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 Rok 2005 

 
LEDEN 

 

Počasí: Nový rok začal bez sněhu. 1. – 6. bylo zataženo, větrno, s častým deštěm a s 

teplotami +2 až +7°C. Od 6. do 11. bylo převážně slunečno, ranní +3°C a odpolední až 

+11°C. Studená fronta s deštěm a sněžením přešla 12. - 14., ranní teploty na +1°C a odpolední 

+4°C. 15. - 18. bylo opět jasno a dále se ochlazovalo až na ranních -6°C, odpoledne bylo 

k nule. 19. – 24. bylo proměnlivo, větrno s náhlými dešťovými a sněhovými přeháňkami a 

s kolísáním teplot, ráno -3 až +3°C a odpoledne +1 až +6°C. 19. nasněžilo 1 cm a 22. asi 2 

cm. V posledním týdnu jasno až oblačno, ranní -2 až -8°C, odpolední +1 až -4°C. Stálé 

mrazivé počasí bez srážek umožnilo bruslit na zamrzlém Grádu. Úhrn dešťových srážek 42,1 

mm, sněhových 11 cm, sníh ležel 24. – 31.     

 Tradiční ekumenické pobožnosti křesťanů nesly motiv vyhnout se střetu civilizací, 

kultur a náboženství a usilovat o smíření, dialog a spolupráci. Společné modlitby se konaly 

12. v Husově sboru Církve československé husitské, 19. ve sboru Církve bratrské a 22. na 

děkanství církve římskokatolické.  

9. skončila vánoční výstava Čelákovický betlém a zima v obrazech Čeňka Jandy ve 

výstavní síni Městského muzea. První výstava roku byla zahájena 15. pod názvem 

„Kolorované fotografie ze starého Ruska (1896 – 1936)“. Představila snímky kolínského 

fotografa Františka Krátkého z carské korunovace 1896 a snímky neznámých českých autorů 

z pozdější doby. Fotografie byly pro výstavu vyrobeny z unikátních kolorovaných diapozitivů 

rozměru 85 x 85 mm a jsou majetkem chebské Galerie fotografie G4, jejíž pracovník Pavel 

Scheufler také připravil katalog. Výstava byla prodloužena do 13. 3. (příloha 1/05). 

 Spolek přátel čelákovického muzea (dále jen SPČM) uspořádal 21. v Městském muzeu 

koncert z děl českých i světových klasiků 19. století v podání Marka Šulce – basbaryton a 

Hany Janebové – klavír (příloha 2/05). 

 Občanské sdružení Jiřina uspořádalo 28. ples „Tenkrát na Východě“. Recesistická 

akce dbala na dobovou výzdobu včetně uniforem ozbrojených složek, pionýrů, příchod 

Gustáva Husáka atd. Náklady plesu hradili sponzoři, výnos byl věnován na výsadbu borového 

háje a na vybudování loděnice místních vodáků (příloha 3/05). 

Rada města zasedala 13. Jednala o postupu při řešení dotace na dům č. 109. Finanční 

ředitelství v Praze totiž 23. 12. 2004 zamítlo odvolání města proti vrácení dotace 4.160.000,- 

Kč a proti placení penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.292.160,- Kč. Rada se 

rozhodla požádat Ministerstvo financí ČR o prominutí odvodu a penále a Finanční úřad Praha 

– východ o posečkání odvodu z důvodu vysokého finančního zatížení města (havarijní stav 

ZŠ Kostelní, MŠ Přístavní, přehled splátek a úvěrů). 

Rada souhlasila s odstraněním stavby nohejbalového kurtu v areálu Městského 

stadionu pro údajné bránění ve vstupu do kanalizačních stok. Rada schválila nový Ceník 

služeb a prací Technických služeb Čelákovice platný od 1.2.2005 a Ceník likvidace odpadů 

podle katalogu odpadů. 

 Zastupitelstvo města se sešlo mimořádně 26., aby zvážilo podání žaloby proti 

vyměřenému vrácení dotace a penále za porušení rozpočtové kázně při stavbě domu č. 109. 

Někteří zastupitelé byli pro podání žaloby, další zdůvodnili svůj nesouhlas evidentním 

porušením dotační smlouvy. Došlo ke kuriózní situaci: Při hlasování pro podání žaloby byl 

výsledek 8:9. Starosta nechal ovšem hlasovat také proti podání žaloby, kdy 9 zastupitelů 

zopakovalo svůj záporný postoj k podání žaloby, avšak proti (tj. pro podání žaloby) hlasovalo 

jen 7 zastupitelů a Ing. Šalda se zdržel hlasování. Rozhodnutí se proto přesunulo na příští 

schůzi Zastupitelstva. 



 2 

 Zastupitelé revidovali své usnesení z 15. 12. 2004 a stanovili budoucímu odběrateli 

plynu v Záluží výši finančního příspěvku, splatného do 30. 4. 2005, na 10.000,- Kč. Město o 

dotaci na tuto akci nepožádá, protože nemůže zajistit, že se občané k odběru ve stanoveném 

termínu skutečně připojí. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o prodeji obytného domu č. 1335 

V Prokopě včetně pozemku za 1.602.000,- Kč (prodej se uskutečnil obálkovou metodou) a 

žádost o dotaci ze státního programu na podporu úspor elektrické energie na rekonstrukci 

veřejného osvětlení Za Dráhou ve výši 25% z investice 3.165.000,- Kč. Při této akci bude 

ponecháno 8 stávajících svítidel a instalováno 53 nových, úspornějších.    

Městský dům dětí a mládeže opustil budovu Mateřské školy v Komenského ulici a 

začal využívat dvě učebny v 1. patře ZŠ Komenského 414. 

 

 

ÚNOR 
 

 Počasí: Poslední lednový den přišla obleva, do 4. bylo proměnlivo s deštěm a 

sněžením, ale sníh se neudržel. Ráno -1°C, odpoledne +1 až +3°C. Od 5. do 9. jasno až 

polojasno bez srážek, ráno -6 až -8°C, odpoledne -3 až -1°C. 10. – 12. přešla teplá fronta 

s vydatným deštěm a oteplením na +3°C ráno a +7°C odpoledne. 13. se vyjasnilo a začalo se 

vracet typické zimní počasí. Od 14. do 22. bylo proměnlivo, ranní teploty -4 až -1°C, 

odpolední -1 až +2°C, s častým sněžením: 14. 1 cm, 16. 2 cm, 17. a 19. 1 cm, 21. 2 cm a 22. 7 

cm sněhu. Od 23. do 28. skoro jasno, noční teploty klesaly na -8 až -3°C a nejvyšší denní 

vystupovaly k -2 až +2°C. Poslední únorová sněhová nadílka přišla 27. (2 cm). Měsíční úhrn 

dešťových srážek 35,2 mm, sněhových 13 cm. Sníh ležel 14. – 28. 

 Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo městu dotaci 6.705.000,- Kč na odstranění 

havárie kotelny v ZŠ Kostelní díky iniciativě místní organizace ČSSD a poslankyně 

Parlamentu ČR za ČSSD Anny Čurdové. 

 4. povolil Finanční úřad městu posečkání daně za rok 2002 ve výši 2.500.000,- Kč do 

rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení dotačních pravidel při stavbě 

domu č. 109; město dosud splatilo 1.750.000,- Kč. 9. zaslal FÚ městu platební výměry na 

vrácení dotace 61 mil. Kč a na odvod 52.981.822,- Kč penále za porušení rozpočtové kázně 

při rekonstrukci a modernizaci ZŠ Komenského. Radnice na tuto katastrofální situaci 

reagovala žádostmi Ministerstvu financí o prominutí a o posečkání platby daně.  

 9. se v Kulturním domě sešli občané s investorem Jindřichem Procházkou nad 

problémy s připravovanou obytnou zónou V Rybníčkách. Obyvatele starších rodinných 

domků na pravém břehu Čelákovického potoka zajímaly úpravy potočního koryta. Měli 

obavy ze zvyšování již tak vysoké hladiny podzemní vody, jež jsou vyvolány tím, že stará 

zástavba stojí v terénní prohlubni podél původního koryta.  

 10. - 11. proběhl zápis dětí do 1. tříd základní školy. Do ZŠ Kostelní bylo pro školní 

rok 2005/06 zapsáno 27, do ZŠ Komenského 58, celkem 85 dětí (loni 112). 

 „24 hodin našeho města – Jak žilo naše město 17. prosince 2004“ byl název 

fotografické soutěže vyhlášené Spolkem přátel čelákovického muzea. 12. vyhlásila 

místopředsedkyně Spolku Mgr. Jaroslava Musílková v Městském muzeu výsledky soutěže a 

zahájila výstavu 31 prací z 73 došlých. V kategorii do 15 let byla oceněna Michaela 

Chroustová z fotografického kroužku Gymnázia vedeného Rudolfem Chlumeckým za snímek 

holčičky v kadeřnictví „Ještě mi to obarvěte“. V kategorii do 20 let byla oceněna Tereza 

Parajňáková z téhož kroužku za snímek „Důležitá porada“, zachycující typické dopolední 

setkání seniorů při cestě za nákupem. Kategorii dospělých vyhrála Eva Zavadilová, učitelka 

Gymnázia v Brandýse. V kategorii nejlepší barevné fotografie byl oceněn soubor 4 snímků 

Jany Slovákové „Cedule“ ilustrující dnešní kulturu vývěsních štítů. Za nejlepší černobílou 

fotografii byla oceněna Tereza Parajňáková. Výstava trvala do 13. března (příloha 4/05). 
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 17. uzavřel Krajský úřad opakované výběrové řízení a doporučil zdravotním 

pojišťovnám uzavřít smlouvu o zdravotní péči v Čelákovicích s oční lékařkou MUDr. 

Elenou Ryvolovou. Neuspěli Nemocnice s poliklinikou v Brandýse n. L. a MUDr. Havránek 

z Horních Počernic. 

21. se v Muzeu konal další koncert SPČM, Kytarový recitál Lubomíra Dočkala, 

absolventa ZUŠ Čelákovice (učitel Jan Ferles) a Státní konzervatoře v Praze, nyní studenta 

Hudební akademie ve Štýrském Hradci. Provedl díla Fernanda Sora, J. K. Mertze ad. (příloha 

5/05). 

Mimořádná valná hromada sdružení „Zdroj pitné vody Káraný“, jehož členem je 

také město Čelákovice, se konala 22. Dokončila likvidaci probíhající od roku 2002 a rozdělila 

likvidační zůstatek 230.040.000,- Kč, z něhož městu připadly dvě akcie v hodnotě téměř 5 

mil. Kč. 

24. uspořádal Klub kaktusářů přednášku Václava Jakubce z Luštěnic „Čína očima 

starosty středočeské obce“ v Městském muzeu, týž den představila Ilona Füzéková své 

zážitky vysokohorského turisty v Městské knihovně v pořadu „Kamčatka – putování mezi 

sopkami“. 

 10. zasedala Rada města. Ve výběrovém řízení na prodej pozemků 8437 m
2
 a 6001 

m
2
 v komerční zóně byly vyhodnoceny nabídky společností Pro-Sin, s.r.o., Roztoky u Prahy, 

Plus-Discount, s.r.o., Radonice a KLM Development Říčany. Realitní kancelář Bonus 

doporučila při prodeji jednoho pozemku firmu Pro-Sin, při prodeji obou pozemků firmu 

KLM. Rada uložila RK Bonus připravit návrhy kupních smluv, urbanistickou studii a 

konkretizovat budoucího uživatele do 25. února. Schválila dohodu o pracovní činnosti 

s vyškolenými členy Sdružení dobrovolných hasičů Liborem Tomečkem, Danielem Krejčím a 

Jiřím Hanzlem na odchyt toulavých zvířat. Pokyn k odchytu může dát vedoucí odboru 

životního prostředí nebo její zástupce a Policie České republiky. 

 Zastupitelstvo města zasedalo mimořádně 21. Podání žaloby proti vrácení dotace a 

vyměřenému penále za porušení rozpočtové kázně při stavbě domu č. 109 bylo shledáno 

riskantním a odmítnuto v poměru 16:3 (pro hlasovali zastupitelé Ing. Šalda, PaedDr. Rýdlo a 

Ing. Adámek). Bylo schváleno prvních 12 smluv o prodeji bytů v domech č. 1462, 1463, 1464 

v Rumunské ulici včetně alikvotní části pozemků po 4.200,- Kč/ m
2
. 

Město bylo ze zákona povinno schválit novou zřizovací listinu Městského muzea a 

vymezit v ní standardy veřejné služby, obory působnosti a sběrné území. Rada předložila 

zastupitelům návrh Dodatku č. 1 ke stávající zřizovací listině z 28.6.2001 ve variantě C, 

radikálně omezující sběrnou oblast muzea na 15 obcí. Zastupitel Iglo, vycházeje z hrozícího 

omezení činnosti Muzea, podal návrh na přijetí varianty A, jež zachovává stávající rozsah 

sběrných území v oborech archeologie, přírodovědy a historie, a návrh na ustavení komise 

zastupitelů k posouzení finanční situace Muzea. Většina zastupitelů jeho návrhy odmítla a 

zastupitelé schválili 15 hlasy (proti byli Iglo, Duník a Masár) dodatek vymezující sběrnou 

oblast jednotně pro všechny tři obory Muzea v katastrálních územích 15 obcí o ploše asi 30 

km
2
: Čelákovice (vč. Císařské Kuchyně), Horoušany (vč. Horoušánek), Jirny (vč. Nových 

Jiren), Káraný, Kozovazy, Lázně Toušeň, Mochov, Mstětice, Nehvizdy (vč. Nehvízdek), 

Nový Vestec, Sedlčánky, Šestajovice, Vyšehořovice, Záluží a Zeleneč. Sběrné území 

historické by se tak zmenšilo pouze o obec Přerov nad Labem, přírodovědné na polovinu 

předáním obcí od Konětop přes Starou Lysou po Velenku a archeologické by se zredukovalo 

asi na třetinu  předáním obcí jižně od Horoušan a severně od Káraného. Téměř hodinová 

bouřlivá diskuse nic nezměnila na postojích zastupitelů ani ředitele Muzea a diskutujících 

občanů. Podle místostarosty Mgr. Bodláka město tak postupuje z důvodů finančních; mj. 

proto, že od 1.1.2005 přešly archeologické sbírky z majetku státu do majetku zřizovatele 

muzea. Ředitel Muzea Jaroslav Špaček a zastupitel Iglo poukazovali na porušení kontinuity 

archeologických výzkumů. Tvrzení starosty a některých dalších zastupitelů, že nikdo nebude 
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bránit archeologické činnosti Muzea překračující sběrné území, nebylo věcným argumentem, 

neboť sběrné oblasti muzeí jsou koordinovány a nelze je libovolně měnit. Ředitel Špaček 

poukázal v rozhovoru s týdeníkem TOK na to, že nedokončení nasmlouvaných záchranných 

archeologických výzkumů v „odstoupených“ oblastech by mohlo vést až k soudním sporům 

(přílohy 6/05).  

Zastupitelstvo rozdělilo dotace na činnost sportovních oddílů a občanských 

sdružení pro rok 2005 v celkové výši 482.000,- Kč. 

Organizace / ohlášený účel dotace Požadavek v tis. Kč Dotace v tis. Kč 

Český svaz chovatelů: Místní a okresní 

     výstava zvířat, výstava hub 

20 15 

Sdružení dobrovolných hasičů Čelákovice: 

     Soutěže, soustředění mládeže, letní tábor 

30 10 

Sdružení dobrovolných hasičů Sedlčánky 

     Společenské akce, práce s mládeží 

10 5 

Občanský výbor Záluží:  

     Sportovní a kulturní akce pro děti 

15 5 

Občanské sdružení Jiřina: 

     Akce pro děti 

0 5 

Mateřské centrum: Vedení účetnictví, kursy 

     A přednášky pro maminky, akce pro děti 

22 10 

Občanské sdružení CzelaNet:  

     Rozvoj městské počítačové sítě 

50 10 

Junák: Letní tábor 15 10 

Spolek přátel městského muzea 

     Koncerty, přednášky 

80 10 

Celkem 242 80 

Rezerva  20 

 

 

Sportovní oddíl / 

ohlášený účel dotace 

Požadavek Přidělená dotace Celkem 

Členové Na náklady Za výsledky 

TJ Spartak: Provozní 

náklady, soutěže 

250 55 5 15 75 

SK Union: Péče o 

stadion, soutěže 

550 46 59 0 105 

Tenisový klub: re- 

konstr. Dvorce č.6 

100 15 15 0 30 

Volejbal.sport.klub: 

péče o areál, soutěže 

250 12 40 0 52 

Orka florbal: nájmy, 

soutěže 

50 20 0 0 20 

1. Čelákovický klub 

vodáků a potápěčů: 

rekonstrukce 

sociálního zařízení 

340 10 10 10 30 

SK Záluží: 

zavlažování hřiště 

31 5 5 0 10 

Sportovní aerobik: 

Mezinárodní soutěže 

80 13 0 15 28 
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Škola Taekwon-Do: 

Mezinárodní soutěže 

0 7 0 10 17 

Sokol Sedlčánky: 

Sportovní akce 

10 1 4 0 5 

Součet 1661    402 

Rezerva     48 

 

 50% dotací sportovním klubům se přidělovalo podle členské základny: 72,- Kč na 

dospělého člena, dvojnásobek na člena od 15 do 18 let a trojnásobek na člena do 15 let. 50% 

dotací bylo rozděleno ze 75% podle nákladů na činnost a z 25% podle dosažených výsledků 

v roce 2004. 

  

 

BŘEZEN 
 

 Počasí: 1. – 3. jasno, ranní teploty -9 až -11°C a odpolední -1 až +2°C. 2. jsme 

zaznamenali nejnižší ranní teplotu této zimy s -11°C (Horská Kvilda na Šumavě -31,2°C). 5. 

– 11. zataženo s ranními teplotami -6 až -1°C a odpoledními +1 až +4°C. 6. a 8.  napadlo po 1 

cm sněhu, 10. asi 0,5 cm sněhu. 12. – 13. přešla teplá fronta s ranními teplotami kolem nuly a 

odpoledními do +4°C. Za silného větru a smíšených srážek roztál sníh ležící nepřetržitě od 14. 

února. 14. – 18. se výrazně oteplovalo a do Čelákovic vstoupilo jaro: Ranní teploty stoupaly 

od -2 až na +10°C a odpolední od +8 na +17°C. 19. - 22. se přechodně ochladilo, bylo jasno, 

ráno -3 až -1°C, odpoledne +5 až +9°C. Od 23. se ustálilo teplé jarní počasí s převážně jasnou 

oblohou a ranními teplotami +1 až +9°C a odpoledními +11 až +16°C. Měsíc byl srážkově 

chudý (jen 13,6 mm deště), slabě pršelo 17., 19. a 26. Úhrn sněhových srážek 2 cm. 

 10. byla dokončena úprava silničního provozu na místních komunikacích v oblasti 

mezi ulicemi Masarykova, Vašátkova, V Rybníčkách, Rumunská, Spojovací, J. Zeyera, S. K. 

Neumanna a Bratří Čapků. Úpravy měly zjednodušit křižovatkové pohyby, přinést víc 

parkovacích míst a zklidnit dopravu. Ul. J. Zeyera je jednosměrná od nádraží ČD k ul. Sv. 

Čecha a Palackého ul. v opačném směru k nádraží ČD. Havlíčkova je nově jednosměrná od 

ul. J. Zeyera k Palackého a od Vašátkovy k Palackého. Ve směru od Masarykovy jsou 

jednosměrné ulice Vašátkova, Jiráskova a P. Jilemnického. Klidová zóna platí v ulicích S. K. 

Neumanna, Bratří Čapků, P. Bezruče, v obousměrné části Havlíčkovy a v části ul. Sv. Čecha 

mezi ulicemi J. Zeyera a P. Bezruče (příloha 7/05). 

5. proběhlo na děkanství církve římskokatolické 4. ekumenické setkání církví 

v Čelákovicích k Světovému dni modliteb; program připravený polskými sestrami nesl název 

„Ať naše světlo svítí“ 

5. se pod záštitou starosty konal v hale BIOS 3. ročník K&K Cupu, turnaje trojic 

osobností nad 40 let v nohejbalu za účasti 12 trojic z celé republiky s extraligovými a 

prvoligovými hráči. Čelákovičtí Krčál, Holub a Vostrý obsadili 3. místo. 

12. v klubu Čajovna v Lipové ulici koncertovaly dvě jazzové kapely: Kytarové duo 

Tony Viktora + Pavel Kopecký a Igor Stravinskij Poetic Philharmony. V restauraci U 

Bohuslavů se konal tradiční mariášový turnaj za účasti 28 hráčů. Zvítězil Jiří Matěk z Báště, 

na 2. místě Jan Pecháček, na 3. místě Jaroslav Kukla. Nejstarším účastníkem byl 93letý 

Antonín Koukal.  

Městské muzeum otevřelo 18. ve vstupní místnosti výstavu „Krajky z nových 

přírůstků muzea“ (do 19. června), představující výběr z krajek, jež Muzeum získalo jako 

ohlas na úspěšnou výstavu z roku 2004 (přílohy 8a,b/05), a 19. zahájilo vernisáží výstavu 

obrazů Nikoly Strašilové „Malováno štětcem“ (do 10. dubna). Úvodní slovo pronesl 

brandýský novinář Miroslav Šnaiberk, hrál Blues band kapitána Picarda (přílohy 9a,b/05). 
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Tání sněhu na horách zdvihlo hladinu Labe. Byl vyhlášen 2. stupeň povodňové 

aktivity, řeka kulminovala 20. asi půl metru pod pobřežní cestou u Městského stadionu. 

Jezová pole byla otevřena, hladiny pod a nad jezem se téměř vyrovnaly (rozdíl jen 69 cm), 

hladina řeky pod jezem se zvýšila o 222 cm a průtok dosahoval 437 m
3
/sec. (dlouhodobý 

průměrný průtok 74 m
3
/sec.). 

20. byl v ranních hodinách v restauraci s nepřetržitým provozem Platan v Masarykově 

ul. nalezen mrtvý 61letý muž. V restauraci seděl od odpoledních hodin předešlého dne, lékař 

vyloučil cizí zavinění.  

30. se na Gymnáziu konala studentská ekologická konference za účasti Ing. Václava 

Berouška z České inspekce životního prostředí, RNDr. Jindřicha Perlíka ze sdružení Arnika a 

Ing. Václava Jiráska z Povodí Labe. Konferenci, jíž se účastnili také studenti středních škol 

z Brandýsa nad Labem, připravila Mgr. Hana Samochinová. 

31. navštívil Gymnázium poslanec Evropského parlamentu za ODS Hynek 

Fajmon. Studenty vyšších tříd informoval o EU a diskutoval s nimi na různá aktuální témata 

(příloha 10/05). 

21. uspořádala Krajská hospodářská komora, oblast Praha – východ, první neformální 

setkání podnikatelů z Čelákovic. Setkání řídil člen představenstva KHK Ing. Miroslav 

Eliášek. Informoval o práci Informačního místa pro podnikatele, zástupci Komerční banky 

představili své produkty pro rozvoj podnikání a starosta města seznámil přítomné 

s investičními záměry města.  

 Rada města zasedala 10. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, s.r.o., předložily 

výsledky hospodaření za rok 2004: zisk 1 mil. Kč, ztráta ze stočného 374.000,- Kč, městu 

vyplaceno na nájemném 6.080.000,- Kč. Rada schválila smlouvu s firmou Aquamont, s.r.o., 

Mladá Boleslav na rekonstrukci dešťové kanalizace v Sedlčánkách a smlouvu s firmou 

Strabag, a.s., Beroun na rekonstrukci místních komunikací v Sedlčánkách a smlouvu 

s obchodní společností SuRes, s.r.o., na rekonstrukci pojezdného chodníku v ulici U Učiliště. 

Firma vybudovala nájezdovou rampu k vnitřním garážím a na své náklady upraví nájezdovou 

rampu s vyústěním do Sokolovské ulice do 30.června.  

 Rada uložila řediteli Městského muzea J. Špačkovi jednat s Akademií věd ČR o změně 

rozsahu provádění archeologických výzkumů podle vymezení sběrné oblasti v dodatku č.1 

zřizovací listiny Muzea z 21.2.2005 a písemně informovat Radu o postupu do 31.března. 

 Zastupitelstvo města zasedalo 30. a schválilo smlouvy o budoucích kupních 

smlouvách na nákup pozemků pro výstavbu lávky přes Labe v katastrálním území Čelákovic 

a Káraného o výměře 8102 m
2 

v ceně od 100 do 150 Kč/m
2
. Povodí Labe trvalo na posunutí 

pravobřežního pilíře o 5 m od vody za protipovodňovou hráz, čímž by se rozpětí mostního 

pole zvětšilo ze 156 m na 161 m a lávka by byla dražší. Bude umístěna pod Kovohutěmi s 

nájezdem z ulic Křižíkova – Jiřinská podél plotu Kovohutí a s napojením na budoucí 

obchvatovou komunikaci Přístavní. Zastupitel Miroslav Leypold Iglo předložil žádost 

hejtmanu Středočeského kraje Ing. Petru Bendlovi z 23. února o prověření zákonnosti 

usnesení Zastupitelstva z 21. února. Podle něho Dodatek k zakládací listině zúžil sběrnou 

oblast Muzea na 60% v rozporu s §10b zákona 483/04. Žádal rovněž o prověření finančního 

zajištění činnosti Muzea.  

 V záležitosti dotace na dostavbu a modernizaci ZŠ Komenského byla schválena žádost 

o prominutí odvodu a penále a žádost o posečkání platby daně za porušení rozpočtové kázně; 

Rada města rozhodla, že se proti platebním výměrům nebude na radu právního zástupce města 

Mgr. Marka Nespaly odvolávat.  

 Zastupitelé schválili 22 smluv o prodeji bytů v domech č. 1462, 1463, 1464 

v Rumunské ulici a v domě č. 1631 v ulici Na Stráni včetně alikvotní části pozemků. Byla 

schválena smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek 3571/2 a smlouva o příspěvku na 

výstavbu kruhového objezdu v průmyslové zóně. Ve výběrovém řízení bylo obesláno 6 firem, 
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zúčastnily se 3, vybrána byla firma Pro-Sin, s.r.o., Roztoky u Prahy jako kupec pozemku o 

8.437 m
2
 po 850,- Kč, celkem za 7.171.450,- Kč. Dalších 1.500.000,- Kč poskytne firma na 

výstavbu  kruhového objezdu a 375.750,- Kč na elektrifikaci pozemku. Zastupitel Iglo se 

pozastavil nad účastí firmy KLM Říčany, která vznikla 1 měsíc před soutěží a nesplnila 

podmínky zadání (neuvedla, kým bude objekt provozován; na podkladovém výkresu uveden 

LIDL, ale ten se od toho distancoval.)  

 Zastupitelstvo schválilo smlouvu o převodu základní technické infrastruktury v obytné 

zóně V Rybníčkách mezi městem a vlastníky pozemků; město uhradí max. 500.000,- Kč bez 

DPH na úpravu koryta potoka, které uplatní u budoucích investorů. Zastupitelé upravili 

jednací řád Zastupitelstva v článku VII, odst. 9,10: Usnesení budou zveřejňována  bez 

osobních údajů.   

 Rada města uložila 13.ledna TJ Spartak odstranit nohejbalový kurt, aby se vozidla 

VaK mohla v případě havárie dostat ke dvěma kanalizačním šachtám. Zástupci TJ Spartak 

mezitím potvrdili, že našli s vodohospodáři jiné řešení (vjezd vraty u Labe), a připomněli, že 

další dvě kanalizační šachty jsou pro těžkou techniku stejně nepřístupné. Podle nich byla 

Rada města zkresleně informována. Již dříve písemně svolili k přejezdu automobilů přes 

nohejbalový kurt. Zastupitelstvo proto revokovalo minulé usnesení a povolilo vyplatit TJ 

Spartak příspěvek 75.000,- Kč na rok 2005. 

 

 

DUBEN 
 

 Počasí: Duben začal přechodným ochlazením z 31. března. 1. bylo ráno při jasné 

obloze -2°C a odpoledne +10°C. Do 5. se oteplovalo, bylo jasno, ranní -1 až +4°C, odpolední 

+13 až +21°C. Od 5. bylo oblačno až zataženo, pršelo v noci 5. a 7. a trvale mrholilo 8. – 9. 

Teploty se 6. – 10. snižovaly, ráno od +11°C na +3°C a odpoledne z +21°C na +8°C. 11. – 19. 

bylo převážně jasno, ráno 3 až 8°C a odpoledne 13 až 23°C. Od 20. se v severním proudění 

prudce ochlazovalo, 21. – 23. ráno mírně mrzlo a rozkvetlé meruňky byly mrazem popáleny. 

Od 24. se obnovilo teplé počasí, ranní teploty 4 až 10°C a odpolední  15 až 21°C 

s proměnlivou oblačností. 26. přišel první vydatný jarní déšť, pršelo také 27., jaro bylo však 

celkově velmi suché. Měsíční úhrn dešťových srážek 24 mm.    

 Poslankyně ČSSD Anna Čurdová jednala 4. v Čelákovicích. Se starostou a členy 

místní organizace ČSSD diskutovala o dotacích a o zadluženosti měst, navštívila Základní 

školu v Kostelní ulici. Funkcionáři města jí poděkovali za pomoc při zajištění dotace na 

opravu kotelny v ZŠ Kostelní a při jednáních o zřízení železniční zastávky v Jiřině. 

   Klub kaktusářů uspořádal 7. přednášku Martina Tvrdíka z Úval „Poprvé v Mexiku“ o 

jeho cestě na podzim 2004. Vokální acapelový soubor Geshem vystoupil 10. v Husově sboru 

s duchovními písněmi různých tradic (příloha 12/05). 

  11. navštívil město poslanec ODS Petr Tluchoř z Brandýsa nad Labem. Se starostou 

města jednal o silničním obchvatu, o prodeji zdravotního střediska a o dotačních problémech; 

jednal i s ředitelem Městského muzea. 

 16. zorganizoval První čelákovický klub vodáků a potápěčů Vejšlap jarním Polabím 

po trasách 7, 12 a 25 km pro pěší i pro cyklisty. V cíli čekaly na turisty soutěže, jízda na 

motorovém člunu a na lodích. 

 23. zvítězili starší žáci Sboru dobrovolných hasičů v Čelákovicích v 3. ročníku 

Memoriálu Ladislava Báči v požárním útoku. Soutěž se konala na školním hřišti ZŠ 

Komenského. 

 V Městském muzeu se 23. otevřela výstava fotografií Heleny Dvorné, keramiky 

Jany Kabelkové a plastik Nika Ivaniny (přílohy 13a,b/05). V podvečer navštívila výstavu 

E. Gissingová – Diamantová. Výstava trvala do 15. května. Rovněž 23. se v Muzeu konal 
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koncert z liturgických zpěvů světových autorů v podání Věry Rouskové – soprán, Ivany 

Kořínkové – klavír, Hany Kořínkové – flétna a Terezy Bajerové – kytara (příloha 14/05). 

 25. zasadili studenti Gymnázia na školním hřišti Strom Evropské unie. Lípu stojící 

na jihovýchodním okraji běžeckého oválu dodala firma Štěpán-Hauk-Ustohal z Říčan.  

 26. se v Kulturním domě mohli občané setkat s Janem Vidímem, poslancem ODS, 

předsedou výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny. 

 7. zasedala Rada města. Schválila smlouvu o budoucí kupní a nájemní smlouvě 

s firmou SALMED, s.r.o., Čelákovice, protože město usiluje o koupi zdravotního střediska od 

Středočeského kraje. Rada vzala na vědomí odmítavý postoj 77,5% členů Společenství 

vlastníků bytů v domě č. 1759 ve Volmanově ul. ke stavbě myčky automobilů u čerpací 

stanice v těsném sousedství domu. Rada vybrala nabídku firmy Strabag, a.s., Beroun na 

úpravu chodníku U Učiliště a na výstavbu rampy do garáží a schválila smlouvu o dílo 

s Pražskými silničními a vodohospodářskými stavbami, a.s., Praha 10 na rekonstrukci 

Stankovského ulice ve 2. etapě do 31. května. Rada odvolala Janu Šťastnou z komise pro 

rozvoj města a jmenovala do ní Ing. Danu Teichmanovou, jež se vrátila po mateřské dovolené 

na funkci vedoucí odboru rozvoje města.  

 Rada souhlasila s převedením vysílacího zařízení studia Manola video, s.r.o., v Lysé 

nad Labem v přibližné hodnotě 50.000,- Kč, jež je majetkem města, na p. Jaška, jenž za to 

bude v roce 2005 provozovat městský informační kanál. 
 

 

KVĚTEN 
 

 Počasí: Letní vedra 1. – 2. s ranními teplotami 11 až 13°C a odpoledními 25 až 28°C 

byla od 3. do 10. vystřídána studenou frontou s četnými přeháňkami, bouřkami 3. a 10. při 

ranních teplotách 12 až 3°C a odpoledních  11 až 16°C. Suché polojasné počasí 11. – 15. 

přineslo nízké ranní teploty 9 až 3°C a odpolední 13 až 23°C. 16. – 18. přešla studená fronta 

s přeháňkami, ranními teplotami 8°C a odpoledními 18 až 10°C. Od 19. do 22. se oteplovalo, 

ráno +5 až +15°C a odpoledne +18 až +24°C. V pondělí 23. přešla studená fronta 

s celonočním vydatným deštěm, ale následoval návrat teplých dnů se stoupajícími teplotami 

od +9 do +18°C ráno a odpoledne až k tropickým hodnotám: 29. bylo +32°C ve stínu, poté 

30. přišly bouřky s vydatným, naštěstí ne ničivým deštěm. 31. teploty poklesly na max. 

+17°C. Měsíční úhrn dešťových srážek 47,1 mm.  

1. máj slavila veřejně jen místní organizace Komunistické strany Čech a Moravy 

tradičním shromážděním v parku u Městské knihovny za účasti poslance Ing. Stanislava 

Fischera.  

K 60. výročí konce druhé světové války byly uspořádány četné kulturní a 

společenské akce: 3. vystoupil v Kulturním domě Komorní orchestr Jana Zacha řízený Mgr. 

Bohumírem Hanžlíkem s koncertem světových a českých  populárních melodií (příloha 

15a,b/05). Ve foyer byla zároveň k vidění výstava fotografií „Květen 1945“ z fondů 

Městského muzea. 6.uctili představitelé města památku padlých pietním aktem u pomníku 

na náměstí, při němž byla přečtena jména 66 obětí nacistického pronásledování z Čelákovic. 

8. se konalo shromáždění církví i veřejnosti v Husově sboru Církve československé 

husitské, na němž promluvil místostarosta Bodlák a přečetl úryvek z dopisu totálně 

nasazeného českého mladíka, jenž v Německu zahynul. Slavnost doprovodil varhanní koncert 

Ireny Štěpánové a pěveckého sboru Resonance pod vedením M. Pospíšilové. Místní 

organizace KSČM vzpomněla výročí pietními akty u pomníků Rudé armády v Sedlčánkách 

8. a v Záluží 9. V Městské knihovně se 12. sešlo 12 čelákovických občanů – pamětníků 

k besedě „Pamětníci vzpomínají na události druhé světové války“. MUDr. Jaroslav Švorc 

mluvil o zážitcích z rodného Mochova, o skrývání se před pracovním nasazením ve 
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Volmanově továrně a o náhradním studiu oktávy Gymnázia v Brandýse od 14.5. do 

28.9.1945. Pí Klicperová vzpomínala na květen 1945 v Sedlčánkách, PhDr. Jaroslav Vrchotka 

na Plzeň, pí Škrabalová na Napajedla. Dále se účastnili pp. Gradwohlová, Burda, Plašilová, 

Lattnerová, Stuchlíková, Macháčková.  

 6. slavili gymnazisté majáles, letos poprvé průvodem městem. Kostýmy a masky byly 

zvoleny tak, aby představovaly různá historická období, k nimž se vázaly i scénky předvedené 

v tělocvičně po skončení průvodu. Králem majálesu byl zvolen Štěpán Kukliš (kvinta A) za 

postavu inkvizitora. 

7. se v Kulturním domě konal první ročník taneční soutěže „Čelákovická duběnka“. 

Uspořádal ji Městský dům dětí a mládeže pro amatérské kolektivy základních škol a domů 

dětí a mládeže. Výkony 30 družstev hodnotila porota v čele s učitelkou Základní umělecké 

školy Jana Zacha Alenou Smržovou. Hlavní cenu, dubový list, vyrobila technikou tiffany 

výtvarná dílna Labyrint. 

12. se těžce zranil čtyřiadvacetiletý zaměstnanec místního podniku při strhávání 

krytinu na střeše bývalé slévárny v areálu TOSu. Spadl z 12 metrů na betonovou dlažbu.  

 14. proběhla vernisáž výstavy replik historického skla ze sklářské huti Barbora v 

Lenoře a keramiky J. A. Pacáka a Václava Dyntara v domě Ladislava Čermáka č. 157 v ulici 

Ve Vrbí (příloha 16/05). Výrazným dramaturgickým počinem SPČM byl sólový pořad 

s kytarou herce a recitátora Alfreda Strejčka „Blues za Josefa Kainara“, konaný 18. 

v Městském muzeu (příloha 17/05). 

 21. uspořádal Volejbalový sportovní club 7. ročník Mistrovství České republiky 

superveteránů za účasti 14 družstev hráčů nad 50 let. Čelákovičtí skončili na 4. místě za 

Českými Budějovicemi, Brnem  a Zlíchovem.  

21.-22.5. turnaj v beachvolejbalu, 1. liga juniorek, Gala Cup, 24 dvojic; 2. místo Sluková – 

Kolocová, 3. místo Adenubiová – Illová, všechny Bluesport Čelákovice 

 23. navštívil hejtman Středočeského kraje Petr Bendl krátce České manažerské 

centrum. Jednal s prezidentem CMC Peterem Loewenguthem a pozdravil učitele, účastníky 

kursu a představitele města. 26. se konala beseda s poslancem KSČM JUDr. Stanislavem 

Grospičem a lékařem Institutu civilizačních onemocnění MUDr. Josefem A. Tichým na téma 

„Současná situace v českém zdravotnictví a předpoklad jeho budoucího vývoje“. 

 Vernisáž již 16. ročníku výstavy projektů výtvarného oboru ZUŠ „Malý salón“ 

s názvem „Projekty“ se konala v Městském muzeu 28. Úvodní slovo pronesla Kristýna 

Exnerová, učitelka oboru, byli přítomni i další učitelé vystavujících žáků akad. malíř Jiří 

Hanžlík a Drahomíra Hermanová – Říhová. V hudební části vystoupili Jana Drnková a 

Bohumír Hanžlík – klavír, Petr Kováčik – saxofon a Blanka Homolová – zpěv. 127 

vystavených děl bylo zaměřeno na dějiny umění pravěku a středověku. Výstava byla 

přístupná do 19. 6. (příloha 18/05). 

 25. Komise pro rozvoj města podpořila názor Rady města (viz dále Rada 16.5.) 

změnit architektonický ateliér a zpracovat Koncept zástavby proluky náměstí. 

 30. doporučila výběrová komise do funkce velitele Městské policie v Čelákovicích 

z 6 uchazečů Radka Fedáčka, bývalého zástupce vedoucí obvodního oddělení Policie ČR 

v Čelákovicích.  

 31. provedl vizitaci římskokatolické farnosti pražský biskup Václav Malý. 

Rada města zasedala 5. Ve veřejné soutěži vybrala z 3 uchazečů firmu Kandela 

Jarmil Brož - Elektroservis, Týnec nad Labem, pro rekonstrukci veřejného osvětlení 

v Sedlčánkách. Schválila částku 809.580,80 Kč jako cenu výměny armatur ve vodovodním 

systému města pro rok 2005, kterou provede provozovatel sítě VaK Mladá Boleslav, a.s.  

Mimořádně se Rada sešla 16. a schválila nabídku firmy ITES, s.r.o., Stochov na 

odstranění havarijního stavu kotelny v ZŠ Kostelní (výběrová komise hodnotila 5 nabídek). 

Rada jednala o dostavbě proluky na náměstí a konstatovala nulový stav, protože všechny 
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návrhy projekční kanceláře K2 byly jako nevyhovující odmítnuty. Bylo navrženo zadat studii 

jiným architektům, nechat zpracovat Koncept zástavby proluky a vytvořit oponentní pracovní 

skupinu podléhající komisi pro rozvoj města. V rámci akce Stankovského II Rada schválila 

rekonstrukci chodníku vedle Obecního domu a výstavbu stání pro odpadové kontejnery. 

 

 

ČERVEN 
 

 Počasí: Začátkem měsíce přetrvávalo ochlazení z konce května. Ranní teploty +7 až 

+16°C, odpolední +12 až +19°C při proměnlivé oblačnosti a deštích 4. – 7. a 10. – 11. Poté se 

oteplilo, ale deštivé počasí trvalo: 13. – 17. bylo ráno +7 až +16°C, odpoledne + 19 až +26°C, 

silně pršelo 15. a 17. Od 18. se ustálilo téměř letní počasí, ranní teploty +14 až +18°C a 

odpolední +25 až +32°C (maximum 25.), převážně s polojasnou oblohou. Déšť s bouřkou 

přišel 21. a 25. Od 26. bylo jasno, ranní teploty +14°C a odpolední +25 až +30°C. Poslední 

červnový den přišla studená fronta, pršelo a ochladilo se na odpoledních +18°C. Měsíční úhrn 

srážek 62,6 mm.     

 Oslav Dne dětí na zahradě MDDM se účastnilo 575 dětí včetně dopoledního 

programu pro 1. a 2. ročníky ZŠ. Sbírka Žluté kuře vynesla 9.843,- Kč. Týž den předala 

manažerka prodejny Albert v Čelákovicích šek na 20.000,- Kč Mateřské škole v Rumunské 

ulici jako výtěžek akce „S Bertíkem za dětským úsměvem“. 3. vystoupil dětský pěvecký 

sbor Slunečnice ze Skalice na Slovensku řízený Silvií Stupárovou na koncertu ke Dni dětí 

v Husově sboru. Osadní výbor Záluží zakončil oslavy 4. na fotbalovém hřišti v Záluží, kde 

byla hlavním magnetem ukázka služebního hasičského vozidla (příloha 20/05). 

 Na 6. připravil SPČM v Muzeu poslechový pořad hudebního publicisty a dlouholetého 

Krylova přítele Jiřího Černého „Karel Kryl – legenda a skutečnost“ (příloha 21/05). 

 9. asi v 9.00 hod. prorazil bagr vodovodní řad při hloubení příkopu na křižovatce ulic 

J. A. Komenského a Stankovského. Ulice J.A.Komenského a Na Stráni byly bez vody do 

12.30 hod. V budově Základní školy a Gymnázia v ulici J.A.Komenského s asi 800 lidmi to 

způsobilo hygienické problémy a zastavení práce školní kuchyně. Cisterna s vodou byla ke 

škole přistavena až v 12.25 hod., krátce před obnovením dodávky vody. 

 12. uspořádal TJ Union exhibiční „Turnaj fotbalových legend“ na stadionu U Hájku. 

Účastnily se Vízkova Kozlovna, Pivrncova jedenáctka a tým osobností Unionu; zahráli si mj. 

reprezentant Vratislav Lokvenc, bývalí sparťané Ivan Hašek a Horst Siegel, Ladislav Vízek, 

televizní bavič Richard Genzer, komentátor Robert Záruba a trenér Sparty Jaroslav Hřebík. 

Výsledky: Pivrnec – Union 2:3, Kozlovna - Union 7:0, Pivrnec – Kozlovna 4:2. Diváci nebyli 

ochuzeni o závěrečnou autogramiádu (příloha 22/05) 

 18. zemřel ve věku 81 let Ing. Luboš Choura, městský kronikář v letech 1992-2004, 

člen Spolku přátel čelákovického muzea (příloha 23/05). 

 25. - 26. hostily Čelákovice nejvyšší soutěž žen v plážovém volejbalu Kooperativa 

Cup. Zvítězily Ostravanky Petrová a Klepalová. 

 Od 25. června do 6. listopadu byla ve vstupní místnosti Muzea přístupná výstava 

„Výzkum raně středověkého pohřebiště v Zelenči“ dokumentující předběžné výsledky 

archeologického výzkumu Muzea v letech 1997 a 2004. Kromě hrobů ze slovanského osídlení 

z 10. století byly odkryty čtyři kostrové hroby lidu se šňůrovou keramikou z mladší doby 

kamenné a zaznamenán vzácný nález tzv. kaptorgy, malé závěsné schránky na amulety 

(příloha 24/05). 25. proběhla rovněž vernisáž výstavy „Kameny z okolí i z dálek“ s úvodním 

slovem RNDr. Josefa Skalického, CSc. Bylo představeno asi 700 exponátů z mineralogických 

sbírek Městského muzea a soukromých sběratelů, např. Františka Dreslera a Jana Strnada, a 

také nálezy z Jampílkovy pískovny v Lázních Toušni, do níž Labe zaneslo mnoho minerálů ze 
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svého horního toku. Výstavu sponzorovaly firmy Océ, Instalplast, Tichý a spol. a Fr. 

Jampílek; byla otevřena do 25. září (příloha 25/05). 

 Rada města konala řádnou schůzi 2. Schválila smlouvu s firmou Hostalek-Werbung, 

s.r.o., Česká Třebová o 2. etapě budování orientačního systému města, směrovek s názvy ulic 

a místních cílů za 203.582,- Kč. Schválila smlouvu s firmou Inprojekt, s.r.o., Poděbrady o 

vypracování projektové dokumentace k velké rekonstrukci ZŠ v Kostelní ulici do 31.10.2005 

za 485.520,- Kč. 

 Opravy kotelny a ústředního topení v téže škole se týkala námitka firmy Moopex, 

s.r.o., Praha 10 proti výsledku výběrového řízení, v němž neuspěla. Rada námitku odmítla, 

přesto však město nesmělo podle zákona uzavřít smlouvu s vítěznou firmou dříve než za 60 

dnů, aby se mohl případně vyjádřit Úřad pro hospodářskou soutěž. Protože odklady 

ohrožovaly včasné vyčerpání státní dotace, vyzvalo město firmu Moopex ke stažení námitky, 

avšak bezvýsledně.  

 Rada souhlasila s nabídkou Architektonického a projektového ateliéru Ing. arch. 

Límana na zpracování Koncepce zástavby proluky náměstí v ceně do 100.000,- Kč. Dále byla 

schválena smlouva s firmou Kandela Jarmil Brož – Elektroservis, Týnec nad Labem o zřízení 

veřejného osvětlení v obytné zóně Sedlčánky – jih do 31.7.2005 a smlouva s firmou 

Aquamont, s.r.o., Mladá Boleslav o opravě splaškové kanalizace v délce 40 metrů 

v Jilemnického ulici. 

 Zastupitelstvo města zasedalo 29. Projednalo a schválilo závěrečný účet města za rok 

2004. 

  Rok 2004 Změna proti 2003 

Příjmy Daňové   89.992.000,- Kč   +  8.589.000,- Kč 

 Nedaňové   37.255.000,- Kč   +  6.240.000,- Kč 

 Kapitálové   41.766.000,- Kč   +16.211.000,- Kč 

    Vlastní celkem  169.013.000,- Kč  + 31.040.000,- Kč 

 Dotace   55.835.000,- Kč        - 266.000,- Kč 

    Celkem  224.848.000,- Kč  + 30.774.000,- Kč 

Výdaje Zemědělství a lesní hosp.        136.000,- Kč         + 31.000,- Kč 

 Průmyslová a ostatní odvětví    43.130.000,- Kč  + 14.837.000,- Kč 

 Služby pro obyvatelstvo 133.444.000,- Kč     - 1.273.000,- Kč 

 Sociální věci      5.030.000,- Kč         + 83.000,- Kč 

 Bezpečnost a ochrana obyv.     2.284.000,- Kč        - 109.000,- Kč 

 Všeobecná veřejná správa a 

služby 

  35.163.000,- Kč    + 3.539.000,- Kč 

 Celkem 219.187.000,- Kč    + 7.108.000,- Kč 

Výsledek   + 5.661.000,- Kč   - 34.503.000,- Kč 

 Některé výdajové položky: 

kultura a sdělovací prostředky     15.451.000,- Kč    (rok 2003: 10.089.000,- Kč)   

půjčky z Fondu rozvoje bydlení       990.000,- Kč    (rok 2003: 3.177.000,- Kč) 

tělovýchova a zájmová činnost    12.891.000,- Kč   (rok 2003: 22.422.000,- Kč) 

 

  Zastupitelé schválili vybudování kruhového objezdu na silnici II/245 u vjezdu do 

komerční zóny a návrh jeho financování (město z prodeje pozemků, PRO-SIN jako kupec 

pozemků a Středočeský kraj jako budoucí nabyvatel komunikace), revokovali Smlouvu o 

smlouvě budoucí s firmou PRO-SIN, uzavřenou na březnové schůzi, o koupi pozemků kvůli 

změně výměry a schválili dvě smlouvy, v nichž se PRO-SIN zavazuje přispět na kruhový 

objezd částkou 1,5 mil. Kč a na připojení k elektrické síti ve výši 375.750,- Kč. Smlouvami 

s 3 občany a se správkyní konkurzní podstaty firmy TOS v úpadku město získalo další nutné 

pozemky pro kruhový objezd a pozemky pro zamýšlenou cyklistickou stezku. 
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 Zastupitelé projednávali petici občanů z ulic Kollárovy, Sedláčkovy a Ve Skále, kteří 

protestovali proti chystané vinárně v rekonstruovaném domě čp. 68 v Sedláčkově ulici. 

Obávali se rušení nočního klidu a znečišťování okolí. Po bouřlivé výměně názorů mezi 

majitelem domu Rudolfem Pikalem, provozovatelem vinárny p. Klímou a občany starosta 

konstatoval, že nelze otevření vinárny nijak bránit a vyzval zúčastněné, aby situaci zhodnotili 

po zahájení provozu. 

 Bez zaujetí stanoviska se jednalo o žádosti občanského sdružení Bílý vrch. Někteří 

občané lokalit Třebízského II a III, kteří nesouhlasili v prosinci 2004 s vybudováním široké 

průjezdné komunikace v úzké ulici Karla Otty, nyní požadovali, aby Zastupitelstvo zadalo 

vypracování komplexního řešení dopravy ve městě s přihlédnutím k budovaným obytným a 

komerčním zónám. 

 Bylo schváleno dalších 10 smluv o prodeji obecních bytů nájemníkům v domech č. 

1462, 1463 a 1464 v Rumunské ulici a v č. 1631 v ulici Na Stráni včetně alikvotní části 

pozemků, byl schválen prodej části řadového domu č. 1317 V Prokopě nájemníkům včetně 

pozemku a prodej volných bytů obálkovou metodou: Byt 2+1 v Rumunské ulici č. 1462/9 za 

925.999,- Kč a byt 2+1 v č. 1462/12 za 827.012,- Kč.  

 Mimořádně se Rada města sešla ještě 30. a schvalovala výdaje při řešení 

neočekávaných obtíží na akci Stankovského II (opravu dešťové kanalizace v ulici 

J.A.Komenského, prodloužení dešťové kanalizace před Obecním domem a úpravu parteru 

Obecního domu). Zakázku na veřejné osvětlení ve Stankovského ulici přidělila firmě Karel 

Uhlíř, s.r.o., a vydláždění chodníku v ulici U Učiliště včetně nájezdové rampy ke garážím 

v obytném domě č. 1644 firmě Strabag, a.s., Beroun. 

 

 

ČERVENEC 
 

       Počasí: 1. – 2. doznívala studená fronta, ranní +14°C a odpolední + 16 až +20°C. 1. 

pršelo. Po letním počasí 3. – 4. se vrátila studená fronta. 5. – 11. pršelo téměř denně, ranní 

+11 až +15°C, odpolední mezi +10 a +22°C. V úterý 5. pršelo od 11 do 19 hodin nepřetržitě a 

teplota klesla na +10°C. 12. – 18. se ustálilo letní počasí, polojasno až jasno, ranní +13 až 

+18°C a odpolední +27 až +31°C. Pršelo 15. a 16. Ochladilo se opět 19. – 23., ráno +14 až 

+9°C, odpoledne +16 až +22°C. V letním počasí posledního týdne měsíce jsme zaznamenali 

rekordní teploty: 28. +33°C a 29. +36°C. V noci na 31. přišla bouřka s deštěm a ochladilo se 

na +20°C. Červenec byl srážkově velmi bohatý (141 mm). 

 Tradiční letní kino provozoval SK Union na Městském stadionu denně od 1. 7. do 28. 

8. Bylo promítnuto 59 filmů za jednotné vstupné 70,- Kč. Program kulturního léta doplňovaly 

pohádky a koncerty v zahradní restauraci Kulturního domu (příloha 26/05). 

 1. zdražilo jízdné Pražské integrované dopravy ve vlacích do Prahy -  Masarykova 

nádraží z 24,- Kč na 30,- Kč.  Zvýšení jízdného bylo vyrovnáno prodloužením doby cestování 

městskou hromadnou dopravou po Praze z 90 na 150 minut. Jednosměrná jízdenka Českých 

drah stála nadále  40,- Kč, zpáteční 50,- Kč. 

 Parník Malše, provozovaný v sezóně od května do září firmou DS servis, Ing. Zdeněk 

Vitouš, Brandýs nad Labem, jezdil o sobotách na trasách Brandýs – Mělník a Brandýs – 

Poděbrady. V Čelákovicích nestavěla, protože stále chybí vhodné přístaviště. Loď byla 

vyrobena v loděnici Dopravního podniku Brno roku 1959. 

 Při 10°C a za celodenního deště 5. sehrála prvoligová mužstva FK Jablonec 97, FK 

Mladá Boleslav a FK Teplice spolu s SK Union Čelákovice  3. ročník fotbalového turnaje 

„O pohár starosty Čelákovic“. Hrálo se vyřazovacím způsobem, ve finále Jablonec porazil 

Mladou Boleslav 3:0, třetí skončily Teplice a čtvrtý Union. (příloha 27/05). 
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 7. byla zastávka autobusů Pražské integrované dopravy č. 405 a 412 ve směru od 

Brandýsa přemístěna z dolní části náměstí do rekonstruovaného úseku Stankovského ulice 

před velkoprodejnu Albert.   

 16. došlo na železničním mostě v Jiřině ke střetu osobního vlaku jedoucího do Lysé 

nad Labem s 33letým mužem z Brandýsa nad Labem, jenž nehodu nepřežil. Provoz na trati 

byl na 150 minut přerušen.  

31. hostil SK Union třetiligový tým Bohemians 1905 v prvním kole Poháru ČMFS. 

Zápas se prodlužoval o 10 minut, na začátku prodloužení Bohemians vyrovnali na 2:2 a 

teprve pokutové kopy rozhodly o vítězství našich 4:3. Vyznamenal se brankář Rathouský. 

Zápas byl poznamenán nesportovním chováním fanoušků Bohemians, kteří opakovaně vnikali 

na hrací plochu, vhodili na ni odpadkový koš a odpalovali světlice ze střechy tribuny. Škoda 

na stadionu se odhaduje na 20.000,- Kč. Vysloužili si zásah Policie ČR a její doprovod na 

nádraží. Ve městě ničili odpadové kontejnery (příloha 28/05). 

 

 

SRPEN 
 

 Počasí: Mírné letní polojasné počasí na začátku měsíce s ranními teplotami +13°C až 

+15°C a odpoledními do +24°C bylo 5. - 8. vystřídáno deštivým; ranní teploty klesaly k 

+10°C a odpolední dosahovaly jen +17°C. Neobvykle chladno bylo až do 26.: ranní teploty 

od +11°C do +15°C, ale odpolední jen + 17°C až 22°C s výjimkou 18. – 20., kdy bylo až 

+27°C. Pršelo 12., 14., 15., 20., 22., 25. Léto se vrátilo 27., bylo jasno, ráno +12°C a 

odpoledne +24°C až +27°C. Měsíční úhrn srážek 59 mm. 

 3. komise pro rozvoj města schválila Koncepci zástavby proluky náměstí 

vypracovanou architektonickým a projektovým ateliérem DOMY Praha, jež předpokládala 

zcela jiné řešení než dosavadní návrhy ateliéru K2: Výškovou budovu v jihozápadním rohu 

proti radnici a tři nižší budovy tvořící náměstíčko, podzemní parkování a terasové parkování 

proti ul. J. A. Komenského. Požadovala variantní zpracování architektonického řešení. 

 11. zemřel Ivan Mokrý, člen osadního výboru Sedlčánky, pokračovatel v práci svého 

otce na kronice starých Sedlčánek. 

20., v termínu pouti na svátek Nanebevzetí Panny Marie, se uskutečnilo třetí setkání 

rodáků a přátel obce Sedlčánky – Císařská Kuchyně. Účastníci položili věnce k pomníku 

padlým v první světové válce a byli přivítáni králem Miroslavem I. Sedlčanským. K tradici 

patřil dětský přednes básní J. V. Sládka i pobožnost u kapličky, již konal čelákovický 

římskokatolický farář Richard Scheuch. Oplocení kapličky bylo opraveno z výnosu sbírky ve 

výši 59.000,- Kč a z příspěvku města. Slavnost skončila taneční zábavou v hostincích Na 

Vošverku a  U Strnadů (příloha 29/05). 

27. pořádala místní organizace KSČM 9. dětský sportovní den na hřišti ZŠ 

Komenského k rozloučení s prázdninami (příloha 30/05). 

31. se  v druhém kole Poháru ČMFS střetl Union s Hořovicemi, na hřišti soupeře 

remizoval v řádné hrací době 2:2 a na penalty vyhrál 4:2. 

 4. zasedala Městská rada. Po uplynutí dvouměsíční lhůty, kdy se kvůli námitce 

neúspěšného účastníka výběrového řízení nesměla uzavřít smlouva s vítězem, schválila Rada 

konečně smlouvu s firmou ITES, s.r.o., Stochov a oprava havarijního stavu topení v ZŠ 

Kostelní mohla začít. Mezi dalšími velkými investicemi schválenými Radou byly smlouvy 

s firmou Strabag, a.s., Beroun na zhotovení komunikace v ulici Pavla Ježdíka, s firmou Karel 

Uhlíř, s.r.o., na generální opravu veřejného osvětlení Za Dráhou a s firmou G-MONT CR, 

s.r.o., Chrudim na vybudování základní technické infrastruktury v obytné zóně Pod 

Přerovskou cestou II. 
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 Rada schválila Koncept zástavby proluky náměstí doporučený komisí pro rozvoj 

města 3. srpna. Požadavky komise na investora Harmonie Group, a.s., rozšířila o 40 – 60 

parkovacích míst pro veřejnost, o chodník do Sadů 17. listopadu a o vizualizaci projektu. 

 

 

ZÁŘÍ 
 

 Počasí: Do 9. letní počasí jakoby nahrazující studený a vlhký srpen. Převážně jasno, 

ranní teploty +11 až +17°C a odpolední +22 až +28°C (nejvyšší 2., kdy též přišla letní bouřka 

s vydatným lijákem). Od 10. do 17. zataženo, často pršelo, ranní teploty klesaly k +9°C a 

odpolední vystupovaly k + 22°C. Od 18. do 26. jsme zažili pravé babí léto. Jasná obloha sice 

srazila ranní teploty na +4 až +8°C, ty ale odpoledne stoupaly k +17 až +22°C. Chladný a 

deštivý podzim se prosadil až 27. s přeháňkami a nejvyššími teplotami jen +13 až +17°C. 

Měsíční úhrn srážek 22,2 mm. 

1. se přestěhovalo Informační středisko pro podnikatele při pobočce Krajské 

hospodářské komory pro Prahu – východ z Čelákovic do Brandýsa nad Labem, Pražské ul. 

289. 

 Po přechodu hurikánu Katrina, jenž 29. srpna zdevastoval město New Orleans a 

způsobil pokles těžby ropy v Mexickém zálivu, stoupla její cena na rotterdamské burze a čeští 

distributoři pohonných hmot během 1.-3. razantně zdražili. V Čelákovicích stouply ceny 

pohonných hmot asi o 10%. U čerpací stanice Benziny se cena naturalu vyšplhala na 31,90 

Kč/l a nafty na 30,50 Kč/l. V mnoha městech vystoupila cena naturalu až k 35 Kč/l.  

 11. zvítězilo české mužstvo nad ruským ve finále Mistrovství Evropy v basketbalu žen 

v Ankaře v Turecku v poměru 72:70 trestným hodem v poslední minutě zápasu. 

Rozehrávačkou týmu byla čelákovická rodačka Michaela Uhrová (*1982). Začínala jako 

šestiletá v družstvu manželů Švecových, 1998 - 2002 hrála 1. ligu žen za Trutnov, kde 

studovala sportovní gymnázium, 2002 - 2004 za Brno, 2004 - 2005 znovu v Trutnově a od 

roku 2005 ve slovenské lize za Ružomberok. Její klubové úspěchy: dvakrát ve „Final four“ 

s Brnem (2003 3. místo v Bourges ve Francii, 2004 4. místo v Pecsi v Maďarsku). 

Reprezentační úspěchy: 1997 ME kadetek v Šoproni - 2. místo, 1998 ME juniorek v Burse 

v Turecku - 4. místo, 2000 ME juniorek v Polsku – 2. místo, 2000 ME mladších žen na 

Slovensku - 2. místo, 2001 MS juniorek v Brně – 1. místo, 2002 ME žen do 20 let 

v Chorvatsku – 1. místo, 2003 ME žen v Řecku – 2. místo, 2003 MS mladších žen 

v Chorvatsku – 9. místo, 2004 letní olympijské hry v Řecku – 5. místo (příloha 31/05). 

16. 9. - 9. 10. uspořádal čelákovický občan Ladislav Čermák výstavu obrazů svých 

přátel „Umělci z Prahy“ v Pasově v Bavorsku. Výstavu otevřel pasovský starosta Albert 

Zankl, vystavovali Markéta Novotná, Vratislav Ševčík, J. A. Pacák, Václav Dyntar, Unent 

Delger a Ingrid Laserová (příloha 32/05).  

19. zrušilo Zastupitelstvo Středočeského kraje příspěvkovou organizaci Nemocnice s 

poliklinikou Brandýs n. Lab. – St. Boleslav a převedlo ji pod Oblastní nemocnici Kolín, a.s. 

Starosta města písemně informoval 24. října ředitele ON Kolín MUDr. Luďka Rubáše o 

záměru města koupit objekt Zdravotního střediska. 

 Spolek přátel čelákovického muzea vydal kalendář na rok 2006 s 12 fotografiemi 

města z 20. – 50. let 20. století ze sbírek Městského muzea (příloha č. 33/05) 

 Rekonstrukce vytápění v ZŠ Kostelní si vynutila přestěhování 4 tříd školy do budovy 

ZŠ Komenského a stravování všech žáků z Kostelní ulice ve školní jídelně ZŠ Komenského 

po celé září. 

 26. se sešlo Zastupitelstvo města. Město bylo Policií ČR požádáno, aby zprostilo 

mlčenlivosti správce daně, Finanční úřad Praha – východ, za účelem prověření oznámení o 

podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle 
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§255 tr. zákona, kterého se měl dopustit bývalý starosta Ing. Josef Šalda v souvislosti 

s možným pochybením při nakládání s přidělenými státními dotacemi. Všech 16 přítomných 

zastupitelů včetně zastupitele Šaldy hlasovalo pro zproštění.  

Diskutovalo se o obnovení činnosti Městské policie. Z finančního rozboru 

místostarosty Bodláka vyplynulo, že by v roce 2006 stála činnost Městské policie asi 

3.000.000,- Kč, které město nemá; podle zkušeností srovnatelných měst nelze přeceňovat 

příjem z parkovacích automatů a z pokut. Někteří zastupitelé poukazovali na důležitost 

Městské policie jako výjezdové skupiny pro ochranu nemovitostí napojených na pult centrální 

ochrany. Zastupitelé v tomto bodě nerozhodli.  

 Byl projednáván podnět Heleny Zítkové z Jilemnického ulice obávající se, že kamera 

na obytném domě Grádo sleduje její soukromí. Vedoucí operačního střediska Jarmil Pařízek a 

místostarosta Bodlák její obavy odmítli jako neopodstatněné, protože denní sledování je 

vyloučeno předpisy. Zastupitel Iglo požadoval upravit režim kamer tak, aby se obraz 

automaticky rozostřil při zamíření kamery do oken soukromého bytu. Diskuse vyústila 

v názor, že stěžovatelka nemá žádný důkaz o zneužití kamerového systému.  

 Zastupitel Iglo kritizoval vedení města za to, že zahájilo stavební práce při 

rekonstrukci topení na ZŠ Kostelní před provedením archeologického průzkumu, a nevratně 

tak poškodilo možná naleziště. Ukázalo se, že ředitel Q-bytu informaci o zahájení prací pouze 

telefonicky vzkázal řediteli Městského muzea po jiné pracovnici.  

 Bylo schváleno zadání 2. změny územního plánu města v souvislosti se změnou typu 

pozemků ve vlastnictví firmy TOS, a.s., která je v konkursu. Cílem 2. změny je vymezit 

průmyslově nevyužívané plochy v areálu firmy a zařadit je do smíšené zóny městského typu. 

Změnu zpracuje projektová kancelář Ing. arch. Jiřího Dandy Archdan, Praha 2.  

 Zastupitelé souhlasili s úhradou pohledávky 357.775,- Kč a 3% úroku od 11.4.2003 

společnosti IRC Trade, s.r.o., Lázně Toušeň za projektovou dokumentaci k průmyslové zóně 

Čelákovice podle rozhodnutí Krajského soudu. Schválili prodej 5 bytů oprávněným 

nájemcům v domech č. 1464 v Rumunské ulici a č. 1332 V Prokopě. 

 Pro plánovanou výstavbu komunikace v nově vznikající obytné zóně u Kovohutí 

koupilo město od Kovohutí, a.s., 1.898 m
2
 pozemků za 141.500,- Kč. 

 Za zesnulého Ivana Mokrého byl členem Osadního výboru městské části Sedlčánky – 

Císařská Kuchyně určen Rudolf Benda ze Sedlčánek. 

 

 

ŘÍJEN 

  
 Počasí: Do 5. deštivé počasí z konce září. 6. – 11. panovalo babí léto s jasnou 

oblohou, ranními teplotami +5 až +8°C a odpoledními +19°C. 12. – 20. se ochlazovalo až na 

+9°C, první ranní mrazík přišel 19. Po 21. se babí léto vrátilo, bylo převážně jasno, ranní 

teploty +8 až 13°C, odpolední +15 až +18°C. Podzimní ochlazení přišlo až 30. Měsíc byl 

velmi suchý, pršelo 2., slabě 23., 26., měsíční úhrn srážek jen 15,1 mm. 

Cena pohonných hmot v Čelákovicích k 1.10.: natural 31,90 Kč/l, nafta 31,50 Kč/l. 

1. byl rozdělen služební obvod Policie ČR v Čelákovicích, jenž se dosud staral o 2 

města a 21 obcí. V Úvalech bylo zřízeno nové obvodní oddělení a byla do něho převedena 

část z 26 policistů z Čelákovic. 

 1. zahájilo Městské muzeum výstavu krajinek a zátiší brandýské amatérské malířky 

Blanky Jechové nazvanou „Setkání“. Na vernisáži promluvila Jitka Ridlová, na klavír hrála 

Vendula Šmejkalová. Výstava byla uzavřena 23. (příloha 34/05). Večer 1. vystoupil v Muzeu 

Slávek Klecandr, kytarista skupiny Oboroh. SPČM připravil na 5. koncert Daniely 

Demuthové (mezzosoprán), Zbyňky Šolcové (harfa) a Jana Machata (flétna), na němž 

zazněly skladby Bachovy, Mozartovy, Dvořákovy ad. (příloha 35/05). 
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 3. dopoledne nastalo částečné zatmění Slunce. Trvalo od 10 do 12 hodin a největší 

zakrytí slunečního kotouče dosáhlo 50%. Bohužel, v Čelákovicích nemohlo být pro zataženou 

oblohu pozorovatelné (příloha 36/05). 

3.-7. se konal celostátní Týden knihoven, tentokrát na téma „Velcí a malí Čechové“. 

Knihovna uspořádala přednášku Jaroslava Vrchotky o nově objeveném zlomku Dalimilovy 

kroniky koupeném ve Francii, o zdravém životním stylu Ing. Jaroslava Puldy a o putování po 

Kyrgyzstánu Ilony Füzékové. Byla instalována výstava „Čelákovice v obrazech a 

fotografiích“ z fotografií Otakara Burdy, Jaroslava Pertlíka, Tomáše Pšeničky, Evy Šůchové, 

Kamila Vašici, Jana Záruby  a Evy Zavadilové a z obrazů Josefa Krumpla, Věry Kloudové, 

Bohumila Mačáka, Pavla Rybky, Josefa Sadloně, Davida Skuhravého, Vladimíra Tůmy, 

Kryštofa Tytla a Jana Záruby. S velkým ohlasem se setkalo předvedení starých pohlednic a 

fotografií města z archivu Vladislava Hrušky. Akcí Týdne se účastnilo asi 200 návštěvníků 

(příloha 37/05). 

11. skončila ve třetím kole prohrou s prvoligovými Teplicemi 0:5 úspěšná cesta 

fotbalistů SK Union Pohárem ČMFS. Tým Unionu byl již posledním zástupcem regionu 

v soutěži (příloha 38/05). 

15. se v Kulturním domě konal již 6. ročník „skororockového“ festivalu „Jinej 

přístup“ za účasti 3 místních a 5 přespolních kapel. Součástí festivalu byla sbírka pro Nadaci 

rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem (příloha 39/05). 

V odvetném utkání finálového souboje extraligy dorostenců v nohejbalu 15. 

vybojovali hráči Spartaku Čelákovice v domácím prostředí titul mistra extraligy proti 

Liaporu Karlovy Vary. V prvním zápase je porazili 5:1, nyní 5:3. Mužstvo ve složení Spilka 

(kapitán), Kolenský, Flekač, Vokáč, Sýkora, Holzman a Janík vedli trenér Chotovinský a 

vedoucí mužstva Milan Kubaška (příloha 40/05). 

16. pozvala rada starších CČsH veřejnost do Husova sboru na koncert varhanní 

hudby Miroslava Rabase. Součástí koncertu byly i Biblické písně Antonína Dvořáka v podání 

Věry Mudrové a Josefa Špaka (příloha 41/05) 

19. uspořádal městský kronikář dokumentační akci Jeden den ve městě s cílem 

zachytit život a podobu města fotografiemi a shromážděním aktuálních dokumentů (plakáty, 

účty, jízdní řády apod.). Aktivně pomáhalo asi 10 studentů Gymnázia a dokumenty poskytli i  

četní anonymní dárci. Dokumentace je uložena v příloze v tištěné podobě a na CD (příloha 

42/05). 

 24. zrušilo Zastupitelstvo Středočeského kraje, mj. pod tlakem petičních akcí, své 

rozhodnutí z 19. září zastavující provoz na 9 železničních tratích v kraji od 10. prosince 

včetně trati Čelákovice – Mochov. Krajské orgány se rozhodly znovu prověřit stav osobní 

dopravy na těchto tratích a připravit návrhy, jak ji zachovat a racionalizovat. 

V noci 25. - 26. byla ze zdi vlevo od východní brány Tvrze odcizena bronzová deska 

s nápisem „Městské muzeum v Čelákovicích“. V roce 1983 ji odlil sochař Luboš Moravec a 

její pořízení tehdy stálo 20.000,- Kčs. Její umělecká a historická hodnota je vysoká, zloději 

dostanou ve sběrně pouze hodnotu kovu. 

26. se v Muzeu konal další z koncertů SPČM, koncert Moniky Riedelbauchové – 

klavír a Zuzany Riedelbauchové – flétna (příloha 43/05). 

 29. proběhla v Muzeu vernisáž výstavy obrazů Lea Vaniše „Kompozice“, na níž 

promluvila estetička Helena Sudová (příloha 44/05).  

 6. zasedala Městská rada. Rozhodla o zřízení dětského hřiště v Mateřské škole 

Komenského na místě asfaltového dopravního hřiště u vchodu z ulice. Rada zadala 

architektonickou studii s odhadem nákladů na přestavbu bývalé školy v Sedlčánkách a 

souhlasila s požadavkem občanského sdružení Bílý vrch, aby kontroverzní komunikace v ulici 

Karla Otty, jež měla spojit Mochovskou a Rooseveltovu ulici, nebyla široká 6 m, nýbrž jen 

4,5 m a aby byla provedena ze zámkové dlažby s retardéry. Radní také rozhodli o dodavateli 
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webových stránek města. Do výběrového řízení bylo podáno 47 nabídek, komise hodnotila 17 

nabídek a Radě předložila v nejužším výběru 5 nabídek (CP Online Brno, Qbizm Praha, ASD 

Software Šumperk, Ricon Praha a Run Interactive Praha). Radní všemi hlasy vybrali firmu CP 

Online Brno. Rada souhlasila s vybudováním části komunikace v průmyslové zóně v Záluží 

s 10% účastí podnikatelů. 

LISTOPAD 
 

 Počasí: Začátkem měsíce bylo většinou zataženo s občasným mírným deštěm, mlhami 

a 13. - 16. s inverzí. Ranní teploty do 12. nula až +8°C, odpolední +7 až 12°C. S příchodem 

zimy do vyšších poloh země se 13. citelně ochladilo na ranní +1 až +4°C a odpolední +4 až 

+6°C. 19. přišla zima. Drobně sněžilo 19., 20., 25. a 26., ranní teploty od -5°C do nuly, 

odpolední nejvýše +3°C. Na sněhu a namrzajících vozovkách docházelo v celé republice 

k haváriím. 24. mrzlo celý den. Pršelo jen drobně, a to 1., 5., 7., 16., 17., 18. a 20., měsíční 

úhrn dešťových srážek 17,5 mm, sněhových  3 cm. 

  Cena pohonných hmot v Čelákovicích k 1.11.: natural 29,90 Kč/l, nafta 29,50 Kč/l. 

 5. se v restauraci U Bohuslavů sešlo 9 čtyřčlenných týmů k tradičnímu turnaji 

v mariáši Bohuslavova čtyřka. Zvítězilo družstvo Požáry, nejlepším hráčem byl Karel 

Jirkovský, nejstarším účastníkem 94letý Antonín Koukal (11. místo!). 

 9. pozval SPČM do Síně Jana Zacha v Městském muzeu spisovatele Michala 

Viewegha na besedu o jeho knihách (příloha 45/05). 10. proslovil v Muzeu roudnický 

kaktusář Jan Gratias přednášku Sukulentní euphorbie.  

14. se v Kulturním domě konala dobrovolná dražba majetku úpadce firmy TOS 

Čelákovice, a.s. Stavební bytové družstvo vydražilo pozemky pod svými domy, město 

zastoupené radními Stuchlíkem a Skalickým vydražilo pozemky pod bytovými domy města 

V Prokopě, u zdravotního střediska a v Rumunské ulici o celkové výměře 55.423 m
2
 za 

2.980.000,- Kč. Soupeřem byl investor, jenž chtěl na volných plochách V Prokopě stavět další 

domy, což by bylo z urbanistického hlediska v dnes již přehuštěné zástavbě nesmyslné; ten 

ukončil své nabídky na částce o 10.000,- Kč nižší.  

16. a 17. se opět za chladu a deště běžel 31. ročník Večerního běhu městem 

Čelákovice – Memoriál Rudolfa Vichery. Účastnilo se ho 220 dětí do 15 let a 9 dorostenců. 

Vítězem kategorie mužů do 39 let se stal Jiří Miler z AŠ Mladá Boleslav (6500 m za 20:04 

min.), vítězkou kategorie žen do 35 let byla Jana Klimešová z Čelákovic, která závodí za 

USK Praha (3000m za 10:20 min.). Ve veteránských kategoriích startovalo 54 mužů a 4 ženy, 

nejstarším účastníkem byl Vladimír Mašl (*1934). Celkem se účastnilo 323 běžců a běžkyň 

ze sportovních klubů z celých Čech a z místních a okolních škol. Ceny vítězům sponzorovali 

převážně čelákovičtí podnikatelé (příloha 46/05). 

 Alfred Strejček a kytarista Štěpán Rak provedli 20. v Husově sboru 590. reprízu svého 

světově proslulého pořadu Vivat Comenius! Představuje stěžejní myšlenky Komenského 

„Obecné porady o nápravě věcí lidských“ emocionálně působivým spojením Strejčkovy 

deklamace, hry na flétnu a orffovské nástroje s Rakovou hrou na kytaru a zpěvem (příloha 

47/05). 

 22. zpřístupnilo Městské muzeum výstavu obrazů Čeňka Jandy ve vstupní místnosti 

Muzea. 25. koncertovali v Kulturním domě zakládající členové hudební skupiny 

Dekameron, Ladislav Weyrostek, Jan Ferles ad. S předstihem pokřtili CD „Zlatá éra“ 

připravené pro oslavy 40. výročí původní kapely v roce 2006. 

 V sobotu 26. byl bohatým programem zahájen čelákovický advent. Celý den byla 

příchozím otevřena ZŠ „Kamenka“ Vernisáž vánoční výstavy „Zima je, zima je“ 

v Městském muzeu uvedl výtvarník a starosta Záp Michal Burda vtipným projevem, poprvé 

zde na veřejnosti vystoupil přípravný pěvecký sbor ZUŠ Jana Zacha vedený Marcelou Bílou. 

Podle scénáře Západočeského muzea v Plzni výstava představila tradice českého roku od sv. 



 18 

Kateřiny do Popeleční středy. Odpoledne se na nádvoří Statku v Rybářské ulici otevřel 

Vánoční jarmark, na pódiu u CMC byla vyhodnocena vánoční soutěž Zpravodaje města 

Čelákovic a žáci ZUŠ Jana Zacha tančili, zpívali a hráli loutkové divadlo v pořadu „Od 

podzimu do adventu“. Následoval živý betlém a rozsvícení vánočního stromu. Den 

uzavírala hudební skupina Melody Variant z Prahy (příloha 48/05). 

 22. byly v Praze za účasti náměstka hejtmana Ing. Viléma Žáka vyhlášeny výsledky 

soutěže Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“, v níž byly hodnoceny všechny obce 

zapojené do systému EKO-KOM podle množství odděleného sběru využitelných 

komunálních odpadů na 1 obyvatele. V kategorii obcí nad 10.000 obyvatel vyhrály 

Čelákovice s výsledkem 27,56 kg/obyv. před Říčany a Poděbrady.  

 25.-27. uspořádalo Sdružení Ackermann-Gemeinde v CMC konferenci na téma 

Spolupráce české a německé mládeže. Sdružení zároveň volilo své nové vedení (příloha č. 

49/05)  

V listopadovém čísle Zpravodaje města Čelákovic se starosta města po roce (viz ZMČ 

12/04) vyjádřil k příčině problémů s dotacemi z minulého volebního období: Podle něho 

bývalý starosta Ing. Josef Šalda a bývalá místostarostka Ing. Marie Pospíchalová podcenili 

vyplňování příslušných formulářů a dodržování podmínek a parametrů dotací. Odmítl hlasy o 

profesním pochybení aparátu Městského úřadu a o odpovědnosti radních a zastupitelů, 

protože ti podle něho příslušné formuláře nepřipravovali ani neschvalovali. J. Šalda poukázal 

(ZMČ 1/06) na to, že kontrolní orgány se od roku 2002 zajímaly především o formality a 

označovaly je za hrubé porušení rozpočtové kázně a že finanční postih města ve výši 2,75 mil. 

Kč je bohatě vyrovnán příjmem přes 300 mil. Kč, jež město v letech 1990 – 2002 dotacemi 

získalo.  

 3. schválila Městská rada smlouvu s místní firmou Gestav, s.r.o., na vybudování 

autobusových zastávek a chodníku v Sedlčánkách při silnici z Císařské Kuchyně do 

Čelákovic a smlouvu s vítězem výběrového řízení na výstavbu vjezdu do průmyslové zóny 

v Záluží, firmou LŠL-stavby, s.r.o., Čáslav, jež se zavázala dílo dokončit do března 2006 za 

431.312,20 Kč. Schválila uzavření pojistky na majetek Q-bytu u pojišťovny Kooperativa 

s ročním pojistným 29.859,- Kč a přijala rezignaci zastupitele Igla na členství v kulturní 

komisi a v dozorčí radě Q-bytu.    

 16. se sešlo Zastupitelstvo města. Úvodem se řešil postup při poskytnutí příspěvku 

30.000,- Kč SK Union na provoz letního kina v roce 2005. Přestože červnové zastupitelstvo 

odložilo přidělení příspěvku, neboť SK Union nesplnil svou povinnost předložit hospodářské 

výsledky minulých let, byl příspěvek Radou na základě jejího staršího usnesení již vyplacen. 

Radní Skalický to označil za neoprávněný postup a prohlásil, že SK Union v rozporu 

s nájemní smlouvou pronajímá pozemky na Městském stadionu. Union mezitím zprávu o 

hospodaření poskytl a zastupitelé vyplacení příspěvku dodatečně schválili (byl pokryt ze 

sponzorského daru firmy Demoautoplast). Kontrolnímu výboru bylo uloženo, aby zjistil, zda 

dar 30.000,- Kč byl využit pro provoz letního kina. Předseda TJ Union  PhDr. Václav Tichý 

později odmítl tvrzení radního Skalického. Union nepronajímá pozemky města, nýbrž 

poskytuje k využití jiným subjektům stavby a zařízení, jež spravuje a jež jsou majetkem 

ČSTV – Sdružení tělovýchovných jednot a sportovních klubů Praha – východ (příloha 50/05). 

 Zastupitelé Iglo a Šalda kritizovali vedení města za to, že ve Zpravodaji města 

neoznámilo termín kladení věnců k památníku padlých na náměstí při oslavě státního svátku 

28. října.  

 Byl schválen dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní s firmou Harmonie Group, 

a.s., Beroun z listopadu 2004, jež předpokládala prodej 2.000 m
2
 pozemků v proluce na jižní 

straně náměstí. Dodatek umožnil koupi pozemků až do 6.000 m
2
 a prodloužil termín uzavření 

kupní smlouvy do 31.5.2006. Byl schválen prodej 2 bytů včetně pozemků oprávněným 

nájemcům. Schválením vyhlášky E 2/2005 o poplatku za komunální odpad ponechali 
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zastupitelé poplatek pro rok 2006 na letošní výši 420,- Kč na obyvatele za rok. V závěru 

schůze schválili uzavření partnerské smlouvy se Středočeským krajem na účast v projektu 

„Střední Čechy On-line-internet“, v jehož rámci město umožní od prosince 2007 veřejnosti 

přístup k internetu po dobu 5 let a kraj se bude z poloviny podílet na nákladech.  

 

 

PROSINEC 
 

 Počasí: Do 6. většinou zataženo, ranní teploty -1 až -5°C, odpolední -1 až +3°C. 7. – 

25. spíše podzimní počasí, proměnlivo s občasným deštěm a sněhem, ranní -1 až +2°C a 

odpolední +2 až +5°C. Až 26. nastala pravá zima se sněhem a ranními teplotami -10 až -2°C  

a odpoledními -5 až -1°C. Pršelo 5., 14., 20., 22., 23., sněžilo 3., 17. (10 cm sněhu), 19., 26. a 

28. (18 cm sněhu). Sníh ležel 18. – 22. a 27. – 31. Měsíční úhrn dešťových srážek 50,4 mm a 

sněhových 45 cm.   

 Cena pohonných hmot k 1.12.: Natural 27,90 Kč/l, nafta 27,80 Kč/l, průměrná cena 

v ČR 28,87 Kč a 28,56 Kč. Po 3 měsících se prodejní ceny vrátily na původní úroveň. 

 2. otevřena železniční zastávka Ostrá na trati Praha – Lysá nad Labem – Kolín. 

Slavnostní parní vlak stavěl i v Čelákovicích (příloha 51/05). 

 3. se pod záštitou města odehrál na hřišti ZŠ Komenského 8. ročník turnaje Bohuslav-

Gambrinus Cup v bandy hokeji za účasti 16 mužstev. Město sponzorovalo turnaj částkou 

3.000,- Kč, vítěz získal Pohár města Čelákovic. Týž den byl na nádvoří ZUŠ ve Vašátkově 

ul.zpřístupněn keramický betlém, vyrobený žáky školy (příloha 52/05).  

 7. uspořádalo město vánoční setkání pro seniory v Kulturním domě s hudební 

skupinou Veselinka Jiřího Horáčka, 9. vystoupily v Husově sboru pěvecké sbory Gymnázia v 

Brandýse nad Labem, Gymnázia Sladkovského v Praze 3 a Gymnázia Olgy Havlové 

v Ostravě s programem „Křesťanský advent a Vánoce v hudbě a poezii“. 

 V halovém turnaji přípravných družstev (roč. 1997 a mladší) se 11. střetli malí 

fotbalisté Unionu s 5 týmy z Prahy, Xaverova, Kralup a Staré Boleslavi. Zvítězila Stará 

Boleslav, naši obsadili 4. místo. 

 14. byly v Muzeu Škody Auto v Mladé Boleslavi vyhlášeny výsledky ankety 

„Sportovec Středočeského kraje 2005“. Z čelákovických sportovců byli nominováni Tomáš 

Vitáček v kategorii jednotlivců (41 let, silniční cyklistika) za 1. místo na Mistrovství ČR 

Masters v silničním závodě a za 1. místo na Mistrovství amatérských lig ČR v silničním 

závodě a Denisa Barešová v kategorii objev roku do 18 let (17 let, sportovní aerobic) za 1. 

místo na Mistrovství světa juniorů a za 2. místo na Mistrovství ČR. Denisa Barešová titul 

„Objev roku do 18 let“ skutečně získala. Přítomni byli hejtman kraje Ing. Petr Bendl a radní 

Jaroslav Král a Dagmar Nohýnková. Bohužel, amatéři i profesionálové byli hodnoceni 

společně, a tak se amatérský cyklista Vitáček nedostal mezi 10 oceněných (příloha 53/05). 

 V prosinci město vydalo k reprezentačním účelům neprodejné CD s nahrávkami 

Komorního orchestru Jana Zacha (příloha 54/05). Orchestr se Zámeckým pěveckým 

sextetem z Brandýsa nad Labem vystoupil na 5 vánočních koncertech v Čelákovicích a na 

čtyřech v Brandýse nad Labem, Jirnech, Horních Počernicích a v Klánovicích (55/05). 

 31. zahynul pod lavinou ve Spáleném žlebu v Roháčích v Západních Tatrách 32letý 

Štěpán Myslivec z Čelákovic a dalších 6 českých turistů. Druhou noc spali ve stanech a v 5.30 

hod. ráno je zasypal 100 m široký, 3 m vysoký a 1200 m dlouhý sněžný masiv. Přežil jediný 

člen výpravy. Turisté spali ve stanech přes vyhlášené lavinové nebezpečí a bez tzv. 

lavinového hledače (příloha č. 56/05).  

 Při silvestrovských oslavách odpálil neznámý pachatel nezjištěný druh zábavné 

pyrotechniky v úzkém prostoru mezi dvěma bytovými domy v ulici Na Stráni. Petarda rozbila 

okno bytu rodiny Königsmarkových v 1. patře domu č. 1668, explodovala a zapálila nábytek 
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v obývacím pokoji. V bytě nebyl nikdo přítomen. Při požáru, jejž likvidovala místní jednotka 

Sboru dobrovolných hasičů, vznikla škoda ve výši 200.000,- Kč (příloha 57/05). 

 1. zasedala Rada města. Schválila záměr odkoupit od státu budovu Střední odborné 

školy a Středního odborného učiliště TOS v ulici U Učiliště č. 1379, zabývala se výkupem 

pozemků v Přístavní ulici nutným pro započetí stavby lávky přes Labe (uvažovaná cena 200 - 

350,- Kč/m
2
) a schválila investiční záměr 200.000,- Kč bez DPH na přístavbu depozitáře 

Městského muzea v Rybářské ulici č. 156. Investor zajistí prostředky mimo rozpočet města. 

 Zastupitelstvo města se sešlo 12. Starosta města úvodem ohlásil rezignaci Ing. 

Stanislava Tangla na členství v Zastupitelstvu a v Radě k 30.11. Slib nového zastupitele 

složila PhDr. Zdeňka Tichá, novým členem Rady města byl 16 hlasy při 3 abstencích zvolen 

zastupitel Ing. Aleš Rikl (oba ze Sdružení nezávislých kandidátů PRO Č, téže volební strany 

jako odstoupivší zastupitel). Radní Rikl následně odstoupil z funkce předsedy finančního 

výboru, místo něho zastupitelé zvolili Ing. Ludvíka Adámka (KDU-ČSL).  

 Zastupitelstvo schválilo smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s EKO-KOM, a.s., 

Praha o zpětném odběru a využití odpadů z obalů, dále obecně závaznou vyhlášku E 3/2005 o 

veřejném pořádku a čistotě ve městě s platností od 1.1.2006 a obecně závaznou vyhlášku E 

4/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem. Ředitel školy je 

povinen přednostně přijmout do školy žáka z příslušného obvodu, právo rodičů zvolit 

svobodně školu pro své dítě zůstává, pokud to dovoluje kapacita školy. Hranicí obvodů ve 

městě jsou ulice Rybářská, Sedláčkova, Kollárova a Mochovská, do obvodu ZŠ Komenského 

patří Záluží, do obvodu ZŠ Kostelní Sedlčánky a Císařská Kuchyně.  

 Schvalování rozpočtu na rok 2006 bylo zároveň rozhodováním o zahájení činnosti 

Městské policie. Starosta představil návrh rozpočtu jako minimální variantu s možností 

zvýšení investic za příznivého vývoje příjmů. Návrh rozpočtu proto nepočítal s náklady na 

Městskou policii. V diskusi se střetly dva přístupy: Městská policie bude tak malá, že 

nezvládne nic (zastupitelé za ODS); zřízení Městské policie je ve volebních programech 

většiny volebních stran a záleží na jejím řízení (většina ostatních). Místostarosta Bodlák 

navrhl financování z rezervy 0,9 mil. Kč a místo plánované cyklostezky do Lázní Toušně 

(také 0,9 mil. Kč). Tato úprava rozpočtu, a tím zahájení činnosti Městské policie, byla 

schválena poměrem 11:6 při 2 abstencích. 

 Zastupitelstvo schválilo výši vodného (26,72 Kč/m
3
) a stočného (19,26 Kč/m

3
) pro rok 

2006.    

 

 

HOSPODAŘENÍ 

 
   Rozpočet na rok 2006 

  Rozpočet na 2006 Rozpočet na 2005 

Příjmy Daňové   79.961.000,- Kč   72.739.000,- Kč 

 Nedaňové   34.020.000,- Kč   34.514.700,- Kč 

 Kapitálové   27.879.000,- Kč   28.070.000,- Kč 

 Dotace        128.000,- Kč                   0 

 Celkem 141.988.700,- Kč 135.323.700,- Kč 

Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství          55.000,- Kč        110.000,- Kč 

 Průmyslová a ostatní odvětví    65.694.000,- Kč   39.692.000,- Kč 

 Služby pro obyvatelstvo   94.626.000,- Kč   82.030.000,- Kč 

 Sociální věci           69.000,- Kč          60.000,- Kč 

 Bezpečnost a právní ochrana     1.544.000,- Kč     1.614.000,- Kč 

 Všeobecná veřejná správa a služby   24.908.000,- Kč   44.653.700,- Kč 
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 Celkem 186.896.000,- Kč 168.159.700,- Kč 

Financování      8.669.000,- Kč   32.836.000,- Kč 

 

 Dotace 

 Obytný dům č. 109 U Diamantů: Město požádalo 14. 1. o prominutí odvodu dotace 

4.160.000,- Kč a penále 2.292.160,- Kč. Ministerstvo financí částečně vyhovělo 21. 7. a 

nařídilo vrátit státu částku 365.701,- Kč použitou v rozporu s účelem dotace na dlažbu 

nádvoří. Dotační akce byla ukončena, městu nevznikla žádná škoda. 

 Rekonstrukce a modernizace ZŠ Komenského: Ministerstvo financí rozhodlo 9. 2. o 

vrácení dotace 61.000.000,- Kč a vyměřilo penále 52.981.822,- Kč. Město požádalo 14. 2. o 

prominutí odvodu dotace. Ministerstvo částečně vyhovělo 28. 7. a prominulo odvod dotace 

54.579.241,- Kč a celé penále. Město tedy vrací 6.420.759,- Kč za práce nad rámec 

projektové dokumentace. Finanční úřad povolil 14. 9. splácení částky ve 4 splátkách do 31. 

12. 2008. Právní zástupce města Mgr. Marek Nespala konstatoval, že nedošlo k trestnímu činu 

a že problémy byly způsobeny špatnými účetními postupy, tedy formálním pochybením. Za 

právní zastoupení v této kauze město vydalo 1.948.415,- Kč, právní a poradenská činnost při 

řešení dotačních sporů stála celkem 2.750.000,- Kč.  

 

Městské byty 

 K 31.12.2005 vlastnilo město 881 bytů. Městský bytový podnik Q-BYT pečoval o 669 

bytů v majetku města v Čelákovicích a o 15 bytů v budově CMC, které jsou městu 

pronajímány. Dalších 212 bytů vlastní město v Milovicích. 

 Město pokračovalo v prodeji obecních bytů. Zastupitelstvo města schválilo prodej 39 

bytů za celkovou částku 15.090.109,- Kč. Domy č. 1462-64 a 1631 tím byly kompletně 

prodány. Byty v Rumunské ulici byla prodány za 4200,- Kč/ m
2
, v ulici Na Stráni za 5200 

Kč/m
2
.  

 

Dům  Byt Cena Kč Dům Byt Cena Kč 

Rumunská 1462 2+1 240954 Rumunská 1464 2+1 244776 

 2+1 236040 Na Stráni 1631 4+1 487500 

 2+1 240954  4+1 487500 

 2+1 243642  4+1 487500 

 2+1 236040  4+1 488748 

Rumunská 1463 2+1 243516  4+1 488748 

 2+1 243390  4+1 488748 

 2+1 243390  4+1 488748 

 2+1 243390  4+1 488748 

 2+1 243390  4+1 472500 

Rumunská 1464 2+1 236040  4+1 396812 

 3+1 249396  4+1 491244 

 3+1 249396  4+1 491244 

 3+1 318822  4+1 491244 

 3+1 318822  4+1 491244 

 3+1 318822  4+1 491244 

 1+1 161868  3+1 398060 

 2+1 244776  4+1 487500 

 3+1 318780 V Prokopě 1317 Řad.dům 552811 

 3+1 249396 V Prokopě 1332 Řad.dům 565488 

 3+1 249396 V Prokopě 1336 Řad.dům 279482 
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 Skutečný prodej bytu se ne vždy uskuteční v daném roce. Proto je výsledek prodeje 

bytů v roce 2005 odlišný od usnesení Zastupitelstva. Prodalo se 44 bytů v úhrnné ceně 

17.779.204,- Kč. 

V Prokopě 1305, 1311, 1317, 1322, 1335, 1342 7 bytů  celkem za 5.588.122,- Kč 

Na Stráni 1631              12 bytů                   5.484.844,- Kč 

Rumunská 1462     8 bytů        2.597.936,- Kč 

Rumunská 1463              11 bytů        2.648.004,- Kč 

Rumunská 1464     6 bytů        1.460.298,- Kč 

    

 Obálkovou metodou byly prodány dva byty 2+1 v Rumunské ulici č. 1462 za 

925.999,- Kč a za 827.012,- Kč, domek v Rybářské ulici č. 158 za 808.808,- Kč a V Prokopě 

č. 1305 za 1.750.000,- Kč, celkem za 4.311.819,- Kč (příloha 58/05). 

 

 Sponzoři 

 Advokátní kancelář Pejchal a spol., Praha na koncert 3. května 

 AVE CZ, odpadové hospodářství: 50.000,- Kč na vánoční koncert. 

 Demoautoplast, s.r.o., Čelákovice: 70.000,- Kč na kulturu, z toho 30.000,- Kč na letní 

kino a 40.000,- na vánoční koncerty.  

 Fermata, a.s., Čelákovice: 1000 ks CD a tiskoviny.  

 ITES, s.r.o., Stochov: 10.000,- Kč na sportovní akce.  

 Sbírka Osadního výboru Sedlčánky na opravu podezdívky oplocení kapličky 

v Sedlčánkách: 59.000,- Kč.  

 Strabag, a.s., Beroun: 35.000,- Kč na koncert 3. 5. k 60. výročí konce 2. svět. války. 

 Zdravotní pojišťovna Metal-aliance: 1.000,- Kč na Dětský den v Záluží 4. června.  

 

 

PRŮMYSL 
 

 Kovohutě, a.s. 

 Ačkoli se celkový hospodářský výsledek proti minulému roku zlepšil (zisk 3.537.000,-

Kč), byla firma zasažena nájezdy překupníků neželezných kovů a růstem cen mědi a zinku 

v londýnské burze. vyrobilo se 13.270 t produktů, nejvíce za 10 let. Ve firmě pracovalo 

průměrně 350 zaměstnanců. Připravovala se nová výrobní linka za asi 50 mil Kč. 

 Předsedou tříčlenného představenstva byl Ing. Lubomír Kubiš, předsedou dozorčí rady 

Ing. Ivo Dubš, ředitelem pro výrobu a ekonomiku Bc. Ivo Hain a ředitelem pro obchod Ing. 

Jaromír Vyhnalík. 

  

  

OBYVATELSTVO 
 

 Město mělo na konci roku 10 377 obyvatel (o 231 více než 2004). Přistěhovalo se 363, 

odstěhovalo se 163, narodilo se 119 a zemřelo 90 osob. Na Městském úřadě uzavřelo sňatek 

40 párů. Průměrný věk obyvatel činil 40,25 roku (mužů 38,81 a žen 41,65 roku), nejnižší 

věkový průměr mají obyvatelé Sedlčánek (38,14). 

 Věková struktura obyvatelstva: 

 0 – 14 let 15 – 59 let 60 a více let Celkem 

Muži     776 3.405    922    5.103 

Ženy    699 3.367 1.208   5.274 

Celkem 1.475 6.772 2.130 10.377 
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 Na slavnostním vítání nových občánků do života bylo na Městském úřadě přivítáno 

5. února 16 dětí, z toho 8 dívek, 2. dubna 11 dětí, z toho 4 dívky, 11. června 18 dětí, z toho 11 

dívek, a 19. listopadu 18 dětí, z toho 11 dívek, celkem 73 dětí (příloha č. 59/05).  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Osoby pobírající soc.dávky 232 317 353 361 325 
Prostředky na soc. dávky v Kč 3.672.000,- 4.611.000,- 4.925.000,- 4.910.785,- 5.631.000,- 

  V roce 2005 bylo v evidenci odboru sociálních věcí a zdravotnictví 153 

nezaměstnaných, 54 rodin s dětmi, 55 osob, kterým se vyplácel příspěvek při péči o osobu 

blízkou, a 63 osoby, kterým se vyplácel příspěvek ze zdravotních důvodů. Ze státního 

rozpočtu jim bylo vyplaceno celkem 5.631.299,- Kč.  

  K 31.12.2005 evidoval Úřad práce Praha – východ 156 občanů Čelákovic. Průměrná 

míra nezaměstnanosti obyvatel Čelákovic v roce 2005 činila 3,2% (2004 – 3,9%, 2003 – 

3,6%, 2002 – 5,9%) (příloha 60/05). 

K – centrum Nymburk, provozované občanským sdružením Semiramis, pokračovalo v 

Terénním programu péče o drogově závislé. V roce 2005 stoupl počet starších klientů, asi 

třicetiletých, ubylo přímých kontaktů s klienty (254 oproti loňským 358) a prudce vzrostl 

počet vyměněných injekčních stříkaček z 4227 na 7713 kusů, patrně proto, že jsou užší a 

ucpávají se. Specifikem Čelákovic je nejhorší zdravotní stav místních klientů (abscesy, otoky, 

vyrážky), kterým se vydávají masti, neboť většinou odmítají návštěvu lékaře. Pokračuje 

vitaminový servis, dodávka kondomů a těhotenských testů. Nejužívanější látkou je pervitin a 

Subutex, skladba drog se nezměnila.   

Pracovníci pečovali o 74 drogově závislých, z nich bylo 39 mužů, 39 injekčních 

uživatelů drog, 3 se základní drogou heroinem a 30 s pervitinem. Průměrný věk klientů byl 

26,2 roku. Bylo provedeno 6 testů na HIV. Ve městě bylo nalezeno celkem 45 odhozených 

injekčních stříkaček, z toho jen 10 v parku u Městské knihovny, kde se osvědčilo vykácení 

křoví. 

Další aktivitou byl Program dlouhodobé primární prevence drogových závislostí a 

ostatních nežádoucích jevů, pěstovaný v 24 třídách 3 základních škol. S každou třídou pracují 

lektoři od 6. do 9. ročníku interaktivní, komplexní formou a vedou děti k utváření žebříčku 

životních hodnot bez závislostí. Město zaplatilo za tento ročník programu 40.200,- Kč. 

 K-centrum Nymburk bylo 8. dubna odměněno „Cenou pro nejlepší tým v sociální 

péči“ v soutěži vyhlášené časopisem Sociální péče a Radou České republiky pro jakost. 

Předsedou sdružení je Pavel Plaček, DiS, vedoucím terénního programu Lukáš Gillányi, DiS, 

a vedoucím Programu prevence Miroslav Zavadil, DiS (příloha 61/05). 

 

  

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 

 V lednu bylo otevřeno Zahradnictví U Rybníka v Záluží. 

 V únoru byl obnoven prodej v obchodě Koral – bytový textil provozovatelů Josefa 

Kotrana a Zdenka Kužela. 

 Duben: V Masarykově č. 1204 se otevřel obchod Smíšek K&P  nabízející cigarety, 

alkohol, cukrovinky, nápoje, umělé květiny, hračky, keramiku, sklo a drogistické zboží. 

Prodejna byla zrušena v prosinci. Dále byla otevřena prodejna bytového textilu a lůžkovin 

Jiřího Oplatka, Masarykova 266, a 6. zahájily prodej Potraviny – večerka v Sedláčkově č. 

1369 (bývalá pošta), nabízející mj. ovoce, zeleninu a drogistické zboží. Obchod patří 

vietnamským majitelům, vedoucím je Tran Quoc Hoan. 26. byla otevřena ordinace očního 
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lékaře MUDr. Richarda Havránka v budově stavební firmy Kučera v Kollárově ul., 

provozovaná pouze do srpna, kdy byla uzavřena pro nedostatek pacientů.  

 25. května byla v dlouho nevyužívaných prostorách domu č. 47 v Sedláčkově ulici 

otevřena prodejna ovoce a zeleniny vietnamských majitelů, vedoucím je Nguyen Anh Minh. 

 Červen: 1. byla ve městě obnovena činnost očního lékaře. MUDr. Elena Ryvolová 

zahájila praxi v nové ordinaci v domě Grádo v Masarykově ul. 220 u nádraží. Ordinovala 4 x 

týdně, celkem 21 hodin. 6. byla otevřena prodejna Obuv Ivan firmy Ampató z Myšlína 

v Sedláčkově č. 52 (býv. pojišťovna Allianz), vedoucí je paní Krejčí. 18. byla po 9 letech 

uzavřena oblíbená prodejna ovoce a zeleniny U Jána Blanky Pýchové na rohu Kostelní a 

Sedláčkovy ulice. 

 Červenec: Holičství a kadeřnictví Štěpánky Badžové se 7. přestěhovalo 

z Masarykovy 265 do domu Grádo, Masarykova 220. V Masarykově č. 217 (býv. prodejna 

obuvi Rangl) se 8. otevřela prodejna Cenový ráj nabízející textil, hračky a drogistické zboží. 

Obchod patřil firmě Mediabok, s.r.o., Slaný, vedoucí byla Danuša Tamassyová. Prodejna 

zanikla koncem listopadu. 11. se z Vašátkovy č. 176 přesunulo květinářství Simony Vlčkové 

do prostor po bývalém butiku v Masarykově 188. Firma Tikkurila, míchání barev, otevřela 

provozovnu v Masarykově č. 236 

 Srpen: 1. rozšířil Bazar – zastavárna Jaroslava Bauera a Luboše Zejdy v Kostelní 

ulici č. 196 prodejní plochu o prostory bývalé zeleniny Blanky Pýchové. 26. byl uzavřen 

obchod s mobilními telefony v Masarykově ulici č. 188. Místo bývalé zeleniny v Sedláčkově 

48 byla 29. zřízena Oční optika M. Stierankové z Prahy 2, vedoucí je Martina Janatová. 

 Září: 6. otevřen obchod s potravou pro domácí zvířata Zverimex Šampión 

v Masarykově č. 780, majitelem je Tomáš Kostolný. 17. posadil autojeřáb novou trafiku paní 

Hejtíkové a Machálkové na místo vpravo od Faitova domu, prodej zahájila 23., starý stánek 

vlevo od Faitova domu odstraněn 7.10.  

 Říjen: 6. byla po několikaměsíčních stavebních úpravách bývalé jídelny v 1. patře 

velkoprodejny Albert otevřena prodejna Tomík 99. Vietnamští provozovatelé v ní prodávají 

oděvy, obuv a elektroniku. 

 Listopad: 1. otevřel veterinární kliniku MVDr. Jan Mecera v Haškově č. 16 

v Záluží. Rovněž 1. otevřena další prodejna vietnamských majitelů, Oděvy–obuv 

v Masarykově č. 188, vedoucí Hung Le z Nymburka. 5. zbourán stánek u parkoviště v ul. J. 

A. Komenského, v němž se střídaly různé obchody a do jara 2005 zde bylo čínské občerstvení 

U Zlatého draka. 29. byly otevřeny obchody v novostavbě domu U Slunce v Masarykově č. 

96: Salón Slunce (pedikúra a masáže) Moniky a Boženy Boháčových, kavárna a cukrárna 

Miroslava Žembera z Prahy 9, prodejna dětských potřeb a oblečení Sluníčko a Second 

Hand Sluníčko, vedoucí K. Horejcová. Koncem měsíce vznikla prodejna nápojů firmy 

Věra a Tom, s.r.o., v Sedláčkově č. 69, s prodejem moravských vín. Vedoucím je Milan 

Klíma. 

 Prosinec: 1. se přestěhovalo jednatelství zdravotní pojišťovny Metal-Aliance ze 

zdravotního střediska do Rybářské 1694 (býv. oční ordinace). Koncem měsíce zanikla 

prodejna ovoce a zeleniny na rohu ulic Masarykovy a K Podjezdu. V prosinci byla rovněž 

uzavřena provozovna Sběrných surovin v Kostelní ulici. 

 Využití dvou domů s pečovatelskou službou v Kostelní ulici se v porovnání s rokem 

2004 nezměnilo. 

 Farní charita Neratovice, dispečink Praha – východ v Čelákovicích, poskytovala 

pečovatelskou a zdravotní péči. Pečovatelky (3 prac. síly) se starají o úklid domácností, 

nákupy, rozvozy obědů apod., tuto službu si hradí klienti. V rámci zdravotní péče hrazené ze 

zdravotního pojištění kontrolují zdravotní sestry (4 prac. síly) stav pacientů po operacích, 

aplikují injekce, podávají léky apod. Rajón dispečinku zahrnuje Mochov, Zápy, Brázdim, 
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Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč a Brandýs nad Labem – Starou Boleslav. Novou staniční 

sestrou se koncem roku stala Renata Havránková.   

 

 

VÝSTAVBA 
 

 Investiční akce města 

Druhou etapu rekonstrukce Stankovského ulice (mezi Obecním domem a 

prodejnou Albert) provedly Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Praha 10, od 

dubna do srpna. Cena byla třikrát navyšována z 4.230.000,- na 6.076.881,50 Kč. 

Rekonstrukce zahrnovala stavbu nové, zakřivené komunikace, chodníky ze zámkové dlažby u 

domů Na Stráni 1625-7 a J.A.Komenského 1645-8, úpravu parteru Obecního domu včetně 

travnatého pásu a zřízení opěrné zdi za Faitovým domem.  

Kvůli zcela zničené betonové dešťové kanalizaci v délce 70 m před prodejnou Albert a 

kvůli výměně 17 m splaškové kanalizace v hloubce 4 m ve vyústění ulice J. A. Komenského 

do Stankovského se práce od 7. do 20. 6. zastavily. Opravy provedla mladoboleslavský firma 

Aquamont za 348.205,- Kč a 337.952,- Kč. 22. - 23. 6. se asfaltovalo, 24. 6. byl otevřen 

průjezd ze Stankovského do Komenského ulice a 30.6. do náměstí. 13. 7. byly osazeny 

stožáry veřejného osvětlení, 31.10. vysazeny stromy a začátkem listopadu živý plot s pletivem 

před Obecním domem. 

Firma špatně koordinovala práce, pracovníky převáděla na jiná pracoviště. Pro občany 

nebyly zřízeny ani nijak označeny provizorní přístupové cesty na poštu, prodírali se přes 

staveniště, mnohdy před nákladními vozy.  

Rekonstrukce kotelny a ústředního topení v ZŠ Kostelní byla plánována od 15. 6. 

do 20. 8., avšak námitka třetí firmy MOOPEX proti výsledku výběrového řízení dovolila 

podepsat smlouvu s vítěznou firmou ITES, s.r.o., Stochov až 2. 8. Práce byly dále zdrženy 

dvoutýdenním záchranným archeologickým průzkumem od 19. 8. Náklady dosáhly 

8.396.000,- Kč, z toho město investovalo 1.691.000,- Kč a 6.705.000,- činila státní dotace. Od 

13. 10. mohla být škola vytápěna.  

 Rekonstrukce veřejného osvětlení v oblasti ohraničené ulicemi Čelakovského, 

Rooseveltova, Jana Zacha a Mochovská proběhla od 1. 9. do 30. 11. s využitím dotace 

606.000,- Kč ze Státního programu na podporu úspor energie. Firma Karel Uhlíř, s.r.o., 

instalovala 89 stožárů v ceně 2.427.000,- Kč. 

Chodník v ulici U Učiliště a rampu garáží obytného domu v Sokolovské ul. č. 1644 

postavil STRABAG, a.s., Beroun za 523.860,- Kč. 

Poděbradská firma Stamat, s.r.o., opravila interiéry Mateřské školy J. A. 

Komenského 1586 do června za 1,2 mil. Kč, nový nábytek stál 380.000,- Kč. Školka se tak 

od září zvětšila o 2 učebny pro 35 dětí. Koncem října zřídla firma HAGS, s.r.o., Praha dětské 

hřiště u vchodu z ulice za 356.629,- Kč. 

Byly postaveny komunikace v obytné zóně Jiřina v ulici Na Výsluní od Dělnické 

k ulici V Borku včetně vjezdů a odvodnění od 5. 9. do 16. 12. za 1.528.681,10 Kč firmou 

LŠL-stavby, s.r.o., Čáslav. Komunikaci v ulici Pavla Ježdíka postavila do 7. 10. firma 

STRABAG, a.s., Beroun za 1.098.365,- Kč. 

V obytné zóně Pod Přerovskou cestou II zhotovila firma G-MONT CR, s.r.o., 

Chrudim základní technickou infrastrukturu za 11.895.114,- Kč do 9. 12. 

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci na technickou infrastrukturu obytné 

zóny Nedaniny s 37 rodinnými domy. Podmínkou dotace byl termín kolaudace všech staveb 

do 28.8.2009 proti vrácení poměrné části dotace. 

Zdrojem vodohospodářských investic bylo nájemné od provozovatele vodovodní sítě 

VaK, a.s., Mladá Boleslav. Byly opraveny armaturní šachty, vyměněna šoupata a část potrubí 
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v centru města za 1.344.947,- Kč. Aquamont MB, s.r.o., opravil do 15. 11. vodovodní řad 

v ulici na Stráni za 2.130.180,- Kč. 

Pro plynofikaci Záluží byla v červnu ve veřejné soutěži ze 3 zájemců vybrána firma 

G-Mont CR, s.r.o., Chrudim. Do 30. 9. odvedla práci za 3.105.622,- Kč, plynovod byl 

kolaudován 1. 11. Je připojeno 106 domů. 

Rekonstrukce místních komunikací v Sedlčánkách v ulicích Dělnické, 

Komenského, Husově, Jiráskově, Smetanově, Fučíkově a U Studánky včetně chodníků a 

vjezdů byla zadána firmě Strabag, a.s., Beroun v ceně 20.500.406,- Kč. Práce byly zahájeny 4. 

4. a dokončeny 10.8. Autobusové zastávky a chodníky na silnici z Císařské Kuchyně do 

Čelákovic postavila firma Gestav, s.r.o., od 27. 10. do 16. 12. za 941.290,- Kč. 

Firma Kandela Jarmil Brož-Elektroservis, Týnec nad Labem, rekonstruovala veřejné 

osvětlení v Sedlčánkách za 1.642.449,81 Kč. V nové lokalitě 83 rodinných domků a 

v Jiráskově, Husově a Dělnické ulici postavila do 31. 7. 40 stožárů, do 31. 10. opravila 

veřejné osvětlení ve Fučíkově, Komenského a Smetanově ulici a zřídila osvětlení u 

autobusové zastávky za 136.873,80 Kč. 

Firma Aquamont, s.r.o., Mladá Boleslav rekonstruovala stoku A dešťové kanalizace 

v Sedlčánkách za 2.711.356,- Kč a splaškovou kanalizaci v délce 40 metrů v Jilemnického 

ulici za 394.145,- Kč do 30. 6.   

 

 Soukromá výstavba 

V roce 2005 bylo zkolaudováno 37 rodinných domů, z toho 34 v nově budovaných 

lokalitách a 3 ve starší zástavbě. Byly zkolaudovány 3 vestavby ve starších rodinných 

domcích (č. 216, 569 a 821). Rekonstrukcí panelového domu č. 1644 v Sokolovské ulici, 

užívaného dříve Středním odborným učilištěm TOS, vzniklo 72 bytů velikosti 1+1 až 4+1, 

také mezonetových. Investorem byla firma SuRoS, s.r.o., Praha 2, rekonstrukci provedla 

firma L.A.K., s.r.o., Ostrava. 

Obytná zóna Nedaniny: U Stabenovky 1793, Kaplánkova 1773, Jaroslava Kruckého 

1781 

Obytná zóna Třebízského I: Jungmannova 1737, K Bílému Vrchu 1720 

Obytná zóna Třebízského II: Na Požárech 1800, 1802, 1822; Příční 1804, K Bílému 

Vrchu 1802, Karla Otty 1827 

Obytná zóna Jiřina: K Borku 177, Žižkova 1861 

Obytná zóna Pod Přerovskou cestou: Jaselská 1834, 1837, 1843, Jilmová 1870, 

Květinová 1874, Zahradní 1862 

Obytná zóna Sedlčánky – jih: Fr. Chvátliny 249 a 265, Husova  214, 221-224, Josefa 

Klicpery 235, 242, Komenského 192, Matěje Koštýře 277, Jiráskova 208-211  

Starší zástavba: U Kovárny 1889, Kostelní 1890, Masarykova 120, Záluží (příloha 

62/05). 

V nebytové sféře byla v červenci zkolaudována hala firmy Alutec a v listopadu mycí 

linka firmy Karel Uhlíř, s.r.o., obě v průmyslové zóně bývalé cihelny v Záluží. V Masarykově 

ulici byl dokončen dům č. 96 „U Slunce“, postavený v proluce po zbořené stavbě. V přízemí 

byly otevřeny obchody. Investorem stavby byl František Horejc ze Semic. 

 

  

BEZPEČNOST 
 

 V roce 2005 bylo na území města spácháno 215 trestných činů (2004: 183, 2003: 201), 

z toho 130 majetkových (83, 120). Z nich tvoří největší podíl 105 vloupání do osobních 

automobilů (83, 44), 45 krádeží osobních automobilů (10, 39). Bylo spácháno 164 přestupků 

(310, 406), z toho 83 krádeží (109, 152) a 60 přestupků proti občanskému soužití (91, 79). 
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Novinkou roku 2005 bylo zapalování plastových kontejnerů na tříděný odpad vandaly v těch 

místech, kam nevidí bezpečnostní kamery. 

 28.1. byla instalována sedmá kamera Městského kamerového dohlížecího systému na 

bytovém domě Grádo u nádraží, jež sleduje prostor k Záluží, Mochovu a v Masarykově ulici. 

Od 1.4. pracovala osmá kamera na rohu Obecního domu s výhledem do Rybářské ulice a do 

ulice Na Stráni, kamera ze sloupu u Obecního domu byla přemístěna na střechu věžáku č. 

1581 ve Stankovského ulici. Nákup poslední kamery a přesun dvou starších stály 272.577,- 

Kč. O kamery pečovala firma Gepard, s.r.o., Pardubice. 

 Operační středisko bylo vybaveno počítačem a záznamovým zařízením pro potřeby 

následného vyšetřování, tiskárna, celkem 290.000,- 

 V září bylo město na svou žádost zařazeno do Programu prevence kriminality na 

místní úrovni – Partnerství pro rok 2006.  

 Až prosincová schůze Zastupitelstva přidělila finanční prostředky na zahájení práce 

Městské policie v roce 2006. Koncem roku byly také stavebně upraveny prostory pro 

Městskou policii v zadním traktu Obecního domu. 

 

 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 Údaje v přehledu meteorologických jevů v roce 2005 (srovn. s 2004) se opírají 

záznamy nejbližší měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad 

Labem.  

 
prům.teplota 

°C 

nejnižší 

teplota 

nejvyšší 

teplota 
hodin sluneč. 

svitu 

srážky deštové 

mm 

srážky sněhové 

cm 

Měs. 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

1. -2,63 2,00 -19,0 -7,9 7,7 14,8 35,7 54,9 61,0 42,1 30 11 

2. 3,08 -1,25 -6,4 -9,9 14,8 10,3 57,4 61,0 28,7 35,2 14 13 

3. 4,70 3,26 -7,6 -12,9 21,0 18,5 120,7 122,9 24,3 13,6 9 2 

4. 10,68 10,90 -1,1 -3,2 24,9 22,7 199,5 196,9 16,8 24,0 0 0 

5. 13,08 14,57 1,7 0,9 25,1 33,8 198,3 241,7 33,4 47,1 0 0 

6. 17,04 17,77 7,5 6,0 29,3 31,0 193,8 233,2 92,0 62,6 0 0 

7. 19,10 19,50 8,6 7,9 32,8 36,6 230,4 196,2 55 141,0 0 0 

8. 20,40 17,57 7,7 7,2 34,1 28,9 245,5 189,9 48,1 59,0 0 0 

9. 14,56 14,73 3,4 3,1 28,9 29,6 176,6 164,4 37,6 22,2 0 0 

10. 10,05 10,41 -1,8 -2,0 23,9 21,6 103,4 139,4 19,9 15,1 0 0 

11. 4,81 3,48 -5,6 -6,9 15,8 13,0 30,4 21,2 62,4 17,5 2 3 

12. 1,20 0,80 -9,2 -11,3 11,7 7,9 19,1 18,3 14,0 50,4 1 45 

Rok 9,67 9,48 --- --- --- --- 1610,8 1640 493,2 529,8 56 74 

 

 Hlavním činitelem změny životního prostředí ve městě bylo kácení a výsadba 

stromů. Kromě pokácení několika nemocných nebo nevhodně umístěných dřevin, za něž se 

většinou vysazovaly náhradní stromy, se skladba stromů nejvíce měnila v souvislosti 

s rekonstrukcí Stankovského ulice ve 2. etapě a v ul. Na Švihově. 10. ledna bylo pokáceno 12 

javorů na severní straně a 8 na jižní straně náměstí a dolní části Stankovského ulice. V lednu 

bylo na žádost občanů pokáceno 31 bříz v ulici Na Švihově, neboť 80% stromů v této 70 let 

staré aleji bylo v destrukčním stadiu. V trase stavby budoucí splaškové kanalizace v obytné 

zóně  rodinných domků V Rybníčkách byly smýceny lípy, smrky, jasany a keřový porost, 

v trase budoucí dešťové kanalizace v Sedlčánkách bylo pokáceno 5 jabloní.  

 V říjnu byla ulice Na Švihově osázena 45 sakurami. V západní části Stankovského ul. 

bylo vysazeno 11 keřů (mochna, kalina, tavolník ad.) a 18 stromů (javor, jírovec, habr, kaštan 

ad.), ve východní části od Faitova domu po křižovatku s Rybářskou ul. bylo vysazeno 608 

keřů (zimolez, ptačí zob) a 54 stromů (javor, habr, platan, magnólie ad.). Významná byla i 
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výsadba v Sedlčánkách, které  dostaly 55 listnáčů (javor, habr, jasan, jírovec ad.) a 180 

listnatých keřů (mochna, zimolez, tavolník, šeřík ad.). 

 

 

ŠKOLSTVÍ 

 
 Vybrané statistické ukazatele mateřských, základních a středních škol při zahájení 

školního roku 2005/06: 

  

 MŠ 

Přístavní 

333 

MŠ 

Rumun-

ská 1477 

ZŠ 

Komen

ského 

414 

ZŠ 

Kostel

ní 457 

ZŠ 

Komen

1586 

(býval

á ZvŠ) 

ZUŠ 

Jana 

Zacha 

Gymná

zium 

SOŠ a 

SOU 

TOS 

Kapacita 50 237 620 650 60 855 400 --- 

Odb.učebny --- --- 11 7 2 21 6 18 

Třídy 2 10 20 22 6 --- 10 --- 

Žáků 50 235 454 486 38 625 299 339 

Škol.družina --- --- 131 127 0 --- --- --- 

Pedagogové 4 17 32 39 4 26 32 26 

Ostatní zam. 3 12 20 14 1 3 7 6 

Příspěvek 

rodičů měs. 

200,- 300,- 50,- 
družina 

50,- 
družina 

--- --- --- --- 

Žáci jídelna 50 235 374 482 --- --- 209 --- 

Strava den 23,- 26,- --- --- --- --- --- --- 

Cena oběda --- --- 16/18,- 16/18,- --- --- 18/20,- --- 

 

 Mateřská škola Přístavní 333 

 Ukončila provoz ve staré budově, jež se bude v roce 2006 rekonstruovat, a na konci 

prosince se přestěhovala do prostor bývalé družiny v jižním křídle ZŠ Komenského. 

 

 Mateřská škola „Mateřídouška“ Rumunská 1477 

K aktivitám ve školním roce 2004/05 patřily hra s angličtinou, aerobik, cvičení dětské 

komunikace, tvořivá dramatika, jóga, výtvarný kroužek v ZUŠ (Baby studio), účast na 

dopravní soutěži pořádané MDDM a velikonoční a vánoční kutilství. 1. září byly otevřeny 2 

třídy pro 37 dětí v budově č. 1586 v ul. J.A.Komenského, jež sloužila jako školka do roku 

1995 a potom byla obsazena Zvláštní školou a fitcentrem.   

Ředitelkou školy byla Eva Vlčková. 

 

 Základní škola Kostelní 457 

Ve školním roce 2004/05 bylo z 38 pedagogů 7 mužů; ve škole dále pracovalo 6 

vychovatelek, 6 kuchařek a 8 správních zaměstnanců. Na 1. stupni měla škola 11 tříd s 230 

žáky a na 2. stupni 12 tříd s 280 žáky, celkem 510 žáků, z nichž 121 do Čelákovic dojíždělo 

z okolních obcí. Ze 76 absolventů školy odešli 4 do čtyřletého gymnázia, 47 do středních 

odborných škol a 25 do středních odborných učilišť. Z 5. ročníku bylo 9 uchazečů přijato na 

osmileté gymnázium. 

Škola je zapojena do programu Zdravá škola a do minimálního preventivního 

programu Škola bez drog. Žákům poskytuje možnost práce v kroužcích ručních prací, 

počítačů, německého jazyka, tanečním a v pěveckém sboru Kameňáček. Náročnost výchovné 
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a vzdělávací práce dokládá vysoký počet dětí s vývojovými poruchami: 99 žáků, téměř pětina, 

trpěla nějakou specifickou poruchou učení nebo lehkou mozkovou dysfunkcí.  

V květnu 2005 byla veřejnosti představena variantní studie dostavby areálu školy Ing. 

arch. Václava Filsaka (příloha 19/05). V blízké době bude nutno strhnout pavilón tříd zvaný 

„Chanos“ z roku 1987, varianty studie počítají s propojením nejstarší budovy a tělocvičny 

BIOS a se zřízením venkovních sportovišť na místě pavilónu Chanos. Náklady se odhadují na 

90 mil. Kč. 

 Ředitelkou školy byla Mgr. Jaroslava Burkertová, zástupkyněmi Ing. Bc. Kateřina 

Židlická pro 1. stupeň a Mgr. Ivana Sekyrová pro 2. stupeň, vedoucí školní družiny byla Anna 

Kohoutková. 

 

Základní škola J. A. Komenského 414 

 Ve školním roce 2004/05 pracovalo ve škole 31 pedagogů, z toho 18 na 1. stupni, a 5 

vychovatelek, v přepočtených pracovních silách 8,5 kuchařky a 7,8 provozních pracovníků. 

Školní jídelna vařila denně průměrně 660 obědů nejen pro žáky školy, ale také Gymnázia, pro 

veřejnost a pečovatelskou službu. Ve škole se učilo 459 žáků, z toho na 1. stupni 276 v 11 

třídách a na 2. stupni 183 žáků v 9 třídách. Školní družina měla 5 oddělení se 131 žáky. 

Celkem 67 dětí trpělo lehkou mozkovou dysfunkcí nebo specifickou poruchou učení. 50 žáků 

dojíždělo z okolních obcí. Z 39 absolventů bylo 5 přijato do čtyřletého gymnázia, 18 do 

středních odborných škol a 16 do středních odborných učilišť. 8 žáků 5. ročníku odešlo do 

osmiletého gymnázia. 

 Žáci 4. ročníku absolvovali program proti kouření a pití alkoholu, žáci 6. - 9. ročníku 

byli zapojeni do Programu dlouhodobé primární prevence drogových závislostí a ostatních 

nežádoucích jevů. Škola nabízela kroužky výtvarný, sportovní, němčiny a angličtiny, 

počítačů, pro dyslektiky a kroužek „roztleskávaček“ při sportovních utkáních. ve školní 

družině pracoval kroužek výtvarný, plavání, počítačů a kroužek „Šikovné ruce“. 4 třídy vyjely 

na jarní týdenní ozdravný pobyt. 

Velkým úspěchem v soutěžích bylo 3. místo Michaely Kašičkové z 9.A v okresním 

kole Soutěže v českém jazyce s postupem do regionálního kola. 

Ředitelkou školy byla PaedDr. Alena Pechalová, zástupkyní pro 1. stupeň Mgr. Eva 

Kadlečková a zástupcem pro 2. stupeň Mgr. Miloš Bukač. 

 

Gymnázium 

 Škola měla ve školním roce 2004/05 celkem 283 studentů, z toho 199 v osmiletém a 

84 ve čtyřletém cyklu, celkem v 12 třídách, tj. po jedné v každém ročníku obou cyklů. Vedle 

místních studovali na škole přespolní z Lysé n. L., Přerova n. L., Nehvizd, Mochova, 

Vyšehořovic, Lázní Toušně a z Prahy. Na škole vyučovalo 31 učitelů (24,3 prac. sil). 

V oktávě maturovalo 23 studentů, ve IV.A 20 studentů, na vysokou školu bylo přijato 16 

oktavánů (69,56%) a 8 absolventů IV.A (40%).  

 Škola je zaměřena všeobecně, v posledních dvou ročnících studenti profilují své 

odborné zaměření výběrem volitelných předmětů. Z nepovinných předmětů jmenujme 

dramatickou výchovu, fotografování, pěvecký sbor, výtvarný a historický seminář a sportovní 

hry. Učitelé angličtiny uspořádali výměnný pobyt studentů s partnerskou belgickou školou 

Virgo Sapiens v Londerzeel v Belgii na téma „Kulturní zkušenosti“ a v Čelákovicích na téma 

„Postkomunistické země“. Učitelé němčiny připravili pro 25 studentů týdenní jazykový pobyt 

v saském městě Sebnitz a poprvé vyjeli studenti francouzštiny na poznávací zájezd do Paříže. 

Prázdninový zájezd do Anglie byl zaměřen na poznávání středověku. 

 Na krajské úrovni se studenti prosadili v několika soutěžích: Ve dvou fotografických 

soutěžích Středočeského kraje Michaela Mazurová (kvinta), Tereza Parajňáková (II.A), Eliška 

Kuchtová (kvinta), Marta Janoušková (sexta), Tereza Jarolímová (kvarta) a Michaela 
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Chroustová (kvarta), v soutěži mladých básníků O zlatou bulu města Kutné Hory byla 

Kateřina Hradcová (septima) čtvrtá a v III. kategorii autorské literární soutěže Macharův 

Brandýs druhá. Martin Majer (kvarta) zvítězil v regionálním kole Matematické olympiády, 

regionálních kol se dále účastnili Jana Zavadilová (kvinta), Jan Klos (kvarta) a Martin Majer 

ve Fyzikální olympiádě, Kristýna Charvátová (sexta), Miroslava Jasenčáková (kvinta) a Matěj 

Kolář (kvarta) v Chemické olympiádě a Jakub Jílek (III.A) v Biologické olympiádě.  

 Jako místní středisko poskytuje škola veřejnosti základní kursy práce s počítačem 

v rámci Národního programu počítačové gramotnosti (Mgr. Jana Salačová) a pro učitele 

z regionu pořádá kursy v rámci Státní informační politiky ve vzdělání (Ing. Marcela 

Pohanová). 

Ředitelkou školy byla Mgr. Věra Šumanová, zástupcem PhDr. Mirko Nosek. 

 

Základní umělecká škola Jana Zacha 
 Ve školním roce 2004/05 vyučovalo na škole 26 pedagogů (19,4 přepočtených 

pracovních sil), z toho 3 v pobočce v Úvalech a 2 v pobočce v Šestajovicích. Vyučovali 641 

žáků (z toho 51 v Úvalech a 62 v Šestajovicích) v oborech hudebním (307), výtvarném (152), 

tanečním (103) a literárně – dramatickém (79).  

 Školu absolvovalo 45 žáků, z toho 26 v hudebním, 7 ve výtvarném, 1 v literárně – 

dramatickém a 11 v tanečním oboru. M. Zika (trubka) byl přijat na Konzervatoř Jaroslava 

Ježka, Kateřina Racková na Střední výtvarnou školu V. Hollara v Praze, Tereza Fáriková na 

Střední uměleckou školu textilních řemesel v Praze, Blanka Urbanová na Střední školu oděvní 

v Praze, Lucie Černá na obor polygrafie a Michaela Chroustová na Střední průmyslovou 

školu grafickou v Praze.   

 Vysokou úroveň školy potvrzují přední umístění žáků v soutěžích. V okresním kole 

národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír obsadili 1. místo Lenka Vrbová, Sarah Schwottová, 

Dominik Burda a Monika a Kateřina Bukačovy, 2. místo Aneta Krubnerová, Václav Jíra a 

Jana Cháberová, 3. místo Andrea Wagnerová. V regionální kole v Nymburce byla Lenka 

Vrbová druhá v nulté kategorii (1. nebylo uděleno), Dominik Burda první v 6. kat., Monika 

Bukačová druhá v 3. kat. a Kateřina Bukačová druhá v 5. kat. 

 V regionálním kole soutěže ve hře na akordeon v Brandýse nad Labem zvítězili Milan 

Řehák a duo Josef Knapp a Radek Veselý, ti byli zároveň absolutními vítězi. V celostátním 

kole v Teplicích získalo duo 2. místo v komorní hře a Milan Řehák 3. místo v sólové 

kategorii. V regionálním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře zvítězilo trio Lenka 

Svatoňová, Klára Hausteinová a Dominik Prekschl. 

 Ředitelem školy byl Mgr. Bohumír Hanžlík, zástupcem ředitele Jan Bláha (příloha 

63/05) 

 

Speciální škola (od 1.9.2005 Základní škola J. A. Komenského 1586) 

Škola sídlí v budově původní mateřské školy. Výuka ve školním roce 2004/05 byla 

doplněna zajímavými mimoškolními akcemi (např. výlet na Pražský hrad, výstava „Kůň“ 

v Lysé nad Labem, dopravní soutěž, podíl na výstavě vlastních prací dětí v Kulturním domě, 

filmová a divadelní představení v Praze, návštěva Muzea policie v Praze s besedou o 

kriminalitě mládeže). Žáci připravují každý rok vánoční besídku s písněmi a recitací v Klubu 

důchodců, letos pod vedením učitelek Seidlové a Kašparové. Ve sportu zažili úspěch ziskem 

2. místa na okresním turnaji ve florbalu 29. dubna; žák Štefan Bartko byl vyhlášen nejlepším 

brankářem turnaje. 

26. května se žáci účastnili 7. ročníku Bambiriády (přehlídky občanských sdružení dětí 

a mládeže a středisek volného času) na pražském Vítkově pod heslem „Na křídlech fantazie“. 

Vyzkoušeli si různé deskové hry, lanovou dráhu, práci s keramickou hlínou, hod na cíl, 

střelbu z luku ad.  
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Ve školním roce pracovali žáci 5. – 6. ročníku na projektu „Zdravý životní styl“ pod 

vedením Heleny Jandurové z MDDM a žáci 7. – 9. ročníku se účastnili Programu dlouhodobé 

primární prevence drogových závislostí a ostatních nežádoucích jevů vedeného pracovníky K-

centra Nymburk. 

Ředitelem školy byl Mgr. Tomáš Valášek. 

 

Městský dům dětí a mládeže 

 Ve školním roce 2004/05 pořádal 11 letních (v Miličíně, Skalce u Příbrami, Čestíně u 

Kácova, v Ostrém u Blatné a v Bulharsku), 1 zimní tábor a 11 kursů celkem pro 535 

účastníků.  

 Program MDDM nabízel 57 stálých zájmových útvarů a mnoho pestrých 

příležitostných akcí, např. Valentýnské vyrábění, velikonoční lidová řemesla, čarodějnický 

průvod s lampióny a maskami 30. dubna, dále výtvarné kursy (tkaní a šitá krajka, pletení 

košíků, výroba ručního papíru, drátování, ubrouskování, batikování, vrapování, mozaika, 

malování na textil, malování na sklo a na porcelán, keramika, paspartování, stříkání triček 

barvou na hedvábí, savování, kašírování, výrobky z papírových provázků, textilní techniky 

patchwork a mola, navrhování paličkovaných krajek na počítači, zahrádka pro děti, výroba 

svíček, vánoční dekorace, pískování), výtvarné středy pro školní děti (malování na sklo a 

porcelán, textilní hračka, ruční papír, výrobky z proutí a z pediku, šperky z kůže, malování na 

porcelán, drátování, malování a potisky na textil, výroba dekorativních květináčů). Další 

v příloze č. 64/05. 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice a C.S.I. spol. 

s r.o. Ve 3 studijních oborech SOŠ (Management strojírenství, v dálkovém i denním 

nástavbovém studiu v oborech Podnikání v technických povoláních a Podnikání v oborech 

obchodu a služeb) studovalo 155 žáků, v 6 studijních a učebních oborech SOU (Mechanik-

seřizovač, Nástrojař, Modelář, Truhlář, Zámečník, Technicko-administrativní pracovník) 158 

žáků, celkem 313 žáků. V červnu  zakončilo obory SOŠ 63 maturujících, obory SOU 10 

maturujících a 35 vyučenců, celkem 108 absolventů. Škola se prezentovala na výstavě 

„Řemesla“ v únoru v Lysé n. L. a na výstavě „Nový byt a dům“ v Praze – Letňanech. K 1. 

září bylo přijato 47 učňů a 82 žáků do studijních oborů. 

Ředitelem školy byl Ing. Milan Ulej, zástupkyní ředitele Mgr. Jaroslava Vocásková. 

 

CMC Graduate school of Business, o.p.s. 

 Výkonný prezident školy Peter R. Loewenguth odstoupil 30. června ze zdravotních 

důvodů z funkce a vrátil se s rodinou do USA. Správní radou byl do funkce jmenován Marco 

Sipione. V užším vedení školy byli dále viceprezidentka a děkanka pro programy MBA 

Dagmar Glückaufová a finanční a personální ředitel Pavel Barák. Správní rada jako nejvyšší 

orgán školy pracovala od 4. listopadu ve složení: Erik A. Slingerland - předseda, Richard H. 

Driehaus, Roman Gallo, Daniel Hron, Radomír Sabela, Magdalena Souček, Laurie J. 

Spengler, Oldřich Šubrt a  Terrence Valeski. Ředitelem hotelu byl Petr Polakovič. 

 Vzdělávací program EMBA je organizován s Thunderbird, The Garvin Graduate 

School of International Management ve Phoenixu v USA. 2. ročník absolvovalo 20 studentůa 

byl otevřen 3. ročník s 28 studenty. Na programu MBA se podílí DePaul University a The 

Kellstadt Graduate School of Business v Chicagu, jejíž prezident otec Dennis Holtschneider 

navštívil školu 18. ledna. 3. ročník absolvovalo 22 studentů, v roce 2005 probíhala též výuka 

32 studentů 4. ročníku a byla otevřena třída 32 studentů 5. ročníku. V rámci tzv. exekutivních 

programů byly otevřeny dva programy Ministerstva školství „Dynamický manažer“ a 

několik programů pro zdravotnictví, program „Řízení lidských zdrojů“ a další zakázkové 
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programy a veřejné kursy. 30. května přijal absolventy školy ve své rezidenci velvyslanec 

USA v Praze William Cabaniss.  

 Zaměstnanci přispěli finančními a věcnými dary dětem z Dětských domovů 

v Milovicích a v Nymburce a dětem a dospělým z Ústavu sociální péče v Milovicích. V 

prosinci se ve škole uskutečnila úspěšná prodejní výstava výrobků dětí ze Speciálních škol v 

Lysé nad Labem (příloha č. 65/05 obsahuje také akce konferenčního a ubytovacího centra). 

 

 

KULTURA 

 
 Městské muzeum  

 se členilo jako v minulých letech do 3 oddělení (přírodovědného, historického a 

archeologického). Mimo vlastní akce se podílelo na výstavě „České Vánoce v kuchyni“ od 3. 

prosince v Botanické zahradě UK v Praze a na košíkářské expozici v muzeu v Máslovicích. 

Úspěšná výstava „Krajky ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích“ z roku 2004 byla 

zapůjčena do Regionálního muzea v Žatci. Archeologické oddělení sledovalo 498 staveb, 

z nichž 73 přineslo archeologické nálezy. Bylo podniknuto 11 větších záchranných výzkumů 

(např. raně středověké pohřebiště v Zelenči, žárové pohřebiště z mladší doby kamenné 

v Květnici, pravěké a středověké osídlení v areálu ZŠ Kostelní v Čelákovicích, halštatsko-

laténská osada ve Svémyslicích). výstavy, koncerty a přednášky jsou popsány v měsíčních 

zápisech. 

Příspěvek na provoz Muzea od města jako zřizovatele činil 2.695.000,- Kč (2004 – 

2.899.000,- Kč) místo plánovaných 3,6 mil. Kč. Klesal již třetím rokem. Počet pracovních sil 

klesl z 10 na 9,5, neboť město nezohlednilo zvýšení základních platů v rozpočtové sféře. 

Nemohl být přijat ani odborný pracovník jako zástupce ředitele, jenž by výhledově převzal 

řízení Muzea, jak se předpokládalo již od roku 2004 v souvislosti s blížícím se odchodem 

stávajícího ředitele do důchodu.  

Ředitel muzea byl v březnu Radou města pověřen jednat s Akademií věd ČR o změně 

rozsahu archeologických výzkumů. Akademická rada AVČR odmítla omezit oprávnění 

Muzea k provádění archeologických výzkumů jako bezdůvodné a sdělila, že výsledky práce 

Muzea potvrzují správnost oprávnění v původním rozsahu. Muzeum tedy v roce 2005 svá 

sběrná území archeologické, historické a přírodovědné neomezilo. Podle požadavku 

zřizovatele vypracovalo v březnu Koncepci Městského muzea v Čelákovicích na léta 2006 – 

2012. 

V chronologické evidenci bylo během roku zapsáno 49.729 sbírkových předmětů, a 

jejich celkový počet tím vzrostl na 1.023.412.  

 

Akce 2005 Počet Návštěvnost 

Expozice  1880 

Výstavy 13 7254 

Koncerty  12   560 

Vernisáže   9   601 

Přednášky   7   283 

Ostatní akce*                  35 1000 

Celkem 76              11578 

(*např. 8 exkurzí v okolní přírodě pro Přírodovědeckou fakultu UK, Střední zemědělskou 

školu v Brandýse nad Labem a ZŠ v Čelákovicích) 

 Ředitelem Muzea byl Jaroslav Špaček (příloha č. 66/05). 

 

Městská knihovna 
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 registrovala celkem 1.905 čtenářů (o 26 více než 2004), z toho 653 dětí do 15 let (v 

pobočce v Sedlčánkách 20 dospělých a 8 dětí, v pobočce V Prokopě 85 dospělých a 17 dětí). 

Knihovnu navštívilo 25.120 občanů,  z toho za účelem výpůjčky 22.564. Průměrně přišel 

každý čtenář 11,84krát za rok. Týdně měla knihovna otevřeno 28 hodin. 

 V roce 2005 bylo půjčeno 77.068 knih a 16.163 časopisů, dospělí si půjčili 73.714 a 

děti 19.517 jednotek. Pobočka V Prokopě půjčila 6.218 a v Sedlčánkách 644 jednotek. Na 1 

čtenáře připadlo ročně 49 knih a časopisů. Každá kniha byla v průměru půjčena 1,9krát, 

knihovna vyřídila 2.821 rezervací, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo 

půjčeno 32 knih a získáno 198 knih a bylo zhotoveno 5 kopií. 

 V knihovně se uskutečnilo celkem 129 akcí pro 2.556 posluchačů, z toho pro děti 107 

akcí s účastí 1.929, pro mládež 16 akcí s účastí 286 a pro dospělé 6 akcí s účastí 341 

návštěvníků. Akcemi pro děti a mládež byly převážně literární pořady, vycházky městem a 

lekce informatiky pro školy. Akce pro dospělé jsou popsány v měsíčních zápisech. 

Po 10 letech byla dokončeno elektronické zpracování knihovního fondu (též díky 

sponzorskému daru firmy Demoautoplast) a na webových stránkách knihovny byl zpřístupněn 

on-line katalog, umožňující rezervaci knihy nebo prodloužení výpůjčky. Knihovna vydala 

bibliografii svých 1523 titulů k druhé světové válce.  

 K 31. 12. měla knihovna 49.095 knih a odebírala 42 časopisů v 55 exemplářích. Do 

fondu bylo 2005 zapsáno celkem 1.619 knih. Nákup nové literatury byl omezen razantním 

snížením rozpočtu. Odepsáno bylo 44 svazků. Knihovní fond byl od října zpracováván 

v knihovnickém systému CLAVIUS, kompatibilním s mezinárodním formátem UNIMARC. 

Knihovna je členem organizací SKIP, SKAT, Sekce veřejných knihoven a Klubu dětských 

knihoven  Středočeského kraje. 

Ředitelkou knihovny byla Naděžda Štěrbová, v knihovně pracovalo celkem 11 žen na 

7,5 pracovního úvazku (příloha 67/05). 

 

Kulturní dům 

poskytl prostor mj. pro 19 plesů, 6 zájezdových divadelních představení (např. 

divadelní společnost Háta, divadlo Skelet Pavla Trávníčka), 19 dětských představení a 20 

koncertů. Na jevišti KD se objevili herec a ilustrátor Miloš Nesvadba, režisér Zdeněk Troška, 

tvůrci televizní zábavy Vladimír Hron, Richard Genzer a Michal Suchánek, herci Marta 

Vančurová a Vlastimil Harapes ad. Celkem zde proběhlo 105 akcí pro 33.340 návštěvníků. 

Návštěvnost se udržela přibližně na stejné úrovni jako loni, klesl zájem o divadlo pro dospělé, 

ale vzrostla návštěvnost pohádek pro děti. Pod hlavičkou Kulturního domu působí divadelní 

soubor Tyl, orchestr Jiřího Horáčka Veselinka a oddíl karate Hirjů (příloha 68/05). 

 

 

SPORT 
 

Členská základna sportovních klubů v roce 2005 

 Do 15 let 15 – 18 let nad 18 let Celkem 

Aerobic Studio: sportovní aerobik    18 

                           komerční aerobik 32   32 

1.ČKPV: vodní motoristé 5 3 30 38 

                sportovní vodáci 17 4 10 31 

                Potápěči   15 15 

FBK 29 8 25 62 

Hirjú KD (karate) 32 

ORKA 47 15 36 98 

SK Union (fotbal) 109 68 228 405 
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SK Záluží (fotbal)   69 69 

Taekwon-Do    39 

Tenisový klub 29 11 93 143 

TJ Spartak: atletika 24 1 21 46 

                   Basketbal 38 2 17 57 

                   Lyžování   10 10 

                    Tenis 8 3 21 32 

                    Turisté  2 67 69 

                    „Sport pro všechny“ 64 5 128 197 

                    Šachy 1  10 11 

                    nohejbal  9  11 20 

TJ Spartak celkem                                                                                                                   450 

Volejbalový sportovní klub                                                                                                     136 

Celkem 412 122 791 1611 

 
Aerobic Studio Vlaďky Barešové 

 Denisa Barešová zvítězila v březnu na Mistrovství ČR v Kladně v kategorii Youth, 4. 

dubna obsadila 2. místo na Mistrovství ČR v Praze v kategorii žen. Bohužel, angína 

znemožnila Denise závodit na Mistrovství světa v Gentu v Belgii 3. – 8. května. Účast na 

Mistrovství Evropy byla úspěšnější – 16. října zvítězila v nominačním závodě na Phar Service 

Aerobic Cup Open v Praze a na ME v Moskvě 14. – 20. listopadu získala 4. místo.  

 Na Mistrovství ČR ve Zlíně 16.-17. dubna byl tým dívek v kategorii 11 – 13 let první 

a v kategorii žen 14 – 16 let byla Hana Vlčková čtvrtá. Tým byl první i v Aquila Aerobic Cup 

ve Zlíně 17. května, Hana Vlčková byla v juniorkách šestá. Tým dívek se o prázdninách 

rozpadl. 

 Aerobic Studio pro děti již od 6 let vedou Vlaďka Barešová a Lenka Skalická (příloha 

č. 69/05). 

 

Škola Taekwon-Do Kwang Gae 

získala 1. místo na mezinárodním turnaji ve Zbraslavicích a  dvakrát 2. místo v České 

národní lize Taekwo-Do v Brandýse nad Labem. 

 

1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 

 Vodáci bodovali v Českém poháru (souhrnné hodnocení sezóny) úspěšně: žáci 

obsadili 1., žákyně 4. a muži také 4. místo. Vodní motoristé dosáhli v Mistrovství České 

republiky rovněž předních míst: V kategorii M3 1. místo Michal Fridrich, 3. místo Lukáš 

Varga, v kategorii M4 Martin Pikal 1. místo a Jaroslav Pikal 4. místo, v kategorii M2 Eva 

Pikalová 3. místo a v kategorii M5 Jan Hakl 3. místo. 

 

Florbal 

FBK Čelákovice hrál v sezóně 2004/05 4. ligu mužů, 2. ligu juniorů a krajský přebor 

žáků. Klub Orka Florbal získal 8. místo v 2. lize mužů, 5. místo v 1. regionální lize juniorů, 7. 

místo v 1. ligách starších i mladších žáků a 10. místo v regionálním přeboru elévů. V 8. 

ročníku májového turnaje mužů O pohár města Čelákovic se FBK umístil na 4. místě z 10 

týmů, zvítězil v NIKA-CUPu mezi 6 mužstvy a v 5. ročníku turnaje „O putovní pohár Jiřího 

Kobylky“.  

 

 Fotbal 

 Muži SK Unionu zakončili sezónu 2004/05 4. místem v divizi C s 50 body za 

Jabloncem B, Dvorem Králové n. L. a Dobrovicemi. Po dvou letech odešel trénovat do 
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Rakouska trenér Miloš Beznoska, jeho místo zaujal Milan Šíp. Z hráčů odešel po hostování 

mladoboleslavský František Jakubec, do zahraničí František Douděra a do Jablonce Mičkal. 

Významným úspěchem byl postup do 3. kola Poháru ČMFS (viz zápisy červenec, srpen, 

říjen). Rezerva Unionu v okresním přeboru dospělých byla pátá. 

 Starší dorost se udržel v divizi (trenér Milan Šíp), starší žáci skončili v krajském 

přeboru 3. od konce (trenér Radek Dozorec). Přípravku sedmi- a osmiletých vedl Marek 

Grabner. 

 SK Záluží hraje se dvěma týmy. „Áčko“ obsadilo 4. místo v III. třídě okresní soutěže a 

„Béčko“ 7. místo v IV. třídě okresní soutěže. Předsedou klubu je Martin Panzner. 

 

 Nohejbal 

 Muži nohejbalového oddílu TJ Spartak hráli krajský přebor, dorostenci vyhráli 

extraligu (viz říjen). 17. dubna byly zahájeny soutěže na novém kurtu v areálu Městském 

stadionu, který si sportovci postavili svépomocí včetně odstranění asi 20leté skládky. 

 

 Volejbal 

 Volejbalový sportovní club obsadil 3. místo ve 2. lize mužů za Havířovem a Odolena 

Vodou B. V květnu neuspěl v kvalifikaci o postup do 1. ligy. Uspořádal 7. - 8. května 

celostátní turnaj žen ČP Kooperativa Cup, 13. - 14. července Mistrovství ČR juniorek, 16. - 

17. července Středoevropský pohár juniorek a 13. srpna celostátní turnaj Pohár Polabí. 

 Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 

 

 Tenisový klub 

 Dospěli hráči obsadili v sezóně 4. místo v krajském přeboru 1. třídy a mladší žáci 2. 

místo v krajském přeboru 2. třídy. Klub uspořádal 21. - 22. května turnaj losovaných dvojic a 

3.- 4. září turnaj veteránů. Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 

 

 Atletika 

 V Středočeském krajském přeboru atletů v hale pro rok 2005 skočil dorostenec Michal 

Jager 661 cm do dálky; tento výkon stačil i na 1. místo mezi muži. Ve vrhu koulí obsadil 

dorostenec Jaroslav Ryneš 6. místo výkonem 10,06 m, starší žák Jakub Pánek byl třetí v běhu 

na 60 m s časem 8,29 s a v běhu na 1500 m starší žákyně Barbora Hanková byla druhá s 

časem 6:12,54. 

 Mistrovství ČR juniorů a dorostenců v Pardubicích přineslo 4. místo Michalu Jagerovi 

ve skoku dalekém výkonem 668 cm. Na krajském přeboru dorostu a dospělých v atletice byl 

Michal Jager druhý ve skoku dalekém (625 cm) a šestý v běhu na 100 m, Ondřej Brabec 

čtvrtý v běhu mužů na 100 m a devátý na dvoustovce. Dorostenec Ryneš doběhl po zranění 

sedmý na čtyřstovce. 

 8. října obsadil čelákovický atlet Petr Luhan (26 let) 6. místo s výkonem 15.820 m na 

43. ročníku Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém v Houštce.  

 

 

POLITICKÉ STRANY 
 

 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

 Členové místní organizace pečují o okolí římskokatolického kostela od fary kolem 

Muzea až k Labi. Uklízejí před Velikonocemi a na podzim po opadání listí. K Svátku matek 

předávají květiny a přání s logem KDU-ČSL nejen v rámci vlastního společenství, ale i ženám 

a matkám z jiných křesťanských církví. 
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 V červnu zprostředkovali besedu poslance MUDr. Josefa Janečka o škodlivosti 

kouření na Gymnáziu a  Střední zemědělské škole v Brandýse n. L.- St. Boleslavi. 8. 

listopadu. uspořádali v Městském muzeu setkání s JUDr. Vlastou Parkanovou, volebním 

lídrem strany ve Středočeském kraji pro volby do Poslanecké sněmovny v r. 2006.  

 Předsedkyní místní organizace strany byla Hana Hladká. 

 

 Občanská demokratická strana 

 Místní sdružení strany mělo 26 členů, od studentů po důchodce, kromě Čelákovic také 

z Nehvizd, Vyšehořovic a Šestajovic. Zprostředkovalo návštěvy dvou poslanců strany, Petra 

Tluchoře a Jana Vidíma (viz duben), a uspořádalo pietní akt 28. října u pomníku padlých na 

náměstí. Předsedou místního sdružení byl Ing. Josef Šalda. 

 

 Ve městě pracovaly také organizace České strany sociálně demokratické a 

Komunistické strany Čech a Moravy. 

 

 

CÍRKVE 
 

Církev bratrská 

Na konci roku 2005 měla čelákovické stanice hornopočernického sboru 26 členů a 8 

dětí, další navštěvovali shromáždění jako hosté. Staršovstvo se scházelo jednou měsíčně, 

nadále ve složení Eva Tošovská, Libuše Kyselková a Jana Luhanová. 

Věřící se scházeli při tzv. sborových dnech pátou neděli v měsíci, dále např. na Velký 

pátek; o Vánocích uspořádali Vánoční slavnost. Besídka (nedělní škola) se konala pravidelně 

každou neděli s účastí 5 - 10 dětí, scházel se i klub dětí z města s výukou angličtiny a 

poslechem biblického příběhu. 

V létě se někteří členové sboru zúčastnili zájezdu do Velké Británie k anglikánskému 

sboru v Cheshamu u Londýna, s nímž se udržují kontakty více než 10 let. Sbor uspořádal již 

4. tábor s výukou angličtiny v Dubičné u České Lípy.   

Do ekumenického života ve městě se členové církve zapojili mj. při společné biblické 

soutěži (1. místo) a přípravou setkávání křesťanských rodičů v Mateřském centru spolu 

s Církví čs. husitskou. Ekumenický pěvecký sbor vystoupil v prosinci v kostelích církve 

římskokatolické, Církve československé husitské a na shromáždění Církve bratrské u 

příležitosti konce roku. 

Členové stanice pokračovali ve sbírkách na dům Bethesda a navíc průběžně 

podporovali činnost Dětské misie. Děti se v besídce zapojily do příprav vánočních balíčků pro 

Ukrajinu v rámci sbírky Diakonie Církve bratrské (příloha č. 70/05). 

 

Církev československá husitská 

 Rada starších jednala v lednu o možnosti postavit montovaný domek na farní zahradě. 

V Domě seniorů v Lázních Toušni se 19. března konalo ekumenické shromáždění s 

promítáním filmu Příběh Ježíše Krista a s promluvou farářky Mgr. Jany Špakové v rámci akce 

„Co víme o křesťanství“.  

 V květnu byl v Husově sboru ustaven ekumenický pěvecký sbor pod vedením bratra 

Špaka a sestry Mudrové. V Praze se 17. - 19. června konalo Mezinárodní setkání křesťanů s 

názvem „Pozvání k naději”. Farářka se zúčastnila jednání v Betlémské kapli a bratr JUDr. Jiří 

Červinka se věnoval jako průvodce Prahou polsky mluvícím delegátům. V červnu se zástupci 

obce zúčastnili celocírkevního sněmu, na němž rezignoval patriarcha dr. Jan Schwarz.  

 4. července se členové obce a ekumenického pěveckého sboru zúčastnili Sázavské 

pouti. Farářka a rada starších připravily na 28. září biřmování. Svátostí posloužila pěti 
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biřmovancům biskupka olomoucké diecéze Mgr. Jana Šilerová, jež také celebrovala mši 

k oslavě 70. výročí postavení Husova sboru (15.9.1935). 9. října zpíval ekumenický pěvecký 

sbor při svěcení nového zvonu v Nehvizdech.   

 Štědrovečerní bohoslužbu v Husově sboru sloužila vedením liturgie sestra 

Poloprutská. Ekumenický sbor zazpíval Vánoční mši J. Marhula. 28. prosince zazněla tato 

mše znovu v modlitebně Církve bratrské při ekumenickém vánočním shromáždění (příloha č. 

71/05). 

  

Církev římskokatolická 

 Pro malou účast věřících se přestaly konat sobotní bohoslužby. Farář P. Richard 

Scheuch vedl bohoslužby i ve farnostech Vyšehořovice a Nehvizdy, které jako samostatné 

farnosti skončily k 31. prosinci a poté byly sloučeny s čelákovickou farností.  

 Významnou událostí roku bylo pořízení nového zvonu sv. Václava pro zvonici kostela 

v Nehvizdech jako náhrady za dva zvony zrekvírované okupační správou v březnu 1942. Byl 

odlit v dílně M. Tomášové - Dytrychové v Brodku u Přerova a technické vybavení dodala 

firma Rostislav Bouchal – Boroko, tamtéž. Zvon o průměru 1005 mm a hmotnosti 620 kg 

vyzdobila akad. sochařka Věra Kunčarová reliéfem sv. Václava a nápisem „Věnovali občané 

a farnosti L. P. 2005“, na věnci potom nápisem „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni 

budoucím. Nehvizdy“. Zvon vysvětil 9. října biskup Karel Herbst. Cena zvonu ve výši 

424.560,50 Kč byla uhrazena ze sbírky nehvizdských občanů, firem a spolků, jež vynesla 

179.150,- Kč, z příspěvku obce Nehvizdy 30.000,- Kč a z odškodnění 679,14 Euro, tj. 

19.961,36 Kč, poskytnutého z Německého programu pro odškodnění nucené práce 

Mezinárodní organizace pro migraci. Téměř 200.000,- Kč uhradila čelákovická 

římskokatolická farnost (příloha č. 72/05).  

 Farnost připravila 14. srpna u příležitosti mariánské pouti výstavu poštovních známek 

s portréty Jana Pavla II. a dalších papežů. P. Scheuch proslovil 22. října přednášku o misijní 

cestě sv. Pavla do Makedonie a 18. prosince se na děkanství konala výstava vánočních 

poštovních známek.  

 Farní charita uspořádala na děkanství 4 sbírky šatstva.  

 

 

SPOLKY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ 

 
 Mateřské centrum  

vzniklo jako občanské sdružení roku 1998, činnost zahájilo v prostorách zadního 

traktu Obecního domu v lednu 1999, pronajímaných městem za symbolické nájemné 1,- Kč 

ročně. V roce 2001 se stalo jedním ze zakládajících členů Sítě mateřských center ČR.. 

7.11.2005 byly novými členkami výboru zvoleny Jana Krejčí, Monika Žatečková a Ivana 

Turinská. Návštěvnost v lednu – červnu, září – prosinci kolísala od 87 do 291 maminek 

měsíčně. 

Program Centra tvořily mj. společné sáňkování a bruslení, kurs pro budoucí rodiče, 

laktační poradna, kurs „Jak nosit miminka v šátcích“, angličtina pro maminky, „Hrajeme si a 

zpíváme anglicky“ pro děti 4 – 6 let, křesťanské setkání rodičů, malování na sklo, výtvarná 

dílna, závody na dětských dopravních prostředcích, výlet na lodích s místními vodáky, 

plavání, vodní aerobic pro maminky, cvičení pro nejmenší, lampiónový průvod, pouštění 

draků, zpěv, bazar a promítání pohádek. 

 Každý den byla otevřena herna, kavárnička pro maminky s časopisy, informačními  

materiály a knihami. S dětskými lékařkami vedly besedy o zdravé výživě dětí, o chování 

k cizím psům a o první pomoci při dětských úrazech (příloha č. 73/05). 
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 Smíšená organizace zdravotně postižených 

 měla 379 členů, z toho tělesně a vnitřně postižených po 175 členech, 19 zrakově a 10 

sluchově postižených. 317 členů bylo starších 60 let. Kromě místních občanů sdružovala také 

postižené z Nehvizd, Vyšehořovic, Mochova, Lázní Toušně, Brandýsa n. L., Přerova n. L. a 

z Prahy. V klubovně Kulturního domu poskytovala jednou týdně poradenské služby, 

připravila 2 jednodenní zájezdy do Polska, návštěvu 10 divadelních představení v Praze, 

Mladé Boleslavi a Nymburce a 29 hodin plavání a rehabilitace v Městském bazénu 

v Čelákovicích.  

 V čele sedmičlenného výboru stáli předseda Jaroslav Smolík a místopředseda 

Stanislav Červenka. Předsedou tříčlenné revizní komise byl Vladimír Doksanský (příloha 

74/05). 

 

Junák – svaz skautů a skautek 

 Pro detailní přehled o všech akcích odkazuji na přílohu č. 75/05. Z výprav uveďme 

zimní přechody Brd, třídenní výpravu do Českého ráje v září, výpravu na zříceninu Mydlovar, 

tábor v indiánském týpí v Železném Brodě, červencový tábor na Dolánce u Českého Brodu s 

26 dětmi, 10 dospělými a rovery na vlastnoručně upraveném tábořišti. Světlušky prožily 3 dny 

o vánočních prázdninách v Hvězdonicích v Posázaví. 

 Dubnová soutěž ALKO v Pardubicích zahrnovala mj. sběr hliníku, v němž čelákovičtí 

skauti opět suverénně zvítězili s více než 18 kg hliníku. V celosvětovém skautském 

internetovém jamboree byli druzí v České republice za počet zemí, s nimiž během soutěžního 

víkendu komunikovali anglicky a německy. Úspěchem byla také účast ve finále vědomostní 

soutěže Stezka písmáků.  

 Společná sobotní oslava Vánoc je již tradicí. Skauti vždy ozdobí živý strom za Labem 

pokrmy pro zvěř, uspořádají besídku s divadelními výstupy a koledami (tohoto roku v Muzeu) 

a posílají po Labi skořápky se svíčkami. Na Štědrý den skauti navštívili obyvatele domů 

s pečovatelskou službou s Betlémským světlem a s vánočním přáním. 

 Vedoucím čelákovického střediska byl Petr Lenc. 

 

Občanské sdružení Spolek přátel čelákovického muzea 

Spolek měl na konci roku 57 členů. Vzhledem k špatné finanční situaci Městského 

muzea převzal Spolek organizaci koncertů v Muzeu. Členové Spolku se zúčastnili Knižního 

veletrhu v Lysé nad Labem 8. – 11 září, kde prodávali pohlednice a publikace vydané městem 

a kalendář s historickými fotografiemi města. Spolek uspořádal několik vlastivědných akcí, 

např. prohlídku staré Prahy, vycházku z Lysé nad Labem do Čelákovic a prohlídku lyského 

zámeckého parku s celkovou účastí 484 zájemců. 13. prosince byly v Muzeu provedeny dva 

vánoční koncerty Komorního souboru Jana Zacha se Zámeckým sextetem z Brandýsa nad 

Labem.  

Spolek v  prosinci požádal veřejnost, aby finančně podpořila knižní vydání 1. dílu městské 

kroniky z let 1857 – 1939, mimoto požádal o dotaci z fondu kultury Krajského úřadu a o 

příspěvek z rozpočtu města. Předsedou Spolku byl Petr Polnický (příloha č. 76/05). 

 

 Občanské sdružení Bílý vrch 

Vzniklo v únoru v reakci na plánovanou výstavbu široké průjezdní komunikace v ulici 

Karla Otty v lokalitě Třebízského III. Cíli sdružení byla tvorba prostředí bezpečného 

z hlediska dopravy, zejména pěší a cyklistické, a ochrana veřejného zdraví v urbanizovaných 

oblastech. Sdružení se zasadilo o to, že komunikace v ulici Karla Otty bude vybudována 

v rozměrech vhodných pro obytnou zónu.  

    Na konci roku mělo sdružení 20 aktivních členů, jeho předsedou byl Ondřej Brom. 
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Sbor dobrovolných hasičů 

 sdružoval na konci roku 41 mužů, 16 žen a 21 dětí. Výjezdová jednotka (20 mužů) 

zasahovala v roce 2005 u 57 případů, z toho mj. u 30 požárů, 7 dopravních nehod, 4 x 

otevírala byt, 2 x čerpala vodu a jednou řešila únik nebezpečných látek. Družstvo mužů se 

účastnilo 3 soutěží – Staroboleslavského poháru, okresního kola v Ondřejově a Memoriálu 

Antonína Wimra v Brandýse n. L. – a dozíralo při různých akcích na požární bezpečnost. 

 Družstvo „A“ starších žáků a žákyň vedli manželé Tomečkovi, družstvo „B“ paní 

Hanzlová. Družstva absolvovala zimní soustředění v Huti u Jablonce nad Nisou a účastnila se 

mnoha soutěží (Memoriálu Lad. Báči v požárních útocích, soutěží ve Staré Boleslavi, 

Křížkovém Újezdci, okresního kola v Dolínku a branného závodu ve Struhařově). 22 dětí 

pobývalo na letním táboře v Miličíně. 

 Starostou Sboru a předsedou okresní kontrolní a revizní rady byl Miloš Fridrich, 

velitelem výjezdové jednotky Milan Mucha (příloha č. 77/05). 

 

Občanské sdružení Czela.net 

provozovalo internetovou síť v Čelákovicích včetně Sedlčánek a Záluží a v okolních 

obcích (Nehvizdy, Mochov, Lázně Toušeň, Zápy, Káraný). Počet členů, rostoucí měsíčně o 

5%, dosáhl koncem roku 500. Síť byla tvořena v hlavních větvích optickými vlákny, jinde 

bezdrátově. Asi stovka nadšenců, která se budování sítě aktivně věnuje, začala s přenosem 

televizního signálu a se spoluprací s podobnými amatérskými sítěmi v Mělníku, Neratovicích 

a Kladně. Hlavní výhodou sítě je propojení členů navzájem, což komerční sítě dosud 

neumožňovaly, a to za 350,- Kč měsíčně, za stejnou cenu jako při založení sdružení. 

Předsedou sdružení byl Michal Perlík, členy rady Michal Vondráček (býv. předseda), 

Aleš Kužílek a Daniel Tenčl. 

 

 Výtvarná dílna Labyrint 

 Pořádala mj. kursy smaltování a keramiky pro děti a dospělé, batikování, akvarelu, 

tvorby vitráží Tiffany a skleněné mozaiky, adventních věnců; dále Drátenický víkend, 

Textilní víkend, kurs vánoční výtvarné techniky a keramické plastiky se skleněnou vitráží. 

 Prázdninovými novinkami byly kurs výtvarných dovedností pro děti a Indiánský týden 

a Keltský týden s výukou angličtiny a výtvarných technik. 

 

Klub seniorů 

 vznikl roku 1990 jako Klub důchodců bývalých zaměstnanců TOSu s 450 členy jako 

součást odborové organizace TOSu. Od roku 1993 koná odpolední „kavárny“ v jídelně ZŠ 

v Kostelní ul. (osmkrát v r. 2005), na nichž si účastníci připomínají významné události, 

výročí, slaví Vánoce a Den matek. 

 Klub uspořádal zájezdy do Jánských Lázní, do Hořic, Kuksu a Hrádku u Nechanic, 

v prosinci navštívili jeho členové pražské výstavy betlémů v Celetné ul. a v Botanické 

zahradě. Dvakrát navštívili Městské divadlo v Mladé Boleslavi (příloha č. 78/05). 

 

Český svaz chovatelů 

pořádal každou třetí neděli prodejní výstavy a burzy akva – tera s poradenstvím pro 

chovatele a mykology. 29. prosince se členové vydali na tradiční houbařský pochod se sběrem 

hub a osvětovou přednáškou. Jako každý rok se konala oblastní výstava zvířat na děkanství 

(27. – 29. května). Na výsledky práce 57 chovatelů se přišlo podívat 1189 návštěvníků. 

Čestné ceny získali Petr Bajer a Tomáš Ponya za králíky, Zdeněk Kohler a Petr Bajer za 

drůbež a Petr Bajer za holuby.  

Okresní všeobecná výstava zvířat s okrasným a exotickým ptactvem, králíky, 

drobnými savci, laboratorními zvířaty, holuby, hrabavou a vodní drůbeží, obojživelníky, 
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plazy, akvarijními rybami, vodními živočichy a medvídkem mývalem se konala 16. – 18. září 

a zhlédlo ji 1568 návštěvníků. Členové zdejší organizace získali 5 čestných cen za králíky, 

čtyři za drůbež, tři za holuby a tři za okrasné ptactvo. Na výstavě zároveň proběhla soutěž 

okresních organizací ČSCh – čelákovičtí chovatelé králíků byli druzí a chovatelé drůbeže 

první. 

V celostátním měřítku byla nejcennější čestná cena Tomáše Ponyi za králíka plemene 

Castorex z celostátní výstavy mladých chovatelů králíků v Táboře. 

Organizace obdržela sponzorský dar od stavební firmy Kučera ve výši 3.000,- Kč. 

 Místní organizace měla 21 dospělých členů a 3 členy do 18 let. 31. prosince ukončila 

činnost základní organizace v Záluží (příloha č. 79/05) 

 

          Klub kaktusářů 

 byl v Čelákovicích založen před 45 lety a má asi 50 členů, kromě místních také z Lysé 

n. L., Nymburka, Sadské, Kolína, Mochova, Vykáně, Čenkova, Jevan, Ondřejova, Neratovic, 

Sibřiny, Brandýsa n. L.. St. Boleslavi, Stochova, Ml. Boleslavi, Luštěnic, Kostelce n. L., 

Přerova n. L., Nového Bydžova, Úval, Škvorce a Prahy. V roce 2005 byly v Městském muzeu 

uspořádány čtyři přednášky, členové klubu se zúčastnili pražského Kaktusářského symposia, 

Dračí sluje v Pískové Lhotě a zamykání sezóny v Chrudimi. 

 Výbor pracoval ve složení: Ing Zdeněk Červinka – předseda,                                           

Ing. Ladislav Červinka – jednatel, Ing. Jiří Spurný, CSc. – pokladník a                                          

Josef  Kohoutek, knihovník. Zdeněk Červinka zastupuje středočeské kaktusáře ve výboru  

Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, kde vykonává funkci 

místopředsedy pro české země.    

 

 Česká mykologická společnost 

 Členové kroužku se soustředili na prevenci otrav jedovatými houbami, na 

seznamováním s houbami vzácnými a chráněnými, na ochranu lesa a na objasňování významu 

hub. Jednou měsíčně pořádali chovatelské burzy a nejen pro sebe také loučení s lesem a 

soutěž s ochutnávkou  naložených hub „Houby v octě“.  

 Hlavní akcí pro veřejnost je tradiční výstava jedlých, nejedlých a jedovatých hub s 40 

letou tradicí, konaná letos 14. – 16. října. K vidění bylo 185 druhů vyšších hub, např. ryzec 

lilákový, ryzec olšový, holubinka olšiná, hřib satan, čirůvka oranžová, slizák švýcarský, 

slizobedla slzící a škarka hvězdicovitá. Výstava byla doplněna výpěstky bonsají Ing. Váchy  a 

živými jehličnany. Finanční náklady výstavy nesli členové s přispěním města a odborové 

organizace z Kovohutí Čelákovice.  

 Členové zahájili amatérský mykologický výzkum rezervace  Lipovka. V srpnu byl ing. 

Josef Kadeřávek, vedoucí kroužku, oceněn valnou hromadou ústředí ČMS, jež mu propůjčila 

čestné uznání s právem nosit odznak Stříbrný Cantharellus. 

 

Český zahrádkářský svaz 

Místní organizace měla 250 platících členů. Pro své členy zakoupila mobilní drtič 

větví, uspořádala ukázku vzorového řezu ovocných stromů a zájezdy na výstavu Zahrada 

Čech v Litoměřicích a na výstavu ovoce v Pěnčíně u Turnova. Problémem zůstával nezájem 

zahrádkářů v některých koloniích o práci v samosprávě a o pravidelný kontakt s výborem. Ani 

v roce 2005 se nepodařilo právně dokončit převod pozemků v kolonii č. 7 (u Kovohutí) na 

hospodařící zahrádkáře. Výdaje místní organizace dosáhly 33.599,50 Kč, z toho 7.763,- Kč 

činila daň z obhospodařovaných pozemků.  

Předsedou místní organizace byl Václav Bartůněk. 

 

 Myslivecké sdružení 
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 mělo 37 členů průměrného věku 57,5 roku a 6 hostů – čekatelů na členství. Výměra 

honitby pronajímané Honebním společenstvem Čelákovice se v roce 2005 snížila z 2000 ha 

na 1600 ha (katastrální území Čelákovice, Káraný, Sedlčánky, Mochov, Přerov nad Labem a 

Bříství), neboť vlastníci honebních pozemků v Nehvizdech založili vlastní Honební 

společenstvo. Členové sdružení vlastnili 15 loveckých psů, a proto se účastnili i 

kynologických akcí, např. srpnového Poháru MVDr. Michálka s mezinárodní účastí. Sdružení 

udržuje přátelské vztahy s myslivci z Kvasic u Kroměříže, jimž darovali zajíce k zazvěření 

honitby po ničivé povodni r. 1997. 

 Všedními starostmi myslivců byly opravy a zřizování krmných zařízení a přikrmování 

bažantů, koroptví, zajíců a srn. Velkým problémem této zimy byly vysoké stavy divokých 

kachen, které do února spotřebovaly 13 tun jadrného krmiva. 

 Předseda sdružení byl František Jarolím a kynology vedl Ivan Drbohlav. 

 

 Český svaz včelařů 

 14 včelařů v Čelákovicích a Sedlčánkách patří pod základní organizaci Českého svazu 

včelařů v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi. Hospodaří s 99 včelstvy, počet členů se mírně 

zvyšuje. Průměrný výnos medu na 1 včelstvo byl 18,8 kg. Starostí posledních let je varroáza, 

parazitární onemocnění včel přenášené roztočem.  

 Včelařským důvěrníkem v Čelákovicích byl Jiří Mrňavý (příloha 80/05). 

 

 

PŘÍLOHY 
 

 Čísla příloh počínaje r. 2005 jsou lomena nikoli číslem svazku kroniky, nýbrž 

dvouciferným letopočtem. Přílohou 42b/05 je CD disk s fotografiemi a digitalizovanými 

dokumenty z akce Jeden den ve městě 19.10.05, přílohou č. 81/05 je CD disk s fotografiemi 

za léta 2004 a 2005 a s digit. tištěnými přílohami k zápisu za rok 2005 kromě přílohy č. 42/05. 

Kopie disků jsou  uloženy na odboru školství, informací a kultury Městského úřadu. 

 

1/05  výstava Kolorované fotografie ze starého Ruska (1896-1936) 

2/05  koncert Marka Šulce a Hany Janebové  

3/05  ples Tenkrát na Východě 

4/05  výstava 24 hodin našeho města – Jak žilo naše město 17.12.2004 

5/05  koncert Lubomíra Dočkala  

6a-e/05 nové vymezení sběrné oblasti Městského muzea 

7/05  úprava silničního provozu  

8a-b/05 výstava Krajky z nových přírůstků muzea 

9a-b/05 výstava obrazů Nikoly Strašilové 

10/05  Gymnázium – environmentální konference a poslanec Evr. parlamentu Fajmon 

11/05  ZUŠ pozvánka na Revue z Osvobozeného divadla 

12/05  jarní koncert souboru Geshem 

13a-b/05 výstava Heleny Dvorné, Jany Kabelkové a Nika Ivaniny 

14/05  koncert z liturgických zpěvů 

15a-b/05 koncert k 60. výročí ukončení druhé světové války 

16/05  výstava replik historického skla 

17a-b/05 sólový pořad s kytarou Alfréda Strejčka Blues za Josefa Kainara 

18/05  výstava Malý salón   

19/05  studie rekonstrukce a dostavby ZŠ Kostelní 

20/05  koncert ke Dni dětí v Husově sboru 

21/05  pořad Karel Kryl, legenda a skutečnost 



 42 

22a-b/05 turnaj fotbalových legend 

23a-b/05 úmrtí bývalého městského kronikáře Ing. Luboše Choury 

24a-b/05 výstava Výzkum raně středověkého pohřebiště v Zelenči 

25/05  výstava Kameny z okolí i z dálek 

26/05   program letního kina a kulturního léta 

27a-c/05 3. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty Čelákovic 

28/05  1. kolo Poháru ČMFS 

29a-b/05 setkání rodáků a přátel obce Sedlčánky – Císařská Kuchyně 

30/05  9. dětský sportovní den 

31a-b/05 Michaela Uhrová, členka týmu mistryň světa v basketbalu  

32a-c/05 výstava Umělci z Prahy v Pasově 

33a-b/05 kalendář Čelákovice 2006 vydaný Spolkem přátel čel. muzea 

34a-c/05 výstava obrazů Blanky Jechové 

35/05  koncert Daniely Demuthové, Zbyňky Šolcové a Jana Machata 

36/05  plakát z Gymnázia k částečnému zatmění Slunce 3.10. 

37a-d/05 akce Týden knihoven 

38/05  3. kolo Poháru ČMFS 

39a-b/05 festival Jinej přístup 

40/05  titul dorosteneckých mistrů ČR v nohejbalu 

41/05  varhanní koncert Miroslava Rabase 

42a/05  dokumentační akce Jeden den ve městě – tištěné přílohy 

42b/05  CD: dokumentační akce Jeden den ve městě – digitalizované a fotografické  

   přílohy 

43/05  koncert Moniky Riedelbauchové 

44/05  výstava obrazů Lea Vaniše 

45/05  spisovatel Michal Viewegh v Městském muzeu 

46/05  31. ročník Večerního běhu městem Čelákovice 

47/05  pořad Vivat Comenius! 

48a-g/05 vánoční program 

49/05  konference Ackermann-Gemeinde  

50/05  pozemky na Městském stadionu 

51/05  otevření železniční zastávky Ostrá 

52a-b/05 keramický betlém ZUŠ 

53/05  sportovec Středočeského kraje 2005 

54/05  reprezentační CD města 

55a-b/05 vánoční koncerty Komorního souboru Jana Zacha 

56/05  tragická smrt čelákovického občana v Západních Tatrách  

57a-b/05 novoročenky 

58/05  městské byty a nemovitosti 

59a-d/05 vítání nových občánků na Městském úřadě 

60/05  přehled stavu obyvatelstva Čelákovic 1999 – 2004 

61a-b/05 občanské sdružení Semiramis 

62a-e/05 výstavba rodinných domků podle lokalit 

63a-b/05 Základní umělecká škola Jana Zacha  

64a-e/05 Městský dům dětí a mládeže 

65a-c/05 CMC Graduate School of Business 

66a-c/05 Městské muzeum 

67a-b/05 Městská knihovna 

68a-b/05 Kulturní dům 

69/05  Body Fit Studio Vlaďky Barešové 
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70/05  Církev bratrská 

71/05  Církev československá husitská 

72a-b/05 svěcení zvonu sv. Václava v Nehvizdech 

73/05  Mateřské centrum 

74/05  Smíšená organizace zdravotně postižených 

75/05  skautské středisko 

76/05  Spolek přátel čelákovického muzea 

77/05  Sbor dobrovolných hasičů 

78/05  Klub seniorů 

79/05  okresní výstava zvířat 

80/05  Český svaz včelařů 

81/05  CD: fotografie za r. 2004 a 2005 a přílohy k zápisu za rok 2005 kromě č. 42/05 

 

 Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2005 sestavil městský kronikář 

PhDr. Mirko Nosek a schválené záznamy přepsala do městské kroniky Marie Sorokinová. 

 


