vy-

tipovat a zajistit vhodný prostor pro následné 

uskladnění zrestaurované historické požární 

stříkačky.

Finanční záležitosti

Rada města schálila změnu rozpočtu města Če-

lákovic 2017 č. 18 a vzala na vědomí rozpočto-

vá opatření – přesuny mezi položkami v rámci 

paragrafů 2212, 2321, 3113, 3421, 5512, 6112 

a 6171 rozpisu rozpočtu města 2017 – provede-

ná k 31. 10. 2017.

Škodní komise

Rada města vzala na vědomí zápis č. 3 z jednání 

škodní komise ze dne 13. 10. 2017 a schválila 

zadání právních analýz ve věci možného vzniku 

škody při soudním sporu s TJ Spartak Čeláko-

vice a ve věci dotační akce na pořízení nového 

kropicího vozu.

Dále uložila právníkovi města začít s vymáhá-

ním škody, která byla způsobena městu Čelá-

kovice v souvislosti s výpůjčkou veřejných pro-

stor nacházejících se v Čelákovicích na náměstí 

5. května rekonstruovaných v rámci projektu 

„Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“.

Oprava kanalizace v ulicích Jiráskově a Na 

Švihově

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 

mezi městem Čelákovice a ZEPRIS, s. r. o., jako 

zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava ka-

nalizace bezvýkopovou metodou v ulici Jirásko-

vě a Na Švihově“ v celkové ceně 1 897 170,18 

Kč včetně DPH.

Rekonstrukce ulice Na Švihově

Radní souhlasili s přerušením stavby k akci s ná-

zvem „Čelákovice – rekonstrukce ulice Na Švi-

hově v Čelákovicích – I. etapa“ z důvodu vyšší 

moci – nevhodných klimatických podmínek.

Letní tábor Miličín

Rada města schválila uzavření a text smlouvy 

o dílo mezi městem Čelákovice a firmou VO-

TICKÁ STAVEBNÍ, spol. s r. o., jako zhotovite-

lem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „ČELÁKOVICE – Letní tábor Miličín, 

demolice hlavní budovy na pozemku p. č. 357“ 

v celkové ceně 338 629,52 Kč včetně DPH.

Průzkum pro projekty

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 

mezi městem Čelákovice a společností SG Geo-

technika, a. s., jako zhotovitelem na provedení 

inženýrskogeologického průzkumu pro projekty 

„Vodovodní přivaděč DN100 pro Záluží, Kanali-

zační stoka DN300 Záluží Čelákovice“ a „Splaš-

ková kanalizace v městské části Záluží Čelákovi-

ce“, a to v maximální ceně 452 150 Kč bez DPH.

Oprava archivů Muzea

Rada města schválila uzavření a text smlouvy 

o dílo mezi městem Čelákovice a BF Stavitel-

ství, spol. s r. o., jako zhotovitelem na plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČE-

LÁKOVICE – Oprava archivů Městského muzea 

v Čelákovicích, p. o.“, v celkové ceně 1 463 415 

Kč včetně DPH.

Výměna rozvodů vody

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 

mezi městem Čelákovice a Jaroslavem Abíkem 

jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-

lého rozsahu s názvem „Výměna rozvodů vody 

v kanálu ZTI – č. p. 414, J. A. Komenského“ 

v celkové ceně 1 388 369,73 Kč včetně DPH.

100. výročí vzniku samostatného českoslo-

venského státu

Rada města se seznámila s přípravou oslav 100. 

výročí vzniku samostatného československého 

státu a vzala na vědomí kalendář „Český rok 2018 

v Čelákovicích“ (viz poslední str. Zpravodaje).

Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí individuální 

dotace Markétě Šimákové (zákonnému zástup-

ci Natálie Šimákové) ve výši 19 380 Kč – na 

náklady spojené s účastí na závodech MS ve 

sportovním a fitness aerobiku v Nizozemsku ve 

dnech 16. – 19. 10. 2017 a schválila uzavření 

veřejnoprávní smlouvy SML/2017/474/DI-SPP9.

-dv-

zprávy z radnice

o čem jednali radní města

Ostrovní nástupiště začne v žst. Čelákovice sloužit 
vlakům v obou směrech

V železniční stanici Čelákovice bude od 8. ledna od 4.15 hod. po 145 letech zprovozněno zcela nové 

ostrovní nástupiště pro cestující. Nástupiště má šířku 8,15 m a je zastřešeno v délce 66 m ve výšce 

5,5 m nad hranou nástupiště. Z bezpečnostních důvodů budou z provozu vyloučeny některé koleje 

a úseky v žst. Čelákovice. Na veškerých přístupových cestách k vlakům budou prováděna různá 

zimní opatření tak, aby se cestujícím nic nepřihodilo (např. zdrsnění povrchu, štěrkování). Výtahy 

a podchody budou zprovozněny až v červenci letošního roku. Po dobu celé stavby jsou vyhrazena 

bezplatná parkovací stání u průmyslového areálu Kovohutí v Křižíkově ulici v blízkosti železniční za-

stávky Čelákovice-Jiřina.

Zhotovitel stavby zajistil provizorní osvětlení v podjezdu v ulici U Podjezdu, definitivní osvětlení bude 

realizováno až na konci stavby. Od prosince je opět zpřístupněn průchod mezi výpravní a provozní 

budovou pro invalidy či pro osoby s dětskými kočárky.

Rekonstrukce kolejiště probíhá v km 7,573–9,075. V lednu budou zahájeny práce na vnějším nástu-

pišti přiléhajícím k výpravní budově. Vedle současné zastřešené verandy o délce 74 m bude vybu-

dován nový přístřešek o rozměrech 20 x 2,7 m. 

Zhotovitel stavby, Elektrizace železnic Praha, děkuje všem občanům a cestující veřejnosti za shoví-

vavost a trpělivost se stavbou a všem přeje vše dobré v roce 2018.

Projekt „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice“ je 

spolufinancován Evropskou unií z programu CEF – Nástroj pro propojení Evropy. Maximální výše pří-

spěvku je 659,3 mil. Kč, zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty, s. o., a národní spolufinan-

cování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce 

železniční stanice Čelákovice (kolejiště včetně nástupišť, trakční vedení, osvětlení, zabezpečovací 

a sdělovací zařízení, podchody atd.). Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu 

a zvýšení komfortu cestujících i ostatních občanů města Čelákovic.

Petr Studnička, místostarosta II

Nové ostrovní nástupiště v žst. Čelákovice s dvěma podchody. Provizorní přístup je zajištěn po panelové cestě 

o šířce 3,2 m s mobilním zábradlím. Tento stav bude trvat až do letních měsíců letošního roku. Zdroj: -ps-



6 / zpravodaj města čelákovic

zprávy z radnice

V rozpočtu města pro rok 2018 je vyčleněno v investičních výdajích 95 mil. Kč. Řada projektů 

bude financována prostřednictvím dotačních prostředků. Mezi nejvýznamnější investice lze 

zařadit dostavbu Základní školy v Kostelní ulici, výstavbu vodovodního přivaděče a kanalizace 

v Záluží a zahájení rekonstrukce staré části Jiřiny. 

Dostavba Základní školy „Kamenky“

S využitím dotace Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy bude provedena dostavba 

skládající se z třípodlažní učebnové části, tě-

locvičny, stavebních úprav stávajících objektů, 

zpevněných ploch a přípojek a přeložek inže-

nýrských sítí. Součástí dostavby základní školy 

je i výstavba nového školního hřiště. Maximální 

kapacita školy se ze současných 650 žáků zvýší 

na 850 osob. Vedle dotace je v rozpočtu 2018 

vyčleněno 20 mil. Kč.

Vodovodní přivaděč, hlavní kanalizační stoka 

a kanalizace ve vnitřním Záluží

Stavba obsahuje vodovodní přivaděč, který 

bude napojen na vodovodní síť města v loka-

litě „pod nádražím“, dále vodovod pokračuje 

směrem do Cihelny a napojí se na koncovou 

armaturu u depozitářů Národního technického 

muzea. Rovněž bude vybudována hlavní kana-

lizační stoka mezi Zálužím a Čelákovicemi. Vel-

mi náročné bude budování kanalizačních stok 

v každé ulici v Záluží. Vedle předpokládané do-

tace je v rozpočtu alokováno 15 mil. Kč.

Víceúčelový sportovní areál v Záluží

V blízkosti současného fotbalového hřiště v Zá-

luží bude vybudován víceúčelový sportovní are-

ál. Jeho součástí bude dětské hřiště, venkovní 

posilovna, posilovací stroje pro seniory, inline 

dráha, víceúčelové hřiště pro kopanou, basket-

bal a další míčové sporty. V rozpočtu je vyčle-

něno 8,5 mil. Kč.

Rekonstrukce ulice Na Švihově

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. Cílem 

první etapy je vychýlit stávající trasu komunika-

ce ulice Na Švihově, vybudovat nová parkova-

cí stání a nové veřejné osvětlení s LED svítidly 

a nově propojit ulice Na Švihově a B. Smetany. 

Druhou etapu bude možné provést po opravě 

rozvodů technické infrastruktury a její součástí 

bude vybudování nových povrchů komunikace 

a chodníku. Odhadované náklady první etapy 

činí 5 mil. Kč.

Peronizace žst. Čelákovice

Zatímco oficiální termín ukončení akce je 

až 31. ledna 2019, cestující veřejnosti budou

nástupiště a podchody sloužit již od letních 

měsíců letošního roku. Město Čelákovice 

se finančně podílí na výstavbě podchodu do 

lokality Krátká Linva (1,5 mil. Kč) a na vybu-

dování kamerového systému v podchodech 

(0,5 mil. Kč). Na investiční akci SŽDC navazují 

investice města. Mezi ně patří rekonstrukce 

Kollárovy a části Sedláčkovy ulice a vybudo-

vání přístupového chodníku v ulici U Podjezdu

(5 mil. Kč).

Menší investiční akce

V plánu je vybudovat lávky z UHPC materiálu 

(stejný materiál, ze kterého je vybudována láv-

ka přes Labe, pozn. autorů) přes Čelákovický 

potok v Sadech 17. listopadu (2,5 mil. Kč). 

V přípravě je výstavba nové autobusové za-

stávky v Mochovské ulici (1 mil. Kč). Oprava 

vodovodů je plánována v Jiřinské a Sukově uli-

ci a v Jiřině (6,5 mil. Kč). Oprava kanalizace je 

plánována v ulicích Sukově, Čelakovského 

a v Jiřině (10 mil. Kč). V čistírně odpadních 

vod bude upraveno technologické zařízení 

(10 mil. Kč). Na táborové základně v Miličíně 

bude  postavena nová hlavní budova letního 

tábora (1 mil. Kč). Řada investic se týká 

bytového fondu a v rozpočtu je na ně vyčleněno 

10,5 mil. Kč.

Český rok 2018 – 100 let republiky v Čeláko-

vicích

Vedle investičních akcí bude město ve spolu-

práci s příspěvkovými organizacemi pořádat 

řadu kulturně-společenských akcí. Novinka-

mi jsou Novoroční koncert města 13. února, 

Koncert Velkého dechového orchestru města 

Zlína 22. června nebo Festival sportu 15. září. 

Z tradičních akcí se uskuteční Reprezentační 

ples města v duchu první republiky 3. břez-

na, Veselé Velikonoce na náměstí 31. března, 

Setkání na náměstí 9. června, Čelákovické 

filmové léto 12.–14. července a 16.–18. 

srpna nebo Výroční cena 28. října spo-

jená s jubilejními oslavami 100. výročí 

vzniku samostatného československého 

státu.

Josef Pátek, starosta,

Miloš Sekyra, místostarosta I

INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ 
AKCE MĚSTA V ROCE 2018

Strategie, která přinese 
střednímu Polabí

78 milionů, schválena
Do středního Polabí přišla poslední listopadový 

pátek opravdu výborná zpráva. Strategie MAS 

– Střední Polabí byla po třech letech intenziv-

ní práce schválena. Brzy se budou rozdělovat 

peníze.

Schválená strategie znamená pro střední Polabí 

78 milionů navíc, které se v následujících letech 

rozdělí prostřednictvím místních výzev. První vý-

zvy budou vyhlášeny už na začátku roku 2018, 

další budou následovat v průběhu roku i v roce 

2019. Podpořena bude například výstavba cy-

klotras, rekonstrukce cyklostezek, výstavba a 

provoz komunitních center, rekonstrukce škol 

a školek nebo výstavba a provoz sociálních 

podniků. Další peníze půjdou do zemědělství, 

do nezemědělského podnikání a na podporu 

místních výrobků. Úplně první výzva je plánova-

ná na leden 2018 a bude zaměřená na podporu 

příměstských táborů a školního klubu.

MAS Střední Polabí, z. s.

ZÁCHRANA LIDSKÉHO 
ŽIVOTA!

V pátek 15. prosince kolem poledne zachránila 

hlídka Městské policie Čelákovice – ve složení 

Vladimír Špička a Josef Tourek – život 87leté 

paní, která zřejmě chtěla ukončit svůj život sko-

kem do Labe – U Zdymadel.

Hlídka v té době prováděla svoji činnost v místě 

a díky velmi obětavé reakci strážníka Vladimíra 

Špičky, který ani na okamžik neváhal a v plné 

výstroji skočil pro topící se paní do Labe, paní 

žije a byla předána záchranné službě. 

Chci takto veřejně oběma kolegům poděkovat 

a vyslovit úctu za to, jak na tuto situaci zareago-

vali, a předešli tak ztrátě lidského života.

Chlapi, vážím si vaší práce!

Ladislav Grabowski,

ředitel Městské policie Čelákovice

Strážník Městské policie Čelákovice Vladimír Špička. 

Foto: archiv MP

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, p. o., a Mateřská škola Čelákovice, 
Přístavní 333, p. o., přijmou od 1. 3. 2018 

ekonomku příspěvkové organizace.

Požadujeme středoškolské vzdělání ekonomického směru a zkušenosti s vedením účetnictví 
příspěvkové organizace. Předpokládané úvazky jsou 0,5 a 0,25.
Své žádosti s životopisem zasílejte na e-mailové adresy: komenskeho.ms@seznam.cz
 info@mspristavni.cz
Ředitelky škol si vyhrazují právo nevybrat žádného z uchazečů.

Ulice Na Švihově. Foto: -dv-
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Zeleň plní mnoho funkcí od ekologických (má 

vliv na vodní režim půdy v území, poskytuje úto-

čiště živočichům, chrání půdu před erozí) přes 

hygienické (zachytává prach, ovlivňuje mikrokli-

ma v dané lokalitě, tlumí hluk, pohlcuje pachy) 

až po funkce estetické.

Město v loňském roce investovalo do výsadeb 

stromů více než 700 tis. Kč – bylo vysazeno 89 

stromů a více než 60 keřů.

Na místa v uličních stromořadích, kde byl od-

straněn původní strom, se snažíme průběžně 

doplňovat nové stromy. Doplňujeme i dřeviny, 

které byly vysazeny v rámci dotace SFŽP v roce 

2015 a uhynuly. V roce 2017 se jednalo o 18 

stromů a 30 keřů v lokalitách parků v Záluží, 

u ulice Rooseveltovy, u Kovohutí, Lumpa parku 

nebo na hřbitově a přilehlé aleji. Stejně pečuje-

me i o výsadby zrealizované v roce 2016 v ulici 

Rumunské s finančním přispěním Středočeské-

ho kraje.

Úplně nových výsadeb se dočkala ulice Vol-

manova stejně jako zelené plochy kolem budo-

vy učiliště, bývalého zdravotního střediska ve 

Stankovského ulici č. p. 144 a bytového domu 

č. p. 1625–1627 nebo zelený svah u ulice Čelá-

kovské na okraji Císařské Kuchyně.

Výsadba je ale pouze prvním krokem – ještě ně-

kolik let bude nutné stromek zalévat, opakovaně 

provádět výchovný řez a i v dospělosti jeho stav 

kontrolovat a reagovat adekvátně na změny.

Důležitým úkolem každého vlastníka stromu je 

zajistit provozní bezpečnost v jeho okolí, tedy 

aby nedocházelo k ohrožení zdraví, životů nebo 

majetku. Někdy nelze tento úkol splnit jinak, než 

nechat poškozený/mrtvý/nakloněný nebo jinak 

nebezpečný strom odstranit a vzniklou ekolo-

gickou újmu vynahradit výsadbou na tomtéž 

nebo jiném vhodném místě. Tyto nařízené ná-

hradní výsadby město rovněž provádí v soula-

du s podmínkami, které mu byly uloženy v roz-

hodnutí o povolení ke kácení té které konkrétní 

dřeviny. 

Město podalo žádosti o kácení celkem 50 ks 

stromů, 9 dřevin bylo odstraněno v režimu „ha-

várie“. To znamená, že jejich stavem byl zřejmě 

a bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo hro-

zila škoda značného rozsahu, a proto byl strom 

pokácen v nejkratším možném termínu, jeho 

stav zdokumentován a následně bylo odesláno 

oznámení o provedeném kácení na odbor život-

ního prostředí Městského úřadu Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav.

Neobvykle silným větrům, které vanuly v průbě-

hu roku 2017 několikrát, padly za oběť bezmála 

dvě desítky dřevin. Kvůli riziku statického selhá-

ní musel být odstraněn mohutný akát na hřbito-

vě, u kterého vítr ulomil kosterní větev. U břízy 

v parku v Záluží došlo k přeražení kmene pá-

dem mohutné větve ze sousedící vrby. Vrbu se 

podařilo pomocí redukčního řezu stabilizovat. 

Na konci října se vlivem silného větru vyvracely 

jehličnany snad ve všech částech města. Před-

chozí období bylo navíc bohaté na srážky, a tak 

vývratům dopomohla i promáčená půda.

V roce 2017 byly zinventarizovány dřeviny v ně-

kolika významných lokalitách – v parčíku Hájek, 

v lokalitě západně od areálu bývalého TOSu 

(ulice V Prokopě a Strojařská) a v části Zálu-

ží. V souladu s jejich závěry byly již provedeny 

nejnaléhavější zásahy – akutní kácení a akut-

ní ošetření dřevin, s dalšími etapami počítáme 

v příštích letech. Pro lokalitu „V Prokopě a Stro-

jařská“ bude v tomto roce vypracován projekt 

doplnění zeleně a jeho realizace proběhne nej-

pravděpodobněji na podzim roku 2018 nebo 

2019, aby nové stromy dostaly i zimní vláhu.

Závěrem bychom vás ještě v souvislosti se ze-

lení chtěli poprosit o spolupráci při zvyšování 

bezpečnosti provozu v našem městě. Zejména 

v ulicích, které jsou označeny značkou „Obytná 

zóna“, dochází často k tomu, že v zeleném pásu 

mezi oplocením soukromého pozemku a zpev-

něnou komunikací jsou občany vysazovány 

keře i stromy, které časem dorostou takových 

rozměrů, že zhoršují rozhledové poměry v křižo-

vatkách nebo zasahují větvemi do průjezdního 

profilu vozovky, takže projíždějící automobily se 

jim musí vyhýbat do protisměru. Dřeviny v křižo-

vatkách mohou být příčinou kolizních situací ne-

jen vozidel navzájem, ale i vozidel a dětí, které 

se v těchto zónách obvykle pohybují po vozov-

ce. Dalším nebezpečím jsou kameny, umístěné 

v blízkosti zpomalovacích pásů a v obloucích 

křižovatek těsně při hraně vozovky. 

Podle vyjádření komunikační inženýrky Policie 

ČR je pro zajištění bezpečnosti nezbytné od-

stranit kameny a přerostlé dřeviny, pravidelně 

ořezávat větve keřů a stromů tak, aby nezasa-

hovaly do jízdních pásů, a výšku živých plotů 

udržovat tak, aby nepřesáhla 70 cm, a odstranit 

porosty v křižovatkách.

Prosíme tedy, aby každý, kdo má k porostům 

na těchto prostranstvích nějaký osobní vztah, 

provedl nezbytná opatření. V opačném případě 

bude město postupně odstraňovat či upravovat 

tyto závady.

Lenka Rašínová, odbor životního prostředí

Foto: archiv odboru

VÝSADBY NOVÉ ZELENĚ V ROCE 2017

Tříkrálová sbírka 2018
Ve dnech od 1. do 15. ledna pořádá Charita České republiky akci Tříkrálové sbírky. Skupinky koled-

níků budou obcházet města, městyse a vesnice po celé ČR.

Farní charita Neratovice je od roku 2001 každoročně zapojena do tohoto celorepublikového projek-

tu. Naši koledníci se sbírky zúčastní ve dnech od 3. do 10. ledna 2018. Sbírka je určena, stejně jako 

v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. 

Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladni-

ček. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji 

sítě sociálně-zdravotních služeb v našem regionu.

Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice
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Přivítáni do života byli
v sobotu 16. prosince 2017

tito noví občánci města Čelákovic

Lukáš Šťastný, Michal Pop, Sofie Poklopová, Ondřej Muzika, Matyáš Kaller,

Daniel Austin, Michael Šifra, Adéla Doležalová, Terezie Švehlová, Adam Koch,

Zoe Mariam Samassa, Matěj Veselý a Sofie Tereza Ortmanová.

senioři

Plány do nového roku
V úvodu vám přeji, aby byl rok 2018 dobrý a milostivý. Každý máme svá 

trápení, třeba se zdravotním stavem, s dětmi, se sousedy. A abychom to 

vše vyřešili, musíme na to mít sílu a chuť. Nebuďte sami, přijďte mezi své 

vrstevníky a zúčastněte se našich aktivit, které právě pro vás připravuje-

me. Dostanete novou sílu a elán do života. Podělte se o své potřeby a tře-

ba se najde někdo, kdo vám pomůže. Vím, že každý nemá počítač, aby se 

mohl spojit e-mailem, tak zavolejte telefonem.

V prosinci jsme se sešli na setkání v Kulturním domě. Je dobře, že přichází 

stále více lidí. Nemyslete si, že když přijdete, jste hned zařazení mezi „sta-

ré“. My si o sobě také nemyslíme, že patříme do starého železa. Pokud by 

někdo chtěl fotky ze setkání, ozvěte se.

A nyní již, co chystáme na tento rok. Nově začne mezi nás patřit skupi-

na keramiky. Pokusíme se také zařadit se do dopoledního cvičení Lenky 

Skalické ve studiu v Kostelní ulici č. p. 39 (místo drogerie). Každé cvičení 

je od 10.00 hod. V pondělí je zaměření na pilates s jogou, tedy pomalej-

ší. V pátek je cvičení trochu svižnější, pro ty, co se nebojí pohybu. Obojí 

cvičení je pro seniory upravené na 60 Kč. Páteční cvičení začíná 12. ledna 

a pondělní 15. ledna v 10.00 hod. 

Doufám, že se přijdete podívat, čeho jste ještě schopni. A věřím, že jste 

schopni dostatečně. Dále pokračuje v pondělí v KD cvičení na židlích, ve 

středu kurz trénování paměti, také angličtina. Nemohu také zapomenout 

na pěkné akce Routy. Jistě během roku někam pojedeme na výlet. Také 

se hledá paní na občasné hlídání dvou roztomilých dětí – chlapec 5 let 

a děvčátko 3 roky. Rodiče jsou velmi milí lidé.

Na těchto stránkách se budeme setkávat dál, i když někdy vám napíše 

třeba některá ze spolupracovnic. Ať se vám tedy tento rok povede, abyste 

ho mohli na konci pochválit.

Anděla Nosková

Prosincové setkání seniorů v Kulturním domě. Foto: archiv autorky

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je umístě-

ná mezi okny na obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se dozvíte, 

kdy a kde se co koná.

Kontakty:
Anděla Nosková,
e-mail: anybety@seznam.cz, tel.: 608 750 633
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

Foto: Jiří Suchý
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Otázka Za dobu působení v Zastupitelstvu 

města jsme se setkali s nepřijetím 

příspěvků a jejich neotištěním ze 

strany redakční rady opakovaně. 

Pojem cenzura ve smyslu potlačení 

veřejného sdělení, které může být 

považováno za nevhodné, škodlivé, 

citlivé a politicky nesprávné, by-

chom pro rozhodnutí redakční rady 

nepoužili. Stanovisko redakční rady 

vnímáme jako právo na utváření 

obsahu periodika. 

V letech 2013–2014 projednávala 

můj příspěvek na téma „Volám 

stále!“ dokonce Rada města Čelá-

kovic. S neotištěním příspěvků se 

setkali v uvedeném období i naši 

zastupitelé Petr Studnička, Jarmila 

Volfová a v minulosti i Miroslav 

Opa. Pro nás je zásadní, aby 

Zpravodaj města Čelákovic přinášel 

aktuální a objektivní informace ob-

čanům našeho města. Tímto děkuji 

členům redakční rady za tvůrčí pří-

stup při zpracování měsíčníku i za 

iniciování nové grafiky u příležitosti 

40 let existence Zpravodaje v roce 

letošním. Jsem rád, že čelákovický 

Zpravodaj patří mezi nejvyhledá-

vanější zdroj informací o životě ve 

městě.

Josef Pátek, zastupitel

ODS
Zastupitelé zvolení za ANO 2011 se 

k tématu nevyjádřili.

ANO 2011
Zastupitelé zvolení za PRO Č se 

k tématu nevyjádřili.

PRO Č

Zastupitelka zvolená za KSČM se 

k tématu nevyjádřila.

KSČM
Ne, s cenzurou ne.

Renata Fialová, zastupitelka

SNK Naše Čelákovice
Nejdříve mi dovolte, srdečně popřát 

všem čtenářům Zpravodaje a ob-

čanům našeho města do roku 2018 

především pevné zdraví, mnoho 

pracovních úspěchů 

a rodinnou pohodu.

Nyní stručně k otázce. Už jen holý 

fakt, že šéfem rádoby „nezávislého 

plátku“ je místostarosta města, 

o něčem vypovídá. Příspěvky jsou 

tendenční a často velice neobjektiv-

ní. K cenzuře textů bohužel dochá-

zí, a co se „vrchnosti“ nelíbí, není 

pro jistotu otištěno vůbec. Tudíž 

kromě této platformy, kde kladené 

otázky generuje bůhví kdo, nic 

dalšího k otištění neposílám. Dá se 

však konstatovat, že to vedení měs-

ta „dělá chytře“. V krátkých, avšak 

vydatných dávkách krmí občany 

o investicích apod. akcích města, 

které ale nejsou, a když už jsou, 

tak investorem město není. Navrch 

toho se uváže krásná mašlička 

v podobě líbivých akcí, jako je např. 

kluziště nebo letní kino. Nakonec 

se všichni pochválí, jak je všechno 

fajn, že jsou vlastně za rok volby 

a že by tu zase hoši moc rádi další 

čtyři roky zůstali s námi.

 Tomáš Janák, zastupitel

TOP 09
Ne.

Petr Bařina, zastupitel

ČSSD

Setkali jste se

ve Zpravodaji s cenzurou 

svých textů?

?????? ?
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zprávy z radnice / dopisy

Hořící kontejnery

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 v 1.53 hod. bylo přijato 

telefonické oznámení, že před panelovým do-

mem v ulici Spojovací hoří čtyři plastové kontej-

nery. Hlídka vyjela na místo a vyrozuměla HZS. 

Naštěstí hořely jen dva ze čtyř kontejnerů. Zbylé 

dva kontejnery hlídka odstranila z místa, aby za-

bránila dalšímu šíření požáru. Na místo dorazila 

hlídka HZS, PČR a JSDH Čelákovice. Následně 

provedla hlídka MP preventivní kontrolu dalších 

kontejnerových míst v Čelákovicích.

Krádež autobaterií

V úterý 5. 12. 2017 v 4.09 hod. telefonicky ozná-

mil občan, že mu v ul. Boženy Němcové nezná-

mý pachatel odcizil z nákladního vozidla zn. DAF 

autobaterie. Hlídka zjistila, že neznámý pachatel 

u uvedeného vozidla, které bylo zaparkované 

před domem, vypáčil kryt na baterie a ty násled-

ně odcizil. Dále bylo zjištěno, že pachatel stejným 

způsobem odcizil baterie z nákladního vozidla zn. 

IVECO, které bylo zaparkované na protější straně 

domu. Způsobená škoda činí asi 15 000 Kč. O celé 

věci bylo informováno OO PČR Čelákovice, které 

se s oznamovateli dohodlo na dalším postupu.

Vloupání do vozidla

V pátek 8. 12. 2017 v 20.37 hod. oznámila ob-

sluha MKDS, že na parkovišti před Kovohutěmi 

se pokouší neznámá osoba dostat se do osob-

ního motorového vozidla. Hlídka na místě za-

stihla osobu, která se pokoušela manipulovat se 

zmíněným vozidlem. Hlídka oznámila celou věc 

PČR, která si výše uvedeného převzala. Dále po-

žádala o kamerový záznam MKDS, který byl ná-

sledně stažen a předán na OO PČR Čelákovice.

Kolaps muže

V pondělí 11. 12. 2017 v 13.02 hod. bylo přijato 

telefonické oznámení pokladní žst. Čelákovice, 

že ve vstupní hale nádraží se nachází muž, kte-

rý se klepe po celém těle. Hlídka MP pak přijala 

další oznámení, že muž upadl a z úst mu teče 

krev a pěna. Hlídka muže uložila do stabilizované 

polohy a na místě vyčkala do příjezdu RZS, kte-

rá si muže převzala s podezřením na epileptický 

záchvat. Muž byl po základním ošetření převe-

zen sanitním vozem do nemocnice Na Bulovce.

Zaběhnutá kočka

V pondělí 11. 12. 2017 v 19.35 hod. se na slu-

žebnu MP Čelákovice dostavila žena a hlídce 

sdělila, že dnes nebyla doma, pouze její druh, 

a nejspíše jeho neopatrností utekla kočka, která 

by neměla být venku. Kočka je černobílé barvy 

a potřebuje lékařské ošetření kvůli zranění. Dále 

uvedla, že ve městě je hodně týraných koček, 

a proto požaduje, aby hlídka „vytěžila“ sousedy, 

jelikož má silné podezření, že kočku někdo ze 

sousedů zavřel a týrá ji. Žena konkrétně uvedla 

jednu z rodin. Hlídka na místě však zjistila, že 

kočka se již nachází doma.

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti 
městské policie

Dne 28. prosince oslavil 85 let 

pan Bohumil KEŘTOF z Če-

lákovic.

Všechno nejlepší, hlavně 

hodně zdraví, přejí manželka 

a děti s rodinami.

Děkujeme všem za projeve-

nou soustrast k úmrtí našeho 

tatínka a dědečka Václava 

SEIDLA v listopadu 2017.

Syn Václav a dcera Hana 

s rodinou

Dne 31. prosince 2017 uply-

nulo 10 let od doby, kdy nás 

opustila naše maminka a ba-

bička Hana SEIDLOVÁ.

Všichni, kdo jste ji znali a měli 

rádi, vzpomeňte s láskou 

s námi.

Syn Václav a dcera Hana s rodinou

Dne 4. ledna 2018 uplyne již 

rok, co nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, tatínek, dě-

deček, pradědeček pan Vác-

lav PIVOŇKA.

Se smutkem v srdci s láskou 

vzpomínáme.

Manželka Marie, dcery Marie, Ivana s manže-

lem, vnoučata, pravnoučata

Dne 31. ledna 2018 uplyne 10 

let od úmrtí pana Miloslava 

NESLÁDKA. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte si na něj s námi.

Děkuje rodina.

společenská kronika

Přání
Vážení a milí spoluobčané,

dovolte nám, abychom vám k začátku nového 

roku popřáli, aby vás co nejdéle provázela klid-

ná, pokojná a radostná atmosféra svátků vá-

nočních. Současně i hodně zdraví, spokojenos-

ti, osobních úspěchů, radosti v okruhu svých 

nejbližších, kamarádů či přátel a velkou dávku 

pozitivního myšlení a optimismu do následují-

cích měsíců. 

Petr Bařina, zastupitel za ČSSD, Veronika 

Knobová, předsedkyně MO ČSSD Čelákovice

Komíny
Doby, kdy celoročně dýmající komíny továren, 

uhelných elektráren, hutí a výtopen byly bez 

ohledu na politický režim symbolem budovatel-

ského úsilí, prosperity a blahobytu, jsou pryč. 

Každý už dávno ví, že různobarevné kouře (po-

čínaje černou, oranžovou konče), valící se z ko-

mínů všech průměrů a výšek, obsahují zpravidla 

velmi škodlivé nebo obtěžující látky. To jsou ty 

zapeklité emise, s nimiž se obchoduje, což po-

važuji za nemravné a za obdobu středověkých 

odpustků (zaplať a bude ti odpuštěno, vypustíš-

-li méně než smíš, můžeš na tom ještě vydělat). 

Čelákovice mají toto období už také za sebou 

a doufejme, že natrvalo. Zdejší čtyři zbývající 

tovární komíny jsou „němé“. Jeden z nich, asi 

nejstarší – sirotek po bývalé Límanově cihelně 

vlevo od silnice do Záluží, by mohl být pasován 

na technickou památku. Pohledem na něj zblíz-

ka zjistíte, že i tovární komín může být krásný.

chodíme kolem nich

Na velké zdroje znečišťování ovzduší, včetně 

tzv. skleníkových plynů, respektive na jejich ko-

míny si naši zákonodárci a inspektoři „vyšlápli“ 

už 90. letech minulého století. Teď došlo na ko-

míny městských a venkovských lokálních tope-

nišť od kamen a kotlíků rodinných domků a cha-

lup. Prý takový komínek ke komínku také „hodí“ 

nějaké to znečištění, potažmo korunu do státní 

kasy přesto, že lidí, kteří topí levnějším hnědým 

uhlím nebo čímsi jiným než zemním plynem,

výrazně ubylo. Je to vidět i v našem městě, 

i když „čmoudily“ přece jen najdete. Vždyť 

topná sezona je v plném proudu.

Ivan Vaňousek

Komín bývalé Límanovy cihelny. Foto: -iv-

Jeden ze zbývajících. Foto: -iv-

Jeden z nejstarších (1736) – mlýnský komín. Foto: -iv-
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Příjmy
skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  1 Daňové příjmy 188 118,00

  1111 daně z příjmů fyzických osob 
   ze závislé činnosti 38 500,00

  1112 daně z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 000,00

  1113 daně z příjmů fyzických osob 
   z kapitálových výnosů 3 100,00

  1121 daně z příjmů právnických osob 34 500,00

  1122 daně z příjmů právnických osob 
   za obce 14 500,00

  1211 daň z přidané hodnoty 79 000,00

  1333 poplatky za uložení odpadů 260,00

  1334 odvody za odnětí půdy 
   ze zemědělského půdního fondu 4,00

  1340 poplatek za provoz shromažďování 
   a odstraňování komunálního odpadu 6 062,00

  1341 poplatek ze psů 313,00

  1343 poplatek za užívání veřejného 
   prostranství 430,00

  1345 poplatek z ubytovací kapacity 40,00

  1361 správní poplatky 1 609,00

  1381 daň z hazardních her 3 000,00

  1511 daň z nemovitostí 5 800,00

2   Nedaňové příjmy 34 298,00

 2460  splátky půjčených prostředků 
   od obyvatelstva  

      fond rozvoje bydlení 10,00

 2144  ostatní služby  

      reklamy 150,00

 2169  ostatní správa v průmyslu, stavebnictví 0,00

 2219  ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací  

      parkovací automat - parkovné 55,00

 2292  dopravní obslužnost  

        příspěvek od Tesco 67,00

 2399  ostatní záležitosti vodního hospodářství  

      nájem 22 599,00

 3319  záležitosti kultury  

      vstupné z koncertů 30,00

 3349  ostatní záležitosti sdělovacích 
   prostředků  

      ZMČ - reklamy 500,00

 3412  sportovní zařízení  

      sauna, Záluží 266,00

 3429  ostatní zájmová činnost a rekreace  

      chata Huť 100,00

 3634  lokální zásobování teplem  

      kotelny - nájem 8 228,00

 3639  komunální služby   

      nájem z pozemků, věcná břemena 685,00

 3722  sběr a svoz komunálních odpadů  

      prodej pytlů na odpady 30,00

 3725  využívání a zneškodňování

   komunálních odpadů  

      příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM 1 200,00

 5311  bezpečnost a veřejný pořádek  

      pokuty ukládané MP 310,00

 5512  požární ochrana  

      úhrady pojišťoven za výjezdy JSDH 20,00

 6171  činnost místní správy 44,00

 6310  příjmy z finančních operací  

      úroky z vedení účtů 4,00

  3 Kapitálové příjmy 0,00

 3633  výstavba a údržba inženýrských sítí 0,00

   Vlastní příjmy 222 416,00

  4 Transfery 23 387,00

  4112 neinvestiční transfery ze státního 
   rozpočtu v rámci souhrnných 
   dotačních vztahů 10 243,00

  4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 700,00

 skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

3319 5 záležitosti kultury 2 890,00

3349 5 ostatní záležitosti sdělovacích 
   prostředků - ZMČ 825,00

3392 5 zájmová činnost v kultuře  

      Kulturní dům 414,00

3392 5331 zájmová činnost v kultuře  

      příspěvek 3 000,00

 3392  zájmová činnost v kultuře 3 414,00

3399 5 ostatní záležitosti kultury 320,00

3399 5 ostatní záležitosti kultury  

      osadní výbory 80,00

3399 5 ostatní záležitosti kultury  

      dotace z rozpočtu města 1 750,00

3399  ostatní záležitosti kultury 2 150,00

 34  tělovýchova a zájm. činnost 21 658,00

3412 5 sportovní zařízení  

      sauna, bazén, hala, hřiště, ČeSpo 839,00

3412 5331 sportovní zařízení  

      příspěvek - Čelákovická sportovní 3 450,00

3412 6 sportovní zařízení 8 400,00

3412  sportovní zařízení 12 689,00

3419 5 ostatní tělovýchovná činnost 39,00

3419 5 ostatní tělovýchovná činnost  

      dotace - podpora sportovních oddílů 3 000,00

3419  ostatní tělovýchovná činnost 3 039,00

3421 5 využití volného času dětí a mládeže  

      MDDM a dětská hřiště 44,00

3421 5331 využití volného času dětí a mládeže  

      příspěvek - MDDM 2 670,00

3421 6 využití volného času dětí a mládeže 2 400,00

3421  využití volného času dětí a mládeže 5 114,00

3429 5 ostatní zájmová činnost a rekreace  

      chata Huť 816,00

 35  zdravotnictví 500,00

3541 5 prevence před drogami 400,00

3541 5 prevence před drogami  

      dotace 100,00

3541  prevence před drogami 500,00

 36  bydlení, komunální služby, územní 

   rozvoj 40 726,00

3612 6 bytové hospodářství 10 625,00

3613 6 nebytové hospodářství 0,00

3631 5 veřejné osvětlení 300,00

3631 6 veřejné osvětlení 200,00

3631  veřejné osvětlení 500,00

3632 5 pohřebnictví 20,00

3635 5 územní plánování 10,00

3635 6 územní plánování 483,00

3635  územní plánování 493,00

3639 5 komunální služby a územní rozvoj 988,00

3639 5331 komunální služby a územní rozvoj  

      příspěvek - Technické služby 26 000,00

 3936 6 komunální služby a územní rozvoj 2 100,00

3639  komunální služby a územní rozvoj 29 088,00

 37  ochrana životního prostředí 11 077,00

3716 5 monitoring ochrany ovzduší 0,00

3722 5 sběr a svoz komunálních odpadů 8 577,00

3745 5 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 430,00

3792 5 ekologická výchova a osvěta 70,00

 4  Sociální věci 2 357,00

4351 5 pečovatelská služba 57,00

4351 5  pečovatelská služba  

      dotace - podpora sociálních služeb 300,00

4351 5331 Pečovatelská služba 2 000,00

4351  pečovatelská služba 2 357,00

5   Bezpečnost státu a právní ochrana 11 231,00

5212 5 ochrana obyvatelstva 352,00

5311 5 bezpečnost a veřejný pořádek  

      Městská policie, kamerový systém 9 107,00

5311 6 bezpečnost a veřejný pořádek 550,00

5311  bezpečnost a veřejný pořádek 9 657,00

5512 2 požární ochrana 

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  4131 převody z vlastních fondů 
   hospodářské činnosti 11 500,00

  4139 převody z vlastních fondů  944,00

   Příjmy celkem 245 803,00

  8 Financování 132 000,00

  8115 změna stavů prostředků na bank. 
   účtech  

      zůstatky na účtech k 31. 12. 2017 132 000,00

  8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  

   Zdroje celkem 377 803,00

Výdaje
     

  1 Zemědělství  100,00

 1014 5 zvláštní veterinární péče 100,00

 2 2 Průmyslová a ostatní odvětví 
   hospodářství 155 955,00

 22 22 doprava 17 555,00

2212 5 silnice 425,00

2212 6 silnice 2 000,00

2212  silnice 2 425,00

2219 5 ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací 3 130,00

2219 6 ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací 10 100,00

2219  ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací 13 230,00

2221 5 provoz veřejné silniční dopravy 0,00

2221 6 provoz veřejné silniční dopravy 1 000,00

2221  provoz veřejné silniční dopravy 1 000,00

2292 5 dopravní obslužnost 900,00

 23  vodní hospodářství 138 400,00

2310 5 pitná voda 54 350,00

2310 6 pitná voda 5 080,00

2310  pitná voda 59 430,00

2321 5 odvádění a čištění odpadních vod 55 380,00

2321 6 odvádění a čištění odpadních vod 23 590,00

2321  odvádění a čištění odpadních vod 78 970,00

 3  Služby pro obyvatelstvo 130 664,00

 31, 32  vzdělávání 36 951,00

3111 5 předškolní zařízení   

      mateřské školy 345,00

3111 5331 MŠ Přístavní  

      příspěvek 1 500,00

3111 5331 MŠ Rumunská  

      příspěvek 1 900,00

3111 5331 MŠ J. A. Komenského  

      příspěvek 1 300,00

 3111 6 předškolní zařízení  0,00

3111  předškolní zařízení  5 045,00

3113 5 základní školy 3 380,00

3113 5331 ZŠ J. A. Komenského  

      příspěvek 3 900,00

3113 5331 ZŠ Kostelní  

      příspěvek 3 300,00

3113 6 základní školy 20 663,00

3113  základní školy 31 243,00

3231 5 ZUŠ Jana Zacha 33,00

3231 5331 ZUŠ Jana Zacha  

      příspěvek 630,00

3231  ZUŠ Jana Zacha 663,00

33   kultura 19 752,00

3314 5 činnosti knihovnické    

      Městská knihovna 40,00

3314 5331 činnosti knihovnické    

        příspěvek 4 813,00

3314  činnosti knihovnické  4 853,00

3315 5 činnosti muzeí a galerií  

      Městské muzeum 20,00

3315 5331 činnosti muzeí a galerií  

      příspěvek 5 000,00

3315 6 činnosti muzeí a galerií 600,00

3315  činnosti muzeí a galerií 5 620,00
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skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

   Příjmy  

  1 Daňové příjmy 188 118,00

  2 Nedaňové příjmy 34 298,00

  3 Kapitálové příjmy 0,00

   Vlastní příjmy 222 416,00

  4 Přijaté dotace 23 387,00

   Příjmy celkem 245 803,00

   Výdaje  

 1 5 Zemědělství 100,00

 2 5+6 Průmyslová a ostatní odvětví 
   hospodářství 155 955,00

 3 5+6 Služby pro obyvatelstvo 130 664,00

 4 5 Sociální věci 2 357,00

 5 5+6 Bezpečnost státu 11 231,00

 6 5+6 Všeobecná veřejná správa 73 366,00

   Výdaje celkem 373 673,00

   Financování  

  8115 Zůstatky na účtech 132 000,00

  8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00

  8124 Splátky úvěrů a půjček -4 130,00

   Financování 127 870,00

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

   JSDH Čelákovice 1 222,00

6   Všeobecná veřejná správa 73 366,00

6112 5 zastupitelstva obcí 4 726,00

6115 5 volby do zastupitelstev ÚSC 376,00

6118 5 volba prezidenta 403,00

6171 5 činnost místní správy 35 425,00

6171 6 činnost místní správy 6 800,00

6171  činnost místní správy 42 225,00

6310 5 obecné příjmy a výdaje 
   z finančních operací 150,00

6320 5 pojištění funkčně nespecifikované  

      pojištění majetku města 454,00

6330 5 převody vlastním fondům 440,00

6399 5 ostatní finanční operace  

      platby daní 18 500,00

6402 5 finanční vypořádání minulých let 50,00

6409 5 ostatní činnosti  

      rozpočtová rezerva 6 042,00

  5 provozní výdaje celkem 279 082,00

  6 investiční výdaje celkem 94 591,00

  5+6 výdaje celkem 373 673,00

  8 Financování 4 130,00

  8124 splátky úvěrů a půjček 4 130,00

   Čerpání celkem 377 803,00

 

 skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

    Příspěvky příspěvkovým 

   organizacím  

3111 5331 MŠ Přístavní 1 500,00

3111 5331 MŠ Rumunská 1 900,00

3111 5331 MŠ J. A. Komenského 1 300,00

3113 5331 ZŠ J. A.  Komenského 3 900,00

3113 5331 ZŠ Kostelní 3 300,00

 3231 5331 ZUŠ Jana Zacha 630,00

3314 5331 Městská knihovna 4 813,00

3315 5331 Městské muzeum 5 000,00

3392 5331 Kulturní dům 3 000,00

3412 5331 Čelákovická sportovní 3 450,00

3421 5331 Městský dům dětí a mládeže 2 670,00

3639 5331 Technické služby 26 000,00

4351 5331 Pečovatelská služba 2 000,00

   Příspěvky celkem 59 463,00

   Dotace z rozpočtu města 

   určení oblasti dotace  

3399 5xxx ostatní záležitosti kultury  OŠIK  1 750,00

3419 5xxx ostatní tělovýchovná činnost OŠIK 3 000,00

3541 5xxx prevence před drogami  OOZ 100,00

4351 5xxx pečovatelská služba  OOZ 300,00

   Dotace celkem 5 150,00

Rekapitulace rozpočtu

Rozpočet na rok 2018 je sestaven v příjmové 

i výdajové části v paragrafovém znění platné 

rozpočtové skladby, tj. v sumarizovaných uce-

lených dílčích částech rozpočtu. Výdaje jsou 

v jednotlivých paragrafech členěny na běžné 

– provozní a kapitálové – investiční. Příjmy roz-

počtu jsou ve výši 245 803 tis. Kč a výdaje ve 

výši 373 673 tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako 

schodkový, je vyrovnán finančními prostředky 

z minulých let, které jsou obsaženy v části fi-

nancování. Financování, třetí část rozpočtu, je 

rozdělena na část „příjmovou“, která je přiřaze-

na k příjmům rozpočtu, a část „výdajovou“, kte-

rá je přiřazena k výdajové části. Je tím přehled-

něji znázorněna vyrovnanost rozpočtu, která je 

dosažena zapojením předpokládaných zůstatků 

na účtech města k 31. 12. 2017.

PŘÍJMY
Daňové příjmy

Předpokládané daňové výnosy na rok 2018 

jsou odvozeny jednak z průběhu jejich plnění 

v roce 2017 a jednak z odborného odhadu, kte-

rý pro obce zpracovává společnost Cityfinance. 

V roce 2018 budou daňové výnosy pro obce 

vyšší na základě úpravy zákona o rozpočtovém 

určení daní. Rozhodující jsou výnosy daně z pří-

jmů fyzických osob, daně z příjmů právnických 

osob a především DPH. Daň z příjmů obce je 

uvedena shodná v příjmech i výdajích rozpočtu.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vy-

chází z počtu trvale bydlících občanů ve měs-

tě a výše poplatku na občana, která je určena 

příslušnou vyhláškou města. Pro rok 2018 je 

schválená výše 528 Kč.

Poplatky ze psů, poplatky z veřejného prostran-

ství a z ubytovací kapacity a správní poplatky 

jsou uvedeny v předpokládaných hodnotách, 

odvozených z plnění roku 2017. 

Daň z hazardních her nahradila odvody z loterií 

a podobných her a z výherních hracích přístrojů. 

Do příjmů města je přidělována podobně jako da-

ňové výnosy prostřednictvím finančního úřadu. 

Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány 

na hodnotu 5,8 mil. Kč.

Nedaňové příjmy

Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou pří-

jmy z pronájmu majetku města. V roce 2018 je 

to opět z pozemků, vodovodů a kanalizací, ko-

telen. Objem těchto příjmů je stanoven na hod-

notu 31,6 mil. Kč. Součástí rozpočtu již nejsou 

příjmy z nájmů bytových a nebytových prostor. 

K dalším větším příjmům patří příjmy za tříděný 

odpad od EKO–KOM, reklam v ZMČ a příjmy 

z činnosti Městské policie. 

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy na rok 2018 nejsou plánovány 

žádné.

Transfery (Dotace)

V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon 

státní správy, kterou Městský úřad Čelákovice 

provádí v přenesené působnosti, zejména čin-

nosti stavebního úřadu, matriky a další činnosti 

vykonávané ostatními odbory úřadu. Výše do-

tace je zatím v hodnotě roku 2017. V okamžiku 

oznámení její skutečné výše bude provedena její 

úprava. Další dotací, která je na základě před-

pokladu zařazena do příjmů rozpočtu, je dotace 

od obcí, která zahrnuje úhrady za služby Měst-

ské policie a dobrovolných hasičů na základě 

veřejnoprávních smluv. 

Na položce 4131 je uveden převod prostředků 

z hospodářské činnosti. Další transfery, přede-

vším investiční, které město očekává k posílení 

investičních akcí, je možné do rozpočtu zapojit 

na základě rozhodnutí o přidělení dotace nebo 

smlouvy o poskytnutí dotace.

VÝDAJE
Výdajová část rozpočtu zahrnuje provozní výda-

je určené na provoz úřadu a města, příspěvky 

pro příspěvkové organizace zřízené městem 

a investiční výdaje. 

Zemědělství

Tato část rozpočtu obsahuje především výdaje 

za umístění psů do útulku a výdaje na deratizaci. 

Průmyslová a ostatní odvětví 

hospodářství

Doprava

Běžné provozní výdaje pro silnice jsou přede-

vším na údržbu dopravního značení. Pláno-

vané investiční výdaje jsou určeny pro lokalitu 

Na Švihově. Pro ostatní záležitosti pozemních 

komunikací jsou provozní výdaje určeny přede-

vším pro opravu Kollárovy ulice. Investiční vý-

daje jsou plánovány pro rekonstrukce chodníku 

U Podjezdu, parkoviště Na Švihově a lávky přes 

Čelákovický potok. Další výdaje jsou na autobu-

sovou zastávku Mochovská a provoz autobuso-

vých linek.

Vodní hospodářství

V roce 2018 jsou plánovány např. opravy vodo-

vodů v Jiřinské a Sukově ulici, v Jiřině, rekon-

strukce armatur ve vodojemu, výměna nefunkč-

ních šoupat. Investice jsou plánovány do Záluží 

na vodovodní přivaděč. V oblasti odpadních 

vod jsou plánovány opravy kanalizací v Sukově 

a Čelakovského ulici a v Jiřině. Z investic je plá-

novaná stoka v Záluží, v ulici Miroslava Maška, 

úprava technologických zařízení v ČOV. Vedle 

toho je v této části značná finanční rezerva na 

další připravované akce, která je tvořena z ná-

jemného z vodovodů a kanalizací, to je určeno 

na obnovu těchto zařízení.

komentář k rozpočtu
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rozpočet

Služby pro obyvatelstvo

Školství 

Výdaje na školství jsou jednak provozní výdaje, 

především příspěvky na činnost 3 mateřských 

a 2 základních škol a základní umělecké ško-

ly, jednak investiční výdaje. Rozhodující inves-

tiční akcí je dostavba ZŠ Kostelní. Kromě této 

akce je plánována oprava rozvodů vody v ZŠ 

J. A. Komenského a oprava střechy ZŠ Kostelní.

Kultura

Výdaje do oblasti kultury jsou realizovány ze-

jména formou příspěvků na provoz Městské 

knihovny, Městského muzea a Kulturního domu. 

Další výdaje se realizují prostřednictvím odboru 

školství, informací a kultury, který každoročně 

zajišťuje propagaci města, tvorbu ZMČ, akce 

města v průběhu roku i na konci roku spojené 

s adventem. Součástí par. 3399 jsou i dotace 

spolkům v plánované výši 1,75 mil Kč. Uvedené 

investiční výdaje jsou na projektovou dokumen-

taci pro rekonstrukci Městského muzea.

Tělovýchova a zájmová činnost

V této oblasti jsou plánovány výdaje na provoz 

sportovních zařízení, která patří do příspěvkové 

organizace Čelákovická sportovní, zahrnují vý-

daje na menší opravy v bazénu a stadionu, pří-

spěvek pro Čelákovickou sportovní a investiční 

výdaje na hřiště v Záluží. 

Další částí výdajů jsou plánované dotace z roz-

počtu města na podporu sportovních oddílů ve 

výši 3 mil. Kč. 

Výdaje pro MDDM Čelákovice zahrnují především 

příspěvek pro tuto organizaci a výdaje na stavbu 

nové hlavní budovy letního tábora v Miličíně.

Poslední oblastí výdajů jsou výdaje na provoz 

objektu Huť.

Zdravotnictví

Vyčleněné prostředky jsou určeny na prevenci 

před drogami a Projekt primární prevence rizi-

kového chování. 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Součástí rozpočtových výdajů jsou výdaje na 

rekonstrukce obytných domů. Ostatní výdaje 

jsou předmětem hospodářské činnosti.  

Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány na 

opravy v Jiřině a na nové osvětlení v lokalitě Na 

Švihově.

Výdaje na komunální služby jsou především for-

mou příspěvku na provoz Technických služeb 

Čelákovice, které zajišťují pro město zejména 

údržbu komunikací, veřejného osvětlení, pro-

voz separačního dvora, likvidaci odpadů, péči 

a údržbu zeleně a zabezpečování sekání trávy 

na celém území města, a na nákup pozemků.

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 6 mil. Kč. Dalším výda-

jem je plánovaný nákup kontejnerů na biood-

pad. 

Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřej-

nou zeleň. V rozhodující míře na ošetřování stá-

vající zeleně a na výsadbu nové. 

Sociální věci

Rozhodující je příspěvek na provoz příspěvko-

vé organizace Pečovatelská služba Čelákovice 

a dále dotace z rozpočtu města. 

Bezpečnost státu a právní ochrana

Výdaje jsou především na činnost Městské po-

licie, kamerového systému a Jednotku SDH. 

Městská policie i JSDH zabezpečují služby i pro 

sousední obce na základě veřejnoprávní smlou-

vy. Výdaje pro obě složky jsou z rozhodující 

části provozní. Investiční výdaje jsou na rozší-

ření kamerového systému v novém podchodu 

železniční stanice Čelákovice.

Všeobecná veřejná správa a služby

Státní správa, samospráva

Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupi-

telstva města a s činností Městského úřadu. 

Výdaje jsou z hlediska struktury totožné jako 

v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, 

které nelze zahrnout do jiných částí rozpočtu. 

Jsou to především výdaje na platy, pojištění za-

městnanců, výdaje spojené s provozem obou 

objektů Městského úřadu a všechny ostatní 

výdaje spojené s funkčností Městského úřadu, 

který zajišťuje činnosti v samostatné působnos-

ti i v přenesené působnosti. Sem je směrována 

dotace na správu, uvedená v příjmové části. 

Plánované investiční výdaje jsou na pořízení no-

vého software pro ekonomické agendy. 

V roce 2018 bude volba prezidenta a volby do 

zastupitelstev ÚSC. Na zajištění voleb je vždy 

poskytována dotace.

Další výdaje v této části rozpočtu jsou za vede-

ní účtů u bank, pojištění majetku, tj. především 

budov, které je dáno smlouvami s pojišťovnami.

Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která je 

uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové čás-

ti, tato daň se neodvádí, a DPH, která se odvádí 

prostřednictvím finančního úřadu státu.

Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva vyjadřuje 

část prostředků, které nemají v době sestavo-

vání rozpočtu přesné určení. 

FINANCOVÁNÍ
Třetí část rozpočtu doplňuje části rozpočtu pří-

jmy a výdaje a vyjadřuje vazby a vztahy, které 

nejsou příjmy a výdaji roku 2018. Na příjmové 

straně to je předpokládaná hodnota zůstatků na 

účtech z roku 2017. Skutečná výše bude k dis-

pozici až počátkem roku 2018.

V roce 2018 je nutné splatit úvěry a půjčky 

v hodnotě 4,1 mil. Kč. Největší objem splátek je 

za úvěr České spořitelny, a. s., na rekonstruk-

ci základní školy a mateřské školy. Tento úvěr 

bude v roce 2018 řádně splacen. Další splátky 

jsou dílčí vratky příspěvků na technickou infra-

strukturu v lokalitách PPC I a Sedlčánky 83 RD. 

Rozpočet byl projednán dne 28. 11. 2017 Ra-

dou města, 6. 12. 2017 finančním výborem 

a 13. 12. 2017 projednán a schválen Zastupitel-

stvem města.

Karel Majer, 

vedoucí odboru finančního a plánovacího

Před padesáti lety bylo v Plánu práce Městské-

ho národního výboru Čelákovice na rok 1968 

uvedeno, že „v roce 1968 musí dojít k podstat-

nému zlepšení hospodaření, které se musí pro-

jevit především na rozšířené obnově vozovek 

a chodníků města, které po dobudování kanali-

sace ve městě si vyžádají velké finanční náklady.“ 

Na úseku výstavby bylo v roce 1968 dokončeno 

18 bytových jednotek a bylo pokračováno ve 

výstavbě školy, jejíž dokončení proběhlo v roce 

1969. V roce 2019 uplyne 50 let od otevření bu-

dovy tzv. „nové školy“ v ulici J. A. Komenského. 

Pro rok 1968 bylo rovněž naplánováno zateplení 

kulturního domu či dokončení vodovodu v ulici 

Na Švihově včetně úpravy vozovky a chodní-

ku. Na úseku zdravotnictví se stalo prvořadým 

úkolem řešení zvyšování čistoty ovzduší 

a čistoty města všemi dostupnými formami 

a prostředky. Na úseku lidové zábavy bylo 

uspořádáno VII. filmové léto. Příjmy rozpočtu 

1968 byly předpokládány ve výši 3,486 mil. Kč 

a výdaje ve shodné výši, z nichž nejvýznamnější 

byly do oblasti místního hospodářství a školství.

Přestože jsme o půl století dále, problémy, které 

město řeší, se významným způsobem nezměni-

ly. Pro Záluží je prioritou vybudování kanalizační 

stoky, vodovodního přivaděče a kanalizace ve 

vnitřní části obce, samospráva se zabývá kva-

litou ovzduší zejména s ohledem na působení 

průmyslových podniků ve městě, v přípravě je 

rekonstrukce ulice Na Švihově po opravě rozvo-

dů technické infrastruktury a dokončení výstav-

by parkoviště. Připravuje se dostavba budovy 

Základní školy v ulici Kostelní. I v letošním roce 

se uskuteční Čelákovické filmové léto, a to od 

12. do 14. července a od 16. do 18. srpna. V le-

tošním roce bude dokončena i finančně nejroz-

sáhlejší stavba ve městě, kterou je peronizace 

železniční stanice Čelákovice, na níž částečně 

finančně participuje i město Čelákovice. Jen 

příjmy a výdaje rozpočtu se zvýšily stonásob-

ně. Jsme přesvědčeni, že v duchu hesla „Pojď-

te město řídit s námi“ zabezpečíme jeho další 

rozkvět při respektování principů udržitelného 

rozvoje. 

Josef Pátek, starosta, 

Petr Studnička, místostarosta II

Rozpočet města Čelákovic 1968 versus 2018

Rozpočet města Čelákovic pro rok 1968. Zdroj: -ps-



14 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sport

14 / zpravodaj města čelákovic

Krizové řízení ve městě
Krizové řízení je nedílnou součástí řízení města. Jeho cílem je předcházet vzniku možných 

kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických 

situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů 

uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Dle zákona 

o krizovém řízení se za orgány krizového řízení považují mimo jiné orgány kraje, orgány obce 

s rozšířenou působností a orgány obce.

Ve Zpravodaji města Čelákovic č. 10/2017 jsme 

vám představili realizovaný projekt „Protipovod-

ňový varovný, informační a monitorovací systém 

města Čelákovic“, registrační číslo CZ.05.1.24/

0.0/0.0/15_004/0000445 spolufinancovaný Ev-

ropskou unií. Tento projekt je podstatnou a ne-

dílnou součástí řešení krizového řízení ve městě, 

které zahrnuje nejen varování obyvatelstva, ale 

i spolupráci a součinnost s jednotkami Integro-

vaného záchranného systému (IZS) při řešení 

krizových situací a mimořádných událostí.

Město Čelákovice má pro tyto účely zřízeny:

n  Krizový štáb města – je výkonným orgá-

nem pro jednotlivé zabezpečení opatření 

k ochraně obyvatelstva a ekonomiky na te-

ritoriu města při vzniku krizové situace nebo 

mimořádné události. Připravuje, zpracovává 

a upřesňuje plán krizové připravenosti města, 

spolupracuje s Operačním střediskem bez-

pečnosti a krizového řízení ORP Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav, Policií ČR, Městskou 

policií Čelákovice a Jednotkou sboru dobro-

volných hasičů Čelákovice (JSDH), zabezpe-

čuje vyrozumění a varování obyvatelstva na 

území města.

n  Povodňovou komisi – je složena ze zaměst-

nanců obce zařazených do obecního úřadu 

a zástupců orgánů a právnických osob, které 

jsou způsobilé k provádění opatření, popří-

padě pomoci při ochraně před povodněmi. 

Povodňový orgán obce je podřízen povodňo-

vému orgánu obce s rozšířenou působností. 

n  Jednotku sboru dobrovolných hasičů Če-

lákovice – je zřízena městem Čelákovice, je 

jeho organizační složkou a je základní slož-

kou IZS. Základním posláním jednotek po-

žární ochrany (PO) je chránit životy a zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat 

účinnou pomoc při mimořádných událostech, 

které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek 

nebo životní prostředí a které vyžadují prove-

dení záchranných či likvidačních prací. Jed-

notka sídlí v ulici Prokopa Holého č. p. 1664 

a je složená výlučně z hasičů, kteří nevyko-

návají službu v jednotce jako své povolání. 

Místní jednotka je zařazena v kategorii JPO 

III/2, což znamená, že zabezpečuje výjezd 

dvou družstev o zmenšeném početním stavu 

1+3 a doba výjezdu je stanovena dle právní-

ho předpisu maximálně na 10 minut. Celkem 

je ve výjezdové jednotce 24 hasičů včetně 

velitele.

n  Městskou policii Čelákovice – zabezpečuje 

místní záležitosti veřejného pořádku v rámci 

působnosti obce a plní další úkoly, například 

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a ma-

jetku, dohlíží na dodržování pravidel občan-

ského soužití, dohlíží na dodržování obecně 

závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se 

na prevenci kriminality v obci, provádí odchyt 

toulavých zvířat.

Základní pojmy, pokyny a dokumenty

Mimořádná událost – škodlivé působení sil 

a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují zá-

chranářské a likvidační práce.

Krizový stav – mimořádná událost podle zá-

kona o integrovaném záchranném systému 

(č. 239/2000 Sb.), narušení kritické infrastruk-

tury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen 

„krizový stav“.

Ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní 

ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku.

Plán krizové připravenosti – slouží k zabez-

pečení vlastního fungování za krizových situa-

cí a k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících 

z krizového plánu kraje nebo obce s rozšířenou 

působností.

Přijímací středisko – Městský úřad Čeláko-

vice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovi-

ce. Přijímací středisko je místo a zařízení, kde 

jsou evakuované osoby evidovány, infor-

movány a přerozdělovány do předurčených cí-

lových míst přemístění a míst nouzového uby-

tování.

Přijímací středisko zabezpečuje:

n příjem a evidenci evakuovaných osob;

n  přerozdělení evakuovaných osob do předur-

čených cílových míst přemístění a míst nou-

zového ubytování;

n  první zdravotnickou pomoc a případný odvoz 

nemocných do vyčleněných zdravotnických 

zařízení;

n  podávání informací evakuovaným osobám 

zejména o místě nouzového ubytování a stra-

vování;

n  informování orgánů o průběhu evakuace, 

o počtech a potřebách evakuovaných osob.

Evakuační středisko – Sportovní hala Vikomt, 

U Učiliště č. p. 1683, 250 88 Čelákovice. 

Evakuační středisko je místo a zařízení, kde jsou 

shromažďovány evakuované osoby. Je součas-

ně výchozím bodem k přemístění evakuovaných 

osob do míst nouzového ubytování. Evakuační 

středisko zabezpečuje:

n evidenci evakuovaných osob a poskytová-

ní pomoci při sjednocování rodin bydlících 

v evakuační zóně;

n zdravotnickou pomoc;

n pomoc osobám se zdravotním postižením;

n poskytování psychosociální pomoci evakuo-

vaným;

n nezbytnou péči (nápoje, jednoduché občerst-

vení);

n nocleh pro personál a evakuované osoby 

a případně i domácí zvířata, které se zdrží 

v evakuačním středisku déle než 12 hodin; 

n udržování veřejného pořádku v prostoru eva-

kuačního střediska;

n řešení problému s domácími zvířaty, která si 

evakuovaní s sebou přivezli;

n přerozdělení evakuovaných osob do předur-

čených míst nouzového ubytování;

n podávání informací evakuovaným osobám;

n podávání informací o průběhu evakuace pří-

slušnému krizovému štábu.

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

V takovém případě je potřebné dodržet zásady 

pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační za-

vazadlo a dostavit se do určeného evakuačního 

střediska.

Evakuační zavazadlo – Evakuační zavazadlo 

se připravuje pro případ opuštění bytu v dů-

sledku vzniku mimořádné události a nařízené 

evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží 

např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavaza-

dlo označte svým jménem a adresou. Evakuační 

zavazadlo obsahuje zejména:

n  základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzer-

vách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou 

vodu;

n  předměty denní potřeby, jídelní misku a pří-

bor;

n  osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy 

a cennosti;

n přenosné rádio s rezervními bateriemi;

n toaletní a hygienické potřeby;

n léky, svítilnu;

n náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací 

pytel nebo přikrývku;

n kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Varování obyvatelstva – obyvatelstvo je v pří-

padě hrozby nebo vzniku mimořádné události 

varováno především prostřednictvím varov-

ného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento 

signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény 

téma

Bezdrátové hlásiče. Foto: archiv města
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po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po 

sobě asi v tříminutových intervalech. Po tomto 

signálu bezprostředně následuje mluvená tís-

ňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu 

údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo 

již nastalé mimořádné události a opatření 

k ochraně obyvatelstva. První středu v měsí-

ci probíhá na celém území republiky akustická 

zkouška provozuschopnosti celého systému 

varování. V 12.00 hodin se sirény rozezní zku-

šebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 

sekund, u elektronických sirén (Čelákovice 

a Sedlčánky) jsou občané vyrozuměni také

hlasově.

Povodňové orgány obce

n potvrzují soulad věcné a grafické části po-

vodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozem-

ků a staveb, pokud se nacházejí v záplavo-

vém území nebo zhoršují průběh povodně, 

s povodňovým plánem obce;

n zpracovávají povodňový plán obce a předklá-

dají jej k odbornému stanovisku správci po-

vodí, v případě drobných vodních toků správ-

ci těchto vodních toků;

n provádějí povodňové prohlídky;

n zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na 

provádění záchranných prací a zabezpečení 

náhradních funkcí v území;

n prověřují připravenost účastníků ochrany po-

dle povodňových plánů;

n organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou 

službu a hlídkovou službu, zabezpečují varo-

vání právnických a fyzických osob v územním 

obvodu obce s využitím jednotného systému 

varování;

n informují o nebezpečí a průběhu povodně po-

vodňové orgány sousedních obcí a povodňo-

vý orgán obce s rozšířenou působností;

n vyhlašují a odvolávají stupně povodňové akti-

vity v rámci územní působnosti;

n organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření 

na ochranu před povodněmi podle povodňo-

vých plánů a v případě potřeby vyžadují od 

orgánů, právnických a fyzických osob osobní 

a věcnou pomoc;

n zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné uby-

tování a stravování evakuovaných občanů, 

zajišťují další záchranné práce;

n zajišťují v době povodně nutnou hygienickou 

a zdravotnickou péči, organizují náhradní zá-

sobování, dopravu a další povodní narušené 

funkce v území;

n provádějí prohlídky po povodni, zjišťují roz-

sah a výši povodňových škod, zjišťují účel-

nost provedených opatření a podávají zprávu 

o povodni povodňovému orgánu obce s roz-

šířenou působností;

n vedou záznamy v povodňové knize.

Povodňový plán obce – digitální povodňový 

plán obce je k dispozici na adrese http://stredo-

cesky.dppcr.cz/web_538132/ 

Stupně povodňové aktivity:

n první stupeň (stav bdělosti) – nastává při ne-

bezpečí přirozené povodně a zaniká, pomi-

nou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav 

nastává rovněž vydáním výstražné informace 

předpovědní povodňové služby; vyžaduje 

věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku 

nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, 

zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na 

vodních dílech nastává tento stav při dosa-

žení mezních hodnot sledovaných jevů a sku-

tečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při 

zjištění mimořádných okolností, jež by mohly 

vést ke vzniku zvláštní povodně;

n druhý stupeň (stav pohotovosti) – vyhlašu-

je se, když nebezpečí přirozené povodně 

přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším 

rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje 

se také při překročení mezních hodnot sle-

dovaných jevů a skutečností na vodním díle 

z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se 

povodňové orgány a další účastníci ochrany 

před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti 

prostředky na zabezpečovací práce, prová-

dějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně 

podle povodňového plánu;

n třetí stupeň (stav ohrožení) – vyhlašuje se při 

bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod 

většího rozsahu, ohrožení životů a majetku 

v záplavovém území; vyhlašuje se také při 

dosažení kritických hodnot sledovaných jevů 

a skutečností na vodním díle z hlediska jeho 

bezpečnosti současně se zahájením nouzo-

vých opatření; provádějí se povodňové za-

bezpečovací práce podle povodňových plánů 

a podle potřeby záchranné práce nebo eva-

kuace.

Protipovodňový varovný, informační a mo-

nitorovací systém města Čelákovic – 

komplexní varovný systém obsahuje řídící 

pracoviště, elektronické sirény (Čelákovi-

ce, Sedlčánky), radiový převaděč, 204 ks 

bezdrátových hlásičů, vodoměrné stanice (Zá-

lužský potok, Výmola), srážkoměrnou stanici 

(Záluží), mobilní pracoviště. Bezdrátové hlásiče 

lze ovládat jednotlivě, po městských částech 

i jako celek. 

Pokud jste v dané lokalitě zaznamenali nefunkč-

nost nebo jakoukoliv poruchu (nesrozumitel-

nost, vysoký šum apod.) hlásiče, oznamte tuto 

skutečnost na:

n mu@celakovice.cz, 326 929 111 – podatelna 

MěÚ Čelákovice;

n martin.chramosta@celakovice.cz, 326 929 

144 – Martin Chramosta, vedoucí odboru or-

ganizačního.

V případě mimořádné události nebo vyhlášení 

krizového stavu budou informace poskytovány 

prostřednictvím:

n hlášení pomocí varovného systému města;

n webových stránek města www.celakovice.cz;

n SMS Infokanálem (registraci provedete zaslá-

ním SMS ve tvaru IK CELAK REGISTRUJ na 

číslo 736 301 599).

Požární řád města – je vydán na základě obec-

ně závazné vyhlášky č. E 1/2017 města Čeláko-

vic. Upravuje organizaci a zásady zabezpečení 

požární ochrany ve městě. Vymezuje činnost 

osob pověřených zabezpečováním požární 

ochrany v obci, podmínky požární bezpečnosti 

při činnostech a v objektech se zvýšeným ne-

bezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní 

situaci. Je zde vymezen způsob nepřetržitého 

zabezpečení požární ochrany ve městě, katego-

rie Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, 

její početní stav a vybavení či přehled o zdrojích 

vody pro hašení požárů a podmínky jejich trva-

lé použitelnosti. Dále je součástí tohoto doku-

mentu způsob vyhlášení požárního poplachu 

ve městě, seznam ohlašoven požárů a dalších 

míst, odkud lze hlásit požár, včetně způsobu 

jejich označení. V neposlední řadě je zde uve-

den seznam sil a prostředků jednotek požární 

ochrany.

Téma zpracovali

Martin Chramosta

vedoucí odboru organizačního

Městského úřadu Čelákovice

Jiří Hanzl

velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice

téma

Důležitá telefonní čísla
 Hasičský záchranný sbor ČR 150 požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické  
  havárie, vyprošťování osob, atd.
 Zdravotnická záchranná služba   155 náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
 Policie ČR  158 krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález  
  podezřelého předmětu (nevybuchlá munice…), atd.
 Tísňová linka  112 Vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc 
  více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří  
  i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR.
 Městská policie Čelákovice 731 136 156 Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti  
  obce.

Důležité odkazy a dostupné zdroje informací
 www.celakovice.cz oficiální stránky města Čelákovice
 www.brandysko.cz oficiální stránky města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 www.kr-stredocesky.cz  stránky Středočeského kraje
 www.hzscr.cz stránky Hasičského záchranného sboru České republiky
 www.hasici-celakovice.cz stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice
 www.pla.cz  stránky Povodí Labe, státní podnik
 www.chmi.cz  stránky Českého hydrometeorologického ústavu
 www.zachranny-kruh.cz portál o systému informování, vzdělávání a prevence v oblastech  
 běžných rizik a mimořádných událostí
 http://stredocesky.dppcr.cz/web_538132/ digitální povodňový plán města Čelákovic

Řídící pracoviště. Foto: archiv města
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školství

100 let v proměnách 
času – 1918–2018

Mohlo by se zdát, že vysvětlovat malým dětem 

ve školce historii naší republiky je věc nadmíru 

složitá, ale opak je pravdou.

Velký třesk
V úterý 6. prosince proběhl 3. ročník soutěže 

v recitaci vlastní básně. O autorskou báseň se 

letos pokusilo 36 žáků 4.– 9. ročníku. Byla hod-

nocena originalita, vtipnost a přednes.

Témata: Bubák pod postelí, Facebook v hlavě, 

Zapomněnky, Jako Otesánek.

Složení poroty: Alena Špitálská, Marcela Svaš-

ková, Alena Keřtofová, Klára Malcová.

Rozhodnutí poroty:

4. třídy

1. místo – Natálie Vacková, 4. D

2. místo – Denisa Nováková, 4. C

3. místo – Kateřina Zejdová, 4. A

Ze čtvrtých tříd se zúčastnilo celkem 12 žáků.

5. třídy

1. místo – Eliška Růžičková, 5. B

2. místo – Kristýna Koberová, 5. B

3. místo – Kristýna Mrázková, 5. B

Z pátých tříd se zúčastnilo celkem 9 žáků.

2. stupeň

1.–2. místo – Viktorie Švechovičová, 6. A, Syl-

vestr Janák, 9. A

3. místo – Michaela Vyskočilová, 9. B

Z druhého stupně se zúčastnilo celkem 15 žáků.

Alena Špitálská a Marcela Svašková

Jako Otesánek
Ráno vstávám, co mě budí?

Denně velký hlad.

Rychle běžím do kuchyně

snídani hledat.

Co tam bude? Vločky, mléko,

možná radši buchtička.

K tomu čaj a kakajíčko

a je ze mě kuchtička.

Dopoledne sním si tyčku,

hlavně žádný půst,

aby mělo moje tělo 

stále z čeho růst.

Svíčková a knedlovepřo

ráda si dám k obědu.

Pět knedlíků nebo sedm,

to já hravě dovedu.

Naši pořád: ,,Jez to zdravé, 

dej přednost třeba vínu!“

No jo, jenže tam je přece

hodně vitamínů.

Dnes slavíme našich svátek,

Bude dortík, lahoda,

na vrchu tam bude sedět

velká rudá jahoda.

Dortík musím dobře zapít,

Dám Vineu, či colu.

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

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

To ručička na váze 

však nepůjde moc dolů.

Jak Otesánek připadám si,

mé tělo zvolna kyne.

Snad díky mé žravosti

žádný druh nevyhyne.

Viktorie Švechovičová, 6. A

Když hlad naruší můj spánek,

hned je ze mě Otesánek.

Do kuchyně uháním,

slintám jako pes.

Co asi všechno zase sním? 

No, to bude děs.

Nejdřív kaši ovesnou 

s ovocem a skořicí,

pak zhltnu ještě omeletu,

však mrcha je furt vařící.

Namažu si chleba k sváče,

beru z mísy banán,

než však dojdu do pokoje,

všechno pěkně spapám.

Po hodině v lavici

trpím jako zvíře,

v batohu mám zásoby,

jak sysel ve svý díře.

Po tom lehkém obídku,

co stíhám v naší jídelně,

si říkám: „No ty dobytku, 

už vypadáš fakt příšerně!“

Tohle všechno stalo se,

hned co začal den.

Však když se ráno probudím…

Uf, byl to jenom sen!

Sylvestr Janák, 9. A

Paní učitelky „daly hlavy dohromady“ a připra-

vily projekt „100 let v proměnách času – 1918–

2018“, který bude mapovat dění v naší vlasti od 

roku 1918 do roku 2018. 

A věřte, že nejde jen o oslavy státních svátků. 

Naše krásná zem se může pochlubit sportovci, 

vědci, umělci, panovníky, politiky, prezidenty. 

Můžeme být hrdí na naše filmaře, skláře, vý-

robce cukru, piva, porcelánu, bižuterie, na au-

tomobilový průmysl. Fenoménem naší republiky 

je houbaření, zahrádkaření, rybaření, včelaření 

atd. A tak nečekejte, že budeme vyrábět jen 

vlajky. 

Začali jsme hezky od daleké historie, kdy jsme 

vystoupali s praotcem Čechem na horu Říp 

a pěkně jsme se rozhlédli. Celý rok si budeme 

připomínat, co je v naší vlasti krásné, kolik tu 

máme úžasných lidí, a všechno, co si povíme, 

to si namalujeme, vyrobíme nebo nás u toho 

paní učitelky vyfotí. A tak již teď máme ve školce 

sbírku krásných obrázků: knížete Václava, pre-

zidenta Tomáše Garrigua Masaryka a Václava 

Havla, vyráběli jsme vlajku naší republiky, ma-

lovali státní znak. Při výletě v Horních Počerni-

cích nás paní učitelky vyfotily u Lavičky Václava 

Havla. 

Přikládáme na ukázku pár obrázků.

Na webových stránkách naší školy se můžete 

podívat, co všechno u nás děláme.

Hana Henyšová, ředitelka

Obrázek knížete Václava nakreslila Barunka Šiková, 

5 let, třída Želvičky.

Vlajku skládali Tadeášek Narovec a Lucinka Opa, 

5 let, třída Lvíčata. 

Foto: archiv školy
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HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI S ŽIVOTEM
V ČELÁKOVICÍCH – DOTAZNÍK

Vážení a milí spoluobčané,

při posledním názorovém průzkumu v roce 2011, který byl zpracován 

v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje Čelákovic, jsme získali mnoho 

cenných informací, se kterými jsme celých 6 let velmi pilně pracovali. Hod-

ně věcí, které jste tenkrát považovali za klíčové pro rozvoj nebo bezpečnost 

našeho města, se podařilo realizovat zcela, některé částečně. Život města 

a vnímání spokojeného života obyvatel se však každý měsíc vyvíjí a mění. 

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že názorový průzkum zopakujeme. Pra-

covní skupina pod vedením odborníků pro vás připravila letošní dotazník, 

který v mnohém navazuje na názorový průzkum z roku 2011, aby výsledky 

mohly být za pomoci komparativní analýzy porovnány. Průzkum odborně 

zaštiťuje opět organizace Agora, která má s realizací projektů, ve kterých 

je přímo zapojená veřejnost, bohaté zkušenosti. Organizačně průzkum za-

jišťuje odbor organizační Městského úřadu Čelákovice. Minulý názorový 

průzkum se setkal s nadprůměrnou odezvou veřejnosti a návratnost vy-

plněných dotazníků byla velmi oceňována v odborné veřejnosti. Bylo by 

proto skvělé, kdybychom dokázali na tento úspěch navázat a návratnost 

dotazníků byla minimálně stejná jako minule. I z tohoto důvodu využívá-

me prvního kola prezidentských voleb na sběr dotazníků, pro které budou 

připraveny schránky před volební místností. Moc proto prosím, vezměte 

názorový průzkum se vší vážností, protože výsledky průzkumu určují další 

směřování našeho krásného města takovým směrem, kterým ukáže většina 

veřejnosti v odevzdaných dotaznících. Děkuji vám za spolupráci a naplnění 

motta „Pojďte město řídit s námi“.

Josef Pátek, starosta

INSTRUKCE

Dotazník je anonymní a každá domácnost obdržela jeden výtisk ve Zpra-

vodaji města Čelákovic. V případě, že by dotazník chtělo vyplnit více čle-

nů vaší domácnosti, budou nevyplněné formuláře k dispozici v podatel-

ně Městského úřadu Čelákovice. Dotazník případně můžete také vyplnit 

on-line na webové adrese: dotaznik.celakovice.cz

Vyplněný tištěný dotazník můžete odevzdávat během 1. kola prezident-

ské volby konané ve dnech 12.–13. ledna 2018 před vstupem do volební 

místnosti ve svém volebním okrsku nebo průběžně do 17. února 2018, 

v podatelně Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1.

U každé otázky označte pouze jednu odpověď, případně takový počet 

odpovědí, kolik je uvedeno v instrukci u otázky. Pokud nedodržíte in-

strukce k vyplnění, budou vaše odpovědi neplatné!

Život ve městě
1. Jak dlouho v Čelákovicích žijete?

 méně než 5 let

 5–15 let

 více než 15 let

2. Kde trávíte převážnou část pracovního dne?

 přímo ve městě (mám zde práci, školu apod.)

 v nejbližším okolí asi do 10 km (vyjíždím za prací či studiem)

 ve vzdálenějším městě či obci (vyjíždím za prací či studiem) 

Veřejné prostory ve městě
3. Jak jste spokojen/a se stavem veřejných prostranství ve městě?

  Zcela Spíše Spíše Zcela Nevím

  spokojen/a  spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a 

    

 Pokud jste zcela spokojen/a, přejděte na otázku č. 5.

4. V čem pro vás není stav veřejných prostranství zcela uspokojivý?

 (Vyberte maximálně 4 důvody, proč nejste spokojen/a.)

 nepořádek a odpadky ve veřejných prostorech

 nedostatečná údržba zeleně (sekání, prořezávky atp.)

 nedostatečná obnova zeleně (např. nová výsadba)

 poškozené povrchy chodníků

 nedostatek odpočinkových a klidových zón

 málo zeleně ve veřejných prostorech

 přeplněné či neuklizené okolí kontejnerů

 nefunkční prvky veřejného osvětlení

 nedostatek laviček na veřejných prostranstvích

 poničené lavičky, zeleň a jiné projevy vandalismu

 automobily parkující mimo vyznačená místa

 neuklizené psí exkrementy

 jiné, vypište jaké: ………………………

 nevím

5. Jaké zázemí pro aktivity ve veřejném prostoru vám v Čelákovicích 

nejvíce chybí?

 dětská hřiště 

 volně přístupná sportoviště

 venkovní posilovny

 pikniková místa

 kynologické cvičiště/psí hřiště

 něco jiného, vypište: ...................................

Životní prostředí ve městě
6. Jak jste celkově spokojen/a s kvalitou životního prostředí?

  Zcela Spíše Spíše Zcela Nevím

  spokojen/a  spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a

    

 Pokud jste zcela spokojen/a, přejděte na otázku č. 8.

7. Co má nejhorší dopad na kvalitu životního prostředí ve vašem okolí?

 (Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

 znečištění ovzduší velkými provozy

 znečištění ovzduší automobilovou dopravou

 znečištění ovzduší lokálními topeništi

 znečištění ovzduší zápachem z hnojení

 hluk z automobilové dopravy

 hluk ze železniční dopravy

 hluk z kulturních akcí

 kácení stromů

 zápach z nevyvážených kontejnerů na komunální odpad

 jiné, vypište: ……………………… 

 nevím

Zdravotnictví a školství
8. Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb ve 

městě.

  Zcela Spíše Spíše Zcela Nevím

  spokojen/a  spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a

    

 Pokud jste zcela spokojen/a, přejděte na otázku č. 10.

9. Které z následujících zdravotních služeb nejvíce postrádáte, nebo 

podle vás nemají dostatečnou kapacitu?

 (Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

 praktický lékař

 dětský lékař

 zubní lékař

 pohotovost

 lékárna

 odborný lékař, vypište zaměření: ………………………

 jiné, vypište: ………………………

 nevím
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10. Jak jste spokojen/a s kvalitou následujících vzdělávacích zaříze-

ní?

 Hodnocení školy vyplňte pouze, pokud se vás to týká, pokud ne, pře-

jděte na otázku č. 12.

  

 

     

11. Jaké jsou podle vás největší překážky či problémy, se kterými se 

v Čelákovicích potýkají rodiny s dětmi?

 (Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

 nevím, otázka se mě netýká

 chybí jesle

 nedostatek míst v mateřských školách

 provozní doba mateřských škol

 provozní doba školních družin

 bariérovost města pro pohyb s kočárky a malými dětmi

 dopravní bezpečnost (nebezpečné křižovatky, přechody pro chodce 

a místa pro přecházení)

 návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené

 nedostatek zkrácených pracovních úvazků

 omezené možnosti hlídání dětí (i jako placená služba)

 jiné, vypište: ………………………

Bezpečnost ve městě
12. Cítíte se v Čelákovicích bezpečně? 

  Naprosto  Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím 

  bezpečně

    

 Pokud se cítíte bezpečně, přejděte na otázku č. 15.

13. Čeho se nejvíce obáváte (kromě obav spojených s bezpečností 

dopravy)?

 (Vyberte maximálně 2 odpovědi.)

 špatně osvětlených míst 

 mám obavy spojené s uživateli drog

 nevhodného chování mladistvých

 nočního přepadení agresivními skupinami

 mám obavy o svůj majetek

 jiné, vypište: ………………………

 nevím

14. Která místa považujete za opravdu riziková z hlediska bezpeč-

nosti?

 (Vyberte maximálně 2 odpovědi.)

 park Na Hrádku u knihovny

 večer kolem prodejny Albert

 vlakové nádraží 

 podchody/podjezd pod železnicí

 prostory u Labe

 okolí TOSu, cesta kolem TOSu

 centrum/náměstí

 Sady 17. listopadu (Kulturní dům, Městský bazén)

 jinde, vypište kde a můžete zmínit i důvody: ………………………

15. Jak jste spokojen/a s činností Městské policie Čelákovice a Poli-

cie ČR?

 

 

 Pokud jste zcela spokojen/a, přejděte na otázku č. 17.

16. Jakou činnost Městská policie podle vás neprovádí dobře?

 (Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

 měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti

 řešení porušování veřejného pořádku problémovými/rizikovými oso-

bami 

 kontroly parků a jiných rizikových míst ve městě

 využívání kamerového dohledu při řešení kriminality

 kontrolu záboru veřejného prostranství

 kontrolování bezpečnosti dětí na přechodech

 pochůzkovou činnost strážníků v ulicích města 

 kontrolu parkování

 reakce na telefonické oznámení občana o protiprávním jednání 

 jiné, vypište: ………………………

 nevím

Volný čas, sport a kultura ve městě
17. Jak jste spokojen/a s možnostmi a nabídkou sportovního a rekre-

ačního vyžití? 

  Zcela Spíše Spíše Zcela Nevím

  spokojen/a  spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a

    

 Pokud jste zcela spokojen/a, přejděte na otázku č. 19.

18. Co ve městě nejvíce postrádáte pro své sportovně-rekreační akti-

vity?

 (Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

 skatepark

 letní koupání

 nabídku wellness a atrakcí v krytém bazéně

 prostory pro halové sporty 

 prostory pro venkovní sporty 

 cyklostezky v okolí města

 lezeckou stěnu

 jiné, vypište: ………………………

 nevím

19. Jak jste spokojen/a s možnostmi a nabídkou pro kulturní a spole-

čenské vyžití? 

  Zcela Spíše Spíše Zcela Nevím

  spokojen/a  spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a

    

 Pokud jste zcela spokojen/a, přejděte na otázku č. 21.

20. Co v Čelákovicích nejvíce postrádáte pro své kulturní a společen-

ské vyžití?

 (Uveďte maximálně 2 konkrétní věci.)

 1. ……………………………………..

 2. ……………………………………..

21. Jak jste spokojen/a s činností organizací a spolků, které město 

podporuje za účelem organizace aktivit ve volném čase?

  Zcela Spíše Spíše Zcela Nevím

  spokojen/a  spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a   

 

 Pokud jste zcela spokojen/a, přejděte na otázku č. 23.

22. Pokud nejste spokojen/a, napište proč:

 (Uveďte maximálně 2 konkrétní věci.)

 1. ……………………………………..

 2. ……………………………………..

Mateřská škola J. A. Komenského    
Mateřská škola Přístavní     
Mateřská škola Rumunská    
Základní škola J. A. Komenského    
Základní škola Kostelní    
Základní umělecká škola Jana Zacha   
Gymnázium Čelákovice    
Střední odborná škola   
Městský dům dětí a mládeže    
Ekolandia – mikrojesle a mateřská škola   
Vzdělávací instituce MILLS
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Městská policie Čelákovice    
Policie ČR     
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Sociální služby

23. Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb ve 

městě.

  Zcela Spíše Spíše Zcela Nevím

  spokojen/a  spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a

  

 Pokud jste zcela spokojen/a, nebo nevíte, přejděte na otázku č. 25.

24. Které z následujících sociálních služeb nejvíce postrádáte, nebo 

podle vás nemají dostatečnou kapacitu?

 (Vyberte maximálně 2 odpovědi.)

 domov pro seniory 

 denní stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 pečovatelské a zdravotní služby v domácnosti

 pečovatelská služba 24 hodin denně

 služby hospice

 rodinná poradna

 služby pro osoby v krizi – krizová intervence, azylové bydlení

 jiné: ………………………

Doprava ve městě
25. Jakým způsobem se běžně pohybujete na území města? 

 (Můžete označit více odpovědí.)

 automobilem

 pěšky

 na kole

 autobusem

 jinak, jak: ………………………

26. Jak jste spokojen/a se zajištěním podmínek pro dopravu ve měs-

tě?

 

      

27. Jaké jsou podle vás největší dopravní problémy v Čelákovicích?

 (Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

 bezohledné chování řidičů (např. nedodržování rychlosti)

 nedostatečné spojení MHD (PID) po Čelákovicích 

 špatná kvalita chodníků

 nevhodné podmínky pro cyklisty

 špatná kvalita vozovek

 problémy s parkováním

 zatížení centra a obytných zón nákladní dopravou

 zatížení centra města tranzitní dopravou

 něco jiného (zde můžete uvést konkrétní nebezpečná místa): 

………………………………

 nevím

28. Uveďte místa, kde je třeba řešit parkování:

 (Vyberte maximálně 2 odpovědi.)

 žádné takové místo není 

 v centru města

 v okolí nádraží

 na sídlištích

 V Prokopě

 jinde, vypište kde: ………………………

 nevím

29. Co by podle vás pomohlo řešit problémy s parkováním?

 (Vyberte maximálně 2 odpovědi. Předpokladem jakýchkoliv řešení je 

přenesení nákladů na vlastníky automobilů.)

 zpoplatnění parkování v centru

 zpoplatnění plošné

 vytvoření záchytných parkovišť

 změny v organizaci dopravy (např. zjednosměrnění ulic)

 lepší plánování správy parkovacích míst (střídavé využití ploch dle ak-

tuální potřeby)

 větší podpora veřejné dopravy

 něco jiného, vypište: ………………………

 nevím 

Rozvoj města
30. Do jaké míry jste spokojen/a s možností zapojit se do rozhodová-

ní o plánování rozvoje města?

  Zcela Spíše Spíše Zcela Nevím

  spokojen/a  spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a

    

31. Představte si, že můžete rozhodnout o velkých investicích ve 

městě a jeho okolí. Co byste chtěli ve městě podporovat?

 (Vyberte maximálně 5 odpovědí.)

 vybudovat nové nájemní byty

 investovat do rekonstrukce bytového fondu vlastněného městem 

 vybudovat infrastrukturu pro výstavbu nových rodinných domů

 rekonstruovat vodovodní a kanalizační sítě

 rekonstruovat chodníky a místní komunikace

 vybudovat zcela novou sportovní halu

 rekonstruovat plavecký bazén

 rekonstruovat čelákovickou tvrz

 vytvořit zázemí pro cyklistickou dopravu ve městě (stojany, uzamyka-

telná stání apod.)

 budovat sítě stezek pro cyklisty (in-line atd.) kolem města

 vybudovat nový dům pro seniory

 rozšířit kapacitu Základní umělecké školy

 vybudovat parkovací dům u nádraží

 vybudovat silniční obchvat města

 něco jiného, vypište:  ………………………

 nevím

Informovanost o dění ve městě
a činnost Městského úřadu

32. Ohodnoťte, do jaké míry se cítíte být informován/a o dění ve měs-

tě a o činnosti Městského úřadu Čelákovice?

  Zcela Spíše Spíš Vůbec  Nevím

   ano ne 

 Pokud jste zcela informován/a, přejděte na otázku č. 34.

33. Jaký typ informací postrádáte?

 (Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

 aktuální informace o dění ve městě (o kulturních, sportovních či spole-

čenských akcích apod.) 

 informace o rozvojových plánech ve městě

 informace o službách Městského úřadu pro občany

 informace pro podnikatele (obchodní informace)

 informace o rozhodování Zastupitelstva a Rady města

 informování o mimořádných událostech ve městě (opravy, uzavírky, 

přerušení dodávek)

 kácení a úpravy zeleně ve městě

 informace o hospodaření města

 jiné, vypište: ………………………

 nevím

     

     

dopravní infrastruktura celkově    
bezpečnost silničního provozu    
možnosti parkování     

městská hromadná doprava (v rámci PID)   
podmínky pro pohyb na kole    
podmínky pro pěší dopravu

Z
c
e
la

sp
o

k
o

je
n
/a

S
p

íš
e

sp
o

k
o

je
n
/a

S
p

íš
e

n
e
sp

o
k
o

je
n
/a

Z
c
e
la

n
e
sp

o
k
o

je
n
/a

N
e
ví

m
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34. Jaké zdroje využíváte pro získání informací o dění ve městě a čin-

nosti radnice?

 (Vyberte maximálně 4 odpovědi.)

 Zpravodaj města Čelákovic

 internetové stránky města

 rozesílání aktualit na e-mail

 informační centrum města 

 úřední desku Městského úřadu

 účast na jednání Zastupitelstva města

 telefonický dotaz na radnici

 osobní návštěvu na radnici 

 z doslechu od přátel a známých

 odjinud, vypište odkud: ………………………

 informace nevyhledávám, nemám o ně zájem

35. Nakolik jste spokojen/a s prací úředníků, když musíte vyřídit něja-

ké záležitosti na Městském úřadu?

  Zcela Spíše Spíše Zcela Nevím

  spokojen/a  spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a

    

 Pokud jste zcela spokojen/a, přejděte na otázku č. 37.

36. Při jakém jednání jste byl/a nespokojen/a?

 (Vyberte maximálně 5 odpovědí.)

 při jednání o pořízení změny územního plánu

 při žádosti o pronájem či zábor veřejného prostranství

 při žádosti o pronájem majetku města

 při jednání o inzerci/vytištění článků ve Zpravodaji

 při řešení poplatku za komunální odpad

 při řešení poplatku za psa

 při získávání informací (podle zákona č. 106/1999 Sb.)

 při povolení kácení dřevin

 při umisťování stání pro kontejnery na tříděný odpad

 při upozornění na nedostatečnou údržbu zeleně

 při jednání na matrice

 při žádostech o výměnu/přidělení městského bytu

 při řešení sociálních záležitostí 

 při stavebním řízení či kolaudaci

 v jiném případě, vypište v jakém:  ………………………

Závěrečné otázky
Pro účely zpracování a vyhodnocení dotazníků odpovězte, prosím, na 

následující otázky. Uvedené odpovědi slouží k čistě statistickým účelům 

a nebudou spojovány s vaší osobou!

37. Ve které části města Čelákovic bydlíte?

 v centru

 na sídlišti

 V Prokopě

 V Nedaninách

 v Jiřině

 Za Dráhou

 v Záluží

 v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni

 jinde, kde: ………………………

38. Jaké je složení vaší domácnosti?

 jednotlivec

 oba rodiče s dítětem (dětmi) 

 jeden rodič s dítětem (dětmi)

 manželé žijící v domácnosti bez dětí (příp. děti jsou starší a žijí jinde)

 vícegenerační domácnost

 jiný typ

39. Jaké je vaše povolání?

 pracující/zaměstnanec

 student/ka

 podnikatel/ka

 nezaměstnaný/á

 důchodce/důchodkyně

 v domácnosti

 v invalidním důchodu/práce neschopný/á

40. Jaký je váš věk?

 méně než 15 let

 15–24 let

 25–34 let

 35–44 let

 44–54 let

 55–64 let

 65–74 let

 75 let a více

41. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

 základní

 střední bez maturity/vyučen(a)

 střední s maturitou nebo vyšší odborné

 vysokoškolské

42. Pohlaví:

 muž

 žena

Děkujeme vám za vyplnění dotazníku!

POZOR!
Vyplněný dotazník je možné odevzdat během 1. kola prezidentských 

voleb ve dnech 12.–13. ledna 2018 před vstupem do volební míst-

nosti ve vašem volebním okrsku nebo průběžně do 17. února 2018 

v podatelně Městského úřadu Čelákovice.

     

Poznámky nebo prostor pro další vyjádření/komentáře



leden 2018 / 21

doprava

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

2 6:18 7:18 8:38 9:38 9:38 10:38 11:38 11:38 12:38 13:20 13:42 14:38 15:55 16:38 16:38 16:55 17:38 18:38 19:38 19:38
2 5:37 6:21 7:21 8:41 9:41 9:41 10:41 11:41 11:41 12:41 13:23 13:45 14:41 15:41 15:58 16:41 16:41 16:58 17:41 18:41 19:41 19:41
2 5:38 6:22 7:22 8:42 9:42 9:42 10:42 11:42 11:42 12:42 13:24 13:46 14:42 15:42 15:59 16:42 16:42 16:59 17:42 18:42 19:42 19:42
2 5:39 6:23 7:23 8:43 9:43 9:43 10:43 11:43 11:43 12:43 13:25 13:47 14:43 15:43 16:00 16:43 16:43 17:00 17:43 18:43 19:43 19:43
2 5:40 6:24 7:24 8:44 9:44 9:44 10:44 11:44 11:44 12:44 13:26 13:48 14:44 15:44 16:01 16:44 16:44 17:01 17:44 18:44 19:44 19:44
2 5:41 6:25 7:25 8:45 9:45 9:45 10:45 11:45 11:45 12:45 13:27 13:49 14:45 15:45 16:02 16:45 16:45 17:02 17:45 18:45 19:45 19:45

x 2 5:42 6:26 7:26 8:46 9:46 9:46 10:46 11:46 11:46 12:46 13:28 13:50 14:46 15:46 16:03 16:46 16:46 17:03 17:46 18:46 19:46 19:46
x 2 5:43 6:27 7:27 8:47 9:47 9:47 10:47 11:47 11:47 12:47 13:29 13:51 14:47 15:47 16:04 16:47 16:47 17:04 17:47 18:47 19:47 19:47

2 5:44 6:28 7:28 8:48 9:48 9:48 10:48 11:48 11:48 12:48 13:30 13:52 14:48 15:48 16:05 16:48 16:48 17:05 17:48 18:48 19:48 19:48
2 5:46 6:30 7:30 8:50 9:50 9:50 10:50 11:50 11:50 12:50 13:32 13:54 14:50 15:50 16:07 16:50 16:50 17:07 17:50 18:50 19:50 19:50
2 5:49 6:33 7:33 8:53 9:53 9:53 10:53 11:53 11:53 12:53 13:35 13:57 14:53 15:53 16:53 16:53 17:53 18:53 19:53 19:53
2 5:20 5:51 6:35 6:55 7:35 8:55 9:55 9:55 10:55 11:55 11:55 12:55 13:37 13:59 14:55 15:55 16:55 16:55 17:55 18:55 19:55 19:55
2 5:22 5:53 6:37 6:57 7:37 8:57 9:57 9:57 10:57 11:57 11:57 12:57 13:39 14:01 14:57 15:57 16:57 16:57 17:57 18:57 19:57 19:57

x 2 5:54 13:40 14:58 16:58
2 5:56 13:42 15:00 17:00
2 5:25 6:00 6:40 7:00 7:40 9:00 10:00 10:00 11:00 11:59 12:00 13:00 13:46 14:04 15:04 16:00 17:00 17:04 18:00 19:00 19:59 20:00

x 2 5:27 6:02 6:42 7:02 7:42 9:02 10:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:06 15:06 16:02 17:02 17:06 18:02 19:02 20:02
2 5:28 6:03 6:43 7:03 7:43 9:03 10:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:07 15:07 16:03 17:03 17:07 18:03 19:03 20:03

x 1 5:29 6:04 6:44 7:04 7:44 9:04 10:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:08 15:08 16:04 17:04 17:08 18:04 19:04 20:04
1 5:31 6:06 6:46 7:06 7:46 9:06 10:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:10 15:10 16:06 17:06 17:10 18:06 19:06 20:06
1 5:32 6:07 6:47 7:07 7:47 9:07 10:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:11 15:11 16:07 17:07 17:11 18:07 19:07 20:07
1 5:33 7:08 9:08 10:08 12:08 17:08 18:08 19:08 20:08
1 6:13 6:53 7:53 10:13 11:13 13:13 14:17 15:17 16:13 17:17
1 6:16 6:56 7:56 10:16 11:16 13:16 14:20 15:20 16:16 17:20
1 6:17 6:57 7:57 10:17 11:17 13:17 14:21 15:21 16:17 17:21
1 6:18 6:58 7:58 10:18 11:18 13:18 14:22 15:22 16:18 17:22

x 1 6:19 10:19 11:19 13:19 14:23 15:23 16:19 17:23
x 1 6:20 10:20 11:20 13:20 14:24 15:24 16:20 17:24
x 1 6:22 10:22 11:22 13:22 14:26 15:26 16:22 17:26

1 6:25 10:25 11:25 13:25 14:29 15:29 16:25 17:29
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546

1 4:33 6:48 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
x 1 4:35 6:50 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
x 1 4:36 6:51 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
x 1 4:38 6:53 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38

1 4:39 6:54 7:00 8:09 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
1 4:40 6:55 7:01 8:10 10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
1 4:41 6:56 7:02 8:11 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
1 4:44 6:59 7:05 8:14 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
1 5:42 7:14 9:47 10:47 12:47 17:17 19:17
1 4:50 5:45 7:06 7:12 7:17 8:20 9:50 10:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:20 17:50 19:20
1 4:51 5:46 7:08 7:14 7:18 8:21 9:51 10:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:21 17:51 19:21

x 1 4:53 5:48 7:10 7:16 7:20 8:23 9:53 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:23 17:53 19:23
2 4:54 5:49 7:12 7:18 7:21 8:24 9:54 10:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:24 17:54 19:24

x 2 4:55 5:50 7:13 7:19 7:22 8:25 9:55 10:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:25 17:55 19:25
2 4:22 4:58 5:53 7:16 7:22 7:25 8:28 9:58 10:58 10:58 11:58 12:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:28 17:58 19:28
2 5:57 7:20 14:02

x 2 5:58 7:21 14:03
2 4:25 5:01 6:01 7:24 7:26 7:28 8:31 10:01 11:01 11:01 12:01 13:01 13:01 14:06 15:01 16:01 17:01 17:31 18:01 19:31
2 4:27 5:03 6:03 7:26 7:28 7:30 8:33 10:03 11:03 11:03 12:03 13:03 13:03 14:08 15:03 16:03 17:03 17:33 18:03 19:33
2 4:29 5:05 6:05 7:28 7:30 7:32 8:35 10:05 11:05 11:05 12:05 13:05 13:05 14:10 15:05 16:05 17:05 17:35 18:05 19:35
2 4:32 5:08 5:38 6:08 6:38 7:04 7:31 7:33 7:35 8:38 10:08 11:08 11:08 12:08 13:08 13:08 14:13 15:08 16:08 17:08 17:38 18:08 19:38
2 4:34 5:10 5:40 6:10 6:40 7:06 7:33 7:35 7:37 8:40 10:10 11:10 11:10 12:10 13:10 13:10 14:15 15:10 16:10 17:10 17:40 18:10 19:40

x 2 4:36 5:12 5:42 6:12 6:42 7:08 7:35 7:37 7:39 8:42 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:17 15:12 16:12 17:12 17:42 18:12 19:42
2 4:37 5:13 5:43 6:13 6:43 7:09 7:36 7:38 7:40 8:43 10:13 11:13 11:13 12:13 13:13 13:13 14:18 15:13 16:13 17:13 17:43 18:13 19:43
2 4:38 5:14 5:44 6:14 6:44 7:10 7:37 7:39 7:41 8:44 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:19 15:14 16:14 17:14 17:44 18:14 19:44
2 4:39 5:15 5:45 6:15 6:45 7:11 7:38 7:40 7:42 8:45 10:15 11:15 11:15 12:15 13:15 13:15 14:20 15:15 16:15 17:15 17:45 18:15 19:45
2 4:40 5:16 5:46 6:16 6:46 7:12 7:39 7:41 7:43 8:46 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:21 15:16 16:16 17:16 17:46 18:16 19:46
2 4:42 5:18 5:48 6:18 6:48 7:14 7:41 7:43 7:45 8:48 10:18 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:23 15:18 16:18 17:18 17:48 18:18 19:48
2 4:43 5:19 5:49 6:19 6:49 7:15 7:42 7:44 7:46 8:49 10:19 11:19 11:19 12:19 13:19 13:19 14:24 15:19 16:19 17:19 17:49 18:19 19:49

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
Spoj zajiš uje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 24.12.
nejede od 23.12. do 2.1., 2.2., od 19.2. do 25.2., 29.3., od 2.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.

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

655 Platí od: 10.12.2017

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 most
Zápy,PREFA
Lázn  Touše ,Zast.
LÁZN  TOUŠE

elákovice,V Prokop
elákovice,Rumunská
elákovice,Nám.
elákovice,Ji inská
elákovice,Kovohut
ELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
elákovice,Záluží,Cihelna
elákovice,Záluží

Úvaly,Elektromechanika
ÚVALY,ŽEL.ST.  

Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy
NEHVIZDY,ŠKOLA
Jirny
Jirny,Nové Jirny,I

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ÚVALY,ŽEL.ST.  
Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,V Setých

Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Rozc.Horoušánky
Úvaly,V Setých

Úvaly,Rozc.Horoušánky
Horoušany,Horoušánky
Jirny,Nové Jirny,II
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny
NEHVIZDY,ŠKOLA
Nehvizdy
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy,Nehvízdky

elákovice,Záluží
elákovice,Záluží,Cihelna
elákovice,Žel.st.  

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

elákovice,Kovohut
elákovice,Ji inská
elákovice,Nám.
elákovice,Rumunská
elákovice,V Prokop

Lázn  Touše

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

PID

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -

Lázn  Touše ,Zast.
Zápy,Stavby most
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti

 -
 -
 -
 -
 -
 -

SAD St ední echy, a.s.,
U P ístavu 811/8,250 01 Brandýs n/L.-St.Boleslav

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

13:41 15:28 16:28  2 5:29 6:29 7:21 8:29
13:43 15:30 16:30  2 5:27 6:27 7:19 8:27
13:44 15:31 16:31  x 2 5:25 6:25 7:17 8:25
13:46 15:33 16:33  x 2 5:24 6:24 7:16 8:24
13:50 15:37 16:37  2 5:20 6:20 7:12 8:20

15:47 16:47  2 5:14 6:14 7:06 7:50
15:52 16:52  x 2 5:08 6:08 7:45
15:55 16:55  2 5:05 6:05 7:42

16:57  x 2 6:03 7:40
5:58 7:35 15:04 17:00  3 6:00 7:37 12:27 13:56 15:04 16:04
6:01 7:38 15:07  3 12:24 13:53 15:01 16:01
6:05 7:42 15:11  3 12:20 13:49 14:57 15:57

na znamení
jede v pracovních dnech
nejede od 23.12. do 2.1., 2.2., od 19.2. do 25.2., 29.3., od 2.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
nejede od 23.12. do 2.1., 2.2., od 12.2. do 18.2., 29.3., od 2.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.

286427 elákovice - Vyšeho ovice - Kounice

427 Platí od: 10.12.2017

Vyšeho ovice,Vyšeho ovi ky
Vyká

erníky
KOUNICE

ELÁKOVICE,TOS
elákovice,Nám.
elákovice,Ji inská
elákovice,U Hájku
elákovice,Sedl ánky

Mochov

 -
 -

PID
tarifní pásmo

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -
 -

Vyšeho ovice,Kozovazy
Vyšeho ovice

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

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

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

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

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

x 3 4:07 5:07 6:07 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 20:12
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 20:15
3 4:11 5:11 6:11 6:11 7:11 7:41 9:41 9:41 11:41 13:41 13:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:16
3 4:12 5:12 6:12 6:12 7:12 7:42 9:42 9:42 11:42 13:42 13:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:17
3 4:13 5:13 6:13 6:13 7:13 7:43 9:43 9:43 11:43 13:43 13:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:18
3 4:16 5:16 5:46 6:16 6:16 7:16 7:46 9:46 9:46 9:46 11:46 13:46 13:46 13:46 14:46 14:46 15:46 15:46 16:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:21

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

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

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

x 5 5:39 6:09 6:39 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 20:44
5 5:41 6:11 6:41 6:41 10:11 10:11 12:11 14:11 14:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 20:46

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

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

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

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

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

4 3:59 4:59 5:29 5:29 5:59 7:09 7:09 7:34 9:29 11:56 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
3 7:14
3 4:08 5:08 5:38 5:38 6:08 7:18 7:18 7:43 9:38 12:05 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38

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

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

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

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

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

554

5 18:16
x 5 18:19

5 18:21
x 5 18:23

4 18:24
x 4 18:27

4 18:29
3
3 18:38

x 3 18:41
3 18:42
3 18:43

x 3 18:44
3 18:46
3 18:48
3 18:49

x 3 18:53
3 18:57
3 19:00

x 2 19:03
2 19:05

x 2 19:08
2 19:13
2
2

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
nejede od 23.12. do 2.1. a od 2.7. do 31.8.
jede od 23.12. do 2.1. a od 2.7. do 31.8.
jede také 24.12., 31.12., 30.3., 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.
nejede od 23.12. do 2.1., 2.2., od 26.2. do 4.3., 29.3., od 2.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
jede od 23.12. do 2.1., 2.2., od 26.2. do 4.3., 29.3., od 2.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
nejede 24.12., 31.12., 30.3., 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.

286662 elákovice - eský Brod - Kou im

662 Platí od: 10.12.2017

ELÁKOVICE,NÁM.
Mochov

Vyšeho ovice,Kozovazy
Vyšeho ovice
Vyšeho ovice,Vyšeho ovi ky
Vyká

erníky
eský Brod,Štolmí
eský Brod,Muzeum
eský Brod,Na Bulánce
eský Brod,Jungmannova

Vitice,Lipany,Mohyla
T ebovle,Borek

eský Brod,Jana Kouly
ESKÝ BROD,ŽEL.ST.  
eský Brod,Liblice,Vodárna
eský Brod,Liblice,SEŠ
eský Brod,Liblice,Obec
eský Brod,Liblice,Bylanská

T ebovle
T ebovle,Království,Rozc.
KOU IM

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

Chráš any,Bylany,Škola
Kšely
Vitice,U Školy
Vitice,H iby

KOU IM
T ebovle,Království,Rozc.
T ebovle
T ebovle,Borek
Vitice,Lipany,Mohyla
Vitice,H iby
Vitice,U Školy
Kšely
Chráš any,Bylany,Škola

eský Brod,Liblice,Bylanská
eský Brod,Liblice,Obec
eský Brod,Liblice,SEŠ

Mochov

eský Brod,Liblice,Vodárna
ESKÝ BROD,ŽEL.ST.  
eský Brod,Kollárova
eský Brod,Muzeum
eský Brod,Štolmí
erníky

ELÁKOVICE,NÁM.

PID

tarifní pásmo

KOU IM
T ebovle,Království,Rozc.
T ebovle

Vyká
Vyšeho ovice,Vyšeho ovi ky
Vyšeho ovice
Vyšeho ovice,Kozovazy

T ebovle,Borek
Vitice,Lipany,Mohyla
Vitice,H iby
Vitice,U Školy
Kšely
Chráš any,Bylany,Škola

Vyká
Vyšeho ovice,Vyšeho ovi ky
Vyšeho ovice

eský Brod,Liblice,Bylanská
eský Brod,Liblice,Obec
eský Brod,Liblice,SEŠ
eský Brod,Liblice,Vodárna
ESKÝ BROD,ŽEL.ST.  
eský Brod,Kollárova

 -

Vyšeho ovice,Kozovazy
Mochov

ELÁKOVICE,NÁM.

PID

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

eský Brod,Muzeum
eský Brod,Štolmí
erníky

 -
 -
 -
 -
 -

Vysv tlivky:
x -
 -
 -
 -

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

zm na trasy
diversion

p íj.
odj.

p íj.
odj.

p íj.
odj.



leden 2018 / 23

doprava

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

5 4:25 5:30 6:00 6:30 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30 14:30 14:58 15:58 16:58 17:58 18:28 18:28
5 4:27 5:32 6:02 6:32 9:32 10:32 11:32 13:32 14:32 14:32 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 18:30

x 5 4:28 5:33 6:03 6:33 9:33 10:33 11:33 13:33 14:33 14:33 15:01 16:01 17:01 18:01 18:31 18:31
5 4:29 5:34 6:04 6:34 9:34 10:34 11:34 13:34 14:34 14:34 15:02 16:02 17:02 18:02 18:32 18:32
5 4:32 5:37 6:07 6:37 9:37 10:37 11:37 13:37 14:37 14:37 15:05 16:05 17:05 18:05 18:35 18:35
5 4:34 5:39 6:09 6:39 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 14:39 15:07 16:07 17:07 18:07 18:37 18:37
5 4:35 5:40 6:10 6:40 9:40 10:40 11:40 13:40 14:40 14:40 15:08 16:08 17:08 18:08 18:38 18:38

x 5 4:36 5:41 6:11 6:41 9:41 10:41 11:41 13:41 14:41 14:41 15:09 16:09 17:09 18:09 18:39 18:39
x 5 4:39 5:44 6:14 6:44 9:44 10:44 11:44 13:44 14:44 14:44 15:12 16:12 17:12 18:12 18:42 18:42
x 5 4:40 5:45 6:15 6:45 9:45 10:45 11:45 13:45 14:45 14:45 15:13 16:13 17:13 18:13 18:43 18:43

5 4:42 5:47 6:17 6:47 9:47 10:47 11:47 13:47 14:47 14:47 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 18:45
5 4:43 5:48 6:18 6:48 9:48 10:48 11:48 13:48 14:48 14:48 15:16 16:16 17:16 18:16 18:46 18:46
5 4:46 5:51 6:21 6:51 9:51 10:51 11:51 13:51 14:51 14:51 15:19 16:19 17:19 18:19 18:49 18:49

x 5 4:48 5:53 6:23 6:53 9:53 10:53 11:53 13:53 14:53 14:53 15:21 16:21 17:21 18:21 18:51 18:51
5 4:49 5:54 6:24 6:54 9:54 10:54 11:54 13:54 14:54 14:54 15:22 16:22 17:22 18:22 18:52 18:52

x 5 4:52 5:57 6:27 6:57 9:57 10:57 11:57 13:57 14:57 14:57 15:25 16:25 17:25 18:25 18:55 18:55
x 5 4:54 5:59 6:29 6:59 9:59 10:59 11:59 13:59 14:59 14:59 15:27 16:27 17:27 18:27 18:57 18:57

4 4:57 6:02 6:32 7:02 10:02 11:02 12:02 14:02 15:02 15:02 15:30 16:30 17:30 18:30 19:00 19:00
x 4 4:59 6:04 6:34 7:04 10:04 11:04 12:04 14:04 15:04 15:04 15:32 16:32 17:32 18:32 19:02 19:02
x 4 5:00 6:05 6:35 7:05 10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 15:05 15:33 16:33 17:33 18:33 19:03 19:03
x 4 5:01 6:06 6:36 7:06 10:06 11:06 12:06 14:06 15:06 15:06 15:34 16:34 17:34 18:34 19:04 19:04

4 5:03 6:08 6:38 7:08 10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 15:08 15:36 16:36 17:36 18:36 19:06 19:06
4 5:04 6:09 6:39 7:09 10:09 11:09 12:09 14:09 15:09 15:09 15:37 16:37 17:37 18:37 19:07 19:07
4 5:05 6:10 6:40 7:10 10:10 11:10 12:10 14:10 15:10 15:10 15:38 16:38 17:38 18:38 19:08 19:08

x 4 5:07 6:12 6:42 7:12 10:12 11:12 12:12 14:12 15:12 15:12 15:40 16:40 17:40 18:40 19:10 19:10
3 5:09 6:14 6:44 7:14 10:14 11:14 12:14 14:14 15:14 15:14 15:42 16:42 17:42 18:42 19:12 19:12
3 5:11 6:16 6:46 7:16 10:16 11:16 12:16 14:16 15:16 15:16 15:44 16:44 17:44 18:44 19:14 19:14
2 5:15 6:20 6:50 7:20 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 15:20 15:48 16:48 17:48 18:48 19:18 19:18

x 2 5:17 6:22 6:52 7:22 10:22 11:22 12:22 14:22 15:22 15:22 15:50 16:50 17:50 18:50 19:20 19:20
x 2 5:18 6:23 6:53 7:23 10:23 11:23 12:23 14:23 15:23 15:23 15:51 16:51 17:51 18:51 19:21 19:21

2 5:21 6:26 6:56 7:26 10:26 11:26 12:26 14:26 15:26 15:26 15:54 16:54 17:54 18:54 19:24 19:24
2 5:23 6:28 6:58 7:28 10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 15:28 15:55 16:55 17:56 18:56 19:25 19:25

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

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

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

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

x 4 4:24 5:09 5:39 6:44 7:14 8:39 8:42 10:42 12:42 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 18:42 19:42 19:42 20:42
4 4:26 5:11 5:41 6:46 7:16 8:41 8:44 10:44 12:44 14:14 15:14 16:14 16:44 17:14 18:44 19:44 19:44 20:44
4 4:27 5:12 5:42 6:47 7:17 8:42 8:45 10:45 12:45 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 18:45 19:45 19:45 20:45
4 4:28 5:13 5:43 6:48 7:18 8:43 8:46 10:46 12:46 14:16 15:16 16:16 16:46 17:16 18:46 19:46 19:46 20:46

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

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

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

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

5 4:57 5:42 6:12 7:15 7:45 9:12 9:15 11:15 13:15 14:45 15:45 16:45 17:15 17:45 19:15 20:15 20:15 21:18
5 4:58 5:43 6:13 7:16 7:46 9:13 9:16 11:16 13:16 14:46 15:46 16:46 17:16 17:46 19:16 20:16 20:16 21:19
5 5:00 5:45 6:15 7:18 7:48 9:15 9:18 11:18 13:18 14:48 15:48 16:48 17:18 17:48 19:18 20:18 20:18 21:21
5 5:02 5:47 6:17 7:20 7:50 9:17 9:20 11:20 13:20 14:50 15:50 16:50 17:20 17:50 19:20 20:20 20:20 21:23
5 5:04 5:49 6:19 7:22 7:52 9:19 9:22 11:22 13:22 14:52 15:52 16:52 17:22 17:52 19:22 20:22 20:22 21:25
5 5:06 5:51 6:21 7:24 7:54 9:21 9:24 11:24 13:24 14:54 15:54 16:54 17:24 17:54 19:24 20:24 20:24 21:27

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
Spoj zajiš uje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 24.12. a 31.12., jede také 30.3., 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.
nejede 24.12., 31.12., 30.3., 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.
V zastávce elákovice, Žel.st. vy kají všechny spoje celotýdenn  v období od cca 8:30 do ukon ení provozu na vlak od Prahy max. 15 min.

270443 Nymburk - Sadská - elákovice

443 Platí od: 10.12.2017

NYMBURK,HL.NÁDR.  
Nymburk,V Kolonii
Nymburk,F.Schulze
Nymburk,Ji ínská
Nymburk,Nám.
Nymburk,Zálabí PVT
Nymburk,Diskont Potraviny
Nymburk,Pražská
Nymburk,Lada Zátiší
Nymburk,Lada dv r
Písty,Temac
Zv ínek
Sadská,Hálkova
Sadská,Husova
Sadská
Sadská,Hotel Modrá Hv zda
Sadská,Mrsolská cesta
Hradištko

elákovice,U Hájku
elákovice,Ji inská

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

elákovice,Žel.st.  
ELÁKOVICE,TOUŠE SKÁ

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ELÁKOVICE,TOUŠE SKÁ

Semice,K iž.
P erov n.L.,Nový P erov
P erov n.L.,U Skanzenu

elákovice,Rozc.Sedl ánky

ELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
elákovice,Ji inská
elákovice,U Hájku
elákovice,Rozc.Sedl ánky

P erov n.L.,U Skanzenu
P erov n.L.,Nový P erov
Semice,K iž.
Semice,Školka
Semice
Semice,Rozc.Velenka
Hradištko,Kersko,Hrabalova
Hradištko,Kersko,Branaldova
Hradištko,Chaty
Hradištko
Sadská,Mrsolská cesta
Sadská,Hotel Modrá Hv zda
Sadská,Husova
Sadská

Nymburk,Nemocnice
Nymburk,V Kolonii

Sadská,Hálkova
Zv ínek
Písty,Temac
Nymburk,Lada dv r
Nymburk,Lada Zátiší

NYMBURK,HL.NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -
 -

Nymburk,Pražská
Nymburk,Diskont Potraviny
Nymburk,Zálabí PVT
Nymburk,Nám.

 -
 -
 -
 -
 -

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

zm na trasy
diversion

p íj.
odj.



24 / zpravodaj města čelákovic

kultura

do neděle 28. 1.

Městské muzeum

VÝSTAVA O JOSEFU ČAPKOVI

Přístupná ve výstavní síni muzea denně 9.00–

12.00 a 13.00–17.00 hod.

do neděle 28. 1.

Městské muzeum

MALÁ MINERALOGICKÁ VÝSTAVA

Přístupná ve vstupní síni muzea denně 9.00–

12.00 a 13.00–17.00 hod. 

úterý 16. 1. 9.00–16.00 hod.

Gymnázium Čelákovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

neděle 21. 1. 8.00–11.00 hod.

chovatelský areál, Stankovského 1774

PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

pondělí 29. 1. 18.30 hod.

Městská knihovna

POHYBY – ZA TAJEMSTVÍM HLUBINNÝCH 

PROCESŮ ZEMĚ

Beseda s Filipem Hartvichem z Ústavu struktu-

ry a mechaniky hornin AV ČR a tvůrcem doku-

mentárního fi lmu z expedice českých vědců na 

Špicberkách Tomášem Kopeckým.

sobota 3. 2. 20.00 hod.

Irish Music Pub

NULY A ZNOUZECNOST

koncert skupin

sobota 3. – neděle 25. 2.

Městské muzeum

OSIŘELÉ PAMÁTKY

Výstava dokumentující neutěšený stav kultur-

ních památek v České republice, přístupná ve 

výstavní síni muzea denně 9.00–12.00 a 13.00–

17.00 hod. 

úterý 16. 1. 9.30 hod.
AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
Muzikál pro děti MŠ a volně příchozí, vstupné: 
40 Kč.

pátek 19. 1. 20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU A NO-
HEJBALU

K tanci a poslechu zahraje Feferon a F Band 

M. Ferlese, taneční vystoupení a pestrá tom-

bola, vstupné: 200 Kč, předprodej vstupenek 

v kanceláři KD.

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

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 

14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-

ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 

do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 

senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 

Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 

Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-

lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 

slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná. 

V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-

nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-

dého představení. Prodej vstupenek také on-line na 

kdcelakovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

V duchu první republiky s bohatým progra-

mem, hraje Big Band Felixe Slováčka, vstup-

né: 250 Kč. 

úterý 13. 3. 9.30 hod.

RYTMUS NÁS BAVÍ – DĚTSKÁ HUDENÍ KA-

PELA PÍSKOMIL

Hudební pořad pro MŠ a volně příchozí, 

vstupné: 40 Kč.

pátek 4. 5. 20.00 hod.

ČECHOMOR

Koncert, vstupné v předprodeji: 450 Kč.

Plesová sezona
Rok se s rokem sešel a před námi je další ple-

sová sezona. Jak známo, Čelákovice rády tan-

čí, což dokládá nejen obrovský zájem o taneč-

ní kurzy včetně tzv. pokračovaček, ale rovněž 

rostoucí počet plesů, které v Kulturním domě 

odbavíme.

Prvním plesem sezony bude tradiční a oblí-

bený Reprezentační ples florbalu a nohejbalu, 

který se koná 20. ledna od 19.00 hod. 

Kromě mnoha maturitních plesů přivítáme bě-

hem ledna a února v Kulturním domě plesy ry-

bářů, okresních myslivců či boxerů. 

Velký zájem je každý rok o Reprezentační 

ples města Čelákovic, který se letos ponese 

v prvorepublikovém duchu, koná se v sobotu 

3. března.

V březnu se pak můžeme těšit na další tradiční 

plesy – Ples míčových kouzelníků, Opravdo-

vý taneční ples nebo Maškarní ples, který se 

koná 24. března a pomyslně plesovou sezonu 

uzavírá.

Úplně posledním plesem nadcházející sezony, 

který si svou tradici teprve buduje, je ples Pra-

vého domácího časopisu 7. dubna.

Tomáš Staněk, ředitel

sobota 20. 1. 19.00 hod.

MATURITNÍ PLES

oktávy A Gymnázia Čelákovice

pondělí 22. 1. 19.00 hod.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Divadlo Háta uvádí komedii plnou vtipných 

situací s překvapivým koncem, vstupné: 

300 Kč. 

sobota 27. 11. 20.00 hod.

HASIČSKÝ PLES

K tanci a poslechu zahraje Dekameron band 

a Feferon, vstupné: 180 Kč, předprodej v hasič-

ské zbrojnici každé pondělí 17.00–18.00 hod.

sobota 3. 2. 20.00 hod.

PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

úterý 6. 2. 9.30 hod.

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA

Pohádka pro děti MŠ a volně příchozí, vstup-

né: 40 Kč.

sobota 10. 2.  20.00 hod.

RYBÁŘSKÝ PLES

úterý 13. 2. 19.00 hod.

NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKO-

VIC

Komorní filharmonie Pardubice, dirigent – 

Chuhei Iwasaki, sólista – Vladimír Brablec (kla-

rinet). Zazní skladby Jiřího Antonína Bendy, 

Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Sme-

tany a Antonína Dvořáka, vstupné: 280 Kč.

pátek 16. 2. 19.00 hod.

SPOLEČNÁ TOUR: SEBASTIAN, ATMO MU-

SIC A JAKUB DĚKAN

Koncert, vstupné v předprodeji: 240 Kč. 

sobota 3. 3. 19.00 hod.

IV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁ-

KOVICZdroj: www.divadlohata.cz

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

Večer autorského čtení
Večer 23. listopadu jsme se v knihovně se-

šli v rámci autorského čtení s autory, kteří se 

účastnili našich literárních soutěží, a členy od-

borné poroty. Slavnostní večer doprovodili 

hudbou na příčnou flétnu pan Vít Andršt a jeho 

studentka Betty Křížková. Úvodní prezentace 

přiblížila zúčastněným poslední tři ročníky sou-

těže. Nelehkou práci poroty, složité rozhodová-

ní a hodnocení shrnul ve svém příspěvku pan 

Josef Koukal. V průběhu večera byl čtenářské 

veřejnosti představen v pořadí již třetí sborník 

literárních prací s názvem „Srdce, ve kterém by-

dlím“. Sborník obsahuje vybrané oceněné prá-

ce z 8.–10. ročníku literární soutěže pořádané 

knihovnou. „Němé tváře“ byly mottem soutěže 

v roce 2012, v roce 2014 psali soutěžící na téma 

„Srdce, ve kterém bydlím“ u příležitosti 90 let 

od narození spisovatele Eduarda Petišky. Ná-

mětem desátého ročníku v roce 2016 byl „Výlet 

do minulosti“. Závěr slavnostního večera patřil 

přítomným autorům, kteří nám přečetli ukázky 

ze své tvorby.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se 

účastnili našich literárních soutěží, poslali nám 

své příspěvky a neváhali osobně přijet na vyhlá-

šení vítězů. Přejeme všem autorům, aby se jim 

dařilo, měli hodně námětů na psaní a mohli si 

splnit svá i naše přání – přečíst si jejich knihu.

Lenka Herčíková

Pohyby aneb
Za tajemstvím

hlubinných procesů Země
Daleko za polární kruh, až na arktický sever se 

každoročně vydává skupina českých geologů 

z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akade-

mie věd ČR. Jejím cílem je Hornsund. Nejjižnější 

zátoka ostrova Západní Špicberky, kde vědci už 

šest let pomocí unikátního přístroje pravidelně 

monitorují pohyby země a mapují dosud nepro-

zkoumaný terén, který byl dříve skryt hluboko 

pod ledem. Uprostřed nádherné i drsné příro-

dy Špicberských ostrovů, v přívětivém a milém 

zázemí polské polární stanice tak vznikl pozo-

ruhodný materiál, který divákovi nabídne blízký 

vhled do nitra české polární expedice a lidský 

Špicberské ostrovy. Foto: Filip Hartvich 

VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC

pohled na vědce samé. Příležitost zhlédnout 

tento jedinečný dokument budete mít v pondělí 

29. ledna v naší knihovně od 18.30 hod. Vznik 

dokumentu a práci vědců na polární stanici vám 

přiblíží Filip Hartvich z Ústavu struktury a me-

chaniky hornin AV ČR a kameraman Tomáš 

Kopecký.

Lenka Herčíková

Sborník Srdce, ve kterém bydlím. Zdroj: archiv knihovny

Kolektiv Městské knihovny přeje všem čte-

nářům a návštěvníkům knihovny do nové-

ho roku hodně zdraví, štěstí a krásné chvíle 

s dobrými knihami.Autorské čtení v knihovně. Foto: archiv knihovny

Tradiční vánoční koncert se uskutečnil v Kulturním domě, úterý 12. prosince 2017. Účinkoval Orchestr Bohumíra Hanžlíka. Foto: -dv- 
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rc routa +
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice
Stankovského 1650, Čelákovice
(zadní vchod budovy pošty)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Náš kompletní program včetně kontaktů 

pro rezervace míst naleznete na webových 

stránkách (viz výše).

Spotřebitelská rizika, úterý 9. 1., 10.00–12.00 

hod., Sedláčkova 107, Andrea Pencová.

Háčkování, úterý 16. 1., 10.00–12.00 hod., 

Jurta.

Finsko očima cestovatele, pátek 19. 1., 

17.00–19.00 hod., Jurta, Andrea Pencová.

Povídání o kávě, úterý 23. 1., 17.00–19.00 

hod., Jurta, Markéta Galbavá.

Sousedské setkání – Doteky Asie, sobota 27. 

1., 9.30–12.30 hod., Jurta, Markéta Galbavá.

Pro děti asi od 18 měsíců je otevřena vol-

ná herna v mateřském centru v 9.00–12.00 

hod., každý čtvrtek od 10.00 hod. malováníč-

ko a každý pátek od 10.00 hod. zpíváníčko. 

Vstupné 30 Kč za rodinu.

Klub náhradních rodin: seminář Tvořivé 

techniky pro vás a vaše děti aneb Jak praco-

vat s příběhem dítěte kreativně, sobota 27. 1., 

10.00–16.00 hod., Gabriela Adášková, Sed-

láčkova 107, Čelákovice. Program pro předem 

přihlášené děti zajištěn. Pro pěstouny RC Rou-

ta zdarma, cena pro ostatní zájemce 1 500 Kč. 

Další informace a přihlášky: Lenka Slováková, 

slovakova.routa@seznam.cz, 603 538 763.

Klubík pro děti NEZBEDA, každé úterý 

15.00–16.00 hod., pro děti 4–15 let. Hry, tvo-

ření, trocha sportování, aktivity na zahradě, 

předškolní příprava, pomoc s domácími úkoly, 

doučování, prostor pro další dětské aktivity…

Roční období v nás – naučné dílny, každé 

úterý 12.00–19.00 hod., tematická vzdělávací 

a tvořivá odpoledne pro všechny generace.

Trénink paměti – každou středu 9.30–11.00 

hod. smysluplná a zábavná aktivita pro správ-

nou činnost mozku.

Setkání osob pečujících o blízkého seniora 

v domácím prostředí – každou středu 11.00–

12.00 hod.

Skupinové doučování – každý čtvrtek 15.00–

16.30 hod., Martina Cermanová.

ReStartuj kariéru s ROUTOU! Motivačně-

-vzdělávací projekt pro zvýšení kompetencí na 

trhu práce. 24. 1. v 8.30 hod. seminář Jak hle-

dat a najít zaměstnání, 10. 2. v 8.30 hod. semi-

nář Jak slaďovat úspěšně rodinný a pracovní 

život, 16. 2. 2018 startuje jarní Manažerská 

akademie pro ženy – intenzivní vzdělávací pro-

gram pro ženy pracující, chystající se na práci 

ve vedoucích pozicích. Jazykové a IT kurzy 

budou probíhat po celý rok 2018. Přihlašujte 

se již nyní, kapacita se rychle plní. Účast zdar-

ma, hlídání dětí zajištěno. Aktivity jsou určené 

pro rodiče dětí do 15 let, zaměstnané i na MD/

RD, ženy nezaměstnané a pro všechny, kte-

ří hledají či chtějí měnit práci. Přihlášky a in-

formace: Infocentrum Kariérový ReStart, tel.: 

608 723 465, restart.routa@gmail.com, www.

restartujkarieru.cz, FB @restartujkarieru.

Náš Dobročinný obchůdek na zahradě 

Routy, Sedláčkova 107, bude otevřený každé 

úterý v 10.00–12.00 a 15.00–17.00 hod. a ka-

ždý čtvrtek v 10.00–12.00 hod. Děkujeme za 

všechny vaše věcné dary, nákupy i další pod-

poru. Uvítáme mezi sebou dobrovolníky, kteří 

nám pomohou s provozem obchůdku.

Řemesla Polabí XI
Městský dům dětí a mládeže vyhlašuje jedenác-

tý ročník výtvarné soutěže Řemesla Polabí. Jak 

již název napovídá, soutěž je zaměřena na tradi-

ci řemesel v současném výtvarném projevu dětí 

i dospělých. Letošním tématem je oslava 100. 

výročí vzniku Československé republiky s jed-

noduchým názvem „Český rok“. 

Soutěží se v několika okruzích – tkaní, krajka, 

zpracování textilu a ovčího rouna, řezbářství 

a práce s kamenem, košíkářství, šperk a dráto-

vání a další řemesla. Záměrem soutěže je uká-

zat tradiční pojetí řemesel s ohledem na podtitul 

„Českého roku“. Cílem je ukázka tradičních ře-

mesel, často již opomenuté ruční práce, zpra-

cování a technika, která patří k národní kultuře 

a lidovým tradicím. 

Soutěž je určena jak výtvarným kroužkům, tak 

různým spolkům, ale i jednotlivcům, kteří si 

doma tvoří čistě pro radost. Přihlásit se může 

každý. Výtvarné práce a výrobky vystavíme 

v Městském muzeu v Čelákovicích ve dnech 

10.–24. března. 

Tradičně se na výstavě prezentují domy dětí 

a mládeže z celého Středočeského kraje, dále 

pak účast vítají i odborná učiliště, která mohou 

vystavit výrobky vzniklé při výuce, a nechybí ani 

výtvarná díla opravdových výtvarníků a řemesl-

níků. Vyhodnocení soutěže jedenáctého ročníku 

Řemesel Polabí se uskuteční na vernisáži výsta-

vy 10. března od 10.00 hod. v muzeu v Síni Jana 

Zacha.

Podrobné informace k soutěži, propozice, 

přihlášky naleznete na webových stránkách 

MDDM.

Veronika Kratochvílová

Paličkovací herdule. Foto: archiv MDDM Čelákovice

Z naší činnosti
Kroužek „Tvořílek“ hledá nové členy. V letoš-

ním roce bylo otevřeno několik nových krouž-

ků. Mezi ně patří i výtvarný kroužek pro tvořivé 

děti, které rády vyrábějí, tvoří a pracují s různými 

materiály. Tvořílkové se scházejí každý pátek od 

14.00 do 15.00 hod. v klubovně MDDM u Kul-

turního domu, kroužek vede Veronika Pešková.

Veronika Kratochvílová

Děti z kroužku Tvořílek. Foto: Veronika Pešková

Sportovní soutěže
Naše organizace je mimo jiné také pořadatelem 

mnoha významných sportovních událostí. Pořá-

dá meziškolní atletické závody, nejrůznější tur-

naje ve fotbalu, florbalu a stolním tenise, a pla-

vecká, volejbalová či házenkářská klání. Rozpětí 

je opravdu široké a účastníci těchto soutěží jsou 

často z celého okresu Praha-východ, či dokon-

ce z celého kraje. Příkladem může být krajské 

kolo ve florbalu, které se konalo 14. prosince. 

Turnaje se zúčastnilo 12 družstev z 12 okresů, 

turnaj se hrál ve dvou halách a vítězové postu-

pují do kvalifikace na republiku. 

Pokračovat s těmito sportovními soutěžemi bude-

me i v tomto roce, již nyní je naplánován na březen 

turnaj v basketbalu, na duben volejbal, kopaná pro 

střední školy, plavecko-běžecký závod a štafeto-

vý pohár. V květnu pak vybíjená a fotbalový turnaj. 

Věříme, že podobná podpora školního sportu je 

výbornou motivací nejen pro žáky, ale i pro sa-

motné učitelé tělesné výchovy a celou školu.

Veronika Kratochvílová

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

pískomilná
V pokračování v sérii článků o vzácných druzích 

hub Čelákovicka přejdeme od stopkovýtrus-

ných druhů hub k druhům vřeckovýtrusným.

V listopadu jsme na rozhraní katastru Čelákovic 

a Lázní Toušeně narazili na ně několik desítek 

nenápadných plodnic kalíškovitého tvaru zano-

řených do okolního substrátu. Původně jsme se 

domnívali, že se jedná o nějaký druh řasnatek. 

Nicméně po odběru vzorku a jeho předání k mi-

kroskopování našim kolegům z České mykolo-

gické společnosti byly plodnice identifikovány 

jako vzácná hrobenka pískomilná. Jedná se 

o druh patřící do vřeckovýtrusného rodu Geo-

para, jehož zástupce jsme dosud v našem okolí 

nezaznamenali. 

K popisu plodnic: Hrobenka pískomilná tvoří 1 

až 5 cm velké plodnice. Zpočátku jsou kulovi-

té, později kalíškovité až miskovité, na okrajích 

hvězdicovitě rozpukané. Vnitřní plodná strana je 

v mládí bílá, postupně přechází do hnědé barvy. 

Vnější strana plstnatá, hnědé až tmavohnědé 

barvy. Plodnice bývají z velké části ponořené 

do okolního substrátu. Jak název napovídá, má 

ráda především písčité půdy. Vyrůstá vzácně 

(pro svoji nenápadnost je pravděpodobně pře-

hlížena) od jara do podzimu. Jedná se o nejedlý 

druh. Je snadno zaměnitelná za jiné druhy hro-

benek, případně za řasnatky či některé chřapá-

če.

Děkujeme přátelům P. Součkovi a V. Halasů za 

pomoc při určení tohoto zajímavého nálezu.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice

Junák – český skaut
 středisko Čelákovice, z. s.

Foto: archiv střediska

Výprava skautů

O prodlouženém víkendu 17.–19. listopadu se 

skauti vydali na výpravu do srubu nedaleko 

Bechyně. Procházeli se okolo řeky, šli na roz-

hlednu. Hráli hry o cestování časem. Při večeři 

se přesvědčili o tom, že není dobré přehánět to 

s množstvím česneku. Počasí jim většinu času 

moc nepřálo, ale to hochy neodradilo ani od 

ježdění na pramicích. Někteří se tak nadchli, že 

jeli daleko k jezu, a než se stihli vrátit zpět proti 

proudu, byla tma. Mezitím ostatní připravovali 

dřevo na oheň, u kterého se mimo jiné vedoucí 

oddílu domluvili s nejstaršími z hochů, že by se 

také měli zapojit do vedení. Poté ještě ve srubu 

hráli deskové hry a piškvorky. V neděli nastalo 

další dobrodružství, když nestíhali vlak a museli 

jej dobíhat zabahněným polem. Cestou domů 

pak natropili trochu ostudy, nejen tím, že byli 

celí od bláta.

Vánoční přespávání v klubovně

O jednom z pátečních večerů se kromě schůz-

ky mladších roverů uskutečnilo také přespává-

ní skautek v klubovně. Kupodivu se zúčastnilo 

poměrně hodně děvčat, a dokonce do klubovny 

zavítaly skautky, které z různých časových dů-

vodů nestíhají schůzky. Při takovémhle velkém 

holčičím setkání se hodně klábosilo, hrály se 

hry, šlo se na procházku ztemělými Čelákovice-

mi a cvičila se trocha akrobacie. Nakonec před 

spaním některá děvčata zhlédla film, jiná jen 

jeho část, neb brzy usnula.

Polibek múzy

V pátek 1. prosince se skupina deseti mladších 

roverů vypravila do Prahy na skautský umělecký 

festival Polibek múzy, který se konal na Mani-

nách v budově bývalé továrny. S festivalem je 

spojená i výtvarná soutěž, letos byla na téma 

Možnost volby. Přihlásili jsme do ní kratinký film 

„Důležité rozhodnutí“ a vyhráli s ním třetí mís-

to. Na festivalu bylo možné vidět ostatní díla 

z různých kategorií jako výtvarno, literatura, 

hudba…, zúčastnit se workshopů jako impo-

vizační dílna, vyrábění šamponu nebo navštívit 

tzv. živou knihovnu, kde si můžete popovídat se 

zajímavými osobnostmi. Po návratu do Čeláko-

vic někteří z nás přespali v klubovně, kde jsme 

nejprve čelili ukrutné zimě a hladu a po zajiště-

ní těchto základních životních funkcí vymýšleli 

představení na vánoční besídku.

houbařské okénko

skauti Vyrábění věnců

V neděli 3. prosince bylo v klubovně vyrábění 

věnců. S nápadem udělat takovéhle vyrábění 

přišli rodiče jedněch z dětí. V průběhu přišlo 

poměrně dost lidí, chvílemi jsme se ani nemohli 

vejít ke stolu. Akce se zdařila a vznikly nádherné 

výtvory, tak moc děkujeme za takovéto přispění 

k našemu programu. 

Botka a Maty

Úspěšný rok
čelákovických rybářů

Rok 2017 byl pro naše sportovní rybáře rokem 

úspěchů a dobrých výsledků. Nejvíce se činila 

rybářská mládež, která již potřetí pokořila titul 

juniorského mistra republiky v rybolovné tech-

nice zvané feeder a navíc na Feeder Grand Prix 

Čech 2017 obhájila juniorskou zlatou, stříbrnou 

i bronzovou medaili. Naši závodníci potvrdili, že 

v republice nemají konkurenci a jsou oprávně-

ně naší chloubou. Nejen závodníci, ale i ostatní 

mládež prosperuje. Rybářský kroužek navštěvu-

je 28 dětí pod vedením čtyř vedoucích, kteří pro 

ně organizují mnoho aktivit, jako jsou závody, 

víkendové pobytové akce a výlety. Organiza-

ce uspořádala pro dospělé ples, dvoje závody, 

a to na Gradě a na Řehačce. Mezi jednoznač-

né úspěchy patřil i mezinárodní závod na Labi 

v lovu kaprů, který jsme pořádali ve spolupráci 

s RCCC a jehož výtěžek byl připsán na konta 

hendikepovaných dětí a na adresy rybářských 

kroužků našeho svazu. Tradičně jsme pro širo-

kou veřejnost pořádali den otevřených dveří na 

parcele u zdymadel, který se těší oblibě rodičů 

zájemců o rybářský kroužek.

Veškeré tyto aktivity se dějí za přispění sponzo-

rů, města Čelákovic a nadšených členů místní 

organizace. Děkujeme.

Dovolujeme si vás také pozvat na Rybářský 

ples, který se bude konat 10. února v KD v Če-

lákovicích.

Rybáři Čelákovice přejí svým příznivcům a všem 

svým členům v novém roce spoustu krásných 

chvil na březích našich revírů.

Tradičně připomínáme všem členům povinnost 

odevzdat vyplněné úlovkové lístky do 15. ledna 

k sumarizaci. Sběrná místa jsou u pí Mašínové, 

v rybářských potřebách pí Doutnáčové a v kan-

celáři MO. Od pátku 5. ledna v kanceláři organi-

zace probíhá prodej povolenek na rok 2018. Nově 

prodáváme i pstruhové povolenky na pstruhový 

revír Dvorce nedaleko Lysé nad Labem. 

Výbor místní organizace

Výlet k tůním. Foto: archiv organizace

Hrobenka pískomilná, 16. 11. 2017. Foto: Miroslav 

Rudolf

rybáři
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SK karate Dragon se stal nejúspěšnějším klubem 
Mistrovství České republiky 2017

Závěrem loňského roku se poprvé v ČR konala nejvyšší evropská soutěž v karate 9th EUROPEAN 

SHOTOKAN CHAMPIONSHIPS, kterou pořádala světová federace karate WSF a které se zúčastnilo 

přes 1 000 závodníků z 19 evropských zemí. 

Z našeho klubu se tohoto šampionátu zúčastnilo, pod hlavičkou reprezentace CSKU, šest závodní-

ků, kteří reprezentovali Českou republiku. Naši závodníci vybojovali celkem 9 medailí a 3 tituly mistr 

Evropy. V počtu účastníků a získaných medailí jsme se stali nejúspěšnějším klubem naší reprezenta-

ce, a přispěli jsme tak k fantastickému 2. místu České republiky na tomto šampionátu.

Mistrem Evropy se stal Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, Vladimír Fafek a Jakub Fidler. Vicemistry 

Evropy Denisa Brejchová, Eliška Mihalčatinová a Eliška Fidlerová. Druhým vicemistrem Evropy Ja-

kub Fidler. 

Další významnou soutěží bylo mistrovství České republiky FSKA 2017. Toto mistrovství se konalo 

v České Lípě a zúčastnilo se ho přes 400 závodníků z 27 klubů z celé ČR. 

Reprezentanti našeho klubu zde vybojovali celkem 48 medailí v kategoriích kata individuál, kata 

duo a kata team. Celkem se na stupeň vítězů probojovalo 22 závodníků, kteří si odvezli 22 zlatých, 

8 stříbrných a 18 bronzových medaili. Tímto výkonem jsme se stali nejúspěšnějším klubem celého 

mistrovství.

Mistry ČR se stali Veronika Bohuslavová, Jakub Fidler, Rozálie Horadová, Vladimír Fafek, Eliška 

Mihalčatinová, Michaela Hrušková, Jan Pajkrt, Daniel Brejcha, Dominik Zachař, Denisa Brejchová, 

Kristýna Toběrná, Linda Skalová a Eva Skalová. 

Vicemistry ČR se stali Matyáš Miller a Kvido Kefurt.

Druhými vicemistry ČR se stali Dalibor Kolínko, Štěpán Svoboda, Marek Churavý, Jakub Churavý, 

David Vobecký, Eliška Fidlerová a Zuzana Losová.

Všem závodníkům gratulujeme za dosažené výsledky, za reprezentaci České republiky, klubu a měs-

ta a přejeme hodně úspěchů do příští sezony v roce 2018.

Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér SK karate Dragon Čelákovice

Mistr Evropy Daniel Brejcha a druhý vicemistr Jakub Fidler. Foto: archiv SK Dragon

Úspěšní reprezentanti Dragonu na Mistrovství ČR FSKA 2017. Foto: archiv SK Dragon

karate

Muži po polovině soutěže 
v čele tabulky!

Krajský přebor 2. třídy dospěl do poloviny a 

„A“ družstvu se zatím daří. Po 11 zápasech drží 

sestava Petr Dvořák, Tomáš Dražinovský, Jiří 

Mlejnek a Jan Bodlák s bilancí 9 výher, 1 remíza 

a 1 porážka o skóre a vzájemný zápas vedení v 

tabulce před Velkým Osekem B. Po dvou hlad-

kých výhrách na půdě soupeřů jsme 9. prosince 

v 11. zápase podzimu přivítali doma Libčice a 

bohužel si odnesli i první letošní porážku zejmé-

na díky nejlepšímu hráči soutěže Kramlovi, který 

zajistil všechny své body, na což jsme už nedo-

kázali patřičně odpovědět.

LOKOMOTIVA NYMBURK B–ČELÁKOVICE A 

4:14

SOKOL MNICHOVO HRADIŠTĚ C–ČELÁKO-

VICE A 4:14

ČELÁKOVICE A–SOKOL LIBČICE 8:10

Výsledky po 11 zápasech

 1. TJ Spartak Čelákovice A 145:53 28 b

 2. TJ Sokol Velký Osek B 128:70 28 b

 3. TJ Sokol Libčice 117:81 24 b

 4. S. Dolní Beřkovice – Mlékojedy 108:90 19 b

 5. TTC Kladno D 95:103 16 b

 6. TJ Sokol Mnichovo Hradiště C 100:98 15 b

 7. TJ Sokol Krchleby B 91:107 14 b

 8. Sokol Přezletice A 100:98 12 b

 9. TJ AŠ Mladá Boleslav B 84:114 12 b

 10. TJ Lokomotiva Nymburk B 83:115 10 b

 11. TTC Bělá pod Bezdězem C 79:119 7 b

 12. TJ Sokol Všetaty B 58:140 3 b

Pozvánka na domácí zápasy

11. 2. v 11.00 hod. Čelákovice–Mladá Boleslav

17. 2. v 14.00 hod Čelákovice–Krchleby

24. 3. v 14.00 hod. Čelákovice–Nymburk 

25. 3. v 10.00 hod. Čelákovice–Mnich. Hradiště

Děkujeme všem divákům, kteří začínají znovu 

nacházet cestu na pinčes.

Petr Dvořák, TJ Spartak Čelákovice

 – oddíl stolního tenisu

stolní tenis

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.

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
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Po několika „hubených letech“ skončili fotba-

listé „A“ mužstva Unionu v soutěžním ročníku 

2016/2017 na sedmém místě. Příčinou dobrého 

umístění bylo úspěšné jaro, kdy tým uhrál 30 

bodů. Úvod následujícího ročníku byl v duchu 

úspěšného jara (výhry s Lysou, Pěčicemi a Luš-

těnicemi, remíza ve Vyšehořovicích), leč po 

těchto čtyřech zápasech přišla porážka v Sáza-

vě a mužstvo se dostalo do útlumu. V domácím 

souboji s rezervou Českého Brodu to bylo po 

remíze jen za dva body, následovala porážka 

v Uhlířských Janovicích a poté další domácí re-

míza se Záryby, tentokrát jen za bod. Nejvyšší 

podzimní prohru si připsal Union v Klech. Vy-

lepšení přinesla domácí výhra s Pšovkou, ale 

v Poděbradech prohra 2:0. Jasná výhra 5:0 

s Divišovem podpořená jedinou výhrou na hřišti 

soupeře v Mnichově Hradišti. Rozpačitý závěr 

podzimu – remíza s Kosmonosy za jeden bod 

a porážka ve Velimi znamenal zisk 23 bodů a to 

přineslo 9. místo. V tabulce domácích střetnutí 

je Union na 3. místě s 19 body a skóre 30:10, 

což znamená nejvíce vstřelených branek. Horší 

bilance je v tabulce zápasů na soupeřově hřiš-

ti, kde je Union předposlední se 4 body a spo-

lu s dalšími čtyřmi kluby má na kontě nejméně 

vstřelených branek – jen 7.

Během podzimu nastoupilo celkem 22 hráčů, 

z toho šest nastoupilo ve všech 15 utkáních. 

Arazim a Pavel Bařina strávili na hrací ploše nej-

více času – 1 350 minut. Největší podíl na 37 

vstřelených brankách mají Kadeřábek – 9 gólů, 

následuje Vacek s 8 brankami, Dosoudil 5 gólů 

atd. Pokud budeme hodnotit podzim, můžeme 

být spokojeni, i když ne vše vyšlo podle přání. 

Současné umístění není rozhodující, vždyť mezi 

pátým místem a třináctým je rozdíl pouhých 

4 bodů. Tato situace naznačuje i očekávání ná-

ročného jara. 

Pro dorost byla sezona 2016/2017 plná pro-

blémů. Nejvíce se projevil nedostatek hráčů po 

hromadném odchodu do Ostré. Pod trenérem 

Babovákem bylo nakonec umístění na 9. příčce 

úspěchem. O letní přestávce přišlo do mužstva 

osm hráčů ze starších žáků a s nimi se „přestě-

hoval“ trenér Kujal. Mužstvo mělo dobrý vstup 

do soutěže, ale po dvou výhrách přišla serie 

pěti utkání, ve kterých na body nedosáhlo. Další 

obrat přišel po zápase s Čáslaví, kterou dorost 

porazil 9:1, a ve zbývajících zápasech již neza-

váhal, šestkrát vyhrál a v těchto šesti zápasech 

nastřílel 48 branek! Nejvyšší výhra byla s Louče-

ní 13:0. V podzimní tabulce z toho bylo 6. místo. 

Ve všech podzimních zápasech nastoupili bran-

kař Janda a Choura. Střelecky se dařilo Kosto-

lánymu a Brodskému – oba po 11 gólech.

Starší žáci v krajském přeboru ročníku 

2016/2017 skončili na 13. místě z 18 účastníků. 

V létě odešlo osm hráčů a trenér, kterého v no-

vém ročníku nahradil Radek Skuhravý, ten mu-

sel vybudovat nové mužstvo. Změnilo se i uspo-

řádání soutěže na tříkolový systém. Union se po 

celý podzim hledal, pouze dvakrát se radoval 

z výhry a dvakrát z nerozhodného výsledku a to 

stačilo pouze na předposlední místo. Pět hráčů 

nastoupilo ve všech zápasech a na celkově 14 

vstřelených brankách má největší podíl Janák 

se 4 zásahy.

Mladší žáci by měli obhajovat titul přeborníka, 

ale podzim již není tak úspěšný. Odešli brat-

ři Lopatářovi do Slavie, Karásek do Neratovic 

a několik hráčů přešlo do starších a kádr dopl-

nili hráči z přípravky. Po první polovině soutěže 

vedou jasně Poděbrady, Union je na třetí příčce 

s 21 body. Ve všech zápasech nastoupili tři hrá-

či a nejvíce branek vstřelil Jiří Fantík, a to osm. 

Čtyři týmy přípravek hrají na okresní úrovni. 

Soutěž se hraje turnajově v několika skupinách 

a na jaře pak podle umístění dojde k novému 

rozdělení. Zatím nejsou známy všechny výsled-

ky, a tak tabulky nebyly zveřejněny. Po Novém 

roce se rozjede příprava na jarní polovinu sou-

těží, možná dojde i k posílení hráčských kádrů, 

a tak popřejme trenérům, aby se jim podařilo 

naplnit záměry přípravného období.

Milan Šikl

Momentka z posledního podzimního utkání ve Velimi zachycuje našeho hráče Vlčka pod přesilou domácích. Foto: 

Vl. Malinovský

UNIONSKÉ BILANCOVÁNÍ

šachy

V soutěžích družstev SŠS prohrálo naše „áčko“ 

v krajské soutěži 19. listopadu s celkem TJ 

Sokol Sendražice A v poměru 5:3 a 3. prosin-

ce s celkem Sokol Bakov n. Jizerou B v po-

měru 3½:4½ (po 4. kole 1 výhra a 3 prohry). 

V regionálním přeboru prohrálo „béčko“ 

26. listopadu s celkem TJ Sokol Pečky A v po-

měru 3:5 a zvítězilo 10. prosince nad celkem 

ŠK Rožďalovice A v poměru 6:2 (po 4. kole 

2 výhry a 2 prohry). V regionální soutěži 

prohrálo „céčko“ 19. listopadu s celkem ŠK 

Dobrovice F v poměru 3½:1½ (zatím pouze 

3 prohry). 

3. kolo regionálního přeboru mládeže 9. prosin-

ce se již tradičně konalo v Čelákovicích jako tur-

naj O pohár starosty Čelákovic za další podpory 

MDDM, ZŠ Kostelní, města a dalších sponzorů. 

Zúčastnilo se 19 mladých šachistů z Čelákovic 

(z celkem 71 hráčů) a úspěch byl velmi dobrý. 

V kategorii mladších žáků zvítězil náš Tomáš 

Sedmihradský a do první desítky se probojo-

val i Jindřich Kaplický (ze 40 hráčů). V katego-

rii starších hráčů obsadil Lukáš Janda 3. mís-

to, v první desítce skončili ještě Pavel Floss, 

Martin Sedmihradský a Jana Hankovská (z 31 

hráčů).

Ve dnech 14.–19. listopadu se 15 našich šachis-

tů zúčastnilo Mistrovství Čech mládeže do 10 

let, Otevřeného mistrovství Čech mládeže do 8 

let 2017 a přidruženého OPEN turnaje pro star-

ší mládež a zájemce v Harrachově. I když jsme 

nedosáhli na medailová umístění, zkušenosti 

z takových turnajů jsou pro další šachový rozvoj 

k nezaplacení.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 

a blízkého okolí mohou získat další informace 

na www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski

Ve vedlejších kategoriích turnaje O pohár starosty Če-

lákovic byly oceněny i úspěšné šachistky – zleva Adéla 

Burianová, Tereza Pravdová a Tereza Šturmová. Foto: 

Peter Janda

Šachový klub TJ Spartak 
Čelákovice
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Jsme jednou z mnoha oficiálních tréninkových skupin, fungující pod záštitou překážkového závodu 

Spartan Race. Vznikli jsme v roce 2015 v pár lidech, od té doby jsme se ale pořádně rozrostli a je nás 

mnohem více vidět a slyšet. V roce 2017 jsme se umístili na druhém místě na závodě Spartan Race 

Super v polské Krynici, druhé místo jsme brali i v rámci Predator Race Master Weekendu na Klínovci. 

Naší elitní běžkyni Martině Šukové se podařilo vyhrát liberecký Spartan Race Beast. Kromě vítězů 

na pódiu je v rámci naší skupiny i obrovské množství důležitějších vyhraných bojů, těch osobních. 

SRTG je skupinou mnoha lidí, kteří ač jsou každý jiný, pojí je stejný cíl – společně sportovat, udělat 

něco pro sebe, posouvat své hranice a zdolávat překážky mnohdy i v životě.

Společně trénujeme 2–3 krát týdně, kromě toho jsme v letošním roce uspořádali dvě soustředě-

ní, příměstský tábor a vyrazili na spoustu akcí. Nyní hledáme vlastní prostory, kde bychom mohli 

vybudovat pevnou základnu pro naše tréninky, a nabídnout tak pro naše členy i široké okolí ještě 

více. Díky Čelákovické sportovní máme k dispozici prostory na Městském stadionu, kde postupně 

budujeme překážky, se kterými se setkáváme na závodech. Nejsou mezi námi jen místní, ale dojíždí 

za tréninky i lidé z okolních měst.

Ať už budete chtít závodit nebo si jen zacvičit v přírodě s dobrou partou, jste vítáni! Stačí se na www.

facebook.com/srtgcelakovice přihlásit na událost a přijít. Hlavní je začít – se zbytkem už pomůžeme.

Jan Pfeffer

Tréninková skupina SRTG Čelákovice. Foto: archiv skupiny

SRTG Čelákovice

Posledním vystoupením čelákovických nohej-

balistů v roce 2017 byla účast na vyhlášeném 

mezinárodním nohejbalovém turnaji Poslední 

smeč. V pětadvacetičlenném pelotonu si ne-

vedli špatně a obhájili třetí příčku z 31. ročníku 

(Spilka, Šafr, Flekač).

Na dvoudenní turnaj Čelákovice nominovaly 

dvě formace ve složení: A-tým: Kilík, Kolenský, 

Holas. B-tým: Spilka, Šafr, Flekač. B-tým po 

prohře s Čakovicemi A 0:2, remíze se Startem 

Praha 1:1 a výhře nad Holicemi 2:0 skončil třetí 

horším poměrem zápasů za postupujícími Ča-

kovicemi B a do nedělního finále se neprobo-

joval. A-tým po výsledcích 1:1 se Vsetínem B, 

2:0 s Modřicemi B a 1:1 s Č. Budějovicemi po-

stoupil z druhého místa a zajistil si účast v elitní 

desítce.

V nedělní finálové skupině A-tým neokusil hoř-

kost porážky. Hned v úvodu remizoval s poz-

dějším vítězným mužstvem turnaje Modřicemi 

A, které bylo posílení o Vankeho, 1:1 po setech 

10:9 a 9:10. Následovala výhra nad K. Vary A 2:0 

nohejbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
(10:3, 10:7). Další dva body si připsal A-tým se 

Vsetínem B (Brutovský, Plachý, Stupka), i když 

v prvním setu již prohrával 6:9, dokázal otočit na 

10:9. V druhém pak kraloval a vyhrál 10:4. Ná-

slednou remízou 1:1 (6:10, 10:4) s Čakovicemi 

A si definitivně pojistil první místo a postup do 

semifinále.

V semifinálovém zápase dominovali holičtí Kop 

a Mrákava. Na jejich hru nenašli Čelákovičtí po 

celý zápas účinnou protizbraň. V zápase o třetí 

místo se rozhodovalo ve třetím setu. Čelákovi-

ce v něm postupně vedly 7:5 a 8:6, pak však 

neproměnily dva útoky a umožnily Čakovi-

cím otočit na 8:9. Ve strhujícím závěru Kilík 

bodoval na 9:9 a následně Chadim nezvládl 

koncovku.

Semifinále

Čakovice B–Modřice „A“ 0:2 (7:10, 6:10)

Čelákovice A –Holice 0:2 (3:10, 5:10)

O 3. místo

Čakovice B–Čelákovice A 1:2 (9:10, 10:6, 9:10)

Čelákovický tým (zleva: Holas, Kilík, Kolenský), který 

na turnaji Poslední smeč skončil na třetím místě. Foto: 

Michal Němec

Finále

Modřice A–Holice 2:0 (10:5, 10:7)

Pořadí 32. ročníku „Poslední smeč“ – TJ Pan-

krác

1. Modřice A (Vanke, Rosenberk, Pelikán)

2. Holice (Kop, Mrákava, Kučera)

3. Čelákovice A (Kilík, Holas, Kolenský)

4. Čakovice B (Kučera, Chadim, Fík)

Další informace najdete na webových stránkách 

www.nohejbal-celakovice.cz.

Za vedení nohejbalového oddílu TJ Spartak 

Čelákovice bych chtěl všem sportovním příz-

nivcům poděkovat za projevenou přízeň, kterou 

nám věnovali v minulé sezoně, a se sportovním 

pozdravem „sportu zdar a nohejbalu zvlášť“ jim 

popřát do nadcházející sezony 2018 mnoho 

sportovních zážitků a životních úspěchů.

Petr Flekač
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Národní liga florbalu se přehoupla do druhé 

poloviny základní části. Orce se tentokráte více 

dařilo a díky třem vítězstvím si uchovala naději 

na play-off.

ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL JAROMĚŘ 

14:12

Pro Orku nezvyklá přestřelka, kterou jsme nako-

nec dokázali dovést do vítězného konce. Úvod 

zápasu nám nevyšel a za chvíli jsme prohrávali 

2:0. Do konce třetiny přidal každý tým po dvou 

gólech. Druhá část přinesla výrazné zlepše-

ní produktivity a před poslední částí se šlo do 

šaten za nerozhodného stavu 6:6. Začátek tře-

tí třetiny nám vyšel výborně a čtyřmi brankami 

jsme si udělali rozhodující náskok. Brankostroj 

se ale na obou stranách nezastavil a gólmani 

postupně lovili míčky ze svých sítí. Orka ale svůj 

náskok udržela a získala proti favorizovanému 

soupeři cenné tři body. Čtyřmi brankami se 

blýskl Ondra Špalek, třemi pak Jakub Doutnáč.

TJ SOKOL MUKAŘOV–ORKA ČELÁKOVICE 

4:5p

Mukařovu se v této sezóně také příliš nedaří, tak 

se očekával vyrovnaný duel. Orka byla lepším 

týmem a po dvou třetinách vedla s nadějným 

tříbrankovým náskokem 4:1. Domácí nicméně 

zabrali a snížili na rozdíl jediné branky, minutu 

florbal

před koncem se jim navíc podařilo vyrovnat. 

Zápas tak pokračoval prodloužením, v něm po 

necelé minutě rozhodl o vítězství Orky Jakub 

Doutnáč. Orka si tak připsala další dva body do 

tabulky.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC STRAKONICE 10:6

Opět se nám povedla první třetina, ve které jsme 

získali tříbrankové vedení 5:2. Když v osmé mi-

nutě druhé třetiny Novotný zvyšoval na 6:2, 

zdálo se být o vítězi rozhodnuto. Bohužel jsme 

se ani v tomto zápase nevyvarovali krátkého 

První polovinu basketbalové sezony 2017/2018 

jsme začali velmi úspěšně a zatím se držíme na 

prvním místě a společně s týmem ze Sadské 

jsme doposud nepoznali porážku. Po 4leté pří-

pravě, kdy jsme hráli sice nejmladší kategorii, ale 

se staršími dětmi a pořád jen prohrávali, je toto 

příjemná změna. Tyto výsledky nám dodaly se-

bevědomí a přihlásili jsme se do kvalifikace U11 

děvčata a do kategorie U11 mix. Pouze vítěz po-

stupuje na Mistrovství republiky v dané kategorii.

BK BRANDÝS–PANDY ČELÁKOVICE 12:98

PANDY ČELÁKOVICE–TJ SOKOL PEČKY 

108:15

BASKET PASTELKA MB–PANDY ČELÁKOVI-

CE 32:33

TJ SOKOL KLADNO–PANDY ČELÁKOVICE 

34:53

PANDY ČELÁKOVICE–SLANÝ 68:11

PANDY ČELÁKOVICE–BC BENEŠOV 47:28

Nejlepší střelci týmu jsou Ema Sedlářová – 10,2 

bodů na utkání, Kateřina Janáková – 7,5 bodů 

na utkání a Martin Bodlák – 7,2 bodů na utkání.

I v příštím roce nabíráme nové hráče/hráčky 

ročník 2008–2009. Více informací se dozvíte na 

našich stránkách www.basketcelakovice.cz.

A budeme rádi, když nás přijdete podpořit v boji 

o Mistrovství republiky do tělocvičny ZŠ J. A. 

Komenského. Děkujeme za podporu rodičům, 

sponzorům a městu Čelákovice.

Michaela Uhrová

basketbal

Čelákovické Pandy. Foto: archiv týmu

Basketbal Čelákovice

výpadku koncentrace a Strakonicím se do pře-

stávky podařilo snížit až na rozdíl jediné bran-

ky. Když po dvou minutách závěrečné části 

hosté srovnali, schylovalo se k dramatu. To ale 

Orka nepřipustila a postupně čtyřmi branka-

mi do sítě hostů nakonec jasně zvítězila. Díky 

třetímu vítězství v řadě a zisku tří bodů jsme se 

výrazně přiblížili k šanci na umístění zajišťující 

play-off.

WIZARDS DDM PRAHA 10–ORKA ČELÁKO-

VICE 8:4

Proti vedoucímu týmu soutěže se dala očeká-

vat přehlídka gólů. Domácí dostáli své pověsti 

a první třetinu jednoznačně ovládli se stavem 

5:1. Od druhé části byl zápas již vyrovnaný, 

obrany se zlepšily a již tolik branek nepadalo. 

Orce se podařilo stav korigovat, nicméně nako-

nec zůstal v zápase čtyřbrankový rozdíl. Wizardi 

tak ukončili naši třízápasovou vítěznou šňůru. 

Po odehraných třinácti utkáních patří Orce v ta-

bulce desáté místo.

Starší žáci odehráli výborný turnaj v Čerčanech. 

Po výborných výkonech vyhráli skupinu díky ví-

tězství nad Neratovicemi a 101. Sportovním klu-

bem Praha. Ve finále jsme se utkali s FBK Da-

vle a byl to velmi dramatický zápas. Po jasném 

vedení z úvodu jsme postupně ztráceli a dvě 

minuty před koncem již Davle vedla. Nám se 

ale podařilo čtyři sekundy před závěrečnou siré-

nou srovnat a v nájezdech jsme byli úspěšnější, 

když jsme proměnili všechny nájezdy a soupeř 

naopak ani jeden. Po krásném dramatu tak star-

ší žáci turnaj vyhráli a postoupili o koš výše.

NERATOVICE–ORKA ČELÁKOVICE 2:4

ORKA ČELÁKOVICE–101. SPORTOVNÍ KLUB 

PRAHA 4:1

FBK DAVLE–ORKA ČELÁKOVICE 7:8sn

Martin Bajer

Turnaj starších žáků v Čerčanech. Foto: Martin Bajer

Orka

Utkání mužů se Strakonicemi. Foto: Martin Bajer
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