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Územní plán města str. 3
Veřejné projednání Návrhu územního plánu Če-

lákovic a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 

rozvoj území a životní prostředí se uskuteční 

ve čtvrtek 24. ledna od 17.00 hod. v Kulturním 

domě Čelákovice.

Vodné a stočné v roce 2019 str. 8
Radní Marek Skalický informuje o výši vodného 

a stočného v roce 2019 v Čelákovicích a porov-

nává vývoj cen v uplynulých pěti letech.

Jízdní řády autobusů 2019  str. 15–16 a 19–20
Dopravní obslužnost města s jeho okolím zabez-

pečují čtyři autobusové linky č. 655, 662, 443 

a 427. Součástí lednového vydání Zpravodaje 

jsou jízdní řády autobusů platné od 9. prosince.

z obsahu
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Pro třináct příspěvkových organizací je v roz-

počtu vyčleněno 63 mil. Kč, přičemž největší 

podíl tvoří příspěvek Technickým službám ve 

výši 26 mil. Kč. Významná je také hospodářská 

činnost týkající se bytového hospodářství. Ná-

klady a výnosy jsou mimo rozpočet města a jsou 

plánovány dle odhadu společnosti Q-Byt Čelá-

kovice ve výši 33,5 mil. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na 

období 2–5 let. I nadále se předpokládá, že měs-

to Čelákovice bude ročně hospodařit zhruba se 

čtvrt miliardou korun.

Josef Pátek, starosta, 

Markéta Reisiegelová, 

předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva

Město Čelákovice přeje všem občanům vše dobré po celý rok 2019. Pozitivní zprávou v rozvoji města je, že dvě největší investiční akce budou spolufinancovány z dotačních 

prostředků. Na dostavbu Kamenky je vyčleněno na dotaci přibližně 70 milionů korun, na výstavbu kanalizace v Záluží získalo město dotaci ve výši 21,5 milionu korun.

Zastupitelé města Čelákovic na svém zasedání konaném dne 12. prosince schválili nejen roz-

počet města pro rok 2019, ale i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021. V roce 2019 

plánované příjmy činí 291 mil. Kč a plánované výdaje činí 396 mil. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je 

kryta zůstatky finančních prostředků z minulých let ve výši 105 mil. Kč. Navíc po mnoha letech 

je město zcela oddluženo a není zatíženo mnohamilionovými každoročními splátkami úvěrů.

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2019 
SCHVÁLEN!
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úvodník 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.

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.

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: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz 

Milí Čelákováci,
v den, kdy píši tento úvodník, jsem ve funkci mís-

tostarostky města přesně jeden měsíc. Za tu dobu 

musím konstatovat, že jsem překvapena, jak široké 

spektrum agend řeší samospráva města a úředníci 

Městského úřadu, a to jak v rámci samostatné, tak 

i přenesené působnosti. Chtěla bych poděkovat 

vedení města i zaměstnancům Městského úřadu 

a organizací napojených na rozpočet města za milé 

přijetí. Věřím, že vzájemná spolupráce bude fungo-

vat po celé čtyřleté volební období.

V rámci mých agend se podařil dokončit a předat do 

správy Čelákovické sportovní víceúčelový sportovní 

areál v Záluží. Velmi milé bylo setkání s 56 nejúspěš-

nějšími sportovci, reprezentujícími Čelákovice, v ob-

jektu tvrze ve čtvrtek 6. prosince, kterého jsem se 

zúčastnila spolu s místostarostou Studničkou. 

Upřímně mne potěšilo, že Zastupitelstvo města 

schválilo program na podporu poskytovatelům so-

ciálních služeb, ve kterém je alokováno 0,5 mil. Kč. 

Velmi oceňuji, že zastupitelé za ODS a ANO 2011 

tento program jednomyslně schválili, a za to jim ze 

srdce děkuji! Spolu s odborem pro občanské zá-

ležitosti a komisí bytovou a sociální pod vedením 

předsedkyně Hany Machálkové připravíme návrh 

na rozdělení dotací na dubnové zasedání Zastupi-

telstva města.

Velmi příjemné bylo tradiční setkání se zhruba 400 

seniory našeho města v první prosincový čtvrtek 

v Kulturním domě. Oceňuji aktivity, které pro seniory 

připravuje koordinátorka Anděla Nosková. Spolu se 

starostou Josefem Pátkem a místostarostou Petrem 

Studničkou a zástupkyněmi odboru pro občanské 

záležitosti Městského úřadu jsme vyslechli jak slova 

chvály, tak návrhy vedoucí ke zlepšení podmínek ži-

vota v Čelákovicích i místních částech. Postupně se 

budeme snažit jednotlivé připomínky řešit. Pro ob-

čany, kteří žijí v Domech s pečovatelskou službou, 

připravilo město tradiční dárkové balíčky s polab-

skými regionálními potravinami. Alespoň symbolicky 

jsme chtěli těmto lidem připomenout dobu adventní 

a čas vánoční. 

Těším se na další publikace, které vydá Městské 

muzeum u příležitosti tematických oslav 30 let svo-

body (1989–2019). Velmi zajímavý je obsah publi-

kace, jejíhož křtu jsem se zúčastnila v den státního 

svátku 17. listopadu, která mapuje tzv. osmičková 

výročí v našem městě. 

Nezapomenutelná atmosféra panovala při rozsvě-

cení vánočních stromů 30. listopadu v Sedlčánkách 

a Záluží a o den později na čelákovickém náměstí. 

Moc se mi líbil i vánoční koncert Orchestru Bohumí-

ra Hanžlíka a děkuji všem hudebníkům a zpěvákům 

za krásný kulturní zážitek!

Milé čtenářky, milí čtenáři, věřím, že jste vstoupi-

li úspěšně do nového roku, a přeji vám, aby vaše 

předsevzetí vydržela déle než do Tří králů.

PF 2019

Nikola Ottl, místostarostka II

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující akce 
od středy 6. března do čtvrtka 6. června je v pondělí 11. února 2019. Informace o akcích zasílejte 

na e-mail: kalendar@celakovice.cz. 
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n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/

další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/

důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 

200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-

chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes. 

Poplatek je splatný do 31. března 2019.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

Za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 

2019 ve výši 552 Kč/osoba, který je splatný do 

30. června 2019.

informace

Město si připomene v roce 2019 třicet let svobody a demokracie
U příležitosti 30. výročí od politických změn v Československu v listopadu 1989 připravilo 

město Čelákovice bohatý kulturní program, který vzala na vědomí Rada města na své prosin-

cové schůzi. Celoroční tematické oslavy „30 let svobody (1989–2019)“ navazují na ty loňské, 

prezentované jako „Český rok – 100 let republiky v Čelákovicích“.

Veřejné projednání Návrhu územního plánu Čelákovic
V rámci pořízení nového Územního plánu Čelákovic informuje Městský úřad Čelákovice, že termín 

veřejného projednání je stanoven na čtvrtek 24. ledna 2019 od 17.00 hod. v sále Kulturního domu 

v Čelákovicích. Následně je možné podávat k návrhu územního plánu námitky (vlastníci, oprávně-

ný investor, zástupce veřejnosti), stanoviska (dotčené orgány, krajský úřad) a připomínky (občané). 

Následovat bude jejich vyhodnocení. Nový Územní plán Čelákovic by mohlo mít město Čelákovice 

schválen nejpozději do roku 2020.

Petr Studnička, zastupitel určený k pořízení územního plánu

Zdroj: Jitka Fikarová

Součástí kalendária jsou jak akce tradiční, tak 

akce obohacující významné společenské téma le-

tošního roku. Garanty akcí jsou město Čelákovice 

zastoupené odborem školství, informací a kultury 

Městského úřadu, příspěvkové organizace a ně-

které spolky. Stejně jako v loňském roce budou 

oslavy zahájeny Novoročním koncertem města 

Čelákovic, na kterém 15. ledna vystoupí Pražská 

komorní filharmonie. Big band Felixe Slováčka 

vystoupí na V. reprezentačním plesu města Če-

lákovic v sobotu 9. března a tématem plesu jsou 

„Rebelové“. Předtančení se ujme profesionální 

pár ve složení Olga Šípková a Marek Dědík. 

Na čelákovickém náměstí proběhne Velikonoč-

ní náměstí (20. dubna), Den Země (26. dubna), 

pietní akty (8. května, 28. října), Setkání na ná-

městí VIII (8. června), Čelákovické filmové léto 

(18. a 19. července, 15. a 16. srpna), Festival 

sportu (7. září) a Zahájení adventního času ve 

městě (30. listopadu). V rámci městského festi-

valu Setkání na náměstí se můžete těšit na vy-

stoupení Anny K, Jaroslava Hutky nebo kapel 

Žlutý pes a O5 a Radeček.

A na jaké novinky se můžete těšit v roce 2019? 

U příležitosti 5. výročí otevření lávky přes Labe 

v Čelákovicích bude 22. června součástí Muzej-

ní noci a Svatojánské divadelní pouti Čelákovic-

ký busking festival prezentující pouliční umění 

(Jakub Ondra, Tomáš Boček, Yedhaki Nautika, 

Tereza Bártová). Rovněž si připomeneme dvě 

významná výročí – 50 let od otevření budovy Zá-

kladní školy v ulici J. A. Komenského. Žáci pro-

jdou městem 7. května a den otevřených dveří 

ve škole se uskuteční 9. května. Připomenutí 30 

let existence Městského domu dětí a mládeže 

proběhne v rámci Dětských olympijských her na 

Městském stadionu ve dnech 13. a 14. června. 

Sobotní promítání letního kina (20. července, 

17. srpna) přesuneme do romantické lokality Na 

Hrádku mezi Městským muzeem a Městskou 

knihovnou. 

Oslavy vyvrcholí o víkendu 16. a 17. listopadu. 

V neděli 17. listopadu se uskuteční vernisáž 

výstavy „V naději – události let 1989 a 1990 

v Čelákovicích“ v Městském muzeu věnované 

30. výročí společenské obrody. Současně bude 

odhalena pamětní deska Občanskému fóru na 

zdi tvrze. Ve večerních hodinách se v den státní-

ho svátku v Kulturním domě uskuteční dvojkon-

cert Spirituál kvintetu a Ondřej Fencl Tria.

Jedním z významných počinů letošního 

roku bude vydání publikace s pracovním 

názvem „Čelákovický rok od listopadu 1989 

do října 1990“. Tiskovina přiblíží dynamiku 

proměn v přelomovém období na lokální 

úrovni.

Grafiku celoročních oslav zpracoval Martin 

kafes33 Hirth, grafický designer, malíř, writer 

a muzikant pocházející z Čelákovic. Jeho tvor-

ba je výrazně ovlivněná graffiti, které ho provází 

větší část života. Čerpá z něj v grafickém de-

signu, velkých akrylových plátnech, ale i např. 

ve video-projekcích pro hudební skupinu Mono-

skop.cz, jejíž je součástí. Malou část jeho tvorby 

naleznete na www.kafes33.cz.

Jménem vedení města Čelákovic se s vámi, ob-

čany města i jeho návštěvníky, upřímně těšíme 

na viděnou.

Petr Studnička, místostarosta I

Setkání občanů
k výstavbě BTS základny 

v Sedlčánkách
 

V pondělí 14. ledna od 19.00 hod. se v restau-

raci Na Vošverku v místní části Sedlčánky bude 

konat setkání občanů k výstavbě BTS stožáru 

v dotčené lokalitě. Výška příhradového stožáru 

základnové stanice telekomunikační sítě Vo-

dafone Czech Republic dosahuje více než 20 

metrů. 

V návaznosti na petici občanů Sedlčánek a Cí-

sařské Kuchyně týkající se špatného signálu 

mobilních operátorů bylo prověřeno v uplynu-

lých letech několik technických možností. Na 

plný výkon již byly spuštěny BTS základny v Pří-

stavní ulici v Čelákovicích a v sousedním Mo-

chově. S ohledem na reliéf krajiny je navrhováno 

vybudování další BTS základny v Sedlčánkách 

v blízkosti sáňkovacího kopce. Bez souhlasu 

občanů s výstavbou stožáru nelze stavbu zre-

alizovat. Z tohoto důvodu se uskuteční na dané 

téma veřejná diskuse s občany Sedlčánek za 

účasti starosty města a předsedy osadního vý-

boru Sedlčánky Petra Kabáta. Srdečně zveme 

a těšíme se na vaši účast!

Josef Pátek, starosta
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o čem jednali radní městaInvestice v roce 2019
V návaznosti na schválený rozpočet města pro letošní rok plánuje město Čelákovice 

realizovat tři zásadní investice. Jedná se o zahájení výstavby kanalizace do Záluží, zaháje-

ní dostavby nového pavilonu Základní školy v Kostelní ulici a zahájeni rekonstrukce staré 

zástavby v Jiřině. Na kanalizaci v Záluží získalo město dotaci ve výši 21,5 mil. Kč.

V průběhu roku 2019 lze očekávat i zahájení stavebních prací v rámci optimalizace železniční trati 

v úseku Čelákovice (mimo) – Lysá nad Labem (mimo), jejichž investorem bude Správa železniční 

dopravní cesty, a nejdůležitější změnou bude nový železniční most přes řeku Labe. Odhadované 

náklady činí 1,5 mld. Kč. 

Rovněž Ředitelství vodních cest ČR v rámci 2. etapy výstavby přístavišť na řece Labi v blízkosti 

lávky připravuje ve spolupráci s městem Čelákovice vybudování plovoucího přístavního mola pro 16 

malých plavidel a plovoucího přístavního můstku pro osobní lodní dopravu. V rámci povolovacího 

procesu bylo vydáno územní rozhodnutí na přístaviště a stavební povolení na vodovodní řad. Do 

roku 2025 by podobné přístaviště mělo vzniknout i v Sedlčánkách, ale jeho kapacita bude poloviční, 

tedy 8 plavidel.

V návaznosti na podporu výstavby parkovišť P+R usiluje město Čelákovice o zařazení projektu nad-

zemních garáží v blízkosti výpravní budovy do dotační podpory ITI. Odhadované náklady jsou 40 mil. 

Kč, přičemž maximální výše podpory z dotace může dosáhnout až 95 %.

 

Mezi výpravní budovou a nově budovanou cyklověží nové generace pro 118 jízdních kol by mohlo vzniknout nové 

parkoviště P+R s více než 130 parkovacími stáními. Zdroj: mmcité

Vedle externích subjektů bude řadu investičních akcí realizovat město Čelákovice za administrativní 

podpory odboru správy majetku a investic Městského úřadu. Jedná se například o vybudování nové 

lávky z materiálu UHPC přes Čelákovický potok včetně přístupové cesty spojující Sady 17. listopadu 

s ulicí Vašátkovou. Investice budou směřovat i do obnovy vodohospodářské infrastruktury, bytové-

ho hospodářství nebo veřejného osvětlení, které jsou v majetku města.                                                                                          

Miroslav Opa, místostarosta III

Významnou investiční akcí města je dostavba nového pavilonu základní školy, který bude mít kapacitu 360 žáků. 

Odhadované náklady jsou 110 milionů korun, z toho dotace činí 70 % uznatelných nákladů. Celkově se maximální 

kapacita základní školy zvýší z 650 na 850 žáků a děti se již nebudou muset učit v náhradních prostorech. Zdroj: 

odbor správy majetku a investic

Finanční záležitosti

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-

ření – přesuny mezi položkami rozpisu rozpočtu 

města 2018 v rámci paragrafů č. 3319, 3399, 

3429, 3745, 5311, 5512, 6115 a 6171 provede-

né k 31. 10. 2018. Dále Rada města schválila 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města 

Čelákovic 2018 č. 19.

Archeologický výzkum v areálu ZŠ v Kostelní 

ulici

Rada města schválila zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu na služby s názvem „Čelákovi-

ce – záchranný archeologický výzkum v areálu 

ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“ postupem 

dle odst. 1 článku 3 Směrnice I/8/2016 k zadá-

vání veřejných zakázek malého rozsahu, Měst-

skému muzeu v Čelákovicích, p. o., a uložila 

vedoucí odboru správy majetku a investic před-

ložit Radě města ke schválení příslušnou smlou-

vu o dílo na realizaci akce.

Obnova technologie kotelen v Milovicích

Rada města schválila zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Milovice – obno-

va technologie kotelen Armádní 501, Armádní 

502 a Průběžná 606“ postupem dle čl. 3 odst. 

1 Směrnice č. I/8/2016 k zadání veřejných za-

kázek malého rozsahu společnosti TZB Kladno, 

s. r. o., a příslušnou smlouvu o dílo v celkové 

ceně 5 511 915,50 Kč včetně DPH.

Obnova technologie kotelny K50

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 

mezi městem Čelákovice a RTCH Consult, 

s. r. o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné za-

kázky malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace k akcím „Čelákovice – obnova 

technologie kotelny K50“ a „Čelákovice – ob-

nova směšovacích stanic – zdroj kotelna K50“ 

v celkové ceně 598 950 Kč včetně DPH.

Komise a pracovní skupiny města

Rada města s účinností od 18. 11. 2018 zřídila:

n Povodňovou komisi s počtem 12 členů 

ve složení – Josef Pátek (předseda), Petr 

Studnička (místopředseda), Karel Turek, 

Milan Lerch, Kateřina Kandlová, Jiří Hanzl, 

Martin Janík, Lenka Rašínová, Rudolf Duš-

ka, Ondřej Přenosil, Martin Chramosta, Ma-

rek Drobný. Tajemnicí komise určila Romanu 

Liscovou.

n Komisi pro výstavbu sportovní haly s počtem 

9 členů ve složení – Martin Bajer (předseda), 

Ondřej Bouška, Jan Prokůpek, Marek Skalic-

ký, Martin Spilka, Michaela Uhrová, Radim 

Vysloužil, Václav Tichý, Petr Bambas. Tajem-

nicí komise určila Renátu Štěpánkovou.

n Komisi pro revitalizaci Městského stadionu 

Čelákovice s počtem 7 členů ve složení – 

Martin Spilka (předseda), Martin Flekač, To-

máš Klíma, Miroslav Šup, Jan Pfeffer, Václav 

Tichý, Petr Bambas. Tajemnicí komise určila 

Libuši Svobodovou.

n Pracovní skupinu pro rozvoj města s počtem 

3 členů ve složení – Josef Zumr (předseda), 

Kamila Douděrová, Jan Turina.

Výběr z usnesení RM č. 27–29/2018.

-dv-
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SŽDC zahájí optimalizaci 
tratě Lysá nad Labem – 

Čelákovice
za 1,5 miliardy Kč

Po dokončení modernizace železniční stanice 

Čelákovice bude Správa železniční dopravní 

cesty (SŽDC) pokračovat rekonstrukcí dvouko-

lejného traťového úseku mezi Lysou nad Labem 

a Čelákovicemi. 

V rámci stavby bude zachována stávající stopa 

železniční trati, dojde však ke zvětšení polomě-

rů některých oblouků. Stěžejní most přes řeku 

Labe se komplexně zrekonstruuje na navrženou 

podplavnou výšku 5,25 m. Nosná konstrukce 

bude ve všech čtyřech polích nahrazena novou 

dvoukolejnou konstrukcí s průběžným štěrko-

vým ložem a dolní mostovkou. 

Traťový úsek v místě procházejícím městem 

Čelákovice bude od mostu směrem do zastávky 

Čelákovice-Jiřina opatřen protihlukovými stě-

nami s ohledem na plánované zvýšení rychlosti 

a kapacity trati. 

Maximální traťová rychlost bude nově 140 km/h 

pro klasické soupravy, vlaky s naklápěcími skří-

němi budou moci jet až 150 km/h.

                                        Roman Štěrba

Druhá etapa rekonstrukce železniční dráhy do Lysé nad 

Labem zahrne i výměnu mostu přes Labe. Na snímku 

je na stávajícím mostě zachycen zvláštní vlak s parní 

lokomotivou Šlechtična vedený u příležitosti Dne PID 

v Čelákovicích. Foto: Roman Štěrba

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY ZE ZÁLUŽÍ

Změna dne svozu odpadů 
na PONDĚLÍ LICHÉ

S novým rokem 2019 došlo ke změně ve svozo-

vých trasách pro obsluhu popelnic na směsný 

komunální odpad i biologicky rozložitelný od-

pad od rodinných domů v místní části Záluží – 

nově probíhá svoz každé liché pondělí.

Zavedením obsluhy Záluží v liché pondělky 

došlo k vyrovnanějšímu rozložení počtu obslu-

hovaných popelnic ve všech svozových dnech 

v rámci celého města.

Popelnice na směsný komunální odpad byly 

v pondělí poprvé obslouženy 31. 12. 2018, po-

pelnice na BIO odpad budou poprvé vyvezeny 

v pondělí 8. dubna 2019.

Všem občanům Záluží děkujeme za pochopení.

odbor životního prostředí
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Spolky a zájmová činnost Sportovní subjekty Sociální věci

Dotační řízení roku 2019
Zastupitelstvo města na svém zasedání 12. prosince schválilo rozpočet města na rok 2019. 

Tím byly schváleny i finanční alokace pro jednotlivé druhy dotací. Celkově je v rozpočtu vy-

členěno 4,9 mil. korun, z toho 3 mil. na podporu sportu, 1,2 mil. na podporu zájmových aktivit 

a 0,7 mil. na sociální oblast. 

Rada města schválila Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a výzvu pro podávání žá-

dostí o individuální dotace na celoroční činnost, Zastupitelstvo města schválilo Program na podporu 

poskytovatelům sociálních služeb. Stejně jako v předchozích letech byl zorganizován seminář pro 

žadatele o dotace, který se uskutečnil 29. listopadu.

Za uplynulých deset let bylo z rozpočtu města přerozděleno v rámci dotačních řízení 27,2 mil. Kč, 

z toho 65 % směřovalo do podpory sportu (17,7 mil. Kč) a 35 % do podpory zájmových aktivit 

(9,5 mil. Kč). Podrobně jsou finanční částky rozklíčovány v grafu.

Objem poskytnutých dotací z rozpočtu města v letech 2009–2018 

 

Zdroj: odbor školství, informací a kultury

A v čem spočívají rozdíly mezi jednotlivými druhy dotací? To je uvedeno přehledně v tabulce níže.

Kategorie Sportovní subjekty Zájmové aktivity Sociální oblast

Druh dotace individuální   programová

  (celoroční 

  nebo jednorázová akce/projekt/činnost) 

Oprávněný žadatel fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo nebo vykonává činnost  

  na území města Čelákovic nebo poskytuje služby pro občany s trvalým  

  pobytem na území města Čelákovic a která nemá vůči městu 

  Čelákovice a jeho příspěvkovým organizacím žádné závazky, nevede  

  soudní spory s městem Čelákovice ani s jím zřízenými organizacemi,  

  není v konkurzním řízení a na její majetek není uvalena exekuce

Termín podávání  celoroční: 10. 12. 2018 – 11. 1. 2019 4. 2. 2019 –

žádostí ostatní: 1. 1. 2019 – 31. 10. 2019 28. 2. 2019

Administrátor žádosti odbor školství, informací a kultury odbor pro občanské

     záležitosti

Hodnocení žádostí pracovní skupina pro poskytování dotací  komise bytová a sociální

  z rozpočtu města (na celoroční činnost) 

Schvalování žádostí do 50 000 Kč – Rada města

  50 000 Kč a více – Zastupitelstvo města

Zdroj: vlastní zpracování

Pro úplnost je třeba dodat, že žádost o poskytnutí dotace musí obsahovat souhlas se zpracováním 

osobních údajů a jiných skutečností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-

ních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů (GDPR).

Petr Studnička, místostarosta I, Nikola Ottl, místostarostka II
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zprávy z radnice

Příjmy
skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  1 Daňové příjmy 204 665,00

  1111 daně z příjmů fyzických osob 

   ze závislé činnosti 44 100,00

  1112 daně z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 100,00

  1113 daně z příjmů fyzických osob 

   z kapitálových výnosů 3 500,00

  1121 daně z příjmů právnických osob 36 600,00

  1122 daně z příjmů právnických osob 

   za obce 14 184,00

  1211 daň z přidané hodnoty 86 660,00

  1333 poplatky za uložení odpadů 220,00

  1334 odvody za odnětí půdy 

   ze zemědělského půdního fondu 10,00

  1340 poplatek za provoz shromažďování 

   a odstraňování komunálního odpadu 6 403,00

  1341 poplatek ze psů 313,00

  1343 poplatek za užívání veřejného 

   prostranství 310,00

  1345 poplatek z ubytovací kapacity 50,00

  1361 správní poplatky 1 415,00

  1381 daň z hazardních her 4 000,00

  1511 daň z nemovitostí 5 800,00

 2  Nedaňové příjmy 38 790,00

  2460 splátky půjčených prostředků 

   od obyvatelstva  

      fond rozvoje bydlení 0,00

2144  ostatní služby  

      reklamy 180,00

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 VaK 28 104,00

3319  záležitosti kultury  

      vstupné z koncertů 30,00

3349  ostatní záležitosti sdělovacích 

   prostředků  

      ZMČ - reklamy 500,00

3412  sportovní zařízení  

      sauna, Záluží 266,00

3429  ostatní zájmová činnost a rekreace  

      chata Huť 100,00

3634  lokální zásobování teplem  

      kotelny - nájem 6 994,00

3639  komunální služby   

      nájem z pozemků, věcná břemena 887,00

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 SDH 20,00

6171  činnost místní správy 44,00

6310  příjmy z finančních operací  

      úroky z vedení účtů 3,00

  3 Kapitálové příjmy 2 000,00

 5512  požární ochrana 2 000,00

   Vlastní příjmy 245 455,00

  4 Transfery 45 024,43

  4112 neinvestiční transfery ze státního 

   rozpočtu v rámci souhrnných 

   dotačních vztahů 10 966,00

  4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 700,00

  4131 převody z vlastních fondů 

   hospodářské činnosti 26 500,00

  4139 převody z vlastních fondů 900,0

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

3392 5331 zájmová činnost v kultuře  

      příspěvek 3 753,00

3392  zájmová činnost v kultuře 3 879,00

3399 5 ostatní záležitosti kultury 495,00

3399 5 ostatní záležitosti kultury  

      osadní výbory 80,00

3399 5 ostatní záležitosti kultury  

      dotace z rozpočtu města 1 200,00

3399  ostatní záležitosti kultury 1 775,00

 34  tělovýchova a zájm. činnost 10 785,00

3412 5 sportovní zařízení  

      sauna, bazén, hala, hřiště, ČeSpo, p. o. 466,00

3412 5331 sportovní zařízení  

      příspěvek - ČeSpo, p. o. 3 450,00

3412 6 sportovní zařízení 0,00

3412  sportovní zařízení 3 916,00

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 224,00

3421 5331 využití volného času dětí a mládeže  

      příspěvek - MDDM 2 800,00

3421 6 využití volného času dětí a mládeže 450,00

3421  využití volného času dětí a mládeže 3 474,00

3429 5 ostatní zájmová činnost a rekreace  

      chata Huť 356,00

 35  zdravotnictví 600,00

3541 5 prevence před drogami 500,00

3541 5 prevence před drogami  

       dotace 100,00

3541  prevence před drogami 600,00

 36  bydlení, komunální služby, územní 

   rozvoj 51 090,00

3612 6 bytové hospodářství 11 825,00

3613 6 nebytové hospodářství 0,00

3631 5 veřejné osvětlení 150,00

3631 6 veřejné osvětlení 3 000,00

3631  veřejné osvětlení 3 150,00

3632 5 pohřebnictví 20,00

3634 5 lokální zásobování teplem 80,00

3634 6 lokální zásobování teplem 6 000,00

3634  lokální zásobování teplem 6 080,00

3635 5 územní plánování 10,00

3635 6 územní plánování 540,00

3635  územní plánování 550,00

3639 5 komunální služby a územní rozvoj 815,00

3639 5331 komunální služby a územní rozvoj  

      příspěvek - Technické služby 26 000,00

3936 6 komunální služby a územní rozvoj 2 650,00

3639  komunální služby a územní rozvoj 29 465,00

 37  ochrana životního prostředí 10 572,00

3716 5 monitoring ochrany ovzduší 50,00

3722 5 sběr a svoz komunálních odpadů 8 252,00

3722 6 sběr a svoz komunálních odpadů 90,00

3722  sběr a svoz komunálních odpadů 8 342,00

3745 5 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 110,00

3792 5 ekologická výchova a osvěta 70,00

 4  Sociální věci 2 318,00

4351 5 pečovatelská služba 18,00

4351 5 pečovatelská služba  

      dotace - podpora socálních služeb 600,00

4351 5331 Pečovatelská služba Čelákovice, p. o.  

      příspěvek 1 700,00

4351  pečovatelská služba 2 318,00

 5  Bezpečnost státu a právní ochrana 17 749,00

5212 5 ochrana obyvatelstva 264,00

5311 5 bezpečnost a veřejný pořádek  

      Městská policie, kamerový systém 8 242,00

5311 6 bezpečnost a veřejný pořádek 350,00

5311  bezpečnost a veřejný pořádek 8 592,00

5512 5 požární ochrana 1 393,00

5512 6 požární ochrana 7 500,00

5512  požární ochrana  

      JSDH Čelákovice 8 893,00

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  4216 ostatní ivestiční dotace  5 958,40

   Příjmy celkem 290 479,43

  8 Financování 105 500,00

  8115 změna stavů prostředků na bank. 

   účtech  

      zůstatky na účtech k 31. 12. 2018 105 500,00

  8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  

   Zdroje celkem 395 979,43

Výdaje
  1 Zemědělství  100,00

1014 5 zvláštní veterinární péče  100,00

 2 2 Průmyslová a ostatní odvětví 

   hospodářství 175 464,00

 22 22 doprava 19 470,00

2212 5 silnice 490,00

2212 6 silnice 1 500,00

2212  silnice 1 990,00

2219 5 ostatní záležitosti pozemních 

   komunikací 680,00

2219 6 ostatní záležitosti pozemních

   komunikací 15 200,00

2219  ostatní záležitosti pozemních 

   komunikací 15 880,00

2221 5 provoz veřejné silniční dopravy 0,00

2221 6 provoz veřejné silniční dopravy 0,00

2221  provoz veřejné silniční dopravy 0,00

2292 5 dopravní obslužnost 1 600,00

 23  vodní hospodářství 155 994,00

2310 5 pitná voda 37 652,00

2310 6 pitná voda 33 100,00

2310  pitná voda 70 752,00

2321 5 odvádění a čištění odpadních vod 26 252,00

2321 6 odvádění a čištění odpadních vod 58 990,00

2321  odvádění a čištění odpadních vod 85 242,00

 3  Služby pro obyvatelstvo 131 483,00

31, 32  vzdělávání 38 040,00

3111 5 předškolní zařízení   

      mateřské školy 1 077,00

3111 533 MŠ Přístavní  

      příspěvek 1 400,00

3111 5331 MŠ Rumunská  

      příspěvek 2 800,00

3111 5331 MŠ J. A. Komenského  

      příspěvek 1 200,00

3111 6 předškolní zařízení  0,00

3111  předškolní zařízení 6 477,00

3113 5 základní školy 1 144,00

3113 5331 ZŠ J. A. Komenského  

      příspěvek 3 900,00

3113 5331 ZŠ Kostelní  

      příspěvek 4 756,00

3113 6 základní školy 20 000,00

3113  základní školy 29 800,00

3231 5 Základní umělecká škola 33,00

3231 5331 Základní umělecká škola  

      příspěvek 630,00

3231 6 Základní umělecká škola 1 100,00

3231  Základní umělecká škola 1 763,00

 33  kultura 20 396,00

3314 5 činnosti knihovnické    

      Městská knihovna 40,00

3314 5331 činnosti knihovnické    

      příspěvek 5 070,00

3314  činnosti knihovnické  5 110,00

3315 5 činnosti muzeí a galerií  

      Městské muzeum 62,00

3315 5331 činnosti muzeí a galerií  

      příspěvek 5 670,00

3315 6 činnosti muzeí a galerií 300,00

3315  činnosti muzeí a galerií 6 032,00

3319 5 záležitosti kultury 2 880,00

3349 5 ostatní záležitosti sdělovacích 

   prostředků - ZMČ 3392 

3392 5 zájmová činnost v kultuře  

      Kulturní dům 126,00

ROZPOČET MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2019
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skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

   Příjmy  

  1 Daňové příjmy 204 665,00 

  2 Nedaňové příjmy 38 790,00 

  3 Kapitálové příjmy 2 000,00 

   Vlastní příjmy 245 455,00 

  4 Přijaté dotace 45 024,43 

   Příjmy celkem 290 479,43 

   Výdaje  

 1 5 Zemědělství 100,00 

 2 5+6 Průmyslová a ostatní odvětví 

   hospodářství 175 464,00 

 3 5+6 Služby pro obyvatelstvo 131 483,00 

 4 5 Sociální věci 2 318,00 

 5 5+6 Bezpečnost státu 17 749,00 

 6 5+6 Všeobecná veřejná správa 68 715,43 

   Výdaje celkem 395 829,43

   Financování  

  8115 Zůstatky na účtech 105 500,00 

  8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00 

  8124 Splátky úvěrů a půjček 150,00 

   Financování 105 650,00 

 skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

   Příspěvky příspěvkovým 
   organizacím - rekapitulace  

3111 5331 MŠ Přístavní 1 400,00

3111 5331 MŠ Rumunská 2 800,00

3111 5331 MŠ J. A. Komenského 1 200,00

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

3113 5331 ZŠ Kostelní 4 756,00

3231 5331 ZUŠ Jana Zacha 630,00

3314 5331 Městská knihovna 5 070,00

3315 5331 Městské muzeum 5 670,00

3392 5331 Kulturní dům 3 753,00

3412 5331 Čelákovická sportovní 3 450,00

3421 5331 Městský dům dětí a  mládeže 2 800,00

3639 5331 Technické služby 26 000,00

4351 5331 Pečovatelská služba 1 700,00

   příspěvky celkem 63 129,00

   Dotace z rozpočtu města 

   - rekapitulace  

3399 5xxx ostatní záležitosti kultury   OŠIK 1 200,00

3419 5xxx ostatní tělovýchovná činnost   OŠIK 3 000,00

3541 5xxx prevence před drogami   OOZ 100,00

4351 5xxx pečovatelská služba   OOZ 600,00

   dotace celkem 4 900,00

 

Rekapitulace rozpočtu
skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

 6  Všeobecná veřejná správa  68 715,43

6112 5 zastupitelstva obcí 4 612,00

6117 5 volby do Evropského parlamentu 450,00

6171 5 činnost místní správy 36 904,00

6171 6 činnost místní správy 6 000,00

6171  činnost místní správy 42 904,00

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 900,00

6399 5 ostatní finanční operace  

      platby daní 18 184,00

6402 5 finanční vypořádání minulých let 50,00

6409 5 ostatní činnosti  

      rozpočtová rezerva 1 011,43

  5 provozní výdaje celkem 227 234,43

  6 investiční výdaje celkem 168 595,00

  5+6 výdaje celkem 395 829,43

  8 Financování 150,00

  8124 splátky úvěrů a půjček 150,00

   Čerpání celkem 395 979,43

komentář k rozpočtu

Rozpočet na rok 2019 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 běž-

né – provozní a kapitálové – investiční. Příjmy 

jsou ve výši 290 479 tis. Kč a výdaje ve výši 

395 829 tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako 

schodkový, je vyrovnán finančními prostřed-

ky z minulých let, které jsou obsaženy v čás-

ti financování. Financování, třetí část návrhu 

rozpočtu, je rozdělena na část „příjmovou“, 

která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část 

„výdajovou“, která je přiřazena k výdajové části. 

Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost 

návrhu rozpočtu, která je dosažena zapojením 

předpokládaných zůstatků na účtech města 

k 31. 12. 2018. 

PŘÍJMY
Daňové příjmy

Předpokládané daňové výnosy na rok 2019 jsou 

odvozeny jednak z průběhu jejich plnění v roce 

2018 a jednak z odborného odhadu, který pro 

obce zpracovává společnost Cityfinance. Roz-

hodující jsou výnosy daně z příjmů fyzických 

osob, daně z příjmů právnických osob a přede-

vším DPH. Daň z příjmů obce je uvedena shod-

ná 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 2019 je 

schválena výše 552 Kč.

Poplatky ze psů vycházejí z platné výše po-

platku a počtu přihlášených psů. Poplatky 

z veřejného prostranství a z ubytovací kapacity 

a správní poplatky jsou uvedeny v hodnotách 

odvozených z plnění roku 2018. 

Daň z hazardních her nahradila odvody z loterií 

a podobných her a z VHP. Do příjmů města je 

přidělována podobně jako daňové výnosy pro-

střednictvím finančního úřadu. 

Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány 

na hodnotu 5,8 mil. Kč.

Nedaňové příjmy

Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou příjmy 

z pronájmu majetku města. V roce 2019 je to opět 

z pozemků, vodovodů a kanalizací a tepelných  za-

řízení – kotelen. Objem těchto příjmů je stanoven 

na hodnotu 36 mil. Kč. K dalším větším příjmům 

patří příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM, a. s., 

reklam a příjmy z činnosti Městské policie. 

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy na rok 2019 jsou plánovány ve 

výši 2 mil. Kč za prodej hasičské cisterny CAS. 

Transfery (dotace)

V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon 

státní správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí 

v přenesené působnosti, zejména činnosti sta-

vebního úřadu, matriky a další činnosti vykoná-

vané ostatními odbory Městského úřadu. Výše 

dotace je zatím v hodnotě roku 2018. V okamži-

ku oznámení její skutečné výše bude provede-

na její úprava. Další dotací, která je na základě 

předpokladu zařazena do příjmů rozpočtu, je 

dotace od obcí, která zahrnuje úhrady za služby 

Městské policie a hasičů na základě veřejno-

právních smluv. 

Na položce 4131 je uveden převod prostředků 

z hospodářské činnosti. Další transfer, který 

má město schválen z roku 2018, je na zateplení 

domu č. p. 1645–1648. 

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. Plánované 

investiční výdaje jsou určeny na komunikaci 

Mochovskou, lávku přes Čelákovický potok 

a především na vybudování chodníku v ulici 

U Podjezdu. Další výdaje jsou na provoz auto-

busových linek.

Vodní hospodářství

V roce 2019 jsou plánovány rekonstrukce vodo-

vodů v ulicích S. K. Neumanna, Sukově, Dukel-

ské. Výstavba vodovodního přivaděče do Záluží, 

výměny sekčních šoupat. V oblasti odpadních 

vod je plánována rekonstrukce kanalizace v uli-

cích S. K. Neumanna, Sukově, Dukelské, rekon-

strukce kalového hospodářství na ČOV a rekon-

strukce PSČOV v Jiřině. V Záluží je plánovaná 

výstavba kmenové stoky. Vedle toho je v této 

části značná finanční rezerva, která je tvořena 

z nájemného z VaK na další připravované akce. 

Služby pro obyvatelstvo

Školství

Výdaje na školství jsou jednak provozní, pře-

devším příspěvky na činnost 3 mateřských 

a 2 základních škol a Základní umělecké školy, 

a jednak investiční výdaje. Rozhodující investič-

ní akcí bude dostavba Základní školy v Kostelní 

ulici a současně rekonstrukce sportovní haly 

BIOS v areálu této školy. Kromě toho jsou plá-

novány opravy v MŠ Přístavní, MŠ Rumunské 

a ZŠ J. A. Komenského.

Pokračování na str. 8
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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 městské-

ho Zpravodaje, akce města v průběhu roku 

i na konci roku spojené s adventem. Součástí 

par. 3399 jsou i dotace spolkům v plánova-

né výši 1,2 mil. Kč. Uvedené investiční vý-

daje jsou na plynovou přípojku pro Městské 

muzeum.

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 v hale Vikomt 

a příspěvek pro Čelákovickou sportovní. 

Další částí výdajů jsou plánované dotace z roz-

počtu města na podporu sportovních oddílů ve 

výši 3 mil. Kč. 

Výdaje pro MDDM Čelákovice zahrnují přede-

vším příspěvek pro tuto organizaci. Poslední 

oblastí výdajů jsou na provoz objektu Huť.

Zdravotnictví

Vyčleněné prostředky jsou určeny na prevenci 

před drogami a Projekt primární prevence rizi-

kového chování dětí a mládeže. 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Součástí rozpočtových výdajů jsou výdaje na 

rekonstrukce obytných domů, především zatep-

lení domu č. p. 1645–1648, které bylo zahájeno 

v roce 2018, a rekonstrukce lodžií domů č. p. 

1581 a 1628–1929. Ostatní výdaje jsou předmě-

tem hospodářské činnosti.

Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány na 

opravy v Jiřině a v ulici J. A. Komenského.

Výdaje na komunální služby jsou především for-

mou příspěvku na provoz Technických služeb 

Čelákovice, které zajišťují pro město zejména 

údržbu komunikací, veřejného osvětlení, provoz 

separačního dvora, likvidaci odpadů, 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 8 mil. Kč. 

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 a kamerový systém a jednotku SDH. Měst-

ská policie i JSDH zabezpečují služby i pro sou-

sední obce na základě veřejnoprávních smluv.

Výdaje pro obě složky jsou z rozhodující části 

provozní. Investiční výdaje jsou na pořízení no-

vého auta pro Městskou policii a nové automo-

bilové cisterny pro JSDH.

Všeobecná veřejná správa a služby

Státní správa, samospráva

Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupitel-

stva města a s činností Městského úřadu. Výda-

je jsou z hlediska struktury totožné jako v uply-

nulých 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. Plá-

nované investiční výdaje jsou na pořízení nové-

ho softwaru pro ekonomické agendy. 

V roce 2019 proběhnou volby do Evropského 

parlamentu. Na zajištění voleb je vždy poskyto-

vána dotace.

Další výdaje v této části rozpočtu jsou za 

vedení 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 2019. Na příjmové 

straně to je předpokládaná hodnota zůstatků na 

účtech z roku 2018. Skutečná výše bude k dis-

pozici v průběhu ledna.

V roce 2019 město splácí již jen jednotlivé vrat-

ky příspěvků na technickou infrastrukturu v lo-

kalitách Nedaniny a Sedlčánky 83 RD. Jedná se 

již o malý objem peněz, protože rozhodující ob-

jemy vratek byly již splaceny v uplynulých letech 

v souladu s příslušnými smlouvami.

Karel Majer,

vedoucí odboru finančního a plánovacího

Vodné a stočné pro rok 2019
Rada města na své schůzi dne 11. prosince 2018 schválila výši vodného a stočného v Čelákovicích 

pro rok 2019. Cena vody na tento rok byla oproti roku zvýšena o 3,8 %, tedy o 3,17 Kč za 1 m3 

z 84,40 Kč na 87,57 Kč vč. DPH.

Cena vodného pro rok 2019 je kalkulována ve výši 39,71 Kč/m3 bez DPH a v porovnání s rokem 

2018 se snižuje o 1,74 Kč/m3 bez DPH, což je snížení o 4,2 %. Cena stočného je pro rok 2019 

kalkulována ve výši 36,45 Kč/m3 bez DPH, což znamená zvýšení o 4,51 Kč/m3 bez DPH, tedy 

zvýšení oproti ceně stočného pro rok 2018 o 14,1 %. K uvedeným cenám je nutné připočítat 

ještě státem určenou DPH ve výši 15 %.

Úprava ceny vodného a stočného vychází z mechanismu pro periodické stanovení ceny, který je pří-

lohou platné koncesní smlouvy s provozovatelem. Základními ovlivňujícími parametry navýšení ceny 

stočného bylo zejména zvýšení objemu vody odvedené a čištěné dle skutečnosti a také zavedení 

II. investičního programu z důvodu realizace intenzifikace ČOV a potřeby zvýšení některých fixních 

nákladů, které se po dobu realizace úprav a zkušebního provozu plně promítají do ceny stočného.

Marek Skalický, radní
Vývoj cen vodného a stočného za posledních pět let

vodné + stočné 2015 2016 2017 2018 2019
Kč/m3 bez DPH 73,11 73,22 77,81 73,39 76,16
Kč/m3 vč. DPH 84,08 84,20 89,48 84,40 87,57

výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

Úředník – referent/ka odboru správy
majetku a investic MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.

Platové zařazení: 9. platová třída dle NV 

č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v pl. zn.

Termín nástupu: dohodou.

Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-

lání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Výhodou při výběrovém řízení je:

n vzdělání stavebního / technického směru

n praxe v oblasti investiční činnosti n praxe 

ve státní správě/samosprávě n administrativní 

schopnosti n znalost zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a staveb. řádu (staveb. zá-

kon), v pl. zn. n řidičský průkaz sk. B.

Další požadované dovednosti a schopnosti:

n uživatelská znalost MS Office + pozitivní vztah 

k PC n organizační a komunikační schopnosti 

n vysoká flexibilita a spolehlivost n pečlivost 

a příjemné vystupování.

Charakteristika vykonávané funkce:

n příprava nebo realizace jednotlivých investic 

menšího rozsahu nebo částí velkých investic

n příprava výběrových řízení investičních akcí 

po věcné stránce n příprava a zajišťování do-

kumentace pro řízení se stavebním úřadem 

a realizaci akcí n územní plánování – administ-

rativní činnosti v rámci pořizování územně plá-

novací dokumentace včetně vystavování vyjád-

ření n příprava, správa a udržování aktuálnosti 

pasportů majetku.

Přihlášku s požadovanými doklady (podrob-

ně viz webové stránky města) je nutno do-

ručit nejpozději do: pondělí 28. ledna 2019, 

11.00 hod. osobně do podatelny MěÚ Čeláko-

vice, nebo poštou na adresu MěÚ Čelákovice, 

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Kontakt + další informace: Kateřina Kandlová, 

vedoucí OSMI, tel.: 326 929 152.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové 

řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného 

uchazeče.
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Rozhovor s novým velitelem Městské policie Čelákovice Markem Drobným
Marek Drobný (MD) se narodil v roce 1974 a v současné době bydlí v Mratíně. Pochází

z malé obce u Jičína, odkud se odstěhoval do Prahy po ukončení studia na gymnáziu. Vy-

sokoškolské studium v bakalářském studijním programu absolvoval na Pedagogické fakultě 

Univerzity Hradec Králové. Od roku 1996 byl zaměstnán u Krajského ředitelství Policie 

hl. m. Prahy – Pohotovostní motorizované jednotky, od roku 2010 působil jako zástupce 

vedoucího oddělení Pohotovostní motorizované jednotky. S hodností nadporučík byl členem 

týmu Velitel  policejní akce na místě mimořádných událostí. Mezi jeho záliby patří sport,  

především fotbal, hokej, rybaření, dále pak cestování a jízda na motocyklu. V mládí hrál 

1. dorosteneckou ligu  v basketbalu.

Otázka  

????????????? ?
Jako místostarostka, která má ve své kom-

petenci agendu sportu, mohu s potěšením 

konstatovat, že město bylo jedním z prvních 

v Česku, které mělo zpracován a schválen 

Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 

2030, který je naplňován. Na podporu sportu 

je v rámci dotačního řízení v rozpočtu města 

vyčleněna částka 3 miliony korun. Postupně 

se daří modernizovat sportoviště a sportovní 

zařízení či byl pro veřejnost zprovozněn zcela 

nový víceúčelový sportovní areál v Záluží. 

Velmi aktivně přispívají k podpoře sportu 

školská zařízení a Čelákovická sportovní, 

příspěvkové organizace, jejichž činnost je 

financována z rozpočtu města. S ohledem na 

rostoucí počet obyvatel je vhodné vybudovat 

ve městě novou víceúčelovou sportovní halu. 

Jsem moc ráda, že se podařilo zřídit komisi 

pro výstavbu sportovní haly, která se této 

aktivitě velmi intenzivně věnuje. Možnosti 

ne-/organizovaného sportování ve městě jsou 

velmi rozsáhlé a děkuji všem, kteří se přede-

vším dětem a mládeži věnují. Sportu zdar!

Nikola Ottl, zastupitelka

PROČka velmi fandí všem, kteří věnují svůj 

čas a energii práci s dětmi a mládeží ve 

sportovních oddílech i mimo ně. Vzhledem 

k tomu, že ve svém středu máme několik 

takto aktivních lidí, dobře víme, že je to práce, 

která je velmi odpovědná, ale při které se 

užije spousta legrace. Zároveň se při ní musí 

dnes a denně zdolávat celá řada výzev. Těmi 

nejpalčivějšími problémy, které má město 

v oblasti sportu smysluplně řešit, je nedo-

statečný počet sportovišť (zejména stále 

skloňovaná nová hala, ale i chybějící prostory 

pro zimní klubovou činnost v Sedlčánkách 

a Záluží) a dále zastaralá infrastruktura 

sportovišť (nejen městský stadion je smutným 

příkladem). Chtěli bychom, aby město pro lidi, 

kteří jsou i bez nároku na honorář z lásky ke 

sportu a dětem ochotni čelit výzvám a překo-

návat administrativní a technické překážky, 

pomohlo udržovat a budovat sportovní infra-

strukturu. Všem, kteří i přesto se sportovním 

zápalem pro Čelákovice pracují, děkujeme!

Zdeňka Tichá, zastupitelka

V Čelákovicích má sport velkou tradici, půso-

bí tu řada klubů, které dávají dětem možnost 

aktivně sportovat. Nicméně v našem městě 

není dostatečná kapacita sportovišť a některá 

nejsou dlouhodobě v dobrém stavu. V po-

rovnání s jinými městy, kde za poslední dobu 

vyrostly nové sportovní haly, rekonstruovaly 

se stadiony a vznikají nová sportoviště, naše 

město zaostává. Nejvíce to cítí halové sporty. 

V našem městě chybí sportovní hala, která by 

splňovala svými rozměry požadavky většiny 

sportů, a tak se tréninky odehrávají v malých 

tělocvičnách a na zápasy se musí cestovat do 

Prahy nebo okolí. V posledních dvou letech 

se situace ještě zhoršila opakovaným uzavře-

ním haly BIOS.

Jsem rád, že si to město uvědomuje a spo-

lečně se snažíme situaci řešit. Vždyť sport 

nejenže reprezentuje Čelákovice, ale je 

významnou součástí prevence jak v oblasti 

zdraví, v drogové problematice, a i v oblasti 

společenské. Proto pevně věřím, že pro nás 

všechny bude oblast sportu jednou z největ-

ších priorit.

Martin Bajer, zastupitel

Jak jste spokojeni s možnostmi organizovaného a neorganizovaného
sportování dětí a mládeže ve městě?

ODS ANO 2011PRO Č

Proč jste se rozhodl přijmout funkci velitele 

Městské policie Čelákovice?

MD: „Bylo to velmi těžké rozhodnutí, řekl bych, 

že nejtěžší v mém profesním životě. Zároveň to 

však byla velká výzva, pokusit se uplatnit zís-

kané zkušenosti a vytvořit tým lidí zajišťující 

místní záležitosti veřejného pořádku a řešení 

aktuálních potřeb občanů. I když jsem celý  život 

pracoval v hlavním městě, vždy jsem měl blíže 

k menším městům nebo obcím, kde se  lidé znají 

a lze využít místních a osobních znalostí.“

Jak hodnotíte Vaše dosavadní působení 

u městských strážníků?

MD: „V současné době stále převážně získávám 

informace a snažím se vytvořit kompletní novou 

legislativu upravující činnost Městské policie 

v Čelákovicích. Další oblastí, které se momen-

tálně věnuji, je lepší materiální vybavení stráž-

níků a jejich lepší informovanost o aktuálních 

problémech ve městě. Práce u Městské policie je 

pro mě velice zajímavou a věřím, že občané brzy 

zaznamenají změny v jejím lepším fungování.“ 

Jak vnímáte spolupráci s městem a s kým 

nejčastěji spolupracujete?

MD: „Mohu říct, že spolupráce s městem je na 

velmi dobré úrovni, za což bych rád poděkoval. 

Ze strany města cítím velkou podporu ke změ-

nám, které bych rád realizoval. Nejčastěji spolu-

pracuji s panem starostou, neboť on ze zákona 

řídí Městskou policii.“

Myslíte si, že má být Městská policie více re-

presivní anebo preventivní?

MD: „Domnívám se, že v městě velikosti Čelá-

kovic by měla být Městská policie více preven-

tivní než represivní a využívat k tomu osobních 

a místních znalostí. Občanům by měla být ná-

pomocna řešit jejich problémy. Zároveň musí 

být schopna zajistit bezpečnost a dodržování 

zákonnosti i za použití represe.“

Co vás zatím nejvíce překvapilo z hlediska 

fungování Městské policie Čelákovice?

MD: „Dosavadním největším překvapením je pro 

mě počet oznámení občanů, kteří se obracejí na 

Městskou policii s žádostí o pomoc. V loňském 

roce to bylo přibližně 2 000 telefonických ozná-

mení a k tomu je nutno ještě připočítat osobní 

oznámení od občanů. Vzhledem k tomu bych 

rád rozšířil řady strážníků, neboť se domnívám, 

že jedna hlídka strážníků na celé Čelákovice je 

nedostačující.“ 

Petr Studnička, 

předseda redakční rady Zpravodaje

Město Čelákovice oznamuje vyhlášení 

výběrového řízení na pracovní pozici 

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Městské knihovny Čelákovice, 

příspěvková organizace. 

Více na www.celakovice.cz.
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Šimon Smejkal, Štěpánka Křížová, Alexandra Třísková,

Laura Bešíková, Josefína Dafčíková, Filip Arazim,

Richard Tesař, Eliška Filípková, Marian Molor Radvan a Adéla Kovářová.

Foto: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli
v sobotu 15. prosince 2018

tito noví občánci města Čelákovic

Rok 2019 a Zpravodaj města Čelákovic
Do pátého desetiletí své existence úspěšně vstoupilo komunální periodi-

kum známé pod názvem Zpravodaj města Čelákovic. Stejně jako v letech 

předchozích bude Zpravodaj vycházet bezplatně ve čtyřech barevných 

provedeních odpovídajících čtyřem ročním obdobím v počtu 6 100 kusů. 

Zima je spjata s modrou barvou, jaro se zelenou barvou, léto s barvou 

červenou a podzim s barvou žlutou. V průběhu prázdninových měsíců 

vydáme opět dvě vydání Zpravodaje, a nebudete tak ochuzeni o aktuál-

ní informace ze života města ani v srpnu. Cena řádkové i plošné inzerce 

zůstává zachována v současných cenách. O velikonoční a vánoční ilust-

race budou požádáni místní ilustrátoři. Grafické zpracování, sazbu a tisk 

zajišťuje místní tiskárna Iva Vodáková – Durabo, roznos měsíčníku bude 

i nadále zabezpečovat Česká pošta. Na internetových stránkách www.

celakovice.cz je místní periodikum zveřejňováno v elektronické verzi; její 

součástí není placená inzerce. 

Každý měsíc bude zařazena rubrika Téma, ve které se budeme věnovat 

zajímavostem ze života Čelákovic. Garanti tématu se budou věnovat nové 

modlitebně Církve bratrské na rohu ulic Masarykovy a Palackého, 15 le-

tům členství v Evropské unii, březnu 1939 v Čelákovicích, 80 letům Vol-

manovy vily, výročí čelákovických školních budov, přívozům a přístavištím 

ve městě, Čelákovicím a drážnímu místopisu, historii autobusové dopravy 

ve městě, 30 letům Městského domu dětí a mládeže, činnosti Městské 

policie Čelákovice, listopadu 1989 ve městě a vztahu Čelákovic k územní-

mu plánování. Redakční rada rovněž schválila pokračování rubriky známé 

pod názvem Zastupitelská aréna. Oproti předchozímu volebnímu období 

se na zpracování odpovědí nebude podílet sedm, ale nově jen tři politické 

subjekty, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města.

Přeji vám, abyste každý měsíc strávili čtením Zpravodaje příjemné chvíle 

a dozvěděli se aktuality ze života našeho města, ve kterém žijeme. Ja-

kékoliv náměty vedoucí ke zvýšení kvality Zpravodaje města Čelákovic 

můžete zasílat na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz.

Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

UKONČENÍ SLUŽBY SMS INFOKANÁL – 
zavádíme službu Mobilní rozhlas

K 31. prosinci 2018 bylo ukončeno používání služby SMS Infokanál k infor-

mování občanů o vzniku mimořádných událostí.

Město Čelákovice zavádí k informování občanů nový systém MOBILNÍ 

ROZHLAS.

Registraci do Mobilnímu rozhlasu můžete provést BEZPLATNĚ:

n pomocí vyplnění on-line registračního formuláře na webové adrese: 

celakovice.mobilnirozhlas.cz;

n vyplněním a odevzdáním registračního formuláře do podatelny Měst-

ského úřadu Čelákovice, kde je i k dispozici;

n osobně u správců IT, odbor organizační MěÚ Čelákovice, kteří vám 

s registrací rádi pomohou.

Registrací do Mobilního rozhlasu budete automaticky informováni nejen 

o vzniku mimořádných situací, ale i o plánovaných odstávkách, haváriích 

a poruchách v místě vašeho bydliště.

Dále můžete využít mobilní aplikaci pro chytré telefony (Android, iOS) 

ZLEPŠUJEME ČESKO, kam rozesíláme další informace o konání kultur-

ních a sportovních akcí.

Tento systém a rozsah informací budeme nadále rozvíjet a informovat vás 

o jeho možnostech.

Více informací naleznete na webových stránkách města

www.celakovice.cz.

Ondřej Holzman, radní
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Krásný, důstojný a slavnostní je den svatební. 

Rozhodnutí snoubenců uzavřít manželství pat-

ří stále k jednomu z nejdůležitějších rozhodnutí 

v životě člověka. A také k jednomu z nejkrás-

nějších rozhodnutí. Společně se snoubenci ten-

to šťastný den prožívají jejich rodiče, příbuzní 

a přátelé. Jaký nakonec váš svatební den bude, 

záleží na každém z vás, na vašich představách 

a snech. 

Uzavřít manželství na území České republiky 

lze formou občanského nebo církevního sňat-

ku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným 

souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří 

spolu chtějí uzavřít manželství. Prohlášení se 

činí veřejně a slavnostním způsobem v přítom-

nosti dvou svědků. Projeví-li snoubenci vůli, 

že spolu vstupují do manželství, před orgánem 

veřejné moci v přítomnosti matrikáře, jedná se 

o občanský sňatek. Projeví-li snoubenci vůli, 

že spolu vstupují do manželství, před orgánem 

církve nebo náboženské společnosti, jedná se 

o církevní sňatek. Jak pro občanský, tak pro 

církevní sňatek se předkládají stejné doklady 

na příslušné matrice, k církevnímu sňatku vy-

staví navíc matrika tzv. Osvědčení k církevnímu 

sňatku.

Dokladem potřebným k uzavření manželství je 

platný občanský průkaz a rodný list, případně 

se předkládají další doklady k doložení osobní-

ho stavu (např. rozsudek o rozvodu předchozího 

manželství). Veškeré informace k předkládaným 

dokladům, poplatkům, místu a termínu sňatku 

vám rády poskytnou matrikářky Městského úřa-

du Čelákovice.

Úředně určeným místem k uzavření sňatku 

je obřadní síň Městského úřadu Čelákovice 

a prostory Městského muzea v Čelákovicích. 

Stanoveným dnem a dobou k uzavření sňat-

ku je pátek (mimo státem uznávaný svátek) od 

9.00 do 13.00 hodin. Pokud tato místa a čas 

snoubencům nevyhovují, je možné se domlu-

vit na dalších možnostech, kdy a kde lze obřad 

uskutečnit. Sňatek lze uzavřít na jakémkoliv 

vhodném místě, pokud se nachází ve správním 

matričním obvodu Čelákovic. Takto zvolené 

jiné vhodné místo k sňatku musí být důstojné 

a musí zachovat slavnostnost obřadu. Spádo-

vými obcemi matričního úřadu Čelákovice jsou 

Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, 

Vyšehořovice a Zeleneč. Vyhledávanými místy 

sňatku jsou například nádvoří Městského muzea 

v Čelákovicích, Hotel Lony ve Vyšehořovicích 

(v Kozovazech) nebo Park profesora Procházky 

v Lázních Toušeni. 

Správní poplatek za sňatek mimo stanovené 

místo, den nebo dobu je 1 000 Kč. Za sňatek 

mimo úředně stanovené místo se účtuje snou-

bencům také provozní poplatek, od roku 2019 

ve výši 1 000 Kč. Další poplatky se platí napří-

klad za sňatek, kdy jeden nebo oba snoubenci 

nemají trvalý pobyt v České republice. Informa-

ce o poplatcích za obřad získáte na čelákovické 

matrice. 

Zastupiteli města Čelákovic, kteří jsou pověře-

ni k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují 

do manželství, a pro provádění veřejných ob-

čanských obřadů, jsou starosta Josef Pátek, 

místostarostové Petr Studnička, Nikola Ottl 

a Miroslav Opa, dále zastupitelé Jarmila Vol-

fová, Jindra Chourová, Marek Skalický, Ondřej 

Holzman a Pavel Jindřich.

Statistické okénko a několik zajímavostí 

roku 2018

V roce 2018 bylo před Městským úřadem Če-

lákovice uzavřeno celkem 99 sňatků, z toho 

6 sňatků církevních. Přímo v Čelákovicích bylo 

uzavřeno 55, z toho 39 sňatků v obřadní síni, 

13 sňatků v prostorách Městského muzea 

a 3 sňatky na jiném vhodném místě. V Hotelu 

Lony bylo uzavřeno 29 sňatků, v Lázních Tou-

šeni 12 sňatků, v Mochově 2 sňatky a v Zelenči 

1 sňatek. 

Církevní sňatky byly uzavřeny před těmito círk-

vemi: Apoštolská církev, Českobratrská církev 

evangelická, Pravoslavná církev v českých ze-

mích, Náboženská společnost českých unitářů 

a Náboženská společnost Svědkové Jehovovi.

Slavnostní obřad k výročí sňatku

Na matrice Městského úřadu Čelákovice si lze 

také domluvit slavnostní obřad k výročí sňatku. 

Tento slavnostní obřad organizujeme pro man-

želské páry, které uzavřely sňatek v Čelákovi-

cích nebo zde mají trvalý pobyt. V roce 2018 

jsme takto oslavili 4 zlaté svatby.

Svatební symboly a rituály

Svatební den – okamžik plný rituálů, zvyků, 

tradic. Proč to tak je? Možná proto, že rituál je 

odpradávna spojen s nadějí, nadějí na lepší bu-

doucnost a příznivý osud. Přibližme si několik 

svatebních rituálů a symbolů z mnoha.

Symbolem sňatku, tedy spojení muže a ženy, 

jsou prstýnky. Prsten je kruh bez začátku a kon-

ce, je symbolem věčnosti, nekonečnosti, neu-

stálé obnovy a celistvosti. A taková by měla být 

i láska manželů. Ke svatební tradici patří také 

bílé šaty. Bílá barva symbolizuje čistotu a ne-

vinnost. Pokud nechce nevěsta svatbu v bílém, 

i tak by měla zvolit nějakou jemnou, světlou bar-

vu. Co by dále měla nevěsta mít? Něco nového 

jako symbol nového začátku. Něco starého jako 

symbol zachování rodinné tradice, například 

šperk. Něco půjčeného jako symbol toho, že 

bude mít nablízku vždy své příbuzné a přátele 

a bude dbát jejich rad. A něco modrého. Modrá 

je symbolem věrnosti. Většinou je modrý pod-

vazek, ale stačí i modrá barva květů ve svatební 

kytici.

Co dělat a co nedělat? Nevěsta by si neměla 

sama šít šaty, zašila by si cestu ke štěstí. Sva-

tební šaty by neměly být zelené, fialové nebo 

modré, to jsou barvy násilí a modřin. Nevěsta by 

měla mít závoj jako ochranu před zlými duchy. 

Ženich nesmí vidět nevěstu ve svatebních ša-

tech před obřadem. Přináší to prý smůlu. Sva-

tební dort rozkrajují novomanželé rukou společ-

nou. A svatební dort by měli ochutnat všichni 

svatební hosté, jinak budou mít novomanželé 

smůlu. Ženich přenáší nevěstu přes práh jako 

symbol společného, nového začátku.

Tak co myslíte? Budou takové rituály a tradice 

znamenat štěstí a naději i pro vás?

Pokud plánujete uzavřít sňatek před naším ma-

tričním úřadem, pokud máte otázky, na které 

jste v tomto článku nenašli odpověď, pokud 

si chcete rezervovat termín nebo si domluvit 

osobní schůzku, neváhejte a kontaktujte nás na 

níže uvedených telefonních číslech. Těšíme se 

na vás!

Matrikářky odboru pro občanské záležitosti 

Městského úřadu Čelákovice: Radka Körnero-

vá, tel.: 326 929 148, e-mail: radka.kornerova@

celakovice.cz, Eva Tanglová, tel.: 326 929 151, 

e-mail: eva.tanglova@celakovice.cz.

Radka Körnerová, 

vedoucí odboru pro občanské záležitosti

Sňatky – malé ohlédnutí za svatební sezonou 2018

V pátek 21. prosince 2018 se uskutečnil poslední svatební obřad v roce. Nevěsta s ženichem přijeli k radnici na 

koních. Foto: archiv novomanželů
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Pro další informace sledujte vývěsní skříňku 

pro seniory, která je umístěná mezi okny na 

obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se 

dozvíte, kdy a kde se co koná.

KONTAKTY

Anděla Nosková,

e-mail: anybety@seznam.cz, 

tel.: 608 750 633

nebo seniori@celakovice-mesto.cz, 

PC, e-mail: pcpomsen@seznam.cz, 

tel.: 777 020 721,

odbor pro občanské záležitosti (sociální věci 

a zdravotnictví) Městského úřadu,

tel.: 326 929 118 – 119

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU 

Ve středu 5. 12. ve 22.49 hod. obdržela hlídka 

MP Čelákovice oznámení na rušení nočního kli-

du. Hlídka na místě nalezla zaměstnance cirkusu, 

kteří se vrátili z cest a potřebovali zazimovat zví-

řata. Hlídka je informovala, že jejich počínání ruší 

sousedy. Majitelka cirkusu z oznámení okamžitě 

identifikovala souseda a řekla, že jim dělá dlou-

hodobě problémy a naschvály. Na dotaz, proč 

najíždějí tak pozdě, sdělila, že se vracejí ze vzdá-

lenosti více než 500 km a lépe to časově nevyšlo.

NEHODA NEBYLA NÁHODA

V neděli 9. 12. v 5.21 hod. obdržela hlídka MP 

Čelákovice zprávu o dopravní nehodě se zraně-

ním mezi Mochovem a Nehvizdy. K vozidlu v pří-

kopě přijely kromě hlídky MP také další složky 

IZS. U vozidla byl zastižen mladík, který tvrdil, 

že vozidlo neřídil on, ale jeho kamarádka, která 

však z místa utekla. Výsledek dechové zkoušky 

na alkohol byl negativní. Policie ČR prokázala, že 

mladík vozidlo skutečně řídil i přesto, že neměl 

příslušné řidičské oprávnění a vozidlo nemělo 

platnou známku STK o způsobilosti k provozu na 

pozemních komunikacích.

DŘEVĚNNÉ ŠTĚPKY

V pondělí 10. 12. v 18.13 hod. obdržela hlídka 

MP oznámení, že pod viaduktem mezi ulicemi 

Husovou a J. Zacha leží dřevěné štěpky. Auta 

musí na místě zpomalovat s rizikem dopravní 

nehody. Po konzultaci s velitelem JSDH a vzhle-

dem k pokročilé denní době hlídka nekontakto-

vala Technické služby a štěpky odklidila hrab-

lem. Během odstraňování byl na několik minut 

zastaven silniční provoz s použitím výstražného 

světelného zařízení. Druhý den byly Technické 

služby požádány o dokončení úklidu.

PODEZŘELÉ CHOVÁNÍ

Ve středu 12. 12. v 00.34 hod. obdržela hlídka 

MP oznámení od občanky, že už asi půl hodiny 

sedí v autě před vchodem protějšího domu ne-

známý muž. Asi po 10 minutách vystoupí, vejde 

do domu, rozsvítí, potom po 2–3 minutách vyjde 

ven, zapálí si cigaretu a sedne si do auta. Toto se 

prý opakovalo několikrát. Matka oznamovatelky 

má strach a nemůže spát, protože to není jí zná-

mý soused, a prosí hlídku, aby situaci prověřila. 

Hlídka zkontrolovala jak místo samé, tak přilehlé 

ulice. Na žádnou podezřelou osobu, pěší nebo 

v autě, nenarazila.

POTYČKA NA UBYTOVNĚ

Ve čtvrtek 13. 12. v 16.40 hod. požádalo obvodní 

oddělení Policie ČR hlídku MP o asistenci při zá-

sahu na ubytovně v Sedláčkově ulici při potyčce 

mezi jejími obyvateli. Obě hlídky zastihly v poko-

ji jen poškozeného, občana SR. Přivolaly ZZS, 

která muže zraněného na hlavě převezla do ne-

mocnice. Podezřelým z fyzického útoku byl další 

občan SR žijící v téže ubytovně. 

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti 
městské policieS úsměvem a elánem

do nového roku
Zdravím a vítám vás do roku 2019. Ať je tento 

rok pro vás příznivý a nezažijete žádnou špat-

nou chvíli. Buďte zdraví a mějte sílu užívat naše 

aktivity v plném doušku.

V prosinci jsme se setkali na seniorském večír-

ku. Pan starosta a pan místostarosta I jako ob-

vykle vyslechli všechny připomínky, které senio-

ři měli. Bylo to moc pěkné a také jsme si hezky 

zatancovali. Fotky vidíte na seniorské skupině 

na fcb.

Co chystáme nového? Nemáme klubovnu, a tak 

jsme našli místo, kde bychom se mohli pravidel-

ně setkávat. Abychom si mohli popovídat, pro-

brat všechny problémy a novinky. A nejen to, při 

těchto pravidelných setkání si budeme moci také 

zazpívat, aby se naše dušičky zaradovaly a aby-

chom zapomněli na trápení a nemoci. Dříve se 

také lidé setkávali při písničce s přáteli a souse-

dy. Tuto možnost nám chce umožnit majitelka 

restaurace v Rumunské ulici. Za to jí moc děku-

jeme. Domluveno je každé druhé pondělí v měsí-

ci od 15.00 hod. Scházet se budeme asi od jara, 

a to z důvodu probíhající rekonstrukce.

Naše aktivity budou pokračovat jako v roce 

2018:

V pondělí od 9.30 hod. cvičení na židlích v KD 

a cvičení – pilates ve zdravotním středisku od 

10.00 hod. Ve středu je od 10.00 hod. kurz tré-

nování paměti v Routě, ve čtvrtek je cvičení od 

10.00 hod. ve zdravotním středisku. Toto cviče-

ní je trochu svižnější, odpoledne od 16.00 hod. 

pak PC kurz (pro ty, co s PC již pracují) v ZŠ 

Kostelní. Choďte prosím trochu dřív, neboť se 

v 16.00 hod. zamyká.

A teď dobře čtěte! Czela.net nám zařídil a bude 

také financovat PC kurz pro nováčky, kteří s po-

Prosincové Setkání se seniory města v Kulturním domě. 

Foto: soukromý archiv

čítačem začínají, a to v ZŠ J. A. Komenského. 

Kurz bude ve čtvrtek v 15.30–16.30 hod. Začí-

náme 17. ledna! Tímto Czela.netu děkujeme. 

V pátek je jednou za měsíc keramika od 13.00 

hod. v areálu děkanství.

Kdo pracuje s počítačem, tomu bych ráda při-

pomněla, že máme na fcb skupinu Senioři Če-

lákovice. Tam je možno si popovídat, dávat tam 

svoje zážitky atd.

Od jara bychom zase mohli chodit s hůlkami, 

nebo vymyslet nějakou naučnou procházku 

městem. Byla bych ráda za každý návrh něja-

ké aktivity. Zavolejte nebo napište do našeho 

e-mailu: seniori@celakovice-mesto.cz.

Takže ukažte všem, že jsme tady a je třeba 

s námi počítat. A my zase musíme vzít na vědo-

mí, že doba kráčí mílovými kroky a my musíme 

kráčet s ní.                                Anděla Nosková

informace / dopisy

Jezdit na kole,
nebo raději ne?

Jízda na kole jakožto téma hovoru může vyvo-

lávat protichůdné reakce. Někdo vyzdvihuje její 

pozitivní vliv na zdravé cévní řečiště a odolnější 

dýchací a pohybový aparát cyklistů a cyklistek, 

jiný tak nadšený není, protože se mu ta zatrace-

ná kola pletou do cesty, ať už na vozovce nebo 

mimo. Polabská krajina je však cyklistům velmi 

nakloněna a moderní technologie stavby kol 

také nejspíše povedou ke zvýšení počtů lidí na 

kolech. Příznivé převody, lehčí rámy a spolehli-

vější brzdy pomohou rozšiřovat řady těch, kdo 

mají k jízdnímu kolu hezký vztah. Proto je uži-

tečné se ptát, zda lze pozitivní aspekty cyklisti-

ky posilovat a ty negativní zmírňovat. Užitečnost 

a aktuálnost této otázky podtrhuje i připravova-

né schvalování územního plánu pro naše město. 

Dobrou zprávou je, že u inovovaného nádraží 

roste unikátní velkokapacitní věž pro parková-

ní kol. Méně dobrou zprávou je, že v současné 

podobě územního plánu není koncepce logicky 

propojených cyklostezek zřejmá. Přitom třeba 

nedaleké, bouřlivě se rozvíjející Nehvizdy ji už 

dokonce začaly realizovat. Lze tam projíždět 

z různých míst obce do míst jiných bez „efektu 

ponorné říčky“, tj. bez toho, že se cyklostezka 

najednou ztratí a není jasné, kde se zas objeví. 

Ale buďme optimisté – čelákovický územní plán 

ještě hotov a schválen není, takže věřme, že se 

tam promítne spíše ta zdravá varianta místní 

dopravy.

Jan Volín a Tomáš Jeřábek,

Naše Čelákovice, z. s.
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dopisy

Dne 22. ledna 2017 tragic-

ky zahynul náš syn Ladislav 

NOSEK, zvaný Larry. Jeho 

koníček si vybral svou daň 

pod lavinou.

Budeme navždy vzpomínat. 

Moc nám chybíš, chlapče.

rodiče Anděla a Ladislav Noskovi a bratr 

Pavel s rodinou

Dne 23. 1. uplyne 10 let od 

úmrtí pana Jiřího CHMÁTALA.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

s námi.

manželka s rodinou

Dne 25. 1. uplyne 20 let, co 

nás opustil náš tatínek, děde-

ček a hlavně velký kamarád, 

fotbalista a mistr ve slévárně 

v Kovohutích pan Vladislav 

HALOUSKA.

S láskou vzpomínáme.

rodina Halouskova a Bečvářova

Dne 31. 1. by oslavil 80. naro-

zeniny náš milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a praděde-

ček pan Miroslav SUCHÝ.

Již 10 let uplynulo od doby, 

kdy nás navždy opustil. 

Všichni, kdo jste ho znali a 

měli rádi, vzpomeňte s láskou s námi.

manželka Dáša, dcera Mirka

a vnučka Adélka

společenská kronika

poděkování

Kolo je můj život!
Čelákovický rodák Miloslav Šturc, zvaný „Míla“ 

nebo „Šůra“ (přezdívka podle Mistra světa Gus-

tava Adolfa Schura není náhodná!).

Tento nenápadný, tichý pán je totiž celoživotní 

cyklista a 6. ledna oslavil 80 let. Každý den od 

mládí, kdy jej očarovalo kolo, vyjíždí na svůj tré-

nink, ať je léto, nebo zima. Vždy měl a má skvě-

lá kola. Dnes jezdí na kolech světových značek, 

ale kolo Favorit velkou část jeho kariéry bylo 

srdeční záležitostí.

Miloslav Šturc. Foto: soukromý archiv

Znal jsem ho od mala a už jako malý kluk vždy 

jsem se díval na jeho krásné závodní kolo 

a obdivoval ho. Miloslav Šturc zná snad každou 

silnici, stoupání a zatáčky v Čechách. Ví, kde je 

jaký povrch nebo kde je jaká díra ve vozovce 

a kde natahují nový koberec. Obdivuji jeho ce-

loživotní vitalitu a energii, že nejen jezdí na kole, 

ale stále je aktivní závodník co jezdí Extra Ligu 

Masters. Startoval několikrát na Mistrovství Ev-

ropy a projel i italské Dolomity. Dalo by se toho 

napsat mnoho, ale snad na závěr – k prosinci 

2018 měl najeto celkem za rok 17 600 km. Cel-

kový součet je však astronomických 666 000 km! 

Za celou éru zničnil asi 240 řetezů. Kolik kol, 

Devítka
Nejoblíbenější číslicí všech kupců a hokynářů je 

dnes bezesporu devítka. Čtu namátkou z účten-

ky: rohlík 1,90, jogurt 19,90, pomazánka 19,90, 

ubrousky bílé 19,90, hrozny bílé 59,90, hrozny 

tmavé 34,90, okurka 11,90, veka 21,90. Jako 

by měli hrůzu z celých čísel. Ale zdání klame. 

Oni to činí ze stejného důvodu jako před sto 

lety Tomáš Baťa, který se domníval, že takové 

ceny působí příznivě na psychiku zákazníků. 

Podle něj to mělo účinkovat asi takto: Mamin-

ka jde koupit synáčkovi boty, které stojí 99 Kč. 

Platí stokorunou, dostane boty a ještě korunu, 

za kterou koupí synkovi u pekaře teplou hous-

ku. Dnes jde maminka koupit synkovi boty za 

999 Kč, platí tisícikorunou, dostane zpátky ko-

runu a koupí synáčkovi studený rohlík v super-

marketu za 1,90 Kč. Platí dvoukorunou a zpátky 

nic nedostane, neboť desetníky byly už dávno 

zrušeny. Nebo si jdete koupit sekačku na trávu, 

která stojí 4 999 Kč, platíte pětitisícovkou a zase 

dostanete korunu na ten rohlík. Tak si předsta-

vuji, jak si jde třeba některý z našich demokra-

tických miliardářů koupit Boeing 747 za 999 999 

999 Kč. Vytáhne z kapsy miliardu, dostane zpát-

ky korunu, jde si koupit rohlík za 1,90 a zaplatí 

kartou, aby ten desetník ušetřil. Vždyť jak jinak 

by se mohl stát miliardářem?  Miloslav Kolínko

     

Sliby se slibují, …se radují
Když jsem si přečetl program Zastupitelstva 

města 12. 12. 2018, nechtěl jsem tomu věřit. 

Dotazy občanů od 17.00 hod., začátek od 18.00 

hod. Vypravil jsem se na jednání o 20 minut dří-

ve, abych se osobně předsvědčil, jak diskuse 

probíhá. K mému nemilému překvapení přítom-

na byla ani ne polovina zastupitelů a diskuse 

zrovna končila. Jako občana mne velmi urazilo, 

že Zastupitelstvo schválilo v jednacím řádu tuto 

negativní změnu. Kde jsou volební sliby o prů-

hlednosti, otevřeném jednání a podílu občanů 

na rozhodování a řízení města, když více než 

polovinu zastupitelů názory a problémy spolu-

občanů vůbec nezajímají?

Občan, který nestihne přijít před začátkem jed-

nání, tak vlastně nemá žádnou šanci svůj ná-

zor či problém přednést, pokud se nevztahuje 

k projednávání jednotlivých bodů. Demokracie 

v pojetí nového Zastupitelstva tak utržila další 

hlubokou ránu.                            Vladimír Duník

Díky charitativnímu projektu RCCC jsme získali 

významnou finanční podporu pro našeho syn-

ka Ondru. Rádi bychom tímto poděkovali MO 

Čelákovice Českého rybářského svazu, z. s., 

rybářskému spolku RCCC, organizátorům akce 

a také velice děkujeme všem dárcům, kteří se 

na výtěžku této charitativní akce podíleli. Získa-

né finanční prostředky použijeme výhradně na 

rozvoj schopností, dovedností a vzdělávání On-

dry a věříme, že i díky nim bude moci žít v rámci 

svého hendikepu co nejkvalitnější život.

rodiče Ondry

drátů, plášťů, dresů a treter, by se dalo počítat 

a bylo by to na román. Nezbývá mi než s res-

pektem a obdivem popřát hodně zdraví a mno-

ho dalších najetých km na kole.

A Mílo, HAPPY BRZĎEJ!        Vladislav Švestka

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 

s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 

25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-

tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-

sem publikované osoby. 

Reakce na občana V. D.
K zamyšlení občana V. D. lze uvést pouze fakta:

n Nový jednací řád Zastupitelstva města byl 

schválen 19 zastupiteli z 20 přítomných, a to 

ze všech volebních stran, které jsou zastou-

peny v nejvyšším kolektivním samosprávném 

orgánu města, tedy ODS, PRO Č a ANO 2011. 

Jednací řád byl schválen většinou zastupite-

lů, veřejně, demokraticky, bez připomínek dle 

předloženého návrhu.

n Diskuse začíná v předem oznámený pevný 

čas vždy v den konání Zastupitelstva měs-

ta v 17.00 hod. a trvá 45 minut. Účastní se 

jí vždy členové Rady města, účast ostatních 

zastupitelů v bodu diskuse je vítána. Disku-

se je zaznamenávána v přímém přenosu na 

www.tv-port.cz a je součástí přílohy k zápisu 

ze zasedání Zastupitelstva města.

n Na prosincovém zasedání Zastupitelstva bylo 

během tři čtvrtě hodiny položeno z 25 osob 

přítomných v sále Kulturního domu celkem 

šest dotazů od čtyř osob. Přestože občan 

V. D. byl v sále osobně přítomen, žádný dotaz 

nevznesl, a to přes skutečnost, že starosta 

města opakovaně celkem desetkrát vyzval 

veřejnost na možnost kladení dotazů. 

n S dotazy na zastupitele města není nutné 

vyčkávat na zasedání Zastupitelstva, kte-

ré se koná průměrně jednou za dva měsíce. 

Operativnější je klást dotazy během osobních 

setkání na akcích organizovaných městem, 

prostřednictvím emailů, dopisů, Zpravodaje 

města, osobní návštěvy na radnici, diskusní-

ho fóra na webových stránkách města či pro-

střednictvím sociálních sítí. Rovněž je možné 

využít zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Město naplňuje v rám-

ci veřejné správy principy otevřenosti a par-

ticipace občanů při řízení města za aplikace 

principů 3E týkajících se nakládání s veřejný-

mi prostředky, kterými jsou účelnost, hospo-

dárnost a efektivnost.

n Navíc občan V. D. má možnost při pravidel-

ných návštěvách krajských zastupitelů a po-

slanců zvolených za KSČM v Čelákovicích 

ptát se vedení města na palčivé otázky, které 

ho zajímají, neboť se těchto návštěv na čelá-

kovické radnici osobně účastní.

Josef Pátek, starosta, 

Petr Studnička, místostarosta I
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kultura

Dovolte, abych vás pozval opět po roce na Novoroční koncert 

města Čelákovic. Uskuteční se v Kulturním domě v úterý 15. ledna 

od 19.00 hod.

Tradici novoročních koncertů vážné hudby jsme započali teprve v minu-

lém roce, zato velmi zdařilým koncertem Pardubické komorní filharmonie, 

v jejímž čele stál japonský dirigent Chuhei Iwasaki. V mladé tradici bude-

me pokračovat i v roce 2019 a troufnu si říci, že vysoko nasazenou laťku 

udržíme, ne-li posuneme výše. Naše pozvání přijalo totiž renomované, 

světoznámé hudební těleso PKO – Pražský komorní orchestr. 

PKO patří mezi čtyři nejstarší komorní orchestry v Evropě. Vznikl v roce 

1951 a jeho historie nebyla od té doby nikdy přerušena. Profiloval se jako 

orchestr tzv. mozartovského obsazení (34 hudebníků), který byl schopen 

hry bez dirigenta. PKO se rychle zařadil mezi nejžádanější hudební tělesa 

v zemi a již rok po svém vzniku hostoval na tehdy jen o několik let starším 

festivalu Pražské jaro. Zájezdová historie souboru je velmi bohatá – s vý-

jimkou Antarktidy účinkoval na všech kontinentech, celkem v 64 zemích. 

Vedle evropských turné, při kterých navštívil všechny státy kromě Albánie, 

absolvoval deset turné po Jižní Americe, šestnáct v USA a Kanadě a devět 

v Japonsku.

Přijměte prosím naše srdečné pozvání a přijďte s námi přivítat nový rok 

jedinečným hudebním zážitkem. Vstupenky lze zakoupit v on-line před-

prodeji (více viz www.kdcelakovice.cz) nebo v kanceláři Kulturního domu 

za 350 Kč.                                     Tomáš Staněk, ředitel Kulturního domu

PROGRAM KONCERTU

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, předehra

„Opera všech oper“ – tak se přezdívá dodnes celosvětově nejžádanějšímu 

a nejpopulárnějšímu dílu vážné hudby. Slavný rakouský skladatel Wolf-

gang Amadeus Mozart s operou Don Giovanni zažil jeden z největších 

triumfů svého krátkého, ale plodného života. Světovou premiéru měla 

v pražském Stavovském (tehdy Nosticově) divadle 29. října 1787.

Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur

Ruský hudební skladatel patří mezi světově nejvýznamnější. Čajkovskij 

studoval skladebný styl druhé poloviny 18. století zejména na Mozarto-

vých dílech, která velmi obdivoval – v první části Serenády pro smyčce 

C dur, op. 48, kterou zkomponoval roku 1880, se proto poklonil jeho géniu.

Bohuslav Martinů: Serenáda pro dvoje housle a violu č. 2

Český hudební skladatel, jehož umělecký vývoj prošel od impresionismu 

přes neoklasicismus, expresionismus a inspiraci jazzem až k ryze vlastní-

mu kompozičnímu stylu.

Antonín Dvořák: Česká suita

Toto dílo poprvé zaznělo 16. května 1879 v Praze v rámci koncertu Spolku 

českých žurnalistů a svou lyrikou, vitalitou, bohatou melodickou invencí 

a formální přehledností představuje jedno z nejcharakterističtějších děl 

svého tvůrce.

Novoroční koncert města Čelákovic s Pražským komorním orchestrem

O druhé neděli adventní, roku 2018, se v Hu-

sově sboru v Čelákovicích konal za finanční 

podpory města Čelákovic Velký adventní kon-

cert, který byl zařazen do programu Křesťanské 

Vánoce. Na programu bylo Concerto grosso Ar-

cangela Corelliho a Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby.

Vystoupil Komorní orchestr Far Musica z Bran-

dýsa nad Labem, čtyři sólisté a tři pěvecké sbo-

ry – Chrámový sbor Václav ze Staré Boleslavi, 

Pěvecký sbor Bojan města Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav a Smíšený sbor Pro Radost 

z Lysé nad Labem. Celkem se sešlo čtyřicet 

sboristů a osmnáct instrumentalistů pod umě-

leckým vedením p. Staňka a vytvořili úchvatnou 

atmosféru. Husův sbor byl zcela zaplněn a vní-

mavé publikum odměnilo účinkující nadšenými 

ovacemi.

Rada starších CČsH v Čelákovicích

Vzpomínka na adventní koncert v Husově sboru

Foto: archiv Chrámového sboru Václav

Pražský komorní orchestr. Foto: archiv PKO



leden 2019 / 15

doprava / inzerce

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

2 5:34 6:08 6:38 7:20 8:38 9:38 9:38 10:38 11:38 11:38 12:38 13:20 13:42 14:13 14:38 15:13 15:38 16:13 16:38 16:38 17:13 17:38 18:38 19:38
2 5:37 6:11 6:41 7:23 8:41 9:41 9:41 10:41 11:41 11:41 12:41 13:23 13:45 14:16 14:41 15:16 15:41 16:16 16:41 16:41 17:16 17:41 18:41 19:41
2 5:38 6:12 6:42 7:24 8:42 9:42 9:42 10:42 11:42 11:42 12:42 13:24 13:46 14:17 14:42 15:17 15:42 16:17 16:42 16:42 17:17 17:42 18:42 19:42
2 5:39 6:13 6:43 7:25 8:43 9:43 9:43 10:43 11:43 11:43 12:43 13:25 13:47 14:18 14:43 15:18 15:43 16:18 16:43 16:43 17:18 17:43 18:43 19:43
2 5:40 6:14 6:44 7:26 8:44 9:44 9:44 10:44 11:44 11:44 12:44 13:26 13:48 14:19 14:44 15:19 15:44 16:19 16:44 16:44 17:19 17:44 18:44 19:44
2 5:41 6:15 6:45 7:27 8:45 9:45 9:45 10:45 11:45 11:45 12:45 13:27 13:49 14:20 14:45 15:20 15:45 16:20 16:45 16:45 17:20 17:45 18:45 19:45

x 2 5:42 6:16 6:46 7:28 8:46 9:46 9:46 10:46 11:46 11:46 12:46 13:28 13:50 14:21 14:46 15:21 15:46 16:21 16:46 16:46 17:21 17:46 18:46 19:46
x 2 5:43 6:17 6:47 7:29 8:47 9:47 9:47 10:47 11:47 11:47 12:47 13:29 13:51 14:22 14:47 15:22 15:47 16:22 16:47 16:47 17:22 17:47 18:47 19:47

2 5:44 6:18 6:48 7:30 8:48 9:48 9:48 10:48 11:48 11:48 12:48 13:30 13:52 14:23 14:48 15:23 15:48 16:23 16:48 16:48 17:23 17:48 18:48 19:48
2 5:46 6:20 6:50 7:32 8:50 9:50 9:50 10:50 11:50 11:50 12:50 13:32 13:54 14:25 14:50 15:25 15:50 16:25 16:50 16:50 17:25 17:50 18:50 19:50
2 5:49 6:23 6:53 7:35 8:53 9:53 9:53 10:53 11:53 11:53 12:53 13:35 13:57 14:28 14:53 15:28 15:53 16:28 16:53 16:53 17:28 17:53 18:53 19:53
2 5:20 5:51 6:25 6:55 6:55 7:37 8:55 9:55 9:55 10:55 11:55 11:55 12:55 13:37 13:59 14:30 14:55 15:30 15:55 16:30 16:55 16:55 17:30 17:55 18:55 19:55
2 5:22 5:53 6:27 6:57 6:57 7:39 8:57 9:57 9:57 10:57 11:57 11:57 12:57 13:39 14:01 14:32 14:57 15:32 15:57 16:32 16:57 16:57 17:32 17:57 18:57 19:57

x 2 5:54 13:40 14:33 15:33 16:33 17:33
2 5:56 13:42 14:35 15:35 16:35 17:35
2 5:25 6:00 6:30 7:00 7:00 7:42 9:00 10:00 10:00 11:00 11:59 12:00 13:00 13:46 14:04 14:39 15:00 15:39 16:00 16:39 17:00 17:00 17:39 18:00 19:00 19:59

x 2 5:27 6:02 6:32 7:02 7:02 7:44 9:02 10:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:06 15:02 16:02 17:02 17:02 18:02 19:02
2 5:28 6:03 6:33 7:03 7:03 7:45 9:03 10:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:07 15:03 16:03 17:03 17:03 18:03 19:03

x 1 5:29 6:04 6:34 7:04 7:04 7:46 9:04 10:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:08 15:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04
1 5:31 6:06 6:36 7:06 7:06 7:48 9:06 10:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:10 15:06 16:06 17:06 17:06 18:06 19:06
1 5:32 6:07 6:37 7:07 7:07 7:49 9:07 10:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:11 15:07 16:07 17:07 17:07 18:07 19:07
1 5:33 7:08 10:08 12:08 17:08 18:08 19:08
1 6:13 6:43 7:13 7:55 9:13 10:13 11:13 13:13 14:17 15:13 16:13 17:13
1 6:16 6:46 7:16 7:58 9:16 10:16 11:16 13:16 14:20 15:16 16:16 17:16
1 6:17 6:47 7:17 7:59 9:17 10:17 11:17 13:17 14:21 15:17 16:17 17:17
1 6:18 6:48 7:18 8:00 9:18 10:18 11:18 13:18 14:22 15:18 16:18 17:18

x 1 6:19 6:49 7:19 8:01 9:19 10:19 11:19 13:19 14:23 15:19 16:19 17:19
x 1 6:20 6:50 7:20 8:02 9:20 10:20 11:20 13:20 14:24 15:20 16:20 17:20
x 1 6:22 6:52 7:22 8:04 9:22 10:22 11:22 13:22 14:26 15:22 16:22 17:22

1 6:25 6:55 7:25 8:07 9:25 10:25 11:25 13:25 14:29 15:25 16:25 17:25
553

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

x 2 19:46
x 2 19:47

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

x 2
2
2 20:00

x 2 20:02
2 20:03

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

x 1
x 1
x 1

1

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.

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

655 Platí od: 9.12.2018

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

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

Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Zálesí
Úvaly,Hodov

elákovice,Kovohut

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.

elákovice,Záluží,Cihelna
elákovice,Záluží

Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy

Lázn  Touše
elákovice,V Prokop
elákovice,Rumunská
elákovice,Nám.
elákovice,Ji inská

PID

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -

@ NEHVIZDY,ŠKOLA
Jirny
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Zálesí

ELÁKOVICE,ŽEL.ST.  

 -
 -
 -
 -
 -

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

SAD St ední echy, a.s.,
U P ístavu 811/8,250 01 Brandýs nad labem -Stará.Boleslav
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502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552

1 4:33 6:45 7:00 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
x 1 4:35 6:47 7:02 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
x 1 4:36 6:48 7:03 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
x 1 4:38 6:50 7:05 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38

1 4:39 6:51 7:06 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
1 4:40 6:52 7:07 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
1 4:41 6:53 7:08 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
1 4:44 6:56 7:11 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
1 5:12 5:47 6:12 7:14 10:47 12:47 17:17
1 4:50 5:15 5:50 6:15 7:03 7:17 7:18 7:50 8:50 9:50 10:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:20 17:50
1 4:51 5:16 5:51 6:16 7:05 7:18 7:20 7:51 8:51 9:51 10:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:21 17:51

x 1 4:53 5:18 5:53 6:18 7:07 7:20 7:22 7:53 8:53 9:53 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:23 17:53
2 4:54 5:19 5:54 6:19 7:09 7:21 7:24 7:54 8:54 9:54 10:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:24 17:54

x 2 4:55 5:20 5:55 6:20 7:10 7:22 7:25 7:55 8:55 9:55 10:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:25 17:55
2 4:22 4:58 5:23 5:58 6:23 7:13 7:25 7:28 7:58 8:58 9:58 10:58 10:58 11:58 12:58 12:58 13:58 14:58 15:18 15:58 16:18 16:58 17:18 17:28 17:58
2 5:27 6:27 7:17 14:02

x 2 5:28 6:28 7:18 14:03
2 4:25 5:01 5:31 6:01 6:31 7:21 7:28 7:32 8:01 9:01 10:01 11:01 11:01 12:01 13:01 13:01 14:06 15:01 15:21 16:01 16:21 17:01 17:21 17:31 18:01
2 4:27 5:03 5:33 6:03 6:33 7:23 7:30 7:34 8:03 9:03 10:03 11:03 11:03 12:03 13:03 13:03 14:08 15:03 15:23 16:03 16:23 17:03 17:23 17:33 18:03
2 4:29 5:05 5:35 6:05 6:35 7:25 7:32 7:36 8:05 9:05 10:05 11:05 11:05 12:05 13:05 13:05 14:10 15:05 15:25 16:05 16:25 17:05 17:25 17:35 18:05
2 4:32 5:08 5:38 6:08 6:38 7:04 7:28 7:35 7:39 8:08 9:08 10:08 11:08 11:08 12:08 13:08 13:08 14:13 15:08 15:28 16:08 16:28 17:08 17:28 17:38 18:08
2 4:34 5:10 5:40 6:10 6:40 7:06 7:30 7:37 7:41 8:10 9:10 10:10 11:10 11:10 12:10 13:10 13:10 14:15 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 17:40 18:10

x 2 4:36 5:12 5:42 6:12 6:42 7:08 7:32 7:39 7:43 8:12 9:12 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:17 15:12 15:32 16:12 16:32 17:12 17:32 17:42 18:12
2 4:37 5:13 5:43 6:13 6:43 7:09 7:33 7:40 7:44 8:13 9:13 10:13 11:13 11:13 12:13 13:13 13:13 14:18 15:13 15:33 16:13 16:33 17:13 17:33 17:43 18:13
2 4:38 5:14 5:44 6:14 6:44 7:10 7:34 7:41 7:45 8:14 9:14 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:19 15:14 15:34 16:14 16:34 17:14 17:34 17:44 18:14
2 4:39 5:15 5:45 6:15 6:45 7:11 7:35 7:42 7:46 8:15 9:15 10:15 11:15 11:15 12:15 13:15 13:15 14:20 15:15 15:35 16:15 16:35 17:15 17:35 17:45 18:15
2 4:40 5:16 5:46 6:16 6:46 7:12 7:36 7:43 7:47 8:16 9:16 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:21 15:16 15:36 16:16 16:36 17:16 17:36 17:46 18:16
2 4:42 5:18 5:48 6:18 6:48 7:14 7:38 7:45 7:49 8:18 9:18 10:18 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:23 15:18 15:38 16:18 16:38 17:18 17:38 17:48 18:18
2 4:43 5:19 5:49 6:19 6:49 7:15 7:39 7:46 7:50 8:19 9:19 10:19 11:19 11:19 12:19 13:19 13:19 14:24 15:19 15:39 16:19 16:39 17:19 17:39 17:49 18:19

554

1
x 1
x 1
x 1

1
1
1
1
1 19:17
1 19:20
1 19:21

x 1 19:23
2 19:24

x 2 19:25
2 19:28
2

x 2
2 19:31
2 19:33
2 19:35
2 19:38
2 19:40

x 2 19:42
2 19:43
2 19:44
2 19:45
2 19:46
2 19:48
2 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.

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

655 Platí od: 9.12.2018

ÚVALY,ŽEL.ST.  
Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,Hodov
Úvaly,Zálesí
Horoušany,Horoušánky
Jirny,Nové Jirny,II

elákovice,Žel.st.  
@ elákovice,Kovohut
@ elákovice,Ji inská

elákovice,Nám.

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

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

PID

elákovice,Rumunská
elákovice,V Prokop

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

elákovice,Záluží
elákovice,Záluží,Cihelna

tarifní pásmo

tarifní pásmo

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

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

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.  

@ elákovice,Kovohut

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

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

Lázn  Touše
Lázn  Touše ,Zast.

 -
 -

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -

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

SAD St ední echy, a.s.,
U P ístavu 811/8,250 01 Brandýs nad labem -Stará.Boleslav

doprava
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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 5:28 5:58 6:28 6:28 9:58 9:58 11:58 13:58 13:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:33
4 5:32 6:02 6:32 6:32 10:02 10:02 12:02 14:02 14:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 20:37
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 7:21 9:16 11:43 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
x 5 3:49 4:49 5:19 5:19 5:49 6:59 7:24 9:19 11:46 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19

5 3:51 4:51 5:21 5:21 5:51 7:01 7:26 9:21 11:48 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
x 5 3:53 4:53 5:23 5:23 5:53 7:03 7:28 9:23 11:50 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23

4 3:54 4:54 5:24 5:24 5:54 7:04 7:29 9:24 11:51 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
x 4 3:57 4:57 5:27 5:27 5:57 7:07 7:32 9:27 11:54 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27

4 3:59 4:59 5:29 5:29 5:59 7:09 7:34 9:29 11:56 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
4 4:00 5:00 5:30 5:30 6:00 7:10 7:35 9:30 11:57 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
3 4:04 5:04 5:34 5:34 6:04 7:14 7:39 9:34 12:01 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
3 4:08 5:08 5:38 5:38 6:08 7:18 7:43 9:38 12:05 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38

x 3 4:11 5:11 5:41 5:41 6:11 7:21 7:46 9:41 12:08 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
3 4:12 5:12 5:42 5:42 6:12 7:22 7:47 9:42 12:09 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
3 4:13 5:13 5:43 5:43 6:13 7:23 7:48 9:43 12:10 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43

x 3 4:14 5:14 5:44 5:44 6:14 7:24 7:49 9:44 12:11 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
3 4:16 4:16 5:16 5:46 5:46 6:16 6:46 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 18:46
3 4:18 5:18 5:48 5:48 6:48 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 18:48
3 4:19 5:19 5:49 5:49 6:49 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 18:49

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 18:53
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 18:57
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 19:00

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 19:03
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 19:05

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 19:08
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 19:13
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

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
nejede od 22.12. do 2.1. a od 1.7. do 30.8.
jede od 22.12. do 2.1. a od 1.7. do 30.8.
nejede od 22.12. do 2.1.
jede také 24.12., 19.4., 5.7., 6.7. a 28.9.
nejede od 22.12. do 2.1., 1.2., od 4.3. do 10.3., 18.4., od 1.7. do 30.8., 29.10. a 30.10.
jede od 22.12. do 2.1., 1.2., od 4.3. do 10.3., 18.4., od 1.7. do 30.8., 29.10. a 30.10.
nejede 24.12., 25.12., 1.1., 19.4., 5.7., 6.7. a 28.9.

286662 elákovice - eský Brod - Kou im

662 Platí od: 9.12.2018

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,H iby
Vitice,Lipany,Mohyla

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,Borek
T ebovle
T ebovle,Království,Rozc.
KOU IM

PID
tarifní pásmo

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

tarifní pásmo

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

eský Brod,Liblice,Bylanská

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

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

 -

Mochov

ELÁKOVICE,NÁM.

PID

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:

eský Brod,Štolmí
erníky

Vyká

 -
 -
 -
 -
 -

x -
 -
 -
 -
 -

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

p íj.
odj.

p íj.
odj.

501 503 505 507 509 511 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520

13:36 15:28 16:28  2 5:24 5:44 6:29 7:21 8:29
13:38 15:30 16:30 2 5:22 5:42 6:27 7:19 8:27
13:39 15:31 16:31  x 2 5:20 5:40 6:25 7:17 8:25
13:41 15:33 16:33  x 2 5:19 5:39 6:24 7:16 8:24
13:45 15:37 16:37  2 5:15 5:35 6:20 7:12 8:20

15:47 16:47 2 5:09 5:29 6:14 7:06 7:50
15:52 16:52  x 2 5:03 5:23 6:08 7:45
15:55 16:55 2 5:00 5:20 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 22.12. do 2.1. a od 1.7. do 30.8.
jede od 22.12. do 2.1. a od 1.7. do 30.8.
nejede od 22.12. do 2.1., 1.2., od 25.2. do 3.3., 18.4., od 1.7. do 30.8., 29.10. a 30.10.
nejede od 22.12. do 2.1., 1.2., od 18.2. do 24.2., 18.4., od 1.7. do 30.8., 29.10. a 30.10.

286427 elákovice - Vyšeho ovice - Kounice

427 Platí od: 9.12.2018

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

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

erníky
KOUNICE

 -
 -
 -
 -

PID
tarifní pásmo

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -
 -

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



20 / zpravodaj města čelákovic

doprava

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

5 4:20 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 20:25
5 4:22 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 20:27

x 5 4:23 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 20:28
5 4:24 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 20:29
5 4:27 5:37 6:07 6:37 8:37 9:37 9:37 10:37 11:37 13:37 14:37 14:37 15:05 16:05 17:05 18:05 18:35 18:35 20:32
5 4:29 5:39 6:09 6:39 8:39 9:39 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 14:39 15:07 16:07 17:07 18:07 18:37 18:37 20:34
5 4:30 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 4:31 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 4:34 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 4:35 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 4:37 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 4:38 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 4:41 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 4:43 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 4:44 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 4:47 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 4:49 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 4:52 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 4:54 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 4:55 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 4:56 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 4:58 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 4:59 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 5:00 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 5:02 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 5:04 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 5:06 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 5:10 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 5:12 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 5:13 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 5:16 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 5:18 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

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

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 21:11
5 4:46 5:31 6:01 7:04 7:34 9:01 9:04 11:04 13:04 14:34 15:34 16:34 17:04 17:34 19:04 20:04 20:04 21:14
5 4:49 5:34 6:04 7:07 7:37 9:04 9:07 11:07 13:07 14:37 15:37 16:37 17:07 17:37 19:07 20:07 20:07 21:17
5 4:50 5:35 6:05 7:08 7:38 9:05 9:08 11:08 13:08 14:38 15:38 16:38 17:08 17:38 19:08 20:08 20:08 21:18

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

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

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 25.12. a 1.1.
nejede 24.12., 19.4., 5.7., 6.7. a 28.9.
nejede 24.12., jede také 19.4., 5.7., 6.7. a 28.9.

V zastávce elákovice,Žel.st. navazují vlaky linky S2 nebo S22 do Prahy.

270443 Nymburk - Sadská - elákovice

443 Platí od: 9.12.2018

NYMBURK,HL.NÁDR.  
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Sadská
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Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

zm na trasy
diversion

p íj.
odj.
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školství

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

gymnázium
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

základní škola
Kostelní 457, Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Školní speciální pedagog
Jmenuji se Tereza Doležalová a od prosince 

2018 působím na ZŠ J. A. Komenského jako 

školní speciální pedagog. Nabízím konzultač-

ní a poradenské služby všem žákům, rodičům 

a pedagogům, a to hlavně v oblastech výchov-

ného a vzdělávacího procesu, osobnostního 

rozvoje žáků.

Nejen žáci, ale i rodiče se na mě mohou s dů-

věrou kdykoliv obrátit prostřednictvím individu-

álních konzultací, např. pokud jsou vidět krát-

kodobé či dlouhodobé obtíže při zvládání učiva, 

problémy se soustředěností, při výchovných 

obtížích či narušených vztazích ve škole, vrstev-

nické skupině či v rodině, poradit s volbou po-

radenského zařízení či poradit s čímkoliv jiným.

Mým cílem je vytvořit systém na včasnou iden-

tifikaci žáků s výukovými obtížemi, poskytnout 

jim rychlou speciálně pedagogickou pomoc, 

podchytit tak co nejvíce vzdělávacích obtíží žáků 

již na základní škole a usnadnit jim přechod do 

dalšího vzdělávání. A to i za pomoci průběžné 

komunikace a kontaktu s rodinou. Kromě této 

depistážní činnosti budu realizovat hospitace ve 

třídách, abych se co nejvíce dostala do povědomí 

žáků, a eliminovala tak jejich obavy za mnou přijít.

Také budu úzce spolupracovat s vedením školy 

a dalšími členy školního poradenského pracovi-

ště. Společně s nimi bych se chtěla podílet na 

podpoře a dalším rozvoji pozitivního klimatu 

školy.

Najdete mě v 1. patře, chodba D, dveře č. 144, 

e-mail: spec.pedagog@zscelakovice.cz, kon-

zultační dny: pondělí a středa 7.30–13.30 hod.

Tereza Doležalová

Návrat k jarmarku
Sice už všichni žijeme novým rokem a novými 

starostmi a radostmi, my bychom se ale ještě 

chtěli vrátit ke konci roku minulého a podělit se 

s čtenáři o naši radost. Děkujeme všem, kte-

ří přišli na náš vánoční jarmark, a podpořili tak 

děti, učitele, školu. Prohlédli si a zakoupili vý-

robky, ochutnali dobroty, které připravily paní 

kuchařky, zaznamenali krásnou výzdobu školy 

a poslechli si hudební vstupy dětí před vcho-

dem do budovy.

Tak jako obvykle polovina výdělku z prodeje 

výrobků patří každé třídě, druhá polovina pře-

chází na účet školy. O smysluplném využití 

těchto společných peněz budeme diskutovat na 

schůzce žákovské samosprávy. V letošním roce 

jsme takto získali rekordních 59 128 Kč. Největší 

položku tvoří čistý zisk z prodeje školní jídelny, 

což je bezmála 10 000 Kč. Zůstali jsme věrní 

naší vánoční tradici a podpořili i charitu, a to 

prodejem jejich výrobků ve škole i na rozsvě-

cení vánočního stromu 1. prosince na náměstí. 

Na konto sdružení UMUN – Umělci malující ústy 

a nohama jsme zaslali 5 915 Kč a sdružení Ži-

vot bez bariér z Nové Paky jsme osobně předali 

krásných 7 270 Kč.

Vánoce jsme ve škole završili Velkým třeskem – 

recitační soutěží napříč třídami, a Slavíkem – vel-

kým pěveckým soupeřením všech tříd 2. stupně. 

Jako třešničku na dortu pak vnímáme první číslo 

nového školního časopisu Pastelka, které jsme 

distribuovali právě v hektických předvánočních 

dnech. Ve škole se prostě stále něco děje a po-

řád žijeme tím, co přijde. A přichází stále více 

nových akcí a nápadů. Za to patří velký dík ce-

lému týmu učitelů a ostatních pedagogických 

a nepedagogických pracovníků. Jsme velký 

stroj a každý má své místo, každý je důležitý, na 

každém záleží. Tak se k sobě i snažíme chovat 

a tak se snažíme vychovávat i naše žáky. 

Těšíme se na další setkávání na stránkách Zpra-

vodaje.

 vedení školy

„T-PROFI“ – talenty
pro firmy

Tým čtyř chlapců z našich 5. tříd společně se 

čtyřmi studenty SOŠ Čelákovice se zúčastnil 

krajského kola soutěže „T-PROFI“ – talenty pro 

firmy. Chlapci měli za úkol podle projektové do-

kumentace a v časovém limitu sestrojit funkční 

model ze stavebnice MERKUR.

Bylo velmi mile překvapující, že všichni účastníci 

se v dnešní elektronické době tak aktivně zapo-

jili do této soutěže. Předvedli nejenom manuál-

ní zručnost, správné pochopení textu při čtení 

návodu, ale zejména dodržování základních 

kvalitativních pravidel ve výrobě, tj. přesnost 

při montáži, dodržování pořádku na pracovišti 

a dodržování standardů při ukládání kompo-

nentů a nářadí. Zároveň oceňujeme spolupráci 

věkově nesourodého týmu.

Umístění na krásném 3. místě je jasným vzka-

zem, že vždy máme všichni potenciál ke zlepše-

ní, ať tréninkem, nebo větší precizností.

Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na 

další výkony v roce 2019.

Jiří Kyliánek, ředitel

Novoroční přání
Zaměstnanci a žáci Gymnázia přejí všem rodi-

čům, přátelům a příznivcům školy v roce 2019 

hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

Našim budoucím studentům připomínáme, že 

přihlášku je potřeba podat do 1. 3. 2019.

vedení školy

Účastníci soutěže „T-PROFI“ – talenty pro firmy. Foto: archiv školy

Časopis školy s názvem Pastelka. Foto: archiv školy
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Nová modlitebna
Církve bratrské

Nový kostel – nekostel? Málokdo z Čelákováků asi přehlédl novou výraznou budovu přímo 

naproti nádraží v našem městě. Rádi bychom proto čtenářům Zpravodaje představili tuto 

stavbu a společenství, které ji vybudovalo nejen pro sebe, ale i pro město a okolí.

Historie a současnost Církve bratrské v Če-

lákovicích

Církev bratrská je jednou z protestantských 

křesťanských církví. Přestože vznikla až ve dru-

hé polovině 19. století, navazuje na tradice sta-

ré jednoty bratrské (zejm. Petr Chelčický, nebo 

J. A. Komenský). Působí v České republice a na 

Slovensku, má přes 80 sborů (farností) různé 

velikosti. Církev je členem České evangelikální 

aliance a Ekumenické rady církví v ČR. Její ka-

zatelé (faráři) působí také jako kaplani v nemoc-

nicích, v armádě nebo ve věznicích. Za posled-

ních 30 let prožívá postupný dlouhodobý nárůst 

členů i návštěvníků.

Na začátku minulého století se shromažďoval 

kruh věřících a sympatizantů nejprve v domě 

kováře Emila Jecha v Toušeni č. p. 123. Poté, už 

v Čelákovicích v domku zlatníka Josefa Moce 

v Jilemnického ul. č. p. 274, byla roku 1929 

založena kazatelská stanice (pobočný sbor) 

Církve bratrské, tehdy ještě pojmenované Jed-

nota českobratrská. Práci na východ od Prahy 

podporoval mateřský sbor v Praze na Žižkově. 

Po smrti manželů Mocových, od roku 1978 do 

června 1988, jsme se díky dobrým ekumenic-

kým vztahům scházeli u bratrů a sester v Huso-

vě sboru CČsH v Čelákovicích. 

V roce 1986 se podařilo zakoupit domek č. p. 

288 ve Vašátkově ul., umístěný v klidném mís-

tě v centru města nad parkem. Tehdejší režim 

církevním stavbám nepřál a kladl rekonstrukci 

překážky s poukazem na zákaz připojení na ka-

nalizaci (kvůli nedostatečné kapacitě čističky). 

Boží prozřetelnost ovšem tehdy na povinném 

vojenském cvičení svedla dohromady vedou-

cího kazatelské stanice Jana Luhana a tehdej-

šího ředitele Vodovodů a kanalizací v Brandýse 

nad Labem – Staré Boleslavi, a tak pár dní po 

návratu do civilu bylo dříve nedostupné razítko 

na světě. V letech 1986 až 1988 jsme převážně 

svépomocí přestavěli bývalou ordinaci na mod-

litebnu a až do října 2018 se zde konaly pravi-

delné bohoslužby a další aktivity. 

Právě před deseti lety, od ledna 2009, stala se 

naše čelákovická kazatelská stanice sboru CB 

v Horních Počernicích samostatným sborem 

Církve bratrské.

V průběhu posledního desetiletí prožívá naše 

společenství v Čelákovicích zjevný početní ná-

růst. V současné době má 59 členů (oproti 32 

členům před deseti lety). Průměrná návštěva při 

nedělních bohoslužbách je 60–70 lidí (vč. dětí). 

V čele sboru stojí volené pětičlenné staršovstvo 

(rada starších). Kazatelem je americký teolog 

Marshall T. Brown, který žije se svou rodinou 

v České republice již téměř třicet let a bydlí 

v nedalekých Lázních Toušeni. Dvě třetiny členů 

a návštěvníků tvoří Čelákováci a třetina dojíždí 

z okolních obcí. 

S početním růstem se však ukazovala v narůs-

tající míře omezení daná velikostí, uspořádáním 

a technickým stavem budovy modlitebny ve 

Vašátkově ul. Hledání nebylo úplně přímočaré. 

Nejprve jsme koupili dům v Husově ulici. Od-

bor rozvoje na Městském úřadu se však vyslo-

vil proti plánu na jakoukoli větší přístavbu nebo 

novostavbu budovy pro bohoslužby na tomto 

místě – v čistě obytné zóně. Byli jsme velice 

zklamaní, ale postoj města jsme respektovali. 

Až v roce 2011 svitla nová naděje, když jsme se 

dohodli s majitelem pozemku a domu napro-

ti nádraží v Čelákovicích, na rohu Masarykovy 

a Palackého ulice. V této lokalitě byl záměr na 

vybudování kostela v souladu s urbanistickým 

konceptem města. Peníze na koupi i na ná-

slednou stavbu byly získány z vlastních ušet-

řených prostředků sboru, z obětavých darů, 

sbírek a bezúročných půjček od členů, přátel 

i od církevních a spřátelených subjektů. Nad to 

všechno se nemalé finance podařilo vybrat na 

benefičních akcích sportovně a umělecky za-

měřených, včetně CB Run Open (závody v přes-

polním běhu pro děti i dospělé).

Původní záměr byl zachovat a zrekonstruovat 

stávající rodinný dům, ke kterému by se smě-

rem do zahrady přistavěl sál. Avšak architekti 

ze Stavebního odboru při Radě Církve bratrské 

důrazně doporučili vypsání architektonické sou-

těže na výstavbu zcela nového prostoru, který 

vyhoví moderním nárokům nejen po funkční, ale 

taktéž po estetické stránce.

Stavba nového sborového domu probíhala 

v letech 2015–2018, a to podle projektu arch. 

Ladislava Lábuse, významného představitele 

současné české architektury, a s rozpočtovými 

náklady asi 25 milionů korun. Stavbu provedla 

firma Archis21, kterou vlastní a vede člen sbo-

ru arch. Vasyl Cheypesh. Během stavby nebylo 

jednoduché sladit názory architektů, investora 

a řemeslníků. I na reklamace některých subdo-

dávek došlo, čímž se původní termín ukončení 

protáhl. Slavnostní otevření se uskutečnilo dne 

20. října 2018. Snad se podařilo stavbou přispět

k rozvoji Čelákovic tak, že návštěvník našeho

města bude mít co obdivovat od vystoupení
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z vlaku, přes náměstí až po novou lávku přes 

Labe.

Stavební záměr byl od počátku charakterizo-

ván slovy multifunkčnost a otevřenost. Vstup-

ní prostor z Masarykovy ulice není oplocen, je 

pouze vymezen litými sloupy, vztyčenými jako 

stély na hranici pozemku. Podél Palackého uli-

ce jsou sloupy spojeny základnou, umožňující 

posezení a odpočinek kolemjdoucích. Vchod 

do budovy je umístěn na rohu a částečně za-

stíněn magnólií, kterou se podařilo uchránit 

po celou dobu stavebních prací. Za dveřmi se 

nachází foyer ve stylu dlouhé chodby, spojující 

jednotlivé místnosti. Velkorysé prosklení opticky 

otevírá budovu ven do méně rušné Palackého 

ulice, čímž chodbě dodává styl kolonády. První 

místností je sál, nad úrovní zdí bohatě prosvět-

lený okny, která v noci vytváří iluzi rozsvícené 

lucerny. Na druhou stranu plné zdivo do výšky 

2,5 m zajišťuje vnitřní soustředění a oddělení od 

hlučné Masarykovy třídy. Na sál navazuje hluko-

vě oddělená, avšak opticky propojená místnost 

pro rodiče s nejmenšími dětmi. Následuje malá 

kuchyňka, knihovna a dvě klubovny (besídky) na 

nedělní školu. Podél kovového zábradlí, vrhající-

ho za umělého osvětlení zajímavé stíny, sestu-

pujeme do suterénu, kde se nachází technické 

zázemí, sociální zařízení a klubovna pro mládež, 

která slouží zároveň jako herna nebo hudební 

zkušebna.

Program aktivit sboru je pestrý a akce jsou ote-

vřeny všem příchozím. Základem jsou nedělní 

bohoslužby v 9.30 hod., v jejichž průběhu mají 

děti svůj program přizpůsobený jejich věku (ne-

dělní škola). Ve čtvrtek v 18.00 hod. se konají 

hodiny biblického studia, během týdne se se-

tkává dorost i mládež. Pro ty, kdo mají zájem 

se o naší víře něco více dozvědět, pořádáme 

kurzy Objevujeme křesťanství. V našem spo-

lečenství jsou mladí talentovaní umělci, vedou 

hodiny malby nebo tance, funguje zde hudební 

skupina. V této souvislosti jsme vděčni městu 

za podporu práce s dětmi a mládeží, které se 

organizacím a spolkům dostává. V létě jezdíme 

na společné dovolené, které se střídají s hojně 

navštěvovanými Tábory s angličtinou. Občas 

vyrazíme i na výlety nebo víkendové pobyty. 

Mezi oblíbené akce patří adventní koncert nebo 

zapojení do jarní celorepublikové Noci kostelů.

Jak bylo uvedeno výše, kostel je od počátku 

plánován jako multifukční objekt, otevřenost 

symbolizuje vysoký podíl prosklených ploch. 

Nemáme potřebu se uzavírat, naopak každý je 

zván přijít, podívat se nebo se ztišit před Bohem 

v modlitbě. I když bohoslužba je základní nápl-

ní, nechceme skončit jen u ní. Prostor je mož-

né využít pro širokou veřejnost na kulturní akce 

jako koncerty nebo divadelní představení. Ta-

kový prostor, především pro komornější akce, 

které nezaplní Kulturní dům, zatím ve městě 

chyběl. Sál plánujeme v blízké budoucnosti 

vybavit koncertním křídlem, pódiovým osvět-

lením a kvalitní audio aparaturou. Do klubovny 

mládeže zase chystáme kulečník, fotbálek nebo 

ping-pongový stůl, tak aby bylo vytvořeno kva-

litní zázemí pro smysluplné trávení volného času 

pro všechny generace obyvatel našeho města 

a okolních obcí.

facebook.com/celakovicecb

Téma zpracovali

Jan Luhan, Tomáš Jeřábek

téma

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

Komentované vycházky 
Čelákovicemi pokračují

 i v roce 2019!
V loňském roce jsme se setkali s velkým zá-

jmem o „Komentované vycházky Čelákovicemi 

známými i neznámými“ s průvodcem. Muzeum 

a Infocentrum proto nabízí všem zájemcům 

nové termíny na tento rok!

Trasa o deseti zastávkách začíná na nádvoří tvr-

ze a vede Kostelní ulicí okruhem přes centrum 

města až do Volmanovy vily, která bude speci-

álně pro tuto příležitost zčásti zpřístupněna. Po-

drobnější informace o jednotlivých zastávkách 

jsou k dispozici na našich webových stránkách 

v sekci Kalendář akcí. Vycházky se uskuteč-

ní za každého počasí vždy od 14.00 do 16.15 

hod. v těchto termínech: 25. 1., 22. 2., 29. 3., 

26. 4., 31. 5., 28. 6., 26. 7., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 

29. 11.

Vstupné: základní 90  Kč, snížené 60  Kč (děti

povinné školní docházkou, studenti, důchodci).

Úhrada se uskuteční před začátkem komento-

vané vycházky v Infocentru.

V případě zájmu o rezervaci se objednávejte na

e-mailové adrese: infocentrum@celmuz.cz.

Skupiny minimálně 15 osob si mohou domluvit 

termín komentované vycházky i v jiný než sta-

novený termín, vždy však minimálně s třídenním 

předstihem.

V souvislosti s jinak veřejnosti nepřístupnou 

Volmanovou vilou byla vydána Absolventská 

turistická vizitka č. A 456, kterou je možné za-

koupit v Infocentru při úhradě vstupného na 

vycházku nebo na prohlídku expozice muzea. 

Cena vizitky je 15 Kč.

Budeme se těšit!

Lenka Hajná, Infocentrum

Ženy z depozitářů muzea
V září 2018 uplynulo 115 let od založení muzea 

v Čelákovicích. Za dobu své existence se mu-

zejní depozitáře zaplnily desítkami tisíc sbírko-

vých předmětů z mnoha oborů lidské činnosti. 

Představí-li si romantický čtenář babiččinu 

půdu plnou tajemných pokladů pokrytých pa-

vučinami, bude poněkud dále od strohé reality 

problematiky dokumentace a uchovávání odka-

zů minulosti. Nicméně i my stále ještě můžeme 

v současných depozitářích nalézt nejedno pře-

kvapení. 

Touto výstavou bychom rádi vzdali hold ženám. 

Do našeho muzea se dostaly jak na portrétních 

obrazech a fotografiích, tak na různých předmě-

tech denní potřeby. Valná většina vystavených 

exponátů nebyla dosud nikdy veřejnosti pre-

zentována, vyjma sakrálních obrazů a předmětů 

s náboženskou tématikou, které pravděpodob-

ně byly kdysi součástí církevních objektů. 

Obrazy jsou příběhy ukryté v symbolice.

Portréty dam vybízejí k otázkám po osudech 

zobrazených. Některé z nich se podařilo vypá-

trat, další na svou identifikaci stále čekají, jiné 

se nedočkají nikdy. Již není pamětníků, chybí 

záznamy. 

Archetypy ženy – nevinné panny, matky, sta-

řeny, světice, hříšnice i kajícnice, bojovnice – 

amazonky, múzy umělců i ženy budující nový 

řád světa – ty všechny jsou v našem muzeu. 

Dlouho čekaly na svou chvíli a nyní se vám opět 

představí v celé šíři svých rozmanitých podob.

Vstupte do výstavní síně od 12. 1. do 3. 3. 2019 

a pohleďte do tváří žen, které sice žily v jiné 

době, ale s nimiž máme společného více, než by 

se na první pohled mohlo zdát. Jejich oči mlčky 

vypráví o lásce a touze, štěstí i zklamání, o bo-

lesti i vnitřní síle, o rezignaci i smíření.

Pokud vyfotíte (bez blesku, prosím!) exponát, 

který vás osobně nejvíce oslovil, vložíte jeho 

foto na facebook muzea a napíšete stručný 

vysvětlující komentář zdůvodňující váš výběr, 

zařadíme vás do slosování. Po skončení výsta-

vy bude portrétní fotografie výherkyně/výherce 

zařazena do sbírek MMČ. 

Staňte se i vy součástí depozitářů muzea!

MS

kultura

Foto: archiv muzea Foto: archiv muzea

SETKÁNÍ SE SPORTOVCI

Foto: -dv-
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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

Cesta
Stačil jeden dárek, který všechno změnil. Dárek, 

který si Lukáš dal sám sobě. Ke svým 30. na-

rozeninám si Lukáš dal závazek, že se vypraví 

do Španělska na Camino de Santiago. Na cestu 

dlouhou necelých 800 km, která vede z malého 

městečka pod úpatím Pyrenejí Saint-Jean-Pied-

-de-Port do města Santiago de Compostela. Na

Svatojakubskou cestu, jednu z historické sítě

dvanácti poutních cest, které vedou ke hrobu

svatého Jakuba.

Přijďte si poslechnout do Městské knihov-

ny poutavé vyprávění Lukáše Zajíčka spojené

s promítáním mnoha fotografií z cesty ve čtvrtek

17. ledna od 18.30 hod.

Soňa Husáriková, ředitelka

Španělsko. Foto: soukromý archiv

Na cestě po Senegalu 
s dětmi

Senegal je zemí „tarangy“, což v řeči senegal-

ských kmenů doslova znamená „radostná po-

hostinnost“ – základem zdejší kultury je totiž 

úcta k druhému. V Senegalu se stále tančí, lidé 

jsou tu usměvaví a bývá nazýván bránou do Af-

riky, nebo Paříží západní Afriky.

Senegal je rozmanitou zemí – najdete zde pouš-

tě, krajinu s baobaby, nádherné pláže, které 

jsou protkané chráněnými deltami obrovských 

řek a množstvím barevných loděk – tzv. pirog. 

Objevíte zde i největší ornitologické rezervace 

na africkém kontinentu, rozlehlé vnitrozemské 

národní parky a zachovalá koloniální městečka. 

Tato země také vyniká podmanivou hudbou 

nejznámějšího afrického hudebníka Youssour 

N‘Doura a hrou na bubny djembe. 

Nedaleko hlavního města Dakaru se nachá-

zí nejzápadnější místo celé Afriky – tzv. Zele-

ný mys. Poblíž je památkově chráněný ostrov 

Gorée, nechvalně proslulý ojedinělým Domem 

otroků, památníkem obětem otroctví. Právě 

odsud mířily za Atlantik miliony otroků z celého 

černého kontinentu.

Návštěvník si nemůže nevšimnout, že touto 

krásnou zemí progresivně postupuje obrovské 

znečištění krajiny (odpad se částečně sbírá 

pouze v Dakaru, Saint-Louis a na ostrově Go-

rée), a to včetně nádherných pláží a obrovských 

ploch ve vnitrozemí. Turisté jsou neustále v ob-

ležení neodbytných prodavačů suvenýrů a také 

všelijakých dalších lovců turistů. Příjem z turistů 

totiž tvoří velkou položku místního hospodář-

ství, a proto se připravte na velmi vysoké ceny 

vstupného tam, kam jako turisté zamíříte (ná-

rodní/ornitologické parky, muzea, restaurace, 

hotely, taxi či lodní doprava). Vždy se setkáte 

s různými cenovými relacemi pro místní a turis-

ty. Senegal není žádná laciná Afrika, ale za ná-

vštěvu určitě stojí. 

O tom všem a mnohém dalším bude vyprávění, 

na které vás zveme do knihovny.

Eržika a Lyle Frinkovi

Senegal. Foto: soukromý archiv

Děti fotí děti
Jaké to je navštívit západoafrický kontinent, 

muslimskou zemi (kde se domluvíte pouze 

arabsky či francouzsky) a navíc s dětmi? Děti 

otevírají dveře – místní jsou milejší, usměvavější 

a v interakci s dětmi i hodně aktivní. A malí Se-

negalci navíc nemají zábrany se fotit jinými dět-

mi – i se sebou navzájem. Přijďte se přesvědčit.

Městská knihovna vás zve na výstavu fotografií 

sourozenců Judith, Esther a Bena Frinkových 

s názvem „Děti fotí děti“ od 28. ledna do 28. 

února vždy ve výpůjčních hodinách knihovny.

Soňa Husáriková, ředitelka

Foto: soukromý archiv

chodíme kolem nich

Vila Stabenow
Takto, nebo Petříkova bývala ještě krátce po 

2. světové válce někdy nazývána velká vila v roz-

sáhlé zahradě přiléhající ze severovýchodu k to-

várně přesídlené do Čelákovic z Prahy v roce

1906 potomky německého podnikatele Rudolfa

Stabenowa. Od 40. let byl totiž jejím majitelem

pražský advokát Otakar Petřík, který ji ale užíval

jen omezeně a přechodně. Většinu pak pronají-

mal zaměstnancům továrny jako ubytovnu. Nic

zajímavého. Zato okolnosti vzniku tohoto domu

ano – a dokonce příležitost i pro trochu „drbů“.

Jejím stavebníkem nebyl nikdo z přímých po-

tomků zakladatele továrny, ale poněkud záhadná 

paní Dorothea Lunzer von Lindhausen, tedy ně-

mecká šlechtična, kterou v průběhu schvalovací-

ho procesu dokumentace a při kolaudaci zastu-

poval jakýsi Richard Miller, prý možná její bratr.

Další dva lidé – Margareta a Fritz stejného příjme-

ní byli pak spolumajiteli vily. Zdá se, že záhadná

Dorothea byla tedy ve skutečnosti Dorotka Mi-

llerová, která přišla ke šlechtickému titulu sňat-

kem. Vypátral jsem totiž jistého Rudolfa Lunzer

von Lindhausen, barona, generálmajora a v roce

1918 velitele 37. k. u. k. Infanteriebrigade. Někdo

z Millerů mohl ale být v příbuzenském vztahu

s rodinou Stabenow, protože zmíněný Fritz pra-

coval v továrně jako inženýr. Další zajímavostí

a také méně známé je, že plány vily nesou podpis 

architekta Konstantina Saxe, projektanta zdejší

měšťanské školy, radnice, dnešní Základní umě-

lecké školy, kterou postavil jako svoji rodinnou

vilu, a dalších několika domů ve městě i v okolí.

Některé z podrobností jsem objevil v bakalářské

práci jednoho posluchače Filozofické fakulty

v Praze z roku 2015, v níž se odvolává na zvučná

jména mnoha autorů, a to i čelákovických. Napří-

klad to, že podle návrhu z roku 1908 se do vily

„vešlo“ 36 místností, přičemž počet těch obyt-

ných byl později „papírově“ s cílem snížit výměr

daně zredukován na 11. Podobně informace, že

vila byla až do realizace vily Volmanovy považo-

vána za umělecky nejvýznamnější stavbu tohoto

druhu ve městě. Některým dokonce připomínala

práce významného architekta Dušana Jurkoviče.

Její výjimečnost v porovnání s ostatními pracemi

Saxovými totiž spočívala v jednoduchosti fasá-

dy zdobené pouze okenicemi, neobvyklým tva-

rem a konstrukcí střechy připomínající anglická

šlechtická sídla. Původní ráz vily bohužel zanikl

při četných adaptacích a pod nánosem tepelné

izolace. Dnes slouží vila v Přístavní ulici v Jiřině

předškolním dětem jako mateřská škola, a to je

dobře.                                          Ivan Vaňousek

Vila v Přístavní ulici před rekonstrukcí po roce 1964. 

Foto: archiv MM

MŠ v ulici Přístavní. Foto: Kamil Voděra
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volný čas

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

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

Mateřské centrum otevřeno od 7. ledna.

Bubnování s Janou, úterý 15., 22. a 29.,15.00–

16.45 hod., Jurta, 15.00–15.45 hod. bubínky 

pro děti, 16.00–16.45 hod. DRUM CIRCLE 

dospěláci.

Dopoledne pro ženy, vždy v úterý 10.00–

12.00 hod., Jurta, povídání, cvičení, relax 

i vážná témata – provází Anička Preclíková.

Klub náhradních rodin – seminář „Jsem 

speciální brácha/speciální ségra“, lektor: 

Gabriela Adášková, sobota 12. 1., 10.00–16.00 

hod., místo konání: RC Routa, program pro 

předem přihlášené děti zajištěn, pro pěstouny 

RC Routa vstup zdarma, cena pro ostatní zá-

jemce: 1 500 Kč. Další informace a přihlášky: 

Lenka Slováková, e-mail: slovakova.routa@

seznam.cz, tel.: 603 538 763. 

Dopolední relax v Jurtě, čtvrtek 17. a 31. 1., 

10.00–12.00 hod., Jurta, přijďte strávit dopo-

ledne ve stylu odpočinku, hudby, tance, po-

hody…

Váš podvečer, čtvrtek 24. 1., 16.30–18.00 

hod., Jurta.

MINIŠKOLKA – pro děti od 2 let, úterý a stře-

da 8.00–12.00 hod., Mateřské centrum, přihláš-

ky a info: Martina Vlčková, tel.: 737 647 968.

Taneční studio Routa, pro nejmenší, úterý 

nebo středa, tělocvična u bazénu, vhodné pro 

děti již od 3 let, info: Jarmila Omelková, tel.: 

777 692 197, e-mail: routa-tanec@seznam.cz.

Plavání s ROUTOU, zimní kurz začíná 10. 

1., děti 2–3 roky od 14.30 hod., 2 skupiny po 

6 dětech, od 15.15 hod. děti 3–15 let, přihlášky 

ke stažení na webu, více info tel.: 721 355 798, 

e-mail: routa-plavani@seznam.cz.

Angličtina s rodilými mluvčími, 2. polole-

tí 2018/2019, Routa, pro děti 6–15 let, starší 

děti mají většinou konverzaci, dále otevíráme 

angličtinu v MŠ J. A. Komenského a MŠ Ru-

munská, dále anglická školička – celé dopole-

dne, 1x týdně, ve skupině 8 dětí – 16 lekcí za 

pololetí, 60 minut lekce, 2 200 Kč, přihlášky na 

webu, info e-mail: routa-anglictina@seznam.cz, 

tel.: 721 355 798.

Začínáme s němčinou, 2. pololetí 2018/2019, 

2 skupiny dětí po 6–7 dětech, 13.00–14.00 

hod. začátečníci 5. a 6. třída, 14.00–15.00 

Řemesla Polabí XII
Městský dům dětí a mládeže vyhlašuje dvanáctý 

ročník výtvarné soutěže Řemesla Polabí. Jak již 

název napovídá, soutěž je zaměřena na tradici 

řemesel v současném výtvarném projevu dětí 

i dospělých. Letošním tématem je „Maraton“. 

Inspirací nám je výročí narození slavného běžce 

Rudolfa Vichery, který je mimo jiné zakladate-

lem Večerního běhu. 

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. Poslední kategorií je 

doprovodné téma roku 2019, a to „Maraton“. 

V této kategorii je možné ztvárnění jednoho té-

matu různými technikami. Cílem je ukázka tra-

dičních řemesel, často již opomenuté ruční prá-

ce, zpracování a technika, která patří k národní 

kultuře a lidovým tradicím. 

Soutěž Řemesla Polabí je určena zájemcům 

o tradiční řemesla. Přihlásit se mohou děti i do-

spělí, účastníci a absolventi uměleckých a ře-

meslných kurzů, pořádaných různými organiza-

cemi, spolky a sdruženími, DDM, školy, školky 

i výtvarníci samouci.

Cílem soutěže je prezentace prací řemeslnic-

kých kroužků při MDDM, porovnání prací vy-

tvořených amatérskými výtvarníky, umožnění 

kontaktu a vzájemné inspirace mezi lidmi se 

stejnými zájmy. Každoročně jsou soutěžní i ne-

soutěžní výrobky vystaveny v Městském muzeu 

v Čelákovicích. 

V letošním roce výtvarné práce a výrobky vy-

stavíme v Městském muzeu v Čelákovicích ve 

dnech 16.–31. března. Více informací naleznete 

na našich webových stránkách.

Veronika Kratochvílová

Jarní prázdniny
Na jarní prázdniny, v termínu 23. 2. – 2. 3. 2019, 

jsme připravili:

n Turistický tábor v Sedloňově aneb Puto-

vání po Orličkách, ubytování chata Rou-

benka Sedloňov v Orlických horách (www.

chataroubenka.cz), cena 3 500 Kč, v ceně 

je zahrnuto ubytování, doprava busem z Če-

lákovic a zpět, strava 5x denně, pitný režim, 

ostatní požitky. Pobyt v zimní přírodě, „blbnu-

tí“ na sněhu, vycházky, turistika, hry, turnaje, 

diskotéka. Pro zdatné lyžaře možnost 

lyžování. Vaříme z vlastních zdrojů, zajistí-

me i bezlepkovou dietu. Kapacita je ome-

zena. Je nutné se včas přihlásit na tel.: 777 

268 885 nebo e-mailu: martina.slovakova

@mddmcelakovice.cz.

n Lyžařský kurz, ubytování ve Strážném 

u Vrchlabí v chatě Vltava, cena 3 800 Kč,

v ceně je ubytování, strava, pitný režim a do-

prava autobusem tam a zpět. Lyžování pro

začátečníky i pokročilé lyžaře, večer zábavní

program a na závěr je pro všechny účastníky

uspořádán závod ve slalomu. Vyhodnocuje-

me vítěze etapové hry, nejlepší masky na kar-

nevalu a závodu ve slalomu. Tábor je určen

dětem a mládeži (9–18 let). Podrobné infor-

mace na kontaktech výše.

V termínu 25. 2. – 1. 3. 2019:

n Příměstský tábor „toulky v Polabí“ pro děti 

od 1. do 7. třídy ZŠ, 9.00–15.00 hod., sraz 

v klubovně MDDM v KD, cena 1 800 Kč za-

hrnuje: jízdné, vstupné, oběd, odpolední sva-

činu, pití, společně navštívíme: čokoládovnu 

a svíčkárnu v Šestajovicích, Divadlo GONG 

v Praze, mini zoo Chleby, kino v Praze. Nut-

no přihlásit se – tel.: 604 615 173, e-mail: 

nika.peskova@mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

hod. 7. třída, 16 lekcí za pololetí, 60 minut lek-

ce, 2 200 Kč, info tel.: 721 355 798, e-mail: 

routa-nemcina@seznam.cz.

Skupinové doučování, čtvrtky 15.00–16.30 
hod., Routa.

Foto: archiv MDDM

Foto: -dv-
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Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

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

(18.00–19.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30

(18.00–19.00 pronájem 2x dráha)

čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – – 11.00–21.00 

(9.00–11.00 senioři/ZTP)

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

Pozn.: V  průběhu otevírací doby pro veřejnost může 

být kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k  jiným 

účelům.

1. Čelákovický klub
vodních sportů, z. s.

Loňská sezona pro naše závodníky Formula 

Future 1. ČKVS, z. s., začala v polovině března 

2018 stavbou tratě, která se nachází nad zdy-

madlem Čelákovice u lávky přes Labe. 

První závod – kontrolní se konal 21. dubna doma 

v Čelákovicích – jednalo se o přípravu na závo-

dy v rámci MČR. Naši závodníci: Viktorie Paře-

zová, Daniel Pařez, Viktorie Satýnková, Vojtěch 

Hasal, Ondřej Jetel, Milan Chyba a Matěj Petržel 

se zúčastnili Mistrovství České republiky, které 

se skládá z 5 závodů. V rámci MČR se závod-

níci umístili následovně: kat. Delfín – Viktorie 

Pařezová celkově 2. místo, kat. M2 – Daniel Pa-

řez celkově 2. místo, kat. M3 – Vojtěch Hasal 

celkově 3. místo, kat. M3 – Viktorie Satýnková 

celkově 4. místo, kat. M4 – Ondřej Jetel celkově 

6. místo, kat. M5 – Milan Chyba celkově 2. místo 

a kat. M5 – Matěj Petržel celkově MČR 1. místo.

Ve dnech 30. června – 7. července pořádal náš

klub s Českým svazem vodního motorismu

soustředění mládeže, které proběhlo na loděnici

v Čelákovicích.

Po závodech 22. září dle celkového umístění

v MČR proběhl výběr reprezentace ČR pro Mis-

trovství světa, které se konalo v listopadu ve

dnech 11.–18. ve Spojených arabských emirá-

tech ve městě Fujairah. V reprezentaci ČR letos

bylo 11 závodníků a 4 z nich byli z našeho klu-

bu. Jednalo se o závodníky: Viktorie Pařezová,

Daniel Pařez, Milan Chyba, Matěj Petržel. Tre-

néři reprezentace ČR byli celkem 4 – dva z nich 

byli také z Čelákovic: Michal Marvánek (hlavní 

trenér) a Veronika Pařezová.

Na MS tým ČR získal celkem čtyři cenné kovy, 

1x stříbro a 3x bronz. Celkově se umístil na krás-

ném 4. místě (ze 12 států). Nemáme bohužel 

výcviková střediska a rozpočty jako jiné státy, 

ale i tak každý závodník bojoval jako lev a všem 

reprezentantům gratulujeme a děkujeme za re-

prezentaci ČR a našeho města Čelákovice.

Velké díky patří i sponzorům, rodičům, městu 

Čelákovice, ČSVM, kteří nám velice pomáhají. 

Více informací o nás najdete na www.facebook.

com/1.CKVS a http://1ckvs.cz.

Někdy u vody AHOJ.  Michal Marvánek, trenér

Viktorie Pařezová, nejmladší naše závodnice na MS. 

Foto: Michal Marvánek

Matěj Petržel, nejstarší náš závodník na MS. Foto: 

Michal Marvánek

zahrádkáři

Zamyšlení nad vodou
Rok 2018 byl extrémním suchým rokem s výraz-

ným nedostatkem srážek, což se projevilo i ne-

dostatkem podzemních vod. Jsou dnes u nás 

území a vesnice, kde nemají vodu ve studních 

a musí ji za vysokých nákladů dovážet. Čeláko-

vice mají to štěstí, že zatím netrpí výrazným ne-

dostatkem vody. Přesto se již projevil nízký stav 

vody ve studnách na našich zahrádkářských 

osadách, kde musela být učiněna opatření k re-

gulaci čerpání vody a zalévání.

Tento stav je způsoben změnou klimatu zčásti 

přirozeným oteplováním planety a z velké části 

naší lidskou činností, kdy ovlivňujeme složení 

atmosféry, znečišťujeme vody oceánu a svojí in-

dustriální činností se na tom podílíme všichni. Je 

proto pro normálního člověka nepochopitelné, 

že nejbohatší země světa jsou také největšími 

znečišťovateli a ještě nemají zájem se přihlásit 

k ostatním zemím světa na jejich ochranu. Naše 

země je závislá na srážkách a za svůj vývoj v po-

sledních 100 letech jsme výrazně snížili jímavost 

půdy vodou velkoplošným zemědělstvím, vy-

betonováním ploch pro sklady, monokulturami 

lesů, regulací toků řek atd. Jedině změnou pod-

mínek legislativy a snahou chtít toto učinit může 

dojít ke změně.

Pro zahrádkáře to znamená chovat se zodpověd-

ně ke svým zdrojům, snažit se zachytit co největší 

množství srážek a hospodárně je využít. Pro kaž-

dého člověka je také dobré naslouchat lidem, kteří 

jsou odborně vzdělaní, kteří na základě odbor-

ných znalostí, statistik, současného vývoje ukazují 

směr, kterým bychom se měli ubírat do budouc-

nosti. Všichni musíme začít sami u sebe, jinak jako 

zahrádkáře nás nečeká dobrá budoucnost.

Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

houbařské okénko

vodní motorismus

Houby Čelákovicka –
klanolístka obecná

Většina čtenářů Zpravodaje nám dá jistě za 

pravdu, když hned v úvodu zkonstatujeme, že 

loňská houbařská sezona za moc nestála. V na-

šem širším okolí se žádný pořádný růst hub ne-

konal. Trochu „zahřibovat“ šlo až začátkem lis-

topadu, a to jenom na obzvláště osvědčených 

místech. Ani vlna dobrých jedlých hub (jako jsou 

čirůvky či ryzce) pozdního podzimu, jež v jiných 

„hubených“ letech houbovou bilanci zachraňují, 

se prakticky nekonala. Nicméně jsou druhy hub, 

které i v takovéto totálně nehoubařské sezoně 

rostly poměrně hojně. 

Jedna z nich je tématem tohoto článku a jme-

nuje se klanolístka obecná:  má  klobouk v prů-

měru 2,5 až 4 cm velký, vějířovitý až lasturovitý, 

bokem nebo povrchem (tj. bez třeně) přirostlý 

k substrátu, tenký pouze 2–3 mm. Povrch je 

plstnatý až chlupatý, bělavý až našedlý. Zespo-

du s našedlými až nafialovělými, jakoby na dvě 

strany rozeklanými lištami (falešné lupeny). Toto 

rozdvojení lišt je základním určovacím znakem 

a dalo této houbě i rodové jméno.

Jedná se o velmi běžný a rozšířený druh, roste 

na poraněném nebo odumřelém dřevě listnáčů. 

V oblibě má řezné plochy a nepohrdne ani oho-

řelými zbytky dřeva. Roste i na dřevě jehličnanů. 

V atlasech je uváděno, že vzácně, ale zrovna na 

pařezech borovic v letošním roce v našem oko-

lí rostla velmi hojně. Lze ji najít jak v lese, tak 

v parcích a zahradách. Je nejedlá. 

Má však několik zajímavých vlastností.

n Nejenže je velmi hojná a roste celoročně, 

ale je i celosvětově rozšířená – vyskytuje se 

na všech světadílech mimo Antarktidy. To je 

u hub dosti výjimečné.

n Obsahuje léčivé látky s významnými protiná-

dorovými a antibakteriálními účinky.

n Ač je léčivá a není jedovatá, může být životu 

nebezpečná. Při nadýchání většího množství 

spor se mohou u osob s výrazně sníženou 

imunitou vytvořit v čelních dutinách nebo 

v průduškách útvary tvořené myceliem této 

houby. To má za důsledek výrazné zdravotní 

problémy a v extrémním případě může dojít 

až k úmrtí. U zdravých osob riziko nehrozí. 

Ani přičichnutí k plodnicím této houby nezna-

mená zdravotní ohrožení.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek

Klanolístka obecná. Foto: K. Součková
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Úspěšný rok 2018 pro SK karate Dragon
Rok 2018 byl opět velmi úspěšnou sezonou. Dosažené výsledky potvrdily, že SK karate Dragon patří 

na přední místa českého karate. Aktuálně jsme jedním z nejúspěšnějších klubů olympijského karate 

ČSKe a nejúspěšnější klub reprezentace ČR ČABK.

Celkem jsme se zúčastnili 21 národních a mezinárodních soutěží, včetně mistrovství světa. Na těchto 

soutěžích jsme 6x získali ocenění nejúspěšnější klub soutěže. Naši členové opět nezklamali a z nej-

vyšších soutěží, pořádaných Českým svazem karate, Českou asociací budo karate a asociací FSKA, 

přivezli řadu medailí a ocenění. V roce 2018 jsme vybojovali v individuálních a týmových kategoriích 

393 medailí, z toho 156 zlatých, 117 stříbrných a 120 bronzových. Naši reprezentanti získali 23 titulů 

mistr ČR, 15 titulů vicemistr ČR a 18 titulů druhý vicemistr ČR v kata i kumite.

Mistrem ČR se stali Štěpán Svoboda, Eliška Mihalčatinová, Eliška Fidlerová, Rozálie Horadová, Ja-

kub Fidler, Vladimír Fafek, Marek Churavý, Denisa Brejchová, Daniel Brejcha, Matěj Lippert, Jakub 

Kaucký, Filip Janda, Dalibor Kolínko, Jan Pajkrt, Michal Nosek, David Soběslavský a Linda Skalová. 

Nejprestižnější akcí roku bylo Mistrovství světa WUKF, které se konalo ve Skotsku. Tohoto mis-

trovství se zúčastnilo přes 2 300 závodníků ze 41 zemí světa. Fantastického úspěchu na tomto 

šampionátu dosáhli reprezentanti našeho klubu ve složení Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, Jakub 

Fidler, Eliška Fidlerová, Eliška Mihalčatinová, David Soběslavský, David Le, Vladimír Fafek, Dominik 

Zachař, Štěpán Svoboda, Dalibor Kolínko, Rozálie Horadová, Linda Skalová, Michal Nosek, Matěj 

Lippert a Jan Pajkrt, kteří vybojovali celkem 12 medailí. Tím jsme se stali nejúspěšnějším klubem 

státní reprezentace.

Za dosažené výsledky a vzornou reprezentaci je nutné poděkovat nejenom všem závodníkům, ale 

především městu Čelákovice a MŠMT za celoroční finanční podporu. Dále ZŠ J. A. Komenského 

a institutu MILLS za vytvoření výborných podmínek pro cvičení a všem rodičům a přátelům klubu za 

podporu.                                                                                                      Martin Brejcha, předseda

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na mistrovství ČR FSKA, kde vybojovali 46 medailí a v celkovém pořadí 

klubů získali 1. místo. Foto: archiv klubu

Závěr roku nezastihl Orku ve vrcholné formě 

a poprvé v soutěži prohrála, a to hned dva-

krát. Z posledních tří zápasů jsme tak brali jen 

tři body, více se odehrát nestihlo vzhledem 

k  pauze, ve které se pořádalo mistrovství světa 

ve florbale.

SPARTAK PELHŘIMOV–ORKA 9:6

Atraktivní zápas svedl dva vedoucí týmy tabul-

ky. Orka zápas začala lépe a po dvou zásazích 

vedla 2:0. Poté se prosadili dvakrát i domácí, ale 

na každou branku dokázala Orka odpovědět. Do 

šaten jsme tak šli s náskokem 4:2. Druhá část již 

tak bohatá na góly nebyla, každý tým přidal po 

jedné brance. V úvodu třetí třetiny jsme zvýšili 

již na tříbrankový rozdíl, to ale bylo z naší stra-

ny všechno. Domácí se probudili, výrazně při-

dali a prosazovali se i střelecky. Šesti brankami 

v řadě utkání dokonale otočili a připravili tak 

Orce první porážku v sezoně.

ORKA–FBC PLZEŇ 10:7

První třetina byla bohatá na branky, padlo jich 

hned devět. Orka načala skóre, Plzeň ale do-

kázala vyrovnat a takto skóre pokračovalo až 

do stavu 4:4, kdy se znovu prosadili hosté a do 

druhé třetiny vstupovali s jednobrankovým ná-

skokem. Ten v polovině zápasu navýšili, Orka 

ale dvěma zásahy dokázala vyrovnat. Rozho-

dující třetí třetina ale již patřila Orce. Dobrou 

obranou a čtyřmi brankami jsme zápas strhli 

jednoznačně na naši stranu, a připsali si tak dů-

ležité vítězství. Třemi brankami se blýskli Ondra 

Špalek a Petr Němeček.

ORKA–PANTHERS PRAHA 5:7

V první části Orka Panthery sice přestřílela, ale 

každé družstvo vstřelilo pouze po jedné bran-

ce. Rozhodující částí utkání byla nakonec druhá 

třetina, ve které byli hosté produktivnější a trefili 

se hned třikrát, zatímco Orka pouze jednou. Na 

začátku třetí třetiny se Pantheři znovu dvakrát 

prosadili a vedli již 6:2. Orka to ale nezabali-

la a přidala na výkonu. Postupně se brankově 

dotahovala a půl minuty před koncem vstřelila 

kontaktní branku. Při závěrečné hře bez branká-

ře se ale vyrovnání již nekonalo, naopak hosté 

pečetili své vítězství gólem do prázdné branky. 

Ve třetí lize juniorů Orka opět jednoznačně zví-

tězila ve dvou zápasech a díky zisku šesti bodů 

poskočila v průběžné tabulce na třetí místo.

ORKA–VOSY PRAHA 9:1

FBŠ BOHEMIANS B–ORKA 0:8

Dorostenci ve druhé lize dokázali porazit Kutnou 

Horu, v následném utkání proti Chodovu jim ale 

došly síly a slibně rozehrané utkání nakonec 

ztratili. V tabulce Orce patří průběžné desáté 

místo.

ORKA–FBC KUTNÁ HORA 9:6

TRAVERZA CHODOV–ORKA 6:4

V novém roce 2019 přejeme všem našim hrá-

čům a příznivcům všechno nejlepší, hodně 

sportovních úspěchů a radost ze hry!

Martin Bajer

Orka poprvé v Národní lize prohrála

Zápas s Plzní. Foto: Matěj Procházka

sport / inzerce
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Fotbalisté Unionu se v první polovině soutěž-

ního ročníku Středočeské I. A třídy umístili na 

6. místě. Při současné vyrovnanosti mužstev

je střed tabulky uspokojivým umístěním. Lépe

se dařilo na domácím stadionu, kde získal tým

19 bodů oproti zápasům u soupeřů, kde bylo

připsáno pouhých 5 bodů. Výsledkově se nej-

méně povedla první polovina soutěže, kdy mezi

4.–7. kolem tým získal pouhé tři body, opakem

byla druhá část, kdy v posledních čtyřech zápa-

sech Union zabodoval – 10 bodů. Nejkvalitnější

výkon odvedli hráči ve 13. kole na půdě Semic,

kde vyhráli 6:0. I přes prohru se povedl zápas

v Zárybech. Opakem pak byla domácí porážka

od Mnichova Hradiště 1:3, i když bylo na domá-

cích kopačkách několik vyložených šancí. Ne-

povedl se ani druhý poločas v Českém Brodě.

Během letní přestávky doplnil kádr A mužstva

Martin Sabol z Rejšic a Jiří Filip z Vyšehradu.

Do kádru se vrátil obránce Jiří Homola, kte-

rý má ve své sbírce mimo jiné tři tituly mistra

se Spartou, po tříleté pauze byl dalším navrá-

tilcem Rasťa Galovič, dosud autor 85 „union-

ských gólů“. Dá se říci, že všichni noví hráči byli

pro tým přínosem. Sabol zatížil konto soupeřů

6 góly, Galovič třemi. Přesto titul kanonýra ob-

hájil Jan Kadeřábek, který v deseti odehraných

zápasech skóroval 9x! Nejplatnějším hráčem byl 

kapitán Tomáš Matějka – nastoupil ve všech

15 zápasech a odehrál celkem 1 307 minut. Dal-

ší dva hráči nastoupili ve všech zápasech, a to

Kolovecký a Vacek. Na hru mužstva měl vliv

i příchod Jirky Homoly, který na hrací ploše diri-

goval své spoluhráče a se svým bratrem Petrem 

vytvořili stoperskou dvojici. Zajímavostí je, že

v kádru měl trenér Skuhravý celkem tři bratrské

dvojice – Homolové, Bařinové a Vlčkové. Další

podzimní oporou byli již zmiňovaní bratři Bařino-

vé, dále Pikous a střelec Kadeřábek. Velmi dob-

ře se ukazoval ještě dorostenec Michal Pánek,

o kterého hned projevily zájem kluby z vyšších

soutěží. Během podzimu nastoupilo celkem

22 hráčů, z toho osm jich odehrálo více než tisíc

minut. Union neměl během podzimu vylouče-

Ilustrační foto ze zimní přípravy. Foto: Jiří Inneman

ného hráče a celkově obdržel 21 žlutých karet 

a nikdo nepykal za čtyři žluté karty.

Nyní má Union před sebou období zimní pří-

pravy, kterou zahájí trenér Skuhravý 15. ledna. 

Neočekává se velký přesun v kádru. Odchází 

Zdeněk Parůžek, otazník je nad Bučkem a Fi-

lipem. Pánek jde na zkoušku do Mladé Bole-

slavi. Naopak na prověrku do Unionu přichází 

hráč z Benátek, vrací se do kádru Honza Szabo 

a příležitost dostanou dorostenci Brodský, Prel 

a Buriánek.

Jarní část mistrovské soutěže startuje 10. 3. zá-

pasem v Úvalech.

Union, to nejsou jen dospělí, ale také pět mlá-

dežnických celků, a tak se podívejme na jejich 

stručnou bilanci.

Dorost pod vedením Kujal-Fantík skončil po 

podzimu na 2. místě tabulky za Benátkami. Ve-

dení mužstva mělo k dispozici celkem široký 

kádr a stabilizovanou sestavu, když osm hrá-

čů nastoupilo ve všech 12 mistrovských zápa-

sech. První půlrok v dorostenecké kategorii se 

vydařil Linkovi, který jako nejlepší střelec zatížil 

konto soupeřů 15 góly. Následoval jej Hromas 

s 9 brankami, Buriánek s 7 zásahy atd. Celkem 

nastřílel dorost za podzim 47 branek. Stejně 

jako A-tým i dorost v rámci přípravy sehraje ně-

kolik přípravných zápasů.

Starší žáci se v rámci středočeského přeboru 

museli vyrovnat s odchodem několika hráčů do 

dorostu. Doplnění přišlo z kategorie mladších 

a mužstvo trpělo nevyrovnaností. To potvrzují 

výsledky z úvodu soutěže, kdy mužstvo výrazně 

prohrávalo. Nakonec v podzimním bilancování 

tým získal 10 bodů, což stačilo na 9. místo. Ve 

všech 11 zápasech nastoupili čtyři hráči a na 

27 vstřelených brankách měl největší podíl Kra-

tochvíl s 9 góly. Doufejme, že jaro bude lepší.

Mladší žáci pod trenérskou dvojicí Gaži-Hamřík 

obsadili v průběžné tabulce pěkné 3. místo, 

když nastřádali 25 bodů. Po odchodu většiny 

do starších tvořili kádr většinou hráči starší pří-

pravky. Nejvíce utkání odehráli Tomáš Pařízek 

UNIONSKÉ BILANCOVÁNÍ a Pavel Gaži, a to všech 11 zápasů. Střelecky 

se prosadil Kodera s 20 vstřelenými góly. Celé 

mužstvo vstřelilo za podzim 53 branek.

Starší a mladší přípravka hrají soutěž okresní-

ho přeboru formou turnajů, z nichž celky postu-

pují do dalších skupin dle podzimního umístě-

ní. V probíhající sezoně nejsou naše týmy příliš 

úspěšné a patří jen do průměru.

Takový byl tedy fotbalový podzim z pohledu SK 

Unionu Čelákovice.

Milan Šikl
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TJ Spartak Čelákovice

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.

ODDÍL NOHEJBALU
Jak jsme zmiňovali v minulém čísle, v rumunské 

Kluži se konalo MS v nohejbalu družstev. Za 

národní tým ČR také nastoupil náš hráč Michal 

Kolenský, který si zahrál v základní skupině,  

a pomohl tak k postupu do závěrečných bojů. 

Druhým reprezentantem, tentokrát za Sloven-

sko, byl Ján Kilík, shodou okolností spoluhráč 

Michala v mistrovské trojce Spartaku.

24 let čekala česká mužská reprezentace na 

chvíli, kdy na světovém šampionátu jednotlivých 

disciplín urve zlatý hattrick. A až na 3. mistrov-

ství světa mužů federace UNIF se pod českou 

vlajkou zlatě zablýsklo hned třikrát.

Jednotlivci

Když na předchozím šampionátu vyválčil Ondřej 

Vít světový titul, dalo se očekávat, že dostane 

šanci k jeho obhajobě. Trenér Gulda nebyl proti 

a českého štírka vyslal do disciplíny, ve které je 

konkurence největší. 

„Je vždy těžší titul obhajovat, než jej získat po-

prvé. Celým turnajem jsem procházel v pohodě, 

vyjma slabší chvilky s Korejcem. Ale i tam to 

bylo pod kontrolou, byť mě dotahoval. Podobně 

na tom byl i můj finálový soupeř. Vše skončilo 

zkaženým Lacovým servisem za mého vedení 

10:9,“ popsal zlatou obhajobu Ondřej Vít.

Dvojice

Ve dvojkách, které se kromě počtu dopadů liší 

i délkou hřiště (zadní čárou je podávací čára 

u českého hřiště), trenér Gulda nominoval Pavla

Kopa, Lukáše Rosenberka a novice Jiřího Ka-

louse. Po povinných výhrách v základní skupi-

ně postupně porazili i Jižní Koreu, Švýcarsko

a Rumunsko. Ve finále nastoupil do dvojky za

Slovensko k Brutovskému i Ján Kilík, ale ani on

nezabránil výhře české reprezentace.

Trojice

Ani u trojic český trenér nijak neexperimentoval 

a do hry vyslal osvědčený základ složený z ob-

hájců titulu Jana Vankeho, Ondřeje Víta, Luká-

še Rosenberka, Jakuba Pospíšila. Posledním 

do party byl druhý z noviců, Michal Kolenský. 

Překážkou nebyli v semifinále ani Korejci, a tak 

nadešlo očekávané finále Česko-Slovensko. 

Slováci vyrukovali s překvapivou sestavou (Kilík, 

Hulín, Černota), ale po českém vedení 5:0 po-

chopili, že to byla sázka na špatnou kartu – 11:4. 

Ve druhém setu se hrálo podle hodně podob-

ných not a od začátku české trio bylo pánem 

kurtu. Po výhře 11:5 mohli jásat neskutečně, 

protože první český zlatý hattrick byl na světě.

Uprostřed v druhé řadě je na nejvyšším stupínku Mi-

chal Kolenský. Janko Kilík je v popředí. Foto: archiv

oddílu

Úspěšný blok Jakuba Pospíšila v zápase s Maďarskem. 

Foto: archiv oddílu

Poslední smeč

Již tradičně byla posledním dostaveníčkem 

v roce vyhlášená Poslední smeč v Praze na 

Pankráci. Čelákovice postavily dvě trojky. Za-

tímco B-týmu ve složení Kolenský, Holas a D. 

Matura se nevedlo a v základní skupině své 

zápasy prohrál, lépe se dařilo A-týmu (Spilka, 

Flekač, Šafr). Ve své skupině postupně pora-

zil Čakovice B a Pankrác A 2:0 a remizoval se 

Startem Praha, což zaručovalo postup z prvního 

místa. V nedělním finále to bylo o mnoho těžší. 

Ve skupině se tým utkal s pozdějšími finalisty 

Modřicemi a Šacungem, kterým podlehl shodně 

0:2. Bohužel ani s juniory ČR si nepřipsal žádný 

bod, a tak jediná výhra nad Vsetínem B 2:0 mu 

určila jen čtvrtou příčku.

Závěrem mi dovolte, abych vám za oddíl nohej-

balu popřál do nového roku vše nejlepší, hodně 

zdraví a se sportovním pozdravem „sportu zdar 

a nohejbalu zvlášť“ vás opět přivítal v nadchá-

zející sezoně 2019.                          Petr Flekač

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Po polovině soutěže jsme v čele tabulky. V pro-

sinci ukončená podzimní polovina soutěže po-

tvrdila ambice A-týmu na postup do KP1. Do 

družstva ve složení Petr Dvořák, Tomáš Draži-

novský, Jiří Mlejnek a Jan Bodlák letos perfekt-

ně naskočil Matěj Leypold Iglo a hned se stal 

základním pilířem družstva a současně jedním 

z nejlepších hráčů soutěže. To nám umožňu-

je i střídání, a tak si zahrají opravdu všichni. 

V 7. kole se vrátil i zraněný Tomáš Dražinovský, 

takže vše směřuje k dubnovým zápasům play-off. 

V posledním zápase před vánoční pauzou jsme 

8. prosince po boji porazili Kostelec nad Černý-

mi lesy 10:8, když Tomáš s Matějem si vybrali

svůj slabší den, na výhru to ale stačilo. Body

domácích: obě čtyřhry, Dvořák 2:0, Dražinovský

2:2, Iglo 2:2, Bodlák 1:1, Mlejnek 1:3.

Další domácí zápasy: 26. 1. v 17.00 hod. Sad-

ská, 27. 1. v 10.00 hod. Říčany.      Petr Dvořák

ŠACHOVÝ ODDÍL
Po dalších třech kolech soutěží družstev SŠS se 

velmi daří našemu družstvu A v krajské soutě-

ži, které postupně porazilo celky z Kutné Hory 

(4,5:3,5), Kolína (5,5:2,5) a Lysé nad Labem (6:2), 

a dostalo se tak do čela průběžného hodnoce-

ní. V regionálním přeboru naše béčko hrálo se 

dvěma družstvy z Mladé Boleslavi, kdy jednou 

prohrálo 7:1 a jednou zvítězilo 4,5:3,5. A družstvo 

C v regionální soutěži sice prohrálo s družstvem 

z Odoleny Vody 2:3, ale porazilo celky z Brandý-

sa nad Labem 3,5:1,5 a Kladna 3:2.

Dne 8. prosince se již tradičně konal turnaj 

O pohár starosty Čelákovic, který patří k největ-

ším turnajům regionálního přeboru. Jen za Če-

lákovice se ho zúčastnilo 29 mladých šachistů. 

V kategorii mladších žáků je nutné ocenit zejmé-

na Bruna Topenčíka (2. místo), který neprohrál 

jedinou partii, a rovněž Viktora Mecu, který si 

splnil 4. výkonnostní třídu. V kategorii starších 

žáků obsadili čelákovičtí šachisté všechna tři 

medailová místa (Adam Mrázek, Daniel Kubí-

ček a Votěch Rubeš). Junioři sice hráli pouze na 

2 šachovnicích, ale i to je nutné ocenit. Celkově 

jsme získali 12 z 27 medailí. A pokud se jedná 

o těch 9 nejlepších, tak jsme získali 7 pohárů

z 9. Jedná se o obrovský úspěch čelákovického

mládežnického šachu, který byl umožněn ob-

rovským úsilím nejenom organizátorů, ale i po-

mocí ze strany mnohých rodičů. Díky jim za to.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic

a blízkého okolí mohou získat další informace

na www.sachycelakovice.cz.    Libor Mrozinski

Příprava turnaje byla náročná, ale vyplatila se. Foto: 

Peter Janda
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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).

sobota 12. 1. 20.00 hod.

REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU A NO-

HEJBALU

vstupné: 250 Kč

úterý 15. 1. 19.00 hod.

NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKO-

VIC

Vystoupí Pražský komorní orchestr (W. A. 

Mozart: Don Giovanni, předehra, P. I. Čajkov-

skij: Serenáda pro smyčce C dur, B. Martinů: 

Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu, A. Dvo-

řák: Česká suita), vstupné: 350 Kč.

sobota 19. 1. 20.00 hod.

HASIČSKÝ PLES

vstupné: 200 Kč

sobota 12. 1. 7.00–17.00 hod.

start i cíl v Sokolovně, Masarykova ulice

TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD

sobota 12. 1. – neděle 3. 3.

Městské muzeum

ŽENY Z DEPOZITÁŘŮ MUZEA

Výstava z bohatých sbírek muzea ve výstav-

ní síni muzea přístupná denně 9.00–12.00 

a 13.30–17.00 hod.

V sobotu 12. 1. od 10.00 hod. vernisáž výstavy. 

čtvrtek 17. 1. 18.30 hod.

Městská knihovna

CESTA

Beseda s Lukášem Zajíčkem o jeho cestě do 

města Santiago de Compostela.

neděle 20. 1. 8.00–11.00 hod.

Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (dům Čeň-

ka Jandy)

PRODEJNÍ BURZA 

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

středa 23. 1. 19.00 hod.

Městské muzeum

IMUNITNÍ SYSTÉM

Jak můžeme každý den podporovat základ na-

šeho zdraví – přednáška Marie Chalupové.

úterý 22. 1. 9.30 hod.

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

pátek 25. 1. 20.00 hod.

PLES STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY 

BRANDÝS NAD LABEM

sobota 26. 1. 20.00 hod.

IV. ODBORÁŘSKÝ PLES ZO KOVO BRAN-

DÝS NAD LABEM

neděle 27. 1. 15.00 hod.

PRINCEZNA ZE MLEJNA

Velká muzikálová pohádka pro volně příchozí, 

vstupné: 120 Kč.

Zdroj: Divadlo Palace

pátek 25. 1. 14.00–16.15 hod.

Městské muzeum

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA ČELÁKOVICE-

MI ZNÁMÝMI A NEZNÁMÝMI

Vycházky se uskuteční za každého počasí, trasa 

vede z Turistického informačního centra (tvrze) 

přes centrum města do Volmanovy vily. 

pondělí 28. 1. – čtvrtek 28. 2. 

Městská knihovna

DĚTI FOTÍ DĚTI

Výstava fotografií ze Senegalu Judith, Esther 

a Bena Frinkových ve výpůjčních hodinách 

knihovny.

úterý 29. 1. 18.30 hod.

Městská knihovna 

NA CESTĚ PO SENEGALU S DĚTMI

Cestopisná beseda manželů Frinkových o ces-

tování s dětmi, měkkém turismu, dobrovolnictví 

a  hledání české stopy v Senegalu s promítáním 

fotografií.

pátek 1. 2. 9.00–16.00 hod.

klubovna MDDM v KD

DIVADELNÍ POLOLETKY

sobota 9. 2. 14.00–17.00 hod.

klubovna MDDM v KD

VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ

čtvrtek 31. 1. 19.00 hod.

VZTAHY NA ÚROVNI

Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké 

politiky, která nevynechává ani milostný život 

mužů sedících na vlivných křeslech v Evrop-

ské obchodní komisi, v hlavní roli Lukáš Vacu-

lík, vstupné: 320 Kč, platí senior a ZTP sleva.

sobota 2. 2. 20.00 hod.

MATURITNÍ PLES

Obchodní akademie Lysá nad Labem

sobota 9. 2. 20.00 hod.

PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

čtvrtek 21. 2. 20.00 hod.

OSKAR PETR BAND – VZPOMÍNKA NA 

MARSYAS + 5P LUBOŠE POSPÍŠILA

vstupné: 300 Kč.

čtvrtek 11. 4. 19.00 hod.

KONCERT A KŘEST VELKÉHO ZPĚVNÍKU 

SKUPINY NEZMAŘI

vstupné: 280 Kč

sobota 13. 4. 19.00 hod.

PRAVÝ DOMÁCÍ PLES

vstupné: 250 Kč

Zdroj: archiv umělců




