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Rozpočet města 2020 str. 5–7
Město Čelákovice bude hospodařit s rozpoč-
tem, jehož výdaje činí 541,5 mil. Kč a příjmy 
421,6 mil. Kč. Rozdíl ve výši 120 mil. Kč je kryt 
zůstatky finančních prostředků z minulých let.

Sňatky – ohlédnutí za rokem 2019 str. 10
Vedoucí odboru pro občanské záležitosti Měst-
ského úřadu Čelákovice Radka Körnerová pre-
zentuje základní statistické údaje o uzavřených 
sňatcích ve spádových obcích matričního úřa-
du Čelákovice v roce 2019. Celkem bylo před 
Městským úřadem uzavřeno 95 sňatků.

Optimalizace trati vypukne naplno str. 11
Až do léta 2022 budou probíhat intenzivní sta-
vební práce v mezistaničním úseku železniční 
trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. 
Řeku Labe v našem městě překlene zcela nový 
most.

Nové jízdní řády autobusů str. 14–17
Od 15. prosince platí nové jízdní řády autobuso-
vých linek 655, 662, 427 a 443. Jízdní řády nalezete 
na čtyřech stranách lednového vydání Zpravodaje.
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT  
„V4X4 IN MUSIC EDUCATION“  

VYVRCHOLIL V PROSINCI V ČELÁKOVICÍCH

Koncerty se uskutečnily ve dnech 12. a 13. pro-
since v čelákovickém Kulturním domě. Po náv- 
štěvě slovenské obce Dolný Štál, maďarského 
města Halásztelek a polského města Myslowice 
byla poslední fáze realizace projektu směřována 
do Čelákovic. To proto, že od 1. července 2019 
až do 30. června 2020 předsedá Česká republi-
ka státům Visegrádské skupiny.
Na projektu velmi úspěšně participovali žáci 
a pedagogové Základní umělecké školy Jana 
Zacha. Všem, kdo se zúčastnili některé z fází 
projektu, patří velké poděkování za mimořádně 
úspěšnou reprezentaci města Čelákovic v za-
hraničí. Zvláštní poděkování pak patří vedení 
této školy, ředitelce Viktoriji Hanžlíkové Krafové 
a zástupci ředitelky Janu Bláhovi.

Předmětný projekt byl jako vzorová forma 
spolupráce prezentován na setkání českých 
a maďarských partnerských měst na Vel-
vyslanectví České republiky v Maďarsku. Tímto 
děkujeme jeho pracovníkům a velvyslanci 
Tiboru Bialovi za významnou podporu a rovněž 
za účast na koncertech v Čelákovicích. Již nyní 
uvažujeme o navazujícím projektu zaměřeném 
na živou židovskou kulturu nebo národní 
gastronomii.
Realizace projektu č. 21830319 „V4x4 in mu-
sic education“ probíhá od 15. února 2019 do 
14. února 2020 a je finančně podpořena Mezi-
národním visegrádským fondem.

Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta I

Koncertem žáků základních uměleckých škol ze všech čtyř států Visegrádské skupiny a slavnost-
ním závěrečným koncertem za účasti Orchestru Bohumíra Hanžlíka vyvrcholil projekt „V4x4 in 
music education“ zaměřený na popularizaci vzdělávání dětí a mládeže v oblasti hudby. Realizaci 
projektu podpořil Mezinárodní visegrádský fond.

Slavnostním závěrečným koncertem vyvrcholil 13. prosince mezinárodní projekt „V4x4 in music education“. Foto: Michaela Jindřišková



2 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sportzprávy z radnice / informace

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 42 (rok 2020), číslo 1. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz,  
IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice,  
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Jindra Chou-
rová, Roman Štěrba, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín, Andrea Wolfová. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 8. 1. 2020 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 2/2020 je 15. 1. 2020.

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.

str. 2 prosinec 2016

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

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

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

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

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

 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

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

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

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

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

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

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

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení

12_2016_ZMC.indd   2 28.11.2016   16:23:10

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

PF 2020
Milí spoluobčané,

mám tu čest přivítat vás všechny v novém 
roce 2020. Proto mi dovolte, abych všem po-
přála především pevné zdraví, hodně štěstí 
a mnoho úspěchů jak v pracovním, tak v sou-
kromém životě. Věřím, že v průběhu roku se 
budeme setkávat a společně konstruktivně 
řešit problémy spojené s rozvojem města Če-
lákovic. 
Od 1. ledna jsem nově koordinátorkou seni-
orských aktivit ve městě, takže seniorská část 
obyvatel se na mne může s důvěrou obracet 
s náměty vedoucími ke zlepšení jejich života 
v našem městě.
Dovolte, abych zároveň připomněla všem pří-
jemcům dotací z rozpočtu města, že finanční 
vyúčtování individuálních dotací na celoroč-
ní činnost je nutné odevzdat nejpozději do 
31. ledna, vyúčtování programových dotací na 
podporu poskytovatelům sociálních služeb se 
odevzdává až do 31. března.
Nezapomínejte rovněž na termíny splatnosti 
místních poplatků. Ten ze psů je splatný do 
31. března, za svoz komunálního odpadu až 
do 30. června.
V letošním roce bude probíhat prodej milovic-
kých bytů, které jsou v majetku města Čelá-
kovic. Příjem z tohoto prodeje bude využit na 
významné a investičně náročné akce. Zmí-
nit mohu například výstavbu či rekonstrukci 
sportovních areálů v blízkosti obou základních 
škol. Proto bych chtěla poděkovat především 
úředníkům odboru správy majetku a investic 
Městského úřadu a manažerovi klíčových in-
vestičních projektů Miloši Sekyrovi za spolu-
práci při realizaci těchto investičních akcí. 
V letošním roce obdrží naše město stejně jako 
v letech předchozích příspěvek na výkon pře-
nesené státní správy (např. matriční úřad, sta-
vební úřad). Pro území celé České republiky je 
stanoven ve výši 10,9 mld. Kč, z toho na měs-
to Čelákovice připadá 11,3 mil. Kč. Nejvyšší 
hodnoty dosahuje příspěvek na stavební pů-
sobnost (4,5 mil. Kč), na základní působnost 
(2,5 mil. Kč) a na pověřený obecní úřad (2,4 
mil. Kč). Další jsou příspěvky na matriční úřad 
(1,2 mil. Kč paušálně a 0,3 mil. Kč výkonově) 
a na veřejné opatrovnictví (0,3 mil. Kč). Ve 
správním obvodu pověřeného obecního úřadu 
Čelákovice (a zároveň matričního a stavebního 
úřadu) žije 22 750 obyvatel. 
I v lednu se koná mnoho zajímavých akcí. 
V pátek 17. se uskuteční Novoroční koncert 
města Čelákovic, samozřejmě bohatá je i ple-
sová sezona v Kulturním domě. 
Hezké zimní dny vám všem přeje

Nikola Ottl, místostarostka II

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

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 
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Stejně jako v minulých letech vydalo město Če-
lákovice brožuru s přehledem všech význam-
ných akcí, které se v průběhu roku 2020 usku-
teční ve městě. Autorem loga je Petra Mikynová 
a tématem letošního roku je „Kultura s tradicí“. 
Brožuru jste obdrželi spolu s lednovým vydáním 
Zpravodaje a díky městu, jeho příspěvkovým 
organizacím a řadě spolků obsahuje přehled 
jednotlivých událostí, na které se můžete v prů-
běhu kalendářního roku těšit. 
Z tradičních akcí nechybí Novoroční koncert 
města Čelákovic (17. ledna) za účasti Komorní 
filharmonie Pardubice a sólisty Pavla Šporcla, 
Reprezentační ples města Čelákovic (14. břez-
na) s vystoupením Bigbandu Felixe Slováčka, 
Veselé velikonoce (11. dubna) s účastí folklór-
ních souborů, Setkání na náměstí spojené s Vin-
ným koštem a minifestivalem jaHODY s vystou-
pením Davida Kollera (6. června), Čelákovické 
filmové léto (červenec a srpen), Vzpomínka na 
prázdniny (5. září), Výroční cena města 2020 
(28. října), Zahájení adventního času ve městě 
(28. listopadu) a Vánoční koncert města Čeláko-
vic (15. prosince).
Připraveny jsou i další akce. V první polovině 
června se budou konat Dětské olympijské hry, 
po pěti letech se po šesté uskuteční 20. červ-
na Setkání rodáků a přátel Sedlčánek a Císař-
ské Kuchyně, od 11. července do 20. září bude 
v Městském muzeu probíhat výstava o vzácném 
archeologickém nálezu „Příběh meče“, na kon-
ci srpna by měla být slavnostně otevřena pří-
stavba Základní školy v Kostelní ulici ulici a od 
17. listopadu bude ke zhlédnutí výstava „30 let 
obnovené samosprávy města Čelákovic“. Věří-
me, že vás bohatý kulturní program zaujme a na 
některé z akcí se s vámi těšíme na viděnou.

Petr Studnička, místostarosta I

Rok 2020 a Zpravodaj města Čelákovic
V roce 2020 neprojde Zpravodaj města zásad-
ními změnami. Bude vycházet v počtu 6 100 
kusů bezplatně, každé roční období bude odli-
šeno svým barevným provedením, vydáno bude 
celkem 12 čísel. Velikonoční a vánoční vydání 
budou obohacena o barevné ilustrace místních 
umělců. Od 1. ledna došlo po téměř deseti le-
tech k úpravě cen jak za řádkovou, tak za ploš-
nou inzerci.
Grafické zpracování, sazbu a tisk bude zajišťo-
vat místní tiskárna Iva Vodáková – Durabo, roz-
nos měsíčníku zajistí Česká pošta. Elektronická 
verze Zpravodaje bez inzerce je zveřejňována 
na internetových stránkách www.celakovice.cz 
v sekci Zpravodaj.
Jsem moc rád, že do 8. ročníku vstupuje pravi-
delná měsíční rubrika Téma, která je oceňována 
i odborníky zabývajícími se městskými periodiky. 
I letos se v ní naši dopisovatelé budou věnovat 
zajímavým tématům ze života města. A na jaké 
zajímavé texty se můžete těšit? Podívejte se na 
přehled. Chtěl bych tímto poděkovat všem čle-
nům redakční rady Zpravodaje za náměty a vět-
šině z nich za dlouholetou spolupráci!
Součástí Zpravodaje bude i tradiční Zastupi-
telská aréna, v níž otázky a odpovědi připravují 
tři volební strany zastoupené v Zastupitelstvu 
města Čelákovic – ODS, PRO Č a ANO 2011.
Každý měsíc bude zařazena rubrika Téma, ve 
které se zaměříme na zajímavosti ze života Če-
lákovic. 

Přeji vám, abyste každý měsíc strávili čtením 
Zpravodaje příjemné chvíle a dozvěděli se zají-
mavé aktuality ze života našeho města. Jakéko-
liv náměty vedoucí ke zlepšení kvality Zpravo-
daje města Čelákovic můžete zasílat na e-mail: 
zpravodaj@celakovice.cz. 

Témata Zpravodaje města Čelákovic 
v roce 2020
Leden  100 let Církve československé 

husitské
Únor  100 let Místní organizace Českého 

rybářského svazu Čelákovice
Březen  100 let Městské knihovny Čeláko-

vice
Duben  Pivovarnictví v Čelákovicích 

a okolí
Květen  Čtvrtstoletí sportovní organizace 

Orka Florbal
Červen  Historie akce „Rodáci Sedlčánek 

a Císařské Kuchyně“
Červenec Městská sportoviště
Srpen  Zaniklá a současná lázeňská 

místa v okolí Čelákovic
Září Právní předpisy města
Říjen Krajské zřízení v Česku
Listopad  350 let od úmrtí J. A. Komenské-

ho a vývoj školství ve městě
Prosinec Seniorské aktivity ve městě

Petr Studnička,  
předseda redakční rady Zpravodaje

Rozpočet města pro 
rok 2020 jednomyslně 

schválen!
Zastupitelé města Čelákovic v počtu 16 členů na 
svém zasedání konaném dne 11. prosince jed-
nomyslně schválili nejen rozpočet města pro rok 
2020, ale i střednědobý výhled rozpočtu na roky 
2021–2022. Proinvestiční rozpočet předpoklá-
dá historicky objemově nejvyšší výdaje ve výši 
541,5 mil. Kč a příjmy ve výši 421,6 mil. Kč. Vy-
rovnanost rozpočtu je kryta zůstatky finančních 
prostředků z minulých let ve výši 120 mil. Kč. 
Město nemá žádné úvěry a není zatíženo žád-
nými úvěrovými splátkami.

Třinácti příspěvkovým organizacím zřízených 
městem Čelákovice je vyčleněno ve schváleném 
rozpočtu 65 mil. Kč, přičemž nejvyšší příspěvek 
je určen ve výši 27 mil. Kč Technickým službám. 
Významná je také hospodářská činnost týkají-
cí se bytového hospodářství. Náklady a výnosy 
nesouvisí s rozpočtem města a jsou plánovány 
dle odhadu společnosti Q-Byt Čelákovice.

Josef Pátek, starosta,
Markéta Reisiegelová, předsedkyně  

finančního výboru Zastupitelstva

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

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2020
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zprávy z radnice

o čem jednali zastupitelé a radní města

Prodej obecních bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s pra-
vidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 
621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný neby-
tový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/30.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2019 
č. 14, rozpočet města Čelákovic na rok 2020 
a střednědobý výhled rozpočtu města Čeláko-
vic na roky 2021 a 2022.

Dotace města
Zastupitelsvo města schválilo program pro po-
skytování dotací na podporu poskytovatelům 
sociálních služeb v roce 2020 a udělilo výjimku 
ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018 
k žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 
Čelákovic podanou TJ Spartak Čelákovice, z. s.
Následně rozhodlo o poskytnutí individuální 
dotace a schválilo uzavření příslušné veřejno-
právní smluvy – TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
(SML/2019/262/DI-SPP11), 250 000 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností.

Domov pro seniory
Zastupitelé schválili studii Domova pro seniory 
zpracovanou společností Schindler Seko archi-
tekti, s. r. o., a souhlasili se zpracováním pro-
jekční přípravy stavby.

Obecně závazné vyhlášky města
Zastupitelsvo města schválilo a vydalo:
n  Obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic 

E5/2019 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů;

n  Obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic 
E6/2019 o místním poplatku z pobytu.

Výběr z usnesení ZM č. 9–10/2019.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci para-
grafů 2321, 3231, 3429, 5311 a 6171 rozpisu 
rozpočtu města 2019 provedené k 31. 10. 2019.

Letní tábor Miličín
Radní zrušili zadávací řízení na veřejnou zakázku 
„Letní tábor Miličín, rekonstrukce hlavní budovy 
na pozemku parcelní č. 357“ zahájené zveřejně-
ním na profilu zadavatele dne 13. 9. 2019.

Sauna
Rada města souhlasila z důvodu rekonstrukce 
v prostorách Městské sauny s úlevou na nájmu 
za měsíce září a říjen 2019 ve výši 100 %, tj. 
34 000 Kč.

Záluží
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
Energie – stavební a báňská, a. s., na plnění 
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Splaš-
ková kanalizace v městské části Záluží, Čelá-

kovice“ za cenu 41 012 590,63 Kč včetně DPH 
a schválila příslušnou smlouvu o dílo.

Vodovody a kanalizace
Rada města schválila pro rok 2020 cenu vodné-
ho ve výši 41,42 Kč/m³ bez DPH a stočného ve 
výši 40,68 Kč/m³ bez DPH. Ceny byly stanoveny 
na základě cenové kalkulace dle platebního me-
chanismu daného koncesní smlouvou.
Dále schválila plány obnovy a investic vodohos-
podářského majetku města Čelákovic na rok 2020 
a zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakáz-
ky na stavební práce s názvem „Alej Jiřího Wolke-
ra: obnova vodohospodářské infrastruktury“.
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., 
na plnění nadlimitní veřejné zakázky na staveb-
ní práce „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici 
Sukova“ za cenu 19 933 903 Kč včetně DPH 
a schválila příslušnou smlouvu o dílo.

Cisternová automobilová stříkačka
Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení HTS Jirny, 
s. r. o., na plnění nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky „Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský 
sbor Čelákovice“ za cenu 4 000 000 Kč včetně 
DPH a schválili příslušnou smlouvu o dílo.

Pronájmy nebytových prostor
Rada města schválila záměry pronájmů prostor 
sloužících podnikání v domě č. p. 109 v ulici 
Sedláčkově na dobu neurčitou za minimální 
cenu 1 800 Kč/m² a rok, a to Gabriele Krejcaro-
vé a Ivě Richterové.

Povodňový plán
Radní schválili příslušnou smlouvu na aktualiza-
ci digitálního povodňového plánu města se spo-
lečností Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., za cenu 
25 000 Kč bez DPH za rok na dobu určitou.

Změna sazby za inzerci ve Zpravodaji
Rada města schválila úpravu sazby za inzerci ve 
Zpravodaji města Čelákovic, a to takto:
n  zvýšit minimální cenu veškeré i opakované in-

zerce na 250,00 Kč;
n  zvýšit cenu řádkové inzerce na 25,00 Kč/1 cm² 

a plošné inzerce na 35,00 Kč/1 cm².
Změna je účinná dle podmínek inzerce (I/4/2012) 
pro objednávky doručené od data 1. 1. 2020.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice vymezených v do-
mech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový 
prostor, záměry na prodej za minimální částky 
bytových jednotek:
č. 501/3 – 1 845 800 Kč;
č. 501/8 – 1 115 400 Kč;
č. 501/29 – 1 139 600 Kč;
č. 501/36 – 1 950 300 Kč;
č. 501/40 – 1 818 300 Kč;
č. 501/44 – 1 139 600 Kč;
č. 501/47 – 1 139 600 Kč;
č. 501/48 – 1 950 300 Kč;
č. 502/25 – 1 799 600 Kč;

č. 502/40 – 1 789 700 Kč;
č. 606/17 – 1 425 600 Kč;
č. 606/39 – 1 951 400 Kč;
č. 606/42 – 1 951 400 Kč;
č. 621/5 – 3 313 500 Kč;
č. 621/23 – 3 375 900 Kč;
č. 621/30 – 3 628 900 Kč;
č. 621/31 – 2 270 400 Kč;
č. 621/36 – 3 447 400 Kč.

Výběr z usnesení RM č. 30–31/2019.
-dv-

Modré tabule  
v Čelákovicích

Odbor školství, informací a kultury Městského 
úřadu ve spolupráci s Městským muzeem v Če-
lákovicích realizoval projekt zaměřený na insta-
laci modrých tabulí v našem městě. Tyto tabule 
doplňují uliční cedule, a protože na mapě naše-
ho města najdeme mnoho ulic pojmenovaných 
po osobnostech jak místního, tak celostátního 
významu, cílem bylo ve stručnosti tyto osob-
nosti představit a popsat oblast jejich činnosti. 
V průběhu října 2019 bylo instalováno celkem 
27 modrých tabulí v Čelákovicích. V této sou-
vislosti je třeba doplnit, že Městské muzeum 
připravuje k vydání publikace s pracovním ná-
zvem „Uličník“, které budou vysvětlovat původ 
názvů jednotlivých pojmenování ulic a veřejných 
prostranství na území našeho města.

Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta I

PAVEL JEŽDÍK 
(1595–1663)

Městský písař a primátor Čelákovic.  
Zasloužil se o chod správy města v průběhu  

a po skončení třicetileté války. Cenným způsobem 
písemně zaznamenal události v období rozvratu.

VÁCLAV KÁLIK
(1891–1951)

Hudební skladatel, klavírista, sbormistr a dirigent.  
Na sklonku života pobýval v Čelákovicích.
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Příjmy
skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  1 Daňové příjmy 225 696,00
  1111 daně z příjmů fyzických osob 
   ze závislé činnosti 49 800,00
  1112 daně z příjmů fyzických osob ze SVČ 900,00
  1113 daně z příjmů fyzických osob 
   z kapitálových výnosů 4 100,00
  1121 daně z příjmů právnických osob 38 300,00
  1122 daně z příjmů právnických osob 
   za obce 17 477,00
  1211 daň z přidané hodnoty 96 000,00
  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 7 084,00
  1341 poplatek ze psů 300,00
  1343 poplatek za užívání veřejného 
   prostranství 200,00
  1345 poplatek z pobytu 90,00
  1361 správní poplatky 1 415,00
  1381 daň z hazardních her 1 100,00
  1385 dílčí daň z technických her 2 900,00
  1511 daň z nemovitostí 5 800,00
 2  Nedaňové příjmy 40 638,00
2144  ostatní služby
      reklamy 400,00
2169  ostatní správa v průmyslu, stavebnictví 50,00
2219  ostatní záležitosti pozemních
   komunikací
      parkovací automat, cyklověž 130,00
2321  odvádění a čištění odpadních vod 3 000,00
2399  ostatní záležitosti vodního hospodářství
      nájem VaK 25 806,00
3319  záležitosti kultury
      vstupné z koncertů 30,00
3349  ostatní záležitosti sdělovacích 
   prostředků
      ZMČ - reklamy 650,00
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 1 608,00
3722  sběr a svoz komunálních odpadů
      prodej pytlů na odpady 10,00
3725  využívání a zneškodňování 
   komunálních odpadů  
      příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM 1 200,00
5311  bezpečnost a veřejný pořádek
      pokuty ukládané MP 300,00
5512  požární ochrana
      úhrady pojišťoven za výjezdy SDH 20,00
6171  činnost místní správy 74,00
  3 Kapitálové příjmy 63 000,00
3612  bytové hospodářství 60 000,00
3639  komunální služby 1 000,00
5512  požární ochrana 2 000,00
   Vlastní příjmy 329 334,00
  4 Transfery 92 280,55
  4112 neinvestiční transfery ze státního 
   rozpočtu v rámci souhrnných 
   dotačních vztahů 11 770,00
  4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 600,00
  4131 převody z vlastních fondů 
   hospodářské činnosti 35 000,00
  4139 převody z vlastních fondů  1 458,00
  4216 ostatní investiční dotace 
   ze státního rozpočtu 43 452,55
   Příjmy celkem 421 614,55

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

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 1 720,00
 34  tělovýchova a zájm. činnost 10 753,00
3412 5 sportovní zařízení  
      sauna, bazén, hala, hřiště, Čespo 317,00
3412 5331 sportovní zařízení  
      příspěvek - Čespo 3 450,00
3412 6 sportovní zařízení 0,00
3412  sportovní zařízení 3 767,00
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 194,00
3421 5331 využití volného času dětí a mládeže  
      příspěvek - MDDM 2 800,00
3421 6 využití volného času dětí a mládeže 550,00
3421  využití volného času dětí a mládeže 3 544,00
3429 5 ostatní zájmová činnost a rekreace  
      chata Huť 403,00
 35  zdravotnictví 545,00
3541 5 prevence před drogami 500,00
3541 5 prevence před drogami  
      dotace 45,00
3541  prevence před drogami 545,00
 36  bydlení, komunální služby, územní 
   rozvoj 38 002,00
3612 6 bytové hospodářství 0,00
3613 6 nebytové hospodářství 0,00
3631 5 veřejné osvětlení 50,00
3631 6 veřejné osvětlení 3 000,00
3631  veřejné osvětlení 3 050,00
3632 5 pohřebnictví 20,00
3634 5 lokální zásobování teplem 30,00
3634 6 lokální zásobování teplem 5 000,00
3634  lokální zásobování teplem 5 030,00
3635 5 územní plánování 10,00
3635 6 územní plánování 500,00
3635  územní plánování 510,00
3639 5 komunální služby a územní rozvoj 892,00
3639 5331 komunální služby a územní rozvoj  
      příspěvek - Technické služby 27 000,00
3936 6 komunální služby a územní rozvoj 1 500,00
3639  komunální služby a územní rozvoj 29 392,00
 37  ochrana životního prostředí 10 887,00
3716 5 monitoring ochrany ovzduší 50,00
3722 5 sběr a svoz komunálních odpadů 8 567,00
3722 6 sběr a svoz komunálních odpadů 100,00
3722  sběr a svoz komunálních odpadů 8 667,00
3745 5 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 030,00
3792 5 ekologická výchova a osvěta 140,00
 4  Sociální věci 2 400,00
4351 5 pečovatelská služba 0,00
4351 5 pečovatelská služba  
      dotace - podpora socálních služeb 500,00
4351 5331 Pečovatelská služba  
      příspěvek 1 900,00
4351  pečovatelská služba 2 400,00
 5  Bezpečnost státu a právní ochrana 18 765,00
5212 5 ochrana obyvatelstva 166,00
5213  krizová opatření 1,00
5311 5 bezpečnost a veřejný pořádek  
      Městská policie, kamerový systém 10 360,00
5311 6 bezpečnost a veřejný pořádek 0,00
5311  bezpečnost a veřejný pořádek 10 360,00
5512 5 požární ochrana 1 188,00
5512 6 požární ochrana 7 050,00
5512  požární ochrana  
      SDH Čelákovice 8 238,00
 6  Všeobecná veřejná správa  85 320,55
6112 5 zastupitelstva obcí 6 034,00
6114 5 volby do Senátu PČR 441,00

skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

  8 Financování 120 000,00
  8115 změna stavů prostředků na bank. 
   účtech  
   zůstatky na účtech k 31. 12. 2019 120 000,00
  8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 
   Zdroje celkem 541 614,5517

Výdaje
  1 Zemědělství  120,00
1014 5 zvláštní veterinární péče  120,00
 2  Průmyslová a ostatní odvětví 
   hospodářství 202 888,00
 22  doprava 7 995,00
2212 5 silnice 510,00
2212 6 silnice 0,00
2212  silnice 510,00
2219 5 ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací 885,00
2219 6 ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací 5 000,00
2219  ostatní záležitosti pozemních 
   komunikací 5 885,00
2292 5 dopravní obslužnost 1 600,00
 23  vodní hospodářství 194 893,00
2310 5 pitná voda 40 603,00
2310 6 pitná voda 22 670,00
2310  pitná voda 63 273,00
2321 5 odvádění a čištění odpadních vod 35 163,00
2321 6 odvádění a čištění odpadních vod 96 457,00
2321  odvádění a čištění odpadních vod 131 620,00
 3  Služby pro obyvatelstvo 232 052,00
31, 32  vzdělávání 142 488,00
3111 5 předškolní zařízení 
      mateřské školy 232,00
3111 5331 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  5 632,00
3113 5 základní školy 655,00
3113 5331 ZŠ J. A. Komenského  
      příspěvek 3 900,00
3113 5331 ZŠ Kostelní  
      příspěvek 4 000,00
3113 6 základní školy 127 638,00
3113  základní školy 136 193,00
3231 5 ZUŠ Jana Zacha 33,00
3231 5331 ZUŠ Jana Zacha  
      příspěvek 630,00
3231 6 ZUŠ Jana Zacha 0,00
3231  ZUŠ Jana Zacha 663,00
 33  kultura 29 377,00
3314 5 činnosti knihovnické    
      Městská knihovna 83,00
3314 5331 činnosti knihovnické    
      příspěvek 5 224,00
3314 6 činnosti knihovnické   250,00
3314  činnosti knihovnické   5 557,00
3315 5 činnosti muzeí a galerií  
      Městské muzeum 70,00
3315 5331 činnosti muzeí a galerií  
      příspěvek 5 720,00
3315 6 činnosti muzeí a galerií 0,00
3315  činnosti muzeí a galerií 5 790,00
3319 5 záležitosti kultury 2 625,00
3349 5 ostatní záležitosti sdělovacích 
   prostředků - ZMČ 715,00
3392 5 zájmová činnost v kultuře  
      Kulturní dům 8 227,00
3392 5331 zájmová činnost v kultuře  
      příspěvek 4 743,00
3392  zájmová činnost v kultuře 12 970,00
3399 5 ostatní záležitosti kultury 440,00

ROZPOČET MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2020
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skupina třída
paragraf položka  tis. Kč

   Příjmy  
  1 Daňové příjmy 225 696,00
  2 Nedaňové příjmy 40 638,00
  3 Kapitálové příjmy 63 000,00
   Vlastní příjmy 329 334,00
  4 Přijaté dotace 92 280,55
   Příjmy celkem 421 614,55
   Výdaje  
 1 5 Zemědělství 120,00
 2 5+6 Průmyslová a ostatní odvětví 
   hospodářství 202 888,00
 3 5+6 Služby pro obyvatelstvo 232 052,00
 4 5 Sociální věci 2 400,00
 5 5+6 Bezpečnost státu 18 765,00
 6 5+6 Všeobecná veřejná správa 85 320,55

   Výdaje celkem 541 545,55
   Financování  
  8115 Zůstatky na účtech 120 000,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00 
  8124 Splátky úvěrů a půjček -69,00

   Financování 119 931,00

 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 4 000,00
3231 5331 ZUŠ Jana Zacha 630,00
3314 5331 Městská knihovna 5 224,00
3315 5331 Městské muzeum 5 720,00
3392 5331 Kulturní dům 4 743,00
3412 5331 Čelákovická sportovní 3 450,00
3421 5331 Městský dům dětí a mládeže 2 800,00
3639 5331 Technické služby 27 000,00
4351 5331 Pečovatelská služba 1 900,00

   příspěvky celkem 64 767,00

   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 45,00
4351 5xxx pečovatelská služba OOZ 500,00

   dotace celkem 4 745,00

Rekapitulace rozpočtuskupina třída
paragraf položka  tis. Kč

6115 5 volby do zastupitelstev krajů 357,00
6171 5 činnost místní správy 43 829,00
6171 6 činnost místní správy 8 350,00
6171  činnost místní správy 52 179,00
6310 5 obecné příjmy a výdaje 
   z finančních operací 150,00
6320 5 pojištění funkčně nespecifikované  
      pojištění majetku města 461,00
6330 5 převody vlastním fondům 1 459,00
6399 5 ostatní finanční operace  
      platby daní 21 477,00
6402 5 finanční vypořádání minulých let 50,00
6409 5 ostatní činnosti  
      rozpočtová rezerva 2 712,55

  5 provozní výdaje celkem 263 480,55

  6 investiční výdaje celkem 278 065,00

  5+6 výdaje celkem 541 545,55

  8 Financování 69,00

  8124 splátky úvěrů a půjček 69,00

   Čerpání celkem 541 614,55

komentář k rozpočtu
Rozpočet města Čelákovic na rok 2020 je 
sestaven v příjmové i výdajové části v para-
grafovém znění platné rozpočtové skladby, tj. 
v sumarizovaných ucelených dílčích částech 
rozpočtu. Výdaje jsou v jednotlivých paragra-
fech členěny na běžné – provozní a kapitálové 
– investiční. Příjmy jsou ve výši 421 614 tis. Kč 
a výdaje ve výši 541 545 tis. Kč. Návrh rozpoč-
tu je sestaven jako schodkový, je vyrovnán fi-
nančními prostředky z minulých let, které jsou 
obsaženy v části financování. Financování, tře-
tí část návrhu rozpočtu, je rozdělena na část 
„příjmovou“, která je přiřazena k příjmům roz-
počtu, a část „výdajovou“, která je přiřazena 
k výdajové části. Je tím přehledněji znázorněna 
vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena za-
pojením předpokládaných zůstatků na účtech 
města k 31. 12. 2019.

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Předpokládané daňové výnosy na rok 2020 jsou 
stanoveny na základě odborných výpočtů, který 
pro obce zpracovává společnost Cityfinance, 
a město jich využívá již několik let. Rozhodující 
jsou výnosy daně z příjmů fyzických osob, daně 
z příjmů právnických osob a především DPH. 
Daň z příjmů obce je uvedena shodná v pří-
jmech i výdajích rozpočtu. 
Poplatek za 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 2020 je to 
612 Kč.
Poplatky ze psů vycházejí z platné výše poplat-
ku a počtu přihlášených psů. Poplatky z veřej-
ného prostranství a z ubytovací kapacity, který 
je od roku 2020 změněn na poplatek z pobytu, 
a správní poplatky jsou uvedeny v předpoklá-
daných hodnotách odvozených z plnění roku 
2019.
Daň z hazardních her a dílčí daň z technických 
her nahradily odvody z loterií a podobných her 

a z VHP. Do příjmů města jsou přidělovány po-
dobně jako daňové výnosy prostřednictvím fi-
nančního 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 tepel-
ných zařízení – kotelen. Objem těchto příjmů je 
stanoven na hodnotu 34 mil Kč. K dalším větším 
příjmům patří příjmy za tříděný odpad od EKO-
-KOM, věcných břemen, reklam a příjmy z čin-
nosti Městské policie.

Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy předpokládají kromě výnosu 
z prodeje hasičské cisterny ve výši 2 mil. Kč 
a pozemků především prostředky z prodeje 
bytů v Milovicích ve výši 60 mil. Kč. 

Transfery (dotace)
V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon 
státní správy, kterou MěÚ Čelákovice prová-
dí v přenesené působnosti, zejména činnosti 
stavebního úřadu, matriky a další činnosti vy-
konávané ostatními odbory Městského úřadu. 
Výše dotace je zatím v hodnotě roku 2019. 
V okamžiku oznámení její skutečné výše bude 
provedena její úprava. Další dotací, která je na 
základě předpokladu zařazena do příjmů roz-
počtu, je dotace od obcí, která zahrnuje úhra-
dy za služby Městské policie a hasičů na zá-
kladě veřejnoprávních smluv. Na položce 4131 
je plánovaný převod z hospodářské činnosti. 
Další převod je ze sociálního fondu. Ostat-
ní investiční dotace jsou uvedeny v souhrnné 
výši 43,4 mil. Kč. Tato částka zahrnuje dota-
ce, které má město již schváleny na základě 
rozhodnutí, nebo smlouvy. Jsou to dotace na 
zateplení domu č. p. 1645–1648, na dostavbu 
ZŠ Kostelní, na nákup CAS, na vybudování ka-
nalizace v Záluží a na nový ekonomický a orga-
nizační software.

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 jsou především na údrž-
bu dopravního značení, kontrolní prohlídky 
lávky přes Labe a servis cyklověže. Plánované 
investiční výdaje jsou určeny na chodník v uli-
ci J. A. Komenského, dohotovení 2 lávek přes 
Čelákovický potok a projektovou dokumentaci 
připravovaného parkovacího domu. Další výdaje 
jsou na provoz autobusových linek.

Vodní hospodářství
Výdaje do vodního hospodářství v roce 2020 jsou 
určené především na výstavbu vodovodu a ka-
nalizace v Záluží, rekonstrukci těchto sítí v Jiřině 
a v ulicích Sukově a Dukelské. 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, přede-
vším příspěvky na činnost 3 mateřských a 2 zá-
kladních škol a Základní umělecké školy, a jed-
nak investiční výdaje. Rozhodující investiční akcí 
bude dostavba Základní školy Kostelní a sou-
časně rekonstrukce sportovní haly BIOS a nové 
hřiště v areálu této školy, celkem v hodnotě 106 
mil. Kč. Kromě toho bude v areálu ZŠ J. A. Ko-
menského zrekonstruováno hřiště a provedeny 
akustické úpravy ve škole.
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Kultura
Výdaje v oblasti kultury jsou realizovány ze-
jména formou příspěvků na provoz Městské 
knihovny, muzea a Kulturního domu. Dal-
ší výdaje se realizují prostřednictvím odboru 
školství, informací a kultury, který každoročně 
zajišťuje propagaci města, tvorbu ZMČ, akce 
města v průběhu roku i na konci roku spojené 
s adventem. Součástí par. 3399 jsou i dotace 
spolkům v plánované výši 1,2 mil Kč. V Kultur-
ním domě je plánována oprava elektroinstalace 
v hodnotě 8 mil. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost
V této oblasti jsou plánovány výdaje na provoz 
sportovních zařízení, která patří do příspěvkové 
organizace Čelákovická sportovní, zahrnují vý-
daje na opravy v bazénu a příspěvek pro Čelá-
kovickou sportovní. 
Výdaje pro MDDM Čelákovice zahrnují přede-
vším příspěvek pro tuto organizaci.
Další částí výdajů jsou plánované dotace z roz-
počtu města na podporu sportovních oddílů ve 
výši 3 mil. Kč. 
Poslední oblastí výdajů jsou na provoz objektu 
Huť.

Zdravotnictví
Vyčleněné prostředky jsou určeny na prevenci 
před drogami. 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
V oblasti bytového a nebytového hospodář-
ství je plánovaná údržba a opravy, které jsou 
hrazeny v rámci hospodářské činnosti. Výda-
je na veřejné osvětlení jsou plánovány na re-
konstrukci osvětlení na nábřeží Labe. Ostatní 
údržbu zajišťují v rámci své činnosti TS Čelá-
kovice.
Výdaje na lokální zásobování teplem zajišťují re-
konstrukce kotelen K 70 a K 32.
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, péči o ze-
leň a její údržbu, 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 8,4 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 a na městský 
mobiliář.

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 
policie a kamerový systém a jednotku SDH. 
Městská policie i SDH zabezpečují služby 
i pro sousední obce na základě veřejnoprávní 
smlouvy. Výdaje pro obě složky jsou z roz-
hodující části provozní. Investiční výdaje jsou 
na pořízení nové automobilové cisterny pro 
SDH.

Všeobecná veřejná správa a služby
Státní správa, samospráva
Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupi-
telstva města a s činností Městského úřadu. 
Výdaje jsou z hlediska struktury shodné jako 
v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, 
které nelze zahrnout do jiných částí rozpočtu. 
Jsou to především výdaje na platy, pojiště-
ní zaměstnanců, výdaje spojené s provozem 
obou objektů Městského úřadu a všechny 
ostatní výdaje spojené s funkčností Městské-
ho úřadu, který zajišťuje činnosti v samostatné 
působnosti i v přenesené působnosti. Sem je 
směrována dotace na správu, uvedená v pří-
jmové části. Plánované investiční výdaje jsou 
na pořízení nového software pro ekonomické 
agendy. 
V roce 2020 proběhnou volby do Senátu PČR 
a volby do zastupitelstev krajů. Na zajištění vo-
leb je vždy poskytována dotace.
Další výdaje v této části rozpočtu jsou za ve-
dení účtů u bank, pojištění majetku, tj. přede-
vším budov, které je dáno smlouvami s pojiš-
ťovnami.
Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která je 
uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové čás-
ti, tato daň se neodvádí, a DPH, která se odvádí 
prostřednictvím finančního úřadu státu. Odvod 
DPH se předpokládá ve výši 4 mil. Kč. Daň z pří-
jmů obce je navýšena, protože se v ní zohlední 
příjem z prodeje bytů v Milovicích.
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 2020. Na příjmové 
straně to je předpokládaná hodnota zůstatků na 
účtech z roku 2019. Skutečná výše bude k dis-
pozici známá k 1. 1. 2020.
V roce 2020 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

KAREL OTTA
(1910–1951)

Pedagog, zpravodajský důstojník  
a redaktor Čsl. rozhlasu v Káhiře v době  
druhé světové války. Žil v Čelákovicích.

MIROSLAV ZACHAR
(1891–1966)

Pedagog a řídící učitel obecné školy  
v Čelákovicích.
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INZERCE
OPRAVY A PRODEJ

PRAČEK, MYČEK, SUŠIČEK

PAVEL BAŘINA
Sukova 1501, Čelákovice

TEL.: 326 992 190
+420 607 242 722 

e-mail: pavel.barina@seznam.cz

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

Continental
Brandýs nad Labem

nabízí práci

dozvědět více!

úterý 6. 12. 2016
9.00 – 17.00 hod.

Kulturní dům
(Sady 17. listopadu 1380/6)

dostane dárek.

Ing. Tomáš a Jana KAVKOVI
mobil: 775 994 528, 775 994 529
tel.: 326 994 528 e-mail: tj.kavkovi@tiscali.cz

PRÁVĚ TEĎ je vhodná doba
na PROJEKTOVÁNÍ
vaší ZAHRADY
www.realizace-zahrady.cz

Přípravné a dokončovací stavební práce

Z E D N I C T V Í
Celkové rekonstrukce bytů, domů, chalup i památkových objektů.

Zajistíme veškeré stavební práce včetně revizí k realizaci stavby.

Kobera Roman zajistíme
tel.: 721 003 966 zahradnické
e-mail: kobera.roman@razdva.cz práce

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

DPH, mzdy, účetní poradenství 

e-mail: vlastimil.sustr@volny.cz

PROVÁDÍME
veškeré zednické a obkladačské práce • rekonstrukce

bytů, balkonů, rodinných domů • nahazování a zateplová-
ní fasád •sádrokartonové konstrukce • elektroinstalace •

malířské, instalatérské (voda, odpady), zámečnické,
podlahářské a truhlářské práce

Kontakty:
Miroslav Königsmark, tel.: 777 181 470

Jiří Königsmark, tel.: 775 167 971
Nebo můžete využít nabídky tzv.

„HODINOVÉHO MANŽELA“.
Volejte na tel.: 777 181 470

PŮJČOVNA SVATEBNÍCH, SPOLEČENSKÝCH,
SMUTEČNÍCH A ROZVODOVÝCH ŠATŮ

+ SV. ÚČESY
U Hřiště 1439, Čelákovice
Tel.: +420 605 948 435

http://pujcovna-satu.kvalitne.cz

Přijmeme šikovného ZÁMEČNÍKA-SVÁŘEČE
do dílny v Mochově  Tel.: 607 773 557

Přejeme vám vše nejlepší do nového roku a dovolujeme si vás pozvat na nejbližší
PRODEJNÍ SOBOTY v AMIRRU:

28. 1. 2017 a 25. 2. 2017 od 10.00 do 14.00 hod.
Křižíkova 1859, Čelákovice (vchod u lávky přes Labe)

Připravujeme VELKÝ VÝPRODEJ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ – kus od 50 Kč.
Více včetně dalších plánovaných termínů na www.zrcadla.cz

Hledáme nové
kolegy na pozici 
operátor ve výrobě. 
Získejte atraktivní a stabilní
práci v čistém prostředí
elektronické výroby.
Přidejte se k nám!

Brandýs nad Labem   |  continental.jobs.cz 

tel.: 326 936 300   |  mobil: 734 268 248

› Základní nástupní hrubá mzda: 18 670 Kč (125 Kč/hod.)
›  Příplatky za směnný režim: až 3 000 Kč
›  Měsíční výkonová odměna: až 2 500 Kč

› 5 týdnů dovolené, náborový bonus 10 000 Kč, 
  bonus za plnou docházku, stravenky, dotovaná 
  doprava a další zaměstnanecké benefity.

Nástupní hrubá mzda až

24 170 Kč*

*Platí od ledna 2017

FRANTIŠEK CHVÁTLINA
(1875–1958)

Tesař, dlouholetý starosta obce Sedlčánky. 
Zasloužil se o elektrifikaci obce.

JAN ZACH
(1713–1773)

Významný hudební skladatel narozený v Dehtárech. 
Původně byl za něho považován stejnojmenný  
bratranec, narozený roku 1699 v Čelákovicích.

Základní škola J. A. Komenského v Čelákovicích hostila 
v prosinci 2019 účastníky projektu EDISON. Ti sem za-
vítali opět po dvou letech a přijeli k nám z Brazílie, Číny, 
Gruzie, Indonésie, Mexika a Ruska. Koordinátorkou je-
jich pobytu v našem městě je zástupkyně ředitelky zá-
kladní školy Vilma Michelčíková, které patří poděkování 
za organizaci pobytu. V úterý 10. prosince byli účast-
níci projektu přijati místostarostou Petrem Studničkou 
na čelákovické radnici. Zúčastnili se rovněž Vánočního 
koncertu města Čelákovic a Koncertu žáků ze států Vi-
segrádské skupiny. Foto: archiv školy
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Otázka  

????
V letošním roce si připomínáme 30 let 
obnovené demokratické samosprávy města. 
Cílem zastupitelů zvolených za ODS je naplnit 
hlavní priority schváleného rozpočtu města, 
který má historicky objemově nejvyšší výdaje 
ve výši 541,5 mil. Kč a příjmy ve výši 421,6 
mil. Kč. Jedná se o proinvestičně zaměřený 
rozpočet. Nejvýznamnějšími investicemi je 
dokončení přístavby nového pavilonu Základ-
ní školy v Kostelní ulici – Kamenky, výstavba 
vodovodního řadu a kanalizační stoky do 
Záluží a ve vnitřním území této místní části 
a postupná rekonstrukce staré zástavby 
v Jiřině. Jedná se o nejvýznamnější investi-
ce města za uplynulé tři dekády, které jsou 
realizovány souběžně. Další investice budou 
směrovány především do sportu, kultury 
a školství. Nezapomínáme ani na bohatý 
kulturní život. Přehled všech důležitých akcí 
najdete v brožuře „Kultura s tradicí 2020“. 
Děkujeme občanům za důvěru a podporu 
a přejeme všem pevné zdraví a vše dobré 
v roce 2020. Těšíme se s vámi na spolupráci 
při rozvoji našeho města!

Petr Studnička, zastupitel

Pro nás, PROČáky, je jednoznačnou prioritou 
podpora fungování občanské společnosti, 
která je pro naše město a potažmo i celou 
Českou republiku zcela zásadní. Město, obec 
a ani stát totiž netvoří jeden politik nebo poli-
tická strana, ale společenství všech občanů, 
kteří v něm žijí. Rádi bychom, aby Čelákovice 
byly dobrým místem pro život pro všechny 
věkové skupiny. Městem, kde bude mít každý 
před domem opravený chodník a svítící lam-
pu, fungující infrastrukturu, sociální, kulturní 
a komerční zázemí, a především příležitosti 
ke vzdělávání, kulturnímu i sportovnímu vyžití 
díky lidem, jejichž práce pro druhé bude vždy 
spravedlivě ohodnocena. Ať nás všechny 
v novém roce provází víra, naděje a láska.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Hlavní prioritou pro nás zůstává, i vzhledem 
k našemu volebnímu programu, pracovat 
na tom, aby naše město mělo v co nejkratší 
době odpovídající sportovní halu. V roce 
2020 jsou to tedy konkrétní kroky pro získání 
pozemku a dotažení odpovídajících změn 
v územním plánu. A také samozřejmě zajišťo-
vání možností získání dotačních titulů tak, aby 
výstavba haly zatížila rozpočet našeho města 
co nejméně. Pro sport ve městě v tomto roce 
je důležité i zdárné dotažení rekonstrukce haly 
BIOS. Dalšími našimi prioritami kromě tradič-
ního životního prostředí jsou také maximální 
podpora stávajících velkých investičních akcí 
města, jako je výstavba Kamenky, kanalizace 
v Záluží, dům pro seniory nebo možnost vý-
stavby parkovacího domu u nádraží. Nadále 
budeme aktivně spolupracovat se Středočes-
kým krajem, abychom zajistili investiční akce 
na komunikacích ve správě kraje, s prioritou 
opravy povrchu silnice na Mstětice. Přeji vám 
v roce 2020 vše nejlepší.

Martin Bajer, zastupitel

Co je pro vás hlavní prioritou do roku 2020?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Již od začátku loňského roku schválili radní nový ceník stanovených ná-
hrad za zřízení služebnosti a omezení užívání nemovitostí v majetku města 
Čelákovic v jednotlivých cenách bez DPH, a to takto:
n  v případě právnických a fyzických podnikajících osob je náhrada vypo-

čtena za každé vedení a každý započatý metr a
n  v případě fyzických osob je náhrada vypočtena za každé vedení a každý 

započatý metr, přičemž náhrada odpovídá té nejvýše vyčíslené.
Je-li vyčíslená náhrada nižší než 5 000 Kč bez DPH, je služebnost zpoplat-
něna částkou 5 000 Kč bez DPH. Výše náhrady v jiných než níže uvede-
ných případech, bude tato stanovena individuálně. Tabulka jednotkových 
cen pro výpočet náhrady za zřízení služebnosti:

Komunikace, 
chodníky, 

ostatní plocha se 
živičným nebo 

jinak upraveným 
povrchem

Zelené 
pásy

Podmostní 
uložení 
nebo 

zavěšení

Mimo 
zastavě-
né území 

města

Pod pilíři  
a sloupy

1 000 
Kč/bm

1 500 
Kč/bm

3 000 
Kč/bm

100 
Kč/bm

1 000 
Kč/m2

Rada města postupně sjednocuje výši pronájmu hrazeného z pozemků, 
které jsou ve vlastnictví města Čelákovic, a to za minimální částku 60 Kč/m2 

a rok. Město schválilo rovněž nejvhodnější nabídku k uzavření pachtovní 
smlouvy za částku 6 500 Kč/ha a rok.
S účinností od 1. ledna byly stanoveny nové ceny hrobových míst na ve-
řejném pohřebišti v Čelákovicích, a to v následující výši:
n urnový hrob 1 230 Kč;
n jednohrob 1 320 Kč;
n dvojhrob 1 500 Kč;

ZMĚNY OD ROKU 2020
n trojhrob 1 680 Kč;
n kolumbární schránky 1 960 Kč.
Ceny na veřejném pohřebišti jsou stanoveny vždy na dobu 10 let a byly 
kalkulovány z podkladů Technických služeb Čelákovice, příspěvková or-
ganizace. Čelákovický hřbitov má rozlohu přibližně 11 000 m2 a nachází se 
zde 3 169 hrobových míst.
V průběhu roku 2020 dojde ke zvýšení nájemného v bytech vlastněných 
městem Čelákovice o 4 Kč/m2 a měsíc a nově bude výše nájemného činit 
82 Kč/m2 a měsíc. K úpravě cen může dojít po uplynutí 12 měsíců od po-
sledního zvýšení nájemného. Aktuálně je hrazeno nájemné v uvedené výši 
v 379 bytech z celkového počtu 491 bytů. Zbývající počet bytů má nájem-
né stanoveno zpravidla obálkovou metodou (minimální výše nájemného je 
150 Kč/m2 a měsíc) nebo se nachází v Domech s pečovatelskou službou. 
S ohledem na prodej bytů vlastněných městem Čelákovice na území měs-
ta Milovic nedochází k úpravě výše nájemného v milovických bytech.
Od 1. ledna je upravena cena vodného a stočného v Čelákovicích, která je 
stanovena na základě cenové kalkulace dle platebního mechanismu dané-
ho koncesní smlouvou. Cena vodného činí 41,42 Kč/m3 bez DPH a cena 
stočného činí 40,68 Kč/m3 bez DPH. Od 1. května dojde k přeřazení vod-
ného a stočného do druhé snížené sazby DPH, která je 10 %, oproti sou-
časné zákonné výši snížené sazby 15 %.
Od prvního lednového dne byly rovněž upraveny sazby za inzerci ve Zpra-
vodaji města Čelákovic. Minimální cena činí 250 Kč bez DPH, řádková 
inzerce je stanovena ve výši 25 Kč/1 cm2 a plošná inzerce je stanovena 
ve výši 35 Kč/1 cm2. Systém slev (za rozsah a opakování inzerce) zůstal 
zachován beze změny.
Zastupitelstvo města schválilo dvě obecně závazné vyhlášky, které upra-
vují sazbu místních poplatků. Sazba místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů je pro rok 2020 stanovena ve výši 612 Kč/osoba a rok. 
Tento poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června. 
Sazba místního poplatku z pobytu je stanovena v Čelákovicích nově od 
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Richard Markalous, Tereza Danišová, Marie Balvínová, David Petr,

Matyáš Krejcárek, Martin Turek, Miriam Königsmarková,

Přivítáni do života byli
v sobotu 14. prosince 2019

tito noví občánci města Čelákovic

Rozárie Zelinková, Oliver Harcuba, David Faltys a Albert Svoboda.
Foto: Jiří Suchý

1. ledna ve výši 10 Kč/osoba a den. Jedná se o zcela nový místní poplatek 
v České republice, který v sobě integruje tehdejší místní poplatky z uby-
tovací kapacity (byl vybírán v Čelákovicích) a za lázeňský nebo rekreační 
pobyt (v Čelákovicích nebyl uplatňován).

Josef Pátek, starosta
Petr Studnička, místostarosta I

Nikola Ottl, místostarostka II

Již tradicí se stalo „Přání krásných Vánoc“ za účasti vedení města Čelákovic poslední 
adventní sobotu před vánočními svátky. Tentokrát se vydalo 40 litrů rybí polévky, 50 li-
trů svařáku a 400 ks čelákovických betlémů. Ty jsou k prodeji v infocentru Městského 
muzea v Čelákovicích. Akce se zúčastnili starosta Josef Pátek, místostarosta I Petr 
Studnička a místostarostka II Nikola Ottl. Příští „Přání krásných Vánoc“ před čeláko-
vickou radnicí se uskuteční v sobotu 19. prosince 2020. Foto: Michaela Jindřišková
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Sňatky – malé ohlédnutí za svatební sezonou 2019
Uzavření manželství patří mezi nejdůležitější 
a nejkrásnější události v našem životě. Sva-
tební den by měl být dnem krásným, důstoj-
ným a slavnostním. Společně se snoubenci 
tento šťastný den prožívají jejich rodiče, pří-
buzní 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 círk-
ve nebo náboženské společnosti, jedná se o cír-
kevní sňatek. Jak pro občanský, tak pro církevní 
sňatek se předkládají stejné doklady na přísluš-
né matrice, k církevnímu sňatku vystaví 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 pros- 
tory Městského muzea v Čelákovicích. Stano-
veným dnem a dobou k uzavření sňatku je pá-
tek (mimo státem uznávaný svátek) od 9.00 do 
13.00 hodin. Pokud tato místa a čas snouben-
cům nevyhovují, je možné se domluvit na dal-
ších možnostech, kdy a kde lze obřad uskuteč-
nit. 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 zacho-
vat slavnostnost obřadu. Spádovými obcemi 
matričního úřadu Čelákovice jsou Lázně Tou-

šeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšeho-
řovice a Zeleneč. Vyhledávanými místy sňatku 
jsou například i 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. Další poplat-
ky se platí například za sňatek, kdy jeden nebo 
oba snoubenci nemají trvalý pobyt v České re-
publice.  Informace o poplatcích za obřad získá-
te na čelákovické matrice. 
Pro provádění veřejných občanských obřadů 
a přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupu-
jí do manželství, jsou kromě starosty Josefa 
Pátka a místostarostů Petra Studničky, Nikoly 
Ottl a Miroslava Opy pověřeni i další zastupite-
lé města Čelákovic, a to Jarmila Volfová, Jindra 
Chourová, Marek Skalický, Ondřej Holzman 
a Pavel Jindřich.

Statistické okénko a několik zajímavostí 
roku 2019
V roce 2019 bylo před Městským úřadem Če-
lákovice uzavřeno celkem 95 sňatků, z toho 
3 sňatky církevní. Přímo v Čelákovicích bylo 
uzavřeno 49 sňatků, z toho 35 v obřadní síni, 
11 sňatků v prostorách Městského muzea 
a 3 sňatky na jiném vhodném místě. Ve Vyše-
hořovicích bylo uzavřeno 29 sňatků, v Lázních 
Toušeni 14 sňatků a v Mochově 3 sňatky. 
Církevní sňatky byly uzavřeny před těmito círk-
vemi: Apoštolská církev, Církev československá 
husitská a církev římskokatolická.

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 2019 
jsme takto oslavili 1 perlovou svatbu.

Víte, jaká jsou významná výročí sňatku? 
1. rok  bavlněná
2. rok papírová
3. rok kožená
4. rok květinová

5. rok dřevěná
6. rok železná
7. rok vlněná
8. rok bronzová
9. rok měděná (i hliněná)
10. rok cínová
11. rok ocelová
12. rok hedvábná
13. rok krajková
14. rok slonovinová
15. rok skleněná (i křišťálová)

20. rok porcelánová
25. rok stříbrná
30. rok perlová
35. rok korálová
40. rok rubínová
45. rok safírová
50. rok zlatá
55. rok smaragdová
60. rok diamantová
65. rok kamenná
70. rok platinová

Všechny sňatky jsou jistě nádherné a neza-
pomenutelné. Nejvíce sňatků se samozřejmě 
uskuteční v letním období, své pohádkové 
kouzlo má však i sňatek v zimě. A na podzim? 
Jak krásný může být obřad v chladné podzimní 
dny, kdy svítí slunce a příroda hýří barvami, vidí-
te na fotografiích ze sňatku, který se uskutečnil 
1. listopadu 2019 na nádvoří Městského muzea. 
Fotografie otiskujeme se souhlasem novoman-
želů. Vezmete si inspiraci?

Pokud tedy plánujete uzavřít sňatek před naším 
matričním úřadem, pokud máte otázky, na které 
jste v tomto článku nenašli odpověď, pokud si 
chcete rezervovat termín nebo si domluvit osob-
ní schůzku, neváhejte a kontaktujte nás na níže 
uvedených telefonních číslech. Těšíme se na vás!

Matrikářky odboru pro občanské záležitosti 
Městského úřadu Čelákovice
Radka Körnerová – 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  

Městského úřadu Čelákovice

VLASTIMIL BAIZA
(1912–1995)

Právník, politik a publicista žijící v Čelákovicích.  
Poválečný tajemník poslaneckého klubu Čs. strany 

národně socialistické při Zemském národním  
výboru. Po roce 1949 vězněn z politických důvodů, 

později pracoval v dělnických profesích.

ANTONÍN FERLES
(1827–1903)

Čelákovický rodák, sedlák, purkmistr, kronikář  
a první historik města Čelákovic. Založil ve městě 

nejstarší peněžní ústavy a knihovnu.

Foto: archiv novomanželů
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senioři

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je umístěna v Masarykově ulici na 
budově s č. p. 226.

KONTAKTY
Nikola Ottl, místostarostka II, tel.: 326 929 102,  

e-mail: nikola.ottl@celakovice.cz, pcpomsen@seznam.cz,
Odbor pro občanské záležitosti, tel.: 326 929 118.

Změna na pozici koordinátorky
Vítám vás v novém roce 2020 a přeji vám především pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti!
Ke konci roku 2019 skončila činnost na vlastní žádost koordinátorka seniorských aktivit paní Anděla 
Nosková. Chtěla bych jí moc poděkovat za všechny zrealizované akce pro seniory a popřát jí do 
další životní etapy hodně štěstí!
V prosinci proběhlo již tradiční vánoční setkání v Kulturním domě. Moc nás těší, kolik se vás sešlo. 
S panem starostou jsme opět vyslechli všechny vaše dotazy a připomínky. Setkání bylo velmi pří-
jemné, je krásné sledovat, jak si setkání užíváte. Už teď se těšíme na další setkání s vámi, které se 
koná ve čtvrtek 7. května a 3. prosince 2020. Moc rádi vás všechny uvidíme!
Již připravujeme výlety, máme několik nápadů. O připravované akci budete vždy včas informováni.
Aktivity nyní budou pokračovat stejně jako v loňském roce: „Trénování paměti“ pod vedením paní 
Renáty Nentvichové Novotné, „Keramika pro seniory“ ve Výtvarné dílně Labyrint s paní Mirkou Ši-
monovou, „Cvičení pro seniory“ s paní Lenkou Skalickou, „Počítačová gramotnost“ pod vedením 
pana Miloslava Dvořáka a „Angličtina“ v sálku na děkanství Římskokatolické farnosti Čelákovice.

Nikola Ottl, místostarostka II

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Začátkem prosince, v době svého osobního vol-
na, byl kolem půlnoci strážník telefonicky kon-
taktován svým známým, jemuž do mlýnského 
náhonu spadl pes. Strážník informoval záchranné 
složky a sám vyrazil k řece. Tam uviděl muže sto-
jícího po pás ve vodě, jak se marně snaží svého 
asi 50 kg vážícího psa dostat ze silného prou-
du. Strážník vlezl do vody a za pomoci vodítka 
a dvou kolemjdoucích se podařilo psa vytáhnout.

Hlídka strážníků přijala oznámení o možném 
zdravotním problému starší osoby, která nere-
agovala na zvonění ani na bouchání na dveře, 
a v domě se svítilo. Na místě bylo zjištěno, že 
může být ohrožena na životě. Příbuzní dispo-
nující klíči od domu nemohli rychle přijet. Proto 
bylo rozhodnuto o násilném vstupu, který pro-
vedli přivolaní hasiči. V domě byla na zemi na-
lezena starší žena, které zde ležela asi 12 hodin 
a nemohla vstát. Zdravotnická záchranná služ-
ba ji převezla do nemocnice. 

V nočních hodinách si strážníci povšimli neob-
vykle zaparkovaného vozidla. V evidenci od-
cizených vozidel nebylo nalezeno. Vzhledem 
k nesprávnému parkování byl na vozidlo přilo-
žen technický prostředek zabraňující odjezdu 
vozidla („botička“). Druhý den strážníci znovu 
pátrali v evidenci odcizených vozidel a zjistili, 
že vozidlo odcizeno bylo. Případ převzala PČR.

Strážníci MP byli informováni o bagru, jehož 
motor běžel několik hodin po skončení prací. 
Dělníci ze stavby odešli a zapomněli ho vypnout. 
Podle telefonických instrukcí byl stroj vypnut.

Hlídka MP byla informována o krádeži figuríny po-
licisty postavené z preventivních důvodů u komu-
nikace v Přerově nad Labem. Díky všímavým ob-
čanům byla nalezena v Sedlčánkách a dopravena 
zástupcem obce zpět do Přerova nad Labem.

Strážník MP v době svého osobního volna si v noci 
všiml osoby vedoucí jízdní kolo, jež odpovídala po-
pisu osoby, která dle kamerového systému odcizi-
la jízdní kolo. Strážník přivolal hlídku PČR. Dobrý 
zásah – byl zajištěn pachatel krádeže i s bicyklem.

Příbuzní osamělé paní s potížemi ohrožujícími 
její život požádali Městskou policii o zásah v je-
jím domě i za cenu rozbití okna nebo dveří. Po 
rozbití vnějšího okna hasiči zjistili, že vnitřní je 
bezpečnostní, a tak se museli do domu dostat 
vstupními dveřmi. Strážníci také museli na místě 
odchytit psa, který bránil majitelku před ošetře-
ním a převozem do nemocnice.  

Strážníkům MP byl oznámen odjezd vozidla od čer-
pací stanice bez zaplacení, ale s poznámkou, že se 
zřejmě jedná o opomenutí, neboť řidič je znám jako 
slušný člověk. Strážníci ho vypátrali, ten se na sta-
nici vrátil a s omluvou dlužnou částku uhradil.

Začíná přestavba trati mezi Lysou nad Labem  
a Čelákovicemi, Labe překlene nový most

Symbolickým poklepáním koleje byla zahájena ve 
4. čtvrtletí loňského roku optimalizace trati mezi 
Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Náplní stavby 
je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního 
úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Úprava-
mi projde nejen železniční svršek a spodek, ale 
také přejezdy, mosty, trakční vedení či sdělova-
cí a zabezpečovací zařízení. Celková přestavba 
pak čeká zastávku Čelákovice-Jiřina, kde se zre-
konstruují nástupiště s délkou 220 m a nástupní 
hranou v normové výšce 550 mm nad temenem 
kolejnice. Zbudují se nové přístřešky, které budou 
rozšířeny na výhledový počet cestujících. Těm 
budou sloužit i nové informační tabule.
Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, 
která plní významnou roli v pražské příměstské 
dopravě. Současně dojde ke zvýšení traťové 
rychlosti až na 140 km/h. Klíčovou součástí stav-
by bude výměna mostu přes Labe, který nevy-
hovuje současným potřebám železniční dopra-
vy zejména kvůli svému šířkovému uspořádání. 

Most bude nahrazen novou nosnou konstrukcí 
včetně úpravy spodní stavby. Ta umožní v bu-
doucnu napojení samostatné konstrukce lávky 
pro pěší a cyklisty. Po přestavbě bude most spl-
ňovat podjezdnou výšku minimálně 5,25 metru 
(dosud to bylo 4,7 metru), stavebně bude připra-
ven na podjezdnou výšku sedm metrů.
V březnu začne rekonstrukce obou traťových 
kolejí a s ní spojené nepřetržité výluky v úseku 
Lysá nad Labem – Káraný a spodní stavba de-
finitivního mostu přes Labe i provizorní mostní 
konstrukce. Po dobu dvou let bude zcela uza-
vřen úsek cyklostezky mezi lávkou přes Labe 
a železničním mostem. V roce 2021 se pak 
bude pokračovat v úseku Káraný – Čelákovi-
ce. Konec hlavních stavebních prací se plánuje 
v lednu 2022, do konce července budou probí-
hat dokončovací úpravy.
Zhotovitelem investiční akce s názvem Optima-
lizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) 
– Čelákovice (mimo) je společnost Lysá, kterou 
tvoří EUROVIA CS, GJW Praha a Elektrizace že-
leznic Praha.

Základní informace:
Název: Optimalizace trati Lysá nad Labem 
(mimo) – Čelákovice (mimo)
Objednatel: SŽDC
Zhotovitel: sdružení EUROVIA CS, GJW Praha 
a EŽ Praha
Doba realizace: 05/2019 – 06/2022
Cena díla: 1 820 788 824 Kč bez DPH. Projekt 
je spolufinancovaný Evropskou unií z programu 
Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Maximál-
ní výše podpory EU tvoří 83,07 % z celkových 
způsobilých nákladů. Národní financování zajiš-
ťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Petr Studnička, místostarosta I, 
Miroslav Opa, místostarosta III

Oficiálního symbolického poklepu kolejnice se zúčast-
nili 31. října 2019 za město Čelákovice starosta Josef 
Pátek a místostarostka II Nikola Ottl. Přítomen byl i 
generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří 
Svoboda (třetí zprava). Foto: Eurovia CS
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100 let Církve
československé husitské

Vyhlášením národní Církve československé (CČS) na počátku ledna 1920 vyvrcholila před-
chozí několikaletá snaha části českého katolického duchovenstva o modernizaci nábožen-
ského života. Tento krok lze zároveň v jistém smyslu považovat za vyvrcholení úsilí, které se 
jako červená nit táhlo historií naší země již od středověku.

této snahy byl Josef Dobrovský (1753–1829), 
původně jezuita, pedagog a rektor generálního 
semináře v Hradišti u Olomouce. Můžeme ho 
směle zařadit mezi první představitele obroze-
necké generace českých kněží.
Vedle něj stál u počátku českého katolické-
ho reformismu jeho žák Bernard Bolzano 
(1781–1848), který chtěl dědictví osvícenství 
sjednotit s tradičním náboženstvím. Bolzanovy 
návrhy reforem obsahovaly mimo jiné zrušení či 
zdobrovolnění celibátu či použití národního ja-
zyka v liturgii, a předešly tak svou dobu téměř 
o sto let. Dalším reformistou byl Bolzanův žák 
František Náhlovský (1807–1853) a jeho přítel, 
novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský 
(1821–1856).
Na přelomu 19. a 20. století se v teologii začal 
rozvíjet směr nazvaný modernismus. Snažil se 
spojit historické křesťanství s moderní vědou 
a filozofií a náboženský život víc přizpůsobit 
požadavkům moderní doby. Proti tomu vystou-
pil papež Pius X. (pontifikát 1903–1914), který 

Když se církev na počátku 15. století ocitla ve 
vážné krizi, pokusil se magistr pražské (pozdě-
ji Karlovy) univerzity, pedagog a kněz Jan Hus 
(1371?–1415) vyvolat její reformu na základě 
výkladu biblické zvěsti. Jeho odsouzení a násil-
ná krutá smrt vyvolaly v Čechách bouři a vedly 
k rozporům uvnitř království i s některými okol-
ními zeměmi. Husův odkaz převzalo široké ná-
boženské hnutí, označené později jako husitství. 
Českou reformaci pak po roce 1620 na dlouhou 
dobu umlčela násilná protireformace, spojená 
s tehdejší císařskou světskou mocí.
Snaha o reformu církve v Českých zemích zno-
vu ožila ve 2. polovině 19. století v souvislosti 
s národním obrozením a přeměnou stavovské-
ho státu v občanskou společnost. Po revoluci 
v roce 1848 došlo k legislativnímu zrovnopráv-
nění obyvatelstva, byla omezena moc stavů 
a církve.
Její reformu a oživení si přála část římskokato-
lického kněžstva spolu s některými osvícenci 
a obrozenci již dříve. Jedním z duchovních otců 

považoval mnohé modernistické tendence za 
ohrožení katolické věrouky.
U nás bylo církevní opravné hnutí navazující na 
evropský katolický modernismus původně hnu-
tím literárním, které chtělo pozvednout dosa-
vadní úroveň katolické literatury s cílem přiblížit 
českou křesťansky orientovanou literaturu sou-
dobým proudům, např. symbolismu. Toto hnutí 
přijalo název Katolická moderna česká. Svůj 
program zveřejnila v roce 1906 v časopise Nový 
život, na jehož vydávání spolupracoval i spiso-
vatel Julius Zeyer (1841–1901). Modernistům, 
podobně jako středověkým husitům, nešlo 
o vyvázání se z římskokatolické církve, nýbrž 
o její reformu. V roce 1907 však přišel zákaz 
modernismu, všech sdružení a časopisů a jeho 
zastánci byli umlčeni nebo vystoupili z římsko-
katolické církve.
První světová válka (1914–1918) prohloubila 
nedůvěru lidí vůči tradiční církvi i všeobecný 
úpadek zbožnosti. Celá Evropa se ocitla v kri-
zi – společenské, ekonomické i náboženské. 
Bratrovražedná válka křesťanů proti křesťanům 
zasadila tvrdou ránu nejen církvi, ale křesťanství 
vůbec.
V Čechách a na Moravě byla římskokatolická 
hierarchie úzce spjata s habsburskou dynastií 
a státem, a tak ve veřejném mínění byla nenávist 
vůči monarchii často spojována s nenávistí vůči 
církvi. K tomuto stavu patrně přispělo i mlčení 
duchovních k problematice války prakticky až 
do roku 1917. Toto mlčení prolomili až katolič-
tí kněží Karel Farský a Gustav Adolf Procházka 
v Národních listech, v nichž se rozvinula roz-

Vydání Provolání v tisku. Zdroj: archiv Ústřední rady CČSH

ThDr. Karel Farský. Zdroj: archiv Ústřední rady CČSH

Gustav Adolf Procházka. Zdroj: archiv Ústřední rady 
CČSH
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sáhlá diskuse, do které se zapojili i laici. České-
mu duchovenstvu se tak ukázalo, že české oby-
vatelstvo má o reformu církve zájem a že ještě 
zcela nepodlehlo sekularizaci, resp. ateismu.
Vznik Československé republiky v říjnu roku 
1918 dodal českému reformnímu duchoven-
stvu odvahu k dalším krokům. Krátce po vy-
hlášení samostatného Československa byla 
obnovena Jednota katolického duchovenstva 
v čele s vlasteneckým knězem a spisovatelem 
Jindřichem Šimonem Baarem (1869–1925). 
Memorandum, kterým se reformní kněží doža-
dovali u papežského stolce pochopení pro své 
opravné snahy uvnitř církve, jsme si připomínali 
již loni v září. Audience u papeže Benedikta XV. 
(pontifikát 1914–1922) nedopadla ale úspěšně. 
Někteří členové Jednoty radili vyčkávat, jiní 
chtěli v reformních snahách pokračovat. Vůdčí 
osobností reformistů byl již zmíněný římskoka-
tolický kněz Karel Farský (1880–1927), kolem 
něhož se utvořilo radikální křídlo kněží – členů 
Jednoty katolického duchovenstva – s příznač-
ným názvem Ohnisko, později přejmenované na 
Klub reformních kněží.
Po 1. výročí vzniku samostatného Českosloven-
ska dospěl Klub k rozhodnutí provést reformy 
cestou činu (via facti), jak jsme si připomněli 
v prosinci loňského roku. Po vánočních boho-
službách v českém jazyce se Klub reformních 
kněží sešel na plánovaném sjezdu 8. ledna roku 
1920 v Národním domě na Smíchově v Praze 
a tam došlo k vyhlášení Církve československé, 
nezávislé na papežském stolci.

Vznik nové církve byl oficiálně ohlášen Provo-
láním datovaným 10. ledna 1920, které veřejně 
přečetl Karel Farský při bohoslužbách 11. led-
na roku 1920 v kostele sv. Mikuláše na Staro-
městském náměstí v Praze. Toto Provolání pak 
15. ledna 1920 přinesla většina deníků pod ná-
zvem Národu československému.
Církev československá od svého vzniku přihlí-
ží ve své zvěsti k myšlenkovému obzoru sou-
časného člověka a přijímá výsledky vědeckého 
poznání, a to zvláště v českém a slovenském 
národním kontextu. V duchu pozitivních stránek 
husitské tradice klade rovněž důraz na mravní 
a sociální důsledky biblické víry. To také bylo 
v roce 1971 jedním z podnětů k přijetí přídomku 
„husitská“ do názvu církve.

Ve vzpomínkách pana Františka Holuba, zdej-
šího prvního předsedy rady starších, čteme, že 
brzy po založení Církve československé v Praze 
vznikla i u nás „na Polabsku“ touha založit CČS 
v Čelákovicích. Pan Holub pak vycházel ze zku-
šeností faráře Václava Káry v Přerově nad La-
bem, který přestoupil z církve římskokatolické 
do československé.
V té době se na mnohých místech konaly nej-
různější schůze pod heslem „Pryč od Říma“. 
Snahou pana Holuba bylo spojit ty, kteří smě-
řovali k bezvěrectví nebo tíhli k Volné myšlen-
ce (hnutí, jehož programem byla odluka církve 
od státu) či Církvi českobratrské evangelické 
(CČE), a svolat v Čelákovicích velký tábor lidu. 
V čele přípravného výboru této akce byli dále 
pánové: ředitel měšťanské školy František Vla-
sák, učitel František Zahradník, obchodník Ja-
roslav Čejka. V prozatímním výboru CČS pak 
zasedli další zdejší občané, kapelník pan Če-
pička, obchodník Jan Holub a kožešník Karel 
Hanžlík.
Dne 7. května 1920 se tábor lidu uskutečnil. 
Z místa, kde dnes stojí pomník připomínající 
oběti obou světových válek, přivítal z tribuny 
všechny účastníky František Vlasák. Táborový-
mi řečníky byl zástupce Volné myšlenky, dále 
CČE a dva zástupci nově vzniklé Církve česko-
slovenské. Ještě ten večer přestoupilo k CČS 
76 osob. V následujících 14 dnech pak dalších 
1 138 lidí.

V červnu 1920 sloužil v budově měšťanské 
školy na čelákovickém náměstí první mši 
nové církve farář Antonín Šimšík z Prahy, 
pozdější biskup. V červenci 1920 se ve městě 
ustanovila duchovní správa nové církve. Prv-
ním farářem v Čelákovicích se stal Josef Lán. 
O měsíc později se uskutečnila 1. valná hro-
mada členů CČS a volba funkcionářů. V září 
1920 zahájil Josef Lán vyučování nábožen-
ství v Čelákovicích, Sedlčánkách, Mochově, 
Vyšehořovicích, Nehvizdech a v Toušeni. Dle 
písemných vzpomínek pana Holuba byly teh-
dy k čelákovické farnosti CČS „prozatímně 
přifařeny“ všechny obce brandýského okresu 
– celkem 57 obcí.

Téma zpracovala
Mira Poloprutská, farářka Církve  

československé husitské

František Holub. Zdroj: archiv Ústřední rady CČSH

Václav Kára. Zdroj: archiv Ústřední rady CČSH
Josef Lán. Zdroj: archiv Ústřední rady CČSH

Rukopis provolání. Zdroj: archiv Ústřední rady CČSH
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501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533
               

5 4:20 5:28 5:58 6:28 9:28 10:28 11:28 13:28 14:28 14:58 15:58 16:58 17:58 18:28 20:28
5 4:22 5:30 6:00 6:30 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 20:30

x 5 4:23 5:31 6:01 6:31 9:31 10:31 11:31 13:31 14:31 15:01 16:01 17:01 18:01 18:31 20:31
5 4:24 5:32 6:02 6:32 9:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:02 16:02 17:02 18:02 18:32 20:32
5 4:27 5:35 6:05 6:35 8:37 9:35 9:37 10:35 11:35 13:35 14:35 15:05 16:05 17:05 18:05 18:35 20:35
5 4:29 5:37 6:07 6:37 8:39 9:37 9:39 10:37 11:37 13:37 14:37 15:07 16:07 17:07 18:07 18:37 20:37
5 4:30 5:38 6:08 6:38 9:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:08 16:08 17:08 18:08 18:38

x 5 4:31 5:39 6:09 6:39 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:09 16:09 17:09 18:09 18:39
x 5 4:34 5:42 6:12 6:42 9:42 10:42 11:42 13:42 14:42 15:12 16:12 17:12 18:12 18:42
x 5 4:35 5:43 6:13 6:43 9:43 10:43 11:43 13:43 14:43 15:13 16:13 17:13 18:13 18:43

5 4:37 5:45 6:15 6:45 9:45 10:45 11:45 13:45 14:45 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45
5 4:38 5:46 6:16 6:46 9:46 10:46 11:46 13:46 14:46 15:16 16:16 17:16 18:16 18:46
5 4:41 5:49 6:19 6:49 9:49 10:49 11:49 13:49 14:49 15:19 16:19 17:19 18:19 18:49

x 5 4:43 5:51 6:21 6:51 9:51 10:51 11:51 13:51 14:51 15:21 16:21 17:21 18:21 18:51
5 4:44 5:52 6:22 6:52 9:52 10:52 11:52 13:52 14:52 15:22 16:22 17:22 18:22 18:52

x 5 4:47 5:55 6:25 6:55 9:55 10:55 11:55 13:55 14:55 15:25 16:25 17:25 18:25 18:55
x 5 4:49 5:57 6:27 6:57 9:57 10:57 11:57 13:57 14:57 15:27 16:27 17:27 18:27 18:57

4 4:52 6:00 6:30 7:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 15:30 16:30 17:30 18:30 19:00
x 4 4:54 6:02 6:32 7:02 10:02 11:02 12:02 14:02 15:02 15:32 16:32 17:32 18:32 19:02
x 4 4:55 6:03 6:33 7:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 15:33 16:33 17:33 18:33 19:03
x 4 4:56 6:04 6:34 7:04 10:04 11:04 12:04 14:04 15:04 15:34 16:34 17:34 18:34 19:04

4 4:58 6:06 6:36 7:06 10:06 11:06 12:06 14:06 15:06 15:36 16:36 17:36 18:36 19:06
4 4:59 6:07 6:37 7:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:07 15:37 16:37 17:37 18:37 19:07
4 5:00 6:08 6:38 7:08 10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 15:38 16:38 17:38 18:38 19:08

x 4 5:02 6:10 6:40 7:10 10:10 11:10 12:10 14:10 15:10 15:40 16:40 17:40 18:40 19:10
3 5:04 6:12 6:42 7:12 10:12 11:12 12:12 14:12 15:12 15:42 16:42 17:42 18:42 19:12
3 5:06 6:14 6:44 7:14 10:14 11:14 12:14 14:14 15:14 15:44 16:44 17:44 18:44 19:14
2 5:10 6:18 6:48 7:18 10:18 11:18 12:18 14:18 15:18 15:48 16:48 17:48 18:48 19:18

x 2 5:12 6:20 6:50 7:20 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 15:50 16:50 17:50 18:50 19:20
x 2 5:13 6:21 6:51 7:21 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 15:51 16:51 17:51 18:51 19:21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 24.12.
nejede 25.12. a 1.1.
 
V zastávce Čelákovice,Žel.st. navazují vlaky linky S2 nebo S22 do Prahy.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

270443 Nymburk - Sadská - Čelákovice

443 Platí od: 15.12.2019

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

Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Jiřinská

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

ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

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

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

Nymburk,Nemocnice
Nymburk,V Kolonii

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

NYMBURK,HL.NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -

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

 -
 -
 -

 -
 -

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

změna trasy
diversion

příj.
odj.

MARIE ZDEŇKA  
BABOROVÁ – ČIHÁKOVÁ

(1877–1937)
Botanička a zooložka. První žena  

v Rakousku-Uhersku promovaná v Praze na  
doktorku filosofie. Provdala se za spolumajitele  
továrny na zemědělské stroje v Čelákovicích.

BOŽENA KOUTNÍKOVÁ
(1876–1942)

Sběratelka starožitností. Žila v Čelákovicích  
v Palackého ulici. Část její sbírky je uložena  

v Městském muzeu v Čelákovicích.

GUSTAV RUDOLF STABENOW 
(1825–1905)

Zakladatel továrny na Žižkově specializované  
na výrobu akumulátorů a průmyslových součástek. 
Čelákovická továrna Stabenow, pozdější Kovohutě, 

začala být budována v roce 1906. 
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ZDENĚK AUST
(1921–1945)

Rodák ze slovenské Děvínské Nové Vsi, technický 
úředník ve Volmanově továrně. Spolu s M. Maškem 

zastřelen nacisty u železničního mostu v Čelákovicích 
při Květnovém povstání 1945.

EMIL KAPLÁNEK 
(1927–2000)

Hudební skladatel a pedagog činný v Čelákovicích. 
Hrál na klavír, varhany a pozoun.

Bratři EDUARD (1924–1987)  
a FRANTIŠEK (1934–1980)  

PETIŠKOVI 
Eduard proslul jako básník, prozaik a překladatel.  

František působil jako lékař, básník a herec Divadla Járy 
Cimrmana. Oba bratři prožili dětství v Čelákovicích. 

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 4:32 6:43 6:58 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
x 1 4:34 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 6:46 7:01 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34
x 1 4:36 6:47 7:02 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35

1 4:37 6:48 7:03 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
1 4:38 6:49 7:04 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37
1 4:39 6:50 7:05 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38

x 1 4:40 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 4:42 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 4:43 6:55 7:10 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42

x 1 4:48 7:00 7:15 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
1  5:12 5:46 6:12   7:16     10:46  12:46     17:16 
1 4:49 5:15 5:49 6:15 7:02 7:17 7:19 7:48 8:48 9:48 10:48 10:49 11:48 12:49 13:48 14:48 15:48 16:48 17:19 17:48
1 4:50 5:16 5:50 6:16 7:04 7:19 7:20 7:49 8:49 9:49 10:49 10:50 11:49 12:50 13:49 14:49 15:49 16:49 17:20 17:49

x 1 4:52 5:18 5:52 6:18 7:06 7:21 7:22 7:51 8:51 9:51 10:51 10:52 11:51 12:52 13:51 14:51 15:51 16:51 17:22 17:51
2 4:53 5:19 5:53 6:19 7:08 7:23 7:23 7:52 8:52 9:52 10:52 10:53 11:52 12:53 13:52 14:52 15:52 16:52 17:23 17:52

x 2 4:54 5:20 5:54 6:20 7:09 7:24 7:24 7:53 8:53 9:53 10:53 10:54 11:53 12:54 13:53 14:53 15:53 16:53 17:24 17:53
2 4:22 4:57 5:23 5:57 6:23 7:12 7:27 7:27 7:56 8:56 9:56 10:56 10:57 11:56 12:57 12:57 13:56 14:56 15:18 15:56 16:18 16:56 17:18 17:27 17:56
2   5:27  6:27 7:16    9:00       14:00        

x 2   5:28  6:28 7:17    9:01       14:01        
2 4:25 5:00 5:31 6:00 6:31 7:20 7:31 7:30 7:59 9:04 9:59 10:59 11:00 11:59 13:00 13:00 14:04 14:59 15:21 15:59 16:21 16:59 17:21 17:30 17:59
2 4:27 5:02 5:33 6:02 6:33 7:22 7:33 7:32 8:01 9:06 10:01 11:01 11:02 12:01 13:02 13:02 14:06 15:01 15:23 16:01 16:23 17:01 17:23 17:32 18:01
2 4:29 5:04 5:35 6:04 6:35 7:24 7:35 7:34 8:03 9:08 10:03 11:03 11:04 12:03 13:04 13:04 14:08 15:03 15:25 16:03 16:25 17:03 17:25 17:34 18:03
2 4:32 5:07 5:38 6:07 6:38 7:04 7:27 7:38 7:37 8:06 9:11 10:06 11:06 11:07 12:06 13:07 13:07 14:11 15:06 15:28 16:06 16:28 17:06 17:28 17:37 18:06
2 4:34 5:09 5:40 6:09 6:40 7:06 7:29 7:40 7:39 8:08 9:13 10:08 11:08 11:09 12:08 13:09 13:09 14:13 15:08 15:30 16:08 16:30 17:08 17:30 17:39 18:08

x 2 4:36 5:11 5:42 6:11 6:42 7:08 7:31 7:42 7:41 8:10 9:15 10:10 11:10 11:11 12:10 13:11 13:11 14:15 15:10 15:32 16:10 16:32 17:10 17:32 17:41 18:10
2 4:37 5:12 5:43 6:12 6:43 7:09 7:32 7:43 7:42 8:11 9:16 10:11 11:11 11:12 12:11 13:12 13:12 14:16 15:11 15:33 16:11 16:33 17:11 17:33 17:42 18:11
2 4:38 5:13 5:44 6:13 6:44 7:10 7:33 7:44 7:43 8:12 9:17 10:12 11:12 11:13 12:12 13:13 13:13 14:17 15:12 15:34 16:12 16:34 17:12 17:34 17:43 18:12
2 4:39 5:14 5:45 6:14 6:45 7:11 7:34 7:45 7:44 8:13 9:18 10:13 11:13 11:14 12:13 13:14 13:14 14:18 15:13 15:35 16:13 16:35 17:13 17:35 17:44 18:13
2 4:40 5:15 5:46 6:15 6:46 7:12 7:35 7:46 7:45 8:14 9:19 10:14 11:14 11:15 12:14 13:15 13:15 14:19 15:14 15:36 16:14 16:36 17:14 17:36 17:45 18:14
2 4:42 5:17 5:48 6:17 6:48 7:14 7:37 7:48 7:47 8:16 9:21 10:16 11:16 11:17 12:16 13:17 13:17 14:21 15:16 15:38 16:16 16:38 17:16 17:38 17:47 18:16
2 4:43 5:18 5:49 6:18 6:49 7:15 7:38 7:49 7:48 8:17 9:22 10:17 11:17 11:18 12:17 13:18 13:18 14:22 15:17 15:39 16:17 16:39 17:17 17:39 17:48 18:17

554


1
x 1
x 1
x 1

1
1
1

x 1
1
1

x 1
1 19:18
1 19:21
1 19:22

x 1 19:24
2 19:25

x 2 19:26
2 19:29
2 

x 2 
2 19:32
2 19:34
2 19:36
2 19:39
2 19:41

x 2 19:43
2 19:44
2 19:45
2 19:46
2 19:47
2 19:49
2 19:50

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

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

655 Platí od: 15.12.2019

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

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

@ Čelákovice,Kovohutě
@ Čelákovice,Jiřinská

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

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

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ÚVALY,ŽEL.ST.  

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

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

@ Čelákovice,Kovohutě

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

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

 -
 -

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -

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

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



16 / zpravodaj města čelákovic

doprava

MATĚJ ČERVENKA
(1521–1569)

Spisovatel, překladatel a biskup Jednoty bratrské.  
Žák Martina Luthera. Narodil se v Čelákovicích.

JOSEF KLICPERA
(1854–1931)

Rolník a dlouholetý starosta obce Sedlčánky.  
Za jeho působení byla vybudována obecní škola.

JOSEF VOJTĚCH SEDLÁČEK
(1785–1836)

Kněz, profesor matematiky a češtiny  
na filozofickém ústavu v Plzni. Autor první české 

učebnice matematiky a fyziky.

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 5:32 6:06 6:36 7:20 8:38 9:38 9:38 10:34 11:38 11:38 12:38 13:20 13:38 14:13 14:38 15:13 15:38 16:13 16:38 16:38 17:13 17:38 18:38 19:38
2 5:35 6:09 6:39 7:23 8:41 9:41 9:41 10:37 11:41 11:41 12:41 13:23 13:41 14:16 14:41 15:16 15:41 16:16 16:41 16:41 17:16 17:41 18:41 19:41
2 5:36 6:10 6:40 7:24 8:42 9:42 9:42 10:38 11:42 11:42 12:42 13:24 13:42 14:17 14:42 15:17 15:42 16:17 16:42 16:42 17:17 17:42 18:42 19:42
2 5:37 6:11 6:41 7:25 8:43 9:43 9:43 10:39 11:43 11:43 12:43 13:25 13:43 14:18 14:43 15:18 15:43 16:18 16:43 16:43 17:18 17:43 18:43 19:43
2 5:38 6:12 6:42 7:26 8:44 9:44 9:44 10:40 11:44 11:44 12:44 13:26 13:44 14:19 14:44 15:19 15:44 16:19 16:44 16:44 17:19 17:44 18:44 19:44
2 5:39 6:13 6:43 7:27 8:45 9:45 9:45 10:41 11:45 11:45 12:45 13:27 13:45 14:20 14:45 15:20 15:45 16:20 16:45 16:45 17:20 17:45 18:45 19:45

x 2 5:40 6:14 6:44 7:28 8:46 9:46 9:46 10:42 11:46 11:46 12:46 13:28 13:46 14:21 14:46 15:21 15:46 16:21 16:46 16:46 17:21 17:46 18:46 19:46
x 2 5:41 6:15 6:45 7:29 8:47 9:47 9:47 10:43 11:47 11:47 12:47 13:29 13:47 14:22 14:47 15:22 15:47 16:22 16:47 16:47 17:22 17:47 18:47 19:47

2 5:42 6:16 6:46 7:30 8:48 9:48 9:48 10:44 11:48 11:48 12:48 13:30 13:48 14:23 14:48 15:23 15:48 16:23 16:48 16:48 17:23 17:48 18:48 19:48
2 5:44 6:18 6:48 7:32 8:50 9:50 9:50 10:46 11:50 11:50 12:50 13:32 13:50 14:25 14:50 15:25 15:50 16:25 16:50 16:50 17:25 17:50 18:50 19:50
2 5:47 6:21 6:51 7:35 8:53 9:53 9:53 10:49 11:53 11:53 12:53 13:35 13:53 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 5:49 6:23 6:53 6:53 7:37 8:55 9:55 9:55 10:51 11:55 11:55 12:55 13:37 13:55 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 5:51 6:25 6:55 6:55 7:39 8:57 9:57 9:57 10:53 11:57 11:57 12:57 13:39 13:57 14:32 14:57 15:32 15:57 16:32 16:57 16:57 17:32 17:57 18:57 19:57

x 2  5:52        10:54    13:40  14:33  15:33  16:33   17:33   
2  5:54        10:56    13:42  14:35  15:35  16:35   17:35   
2 5:25 5:58 6:28 6:58 6:58 7:42 9:00 10:00 10:00 11:00 11:59 12:00 13:00 13:46 14:00 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 6:00 6:30 7:00 7:00 7:44 9:02 10:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:02 18:02 19:02
2 5:28 6:01 6:31 7:01 7:01 7:45 9:03 10:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 17:03 18:03 19:03

x 1 5:29 6:02 6:32 7:02 7:02 7:46 9:04 10:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04
1 5:31 6:04 6:34 7:04 7:04 7:48 9:06 10:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 17:06 18:06 19:06
1 5:32 6:05 6:35 7:05 7:05 7:49 9:07 10:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 17:07 18:07 19:07
1 5:33    7:06    10:08  12:08      17:08 18:08 19:08

x 1 6:06 6:36 7:06 7:51 9:08 10:08 11:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
1 6:11 6:41 7:11 7:56 9:13 10:13 11:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
1 6:12 6:42 7:12 7:57 9:14 10:14 11:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14

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

x 1 6:18 6:48 7:18 8:03 9:20 10:20 11:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
x 1 6:19 6:49 7:19 8:04 9:21 10:21 11:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
x 1 6:21 6:51 7:21 8:06 9:23 10:23 11:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23

1 6:24 6:54 7:24 8:09 9:26 10:26 11:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
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

x 1
1
1

x 1
1
1
1

x 1
x 1
x 1

1

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

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

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

655 Platí od: 15.12.2019

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

Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Zálesí

Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy

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

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

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

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

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

Čelákovice,Záluží

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

Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy

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

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

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -

Jirny
Jirny,Luční
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Zálesí

Nehvizdy,Nehvízdky

 -
 -
 -
 -

 -

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

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



leden 2020 / 17

doprava

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

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

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

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

x 3 4:07 5:07 6:07 7:07 7:37 9:37 9:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:12
3 4:10 5:10 6:10 7:10 7:40 9:40 9:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:15
3 4:11 5:11 6:11 7:11 7:41 9:41 9:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:16
3 4:12 5:12 6:12 7:12 7:42 9:42 9:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:17
3 4:13 5:13 6:13 7:13 7:43 9:43 9:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:18
3 4:16 5:16 5:46 6:16 7:16 7:46 9:46 9:46 9:46 11:46 13:46 14:46 14:46 15:46 15:46 16:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:21

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

x 3 5:21 5:51 6:21 9:51 9:51 11:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:26
3 5:24 5:54 6:24 9:54 9:54 11:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:29
3 5:28 5:58 6:28 9:58 9:58 11:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:33
4 5:32 6:02 6:32 10:02 10:02 12:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 20:37
4 5:33 6:03 6:33 10:03 10:03 12:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 20:38

x 4 5:35 6:05 6:35 10:05 10:05 12:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 20:40
4 5:38 6:08 6:38 10:08 10:08 12:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 20:43

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

x 5 5:43 6:13 6:43 10:13 10:13 12:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 20:48
5 5:46 6:16 6:46 10:16 10:16 12:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 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
                        

5 3:46 4:46 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 5:49 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 5:51 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 5:53 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 5:54 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 5:57 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 5:59 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 neděli a ve státem uznané svátky
nejede od 23.12. do 3.1.
jede také 24.12., 10.4., 1.5. a 8.5.
nejede 25.12. a 1.1.
nejede od 23.12. do 3.1., 31.1., od 9.3. do 15.3., 9.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
jede od 23.12. do 3.1., 31.1., od 9.3. do 15.3., 9.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286662 Čelákovice - Český Brod - Kouřim

662 Platí od: 15.12.2019

ČELÁKOVICE,NÁM.
Mochov

Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vykáň
Černíky
Český Brod,Štolmíř
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Na Bulánce
Český Brod,Jungmannova

Vitice,Hřiby
Vitice,Lipany,Mohyla

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

Třebovle,Borek
Třebovle
Třebovle,Království,Rozc.
KOUŘIM

PID
tarifní pásmo

Chrášťany,Bylany,Škola
Kšely
Vitice
Vitice,U Školy

tarifní pásmo

KOUŘIM
Třebovle,Království,Rozc.
Třebovle
Třebovle,Borek
Vitice,Lipany,Mohyla
Vitice,Hřiby
Vitice,U Školy
Vitice
Kšely
Chrášťany,Bylany,Škola
Český Brod,Liblice,Bylanská

Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy

Český Brod,Liblice,Obec
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,Vodárna
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  
Český Brod,Kollárova
Český Brod,Muzeum

Mochov

ČELÁKOVICE,NÁM.

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:

Český Brod,Štolmíř
Černíky
Vykáň
Vyšehořovice,Vyšehořovičky

 -
 -
 -

x -
 -
 -
 -

 -
 -

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

příj.
odj.

příj.
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 23.12. do 3.1. a od 1.7. do 31.8.
jede od 23.12. do 3.1. a od 1.7. do 31.8.
nejede od 23.12. do 3.1., 31.1., od 2.3. do 8.3., 9.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
nejede od 23.12. do 3.1., 31.1., od 24.2. do 1.3., 9.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286427 Čelákovice - Vyšehořovice - Kounice

427 Platí od: 15.12.2019

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

 -
 -
 -
 -

PID
tarifní pásmo

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín
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Dne 7. prosince 2019 oslavi-
la naše maminka paní Marie 
KHOLOVÁ své 80. narozeni-
ny.
Oslavila je v kruhu své celé 
rodinky a ta jí přeje vše krás-
né do dalších let, jen jen ať jí 
to šlape.
Máme tě moc rádi.

Zuzka a Míša s rodinou  
a pravnučka Johanka

Dne 10. ledna by se dožila 100 let paní Milosla-
va NEUGEBAUEROVÁ, rozená Pytlová.
Zemřela před dlouhými roky 6. ledna 1978 v ne-
dožitých 58 letech. Kdo si na naši maminku, ba-
bičku a prababičku ještě pamatujete, vzpomeň-
te prosím s námi. Děkujeme.

dcera s rodinou

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. Propust pod silnicí v Císařské Kuchyni. Foto: -iv-

chodíme kolem nich

České mosty se hroutí! Technický stav mostů 
a lávek nejen v Česku a ve Středočeském kraji 
je kritický! Pád lávky v Praze, havarijní stav Li-
beňského mostu tamtéž, pád mostu v italském 
Janově! Zprávy a informace tohoto typu jsou té-
měř na denním pořádku. V této souvislosti mě 
napadlo spočítat mosty a lávky v našem městě, 
respektive v jeho katastru. Počítejte se mnou. 
Budeme se pohybovat v kategoriích – most (do-
pravní stavba v délce nad 2 metry, převádějící 
silniční, železniční nebo pěší komunikaci přes 
překážku), lávka – lehký most či můstek pro 
pěší, cyklisty nebo pro převedení kabelového 
vedení či potrubí. Propust – stavba tunelového 
typu o průměru menším než 2 metry.
Začněme od východu. Přes potok Výmolu jsou 
dva silniční mosty. Jeden v Císařské Kuchyni, 
druhý v Sedlčánkách. Na okraji Císařské Kuchy-
ně směrem od západu je pod silnicí historická 
propust z prostoru bývalého rybníku Říčák. Ji-
řinský potok prochází pěti propustmi a překle-
nuje ho silniční most v Jiřině. Sedmi propustmi 
proteče voda Zálužského potoka, než dospěje 
k bezvodému korytu potoka Čelákovického se 
čtyřmi propustmi suchými ze směru od západu. 
Od „soutoku“ se přes potok i dále zvaný Čeláko-
vický klene pět mostů (spíš můstků) a jeho voda 
prochází jednou propustí (zatrubnění potoka pod 

Ztracená pamětní deska. Foto: -jš-

náměstím a bývalým Obecním dvorem za pro-
pust nepovažujme). Přes Labe, jak každý ví, vede 
proslavená moderní lanová lávka. K řece patří 
mlýnský náhon, který je ve městě překlenut tře-
mi komunikačními a jednou ohyzdnou kabelovou 
lávkou pod mariánským kostelem. Blížíme se ke 
konci výčtu a pojedeme vlakem. Historickému 
železničnímu mostu přes Labe v Jiřině je sice od-
zvoněno, ale nahradí ho nový. Po něm následují 
tři silniční, dva pěší podjezdy a jeden železniční 
pro lokálku do Mochova, silniční nadjezd v Záluží 
a podjezd nedaleko střelnice. To vše po nedávné 
rekonstrukci železniční stanice doplnily dva pod-
chody. Aby výčet byl úplný, nutno uvést tři su-
ché propusti pod železničním náspem, z nichž ta 
u nádraží sloužila za války jako protiletecký kryt, 
a také nejstarší čelákovický, neviditelný můstek, 
jehož barokní klenba je ukrytá pod dlažbou re-
vitalizovaného náměstí. Sečteno a podtrženo 46 
objektů – slušný počet. I některé z viditelných 
staveb mají zajímavé příběhy. Například most 
přes Čelákovický potok v Rybníčkách vzala 
v roce 1947 velká voda a jeho trosky odnesla až 
k náměstí. Nový pak postavili komunisté, což na 
něm připomínala kovová deska, kterou po roce 
1989 nějaký sběratel odnesl. Most nechal na 
místě a nyní nedaleko od něj vzniká přes potok 
další lávka.

Ivan Vaňousek

Čelákovické mosty 
a lávky

Cena kvality  
v sociální péči pro  
Charitu Neratovice

Pečovatelská služba Charity Neratovice byla 
5. listopadu 2019 v Senátu Parlamentu ČR 
oceněna Cenou kvality v sociální péči v kate-
gorii terénní sociální služby pro seniory. Cenu 
převzala ředitelka Miloslava Machovcová, kte-
rá poděkovala všem zaměstnancům, bez kte-
rých by Charita úspěchu nedosáhla. V letoš-
ním roce se udílení cen konalo již po čtrnácté. 
Odborná porota tyto ceny uděluje na základě 
stanovených kritérií za kvalitu služeb. Zášti-
tu nad udílením Ceny převzal místopředseda 
Senátu Milan Štěch za přítomnosti senátorky 
Emílie Třískové a dalších významných hostů. 
Slavnostní atmosféru předávání cen zpříjemni-
ly i zpěvačky Marta a Tena Eleftariadu.

Charita Neratovice

Ocenění za terénní sociální služby pro seniory převza-
la ředitelka Charity Neratovice Miloslava Machovcová. 
Foto: archiv Charity Neratovice

Církev bratrská

English camp 2020
Církev bratrská Čelákovice zve na English camp 
2020 v termínu 19.–25. července 2020.
Místo pobytu je konferenční centrum Immanuel, 
Dlouhý 1, Slavíkov. Určen je pro všechny gene-
race (účast bez dospělého doprovodu možná 
od 16 let), na programu je denní konverzace 
a výuka v angličtině s americkými lektory, pro 
začátečníky i pokročilé, domácí i zámořské 
sporty, večerní společenský program, po dobu 
výuky dospělých je pro děti připraven táboro-
vý program s angličtinou. Cena včetně stravy 
od 3 500 Kč/osoba. Více informací na e-mailu:  
celakovice@cb.cz, nebo tel.: 731 172 641.

Jana Luhanová

MATĚJ KOŠTÍŘ 
(1774–1822)

Dlouholetý rychtář obce Sedlčánky.  
Jeho stejnojmenný syn se později také  

stal zdejším rychtářem.

JAROSLAV KRUCKÝ 
(1900–1945)

Učitel a významný představitel protinacistického  
odboje v Čelákovicích, za který zaplatil 

svým životem.
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Spad z TOSmetu
Dobrý den,
rok utekl jako voda a já se znovu ozývám se 
stejným problémem, který jsem před rokem 
popsal. Komunální volby už máme rok za se-
bou, takže to nemáme na co svádět (reaguji na 
níže uvedené věty pana Beka). Zasílám fotky ze 
sobotního rána 21. 9. 2019, kdy jsem ze stolu 
o ploše 2 m2 umístěného na nezastřešené te-
rase, setřel slušnou vrstvu hrubého „ocelového 
brusného prachu“. „Prach“ jsem si uschoval do 
skleničky. Nevím, kdy došlo k „havárii“ v TOS-
metu, dle mého z pátku na sobotu či o pár dní 
nazpět (ve všední den odcházím brzy ráno do 
práce, takže posezení na terase nehrozí, takže 
to nezaregistruji). Další fotka pochází ze středy 
25. 9. 2019, kde je nafocen igelit, jenž přikrývá 
paletu s betonovými obrubami umístěné u gará-
že. Spad tedy z úterka na středu či v průběhu 
středy (v úterý to tam ještě nebylo). Na stole na 
terase byla opět vrstva spadu, jen o něco menší 
než v sobotu 21. 9.

Pokládám si otázku, jaké množství asi spadlo 
na celou zahradu, celou střechu? Jaké množství 
spadne na naší zahradu a dům za celý rok? To 
vše pak dýcháme a jíme např. v podobě „zdra-
vých“ podomácku vypěstovaných rajčat. To vše 
pak sousedovi teče ze střechy do podzemní 
5kubíkové nádrže na dešťovou vodu… (k čemu 
ji tedy zachytávat?). Tento spad ničí celé naše 
nemovitosti, venkovní vybavení, auta. Nejsem 
jediný v ulici, kdo toto vnímá. Sousedi z RD toto 
mohou také potvrdit a není nám to vůbec jed-
no! Problém TOSmet se táhne v našem městě 
x let a ví to hlavně každý, kdo v okolí TOSmetu 
bydlí. Chápu, že existují nějaké minimální limity 
hodnot škodlivých plynů a částic ve vzduchu 
stanovené pro jednotlivé kraje, nicméně už od 
pohledu na množství z plochy 2 m2 pozná i laik, 
že jsme mimo limit.
Životnost filtrů ve slévárně TOSmetu není ne-
konečná a množství tohoto spadu je toho dů-
kazem. Není filtr jako filtr, není technologie jako 
technologie a kdo z nás či ze Zastupitelstva 

města ví, jak moc kvalitní technologii TOSmet 
používá, jaká je životnost jejich filtrů, jak často 
se tyto filtry mají preventivně měnit a jak čas-
to se ve skutečnosti mění? Slyšel jsem, že byla 
v této věci TOSmetu výjimka a interval výměny 
filtrů byl několikrát prodloužen.
Netvrdím, že každý den je to stejné. Ale takové-
to množství spadu přeci není normální! Zkuste 
si nechat prádlo na sušáku přes noc… Prosím 
o reakci pana starostu Pátka, jaká opatření proti 
takovému spadu může město udělat, co město 
obecně v této věci podniká? Přeposláním dota-
zu na tech. ředitele TOSmetu p. Beka, jak udě-
lala paní Mutínská z čelákovického odboru živ. 
prostředí, opravdu nic neřeší. Reakce TOSmetu 
bude vždy stejná: „U nás vše v pořádku.“
Hrajeme si na „Čelákovice – místo pro život“, 
ale toto je v pořádku? Co naše měřicí stanice 
umístěná ve školce v ulici J. A. Komenského? 
Zaznamenala něco, nebo je vše OK, vše v li-
mitech? Třeba tento „těžký prach“ o několik 
set metrů dále ani nedolétne. Proč není měřicí 
zařízení umístěné někde v těchto ulicích, poblíž 
bývalého areálu TOS, ideálně po směru větru? 
Např. u hasičů.
Pane Beku, toto není obyčejný prach, o kterém 
píšete, ten pozná každý laik. A rozbor tohoto 
spadlého prachu by to jedině potvrdil. Přijďte 
se k nám přesvědčit osobně, taktéž zvu koho-
koliv ze Zastupitelstva města včetně pana sta-
rosty Pátka. Taktéž prosím o reakci Krajskou 
hygienickou stanici pro Středočeský kraj, co 
ona může udělat, aby se situace v našem městě 
zlepšila?
Zeptám se jako laik: Jaké jsou limity škodlivých 
látek v ozvduší pro náš kraj či naše město? Kdo 
je stanovuje? A jakým způsobem a kdo kontro-
luje dodržování těchto limitů? Jak často?
Předem děkuji za reakci všech zúčastněných, 
za odpovědi na mé dotazy a přeji pěkný den.

Ondřej Turek

Vyjádření k podnětu občana ve věci zvýše-
ného spádu prachu ze zařízení společnosti 
TOS-MET Slévárna, a. s.

Zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ je provo-
zováno společností TOS-MET slévárna, a. s., se 
sídlem Stankovského 1687, 250 88 Čelákovice, 
IČO: 28793099, v souladu s integrovaným povo-
lením vydaným dle zákona č. 76/2002 Sb., o in-
tegrované prevenci a o omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované preven-
ci). Integrované povolení č. j. 2972/30803/2005/
OZP ze dne 16. 3. 2005 bylo vydáno Krajským 
úřadem Středočeského kraje (Krajský úřad). 
Krajský úřad provedl dne 30. 10. 2019 kontro-
lu průběhu autorizovaného měření emisí zdroje 
znečišťování ovzduší – tavicí indukční pece, kdy 
bylo ověřeno, že měření proběhlo za standard-
ního provozu slévárny. Zároveň byla provedena 
celková prohlídka zařízení, přičemž nebyl zjištěn 
žádný nadměrný únik prachu nebo kouře z vý-
robní haly. Výsledný protokol autorizovaného 
měření konstatuje, že naměřené emise jsou na 
úrovni 10 % zákonného limitu, podobných vý-
sledků bylo dosaženo také v minulých letech.
Na základě podnětu pana Turka, ve kterém 
upozorňuje na znečištění ocelovým brus-
ným prachem zaznamenaným ve dnech 
21. a 25. 9. 2019, provedl provozovatel kontrolu 
všech filtračních zařízení a žádná porucha nebyla 

zaznamenána. Provozovatel uznává, že porucha 
na filtračním zařízení je v obecné rovině možná, 
žádné zařízení nefunguje stále na 100 %, ale 
v tomto konkrétním případě si není vědom žád-
né havárie ani poruchy na technologii v zařízení, 
která by způsobila tyto nadměrné emise prachu. 
K celkové situaci provozovatel uvádí, že jejímu 
zlepšení by pravděpodobně přispěla výsadba 
„zelené bariéry“ v podobě dřevin vysazených 
na strategických místech v blízkosti slévárny. 
Provozovatel zařízení nemá možnost realizovat 
výsadbu dřevin na svých pozemcích, ale nabízí 
finanční příspěvek na zbudování „zelené bariéry“ 
v okolí slévárny, která by vedla ke zlepšení situ-
ace šíření prachu v okolí slévárny. Krajský úřad 
provede v blízké době další kontrolu slévárny 
provozovatele TOS-MET slévárna, a. s., v Čelá-
kovicích, v rámci které budou s provozovatelem 
diskutována možná řešení současné situace.
Krajský úřad Středočeského kraje umístil v le-
tošním roce (v roce 2019, pozn. redakce) 
v Čelákovicích vzorkovací stanici, která je kla-
sifikovaná jako městská pozaďová. Vzhledem 
k tomu, že pořízení této stanice bylo z velké 
části hrazeno z dotace OPZP, rozhodoval o je-
jím umístění Český hydrometeorologický ústav, 
který zároveň zaštiťuje vyhodnocení sebraných 
vzorků. Naměřené koncentrace PMio (prachové 
částice menší než 10 gm) a benzo(a)pyrenu jsou 
porovnány s imisními limity pro ochranu zdraví 
lidí dle zákona o ochraně ovzduší. Koncentrace 
škodlivin do konce října nepřekročily imisní limit. 
Hodnota limitní koncentrace PMio (50 pg.m‘^) 
byla sice překročena ve 12 případech, ale k pře-
kročení denního imisního limitu by bylo třeba 36 
případů překročení za rok.
V zimním období lze více předpokládat zvýšené 
koncentrace PMio za zhoršených meteorologic-
kých a rozptylových podmínek a s přispěním 
vlivu vytápění domácností.

Miloš Petera, statutární zástupce hejtmanky 
a náměstek pro životní prostředí a zemědělství 

18. 11. 2019

JOSEF JAN STANKOVSKÝ 
(1844–1879)

Dramatik, spisovatel, překladatel, teatrolog  
a publicista. Většinu života prožil v Čelákovicích.

ALOIS VAŠÁTKO 
(1908–1942)

Čelákovický rodák, učitel, armádní důstojník  
dělostřelectva a letectva. Účastník zahraničního  

odboje, jako pilot RAF zahynul nad kanálem  
La Manche.

Bratři EMANUEL (1891–1975)  
a FRANTIŠEK (1874–1952)  

VLASÁKOVI
Emanuel působil jako učitel, městský archivář  
v Čelákovicích, muzejní pracovník a publicista.  

František byl učitel, městský archivář,  
kronikář Čelákovic a muzejní pracovník.

Foto: Ondřej Turek



20 / zpravodaj města čelákovic

kultura

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

100 let od založení
Městská knihovna Čelákovice přeje všem čtená-
řům úspěšný rok 2020.
Tento rok je pro knihovnu velmi významný, pro-
tože slaví 100 let od svého založení, přestože 
první zmínky o veřejném knihovnictví v Čeláko-
vicích jsou již od roku 1864. Po vydání prvního 
knihovnického zákona v roce 1919, který určo-
val obcím povinnost zřídit veřejnou knihovnu, 
byla v prosinci 1920 založena Obecní knihov-
na v Čelákovicích. Prvních 113 svazků věnoval 
sbor učitelský.

Dnes máme ve fondu přes 65 000 svazků, půj-
čujeme audioknihy, e-knihy, časopisy. 
Připojujeme se také k městským akcím (Mu-
zejní noc, výročí městské knihy, oslavy výročí 
založení republiky) i celostátním knihovnickým, 
například Čtenář roku, Noc s Andersenem a Tý-
den knihoven. Informace vždy najdete na našem 
webu, facebooku a ve Zpravodaji.
Také v letošním roce již máme domluveno mnoho 
besed, přednášek a dalších aktivit. Zveme vás:
n  ve čtvrtek 16. ledna od 18.30 hodin na před-

nášku Aleše Stuchlíka – Osobní rozvoj očima 
neurovědy;

n  v úterý 21. ledna od 18.30 hodin na přednáš-
ku spisovatele Josefa Špidly Bílá hora trochu 
jinak;

n  v úterý 4. února od 18.30 hodin, kdy uplyne 
200 let od jejího narození, na přednášku Ja-
roslava Kreibicha – Tajemství života Boženy 
Němcové.

Pravidelně pořádáme akce pro školy i veřejnost, 
v loňském roce jich bylo téměř 200. Při pořadech 
pro školy máme připravené také různé úkoly, kví-
zy, testy, které připravují knihovnice. V letošním, 
pro nás slavnostním roce si je můžete vyzkoušet 
i vy v rubrice „Zkuste to s námi“. Odpovědi na-
jdete v dalším čísle spolu s novým úkolem.

Naděžda Picková, ředitelka

Osobní rozvoj očima  
neurovědy

Jmenuji se Aleš Stuchlík a přes dvacet let aktiv-
ně pracuji na poli neurověd, tedy věd o mozku. 
Zabývám se především učením a pamětí, tedy 
tím, jak si ukládáme poznatky a dovednosti a jak 
jsme schopni zlepšovat své znalosti a chová-
ní. Koučování, mentoringu a osobnímu rozvoji 

jsem se začal věnovat proto, že jsem cítil touhu 
propojit občas poněkud akademické poznatky 
s běžným denním životem a najít praktické vy-
užití neurovědy pro lidský život. Ve své práci 
využívám moderní poznatky o lidském mozku 
a propojuji je s moderním motivačním přístu-
pem a rovnocenným partnerstvím s klienty. 
Znáte to? Když jdete hluboko do problému, ztrá-
cíte schopnost uvažovat o něm v širších sou-
vislostech. Přes dvacet let se věnuji do hloubky 
neurovědám. V této oblasti jsem dosáhl určitého 
poznání, strávil tisíce hodin v laboratoři, napsal 
desítky studií a vychoval řadu studentů. Přestože 
se moderní biomedicínská věda snaží zlepšit kva-
litu života člověka (a začasté se ji to i daří), přímé 
a uchopitelné využití těchto poznatků mi trochu 
chybělo. A tak jsem se stal koučem a mentorem. 
Toto svoje druhé poslání jsem pojal jako výzvu, 
abych našel praktickou spojnici mezi těmito dis-
ciplínami. Vycházím z neurovědních poznatků 
a snažím se je interpretovat v širším rámci vyu-
žitelném pro osobní a profesionální rozvoj. Tato 
přednáška názorně představí základy koučova-
cího přístupu, klasické i nedávné poznatky neu-
rovědy a pokusí se nalézt styčné koncepty obou 
oborů. Zvu vás na výpravu za dobrodružstvím do 
Městské knihovny Čelákovice ve čtvrtek 16. led-
na od 18.30 hodin. Aleš Stuchlík

Aleš Stuchlík. Foto: archiv A. Stuchlíka

Bílá hora trochu jinak
V roce 1620 proběhlo 
stavovské povstání 
směřující k nešťast-
né bitvě na Bílé hoře. 
Bývá označována za 
jednu z největších 
národních katastrof. 
Po dvouhodinovém 
boji v němž vzpurné 
české stavy podlehly 
habsburské moci, byl 
započat proces re-
katolizace a germa-
nizace země, které 
spisovatel Alois Jirá-

sek označil jako „období temna“. České země 
však v důsledku bitvy především ztratily posled-
ní zbytky své samostatnosti a na další staletí se 
staly součástí habsburské monarchie.
Události, které bitvě na Bílé hoře předcházely 
a po ní následovaly, vám přiblíží spisovatel Josef 
Špidla, autor knihy Krvavý měsíc nad horou 
Liliavou, trochu jiným pohledem, než známe 
z učebnic dějepisu. Besedu knihovna pořádá 
v úterý 21. ledna v 18.30 hodin, v roce, ve kte-
rém uplyne 400 let od této bitvy.

Soňa Husáriková

Josef Špidla: Krvavý měsíc 
nad horou Liliavou.

Božena Němcová  
a její kniha Babička

Žádný spisovatel nepřitahuje takovou pozornost 
jako právě Božena Němcová. Její život je stále 
zahalen tajemstvím. 
Začátkem února letošního roku uplyne 200 let 
od údajného narození Boženy Němcové ve Víd-
ni. Bylo napsáno několik desítek knih od literár-
ních historiků zabývajících se životem a dílem 
této geniální spisovatelky, která zemřela velmi 
mladá, leč zanechala za sebou fenomenální dílo, 
ať to jsou národní pohádky, povídky, ale i svou 
nejznámější knihu Babička, která je nejen národ-
ním skvostem, ale zároveň světovou literaturou, 
neboť byla přeložena do více než 30 jazyků. 
Jako sběratel tohoto literárního skvostu (sbírám 51 
let) zároveň sbírám informace o životě a díle spi-
sovatelky. Babička se stala bezesporu nejčtenější 
knihou české literatury a je také považována za 
nejvzácnější. Lze těžko zachytit všechna její vydá-
ní, je jich 390 pouze v českém jazyce. Kniha stále 
vychází – jen od roku 1989 bylo přes 20 vydání. 
Této obliby si dobyla plným právem. Hluboká prav-
divost této knihy je spojena s krásou jejího slova.

Nejen o knize, ale především o životě Boženy 
Němcové, bude hovořit sběratel, malíř a novinář 
Jaroslav Kreibich v Městské knihovně Čelákovi-
ce v úterý 4. února od 18.30 hodin. Beseda má 
název Tajemství života Boženy Němcové.
Součástí bude i ukázka nejcennějších a nejzají-
mavějších vydání této knihy.

Jaroslav Kreibich

Božena Němcová. Zdroj: internet

ČAJ O PÁTÉ … s knihou
aneb Čtenářský klub  

pro dospělé
Také jste vždy chtěli být členy čtenářského klubu? 
Dozvědět se o zajímavých knihách nebo se podělit 
o své dojmy z přečtených knih? Seznámit se s dal-
šími lidmi, kteří mají stejného koníčka jako vy?
Nyní máte možnost! Těšit se můžete na přátel-
ské setkání a povídání o knihách. Setkáváme se 
několikrát do roka v prostorách Městské knihov-
ny Čelákovice. 
Další předpokládané termíny schůzek našeho 
klubu vycházejí na 26. únor, 1. duben a 20. kvě-
ten. Přihlásit se můžete osobně v knihovně nebo 
na kontaktech výše.

Zdenka Citriaková
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OSMISMĚRKA
Vyškrtejte názvy nakladatelství dětské literatury: 
Albatros, Amulet, Axióma, Dona, Egmont, Erika, 
Fragment, Petra, Rebo, Thovt. Ze zbylých pís-
men složte tajenku:

 

zkuste to s námi

A M Ó I X A K N

F R A G M E N T

T E L U M A I N

H E R I K A H O

O O D O N A V M

V O B E R N A G

T P E T R A ☺ E

S O R T A B L A

Tři slova níže mají přeházená písmenka. Sestav-
te je správně. Slova se týkají literatury.

A D Í V K O P

 

T Ě S P V O

 

A J K B A

 

Správné odpovědi najdete v dalším čísle Zpra-
vodaje města Čelákovic. Podobné úkoly plní 
žáci 4. tříd ZŠ v rámci akce nazvané „Hrátky 
s češtinou“.

Naděžda Picková, ředitelka

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

S námi na jarní  
prázdniny

V době jarních prázdnin, 29. 2. – 7. 3. 2020, po-
řádáme:
n  Turistický tábor v Sedloňově aneb Putování 

po Orličkách. Ubytování v chatě Roubenka 
Sedloňov v Orlických horách (www.chata-
roubenka.cz). Cena 3 600 Kč, v ceně je zahr-
nuto ubytování, doprava busem z Čelákovic 
a zpět, strava 5x denně, pitný režim, ostatní 
požitky. Pobyt v zimní přírodě, „blbnutí“ na 

sněhu, vycházky, turistika, hry, turnaje, disko-
téka. Pro zdatné lyžaře možnost lyžování. Va-
říme z vlastních zdrojů, zajistíme i bezlepko-
vou dietu. Kapacita je omezena. Je nutné se 
včas přihlásit na e-mailu: martina.slovakova@
mddmcelakovice.cz, tel.: 777 268 885.

n  Tradiční lyžařský výcvik. Ubytování je ve 
Strážném u Vrchlabí, v chatě Vltava. Cena 
4 000 Kč, v ceně je ubytování, strava, pitný 
režim a doprava autobusem tam a zpět. Ly-
žování pro začátečníky i pokročilé lyžaře, ve-
čer zábavní program a na závěr je pro všech-
ny účastníky uspořádán závod ve slalomu. 
Vyhodnocujeme vítěze etapové hry, nejlepší 
masky na karnevalu a závodu ve slalomu. 
Přihlášky a další informace v MDDM (viz kon-
takty).

Nabídka volných míst  
v našich kroužcích

Eko kroužek (Ekoškolák) – V letošním roce jsme 
otevřeli nový kroužek zaměřující se na ekologic-
kou výchovu. Během října a listopadu jsme ma-
povali spotřebu energií v našich domácnostech 
i v MDDM. Zjišťovali jsme, jak nastavit a realizovat 
úsporná opatření. Setkali jsme se s vedoucí odbo-
ru životního prostředí. Další návštěva byla v sepa-
račním dvoře Čelákovic, kde nás provedli a uká-
zali, jak to tady funguje s odpady. Návštěva v nás 
vyvolala otázku, jak můžeme ovlivnit snížení tvorby 
odpadu v našich rodinách. V nadcházejícím mě-
síci se vrhneme na upcyklaci a tvorbu vánočních 
dekorací s využitím materiálů, které jinak skončí 
v „koši“. Scházíme se pravidelně každou středu 
v 14.30–15.30 hod.

Aerobik pro nejmenší – rytmické cvičení na 
hudbu pro předškoláky a školáky. Základní kro-
ky, sestavičky, základy gymnastiky, posilování, 
hry. Začátečníci, čtvrtek v 16.30–17.30 hod. 
v tělocvině u Frigosů v Kostelní ulici. 

Pokémon go – Hra založená na rozšířené re-
alitě, k jejímu hraní stačí chytrý telefon. Hra 
rozšiřuje kreativitu dítěte, logické myšlení, před-
stavivost, myšlenkové schopnosti, sociální do-
vednosti a vztah k přírodě. Schůzky se konají 
venku, hledají se a chytají pokémoni. Každou 
středu v 16.00–17.00 hod. na zahradě MDDM. 

Angličtina pro nejmenší – hravou a zábavnou 
formou základy angličtiny. Jednoduchá slovíč-
ka, slovní spojení, písničky, obrázky. Čtvrtek 
v 15.00–16.00 hod. (1.–2. třída), v MDDM. 

Klub deskových her (odpolední program pro 
děti bez družiny) – V letošním roce jsme ote-
vřeli pro všechny zájemce Klub deskových her 
a zábavné logiky. Tento klub je hrazen z projek-
tu EU, a tudíž je zcela zdarma. Klub se koná ve 
středu a v pátek v 13.30–15.30 hod. v klubovně 
MDDM u Kulturního domu. V klubu se děti se-
známí s moderními deskovými hrami, vyzkouší 
si logické a strategické hry dle svých schop-
ností a věku. Lze chodit oba dva dny, nebo 
jen jeden den dle výběru. Věk není rozhodující, 
zkušený lektor vítá děti od první do deváté tří-
dy. Podmínkou účasti v klubu je řádně vyplněná 
přihláška. Více informací o projektu a klubu na 
tel.: 724 051 035.

Veronika Kratochvílová

houbařské okénko

Čirůvka havelka – 22. 11. 2019. Foto: Miroslav Rudolf

Čirůvka havelka 
„skřípalka“

V tomto článku se opět vracíme do okolí Čelá-
kovic. I jenom trochu poučenější houbař ví, že 
jedněmi z typických skupin podzimních hub jsou 
čirůvky. Pravda, existuje čirůvka májovka, což je 
typický jarní druh, ale mimo ni již prakticky všech-
ny známější druhy čirůvek jsou houby podzimní či 
pozdně podzimní. Hojně sbírané jsou především 
čirůvka fialová a dvoubarvá. Nicméně všechny 
dosud zmíněné čirůvky jsou „čirůvkami“ pouze 
v češtině. Z hlediska vědecké (latinské) syste-
matiky patří totiž do zcela jiných rodů (Calocybe 
a Lepista). Skutečně „pravé čirůvky“ jsou z rodu 
Tricholoma. A jedna z těchto pravých čirůvek, či-
růvka havelka, je tématem tohoto článku.
Čirůvka havelka má klobouk široký 3–10 cm, 
vláknitý, zpočátku kuželovitý až zvoncovitý, poz-
ději rozprostřený. Barva je lesklá, olivověšedá, 
někdy s fialovými odstíny či se zabarvením do 
šedočerna. Pokožku lze téměř ke středu snadno 
sloupnout, což je důležitý určovací znak. Lupeny 
jsou středně husté, prostřídané hojnými lupénky, 
někdy větvené, bělavé nebo našedlé a postupně 
žloutnoucí, u třeně vykrojené a krátkým zoubkem 
sbíhavé. Třeň je válcovitý, na bázi někdy kyjovitý, 
bílý se žlutým nebo zeleným odstínem.
Jak název napovídá, roste od října do listopadu 
v jehličnatých lesích, především pod borovice-
mi a smrky s příměsí buku a dubu, s oblibou na 
písčitých půdách a často u cest. Místy je hojná, 
jinde je vzácná.
V našem okolí se na některých místech nachází 
poměrně pravidelně. Žel však v mnohem men-
ším množství než např. v sedmdesátých a osm-
desátých letech minulého století, kdy rostla vel-
mi hojně.
Je to velmi dobrá, jedlá, všestranně použitelná 
houba. Výborná je naložená ve sladkokyselém 
nálevu. Její nevýhodou je omezený výskyt a také 
nutnost důkladného očištění od písku. Právě 
zbytky písku se objevují často až při konzuma-
ci, stojí za její přezdívkou „skřípalka“. Dnes je to 
v podstatě jediná „pravá čirůvka“ doporučovaná 
ke konzumaci. Dříve (ještě před 10 lety) patřily 
k doporučovaným též čirůvka zemní, zelánka či 
osiková. Dnes jsou považovány ze zdravotního 
hlediska za podezřelé, či přímo jedovaté. Jedi-
nou další dobrou doporučovanou čirůvkou je 
čirůvka topolová, ta je však velmi snadno zamě-
nitelná za nejedlé či jedovaté druhy.

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

Restartujte se v novém roce s námi!
Již nyní se můžete přihlašovat do všech našich 
kurzů, které se budou konat v průběhu projektu 
(leden 2020 – duben 2022). Vzdělávací aktivity 
projektu jsou zdarma, určené pro rodiče dětí do 
15 let (na MD/RD či v zaměstnání), osoby peču-
jící, nezaměstnané. Restart klub – pro úspěšný 
návrat do zaměstnání či nový start po MD/RD; 
manažerská akademie pro ženy – rozvoj mana-
žerských dovedností a podpora žen ve vedoucích 
pozicích; praktické kurzy firemní angličtiny a mo-
derní počítačové kurzy, právní poradenství aj. 
Hlídání dětí zajištěno. Denní, víkendové i večerní 
kurzy. Zajistěte si své místo již nyní, kapacita pro-
jektu je omezena. Přihlášky a informace: Markéta 
Javorská, tel.: 608 723 465, e-mail: restart.routa@
gmail.com, www.restartujkarieru.cz.

Angličtina s rodilými mluvčími 2019/2020, 
nabízíme volná místa v MŠ J. A. Komenského 
a v Routě, pondělí 15.00–16.00 hod. pro 5. tř., 
16.00–17.00 hod. pro 8.–9. tř. konverzace; pátek 
14.00–15.00 hod. pro 2. tř. a 15.00–16.00 hod. 
pro 3. tř. Lekce trvá 60 min., 16 lekcí za pololetí, 
cena kurzu 2 200 Kč. Převody z družiny a zpět 
jsou možné za poplatek 500 Kč za pololetí. In-
formace – Dominika Fijalová, tel.: 721 355 798.

Němčina 2019/2020, výukový den je pátek, 
nabízíme volná místa v časech od 15.00 hod. 
– mírně pokročilí, mají němčinu již i ve škole, 
od 16.00 hod. – němčinu mají druhým rokem 
v rámci kroužku. Lekce trvá 60 min. 16 lekcí za 
pololetí, cena kurzu 2 200 Kč. Informace – Do-
minika Fijalová, tel.: 721 355 798.

Relax pro ženy – Výroba aroma difuzéru, 
čtvrtek 9. 1., 10.00–12.00 hod., Jurta, výběr 
z 50 vůní. Příspěvek 50 Kč na materiál, mož-
nost zakoupení zdravého oběda, přihlášení pře-
dem nutné na e-mailu: routa.rosenkrancova@
seznam.cz. Děti s sebou jsou samozřejmostí :)

Aby záda nebolela, úterý 14. a 28. 1., 18.30–
20.00 hod., Jurta, pravidelná otevřená skupina 
na téma „Zdravý životní styl“ vedená fyziotera-
peutkou Martinou Pěchníkovou. Vstup 50 Kč, 
nutná rezervace předem na tel.: 606 660 421.

Hatha joga pro ženy, čtvrtek 16. a 30. 1., 
10.00–11.00 hod., Jurta.

Klub náhradních rodin: Sdílecí seminář, 
18. 1., 10.00–14.00 hod., Routa, lektor Ale-
xandra Lammelová, pro předem přihlášené 
pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči, 
kontakt: Lenka Slováková, tel.: 603 538 763, 
e-mail: slovakova.routa@seznam.cz.

Homeopatie I, úterý 21. 1., 18.30 hod., Jurta. 
Co je homeopatický lék? Co je možné pomo-
cí homeopatie léčit a pro koho je homeopatie 
vhodná? Na tyto otázky vám odpoví Lucie Ko-
šařová, která se při své mnohaleté lékárenské 
praxi zabývá i alternativními způsoby léčby, 
jako je homeopatie nebo fytoterapie. Vstup 
zdarma, rezervace předem není nutná.

Posezení s Janou, středa 22. 1., 10.00–
11.00 hod., Jurta, pravidelná otevřená skupina 
pro rodiny i jednotlivce vedená Janou Vachko-
vou. Těšit se můžete na povídání, bubnování, 
muzikoterapii aj. Vstup 50 Kč/rodina, rezerva-
ce předem není nutná.

Relax pro ženy – Fermentace zeleniny, 
čtvrtek 23. 1., 10.00–12.00 hod., Jurta, ochut-
návka, příspěvek 50 Kč na materiál, možnost 
zakoupení zdravého oběda, přihlášení předem 
nutné na e-mailu: routa.rosenkrancova@se-
znam.cz. Děti s sebou jsou samozřejmostí :)

CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

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

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice  
provozuje zdravotní a sociální služby  

ve vlastním sociálním  
prostředí klienta.

rybáři

Naše organizace 
slaví sto let

Dovolujeme si touto cestou popřát svým čle-
nům i ctěné PT veřejnosti do roku 2020 hodně 
zdraví a životních úspěchů. Zároveň bychom 
rádi informovali o výročí 100 let od založení 
našeho rybářského spolku. Sto let pro člověka 
není málo a pro naši organizaci to znamená sil-
ný závazek. Pokračovat v práci svých zaklada-
telů a vést spolek dál, k lepším zítřkům.
V letošním roce připravujeme řadu akcí a čin-
ností a budeme velice rádi, když se jich zú-
častníte. V prvé řadě pořádáme rybářský ples 
dne 15. února v Kulturním domě s kapelou 
Klasickej postup a velkou výstavu v Městském 
muzeu se slavnostní vernisáží dne 8. března. 
Následují rybářské závody na Gradě, Řehač-
ce a na Labi. Také den otevřených dveří, růz-
ná setkání a semináře, akce pro školy a další 
drobná překvapení, o kterých budeme infor-
movat během roku. 
Výbor rybářské organizace připomíná všem čle-
nům, že řádně vyplněné úlovkové lístky musí 
odevzdat do 15. ledna na určená sběrná místa 
(v kanceláři, u pí Mašínové doma a v rybářských 

potřebách pí Doutnáčové). Prodej povolenek na 
rok 2020 bude probíhat v kanceláři Na Nábřeží 
1676 každý pátek od 14.00 hod. nebo tradičně 
u pí Mašínové (po domluvě). 
Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS Čelákovice

JOSEF VOLMAN  
(1883–1943)

Továrník, mecenáš kultury a sportu, podporovatel 
protinacistického odboje. Zakladatel předchůdce 

strojírenského podniku TOS Čelákovice.

VÁCLAV ZÁRUBA
(1873–1915)

Československý legionář ve Francii,  
padl v bitvě u Arrasu. Rodák z místní košíkářské 

rodiny, student konzervatoře v oboru housle.

MIROSLAV MAŠEK 
(1922–1945)

Úředník, spolu se Z. Austem zastřelen nacisty  
u železničního mostu v Čelákovicích  

při Květnovém povstání 1945.

Manželé JIŘÍ (1916–2000)  
a ANEŽKA (1918–2002) MOKRÝCH 

Úředník a místní vlastivědný badatel.  
Řídící učitelka ve škole v Sedlčánkách.

JAN KAMARÁD
(1834–1904)

Majitel zemědělské usedlosti, první poštmistr  
a dvojnásobný purkmistr města Čelákovic.
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT „V4X4 IN MUSIC EDUCATION“

Ve dnech 12.–15. prosince hostilo město Čelákovice a především Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, účastníky projektu, který byl pod-
pořen Mezinárodním visegrádským fondem. Vedle dvou koncertů byla připravena i prohlídka historického centra hlavního města Prahy či procházka po našem městě.

Slavnostní závěrečný koncert za účasti Orchestru Bohumíra Hanžlíka se uskutečnil v pátek 13. prosince v Kulturním domě. Přítomni byli vzácní hosté z domova i ze zahraničí.
Foto na stránce: Michaela Jindřišková
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florbal

Orka se vrátila do čela národní ligy
Národní liga florbalu se přehoupla do druhé poloviny základní části. V dal-
ších třech kolech brala Orka plný počet bodů a díky třem vítězstvím se 
vrátila zpět na první místo tabulky.
ORKA–FLORBAL TJ KOBYLISY 12:5
Po pěti minutách Orka vedla 2:0 a již své vedení nepustila. Byla výrazně 
lepší a nebezpečnější než soupeř a postupně zatěžovala konto Kobylis 
dalšími brankami. Převaha se ještě zvýraznila v poslední třetině, a skóre 
se tak zastavilo na čísle dvanáct. Třemi brankami se blýskl Vojta Strnad, 
který byl vyhlášen i nejlepším hráčem zápasu.
SK FLORBAL BENEŠOV–ORKA 5:6
Favorizovaná Orka po první třetině prohrávala 1:0, a když na začátku dru-
hé části Benešov zvyšoval na dvoubrankový rozdíl, nevypadalo to s námi 
dobře. Naštěstí jsme protrhli střeleckou smůlu a během pěti minut v po-
lovině zápasu jsme třemi góly stav otočili. A i když se Benešovu podařilo 
několikrát vyrovnat, Orka byla vždy nakonec o jednu branku lepší. Díky 
těsnému vítězství jsme tak brali 3 body.
ORKA–TJ TURNOV 8:3
O zápasu rozhodla efektivita Orky v první třetině. I když byli hosté častěji 
na balónku a měli více střel, šli jsme do šaten za příznivého stavu 4:1. Po 
bezbrankové prostřední části jsme nakonec ve třetí třetině své vedení ještě 
navýšili a s přehledem jsme si dokráčeli pro vítězství. Hattrick zaznamenal 
Kuba Doutnáč, když pečetil výsledek gólem do prázdné branky půl minuty 
před koncem.
Junioři v 2. lize v posledních čtyřech utkáních čtyřikrát vyhráli a jsou aktu-
álně na pátém místě tabulky, odehráno ale mají o dva zápasy méně než 
jejich soupeři.
ORKA–OLYMP FLORBAL 9:4
FLOORBALL CLUB FALCON–ORKA 2:3
ORKA–PANTHERS PRAHA 7:3
TBC KRÁLŮV DVŮR–ORKA 3:8
Dorostenecký tým poprvé ochutnal porážku až ve svém desátém zápa-
se, kdy v dramatické koncovce inkasoval 17 sekund před koncem utkání, 
a stále vede 3. ligu. Statistikám celé soutěže vévodí Vojta Rubeš, který 
z deseti zápasů získal 27 kanadských bodů.
FLORBAL NERATOVICE–ORKA 5:7
TATRAN STŘEŠOVICE–ORKA 4:3 Martin Bajer

Dorost. Foto: Jan Kuda

badminton

První dětský badmintonový turnaj
Tak a je to za námi! V sobotu 14. prosince 2019 si 22 dětí z oddílu ráno 
přivstalo a v půl deváté už nervózně čekalo na kurtech. Byl tu první oprav-
dický turnaj s pravidly, rozhodčími, vyhlášením vítězů, medailemi i krásný-
mi cenami. Většina dětí trénuje badminton teprve 4 měsíce, ti zkušenější 
trénují rok. Někomu se na turnaji ještě pletla pravidla, podání ti nejmenší 
opakovali i vícekrát, někdo se bál vůbec přijít a první prohraný zápas při-

nesl i velké slzy. Naopak jiní, co to na trénincích mají na háku, se na turnaji 
bili jako lvi a z vítězství měli opravdovou radost.
Vítězové v kategoriích:
nejmladší – 1. místo Jakub Větrovec, 2. místo Tereza Chramostová, 
3. místo Šimon Klíma; prostřední – 1. místo Viktorie Hanžlíková, 2. místo 
Tadeáš Tobiáš, 3. místo Adéla Chramostová; nejstarší – 1. místo Ondřej 
Šuráň, 2. místo Adam Klíma, 3. místo Ondřej Palma.
Vítězům i všem hráčům gratulujeme! Jejich nasazení a bojovnost byly pro 
některé z nás, badmintonistů seniorů, velkou inspirací!
A samozřejmě chceme poděkovat: maminkám za svačiny a utírání slz, 
tatínkům za odvozy na kroužky a podporu, trenérovi za dobrou náladu 
a sponzorům za krásné dárky pro všechny děti. Udělaly radost!
A na krásné fotky z turnaje se podívejte na facebookové stránky patriotce-
lakovice. Jana Slováková, spolek Patriot Čelákovice

Dětský turnaj v badmintonu. Foto: archiv spolku

Nejúspěšnější plavci plaveckého oddílu spolku Patriot Čelákovice s vedením města. 
Foto: archiv spolku

spolek Patriot Čelákovice

Plavecká radost
Na začátku prosince 2019 vedení města ocenilo nejúspěšnější sportovce 
letošního roku. Za náš plavecký oddíl bylo pozváno 10 plavců, kteří si letos 
na krajských soutěžích vyplavali medailová umístění: Anežka Corbin, Jan 
Hladký, Eliška Hladká, Ondřej Michal, Tereza Ostenová, Alžběta Slováko-
vá, Veronika Slováková, Martin Šolc, Ondřej Šolc a Matyáš Válek. 
Čelákovický plavecký oddíl Patriot funguje teprve přes 2 roky a aktuálně 
má trenérka Alena Doušová 23 dětí ve věku od 9 do 17 let. Pro takto mladý 
a malý oddíl je v silné konkurenci ostatních plaveckých klubů každé medai-
lové umístění velkým úspěchem. Pro srovnání, okolní kluby v kraji mají v od-
dílech kolem 50 plavců, Nymburk má plavecké kluby dokonce dva a Nera-
tovice se svojí plaveckou tradicí již od roku 1985 mají základnu 65 plavců. 
Tomu odpovídají i rozdílné podmínky pro trénování. Naši plavci mají domov-
skou základnu v čelákovickém vytíženém bazénu a pro oddíl není prostor 
pro dostatečný počet hodin. Oddíl trénuje v bazénu každý týden 2x odpole-
dne a 1x ráno, k tomu je dvakrát v týdnu suchá příprava. Ač se to nezdá, pla-
veckého tréninku je pro konkurenceschopnost plavců zapotřebí ještě více.
A víte, čemu se v plaveckém tréninku říká pyramida? To se třeba plave 
v kuse 50 m motýlek, 100 m znak, 200 m prsa, 400 m kraul a pak 400 m 
kraul, 200 m prsa, 100 m znak a 50 m motýlek. Vypadá to na „nejoblíbe-
nější“ tréninkový prvek plavců, co říkáte?

Jana Slováková, spolek Patriot Čelákovice



leden 2020 / 25

aerobik

Sportovní akademie v tomto roce oslaví úžas-
ných 20 let od prvního vstupu na závodní plo-
chu, na které jsme slavili mnoho národních, 
evropských i světových úspěchů ve sportovním 
aerobiku.
Jak tomu bývá, i náš sportovní klub, stejně jako 
celý sportovní aerobik, prošel za 20 let různými 
proměnami. Nejvíce úspěchů slavil čelákovický 
aerobik ještě pod původním názvem Aerobik 
studio Čelákovice, který se díky precizní trénin-
kové přípravě dívek a jejich skvělé prezentaci 
náročných závodních sestav postupně dostal 
mezi nejuznávanější a nejlepší kluby sportovní-
ho aerobiku v ČR.
Mezi nejúspěšnější závodnice patří bezesporu 
Denisa Barešová, která se stala juniorskou mist-
ryní Evropy a světa v jednotlivkyních a v dospělé 
kategorii kromě mnoha titulů mistryň ČR získa-
la i 3x titul mistryně Evropy a teprve jako druhá 
Češka po Olze Šípkové i titul mistryně světa.
Další skvělou závodnicí byla Anna Pačesová, 
vybojovala individuální titul juniorské mistryně 
světa a v triu společně s Markétou Linhartovou 
a Sabinou Horejcovou získaly v dospělé kate-
gorii titul vicemistryně světa.
V mladších kategoriích byly velmi úspěšné na 
mezinárodních závodech Sabina Pavlíková, 
Lucie Dalekorejová, Veronika Švarcová, Bára 
Jandurová, Jana a Iva Poláchovy nebo Daniela 

Löffelmannová. Na tak malý klub v malém měs-
tě je tento výčet světových úspěchů naprosto 
jedinečný. 
V posledních letech vznikl trend neprovozovat 
ve sportovních klubech pouze vrcholový sport, 
ale také přilákat širokou veřejnost k pravidelné-
mu rekreačnímu sportování. Na to náš klub také 
zareagoval a v současné době nabízíme cvičení 
pro širokou veřejnost – kondiční a funkční trénin-
ky jak pro děti, mládež, tak i pro dospělé včetně 
úspěšného projektu Děti na startu a samozřej-
mě specializované přípravky pro začátečníky ve 
sportovním aerobiku. Opět v únoru otevíráme 
nové pololetí úspěšného projektu Děti na startu, 
kam je možné se ještě přihlásit, a od září oteví-
ráme již 6. ročník. Tento projekt je unikátní tím, 
že není jen pro děti sportovně založené, ale mo-
hou zde být děti malé, velké, subtilní či s nadvá-
hou. U všech dětí chceme především probudit 
radost z pohybu, a to se nám daří. Děti si zde 
vyzkouší více sportů najednou a je jim poskyt-
nuta i všeobecná sportovní průprava.
Rádi bychom tímto poděkovali především měs-
tu Čelákovice za podporu, všem milým rodičům 
za skvělou spolupráci a za to, že své děti vedou 
k pohybu a také úžasným sportovcům za výbor-
né výsledky.
Do roku 2020 přejeme nejen sportovcům, ale 
také všem občanům města Čelákovic přede-
vším zdraví, dostatek pozitivní energie, humoru, 
štěstí a lásky. V životě a na životě samotném 
jsou postaveny jen dvě zprávy – špatná a dob-
rá, obě mají stejný podtext: nic netrvá věčně… 
Krásný rok 2020 a mějme se rádi!

Vlaďka Barešová, Markéta Linhartová, 
 Helena Dozorcová, Alice Dozorcová

Sportovní akademie 
Čelákovice slaví 20 let

Denisa Barešová. Foto: archiv spolku

sport 

Pačesová, Horejcová, Linhartová. Foto: archiv spolku

TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Poslední měsíc roku 2019 byl turnaji doslova 
protkán. Prvním turnajem byl Regionální pře-
bor školních družstev, který jsme uspořádali za 
podpory města. Turnaje se zúčastnilo 99 dětí 
a podle předpokladů naši svěřenci postoupili na 
krajské kolo do Neratovic.
Druhý turnaj O pohár starosty města Čeláko-
vic se uskutečnil 7. prosince. Ani tady se naše 
barvy neztratily. V konkurenci 104 hráčů získa-
li zlaté medaile Sabina Jeníková, D10, Bruno 
Topenčík, H12, Karina Nela Müllerová, D14, 
Zuzana Jandová, D16 a Daniel Kubíček, H16. 
Stříbrem se může pochlubit Kristína Burianová, 
D10, Antonín Pešek, H14 a Martin Sedmihrad-
ský, H16. Bronz zbyl pak na Lindu Kubíčkovou, 
D12 a Stellu Guzkovou, D14. Všem gratulujeme!
V soutěži dospělých se daří našemu týmu B pod 
vedením Roberta Kubíčka, tento tým zatím ve 
všech utkáních zvítězil a vede svou skupinu re-
gionálního přeboru.

Šachový oddíl

Vítěz H12 Bruno Topenčík. Foto: archiv oddílu

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic a blíz-
kého okolí mohou získat další informace na www.
spartakcelakovice.cz nebo na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

Oddíl stolního tenisu
Úspěšný podzim oddílu stolního tenisu
Stolním tenistům končí podzimní polovina se-
zony, máme čas trochu bilancovat. A jsme rádi, 
že ji můžeme označit po všech stránkách za 
úspěšnou. Ale popořadě.
A-družstvo mužů vede po polovině soutěže ta-
bulku divize. Ve dnech 7.–8. prosince jsme doma 
sehráli poslední dvě letošní utkání a oba zápasy 
byly dramatické. V sobotu se na šlágr kola s ve-
doucími Neratovicemi přišlo podívat třicet divá-
ků a nestačili koukat, prvních pět zápasů jsme 
prohráli a vypadalo to hodně špatně. Naštěstí ve 
druhé sérii bodovali Matěj Iglo a 14letý Jáchym 
Zacharda a pak znovu Matěj Iglo udolal soupeřo-
vu jedničku. Zbylé body uhrál Petr Dvořák a bylo 
10-7. Body Iglo 2, Dvořák 2, Zacharda 1 + 5x 
skreč. V neděli jsme hostili do té doby čtvrté 
Hudlice a zase jsme začali zle. Celý zápas jsme 
prohrávali a až v samém závěru zápasu jsme za-
chránili cennou remízu, která nás vrátila na pozici 
podzimního mistra. Bodovali Iglo-Kurel v deblu, 
Dvořák 4, Iglo 3, Kurel 1. Od ledna hrajeme 5x 
v řadě doma, tak se přijďte podívat. 
B-družstvo mužů vede o dva body tabulku okres-
ního přeboru první třídy a určitě má na to, poprat 
se o postup do krajské soutěže. C-družstvo mužů 
už se i za pomoci Jirky Míchala z béčka posunulo 
na 3. místo v okresním přeboru 2. třídy. D-druž-
stvo mužů, naše mládež, sbírá zatím zkušenosti 
mezi dospělými v OP3. Zatím 8. místo a jsem pře-
svědčen, že skončí v horní polovině tabulky. Kluci 
makají, kromě školy hrají žákovské soutěže a tur-
naje a 3x týdně trénují. Družstvo E vedené Luká-
šem Skálou a Vaškem Marfincem hraje OP3 pro 
zábavu a jsme moc rádi, že i oni jsou členy party.
Daří se i práce s mládeží. Béčko kluků hraje 
okresní soutěž okresu Mělník, kde jsme zatím na 
5. místě. Absolvujeme i hodně turnajů a sbíráme 
body a umístění. Matěj Vlček vyhrál svoji divi-
zi na krajském turnaji ve Vlašimi minulý týden 
a postoupil o divizi výš, Ondra Čech byl pátý. 
Matěj vyhrál už dva okresní bodováky staršího 
žactva. V mladších se umisťuje hlavně Tomáš 
Musil, ale na čelákovickém turnaji už skončil na 
6. místě Adam Vorasický z letošního náboru. Do 
přípravky nám chodí 20 dětí a už vidíme nové 
talenty, Nikolas, Tobiáš, Ria a další. Celkově je 
práce s dětmi základem a jsme rádi, že se nám 
za podpory Spartaku, rodičů a trenérů daří. 
Ohromný podíl na tom mají Mirek a Matěj Iglovi, 
kteří jsou v sokolovně s dětmi i 5x v týdnu, ale 
pomáhají i další, a za to všem moc díky.
Teď si měsíc odpočineme a budeme plánovat, 
co dál. Je připravené letní soustředění pro děti 
a také chystáme turnaj pro čelákovickou ve-
řejnost. Tak sledujte naše stránky a facebook. 
Hezké Vánoce jsme popřát nestihli, tak ať máte 
úspěšný nový rok, a to nejen za stolem!

Nejbližší domácí utkání v sokolovně vždy od 
17.00 hod.
so 11. 1. Čelákovice A–TTC Říčany A
so 25. 1. Čelákovice A–TTC Slovan Kladno A

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

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

(17.15–19.15 pronájem 1x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30

(19.00–20.00 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.

Výsledek podzimní části mistrovské soutěže 
fotbalistů Unionu nebyl uspokojivý a zůstal da-
leko za představami vedení klubu. Vzhledem 
k tomu, že jarní polovina uplynulého ročníku 
byla uspokojivější, kádr se prakticky nezměnil, 
a tak se nabízí možnost porovnání obou období. 
Podívejme se na tyto výsledky řečí čísel. 
V ročníku 2018/2019 skončil Union na celkově 
7. místě a získal 42 bodů, z toho v jarní polovině
soutěže vybojoval 20 bodů při skóre 32:23, tak
po podzimních 15 zápasech obsadil poslední
příčku s 13 body a skóre 15:20! Celkem velké
manko, a to 17 branek! Spolu s Luštěnicemi
nejmenší počet vstřelených branek. Hlavní pří-
činu vidím v neproměňování šancí a výrazně se
nedařilo dvojici Kadeřábek-Pánek, kteří nastříle-
li na podzim o 14 (9+5) gólů méně než na jaře.
Nejúspěšnějším střelcem podzimu byl Jirka Da-
lekorej se 4 zásahy. Nejplatnějším hráčem pod-
zimu byl Jirka Homola, který odehrál 14 zápasů
a na hřišti pobyl 1 248 minut, následuje Pavel
Bařina s 1 161 minutami. Kádr byl stabilnější
na jaře, kdy celkem sedm hráčů odehrálo více
než 1 000 minut, naopak na podzim jen čty-
ři. Nutno přiznat, že ve druhé části roku 2019
bylo více zraněných, byly tam nějaké překážky
pracovní či osobní a také pět vyloučených! Na
podzim se vystřídalo v dresu Unionu 22 hráčů.
Několik podzimních zajímavostí – 3 výhry o jed-
nu branku, 3 remizy, rozhodovaly penalty (jedna
výhra), v jednom utkání jsme vstřelili 3 branky,
ve čtyřech zápasech jsme neskórovali, 5 porá-
žek o gól, ve čtyřech zápasech prohra o 3 bran-
ky a osm kol bez výhry! To není příliš lichotivá
bilance, vlastně od podzimu 2013 nejhorší (to
jsme uhráli 12 bodů a po jaru sestupovali z kraj-
ského přeboru). Vedení mužstva i hráčský kádr
čeká náročná příprava a budeme doufat, že se
přikloní i štěstíčko.
Příjemnější kapitolou je unionská mládež. Do-
rost postoupil do krajského přeboru, a tak mu-
sel být ustaven i mladší dorost, což se stalo.
Mladší dorost pod vedením trenérů Petrů Kujala

fotbal

SK Union – neradostné 
bilancování

Nejplatnějšíím hráčem podzimu byl obránce Jirka Ho-
mola. Foto: archiv Milana Šikla

a Fantíka skončil po podzimní části na 4. místě 
s bilancí 14 (8-2-4), 45:18 a 26 bodů. Nejvyšší 
výhru zaznamenali proti Klecanům 10:0, na-
opak nejvyšší porážku zažili na Pšovce Mělník 
4:1. Střelecky se dařilo Červenému, který zatí-
žil konta soupeřů 6 góly, a ve všech zápasech 
nastoupili dva hráči Fadrhons a Homola. Starší 
dorost pod vedením stejné dvojice byl „štikou“ 
soutěže a stal se „půlmistrem přeboru“. Ve 
14 mistrovských zápasech 9x vyhrál, tři remi-
zy a dvě porážky při skóre 34:17 a celkem 30 
bodů. Vedení o bod před Poděbrady a o šest 
bodů před Velimí. Nejvyšší výhru zaznamenalo 
mužstvo ve 3. kole s Klecany 7:2. Naopak přišly 
i dvě porážky s Pšovkou a Poděbrady 1:4, resp. 
0:3. Nejplatnějšími hráči byli Fantík, Hromas, 
Kostolány a Choura, kteří nastoupili ve všech 14 
utkáních, a navíc Hromas byl nejúspěšnějším 
střelcem s deseti góly. Před dorostem stojí ná-
ročný úkol udržet současné postavení a uspět 
v kvalifikaci s vítězem „A“ skupiny (momentálně 
vede Beroun).
Nejvyšší krajskou soutěž hrají již několikátou se-
zonu celky mladších a starších žáků. Mladší pod 
trenéry Františkem Gaži a Tomášem Gaži obsa-
dili po podzimu v konkurenci dalších 13 celků 
4. místo se ziskem 24 bodů. Nejvíce branek
nastříleli v utkání s FC Mělník, a to 13:0, naopak
nejhůře dopadli v Poděbradech, kde prohráli
10:4. Střelecky překonal ostatní hráče Kodera,
autor 25 podzimních branek. Starší žáci jsou
druhým týmem Unionu, který bude přezimovat
na čele tabulky, a to s náskokem 3 bodů před
Poděbrady a 6 bodů před Kosmonosy. Union
po podzimu získal 37 bodů, když 12x vyhrál,
jednou remizoval (v Nymburce) a jednou prohrál
(v Poděbradech 5:0). Nejvyšší výhru si připsal
v duelu s Ostrou 10:0. Vedení mužstva, Radek
Skuhravý a Tonda Lopatář, mají zájem udržet
vedení a zabojovat v kvalifikaci s vítězem sku-
piny „A“ (momentálně Beroun). Při hokejovém
střídání nastoupilo ve všech zápasech celkem
sedm hráčů a na střelecký trůn usedl po podzi-
mu Jakub Sebera, autor 19 branek.
Starší přípravka, trenér Pavel Mráz, skončila
ve své skupině okresního přeboru na 2. místě

s bilancí 30 (18-4-8), skóre 89:57. Podzimním 
vítězem byla Odolena Voda. Mladší přípravka 
pod trenérem Petrem Konečným obsadila ve 
své skupině 3. místo. Obě přípravky mají před 
sebou sezónu halových turnajů.
Doufejme, že kvalitní zimní příprava přinese 
zlepšení u dospělých a mládežnické celky udr-
ží na předních pozicích. Určitě bude jarní část 
soutěží náročná pro celý Union.

Milan Šikl
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kam ve volném čase

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).

pátek 10. 1. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES SOŠ ČELÁKOVICE

pátek 17. 1. 19.00 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Komorní filharmonie Pardubice, sólista Pavel 
Šporcl, vstupné: 390 Kč.

sobota 18. 1. 20.00 hod.
HASIČSKÝ PLES

čtvrtek 23. 1. 19.00 hod.
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
Komedie divadelní společnosti Háta, v hlavní 
roli Lukáš Vaculík, vstupné: 340 Kč, platí ZTP 
a senior sleva.

sobota 25. 1. 20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU A NO-
HEJBALU

úterý 28. 1. 9.30 hod.
POHÁDKY POD ŘÍPEM
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

pátek 7. 2. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Střední školy designu Lysá nad Labem

sobota 8. 2. 20.00 hod.
PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

pondělí 10. 2. 19.00 hod.
ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
vstupné: 240 Kč

pátek 14. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Obchodní akademie Lysá nad Labem

do neděle 26. 1.
Městské muzeum
V NADĚJI – UDÁLOSTI LET 1989 A 1990 
V ČELÁKOVICÍCH
Výstava z muzejních sbírek přístupná ve výstav-
ní síni denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

sobota 11. 1. 17.00 hod.
sokolovna
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
TJ Spartak Čelákovice A hostí tým TTC Říčany A.

čtvrtek 16. 1. 18.30 hod.
Městská knihovna
NEUROVĚDA A OSOBNÍ RŮST
přednáška Aleše Stuchlíka

pátek 17. 1. dopoledne
ZŠ J. A. Komenského
DEN OTEVŘENÝCH VSTUPŮ DO HODIN

sobota 18. 1. 9.00 hod.
start i cíl v Sokolovně
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD
38. ročník turistického pochodu na 10 až 40 km

úterý 21. 1. 18.30 hod.
Městská knihovna
BÍLÁ HORA TROCHU JINAK
beseda s Josefem Špidlou k 400. výročí bitvy 
na Bílé hoře

sobota 25. 1. 17.00 hod.
Sokolovna
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
TJ Spartak Čelákovice A hostí tým TTC Slovan 
Kladno A.

neděle 26. 1. 17.00 hod.
Sokolovna
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
TJ Spartak Čelákovice A hostí tým Sokol Lány A.

pátek 31. 1. 9.00–16.00 hod.
klubovna MDDM v KD
Výtvarné dílny – pololetky

úterý 4. 2. 18.30 hod.
Městská knihovna
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA BOŽENY NĚMCOVÉ
přednáška Jaroslava Kreibicha k 200. výročí na-
rození spisovatelky Boženy Němcové

sobota 8. 2. – neděle 8. 3.
Městské muzeum
100. VÝROČÍ ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO
SVAZU
Výstava k zakulacenému výročí Českého ry-
bářského svazu – místní organizace Čelákovice
přístupná ve výstavní síni a infocentru denně
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
V sobotu 8. 2. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

sobota 15. 2. 20.00 hod.
RYBÁŘSKÝ PLES

úterý 18. 2. 19.00 hod.
PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM
Bláznivá detektivní komedie, vstupné: 360, 
320 Kč, platí ZTP a senior sleva.

pátek 21. 2.
PLES GYMNÁZIA ČELÁKOVICE

sobota 22. 2.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
20. ročník, k tanci a poslechu zahrají Dekame-
ron a Feferon.

čtvrtek 27. 2. 9.00, 10.15 hod.
KREJČÍK HONZA – ŠKOLA HROU NA DRUHOU
Divadlo pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 
50 Kč, ZTP: 30 Kč, doprovod zdarma.

pátek 28. 2. 19.00 hod.
JAKUB DĚKAN & BAND + PEKAŘ
koncert

pátek 3. 4. 20.00 hod.
POKÁČ
koncert, vstupné: 350 Kč

středa 15. 4. 19.00 hod.
BENÁTKY POD SNĚHEM
situační komedie

neděle 19. 4. 15.00 hod.
LOTRANDO A ZUBEJDA
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 
180 Kč.

středa 22. 4. 20.00 hod.
PARTIČKA
Partička s Michalem Suchánkem, Richardem 
Genzerem, Igorem Chmelou, Michalem Novot-
ným a Danielem Danglem, vstupné: 480 Kč.

pátek 24. 4. 20.00 hod.
WOHNOUT – MÁME NA MÍŇ TOUR
koncert, vstupné: 350 Kč

středa 29. 4. 19.00 hod.
BRATŘI EBENOVÉ
vstupné: 350 Kč

středa 6. 5. 19.00 hod.
LEŽ
Komedie o partnerských vztazích, vstupné: 
320 a 360 Kč, platí ZTP a senior sleva.

Zdroj: agentura

Jaromír Hanzlík. Foto: agentura 




