
ROK 2010 

 

LEDEN 

 

Počasí: Teplé počasí z posledního prosincového týdne bylo 2. – 7. vystřídáno 

mrazivým s občasným slabým sněžením. Ranní teploty klesaly na -3 až -8 °C a odpolední 

se držely pod nulou. 8. udeřila na celou střední Evropu tlaková níže Daisy s rekordním 

sněhovým přívalem: 8. – 10. napadlo ve městě asi 20 cm sněhu, 16. – 17. asi 7 cm a 27. další 

4 cm. K úklidu sněhu bylo nasazeno všech 25 provozních zaměstnanců Technických služeb 

a veškerá jejich technika (5 pluhů, 3 sypače a kartáčový čistič komunikací). Významně 

pomohly místní firmy: K. Uhlíř, s. r. o., Šimon - stavební obchodní činnost, s. r. o., Milan 

Březina, Ing. Zdeněk Červinka a Jiří Sixta, které poskytly nejen nákladní auta, ale i 

pracovní čety, a část prací dokonce provedly zdarma. Prostor pro vyvážení sněhu u 

hřbitova se zaplnil za jediný den, a proto byl sníh vyklápěn na náplavce pod Městským 

stadionem do Labe v celkovém objemu asi 6500 m
3

 (příloha č. 1/10). Na konci měsíce 

leželo ve Středočeském kraji takové množství sněhu, jež odpovídá 55,8 mm vodního 

sloupce.    

Mráz vystřídala 15. - 20. obleva, kdy odpolední teploty šplhaly až k +6°C. 22. - 27. 

se vrátily tuhé mrazy (v noci od -3 do -16 °C a odpoledne -6 až -2 °C), ale od 28. se opět 

oteplovalo až na +4 °C v odpoledních hodinách. 

Od počátku roku bylo možné konat svatební obřady nejen na nádvoří Městského 

muzea, ale také v Síni Jana Zacha. Cena za nájem Síně byla stanovena na 1 500 Kč pro 

pátek, pro obřady konané v jiné dny na 2 500 Kč. 

1. se v Husově sboru konal tradiční novoroční koncert s Rybovou Českou mší 

vánoční. 

Gymnázium hostilo v lednu putovní výstavu výtvarných prací středočeských 

studentů a studentů z partnerských regionů (Porýní-Falc, Burgundsko, Opolské 

vojvodství), které vytvořili na 6. ročníku Evropského setkání mládeže v září min. roku 

v Kutné Hoře. Výstavu navštívily mj. vedoucí odboru Kanceláře hejtmana Středočeského 

kraje Markéta Kubečková a vedoucí oddělení zahraniční spolupráce Kanceláře Mgr. Lucie 

Línková. 

V Tříkrálové sbírce katolické Farní charity bylo vybráno 16 156 Kč. 

7. Rada města revokovala svá usnesení z 1. 10. 2009, jimiž jmenovala starostu Ing. 

Klicperu vedoucím hospodářského odboru Městského úřadu. Předseda kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Ing. Josef Šalda konzultoval toto jmenování v závěru r. 2009 

na Ministerstvu vnitra a na Svazu měst a obcí a zjištěný právní názor, že člen zastupitelstva 

města nemůže být jmenován radou města do pracovní funkce, adresoval Radě města 

Čelákovic (příloha č. 2/10).  

11. zaslal starosta města Ing. Bohumil Klicpera hejtmanovi Středočeského kraje 

MUDr. Davidu Rathovi a jeho náměstkovi pro oblast životního prostředí a zemědělství 

Ing. Miloši Peterovi žádost, aby Rada a Zastupitelstvo Středočeského kraje projednaly 

nesouhlasné stanovisko Města Čelákovic k vybudování paroplynové elektrárny 

v blízkosti města a aby rozhodly, že umístění elektrárny nebude včleněno do územního 

plánu kraje. Přílohou dopisu byla nesouhlasná stanoviska 12 okolních měst a obcí 

s výstavbou elektrárny. 

Sbor dobrovolných hasičů byl v lednu často volán k odstranění převislého ledu a 

sněhu ze střech. 12. hasiči odstranili spolu se zaměstnanci Technických služeb těžký sníh 
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z 240 m
2

 střechy tělocvičny ZŠ Kostelní, kde hrozilo propadnutí střechy. 

Od 14. se konala ekumenická shromáždění Aliančního týdne modliteb a Týdne 

modliteb za jednotu křesťanů (14. v modlitebně Církve bratrské, 19. v Husově sboru a 23. 

na děkanství římskokatolické církve).   

15. se v Síni Jana Zacha konala první letošní akce Spolku přátel čelákovického 

muzea (dále jen SPČM) nazvaná Křížem krážem Ekvádorem. O svém putování vyprávěli 

Martin Zeman, Martin Hůrka a Martina Ernestová.  

16. uspořádal oddíl turistiky TJ Spartak 35. ročník Tříkrálového pochodu na 

trasách 10, 15, 25, 35 a 50 km. Startovalo celkem 144 turistů. 

18. vystoupil v Městské knihovně známý motocyklový cestovatel a novinář Jaroslav 

Šíma s přednáškou Mauritánským pískem a kamením o cestě pustou částí země, kterou 

podnikl v dubnu 2009 se svou manželkou (příloha č. 3/10) 

Do 17. byla v Městském muzeu přístupná výstava Jan Zach a Josef Jiří 

Stankovský.  

28. místní dobrovolní hasiči zachraňovali mladou labuť, jež uvízla v ledu v Labi 

pod Městským stadionem. Nereagovala na házení sněhových koulí, proto nastavili 2 

žebříky a trhacím hákem ji z ledu vyprostili. 

30. proběhla v Městském muzeu vernisáž výstavy šperků a obrazů Moniky 

Kopecké, Evženie Chramostové a Jindřicha Lercha. Každý výtvarník charakterizoval 

svou tvorbu: E. Chramostová chce ve svých obrazech zachytit okamžik a hodnotu života 

jako daru, M. Kopecká se při výrobě šperků (materiál – polymer) inspirovala Francií a J. 

Lerch představil své olejomalby z let 2007 – 09.  Na vernisáži vystoupili klavíristé-žáci ZUŠ 

Jana Zacha Lenka Vrbová a Robin Böhm, za klavírního doprovodu Bohumíra Hanžlíka 

zpíval Martin Homola (přílohy č. 4 a, b/10). 

 

 

ÚNOR 

 

Počasí: Jižní proudění přineslo 1. – 6. oteplení až na +4 °C odpoledne při slabém 

nočním mrazu. 7. – 12. vládly celodenní mrazy (v noci -3 až -8 °C, odpoledne -4 až -1 °C). 

Od 13. vystupovaly odpolední teploty již nad nulu (od +2 do +10 °C), ale v noci ještě 

mrzlo (-4 až 0 °C). 1., 10. a 12. napadlo celkem asi 7 cm sněhu, 23. a 24. slabě pršelo. 

V únoru a v březnu byly ve vstupní místnosti Městského muzea vystaveny obrazy 

Čeňka Jandy.  

1. odpověděl investor výstavby polyfunkčního domu v proluce na náměstí 

STOPRO-INVEST, s. r. o. na výzvu Města z prosince 2009 k řádnému plnění termínů 

výstavby. Uvedl, že hlavními důvody zpoždění je vysoká cena archeologického průzkumu 

a zdlouhavá jednání s Archeologickým ústavem AV ČR, pokles zájmu o nové byty a 

neochota bank poskytovat hypotéky.     

5. zveřejnila občanská sdružení Mochov-místo pro život, Jiřina, Naše Čelákovice a 

Bílý vrch otevřený dopis předsedovi ČSSD Jiřímu Paroubkovi, hejtmanovi Středočeského 

kraje MUDr. Davidu Rathovi a předsedovi RWE Transgas, a. s., Martinu Herrmannovi. 

Žádal, aby „s odvoláním na Vám dobře známá odmítavá stanoviska obcí z okolí plánované 

paroplynové elektrárny v Mochově…respektovali vůli občanů žijících v dotčené oblasti a 

nepokračovali v propagaci, přípravách a prosazování výstavby této elektrárny“ (přílohy č. 

5 a, b, c/10).  

Rada města zasedající 11. projednávala rozsáhlou hospodářskou agendu, vyhlásila 
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konkurz na místo ředitele Mateřské školy Rumunská 1477, schválila nákup tří plynových 

pistolí pro Městskou policii a schválila ceny za pronájem hrobových míst a smuteční síně 

platné od 1. 1. 2010. Např. za hrob o ploše 2 m
2

 se zaplatí 1 080 Kč za 10 let, nájem 

smuteční síně bude obnášet 2 200 Kč. Rada se sešla mimořádně ještě 17. 

8. požádal starosta města dopisem ministry průmyslu a obchodu ČR, aby při 

aktualizaci Státní energetické koncepce ČR vzali na vědomí záporný postoj měst a obcí 

ke stavbě paroplynové elektrárny na katastrálním území Mochova připravované 

společností RWE. 

10. odpoledne firma STAVBY, a. s., Říčany, předala slavnostně městu 

rekonstruovanou „novou“ budovu ZŠ v Kostelní ul. č. 457 na dni otevřených dveří. 

Oprava začala v srpnu 2009 a vyučování v opravené budově začalo 9. února 2010. Školní 

kuchyně a jídelna byly v provozu již od 2. září 2009. Náklady ve výši 22 013 982 Kč (z 

toho 1 211 000 Kč stálo vybavení nových prostor nábytkem) byly kryty jak 30miliónovým 

úvěrem od České spořitelny, a. s., tak 3miliónovou státní dotací získanou díky aktivitě 

poslankyně ČSSD Mgr. Anny Čurdové.  

Budova dostala novou střechu, byly nově vyzděny vnitřní příčky a částečně se 

změnily vnitřní dispozice budovy. Vyrovnaly se a opravily podlahy a střecha terasy, byly 

doplněny chybějící nadokenní překlady a spodní voda byla odvedena do nově budované 

dešťové kanalizace v Kostelní ul. 

11. a 12. bylo do 1. ročníku čelákovických základních škol zapsáno 183 dětí (loni 

165), z toho do ZŠ J. A. Komenského 103 dětí (loni 96) a do ZŠ Kostelní 80 dětí (loni 69). 

Celkem 18 dětem byl umožněn odklad nástupu povinné školní docházky, a tak do 1. 

ročníku nastoupilo v září 96 dětí v ZŠ J. A. Komenského a 69 dětí v ZŠ Kostelní. 

12. rezignoval na členství v kontrolním výboru Zastupitelstva města Ing. Vít 

Modrák z důvodu pracovního zatížení. 

25. zasedalo Zastupitelstvo města. Schválilo rozdělení dotace na činnost 

sportovních oddílů a občanských sdružení pro rok 2010 v celkové výši 1 430 000 Kč. 

Žádost podalo 12 sportovních a 20 ostatních organizací. 

 

Organizace / ohlášený účel dotace Požadavek  

v tis. Kč 

Dotace  

v tis. Kč. 

MO Českého rybářského svazu 25 20 

ZO Českého svazu chovatelů: výstavy, soutěže 40 30 

ZO Českého zahrádkářského svazu 8 5 

Dlouhá cesta, o. s.: budování sítě poradců pro pozůstalé 30 10 

Junák, středisko Čelákovice: klubovna, činnost 210 80 

Klub kaktusářů: počítač 15 7 

Klub přátel Jana Zacha, o. s.: projekt „Zapojení ZUŠ 

do kulturního života města“ 

100 30 

Mateřské centrum, o. s. 90 40 

Mykologický kroužek: výstavy, poradenství 10 3 

Náboženská obec Církve československé husitské:  

centrum pro děti a seniory, koncerty 

20 10 

Osadní výbor Záluží 20 15 

Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice:  

podpora nadaných studentů 

35 5 

Sbor Církve bratrské: anglický klub pro děti, letní tábor 40 10 
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Sbor dobrovolných hasičů: práce s mládeží, soutěže, tábory 20 15 

Sbor dobrovolných hasičů Sedlčánky 10 10 

Sojka, spolek mladých, o. s.: výměnné pobyty 10 8 

ZO Českého svazu včelařů Brandýs, společnost včelařů  

v Čelákovicích: výměna matek, spotřební materiál pro chov 

70 10 

Spolek pro varhanní hudbu, o. s. 40 30 

Spolek přátel čelákovického muzea, o. s.:  

koncerty, besedy, přednášky 

45 30 

Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o.: kurzy keramiky pro seniory 12 12 

Celkem 850 380 

Rezerva  20 

Rok 2009 686 455 

 

 

 

 

Sportovní oddíl / 

ohlášený účel dotace 

Požadave

k 

Přidělená dotace v tis. Kč Přiděleno 

celkem 

v tis. Kč 

Podle 

člen.základn

y 

Na náklady Za výsledky 

Aerobic Studio, o. s. 10 48 0 30 78 

AVZO TSČ 25 11 0 0 11 

FBC Crazy Frogs, 

florbal 

55 43 0 0 43 

FBK – florbal 30 20 0 0 20 

Orka florbal: 

celoroční činnost 

13 66 0 0 66 

1. čelákovický klub 

potápěčů a vodáků: 

správa majetku 

120 37 40 10 87 

SK Union: provoz 

stadionů 

750 167 105 0 272 

SK Záluží: 

modernizace areálu 

40 22 0 0 22 

Sokol Sedlčánky 10 4 0 0 4 

TJ Spartak: 

nohejbalový klub, 

sokolovna 

600 234 20 10 264 

Tenisový klub 19 49 30 0 79 

Volejbalový 

sportovní club 

250 34 70 0 104 

Součet 1.922 735 265 50 1.050 

Rezerva     48 

Rok 2009 2.146 652 250 100 1.002+ 

rezerva 48 
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70 % dotací bylo sportovním klubům rozděleno podle velikosti členské základny 

(kategorie do 18 let věku byly zvýhodněny), 25% bylo rozděleno podle náročnosti provozu 

a správy majetku a 5 % podle výsledků. Sportovní kluby měly celkem 1692 členů, z toho 

519 dětí do 15 let, ostatní organizace sdružovaly 2505 členů, z toho 612 dětí do 15 let. 

ZM schválilo smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, o přeložení elektrického 

vedení, nezbytném pro přípravu výstavby lávky přes Labe, ve výši 1 024 287,60 Kč. ZM 

schválilo 2 smlouvy o prodeji městských bytů nájemníkům v ulicích Rumunské a Prokopa 

Holého za celkovou cenu 733 115 Kč a 3 smlouvy o prodeji bytů v ul. V Prokopě 

obálkovou metodou za celkovou cenu 3 722 000 Kč. 

ZM vzalo na vědomí, že Rada města projednala v listopadu a v prosinci 2009 za 

účasti zástupců petičního výboru obsah Petice za zklidnění provozu a bezpečnost 

chodců v Čelákovicích, týkající se oblasti bytových domů kolem nádraží. Petice byla 

podepsána 99 občany a předložena Městskému úřadu 1. 9. 2009. Požadovala mj. 

vybudování parkoviště před nádražím, omezení rychlosti v zóně na 30 km/h, zřízení 

zpomalovacích pruhů a vypracování nové koncepce dopravy ve městě. Starosta města 

zdůraznil, že rekonstrukce komunikací řeší řadu bodů, o nichž se petice zmiňuje. ZM také 

pověřilo místostarostu Petra Bařinu revizí a doplněním dopravního značení v této oblasti 

ve spolupráci s občany a s petičním výborem. 

ZM dále schválilo novelu Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a čistotě ve 

městě, která rozšířila seznam míst, kde se psi nesmějí pohybovat bez vodítka. Toto 

opatření mělo přispět k větší zodpovědnosti majitelů psů za čistotu města. Schválena byla 

také Obecně závazná vyhláška č. E 2/2010, která stanovila 21 míst, na nichž mohou být 

provozovány výherní hrací přístroje. 

ZM uložilo kontrolnímu výboru, aby do 26. 3. 2010 předložil místostarostovi 

PaedDr. Rýdlovi výsledky prošetření výhrad v auditu o hospodaření Městského muzea 

od 1. 1. do 31. 8. 2009 (neexistence smlouvy o dílo a nedostatky v objednávce a fakturaci 

nákladů spojených s vydání Kroniky Sedlčánek I).  

ZM zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu Praha-východ pro léta 2010 – 

2014 Marii Adámkovou, Ing. Pavla Dadáka, Mgr. Michaelu Hladkou, Zdeňka Schütze a 

Karla Turka. 

 

26. odpověděl náměstek ministra průmyslu a obchodu na starostův dopis z 8. února. 

Sdělil, že Státní energetická koncepce neřeší umístění konkrétních zdrojů, a nemůže tedy 

klást výstavbě paroplynových elektráren překážky za předpokladu dodržení 

bezpečnostního standardu.  

27. byla v Městském muzeu vernisáží zahájena výstava Řemesla Polabí III. 

Představila 400 prací 92 autorů-účastníků výtvarných kurzů a kroužků nejen místního 

Městského domu dětí a mládeže, ale i brandýského, slánského, kutnohorského a 

úvalského. Kromě nich vystavovali tvůrci z výtvarné dílny Labyrint a z Mateřského 

centra. Ředitelka MDDM Ing. Alena Zradičková vyhlásila výsledky výtvarné soutěže v 7 

tematických (tkaní, textil, krajka, vyřezávání, košíkování, drátování a šperk, užité 

předměty) a 4 věkových kategoriích a vítěze odměnila. Při vernisáži zahráli Olga 

Kuthanová – kontrabas a zpěv a Pavel Kopecký – kytara (přílohy č. 6 a, b/10).  

Netradiční součástí výstavy byly následné víkendové výtvarné dílny pro veřejnost 

vedené lektory MDDM (tkaní a předtkalcovské techniky, šitá krajka a potisky látek, 

drátování a šperk, dekupáž a výroba svíček). 

Koncem měsíce bylo Městu oznámeno, že byla zamítnuta dotace na projekt 
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Revitalizace náměstí 5. května z prostředků Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Z celkových nákladů kolem 32 mil. Kč měla činit 

téměř 24 mil. Kč.  

 

 

BŘEZEN 

 

Počasí: Velmi důrazně se zima připomněla v noci na 6., kdy na již čisté ulice spadlo 

18 cm sněhu, a naposledy 15. – 16., kdy přibyl asi 1 cm sněhu. Noční mrazy trvaly do 12. 

(až -9 °C), ale odpolední teploty již stoupaly k jarním hodnotám: Od nuly dne 9. k +17 °C 

dne 19. Slunečné počasí 22. – 26. bylo v závěru měsíce vystřídáno deštivým, avšak jarní 

teploty zůstaly: ranní od +3 do +11 °C, odpolední od +8 do +19 °C.  

Začátkem měsíce se místním policistům – městským i státním – podařilo zadržet 4 

osoby podezřelé z 5 vloupání do místních restaurací, v nichž od poloviny února 

způsobili škodu asi za 110 tis. Kč (klubovna TJ Sokol Záluží, restaurace a dvakrát Bumbej 

Bar v tribuně SKUnion a hospoda U Kubelků) (příloha č. 7/10). 

Rada města schválila dne 4. smlouvu s firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o., 

Plzeň, na výstavbu místní komunikace v průmyslové zóně za 2 156 448,48 Kč a smlouvu 

s firmou Tannaco, a. s., Poděbrady, na výstavbu veřejného osvětlení v průmyslové zóně. 

Rada schválila kritéria přijímání dětí do mateřských škol pro příští školní rok (1. trvalé 

bydliště v Čelákovicích, 2. předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky, 3. závažná sociální situace v rodině a zdravotní stav dítěte, 4. věk dítěte 4 

roky, 5. věk dítěte 3 roky). 

5. byla slavnostně otevřena výstava fotografií, batiky a dřevořezeb „Indonésie: 

Jáva-Bali“ v galerii V Altánu ve Vašátkově ul. č. 818. Pořadatelka Ing. Irina Füzéková 

pozvala na vernisáž tajemníka indonéského velvyslanectví Azise Nurwahyudiho, 

kulturního zástupce velvyslanectví Meitru Málkovou a ředitelku společnosti Kintari 

foundation, o. s., Janu Vozábovou. Přítomen byl i místostarosta PaedDr. Rýdlo. Finanční 

výnos z výstavy plánované na 3 měsíce věnovalo Kintari podpoře škol v nejchudších 

oblastech Indonésie. Hvězdou vernisáže byla baliská tanečnice I Gusti Agung Ayu Oka 

Partini. Výstava byla přístupná do 30. června (příloha č. 8/10). 

6. uspořádal nohejbalový oddíl TJ Spartak za účasti 11 družstev další ročník K&K 

cupu, turnaje nohejbalových legend nad 40 let. Místní postavili dvě družstva (Vostrý, 

Kodera, Citriak a Sládek, Šafr, Džuza), která však ze základních skupin nepostoupila. 

Čelákovický hráč Václav Vostrý byl nejstarším účastníkem turnaje. 

6. se v rámci Světového dne modliteb sešlo ekumenické shromáždění na děkanství. 

Jeho tématem byl život v Kamerunu – vystoupily kamerunské ženy, byly promítnuty 

obrazové dokumenty z Kamerunu a této africké zemi byly také věnovány modlitby. 

8. obdržel starosta města odpověď hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida 

Ratha na svůj dopis z 11. ledna týkající se odporu proti výstavbě paroplynové elektrárny. 

Hejtman sdělil, že současný územní plán ani připravované Zásady územního rozvoje kraje 

s elektrárnou nepočítají a že výsledky posouzení vlivu elektrárny na životní prostředí 

budou podkladem pro další rozhodování státní správy a krajské samosprávy.   

17. se v Síni Jana Zacha konala přednáška Mgr. Václavy Snítilé Trénování paměti 

pod záštitou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. 

20. byla v Městském muzeu zahájena výstava k 90. výročí rybářské organizace 

v Čelákovicích, založené z iniciativy Františka Zahradníka, Františka Slováka a Václava 
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Honzátka r. 1920. Na vernisáži promluvili hospodář místní organizace Pavel Jindřich, jenž 

ocenil více než 30letou práci bývalého, nyní čestného předsedy Antonína Hronka, a soudní 

znalec dr. Jaroslav Poupě z Ministerstva zemědělství, jenž rozebral význam rybářství pro 

péči o ekosystém vodních toků. Ve výstavní síni byly vystaveny zajímavé artefakty jako 

kronika, regule a odznaky. V době svého vzniku měla organizace 55 členů, r. 1938 170 a 

v tomto roce již 692 (přílohy č. 9 a, b/10). 

Při vernisáži vystoupili žáci ZUŠ Barbora Soukupová, Eliška Těžká (zobcová flétna) 

s učitelem Luboše Fajtem a zpívaly Anna Kadlecová a Adéla Teichmanová. 

25. uspořádal Klub kaktusářů přednášku italského kaktusáře Giuseppa Orlanda na 

téma Jemenské stapelie a jiné sukulenty. (Český výraz pro stapelie je „smrdutky“ a Jemen 

je jejich domovinou.) Přednášku tlumočil Mgr. Petr Pavelka, šéfredaktor časopisu Kaktusy 

(příloha č. 10/10). 

27. se Na Statku v Rybářské ul. konal velikonoční jarmark nazvaný Pojaření 

pořádaný výtvarnou dílnou Labyrint. Návštěvníci si mohli koupit nebo sami vyrobit 

dekorace a ochutnat tradiční velikonoční pochoutky. 

27. byla XI. maškarním bálem ukončena plesová sezóna v Kulturním domě. 

29. pozvala Městská knihovna na Večer autorského čtení laureáty poslední 

literární soutěže Alenu Marečkovou z Čelákovic (literární pseudonym Eva B.), Marka 

Kožušníka z Prahy a vítěze soutěže Literární Vysočina Janu Jiráskovou z Chrudimi a Petra 

Kukala z Brandýsa nad Labem. Pro publikum ve zcela zaplněné knihovně hrála brandýská 

skupina Jamchestra. 

31. se 7 dětských čtenářů Městské knihovny zúčastnilo slavnostního vyhodnocení 

18. ročníku Ankety o nejhezčí dětskou knihu vydanou v minulém roce, jež se konalo 

v Památníku národního písemnictví v Praze za účasti spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů 

a čtenářů dalších 12 knihoven z celé České republiky. 

V č. 3/2010 Zpravodaje města Čelákovic reagovala Rada města na kritické 

příspěvky občanského sdružení Naše Čelákovice uveřejněné v č. 1/2010 jím vydávaného  

Zpravodaje. Rada označila kritické texty o čističce odpadních vod, o kanalizaci v Záluží, o 

údajné žalobě na Město pro neposkytnutí informací ad. za „výpady, polopravdy a šíření 

mylných informací“. Vedoucí odboru životního prostředí MÚ Zuzana Mutínská obsáhlým 

rozborem hájila postup Města při řešení havarijní situace aleje u starého hřbitova 

v Sedláčkově ul. (přílohy č. 11 a, b/10). 

31. skončila pro Technické služby zimní sezóna údržby komunikací. Lednová 

sněhová kalamita způsobila zvýšení nákladů z obvyklých 500 000 Kč na přibližně 1 700 000 

Kč. Uvádíme některé ilustrativní údaje: 

 

 zima 2008/09 zima 2009/10 

posypový materiál 150 t písku a 50 t štěrku 350 t písku a 120 t štěrku 

použití techniky 801 hodin 3266 hodin 

mzdy 450 000 Kč 850 000 Kč 

 

 

DUBEN 

 

Počasí: Dubnová obloha byla převážně jasná až polojasná s minimálními srážkami. 

Do 12. se teploty pohybovaly ráno od +2 do +9 °C a odpoledne od +10 do +14 °C, od 

13. se postupně oteplovalo a v posledním týdnu šplhaly odpolední hodnoty nad 20 °C 
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(max. +26 °C dne 30.). 

Na dubnové výstavě Senior konané na lyském výstavišti získala čelákovická 

občanka Drahoslava Drábková 1. cenu za keramická díla v expozici Šikovné ruce našich 

seniorů. 

V dubnu a v květnu hostila vstupní síň Městského muzea výstavu Historické 

pohlednice Čelákovic prezentující 320 kusů z asi 15 tis. pohlednic ze sbírky Městského 

muzea, a to od 90. let 19. století do současnosti. Velká část pohlednic pocházela ze 

soukromé 8tisícové sbírky Jaroslava Špačka, jenž ji věnoval Muzeu (přílohy č. 12 a, b/10). 

1. zasedala Rada města. Schválila smlouvu s firmou VCES, a. s., Praha 9, na 

intenzifikaci čističky odpadních vod za 46 075 092 Kč a 2 smlouvy s firmou Jarmil Brož-

elektroservis, Týnec nad Labem, a to na zhotovení kabelového vedení veřejného osvětlení 

v ul. Za Kovárnou za 1 517 146,80 Kč a v Masarykově ul. za 2 119 287,60 Kč. Rada zvýšila 

minimální cenu inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic na 240 Kč a schválila smlouvu o 

kopání hrobů na městském hřbitově s Pohřební službou Šimůnek, s. r. o., Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav. Rada se sešla mimořádně ještě 15. 

2. vznikla Petice za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí 

adresovaná prezidentu republiky, Parlamentu ČR, vládě, České inspekci životního 

prostředí a hejtmanovi Středočeského kraje. Vyzvala je k zastavení příprav výstavby 

paroplynové elektrárny prováděných společností RWE Transgas, a. s. Petiční výbor tvořili 

Ing. Miroslav Uhlíř, Ing. Pavel Fišera (o. s. Naše Čelákovice), Martin Löser (o. s. Mochov-

místo pro život), Mgr. Miloslav Oliva (ředitel Regionu Pošembeří, o. p. s.), Mgr. Terezie 

Petišková (historička umění) a Jaroslav Špaček (archeolog a historik) (příloha č. 13/10).  

4., na Velikonoční pondělí,  vyjel letos poprvé Polabský motoráček na trase 

Mochov – Lysá nad Labem – Milovice – Nymburk a zpět. Další jízdy se konaly 29. května, 

7. a 28. srpna, 4. září a 5. prosince. V rámci programu Železniční nostalgie pořádal tyto 

výlety Klub železničních cestovatelů s podporou Středočeského kraje, mikroregionů a obcí 

(příloha č. 14/10). 

V povelikonočním týdnu se bývalý fotbalový reprezentant a nyní manažer české 

reprezentace Vladimír Šmicer zapojil do celostátní akce Česko čte dětem a nejmenším 

školákům na ZŠ Kostelní přečetl kapitolu ze své oblíbené knížky – z Neználka. 

Následovalo zodpovídání otázek a malá autogramiáda (příloha č. 15/10). 

8. uspořádala Vyšší odborná škola MILLS, s. r. o., druhý ročník soutěže Den pro 

záchranu života (poprvé v Čelákovicích) pro studenty-budoucí zdravotnické záchranáře. 

Veřejnost upoutalo finále soutěže, zásah při simulovaném hromadném neštěstí, kdy bylo 

nutno ošetřit a transportovat najednou více než 15 zraněných. Družstva MILLS získala 2. a 

3. místo. Kromě zdravotnických zařízení asistovaly při akci obvodní oddělení Policie ČR a 

místní Sbor dobrovolných hasičů. 

9. dirigovala Mgr. Hana Bláhová pěvecké sbory Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy 

a Gymnázia J. S. Machara v Brandýse n. L.-St. Boleslavi na Malém jarním koncertu 

v Husově sboru. 

9. přijel do Čelákovic zřejmě poprvé pravý anglický patrový autobus a s obtížemi 

sjel před budovu Základní školy a Gymnázia v ul. J. A. Komenského. Sloužil jako pojízdná 

výtvarná dílna putovního výtvarného programu Galerie Středočeského kraje GASKtour 

2010, jehož se zúčastnila družstva čelákovických škol (příloha č. 16/10). 

9. – 20. mohli zájemci navštívit Euro Lunapark na parkovišti u nákladové vrátnice 

TOSu. 

10. se konal Vejšlap jarním Polabím pořádaný čelákovickými vodáky. Trasy 



9 

 

v délce 10, 15 a 30 km si mohli projet také cyklisté a nejkratší trasu i maminky s kočárky. 

V odpoledním programu byly v loděnici připraveny projížďky na pramici, raftu, kanoi a 

v motorovém člunu a večer bylo tradičně odemčeno Labe pro novou sezónu. 

10. pozvalo místní sdružení ODS dobrovolníky na tradiční jarní čištění koryta 

Čelákovického potoka v Sadech 17. listopadu v úseku od Rumunské ul. po náměstí. 

Sesbíralo se 10 velkých pytlů odpadu. 

13. vystoupilo Trio cantabile (Ludmila Vernerová – zpěv, Lydie Härtelová – harfa, 

Václav Kunt – příčná flétna) v kostele Nanebevzetí Panny Marie na „Koncertu ke 

vzkříšení“ a provedlo Bachovy, Telemannovy, Vivaldiho a Mozartovy skladby. Slovem 

provázel P. Richard Scheuch (příloha č. 17 a, b, c/10). 

16. uspořádala společnost Elektrowin, zabývající se zpětným odběrem 

elektrických zařízení a jejich ekologickou recyklací, na parkovišti u Kulturního domu 

program se záměrem informovat občany o zpětném odběru spotřebičů. Bylo možno 

spotřebiče bezplatně odevzdat a zúčastnit se soutěží o ceny, zvláštní „ekologická hodina“ 

byla připravena pro školní třídy v podobě interaktivních naučných kvízů. 

17. se konal pochod Jarní přírodou pořádaný oddílem turistiky TJ Spartak. 29. 

ročník pochodu nabízel trasy 10, 15, 25, 35 a 50 km, jichž využilo celkem 97 turistů. 

17. uspořádala taneční skupina Lyra taneční soutěž Lyra Dance Cup 2010 

v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského 414. Tančilo se ve stylu hip-hop, battle atd. (příloha č. 

18/10). 

19. a 20. sbírala Farní charita v jarním termínu obnošené oblečení a obuv na 

děkanství v Kostelní ulici. 

22. vyrobily děti z mateřských škol u příležitosti Dne Země z PET lahví větve 

magického stromu symbolizující všechna roční období. Odbor životního prostředí 

Městského úřadu odměnil zúčastněné třídy poukázkami na nákup výtvarných potřeb 

v hodnotě 1 000 Kč. Součástí akce, kterou po odborné stránce zajišťovala dílna Labyrint, 

byla také soutěž učitelek v modelování stromů z hlíny (příloha č. 19/10). 

24., o měsíc dříve než obvykle, byla v Městském muzeu otevřena tradiční výstava 

Malý salón, prezentující výtvarnou tvorbu žáků ZUŠ Jana Zacha, letos nazvaná Cesta do 

minulosti  - pravěk, Afrika a Egypt. K vidění byla flóra a fauna pravěku a díla 

inspirovaná kulturnou starého Egypta. Úvodní slovo pronesla Ing. Eva Zavadilová, 

koncertoval E-sextet. Při této slavnostní příležitosti byli oceněni laureáti výtvarných 

soutěží (Jakub Henych, Ivana Keřtofová, Klára Špačková, Natálie Faltysová ad.) (příloha č. 

20/10). 

24. soutěžilo opět na hřišti ZŠ J. A. Komenského 25 družstev dětí a mládeže v 9. 

ročníku Memoriálu Ladislava Báči v požárním útoku. V kategorii mladší žáků zvítězil 

Brandýs nad Labem (naši na 5. místě), v kategorii starších žáků Stará Boleslav (naši až na 8. 

místě) a v dorostenecké kategorii Úvaly. 

24. vysvětil pražský biskup Václav Malý obnovenou kapličku sv. Vojtěcha nad 

studánkou a boží muka v centru Přerova nad Labem (obec patří do čelákovické 

římskokatolické farnosti). Kapličku upravil nymburský restaurátor Josef Červinka z grantu 

Nadace Občanského fóra, který byl přidělen na tuto akci občanskému sdružení Přerováci 

nadlabáci. Svěcení předcházela mše, již v přerovském kostele sloužili Václav Malý, 

čelákovický farář Richard Scheuch a generální vikář Michael Slavík (příloha č. 21/10). 

24. se uskutečnil 3. ročník rybářských závodů na Gradě, připravený místní 

organizací Českého rybářského svazu. 70 dospělých a 26 dětí ulovilo 60 kaprů, 10 pstruhů 

a 6 karasů a velký počet sumečků amerických. Největší ulovenou rybou byl kapr vážící 3,5 
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kg, jenž Pavlu Janulovi přinesl cenu hospodáře. 1. cenu pro dospělé získal Jiří Vokoun 

z Benátek nad Jizerou a 1. dětskou cenu Kateřina Jindřichová z Čelákovic. 

26. připravila Městská knihovna vyprávění MUDr. Jaroslava Švorce pod názvem 

Lékařem ve Vietnamu. 

27. uspořádalo Gymnázium a Česká inspekce životního prostředí konferenci 

„Životní prostředí v regionu“. V gymnaziální aule přednášeli a besedovali pracovníci 

ČIŽP a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Antonín Kroupa (průmysl a ekologie 

v regionu), Mgr. Pavla Říhová (mezinárodní obchod se zvířaty a rostlinami), Ing. Pavel 

Chotěbor (ochrana přírody a krajiny) a Ing. Veronika Jarolímová a Ing. Jitka Špalková 

(odpadové hospodářství). V auditoriu zasedli nejen studenti, ale také někteří zastupitelé a 

členové občanského sdružení Naše Čelákovice (příloha č. 22/10).  

27. uspořádal SPČM Večer slavných písní a operních árií. V Síni Jana Zacha 

vystoupili sopranistka Jana Jehličková-Kunertová a tenorista Daniel Klán za klavírního 

doprovodu Elliny Belchikové. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání 28. neschválilo návrh zastupitele Igla na 

zrušení usnesení z února 2009 o prodeji pozemků u nákladové vrátnice TOSu Družstvu 

garážníků z důvodu nemožnosti využít kupní cenu a úroky z ní ve prospěch hospodaření 

města. (Družstvo dosud kupní cenu nezaplatilo). ZM projednalo doporučení Rady města 

schválit dodatek ke smlouvě s firmou STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, jímž by se 

termín dokončení výstavby Polyfunkčního domu a souvisejícího komplexu staveb 

posunul o 1 rok, tj. do 31. 5. 2011. Tento požadavek odůvodnila firma poklesem poptávky 

po nových bytech a drahým archeologickým průzkumem. Zastupitel Iglo poukázal na to, 

že zdržení ve výstavbě prodlužuje sama firma tím, že dosud neuzavřela smlouvu o 

archeologickém průzkumu, a že cena nabízeným bytů je příliš vysoká. Zároveň by se 

posunutím termínu město vzdalo penále ve výši 9 mil. Kč. (Poznámka: STOPRO-INVEST 

podepsal smlouvu o 2. etapě archeologického průzkumu 20. dubna. Měl být dokončen do 6 

měsíců za cenu 8,5 mil. Kč bez DPH.) 7 zastupitelů oznámilo, že o návrhu nebude 

hlasovat, a opustili sál (Choura, Iglo, Pátek, Sekyra, Skalický, Studnička, Šalda), 1 byl proti, 

1 se zdržel a 10 hlasů pro návrh nestačilo k jeho schválení. 

ZM schválilo odepsání pohledávky za dlužníkem, firmou TOS Čelákovice, a .s., 

ve výši 1 180 957,89 Kč z důvodu její nedobytnosti podle výsledku konkurzního řízení (šlo 

o výplatu dividend za rok 1995 a o cenu prodaných pozemků). Byly schváleno dalších 8 

smluv o prodeji městských bytů nájemníkům v ul. Krátké a Prokopa Holého v celkové 

ceně 4 821 904 Kč a 1 smlouva o prodeji bytu v ul. Prokopa Holého obálkovou metodou za 

652 352 Kč. ZM schválilo dále prodej 792 m
2

 pozemků bývalého hotelu Černý beránek 

firmě Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, která tento objekt přestavuje na bytový, za 1 267 

200 Kč. 

ZM schválilo název „Toušeňská“ pro silnici II/245 od křižovatky s ul. 

Sokolovskou po křižovatku s ul. Masarykovou, protože s výstavbou obytné zóny 

V Rybníčkách a průmyslové zóny Jih se stává městskou ulicí. Výhledově se počítá se 

stejným pojmenováním pro silniční obchvat Čelákovic přes lokalitu Krátká linva, jenž by 

měl ústit do Mochovské ulice.  

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 13. 4. 2010, v němž 

výbor konstatoval, že pro vydání kronik Čelákovic a Sedlčánek Městským muzeem 

nemuselo být vypsáno výběrové řízení a že zadání tisku kronik blízkému příbuznému 

tehdejšího ředitele Městského muzea bylo nevhodné. Naopak nebyl schválen požadavek, 

že ZM trvá na prošetření okolností vydání Kroniky Sedlčánek I uložené kontrolnímu 
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výboru 25. 2. Při volbě člena kontrolního výboru za odstoupivšího Ing. Modráka 

neprošel ani kandidát ODS Jan Tureček (8 hlasů opozice) ani kandidátka KDU-ČSL Jana 

Hrzánová (10 hlasů koalice). 

Závěrem přijalo ZM dotaci ve výši 1 281 720 Kč z regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy na výstavbu komunikace 

v průmyslové zóně Jih a veřejného osvětlení v Průmyslové ulici v roce 2011. Cena stavby 

by měla činit 3 204 300 Kč. 

Pálení čarodějnic poslední dubnový den se stalo také příležitostí k prezentaci 

politických stran: ODS je pořádala v nohejbalovém areálu Městského stadionu a KSČM na 

hřišti ZŠ J. A. Komenského za účasti europoslance Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc. Tradiční 

čarodějnický průvod a oheň pořádal Městský dům dětí a mládeže na své zahradě. 

 

 

KVĚTEN 

 

Počasí: Do 11. převládalo proměnlivé počasí s četnými, ale mírnými přeháňkami. 

Ranní teploty se pohybovaly od +9 do +16 °C a odpolední od +16 do +22 °C. Od 12. do 

18. se při jasné až polojasné obloze mírně ochladilo. 19. – 29. se vrátila proměnlivá 

oblačnost s četnými přeháňkami a několika bouřkami (21. a 24.). Ranní teploty se příliš 

neměnily a odpolední stoupaly od +17 k +26 °C (28. a 29.). 

Prvomájové oslavy připravené místní organizací KSČM začaly 1. května tradičním 

shromážděním v parku u Městské knihovny za účasti krajských zastupitelů MVDr. Luboše 

Kudrny a Mgr. Zdeňka Milaty. Na odpolední májové veselici, kterou navštívil poslanec 

JUDr. Stanislav Grospič, hrála na zahradě restaurace U Najmanů kapela Jiljího Horáka z 

Mnichovic. 

 1. uspořádala firma Okouzlující žena, s. r. o., ve velkém sále Kulturního domu 

společenský a prodejní minitrh nazvaný Májové okouzlení. Kromě nákupních možností 

se zde také prezentovaly firmy z širokého regionu. Pořadatel věnoval část zisku dětskému 

centru Paprsek a Městu Čelákovice (příloha č. 23/10) 

 5. se v Kulturním domě konala beseda o drogové problematice ve městě za účasti 

zástupců Města, Městské policie a o. s. Semiramis z Nymburka, jež se protidrogovou 

prevencí u nás zabývá. 

Rada města schválila dne 6. smlouvu s firmou Tichý a spol., s. r. o., Čelákovice, na 

zhotovení repliky kříže, který stával u silnice před nádražím, za 63 000 Kč. Vzala na 

vědomí odstoupení Ivany Hanzlové z komise pro podporu zájmových a občanských 

aktivit a jmenovala místo ní na návrh Sdružení dobrovolných hasičů Janu Krejčí. Protože 

se konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Rumunská zúčastnila jediná 

uchazečka, trvala Rada na opakování konkurzního řízení, aby bylo možno vybrat 

ředitelku z více uchazečů. Rada se seznámila výsledky prověrky hospodaření a s roční 

uzávěrkou Městského muzea a odebrala jeho řediteli celý osobní příplatek. 

6. likvidovali dobrovolní hasiči olejovou skvrnu na Labi o ploše 20 x 30 m, jež 

unikla z čističky odpadních vod Kovohutí. Po postavení norných stěn zasáhli pracovníci 

firmy Dekonta. 

6. opět zavítala do Městského muzea herečka Hana Maciuchová, tentokrát 

s pořadem „Nekonečná moc touhy“. Večer čínské a americké poezie připravil SPČM. 

7. u příležitosti Dne vítězství položili představitelé města květiny k pomníku 

padlých na náměstí. Místní sdružení ODS uspořádalo tentokrát pietní akt nikoli na 
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náměstí, ale u hrobů Zdeňka Austa a Miroslava Maška na místním hřbitově dne 8. 

odpoledne. Místní sdružení hroby svým nákladem opravilo. Předseda sdružení Bc. Josef 

Pátek přečetl řeč, kterou při pohřbu obou mladíků 8. 5. 1945 pronesl Emanuel Vlasák, a 

Ing. Josef Šalda pronesl úvahu o vztahu druhé světové války a dneška. Pietního aktu se 

zúčastnil i bratr M. Maška. 

7. uspořádalo Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice, o. s., studentský majáles 

s mottem „Z pohádky do pohádky“. Králem majálesu se stal Dominik Jandura z III.A za 

postavu břišní tanečnice, nejlepší scénkou byla vyhlášena Aladinova lampa z Pohádek tisíce 

a jedné noci v provedení III.A a nejlepšími maskami Kloboučník Jana Volína a Srdcová 

královna Natálie Faltysové (kvarta) z pohádky Alenka v říši divů (příloha č. 24/10).   

V květnu se ve městě konaly četné předvolební mítinky politických stran 

kandidujících do Poslanecké sněmovny: KSČM a ODS 6., Strany svobodných občanů 15., 

Věcí veřejných 20., ČSSD a Dělnické strany sociální spravedlnosti 22.  

8. vystoupil v Husově sboru staroboleslavský chrámový sbor Václav na koncertu 

ke Dni matek (příloha č. 25/10). 

8. uspořádal MDDM v Kulturním domě již 6. ročník taneční soutěže Čelákovická 

duběnka. Před asi 200 diváky vystoupilo 75 družstev a skupin. Taneční skupiny 

čelákovického MDDM získaly přední místa v kategorii A/2 (3. místo skupina Scarlett – 

„Kočičí rozcvička“) a v kategorii B/1 (2. místo skupina Lentilky“ – „Malé Saxany“). 

Postava žlutého kuřete, provázející všechny akce MDDM, vybrala ve sbírce Pomozte 

dětem pro Nadaci rozvoje občanské společnosti 2 300 Kč. 

10. zasahovalo několik hasičských vozů při likvidaci úniku ropných látek 

z Kovohutí do Labe. Hasiči instalovali norné stěny a ropné látky jímali sorbentem. 

12. vystoupil v Kulturním domě taneční odbor ZUŠ se svým tradičním „hlavním“ 

programem, tentokrát pod názvem Divadelní půda aneb snění o Broadwayi. 

Pořadatelem akce byl Klub přátel Jana Zacha, o. s.  

13. přednášel v Síni Jana Zacha Městské muzea kaktusář, botanik a cestovatel 

Ladislav Horáček z Pískové Lhoty o svých zážitcích z cest po Severní a Jižní Americe.  

14. zemřel v nedožitých 60 letech Josef Tržický, spolumajitel firmy Tržický, 

v. o. s., Sedláčkova 48, Čelákovice, vyrábějící lahůdky a provozující síť prodejen v regionu. 

22. připravili Ladislav Čermák a Patrik Ulrich v Síni Jana Zacha Městského muzea 

pořad písniček a povídek Pianobar.   

28. byly od 18:30 do 23:00 otevřeny kostel Nanebevzetí Panny Marie a Husův sbor 

Církve československé husitské u příležitosti Noci kostelů. Byla sloužena mariánská 

bohoslužba, četlo se z bible a konala se prohlídka kostela s výkladem. V ČR bylo takto 

zpřístupněno přes 400 kostelů (příloha č. 26/10) 

28. – 29. se v České republice po 4 letech konaly v řádném termínu volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve Středočeském kraji kandidovalo 20 

politických stran, politických hnutí a koalic (celostátně 27). Zvítězila sice Česká strana 

sociálně demokratická, ale mezi dalšími 4 stranami, které se dostaly do Sněmovny 

(Občanská demokratická strana, TOP 09, Věci veřejné, KSČM), nenašla koaličního 

partnera. Vládu sestavily ODS, TOP 09 a Věci veřejné. Strana zelených a KDU-ČSL žádný 

mandát nezískaly. Čelákovičtí voliči preferovali ODS, potom TOP 09 a ČSSD (příloha č. 

27/10). 

Kandidovalo pět občanů města:  

Ing. Radim Vysloužil, ekonom, Věci veřejné, 2. místo na kandidátce, stal se 

poslancem. 
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Jaroslav Konečný, živnostník, Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a 

Slezska), 1. místo 

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta, KDU-ČSL, 20. místo 

Mgr. Miloš Špringr, ředitel jazykové školy, Strana zelených, 19. místo 

Ing. Milan Moravec, vedoucí odboru, Strana svobodných občanů, 2. místo 

 

Z 8.844 zapsaných přišlo v Čelákovicích k volbám 6.087 voličů (tj. 68,83 %, 

celostátně 62,6 %), kteří odevzdali celkem 6.038 platných hlasů. 

 

 

 

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny  28. – 29. května:  

 

Volební strana % hlasů 

v Čelákovicích 

% hlasů 

ve Střed. kraji 

% hlasů 

v ČR 

Česká strana sociálně demokratická 15,68 20,52 22,08 

Občanská demokratická strana 26,58 23,87 20,22 

TOP 09 21,89 17,59 16,70 

Komunistická strana Čech a Moravy 7,86 11,00 11,27 

Věci veřejné 11,72 10,72 10,88 

 

29. se v Síni Jana Zacha konala vernisáž výstavy Trávy a bambusy, připravená ve 

spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy a za sponzorské účasti firem Školky - 

Montano, s. r. o., Přerov nad Labem, a Zahradnictví U Rybníka v Záluží. Při vernisáži 

zazpívali muzikálové melodie žáci ZUŠ Jana Poláchová a Martin Homola za klavírního 

doprovodu Bohumíra Hanžlíka a promluvila bioložka Mgr. Věra Bidlová, zástupkyně 

ředitele Botanické zahrady hl. m. Prahy. Výstava představila ukázky z muzejního herbáře, 

tropické a subtropické druhy travin a druhy vhodné pro zahradní pěstování. Zvláštností 

expozice byl zvlášť pro tuto příležitost zřízený záhon s mnoha druhy travin na nádvoří 

Muzea pod okny výstavní síně, jenž vydržel až do roku 2011 (příloha č. 27 a, b, c/10).  

29. slavil své nadcházející padesátiny bývalý sáňkař a nyní kreslíř Petr Urban na 

stadionu U Hájku za účasti asi 500 návštěvníků. Exhibiční utkání Kozlovny Ladislava 

Vízka a Pivrncovy jedenáctky (hráli mj. Ivan Hašek, Ladislav Vízek, Pavel Kuka, Vladimír 

Šmicer, Horst Siegel) skončilo po 3 x 30 minutách 7:7. Přítomni byli herec Pavel Nový a 

moderátor Richard Genzer. Hokejový brankář Dominik Hašek a předseda ČFS Ivan 

Hašek pokřtili pivem poslední Urbanovu knihu „Pivrncův šibeniční humor“ (příloha č. 

28/10). 

30. vystoupily v Husově sboru sopranistka Hana Řepková a varhanice Jaroslava 

Potměšilová, profesorka varhanní hudby na Konzervatoři Jaroslava Ježka na Akademii 

múzických umění, se skladbami J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C. Francka a M. Regera 

(příloha č. 29/10.) 

 

 

ČERVEN 

 

Počasí: Studená fronta z konce května přinesla také 1. – 3. vydatné srážky. 4. – 12. 
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se výrazně oteplilo (ráno +11 až +22 °C, odpoledne +26 až 33 °C). 8. večer přišla bouřka 

s kroupami o velikosti 1 cm a napršelo 29 mm vody. 13. – 23. bylo proměnlivo, ale bez 

deště, odpolední teploty dosahovaly max. k +22 °C. Od 24. zavládlo letní počasí s jasnou 

oblohou a teplotami ráno +14 až +19 °C a odpoledne +25 až +32 °C.  

1. uspořádal MDDM Indiánský den dětí. Na zahradě proměněné v indiánskou 

vesnici se za den vystřídalo asi 500 dětí včetně prvňáčků obou základních škol. Z programu 

jmenujme ukázky indiánských her lacros a ringo, trampolínu, chytání ryb, malování 

čelenek, výrobu talismanů a tance u totemu. Součástí dne byla sbírka Žluté kuře pro 

Nadaci rozvoje občanské společnosti. 

Rada města zasedala 3. Schválila smlouvy na výměnu stoupaček v domě Na Stráni 

č. p. 1628-29 s firmou Vávra Luboš, sdružení podnikatelů, Mladá Vožice, za 684 331,20 Kč 

a na rekonstrukci výtahu v domě č. p. 501 v Milovicích s firmou Výtahy Čelákovice, s. r. 

o., za 1 020 844,80 Kč. 

3. vystoupil na svatodušním koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie jazzový 

hudebník Jiří Stivín s varhanním a cembalovým doprovodem Roberta Huga, 

regenschoriho v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě pražském. Na programu 

byly skladby 16. – 18. století. Po koncertě hovořil J. Stivín při setkání na faře o svém 

pobytu v Čelákovicích za války, kdy jeho otec pracoval ve Volmanově továrně. J. Stivín 

zde také zažil příchod Rudé armády (přílohy č. 30 a, b/10). 

Rada města se sešla mimořádně ještě 8. a 17., kdy schválila nákup ojetého vozu 

Renault Kangoo za 60.000 Kč pro Pečovatelskou službu, smlouvu s firmou BAROCH-

okna, s. r. o., Lysá nad Labem, na výměnu oken v domě Na Stráni č. p. 1628-29 za 1 699 

374 Kč a smlouvu s firmou VSK Dušek, s. r. o., Praha 9, na oplocení hřiště pro míčové hry 

v areálu ZŠ J. A. Komenského za 676 192,80 Kč. Rada projednala stížnost Ing. Radomíry 

Kopecké ve věci situace na Gymnáziu a postoupila ji zřizovateli školy, Středočeskému 

kraji, „aby prošetřil uvedené skutečnosti a přijal taková opatření, která by vedla ke 

zklidnění situace a eliminovala negativní ohlasy na situaci ve škole“. 

5. uspořádalo místní sdružení ODS dětský den před Kulturním domem. Kromě 

desetiboje, keramiky a malování mohli návštěvníci nakoupit výrobky z keramické dílny a 

vložit je do aukce, jejíž výtěžek byl věnován Mateřskému centru Čelákovice. Odpoledne 

vystoupil divadelní soubor Maškara s hrou O kráse nevídané a Kostěji nesmrtelném. Místní 

ODS zde také představila své kandidáty do podzimních voleb do Zastupitelstva města, a 

tím zahájila volební kampaň (příloha č. 31/10). 

5. se konal první svatební obřad v Síni Jana Zacha Městského muzea. Prvními 

novomanželi se stali Martina a Petr Šebovi. 

8. odpoledne se v pískovně Malvíny utopil 23letý mladík z Čelákovic. Vzhledem 

k večerní průtrži mračen našli policejní potápěči jeho tělo až druhý den.  

9. uspořádal SPČM v Síni Jana Zacha besedu se spisovatelem, překladatelem, 

scénáristou a dramatikem Jiřím Stránským, politickým vězněm z 50. a 70. let. 

9. uspořádala iniciativa NE elektrárně! v Kulturním domě besedu „Elektrárna 

pohledem občanské iniciativy“ za účasti asi stovky návštěvníků. Podle vyjádření zástupců 

RWE pro Český rozhlas s investorem nikdo z aktivistů nejednal, přestože se obě strany 

setkaly a diskutovaly na veřejných zasedáních zastupitelstev v Mochově a v Čelákovicích. 

13. skončila platnost papírových kupónů v tarifních kategoriích Dítě a Junior (10 

– 19 let). Žáci základních a středních škol dojíždějící do Prahy proto mohli využívat jen 

elektronických kupónů nahraných na tzv. opencard (obdoba platební karty). 

15. uspořádalo Mateřské centrum na zahradě MDDM tradiční Zahradní slavnost, 
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zasazenou do středověkého prostředí. 

Na 15. Mistrovství světa veteránů ve stolním tenise konaném 6. – 15. června 

v čínském městě Hhot získal člen oddílu stolního tenisu TJ Spartak Josef Seidl bronzovou 

medaili ve čtyřhře v kategorii 70 – 74 let. 

18. – 20. se v areálu na děkanství konala pravidelná místní výstava zvířat pořádaná 

základní organizací Českého svazu chovatelů. Zájemci viděli 12 kachen, 18 ks velké 

hrabavé drůbeže, 15 ks plemen zdrobnělých, 3 zakrslé slepičky, 160 holubů a 183 králíků, 

dále expozice okrasného ptactva, akvarijních a terarijních zvířat, okrasných kachniček, 

medvídků mývalů a zakrslých holandských koziček. 61 chovatelům bylo rozděleno 46 

čestných cen a 3 poháry pro vítěze. Pořadatelé tradičně umožňují vstup dětem do 15 let 

zdarma (letos toho využilo 594 dětí), vstupenku za 30 Kč si koupilo 512 dospělých (přílohy 

č. 32 a, b/10). 

19. se od 13 hodin konalo v Sedlčánkách 4. setkání rodáků (3. setkání - 2005). Po 

položení květin k pomníku padlým z obou světových válek přednesli své projevy předseda 

osadního výboru František Jarolím, starosta města Ing. Klicpera a místostrosta PaedDr. 

Rýdlo. F. Jarolím vzpomněl na již minulou zemědělskou podobu obce a obyvatele nové 

obytné zóny přivítal v tradičním společenství. Uvedl, že počet domů v Sedlčánkách se 

zvýšil z původních 101 na dnešních 283 a počet obyvatel dosáhl 629 (včetně Cís. Kuchyně 

730). V nové obytné zóně se za 5 let narodilo 33 dětí.  

Na bývalé školní zahradě byly postaveny stoly, hrála hudba p. Hradeckého, 

probíhaly četné dětské soutěže a cvičení žákovského družstva Sboru dobrovolných hasičů. 

Děti narozené mezi 3. a 4. setkáním dostaly odměnu. Setkání rodáků bylo dotováno 20 tis. 

Kč z rozpočtu města (příloha č. 33/10). 

19. sehráli prvoligoví fotbalisté Slavie Praha, FK Teplice, FK Baumit Jablonec a FK 

Mladá Boleslav 8. ročník turnaje O pohár starosty města Čelákovic. Loňský vítěz Slavia 

se musel spokojit až s 3. místem (vyhrála nad Teplicemi 2:0) a ve finále porazila Mladá 

Boleslav Jablonec 3:1. Vítězný pohár převzal od starosty města mladoboleslavský kapitán 

Václav Procházka. Město dotovalo turnaj částkou 17 500 Kč. 

Rovněž 19. se od 14 do 23 hodin konala II. čelákovická muzejní noc (letos se 

festivalu muzejních nocí účastnilo 217 institucí ČR). Zapojily se také MDDM (prezentace 

historických řemesel), skauti (provazové aktivity) a Městská knihovna (soutěž Historická 

zastavení a zahájení výstavy obrazů „Život v jedné africké zemi“, která byla k vidění celé 

léto). Muzejní noc byla letos spojena se Svatojánskou divadelní poutí ZUŠ Jana Zacha, 

při níž bylo na nádvoří Muzea uvedeno 6 her. Pro návštěvníky byla připravena zdarma 

prohlídka stálých expozic a aktuální výstavy, bylo otevřeno archeologické pracoviště, dále 

se konaly 2 komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie s hrou na varhany, 

v parku vystupovaly skupiny historického šermu Raven a Přátelé Mikuláše Dačického a 

prezentovalo se Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice. Muzeum dostalo od 8 

sponzorů dar na tuto akci ve výši 21 tis. Kč. Vrcholem dne bylo bezesporu náročné 

provedení hry Boženy Vítovcové Kauza Falkenštejn před zcela zaplněným nádvořím 

Muzea (přílohy č. 34 a, b/10). 

20. opět zasahovali dobrovolní hasiči při úniku menšího množství oleje z čističky 

odpadních vod Kovohutí. 

20. zahráli na koncertu mladých umělců v Husově sboru Eva Otradovská (hoboj), 

Jan Czech (klarinet) a Milan Janoušek (varhany) skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. 

Mozarta a B. Brittana. 

22. pozvali archeologové Městského muzea studenty Konzervatoře Jana Deyla a 
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střední školy pro zrakově postižené na archeologické pracoviště, kde je provedli malou 

výstavou archeologických nálezů, které mohli poznávat dotykem. Vedení Konzervatoře 

poděkovalo Muzeu dopisem psaným Brailovým písmem. Stejnou akci uspořádalo Muzeum 

již loni. 

 23. se v Městském muzeu uskutečnila přednáška kněze Církve československé 

husitské Mgr. Phanuela Osweta o projektu „Afrika Africe“ k podpoře vzdělávání chudé 

keňské mládeže. 

 23. – 26. se ve Žďáru nad Sázavou konalo Mistrovství Evropy Masters v silniční 

cyklistice. V kategorii M4 mužů do 49 let získal 2. místo čelákovický závodník Tomáš 

Vitáček na trati dlouhé 81,3 km v čase pod 2 hodiny 9 minut v konkurenci 40 závodníků 

(příloha č. 35/10). 

 24. se sešlo Zastupitelstvo města. Doporučilo nechat prošetřit okolnosti prodeje 

pozemků u nákladové vrátnice TOSu právní kanceláří. Zastupitelé opět jednali o dodatku 

č. 1 ke smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby Polyfunkčního domu v 

proluce na náměstí, který na dubnovém zasedání neschválili. Tentokrát prošel 11 hlasy (7 

zastupitelů opustilo před hlasováním jednací sál). Dodatek posunuje termín ukončení 

stavby na 20. 12. 2011 a zavazuje firmu STOPRO-INVEST, aby do 30. 8. 2010 předložila 

smlouvu se stavební firmou a časový harmonogram výstavby. Byla schválena smlouva o 

smlouvě budoucí kupní s investorem CBE Development, a. s., Praha 5, která předpokládá 

prodej 481 m
2

 pozemků po 600 Kč/m
2

 v průmyslové zóně Jih, kde chce investor 

vybudovat obchodní centrum.  

Ve věci vydání Kroniky Sedlčánek I Zastupitelstvo odhlasovalo těsnou většinou 11 

hlasů zadání kontrolnímu výboru, aby splnil usnesení ZM z 25. 2. 2010 a prošetřil 

okolnosti jejího vydání, protože podle právního posudku byl postup Muzea 

netransparentní, objednávka byla adresována neexistujícímu subjektu a fakturaci provedl 

jiný subjekt, u něhož navíc není doloženo, zda měl v předmětné době příslušná 

podnikatelská oprávnění. ZM pověřilo advokátní kancelář Sedlatý&Malovec, Nymburk, 

zastupováním Města Čelákovic ve věci žaloby Mgr. Jiřího Špačka, jehož firma kroniku 

vyrobila, na ochranu osobnosti pro zveřejnění zápisu z jednání Zastupitelstva města na 

internetu, v dokumentech města a ve Zpravodaji města Čelákovic. 

ZM schválilo dva úvěry z Fondu rozvoje bydlení, a sice Stavebnímu bytovému 

družstvu na zateplení obvodového pláště panelového domu ve výši 500 000 Kč s úrokem 4 

% a se splatností 4 roky a fyzické osobě ve výši 70 000 Kč s úrokem 6 % a se splatností 8 

let.     

26. se od 10 do 22 hodin konal v loděnici v Nedaninách 1. ročník Festivalu 

kašparů, sponzorovaný o. s. CzelaNet. Na divadelní scéně vystoupilo 7 amatérských 

souborů: Samý ženy („Otesánek“), Divadlo Studna („Syndibád“), Všech 5 pohromadě 

(„Čert a Káča“), absolventi ZUŠ Jana Zacha („Hořké sladkosti“), Pražské marionety 

(„Apolenka uvádí“), Divadlo Z praku („Perníková chaloupka“) a Divadlo Klika („Řeči“). 

Nechyběly ani typické pouťové atrakce pro děti (příloha č. 36/10). 

29. zahájila krajská koordinátorka mateřských center Jiřina Chlebovská za 

přítomnosti místostarosty PaedDr. Rýdla a člena Rady Středočeského kraje PaedDr. 

Milana Němce výstavu Jak se žije v mateřských centrech Středočeského kraje aneb MC 

jako služba rodině. Tuto putovní výstavu fotografií z činnosti 64 mateřských center 

Středočeského kraje, kterou připravily Síť mateřských center, o. s., a Mateřské centrum 

Čelákovice s finanční podporou fondu hejtmana Středočeského kraje, bylo možno ve 

vstupní místnosti Městského muzea navštívit do konce července (příloha č. 37/10). 
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30. byla ve městě založena místní organizace TOP 09 (viz Politické strany). 

 

 

ČERVENEC 

 

Počasí: Horké a suché léto se slunečnou oblohou panovalo do 14. Ráno bylo od 

+16 do + 23 °C a odpoledne až 35 °C (10. – 12.). Od 15. do 23. bylo převážně zataženo 

s občasným deštěm, ale teploty zůstaly vysoké: ráno +16 až +20 °C a odpoledne do 34 °C. 

24. – 25. se ochladilo na +17 °C, ale při polojasné obloze stoupaly teploty v příštích dnech 

až na +26 °C. 

1. byly po rekonstrukci otevřeny ulice Za Kovárnou a parkoviště CMC včetně 

nového průjezdu na náměstí 5. května. Mohutný stříbrný smrk stojící v dolní části náměstí 

a v době adventu zdobený jako městský vánoční strom byl v projektu špatně zaměřen, a 

proto se mu trasa průjezdu vyhýbala ostrou zatáčkou. 

Čelákovické kulturní léto nabízelo v prázdninových měsících koncerty pod širým 

nebem před Kulturním domem. Hrály kapely Fobos, Druhej dech, Veselinka a Evergreen 

kvartet. 

6. byla v Husově sboru sloužena ekumenická bohoslužba za účasti duchovních a 

členů křesťanských církví v Čelákovicích k 595. výročí upálení M. Jana Husa. Kázal 

emeritní patriarcha Církve československé husitské Mgr. Josef Špak a následovalo posezení 

na farní zahradě k oslavě 75. narozenin správce sboru Václava Bodláka. 

SK Záluží připravil na léto několik turnajů: 4. ročník nohejbalového turnaje 

smíšených dvojic 26. června, 12. ročník turnaje v plážovém volejbalu 10. července, 4. 

ročník sedmiboje dvojic v plážovém volejbalu 17. července a 1. ročník nohejbalového 

turnaje trojic mužů 7. srpna.  

Od 16. července do 12. září bylo možno se svézt po Labi výletní lodí Porta 

Bohemica na trase Brandýs nad Labem – Lázně Toušeň – Čelákovice a zpět. V pátek 

jezdila třikrát, v neděli dvakrát a kromě toho o 6 sobotách vyrazila až do Mělníka. Lodní 

lístek z Čelákovic do Brandýsa stál 60 Kč. Zvláštní plavby do Čelákovic se konaly také 

v době 25., 26. a 28. září (příloha č. 38/10). 

19. – 23. uspořádal místní Tenisový klub přípravný dětský kemp pro 35 malých 

zájemců o tenis ve věku 6 – 9 let. Výuku vedli Ondřej Michelčík, Martin Báša a Luboš 

Soukup.  

24. uspořádal Tenisový klub turnaj čtyřher u příležitosti 80. výročí založení klubu 

(6. 7. 1930). Zúčastnilo se ho 34 dvojic nejen místních hráčů, ale i známých sportovců, kteří 

mají rádi tenis. Jako hosté přislíbili účast na turnaji známé osobnosti jako herec Petr 

Rychlý, písničkář Michal Paleček, hokejista NHL Petr Průcha, basketbalistka Michaela 

Uhrová a zejména nejúspěšnější tenista – rodák z Čelákovic David Rikl a jeho partner Jiří 

Novák. Zvítězili bývalý tenista Martin Střelba a basketbalový reprezentant Pavel Beneš 

nad Davidem Riklem a hercem Petrem Rychlým. Třetí místo získali čelákovický junior 

Marek Šuda a hokejista Petr Průcha, kteří porazili fotbalisty Antonína Panenku a Jaroslava 

Němce. (příloha č. 39/10). 

26. zaslala iniciativa NE elektrárně otevřený dopis vládě, v němž reaguje na 

vystoupení předsedy představenstva společnosti RWE Martina Herrmanna dne 22. 

Herrmann žádal, aby stát vytvořil v rámci energetické koncepce takové podmínky, aby 

firmy mohly své projekty uskutečnit „bez obstrukcí obcí či jiných zájmových skupin“. 

Signatáři dopisu, zástupci občanských sdružení Mochov-místo pro život, Bílý vrch, Naše 
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Čelákovice, Jiřina a petičního výboru proti výstavbě paroplynové elektrárny, vyzvali 

ministry, aby „velice pečlivě uvážili veškeré kroky, které by mohly ohrozit stávající 

ústavní pořádek a zákonné normy ve vztahu k této investici“. 

 

 

SRPEN 

 

Počasí: 1. - 18. bylo proměnlivo s častými dešťovými přeháňkami (6. napršelo 27,8 

mm a 7. 59,4 mm!), s teplotami ráno od +16 do +19 °C a odpoledne od +17 do +27 °C. 

19. - 25. se ještě ozývalo léto s jasnou oblohou a odpoledními teplotami do +32 °C. 

Poslední srpnový týden byl naopak velmi chladný, větrný a deštivý, ranní teploty klesaly 

od +15 k +11 °C a odpolední od +28 k +14 °C.  

V srpnu a v září nabízelo Městské muzeum ve vstupní místnosti ke zhlédnutí  

výstavu Stará Boleslav – významné duchovní místo české země, zapůjčenou Oblastním 

muzeem Praha-východ v Brandýse n.Lab.-Staré Boleslavi a připravenou jeho historičkou 

Mgr. Karin Pátrovou, Ph.D. Výstava byla doplněna o sbírkové předměty Městského 

muzea včetně archeologických nálezů ze Staré Boleslavi (příloha č. 40/10). 

V srpnu uspořádala galerie U Radnice sbírku pro rodinu Mizerovu a občany obce 

Bílý Kostel nad Nisou, postižené ničivou povodní. Občané poskytli četné finanční a 

hmotné dary.  

12. zasedala Rada města. Schválila smlouvu s firmou Zdeněk Kučera, Čelákovice, 

na opravu izolace budovy Mateřské školy Přístavní za 394 368 Kč, smlouvu s a. s. Firesta 

Brno na zhotovení komunikace v Kostelní ul. za 4 787 614,10 Kč a smlouvu s firmou 

Zahradnické a lesnické služby Hauk–Štěpán–Ustohal na vybudování střešní zahrady 

v Mateřské škole J. A. Komenského 1586 za 536 255 Kč.  

13. byla Městskému úřadu doručena petice „Žádost občanů za okamžité řešení 

otázek životního prostředí v Čelákovicích” datovaná 16. 7. 2010 a podepsána 62 občany 

bydlícími převážně v Jiřině. Mluvčím 3členného petičního výboru byl RNDr. Petr Petřík, 

Ph.D. Petice konstatovala, že TOS-MET a Kovohutě znečišťují ovzduší, Labe je znečištěno 

výrobou v Kovohutích a Město postupuje liknavě při řešení rozboru půdy v okolí 

Kovohutí a při měření kvality ovzduší. Petice žádala, aby bylo téma ochrany životního 

prostředí zařazeno na jednání příští schůze Zastupitelstva města za účasti České inspekce 

životního prostředí a zástupců obou zmíněných firem. 

14. se konaly Pouťové slavnosti pořádané Městským muzeem, Spolkem přátel 

čelákovického muzea a Spolkem pro varhanní hudbu. Nechyběly dětské pouťové atrakce, 

předvádění modelů místního Klubu leteckých modelářů ani občerstvení u stánku Přibylova 

řeznictví. Odpoledne zahrál kvartet Pavla Kopeckého jazz a swing na nádvoří Muzea a 

večer byl vyhrazen již třetímu poutnímu koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 

na němž vystoupili zpěvačka Jana Jehličková-Kunertová, varhaník Josef Prokop a 

trumpetista Dalibor Pavlovic. Přednesli díla F. Schuberta, G. F. Händela a několika 

skladatelů 17. století. (příloha č. 41/10). 

20. uspořádal MDDM před Kulturním domem hudební festival Ethno World 

Music. 

28. zahájil horolezec, geolog a amatérský fotograf Mgr. Robert Hons v Městském 

muzeu výstavu fotografií z Egypta z let 2006 – 08, jež pořídil se svou ženou Marcelou. 

Tuto putovní výstavu 70 velkoformátových fotografií připravilo občanské sdružení 

VELbloud, jež zajišťuje odborné a kulturní kontakty s muslimským světem a usiluje o 
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vzájemné porozumění a sblížení muslimského a křesťanského světa. Fotografie 

zachycovaly Východní poušť, Núbii, nilská města a středověká sídla z nepálených cihel 

v Libyjské poušti (příloha č. 42/10). 

28. se na dopravním hřišti ZŠ J. A. Komenského konal 14. ročník Loučení 

s prázdninami připravovaný tradičně městskou organizací KSČM. 110 dětí si užilo 

sportovně-zábavných disciplin a ani letos neodolalo dovádění ve voňavé pěně, kterou 

vytvořili místní dobrovolní hasiči. Počasí však nepřálo – bylo chladno a deštivo. 

28. proběhl Na Statku v rybářské ul. 5. ročník hudebního festivalu Statekfest. 

Vystoupilo 13 kapel (mj. Blender, Lyndon Town, Qwil), vstupenky byly slosovatelné a 

každý devátý návštěvník dostal zdarma klobouk. 

30. zahájil Metrostav výkopové práce v proluce na náměstí. Tím začala dlouho 

odkládaná výstavba polyfunkčního domu. 

 

 

ZÁŘÍ 

 

Počasí: Začátkem měsíce doznívalo chladné deštivé počasí z konce srpna. 3. – 24. 

panovalo „babí léto”, bylo převážně jasno až polojasno, ráno +7 až +16 °C a odpoledne 

+17 až +20 °C. Studená fronta od 25. přinesla časté přeháňky (25. napršelo 38 mm) a 

pokles ranních teplot na +15 až +8 °C a odpoledních na +17 až +10 °C. 

V září byla – po dvou neúspěšných pokusech v letech 2008 a 2009 – schválena 

dotace z evropských fondů na revitalizaci náměstí ve výši 19 177 326 Kč. 

1. zahájila činnost nová pobočka Základní umělecké školy Jana Zacha v budově 

ZŠ v Zelenči, Kasalova ul. č. 454. 

Na začátku měsíce byla v rekonstruovaném domě č. 243 v Jiráskově ul. otevřena 

nová, soukromá mateřská škola s kapacitou 20 míst, jejímž provozovatelem je Bunny-

Eko školka, s. r. o. Školka s provozní dobou od 6 do 22 hodin se zaměřila na budování 

vztahu dětí k přírodě; na zahradě byly chováni ptáci a králíci, děti samy pracovaly na svých 

záhonech. Ředitelkou školy byla Eva Slaná. 

4. se v Houšťce běžel 48. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém. 

Zvítězil Jiří Wallenfels ze Sokoly Vinohrady výkonem 17 997 m, čelákovický René 

Trbušek obsadil 33. místo výkonem 13 077 m a nejlepší z čelákovických žen Hana 

Urbanová na 42. místě uběhla 9 873 m.  

7. schválila Rada města smlouvu s firmou Gasko, s. r. o., Kolín, na 3. etapu 

vybudování středotlakého plynovodu a přípojek na sídlišti V Prokopě za 1 457 620,80 Kč. 

Rada uložila odboru životního prostředí, aby petici občanů za okamžité řešení otázek 

životního prostředí postoupil státním orgánům, které jsou kompetentní uvedené problémy 

řešit. 

8. – 9. zasahovalo 7 místních dobrovolných hasičů a obě cisterny při požáru hal 

v objektu bývalých mochovských mrazíren. 

8. uspořádalo obč. sdružení Naše Čelákovice besedu o stavu životního prostředí 

ve městě. Tuto akci v Kulturním domě, kterou navštívilo asi 30 občanů včetně zastupitelů 

Igla, Pátka a Studničky, podpořila nadace VIA v rámci projektu „Občané Čelákovic za 

lepší životní prostředí”. Podle sdělení organizátorů odřekli účast na besedě zástupci 

pozvaných podniků Demoautoplast, TOS-MET a Kovohutě. O svých poznatcích o stavu 

životního prostředí ve městě, o řešených haváriích a o výsledcích rozborů půdy referovali 

Ing. Pavel Fišera, RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR), Ilja Tureček a Ing. 
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Jan Topinka, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR). 

14. patřila zahrada MDDM tradiční akci Mateřského centra a o. s. Routa Skáču 

dobře, skáču rád. Ve skákacím hradu, na trampolínách a skákacích balónech se 

vydováděly desítky dětí. 

16. byla pro motoristy otevřena rekonstruovaná Masarykova ulice. Byly 

vybudování nové chodníky, opravena kanalizace, položena nová vozovka, na bývalé desáté 

koleji nádraží vzniklo parkoviště a byl zřízen semafor umožňující bezpečný přechod 

cestujících přes Masarykovu ulici k nádraží. 

17. – 19. září se v areálu na děkanství konala 32. okresní výstava zvířat, pořádaná 

zákl. organizací Českého svazu chovatelů. 64 chovatelů z širšího regionu (Prahy, Sadské, 

Nymburka,  Sojovic, Staré Lysé a Milovic) vystavovalo 18 hus, 26 kachen, 48 ks velké 

hrabavé drůbeže a 75 zdrobnělých a zakrslých slepiček, 194 holubů a 215 králíků. 

Přístupné byly ovšem také stálé expozice okrasných kachniček, medvídků mývalů a 

holandských koziček. Výstavu navštívilo 435 platících dospělých a zdarma 692 dětí, z toho 

307 v rámci školní výuky (příloha č. 43/10). 

23. se v galerii U Radnice konala vernisáž prodejní výstavy obrazů Věry Vovsové a 

Hany Chmelíkové. 

25. byla v Městském muzeu vernisáží zahájena výstava k 90. výročí Církve 

československé husitské a k 75. výročí položení základního kamene Husova sboru v 

Čelákovicích „Od Husa k církvi husitské“. Biskup Pražské diecéze CČsH ThDr. David 

Tonzar, Th.D., pronesl úvodní slovo, v němž shrnul historický smysl reformace a vyzval 

návštěvníky, aby v expozici také přemýšleli, jak jim zhlédnuté pomůže změnit svůj život. 

Přítomni byli faráři CČsH z Benešova, Brandýsa n. Lab., Plaňan, Kostelní Lhoty a z 

Prahy. Bouřlivým aplausem byl odměněn výkon herce a recitátora Alfréda Strejčka, jenž v 

Čelákovicích nevystupoval poprvé. Za doprovodu kytaristy Jana Matěje Raka přednesl mj. 

myšlenky Přemysla Pittera, úryvky z Husových betlémských kázání, z Komenského 

Všenápravy a z postil Karla Farského. Výstava sledovala českou reformaci od husitství, 

české bratry po současnost prostřednictvím sbírkových fondů Muzea, Náboženské obce 

CČsH i soukromých osob (příloha č. 44/10). 

Předvolební kampaň k volbám do Zastupitelstva města začala již v září.  

19. uspořádalo místní sdružení ODS s oddílem nohejbalu TJ Spartak turnaj ve hře 

pétanque.  

22. uspořádal v Kulturním domě Mgr. Pavel Slezáček z firmy Bénéficielle, s. r. o., 

setkání pod hlavičkou „Výzvy pro region“, jež podle jeho slov „vznikla z potřeby zapojit 

soustavněji do diskuze o budoucnosti regionu podnikatelské subjekty“ a měla se stát 

občanskou platformou. Z čelákovických a mochovských volebních stran se zúčastnily 

Politika tradičních hodnot, SNK Naše Čelákovice, MUDr. Svatopluk Ježek, ČSSD, Strana 

svobodných občanů, TOP 09, ODS a Strana zelených, účast občanů byla mizivá –  asi 20 

návštěvníků, podnikatelé se nezúčastnili vůbec. Otázkou zůstalo pozadí této akce (příloh č. 

45/10). 

 25. odpoledne uspořádalo Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté 

„Setkání na Labi“ na louce v Nedaninách s občerstvením a hrami pro děti a následnou 

dvouhodinovou plavbou výletní lodí Porta Bohemica (příloha č. 46/10). 

 

 

ŘÍJEN 
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Počasí: 1. – 7. bylo sice zataženo nízkou oblačností, ale velmi teplo: ráno od +4 do 

+13 °C a odpoledne od +14 do +17 °C. 8. – 14. se při jasné obloze ochladilo, ráno až k 

+2 °C a odpoledne k +6 °C. 15. – 20. se vrátila oblačnost, teploty se pohybovaly od 

ranních +4 až +7 °C po odpoledních +10 °C. Od 21. bylo převážně jasno, ale teploty již 

odpovídaly podzimu: ráno od +5 po -1 °C (27.) a odpoledne od +8 do +12 °C. Celý měsíc 

byl velmi suchý. 

V říjnu se na své místo před nádraží po pětiměsíční opravě ve firmě Tichý a spol., 

s. r. o., vrátil kamenný křížek. Nese letopočet 1833 a původně označoval rozcestí na 

Kozovazy a Záluží. Jeho opravu sledovali pracovníci Městského muzea a Národního 

památkového ústavu (příloha č. 47/10). 

V říjnu byla ve vstupní místnosti muzea přístupná výstava Naši obojživelníci ve 

fotografii, kterou připravil Klub přátel ocasatých obojživelníků Caudata z Jaroměře a 

Muzeum přírody Český ráj v Prachově u Jičína za finanční podporu Státního fondu 

životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR. I tuto výstavu doplnilo Městské 

muzeum svými sbírkovými předměty. Komentovaných prohlídek se zúčastnilo 26 tříd 

místních základních škol (příloha č. 48/10). 

1. uspořádaly MDDM a Hope and Help, o. p. s., Stod, celodenní akci na hřišti ZŠ 

J. A. Komenského 414 a na parkovišti Kulturního domu. (Hope and Help zajišťuje 

zdravotní a humanitární pomoc v zahraničí.) Děti (dopoledne všichni čtvrťáci a páťáci 

z Čelákovic) se seznamovaly s pomůckami pro záchranu života, s prací psovodů a jezdily 

na kole na dopravím hřišti. Účastnili se také místní hasiči s ukázkou své techniky. Akci 

zakončila půlhodinová ukázka zásahu záchranářů v krizové situaci. Organizátoři vybírali 

dětské oblečení a hračky pro české děti v Banátu a dobrovolné vstupné bylo určeno pro 

pomoc severočeské obci Hejnice, v níž tito záchranáři při srpnových povodních pomáhali. 

1. – 3. se na děkanství konala 49. výstava jedlých, nejedlých a jedovatých hub 

připravená místním Mykologickým kroužkem. K vidění bylo 220 druhů vyšších hub 

včetně vzácných – čirůvky oranžové, patyčky rosolové nebo ryzce olšinného. Tradičně 

byla výstava doplněna bonsajemi Ing. Váchy a p. Nürbergra a pěstitelky jiřin z Čečelic. 

3. uspořádala místní organizace ČSSD v rámci předvolební kampaně sportovně-

bezpečnostní odpoledne v areálu Ve Vrbí. Pro děti byly připraveny různé atrakce, 

dospělým se představili kandidáti do komunálních voleb. 

6. přednášel kaktusář Václav Jakubec z Luštěnic v Síni Jana Zacha Městského 

muzea o své letošní cestě po Mexiku a o objevení utajovaného naleziště kaktusu 

Digitostigma. 

4. – 8. se konal 10. celostátní Týden knihoven s mottem Knihovna pro všechny. 

Výstava amatérských tvůrců přístupná celý týden představila osobnosti města dneška i 

minulosti v obrazech, fotografiích a v korespondenci, 6. besedovala spisovatelka Ivona 

Březinová s dětmi o své knize Básník v báglu a 8. byla knihovna otevřena veřejnosti až do 

večerních hodin (příloha č. 49/10). 

Vrcholem Týdne bylo však vyhlášení výsledků literární soutěže na máchovské 

téma „Tím světem bloudím...“ v Síni Jana Zacha Městského muzea dne 7. V porotě 

zasedli výtvarník Libor Havel, redaktor deníku Právo Josef Koukal, spisovatelé Petr Kukal, 

Martin Petiška a Stanislav Rudolf, redaktorka nakladatelství Argo Marcela Turečková a 

literární kritik a recitátor Miroslav Kovařík, jehož recitace Máchových veršů na posluchače 

silně zapůsobila. 

Byla vyhlášena první místa v kategoriích děti – próza: Adéla Benešová; mládež – 

próza: Stanislava Kramárová, dospělí – poezie: Tomáš Tománek, dospělí – próza: Alena 
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Marečková. Cenu za citlivé zpracování tématu rodinných vztahů dostal Vlastimil Nigrin a 

Cenu Městské knihovny Čelákovice Michaela Kašičková (příloha č. 50/10).  

Městská knihovna vydala k této příležitosti sborník vítězných prací za finanční 

podpory Ministerstva kultury ČR z grantu k 200. výročí Máchova narození. Kromě 

letošních vítězných prací obsahoval sborník také nejlepší práce z ročníků 2004, 2006 a 

2008.  

4. – 10. se čelákovičtí skauti zapojili do 7. ročníku celostátní sbírky na pomoc 

školství v jižní Etiopii Postavme školu v Africe pořádané organizací Člověk v tísni, 

o. p. s. Bylo vybráno 5.827 Kč (dosud bylo vybudováno 11 škol). 

7. jednala Rada města. Schválila smlouvu s firmou Zdeněk Kučera, Čelákovice, na 

zajištění statiky Mateřské školy Přístavní za 352 693 Kč, smlouvu s firmou Jarmil Brož, 

Týnec nad Labem, na rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Hybešově, V Zátiší, 

Vančurově a V Rybníčkách za 1.037.642,40 Kč. Rada zasedla ještě 14. 

8. hostil Kulturní dům 11. ročník festivalu alternativních hudebních směrů Jinej 

přístup., pořádaný tradičně Městským domem dětí a mládeže. Hrály kapely Sunshine 

z Tábora, Poetic Filharmony z Prahy, Porno Bazookas z Brandýsa nad Labem, místní 

Blender a Bouchací šrouby Pavla Kopeckého (příloha č. 51/10). 

9. uspořádali místní rybáři den otevřených dveří pro děti a rodiče na rybářské 

parcele u zdymadel. Na programu byly vědomostní soutěže, lov, sestavení prutu, hod 

závodním prutem na terč a prohlídka rybářského náčiní. 

9. se Na Statku v Rybářské ulici uskutečnily Podzimní jarmark a TOP vinobraní 

s burčákem s možností nákupu bioproduktů, ručních řemeslných výrobků a ochutnání 

burčáku. Součástí akce byla také předvolební návštěva místopředsedy TOP 09 a ministra 

financí Miroslava Kalouska.  

10. vystoupil v Husově sboru vokální soubor Geshem řízený Markem Šlechtou se 

spirituály a hebrejskými písněmi. 

11., ve výroční den Žižkovy smrti, přednášel o Janu Žižkovi ve zcela zaplněné Síni 

Jana Zacha Městského muzea Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Přednášející je předním 

českým odborníkem na období 15. – 16. století a jeho výkon – 90 minut odborného, ale 

zároveň posluchačsky atraktivního výkladu – byl odměněn bouřlivým potleskem. 

13. se v Kulturním domě konal předvolení kulatý stůl za účasti 11 volebních stran 

kandidujících ve volbách do Zastupitelstva města, moderovaný JUDr. Janem Luhanem. 

Volební strana PRO Č již předem oznámila, že se kulatého stolu nezúčastní, protože 

v předvolební kampani se stala terčem urážek a nepravdivých tvrzení soupeřů. Přítomno 

bylo asi 60 občanů, z části členů kandidujících stran. Poté, co strany představily své 

programy, došlo u několika bodů k prudkým střetům zúčastněných kandidátů: V. Tichý, 

lídr Volby pro město Čelákovice, protestoval proti tvrzení M. Skalického (TOP 09) o 

zanedbání péče města o Městský stadion a L. Rýdlo se střetl s M. Sekyrou pro jeho tvrzení, 

že kandidát PRO Č Karel Uhlíř dostával po dvě volební období zakázky od města.  

Zajímavé byly údaje o nákladech na volební kampaň, uvedené představiteli 

volebních stran na dotaz z pléna: KSČM asi 20 tis. Kč, Strana zelených 5 tis. Kč, SNK-ED 

27.033 Kč, Naše Čelákovice asi 50 tis. Kč, Volba pro město Čelákovice asi 15 tis. Kč 

(hrazeno kandidujícími), ČSSD 30 tis. Kč, Strana svobodných občanů 6.800 Kč, TOP 09 48 

tis. Kč, ODS asi 40 tis. Kč, Politika tradičních hodnot 98 tis. Kč. MUDr. Ježek uvedl 

nulové výdaje.   

Předvolební kampaň byla výjimečně ostrá. Byl roznášen anonymní leták popisující 

příbuzenské vztahy mezi kandidáty PRO Č, SNK-ED a Volby pro město Čelákovice, další 
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anonym volal „Vyčistili jsme parlament, vyčistěme i radnici !!!“ (příloha č. 52/10). Volební 

strana PRO Č hodnotila kampaň jako neférovou a vedenou proti ní „v rovině veřejného 

osočování, osobních útoků, pomluv a nepravd včetně anonymních akcí“. Kandidát SNK-

ED Ing. Dr. Ludvík Adámek se ohradil proti tvrzení Mgr. Skalického v předvolebních 

TOPnovinách, že patří mezi podnikatele, kteří dostávají lukrativní zakázky od radnice bez 

řádného výběrového řízení, starosta a místostarostové označili Skalického tvrzení za lživá a 

vyvraceli jeho tvrzení o zadávání velikých zakázek vybraným podnikatelům. Stejně tak se 

ohradili proti jeho tvrzení, že se město řádně nestaralo o chátrající stadion (přílohy č. 53 a, 

b, c, d/10).  

Součástí rekapitulace 2 volebních období starostou Ing. Klicperou byl i jeho názor, 

že se zadluženost města snížila, a na druhé straně nesouhlasné stanovisko bývalého 

starosty Ing. Josefa Šaldy a zastupitele Ing. M. Sekyry. K tomuto bodu se nové vedení 

města vyjadřovalo i po volbách a hodnotilo městský rozpočet jako přetížený splátkami 

úvěrů za investiční akce. Rozpočtovou filozofii v letech 2001 – 2010 označilo za chybnou, 

protože hodnota prodaného městského majetku dosáhla 270 mil. Kč, a roční rozpočty tak 

byly vlastně dotovány (přílohy č. 54 a, b, c, d, e/10). 

14. odpoledne zasahovali místní dobrovolní hasiči při velkém požáru truhlárny 

v Zárubově ulici.  

14. se pod patronací Muzea přírody Český ráj konala v Síni Jana Zacha přednáška 

Mgr. Martina Šandery „Fascinující obojživelníci“ jako doprovodný program k probíhající 

výstavě. 

15. - 16. se konaly volby do Zastupitelstva města. Kandidovalo 12 volebních stran, 

které postavily celkem 232 kandidátů (MUDr. Svatopluk Ježek kandidoval sám za vlastní 

volební stranu).  

 

Zvolení zastupitelé: 

 

volební strana Kandidát 
pořadí 

na kand. listině 
počet hlasů 

KSČM 
Vladimír Duník 1 518 

Julius Masár 4 403 

SNK Evropští 

demokraté 

PaedDr. Luboš Rýdlo 

 

1 944 

Eva Bukačová 2 747 

SNK Naše 

Čelákovice 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

 

2 499 

Miroslav Leypold Iglo 4 514 

Volba pro město 

Čelákovice 

MUDr. Pavel Rusý 4 501 

PROČ = Pro Čelákovice 

s podporou starostů 

Ing. Bohumil Klicpera 1 952 

Ing. Pavel Stuchlík 2 813 

Ing. Aleš Rikl 3 880 

Mgr. Miloš Bukač 4 1117 

Čes. strana soc. dem. 
Ing. Jolana Novotná, MBA 1 511 

Ing. Jaroslav Ryneš 5 595 

TOP 09 
Tomáš Janák 1 821 

Ing. Miloš Sekyra 2 883 
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Mgr. Marek Skalický 3 969 

Milan Tichý 4 806 

Obč. demokrat. strana 

Bc. Josef Pátek 1 908 

Ing. Luboš Choura 2 906 

Ing. Petr Studnička 4 865 

Jaroslav Špaček 10 806 

 

Pořadí volebních stran: 

 

 volební strana počet hlasů % platných 

hlasů 

počet  

mandátů 

1 PROČ 14.868 16,66 4 

2 TOP 09 14.498 16,25 4 

3 ODS 14.030 15,72 4 

4 ČSSD 8.176 9,16 2 

5 SNK Evropští demokraté 8.160 9,15 2 

6 SNK Naše Čelákovice 8.050 9,02 2 

7 KSČM 7.508 8,41 2 

8 Volba pro město Čelákovice 5.125 5,74 1 

9 Politika tradičních hodnot 2.884 3,23 0 

10 Strana svobodných 2.688 3,01 0 

11 Strana zelených 2.426 2,72 0 

12 Nez.kandidát MUDr. S. Ježek 814 0,91 0 

 

Z 8.947 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 4.537 voličů, obálky s hlasovacím 

lístkem odevzdalo 4.530 voličů (57,71 %). Kompletní statistické přehledy viz ve Zpravodaji 

města Čelákovic č. 11/2010 (příloha č. 55/10) nebo na www.volby.cz. 

 

16. se v jazykové škole Jazyk v Sedláčkově ul. poprvé sešel Dámský klub ručních 

prací iniciovaný Michaelou Kmječovou a Janou Kyselovou. 

17. se v Husově sboru konal další z varhanních koncertů Milana Janouška, 

tentokrát se zpěvem Martina Strouhala. Zazněla díla J. S. Bacha, C. Francka ad. 

18. byl přemístěn Dopravní inspektorát Praha venkov-východ ze Zdib do 

Brandýsa nad Labem, Zahradnické ul. č. 1877.    

18. –19. uspořádala Farní charita Čelákovice podzimní sbírku šatstva na děkanství. 

19. uspořádalo Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice, o. s., SPČM a Městské 

muzeum Benefiční koncert pro Haby Bah v Městském muzeu. Organizátorem, 

hudebníkem a zpěvákem zároveň byl člen o. s. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. Haby Bah je 

dívka z Guineje a prostřednictvím projektu Adopce na dálku jí občanské sdružení zajišťuje 

finanční prostředky na vzdělávání. Výnos ze vstupného ve výši 3 835 Kč doplnil SPČM 

částkou 3 665 Kč (příloha č. 56/10). 

23. byla v Městském muzeu otevřena putovní výstava České genealogické a 

heraldické společnosti Putování za předky, doplněná zde o exponáty z depozitáře 

Městského muzea (křestní, oddací a úmrtní listy, otisky pečetidel a heraldické památky) a o 

zápůjčky od soukromých osob. Výstavu při vernisáži představila členka Správního výboru 

ČGHS Helena Voldánová a již tradičně vystoupili žáci ZUŠ Jana Zacha, tentokrát 

klavíristé Robin Böhm a Lenka Vrbová a zpěvačka Michaela Meitnerová (příloha č. 57/10). 
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23. uzavřely volební strany ODS, Sdružení nezávislých kandidátů Naše Čelákovice, 

TOP 09 a Ing. Jaroslav Ryneš (zvolen na kandidátce ČSSD, zde označen jako „nezávislý 

kandidát“) koaliční smlouvu „Partnerství 2010 – 2014“. 14stránkový dokument stanovil 

strukturu a personální obsazení volených orgánů města, personální obsazení dozorčí rady 

Q-bytu, schválil nominaci Mgr. Skalického do dozorčí rady Zdroje pitné vody Káraný, a. 

s., dále stanovil způsob jednání koaličních stran a formuloval programové prohlášení 

koalice. V bodě III závěrečných ustanovení bylo uvedeno: „K této smlouvě se mohou 

připojit i zastupitelé ostatních volebních subjektů.“ Smlouvu podepsali za koaliční strany 

Bc. Pátek, T. Janák, Zora Leypoldová Iglová a Ing. Ryneš a zastupitelé Ing. Choura, M. 

Leypold Iglo, RNDr. Petřík, Ph.D., Ing Sekyra, Ing. Studnička, Mgr. Skalický, J. Špaček a 

M. Tichý (příloha č. 58/10).  

25. uspořádala Apoštolská církev z Lysé nad Labem v Síni Jana Zacha Městského 

muzea koncert sólového trumpetisty Scotta Brookinse. Týž den vyprávěl v Městské 

knihovně Václav Sůra o své cestě přes zamrzlý Bajkal. 

27. podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté 

návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva města Čelákovic pro volební období 2010 – 

2014 (datován 26. 10.). Návrh byl zdůvodněn 3 body:  

 Ve volebních okrsku č. 10 byly chybně sečteny hlasy pro kandidáta PRO Č 

Ing. Aleše Rikla a v ostatních okrscích také mohlo dojít k chybnému sečtení 

hlasů. 

 Výsledek voleb v okrsku č. 10 se významně liší od výsledků v jiných 

okrscích a lze se domnívat, že byl způsoben nesprávných sečtením hlasů pro 

kandidáty SNK Naše Čelákovice a TOP-09. 

 Vzhledem k podobnosti názvu mohlo dojít k záměně volebních stran SNK 

Naše Čelákovice a SNK Evropští demokraté (přílohy č. 59 a, b/10). 

27. postoupil Krajský soud návrh Městskému úřadu v Čelákovicích a vyzval ho, aby 

do 3 dnů od doručení zaslal soudu své vyjádření a příslušnou spisovou dokumentaci. 

Zastupitelé, kteří podepsali koaliční smlouvu, ve vyjádření pro soud většinou vyjadřovali 

názor, že návrh na neplatnost připravili Ing. Klicpera a PaedDr. Rýdlo po podpisu koaliční 

smlouvy s cílem odsunout co nejdále ustavující zasedání nové Zastupitelstva města. 

29. vydala místní organizace ČSSD v návaznosti na uzavření koaliční smlouvy 

prohlášení, v němž kritizovala povolební jednání svého kandidáta Ing. Jaroslava Ryneše. 

Podle prohlášení byla MO rozhodnuta spolupracovat v příštím volebním období s PRO Č, 

SNK-ED, KSČM a Volbou pro město Čelákovice, ale tím, že Ing. Ryneš podepsal koaliční 

dohodu, se ocitla v opozici. Označila ho za přeběhlíka, jenž klamal a podváděl a prosazoval 

jen své ambice. MO prohlásila, že se distancuje od člověka, jenž pod příslibem funkce 

místostarosty zradil své voliče (příloha č. 53 b/10). 

30. zemřel ve věku 89 let Jaroslav Petrás. Do Čelákovic přišel r. 1939 a celý život 

pracoval ve Volmanově továrně, resp. v TOSu. Byl dlouholetým funkcionářem TJ Spartak, 

předsedou celé organizace a rozhodčím košíkové a atletiky (příloha č. 60/10). 

 

 

LISTOPAD 

 

Počasí: Do 14. bylo proměnlivo s občasnými mírnými srážkami, teploty v závislosti 

na oblačnosti výrazně kolísaly: ráno od +2 po +15 °C (5.) a odpoledne od +6 po +17 °C 

(maxima 4. - 6., 17.). 15. - 24. bylo zataženo s občasným slabým mrholením a ranními 



26 

 

teplotami od +9 do +3 °C a odpoledne od +10 do +3 °C. 25. - 30. přinesla výrazná 

studená fronta nejen výrazné ochlazení (ráno až k -2 °C a odpoledne +1 až +4 °C), ale 

také vydatnou sněhovou nadílku: 28. –29. napadlo asi 11 cm. Ačkoli šlo o první sníh, 

vydržel celý prosinec až do 8. ledna. 

Od listopadu až do března 2011 hostila vstupní místnost Městského muzea 

zajímavou výstavu o významných osobnostech města i regionu. Její autor Jaroslav 

Špaček představil osobnosti, které by v r. 2010 slavily kulaté výročí narození nebo úmrtí 

(příloha č. 61/10). 

2. oslavil 90. narozeniny bývalý městský zahradník Karel Korous. 

3. přijal pozvání na setkání s žáky Gymnázia kardinál Miloslav Vlk, emeritní 

arcibiskup pražský. V dvouhodinové besedě nejen na téma „Křesťanství jako jeden z pilířů 

hudebního vývoje“ vyjádřil své názory na vztah katolické církve a státu, na ekumenické 

hnutí ad. 

3. uspořádal SPČM besedu s Helenou Voldánovou na téma Jak se tvoří rodokmen. 

Konala se v Síni Jana Zacha Městského muzea jako program navazující na probíhající 

výstavu Putování za předky.  

6. se pod názvem Návraty konala v klubu Čajovna MDDM v Lipové ul. první 

z obnovených klubových akcí, vernisáž výstavy litografií Marty Janouškové a obrazů 

Ivony Kocianové. Vystoupilo jazzové duo Pavla Kopeckého a ze svých literárních děl četli 

Jiří Zradička a Karel Majer (příloha č. 62/10). 

Neutěšená situace v distribuci drog je popsána v oddílu Bezpečnost. Pro ilustraci 

uveďme případ z 6. listopadu, kdy byl před budovou CMC na náměstí jednotkou Policie 

ČR zadržen 24letý občan Čelákovic při předávání pervitinu za 10 tis. Kč. Policii řekl, že 

drogu získal od kamaráda, kterého zná jen pod přezdívkou. V trestním stíhání, které bylo 

proti němu zahájeno, mu hrozí trest odnětí svobody od 1 do 5 let, nebo peněžitý trest 

(příloha č. 63/10).  

11. naposledy zasedala stará Rada města. Vedle běžné hospodářské agendy schválila 

smlouvu s advokátem JUDr. Jiřím Římalem o zastupování Města při jednání před 

Okresním soudem Praha-východ při projednávání žaloby firmy PD-1, s. r. o., Praha 3, na 

neplatnost prodejní smlouvy na pozemky v proluce na náměstí uzavřené 18. 3. 2009. 

11. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konala vzpomínka na Františka Petišku-

Vinanta (26. 4. 1934 – 14. 12. 1980) pod názvem Slepá noc mi klepá na dveře, při níž 

herec Radim Vašinka přednesl verše z autorovy sbírky „Sám sobě napospas“. F. Petiška, 

mladší bratr spisovatele Eduarda, byl lékařem v Čelákovicích, hercem Divadla Járy 

Cimrmana a prozaikem – tituly „Přes řeku“, „Mlhou tam a zpět“ (přílohy č. 64 a, b/10). 

14. skončil prodej papírových kupónů v tarifních kategoriích Dospělý a Senior 

pro cestu do Prahy. Nadále bylo možno kupovat jen elektronické kupóny k opencard. 

16. vydala předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze usnesení, jímž zamítla 

návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva města. Soud se vyjádřil k žalovanému 

údajnému trojímu pochybení okrskových volebních komisí takto:  

Námitku žalující strany, že se chyba mohla při sčítání hlasů opakovat u jiných 

kandidátů a okrsků, označil za nepodloženou domněnku a spekulaci. Druhou námitku, že 

ve volebním okrsku č. 10 byly nesprávně sečteny hlasy pro SNK Naše Čelákovice a TOP-

09, označil soud za nepodloženou úvahu. O třetí námitce, že došlo k záměně volebních 

stran SNK Evropští demokraté a SNK Naše Čelákovice, prohlásil soud, že z titulu 

podobné zkratky je záměna ve své podstatě vyloučena (příloha č. 65/10).   

16. – 17. se konal 36. ročník Večerního běhu městem Čelákovice-Memoriálu 
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Rudolfa Vichery za účasti 406 závodníků od 3 do 72 let (běželo 142 dívek v 12 kategoriích, 

167 chlapců v 12 kategoriích, 76 mužů a 21 žen). V hlavní kategorii mužů do 39 let zvítězil 

olympionik Robert Štefko z AK Kroměříž v čase 20:43, hlavní kategorii žen vyhrála Olga 

Firsová z Kerteamu Praha v čase 10:59. Pro vítězství v seniorské kategorii nad 70 let si 

doběhl Jaroslav Janeček ze SABZO Praha v čase 31:02. 

18. uspořádala Městská knihovna další večer autorského čtení, navazující na 

skončenou literární soutěž. Vystoupili mj. vítězové soutěže M. Kožušník, A. Marečková a 

T. Tománek za hudebního doprovodu J. Němce, K. Valáška a V Šmejkalové. 

22. uspořádala Základní škola v ul. J. A. Komenského první ročník Adventního 

jarmarku. Zisk z prodeje žákovských výrobků (vánoční cukroví, adventní věnce, 

keramické ozdoby atd.) dosáhl 25 500 Kč, z něhož byly 3 000 Kč věnovány o. s. Život 

dětem a za 22 500 Kč byly podle přání žákovské samosprávy pořízeny barevné malby na 

chodbách a automaty na pitnou vodu. Veřejnosti se nabízelo posezení v kavárně, několik 

kulturních vystoupení na improvizovaném jevišti ve školní jídelně a jízda na koni v atriu.  

24. přednášely v Městském muzeu Lucie Formánková a Lucie Šmahelová o první 

československo-mongolské archeologické expedici z r. 1958. 

25. přednášel v Síni Jana Zacha kaktusář Mgr. Jan Gratias z Roudnice nad Labem na 

téma „Orientace v čeledi Crassulaceae“.  

Sobotní programy dne 27. proběhly ve znamení zahájení adventu v Čelákovicích. 

Dopolední program začal tradičním turnajem v bandy hokeji Bohuslav Gambrinus Cup na 

školním hřišti ZŠ J. A. Komenského (hrálo 10 mužstev a zvítězil HC Sparta Radost) a na 

nádvoří ZUŠ byl představen keramický betlém. V Síni Jana Zacha Městského muzea 

proběhla vernisáž výstavy nazvané Z ruky, která mapovala posledních 6 let tvorby 

výtvarné dílny Labyrint. Vystavena byla díla absolventů kurzů a textilní tvorba Dámského 

klubu vedeného Janou Kyselovou a Michaelou Kmječovou. Vernisáž moderovala bývalá 

moderátorka Televize Nova Petra Kruntorádová, na kytaru hrál Daniel Barták (přílohy č. 

66 a, b, c, d/10). 

Odpoledne následoval tradiční Adventní jarmark Na Statku v Rybářské ul. 

s občerstvením z Přibylova řeznictví, Adventní setkání na Gymnáziu (letos s besedou 

s herci Miriam Kantorkovou a Janem Pohanem a s psychiatrem a spisovatelem MUDr. 

Janem Cimickým), zahájení adventu v galerii U Radnice a výroba vánočních dekorací pro 

malé i velké v Kulturním domě, kterou uspořádal MDDM.  

Na pódiu před CMC vystoupila staropražská kapela Hašlerky a žáci ZUŠ Jana 

Zacha a po celé odpoledne se v centru dění pohybovala figurína Žlutého kuřete jako 

symbol sbírky „Pomozte dětem“ organizované Městským domem dětí a mládeže (výtěžek 

4.706 Kč). 

Večer zpíval v kostele Nanebevzetí Panny Marie chrámový sbor Fons ze Žďáru 

nad Sázavou řízený Miroslavou Smékalovou a Leošem Drahotským. 

30. se po 45 dnech od voleb sešlo ustavující zasedání Zastupitelstva města za 

neobvykle vysoké účasti asi 80 občanů. Do zvolení starosty města řídil schůzi nejstarší 

zastupitel Jaroslav Špaček. 3 zastupitelé PRO Č (Mgr. Bukač, Ing. Klicpera, Ing. Rikl) se 

schůze nezúčastnili. V tisku vyjádřili svůj nesouhlas s postupem koaličních stran, které 

s pomoci Ing. Ryneše vyšachovali vítěznou volební stranu ze hry. Ing. Stuchlík ještě před 

začátkem schůze rezignoval na svůj mandát, protože po kampani plné osobních útoků a 

lživých obvinění si odmítl sednout k jednomu stolu s lidmi, jichž si neváží. Zastupitel 

PaedDr. Rýdlo oznámil, že se nezúčastní voleb funkcionářů města, protože nesouhlasí s 

obsahem koaliční smlouvy vyřazující opozici z účasti na správě města, s průběhem 
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povolebních vyjednávání a s tím, že Zastupitelstvo vyřadilo 13 hlasy z programu schůze 

připraveného minulým vedením města přezkum veřejných zakázek města v letech 2002 – 

2010 (příloha č. 67/10). Přezkum měl vyvrátit nařčení z přidělování veřejných zakázek 

osobám spojeným s bývalým vedením města, uvedeným v předvolebních TOPnovinách. 

Zastupitelstvo nahradilo tento bod potvrzením stanoviska města k zamýšlené výstavbě 

paroplynové elektrárny v Mochově. 

Na rozdíl od ustavujícího zasedání po volbách v r. 2006 schválili noví zastupitelé 

volbu starosty, místostarostů, členů Rady města a předsedů finančního a kontrolního 

výboru tajnou volbou. Po vyloučení se L. Rýdla z hlasování volilo 16 zastupitelů. 

Nominace kandidátů navrhovaných novou koalicí odpovídaly uzavřené koaliční smlouvě.  

Na funkci starosty nominovaly ODS, TOP 09 a NČ Bc. Josefa Pátka, lídra ODS, 

ostatní volební strany kandidáta nepostavily. Starostou města pro volební období 2010 – 

2014 byl 12 hlasy zvolen Bc. Josef Pátek. Bezprostředně po svém zvolení poděkoval 

nepřítomnému předcházejícímu starostovi Ing. B. Klicperovi „za vše dobré, co pro město 

udělal“.  

Na místostostarostu I nominovaly ODS, TOP 09 a NČ Ing. Miloše Sekyru, ostatní 

strany nikoho nenavrhly. M. Sekyra byl zvolen 11 hlasy a byl pověřen plněním úkolů v 

oblasti bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, dopravní obslužnosti a 

životního prostředí. Odchylně probíhala volba místostarosty II: ODS, TOP 09 a NČ 

nominovaly Ing. Jaroslava Ryneše a VPČM a ČSSD Ing. Jolanu Novotnou, MBA. J. Ryneš 

byl zvolen 12 hlasy, J. Novotná dostala 3 hlasy.  

Tři koaliční strany navrhly na místa 4 dalších členů Rady města Ing. Luboše 

Chouru, Tomáše Janáka, Miroslava Leypolda Igla a Mgr. Marka Skalického, VPČM 

navrhla Ing. J. Novotnou, MBA. Jak ukázalo sčítání hlasů, někteří zastupitelé volili i 

nenavržené zastupitele:  

M. Bukač  1 hlas  nezvolen 

E. Bukačová  1 hlas  nezvolena 

L. Choura  12 hlasů zvolen členem Rady města 

T. Janák  11 hlasů zvolen členem Rady města 

M. Leypold Iglo 12 hlasů zvolen členem Rady města 

J. Novotná  5 hlasů  nezvolena 

L. Rýdlo  1 hlas  nezvolen 

M. Skalický  12 hlasů zvolen členem Rady města 

P. Studnička  1 hlas  nezvolen 

(Medailony členů Rady města v Zpravodaji č. 12/2010, příloha č. 68/10). 

 

Bylo schváleno, že finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva města budou mít po 9 

členech. Na předsedu finančního výboru nominovaly koaliční strany Ing. Petra Studničku 

(zvolen 12 hlasy), ostatní strany neměly protikandidáta. TOP 09 a NČ navrhly na 

předsedu kontrolního výboru Julia Masára (nominace byla pro něho překvapením, nebyla 

s ním předem projednána), jenž byl zvolen 15 hlasy.    

PROSINEC 

 

Počasí: Měsíc byl výjimečný jak nízkými teplotami, tak neobvykle vydatnými 

sněhovými srážkami. Do 10. napadlo asi 33 cm sněhu (dne 1. odpoledne 17 cm!), od 14. 

dalších asi 20 cm. Situace v městské dopravě nebyla kalamitní, Technickým službám se 

dařilo udržet ulice sjízdné. Sníh nedovolil bruslit na zamrzlém Grádu, avšak nohejbalový 
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kurt na Městském stadionu se opět proměnil v kluziště, na němž bylo možno bruslit a hrát 

hokej i při umělém osvětlení.  

Do 6. trvale mrzlo: ráno -3 až -15 °C (4.) a odpoledne do -10 °C. Při oblevě 8. – 12. 

vystoupily ranní teploty až na +3 a odpolední až na +5 °C, ale 13. – 19. opět mrzlo (ráno -

3 až -11 °C, odpoledne -3 až -5 °C. Po mírnější oblevě 21. – 24. se od 25. vrátily vytrvalé 

mrazy s ranními teplotami -2 až -8 °C a odpoledními -2 až -6 °C. Některé dny v poslední 

dekádě byly i slunečné. 

V prosinci bylo zdraženo jízdné vlakem do Prahy. Jednosměrná jízdenka stála 

42 Kč a zpáteční 79 Kč. 

1. se stala členkou Zastupitelstva města PhDr. Zdeňka Tichá z kandidátky PRO Č 

místo Ing. Pavla Stuchlíka, jenž rezignoval 30. 11. 

Začátkem měsíce vzbudil rozruch také způsob předání funkcí starosty a 

místostarostů. Skutečnost, že všichni tři zanechali předávací protokoly v podatelně 

Městského úřadu a nepředali agendu novým funkcionářům osobně, označili odpůrci 

bývalého starosty za projev arogance a neschopnosti unést volební porážku. Ing. Klicpera 

uvedl, že pověřil PaedDr. Rýdla zprostředkováním jednání s Bc. Pátkem a Ing. Chourou. 

Poté, co jednání odmítli, čekal, zda koalice sama navrhne termín předání, což neudělala 

(příloha č. 53 b/10). Tyto důvody Ing. Klicpera zopakoval v úvodu 5stránkového 

předávacího protokolu (příloha č. 69/10).  

1. po poledni byl první pracovní den nového vedení města zkomplikován 

anonymním hlášením o uložení bomby v obou budovách Městského úřadu. Byly 

evakuovány a prohlédnuty specialisty Policie ČR. Poplach se ukázal jako falešný. 

3. poprvé zasedala nová Rada města. Zřídila 11 komisí Rady města, jmenovala 

jejich předsedy a vyzvala volební subjekty komunálních voleb a občany k podání návrhů 

na členy komisí.  

komise - poradní sbor občanů: Bc. Josef Pátek (ODS)  

  (Komise bude mít 11 členů, po jednom z každého volebního okrsku). 

komise bytová: Jarmila Volfová (volební strana ODS) 

komise bezpečnostní: Tomáš Janák (TOP 09) 

komise sociální: Mgr. Václava Snítilá (TOP 09) 

komise stavební: Milan Tichý (TOP 09) 

komise pro podporu zájmových a občanských aktivit: Jaroslav Špaček  

  (volební strana ODS); Název komise byl 10. 12. změněn na „komise pro 

kulturu,  

   sport a cestovní ruch“. 

komise pro životní prostředí: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (volební strana Naše 

Čelákovice) 

komise pro rozvoj města: Miroslav Leypold Iglo (volební strana Naše Čelákovice) 

komise pro paroplynovou elektrárnu Mochov: Bc. Josef Pátek 

komise pro vytvoření projektu „e-radnice”: Bc. Josef Pátek 

komise - redakční rada Zpravodaje města Čelákovic: Ing. Petr Studnička (ODS) 

 

3. uspořádalo Město Čelákovice v Kulturním domě vánoční setkání pro seniory.  

Hrál orchestr „V náladě kvintet“ (dříve Veselinka) řízený Zdeňkem Švancarem. 

3. uspořádal Ladislav Čermák na svém „hrádku Vokáleč“ v ul. Ve Vrbí setkání 

fanoušků cestovatele-motocyklisty Jaroslava Šímy nazvané Na kraj země a zpět. J. Šíma 

projel na zapůjčeném testovaném motocyklu BMW F 800 GS celé Rusko až k Tichému 
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oceánu. 

K Mikuláši byly připraveny tradiční akce – oslava svátku v ZUŠ a Mikulášská 

stezka odvahy temným přízemím ZŠ J. A. Komenského dne 2. a Mikulášská nadílka na 

zahradě MDDM dne 5.  

V době adventu se konaly čtyři významné koncerty duchovní hudby uspořádané 

Spolkem pro varhanní hudbu a Náboženskou obcí CČsH: Kromě již uvedeného sboru 

Fons dne 27. 11. vystoupily v Husově sboru dne 11. staroboleslavský sbor Václav za 

doprovodu varhaníka Ondřeje Valenty a za řízení sbormistryně Marie Nohynkové a dne 

18. Komorní sbor Resonance při staroměstském chrámu sv. Mikuláše. Rovněž 18., 

v katolickém kostele, koncertoval chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem 

řízený sbormistem Petrem Bajerem. Přednesl skladby mistrů 16. – 18. století a Dvořákovu 

Ave Maria (příloha č. 70 a, b, c, d, /10). 

K adventní době patří neodmyslitelně hojně navštěvované vánoční koncerty 

Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka (orchestr nese od r. 2010 jméno svého 

dirigenta; pův. název Komorní soubor Jana Zacha). Spolu s pěveckým Kris kros kvintetem 

vystoupil dvakrát 12. v Městském muzeu, 14. v Kulturním domě a 20. opět v Městském 

muzeu. 

7. vystoupili v Městské knihovně pro školy i pro veřejnost spisovatel Vlastimil 

Vondruška a hudebník Petr Traxler v programu „Vánoce poněkud jinak“, v němž 

vyprávěli o adventních a vánočních zvycích venkovského lidu od středověku do 

současnosti (příloha č. 71/10). 

8. uspořádal malíř, ilustrátor a grafik Adolf Dudek interaktivní program 

Předvánoční malování pro děti a s dětmi v Městské knihovně. 

Na 8. vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů stávku 

zaměstnanců ve školství proti vládou chystanému snížení platů o 10 %. V Čelákovicích se 

jí zúčastnilo 27 provozních zaměstnanců ZŠ J. A. Komenského včetně školní jídelny a 8 

provozních zaměstnanců Mateřské školy v Rumunské ul. Zatímco jídelna ZŠ zůstala 

zavřená, pro děti v Mateřské škole byla celodenní strava dovážena pracovníky 

Technických služeb z MŠ v ul. J. A. Komenského. Zásobování bylo usnadněno tím, že ze 

200 dětí jich přišlo do školy jen 39.   

Rada města zasedla opět 10. (mj. schválila vodné ve výši 42,80 Kč/m
3

 a stočné ve 

výši 35,20 Kč/m
3

 pro rok 2011), 15. a 30. prosince. 

15. se sešlo Zastupitelstvo města. Zastupitelé za volební stranu PRO Č Ing. 

Klicpera, Ing. Rikl, Mgr. Bukač a PhDr. Tichá složili slib zastupitele. Po diskuzi, v níž 

mnozí koaliční zastupitelé a občané označili projekt s vodními prvky jako příliš drahý, 

bylo přijetí dotace na revitalizaci náměstí ve výši 21 161 088,82 Kč schváleno a zároveň 

bylo uvolněno 6 713 059,18 Kč z městských prostředků na spolufinancování projektu. Ing. 

Klicpera opět navrhl přezkoumání veřejných zakázek v předchozím volebním období, ale 

podpořilo ho jen 6 opozičních zastupitelů, zastupitelé KSČM byli proti a 12 zastupitelů se 

zdrželo hlasování. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku E 4/2010, o místních 

poplatcích, jež stanovila např. poplatek za psa na 600 Kč ročně (v rodinném domku na 100 

Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství k prodejním účelům na 30 Kč/m
2

 a den na 

tržišti a na 40 Kč/m
2

 a den mimo tržiště. 

ZM schválilo rozpočtové provizorium do schválení řádného rozpočtu na rok 2011 

a pověřilo místostarostu II Ing. Jaroslava Ryneše plněním úkolů v oblasti školství, 

sportu, kultury, sociální a zdravotnictví a v hospodaření s byty a nebytovými prostorami. 

17. uspořádal Šachový klub TJ Spartak 2. ročník vánočního turnaje v bleskovém 



31 

 

šachu.  

18. přivezli čelákovičtí skauti do města Betlémské světlo. Občané si mohli připálit 

z Betlémského světla na skautské besídce 18. v Kulturním domě a po štědrovečerních 

bohoslužbách před katolickým a husitským kostelem. 

31. zemřel ve věku 85 let Miloslav Mleziva. Byl učitelem a významným 

kulturním pracovníkem: Od 40. do 70. let hrál v divadelním souboru Tyl, v letech 1963 – 

1999 vedl jako sbormistr dnes již neexistující pěvecký sbor Radost, zpíval v pěveckém 

sboru hudební školy a především v Pěveckém sdružení pražských učitelů. Za zásluhy o 

rozvoj sborového zpěvu mu byl v r. 2008 ke 100. výročí založení Pěveckého sdružení 

udělen Unií českých pěveckých sborů zlatý odznak s granáty. Při rozloučení se zesnulým 

14. 1. 2011 v Husově sboru zazpívali přítomní členové Sdružení sbor L. Janáčka Láska 

opravdová (příloha č. 72/10 ZMČ). 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

 

 1. ledna se vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví stala Šárka Novotná, 

dosavadní referentka odboru. Ve funkci vystřídala Věru Křivdovou, jež odešla do 

starobního důchodu.  

 13. srpna se vedoucí odboru výstavby stala Ing. Ilona Luštincová. Její předchůdkyně 

Ing. Eva Boučková odešla do starobního důchodu. 

 

 

HOSPODAŘENÍ 

 

Závěrečný účet hospodaření města v r. 2009 (v tis. Kč): 

Příjmy  Plán Skutečnost 

 Daňové 106 424 104 130 

 Nedaňové 43 050 49 211 

 Kapitálové 25 975 32 531 

Vlastní 

celkem 

 175 449 185 872 

 Dotace 7 330 21 340 

Celkem  182 779 207 212,20 

    

Výdaje Zemědělství a les. hospodářství 251 163 

 Průmyslová odvětví 42 125 38 594 

 Služby pro obyvatelstvo 131 912 138 943,87 

 Sociální věci 2 476 4 208 

 Bezpečnost státu a práv. 

ochrana 

5 050 5 408 

 Všeobecná správa a služby 34 450 43 339,28 

Celkem  216 264 230 656,15 

 

 

Rozpočet města na r. 2010 a 2011 (v tis. Kč): 
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  2010 2011 

Příjmy Daňové 87 232 98 909 

 Nedaňové 51 188 53 547 

 Kapitálové 14 640 9 315 

 Přijaté dotace 18 252 14 937,60 

 Celkem 161 312 176 744,60 

Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 187 189 

 Průmyslová a ost. hosp. odvětví  49 735 35 475 

 Služby pro obyvatelstvo 91 168 109 819 

 Sociální věci a politika 

zaměstnanosti 

2 645 2 689 

 Bezpečnost a právní ochrana 5 005 7 003 

 Všeobecná veřejná správa a služby 34 290 41 163,60 

Celkem  183 030 196 338,60 

Poznámka: Město vstoupilo do roku 2011 s rozpočtovým provizoriem a Zastupitelstvo 

města schválilo rozpočet 20. 1. 2011. 

Městské byty 

 

Město vlastnilo na konci roku celkem 717 bytů, z toho 212 v Milovicích. Bytový 

fond spravoval Q-byt, s. r. o. V roce 2010 bylo usnesením Zastupitelstva města prodáno 13 

bytů oprávněným uživatelům za celkovou cenu 6 875 917 Kč (1 m
2

 byl prodávám za 6 – 10 

tis. Kč).  

 

Byt cena v Kč velikost plocha v m
2

 

Krátká 1169 652 740 2+1 65,25 

Krátká 1169 660 900 2+1 65,25 

Krátká 1169 665 218 2+1 65,25 

Krátká 1169 447 947 1+1 77,09 

Prokopa Holého 1171 660 900 2+1 65,25 

Prokopa Holého 1171 660 900 2+1 65,25 

Prokopa Holého 1171 652 352 2+1 65,25 

Prokopa Holého 1171 618 338 2+1 65,25 

Prokopa Holého 1171 447 947 1+1 77,89 

Rumunská 1455 390 455 2+1 60,07 

V Prokopě 1359 362 580 2+1 60,43 

V Prokopě 1425 342 660 2+1 57,11 

V Prokopě 1425 339 980 2+1 55,83 

 

K prodeji byl nabízen také dům č. 1203 v ul. Prokopa Holého, ale stávající 

nájemníci neměli o jeho koupi zájem.  

Výsledky privatizace městských bytů od roku 2004 shrnul starosta města v článku 

pro Zpravodaj města Čelákovic 7-8/2010. Město prodalo kolem 270 bytů a získalo 

přibližně 93 mil. Kč, které použilo k modernizaci bytového fondu a k rekonstrukci a 

dostavbě Mateřských škol  Přístavní a J. A. Komenského.  

 

 Obálkovou metodou (zájemci s nejvyšší nabídkou) bylo prodáno 5 bytů: 
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Byt cena v Kč velikost plocha v m
2

 

Krátká 1169 1 378 397 2+1 65,25 

Rumunská 1456 1 259 000 2+1 59,39 

V Prokopě 1422 1 052 000 2+1 66,85 

V Prokopě 1354 1 150 000 2+1 69,05 

V Prokopě 1456 1 052 000 2+1 66,85 

 

 

OBYVATELSTVO 

 

1. ledna 2010 bylo ve městě trvale hlášeno 10 979 obyvatel. Během roku 2010 se 279 

obyvatel přistěhovalo a 223 odstěhovalo (+56), narodilo se 137 dětí a 102 občanů zemřelo 

(+35). Za rok se tedy počet obyvatel města zvýšil o 91 na 11 070 na konci roku. 

Ve městě bylo uzavřeno 52 sňatků, z toho 33 v obřadní síni Městského úřadu, 13 

v Městském muzeu a 6 na jiném místě. Občané Čelákovic uzavřeli celkem 83 sňatků, 

z toho 60 obřadů se konalo mimo Čelákovice.  

 

 

 

Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu: 

 

Datum děti 

celkem 

hoši dívky 

13. 2. 19 9 10 

13. 3. 13 9 4 

17. 4.  13 6 7 

22. 5. 14 5 9 

19. 6. 18 8 10 

9. 10. 16 8 8 

13. 11. 21 14 7 

Celkem 114 59 45 

 

Při vítání hrály žákyně ZUŠ Jana Zacha Gabriela Tučková a Šárka Jarošová pod 

vedením učitele Jana Šturma (kytara) a recitovaly děti z Mateřské školy v Přístavní ul. 

připravované učitelkou Radkou Křížovou (příloha č. 73/10). 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 

zprostředkoval 213 žadatelům o dávky pomoci v hmotné nouzi výplatu dávek ze 

státního rozpočtu ve výši 3 281 564 Kč, z toho 120 klientům příspěvek na živobytí ve výši 

2 010 287 Kč, 51 klientům doplatek na bydlení ve výši 1 085 309 Kč a 42 klientům 

mimořádnou okamžitou pomoc ve výši 176 368 Kč. 1 klient pobíral dávku na krmivo pro 

vodicího psa 9 600 Kč.  

 

Nezaměstnanost 

 



34 

 

měsíc počet 

nezaměstnaných 

míra 

nezaměstnanosti v % 

leden 291 5,4 

únor 301 5,6 

březen 290 5,4 

duben 303 5,6 

květen 294 5,4 

červen 298 5,5 

červenec 313 5,8 

srpen 303 5,6 

září 302 5,6 

říjen 294 5,4 

listopad 283 5,2 

prosinec 311 5,7 

celkem prům. 299 5,51 

 

 

 Mobilita 

 Podle sčítacích kampaní, prováděných šestkrát ročně a sledujících pohyb cestujících 

na 3 čelákovických železničních zastávkách, nastupovalo na nádraží do vlaku v pracovní 

den průměrně 2600 cestujících, na zastávce V Prokopě 100 a na zastávce v Jiřině 500 

cestujících (příloha č. 74/10). 

 

 

 

Pečovatelská služba města Čelákovic  

196 klientům poskytovala v tomto roce služby jako pomoc při oblékání, hygieně, 

při podávání jídla a pití, donášku stravy, úklid domácnosti, praní a žehlení a pomoc při 

obstarávání osobních záležitostí. 

Služba provozovala 2 Domy s pečovatelskou službou, v Kostelní ul č. 26 (31 

obyvatel v 30 bytech) a v ul. Na Hrádku č. 426 (8 obyvatel v 7 bytech). 

Vedoucí Pečovatelské služby byla Dagmar Piskáčková. 

 

Farní charita Neratovice 

Dispečink sídlící ve zdravotním středisku zajišťoval zdravotní ošetřovatelskou 

službu na celém území okresu. 7 zdravotních sester zajišťovalo služby hrazené zdravotním 

pojištěním (např. odběry biologického materiálu, injekce, infúze, rehabilitaci, převazy, 

přípravu a podávání léků), nově bylo zřízeno pracovní místo pro sociální pracovnici na půl 

úvazku, která zajišťovala administrativu pro klienty v Čelákovicích, Kbelích a Klánovicích. 

Pečovatelskou službu zajišťovaly 2 pečovatelky pro Čelákovice, Nehvizdy, 

Vyšehořovice a Mochov. Tuto službu si hradí klienti sami (např. donášku oběda, úklid, 

pomoc při osobní hygieně, praní, doprovod). 

Vrchní sestrou byla Dagmar Hrubá.  

 

Občanské sdružení Semiramis z Nymburka pracuje v rámci svého Terénního 

programu s čelákovickými uživateli návykových látek v jejich přirozeném prostředí a 

usiluje o zmírnění dopadů užívání drog na samotné uživatele. Vyhledává problémové 
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uživatele, sbírá odhozené injekční stříkačky, poskytuje zdravotní, sociální a trestněprávní 

informace, usiluje o sociální stabilizaci klientů, vyměňuje injekční a další materiál a 

motivuje uživatele k detoxifikaci a k léčbě závislosti. V roce 2010 se služby rozšířily o 

testování na hepatitidu typu C, jíž využili 2 klienti, oba s negativním výsledkem. 

 

 Statistika roku 2010 (v závorce údaje z r. 2009) 

 

Počet klientů-uživatelů drog 31 (19) 

Počet kontaktů s uživateli drog  153 (95) 

Počet prvních kontaktů s uživateli drog 20 (8) 

Počet nalezených injekčních stříkaček 32 (48) 

Počet injekčních stříkaček nalezených 

Městskou policií 

5 (32) 

Počet vyměněných injekčních jehel 10 226 (12 072) 

 

Nejvíce injekčních stříkaček bylo nalezeno na nádraží (14) a na železniční zastávce 

(7). Drogová scéna v Čelákovicích je trvale převážně pervitinová, průměrný věk uživatelů 

drog se mírně zvýšil na 27,6 let. Téměř dvojnásobný růst počtu klientů je znakem důvěry 

ve služby  Centra terénních programů a souvisí s poklesem počtu nalezených injekčních 

jehel (příloha č. 75/10). 

Vedoucí projektu Terénní program Čelákovice byla Michaela Plocková, DiS. 

 

 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 

 

5. ledna zahájila činnost poradna pro sluchově postižené v Kulturním domě. Byla 

otevřena každé první úterý v měsíci a vedla ji logopedka Marie Lašanová. 20. ledna otevřela 

Martina Perlíková Joga-Studio.cz v Jiřinské ul. č. 3. 

11. února otevřel Zdeněk Čampula obchod s mobilními telefony Zed-Mobile ve 

Vašátkově ul. č. 176. Koncem února byla v nádražní budově otevřena prodejna řetězce 

Relay (noviny, tabák, občerstvení, jízdenky Pražské integrované dopravy). Odpovědnou 

vedoucí byla Petra Machalová. 

V březnu se prodejna sportovních potřeb Adop-sport v Sokolovské ul. č. 345 

změnila na SPORT Zdeňka Opltová. 

1. dubna otevřela Ing. Jolana Bieliková Ve Stankovského ul. č. 377 Poradnu pro 

zdravý život, jež pracuje s metodami homeopatie, autopatie a tzv. technikami emoční 

svobody. 

10. dubna otevřeli vietnamští podnikatelé večerku v Masarykově ul. č. 99. 13. 

dubna byla v ul. U Podjezdu č. 589 otevřena prodejna nábytku truhláře Jana Richtera, 

prodávající jak hotový nábytek, tak na míru zhotovené kusy. 

21. dubna byla otevřena prodejna potravin V Prokopě v suterénu domu č. 1345. 

3. května se otevřela prodejna zdravotnických potřeb Terezy Uherkové v 

Masarykově ul. č. 212. Počátkem měsíce byla také po rekonstrukci znovuotevřena 

prodejna jízdních kol Cyklosport Vladimíra Škarnitzla v Masarykově ul. č. 564. V květnu 

zahájila maloobchodní i velkoobchodní  prodej v budově bývalé Jednoty v Záluží firma 

Igrastav, s. r. o., nabízející instalatérské a topenářské zboží. Od května bylo rovněž 

možno navštívit poradenské místo stavební spořitelny Raiffeisen v Sokolovské uč. č. 313 
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a v květnu byl také otevřen Café&Coctail´s Bar v Masarykově ul. č. 2023; v přilehlém 

stánku se začaly prodávat tradiční slovenské sýry. 

V červnu byla v domě U Diamantů v Sedláčkově ul. č. 109 otevřena kancelář 

pojišťovny Allianz. 

V červenci byla v Sedláčkově u. č. 108 zrušena prodejna dárků a v uvolněných 

prostorách byla v září otevřena prodejna Gasolina Jeans Pavly Žaludové. V červenci také 

zanikl obchod s oděvy vietnamských obchodníků v Masarykově ul. č. 95. 

V září se v prostorách bývalé známé prodejny květin a zahrádkářských potřeb „U 

Khánských“ otevřela prodejna velkoobchodu s čaji Mixtee, s. r. o. Otevření se zúčastnil 

ředitel firmy Basilur Gamini Abewickrama' ze Srí Lanky. Prodejna je nejen vzorkovnou 

pro velkoodběratele, ale také prodává běžným zákazníků za internetové ceny. 

V Sedláčkově ul. č. 634 bylo otevřeno obchodní místo SYSTEMS finance, s. r. o., 

zabývající se finančním a pojišťovacím zprostředkovatelstvím. 

1.října otevřel kosmetický salón Afrodita novou provozovnu v Kostelní ul. č. 43 

(původně v Sedláčkově ul. č. 79). Odpovědnou vedoucí byla Helena Výborná. V říjnu 

otevřela fima Zadiak, a. s., Praha 6, oděvní second hand v Kostelní ul. č. 19. Tyto prostory 

byly dva roky prázdné po zrušení prodejny potravin Jany Uhlířové. Nová prodejna byla 

záhy uzavřena.  

 

 

DÁRCOVSTVÍ KRVE 

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník, jenž působí na území okresů 

Mělník a Praha-východ, odebírá krev od dobrovolných dárců každé poslední úterý v měsíci 

v ordinaci MUDr. Hany Ježkové. 89 dárců žijících v Čelákovicích darovalo krev celkem 

163krát.  

26. listopadu byli dárci oceněni na shromáždění v brandýském zámku. Z občanů 

Čelákovic to byli Michaela Posseltová a Martin Brož (bronzová medaile prof. Jana 

Jánského za 10 bezpříspěvkových odběrů), Hana Vinklerová (stříbrná medaile za 20 

odběrů) a Miloš Bouřil (zlatá medaile za 40 odběrů). 

 

 

VÝSTAVBA 

 

Investiční akce (uvedené finanční náklady byly uhrazeny v r. 2010): 

Výměna oken v domě Na Stráni č. 1628-29 provedená firmou Baroch-okna, s. r. o., 

Lysá nad Labem, stála za 1 446 828 Kč a výměna stoupaček tamtéž provedená firmou 

Vávra Luboš, sdružení podnikatelů, Mladá Vožice, 637 744 Kč. 

Rekonstrukce výtahu v domě č. p. 501 v Milovicích, Výtahy Čelákovice, s. r. o., 

stála 935 775 Kč. 

V areálu Mateřské školy J. A. Komenského 1586 instalovala firma Hřiště, s. r. o., 

Brno, herní prvky za 374 160 Kč. 

Oplocení hřiště pro míčové hry v areálu ZŠ J. A. Komenského 414 provedené 

firmou VSK Dušek, s. r. o., Praha 9, stálo 742 457,80 Kč. 

Rekonstrukce ul. U Kovárny probíhala od března do konce června a firmě 

Strabag, a. s., bylo vyplaceno za 7 074 716,14 Kč. Veřejné osvětlení včetně kabelového 

vedení zde zřídila firma Jarmil Brož-elektroservis, Týnec nad Labem, za 1 430 494,60 Kč.  
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Rekonstrukci dešťové kanalizace v Kostelní ul. prováděla od března firma 

ZEPRIS, s. r. o., Praha, za 4 576 049,78 Kč. Komplikované geologické podmínky (od písku 

po tvrdou horninu) a archeologické nálezy prodloužily dobru prací.  

Splašková a dešťová kanalizace v ul. V. Kálika byla budována do listopadu 2009 

do dubna 2010. 

II. a III. etapa rekonstrukce Masarykovy ul. proběhla od června do září, a sice od 

Vašátkovy po ul. P. Bezruče. Na bývalé 10. koleji nádraží bylo zřízeno parkoviště a 

součástí rekonstrukce byla také výsadba stromů a travnatých ploch. Strabag, a. s., 

rekonstruoval dešťovou kanalizaci za 4 707 249 Kč a vozovku s chodníky za 5 727 499,46 

Kč. Rekonstrukce veřejného osvětlení byla dílem firmy Jarmil Brož-elektrosevis, Týnec 

nad Labem, v ceně 2 012 544 Kč. 

Rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu v Nedaninách v září a v říjnu 

byla dílem Ekologických a inženýrských staveb, s. r. o., Praha. 

Veřejné osvětlení v ul. J. Zeyera, Volmanově a Spojovací zřídila  firma ELTODO 

EG, a. s., Praha, za 602 829,60 Kč. 

Místní komunikace v ul. Karla Otty a v příčných ulicích postavila firma SaM 

silnice a mosty, a. s., Česká Lípa, v červenci a v srpnu za 2 066 160,16 Kč a v obytné zóně 

Pod Přerovskou cestou II (ul. V Lukách, Zahradní, Šípková) v téže době za 2 452 628,08 

Kč.  

 

Soukromá výstavba 

V roce 2010 byly zkolaudovány 3 byty zřízené ve starších domech (B. Smetany 

1489, nám. 5. května 1369, Sedláčkova 75) a 23 nových rodinných domků. 

Původní zástavba města:  

Kollárova 87, Na Stráni 751, Na Švihově 2032, Petra Bezruče 2033, Stankovského 

2034, 2035, 2036. 

Nové obytné zóny: 

Pod Přerovskou cestou II: Lidická 1247 a 1875, Lísková 1926 a 1927, Rooseveltova 

2040, Žižkova 1935. 

Sedlčánky: Ferlesova 142, Fr. Chvátliny 263, Jiráskova 206, Matěje Koštíře 267, Na 

Výsluní 285, Pod Mlejnkem 213. 

V Rybníčkách: Jana Kamaráda 1995, Pod Skalkou 1981 

Třebízského I: Příční 1714 

Záluží: Na Radosti 129 

 

 

BEZPEČNOST  

 

Městská policie 

Strážníci zajišťovali veřejný pořádek a bezpečnost osob při akcích pro veřejnost, 

kontrolovali pořádek na veřejných prostranstvích (venčení psů, odstavené automobily) a 

vybavení jízdních kol.  

Zadrželi 7 osob podezřelých ze spáchání trestného činu a v 78 případech asistovali 

Policii ČR, hasičům, záchranné službě a Městskému úřadu. Strážníci našli 5 odhozených 

injekčních stříkaček a pokutovali 42 neukázněných majitelů psů a 74 cyklistů. Celkem 

vyřešili 1427 přestupků a uložili za ně pokuty v úhrnné výši 211 500 Kč. 

Sbor Městské policie měl 7 strážníků včetně velitele Radka Fedačka. Početní stav 
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neumožnil držet nepřetržitou službu – Městská policie pracovala obvykle od 7 do 19 hodin  

v pracovní dny a od 19 do 7 hodin v pátek a v sobotu. 

 

Obvodní oddělení Policie České republiky 

Ve městě bylo spácháno 332 trestných činů, z nichž bylo 34,77% objasněno (r. 2009 

– 30,9 %, r. 2008 – 20,73 %). Bylo to mj. 69 krádeží, 57 vloupání do objektu, 31 vloupání 

do motorových vozidel a 19 krádeží motorových vozidel a 8 případů padělání bankovek. 

Policisté vyřídili 666 přestupků, z toho např. 458 dopravních přestupků, 56 přestupků 

proti občanskému soužití a 32 přestupků v oblasti boje s alkoholismem a toxikománií. 

V posledních letech vzrůstá počet trestných činů a přestupků v drogové oblasti. 

V Čelákovicích byla v 9 případech stíhána nedovolená výroba drog nebo jejich distribuce, 

dvakrát držení drog a ve 12 případech řízení motorového vozidla pod vlivem drog. Byly 

např. odhaleny 4 výrobny pervitinu, 1 hydroponická pěstírna marihuany a bylo zajištěno 

1,2 kg marihuany a 60 g pervitinu (příloha č. 76/10). 

Vedoucím obvodního oddělní byl nadporučík Bc. Michal Gecko.  

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Přehled meteorologických jevů v roce 2010 vychází ze záznamů nejbližší měřicí 

stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad Labem. 

 

Měsíc Průměrná 

teplota ve 

°C 

nejnižší 

teplota ve 

°C 

Nejvyšší 

teplota ve 

°C 

sluneční svit 

(hodin/měs.

) 

srážk

y 

(mm) 

sněhu  

napadlo (cm) 

Leden -3,7 -20,0 +3,6 41,1 57,6 59 

Únor -0,1 -10,5 +11,3 60,2 16,0 5 

Březen +4,9 -10,6 +21,6 141,8 26,2 15 

Duben +10,9 -1,3 +27,1 228,6 24,8 0 

Květen +13,3 +5,4 +24,0 104,5 95,5 0 

Červen +18,3 +8,5 +31,8 242,9 66,4 0 

červene

c 

+22,1 +9,8 +36,4 277,0 79,2 0 

Srpen +18,8 +9,3 +31,8 158,1 176,1 0 

září  +12,8 +4,0 +23,7 135,1 95,6 0 

Říjen +7,7 -2,6 +18,1 119,9 6,0 0 

Listopa

d 

+6,3 -7,0 +18,6 51,6 49,5 7 

prosine

c 

-4,1 -17,5 +5,4 15,6 56,0 43 

Celkem +8,93 – – 1576,4 748,9 129* 

*Sněhové srážky jsou z hlediska obsahu vody započteny ve srážkách celkem. 

Počet tzv. ledových, letních a tropických dnů a tropických nocí: 

 

 ledový den 

(max.teplota 

< 0 °C) 

letní den 

(max.teplota 

>25 °C) 

tropický den 

(max.teplota 

>30°C) 

tropická noc 

(min.teplota 

>20°C) 
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leden 23 0 0 0 

únor 6 0 0 0 

červen 0 10 4 0 

Červenec 0 7 15* 1 

srpen 0 12 3 0 

listopad 1 0 0 0 

Prosinec 19 0 0 0 

* Z toho 9 dnů za sebou (9. – 17.) 

 

Počasí bylo v roce 2010 plné extrémů: Leden a prosinec byly velmi chladné a spadlo 

neobvyklé množství sněhu. Naopak výrazně teplý byl červenec a listopad (v první 

polovině listopadu dosahovaly teploty až +18 °C, ale 30. listopad byl ledovým dnem!). 

Ovocnářům neprospělo ani sucho v březnu, dubnu a v říjnu ani deštivý květen, červenec a 

srpen. Celý rok byl srážkově silně nadprůměrný.  

 

Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2010: 

(Ve srovnání s dlouhodobým průměrem pro Středočeský kraj.) 

 

měsíc teplota: odchylka 

od prům. teploty 

srážky: odchylka  

od prům. množství 

leden -1,7 °C +25,6 mm 

březen  -9,8 mm 

duben  -18,2 mm 

květen  +25,5 mm 

červenec +3,3 °C  

srpen  +103,1 mm 

září  -30 mm 

listopad +3,0 °C  

prosinec  +21 mm 

2010  +158,9 mm (+27 %) 

 

 

Odpadové hospodářství 

Technické služby tradičně pořádaly svoz tříděného komunálního odpadu vždy o 5 

sobotách v březnu – dubnu a v září – říjnu na různých stanovištích ve městě. Občané zde 

mohli zdarma odložit papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 

kompostovatelný odpad ze zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie, 

pesticidy, léky, baterie a akumulátory, elektronický odpad, zářivky a ledničky. 

Sběrný a separační dvůr komunálního odpadu v Mochovské ul. č. 116 byl otevřen 

28 hodin týdně. 

 

Městská zeleň 

Na dosadby stromů vynaložilo Město 27 550 Kč. Největší z nich byla náhrada 3 lip 

v aleji v Sukově ulici, jež byly poškozeny vandalem. 

Bylo provedeno několik nových výsadeb: V právě zrekonstruovaného části 

Masarykovy ulice bylo v říjnu zasazeno 11 slivoní a zřízeno 150 m
2

 travních ploch za 121 

470 Kč (částkou 47 500 Kč přispěl Fond životního prostředí Středočeského kraje). Na střeše 



40 

 

Mateřské školy v ul. J. A. Komenského byl v srpnu zřízen závlahový systém, vysazeny 3 

borovice, 3 javory mléčné a 1 myrobalán, dále 270 keřů a byly zřízeny další travnaté 

plochy. Náklady 536 255 Kč byly opět zčásti kryty dotací středočeského Fondu životního 

prostředí ve výši 190 000 Kč. 

Do péče o městskou zeleň patřilo také stříhání živých plotů – sestřih 8.000 m
2

 stál 

265 000 Kč –  a chemické ošetřování stromů, hlavně proti klíněnce jírovcové. 

Trvalým problémem v této oblasti je vandalismus. Jsou lámány kůly kotvící 

vysazené dřeviny a řidiči ničí travní porosty parkováním svých vozidel na zakázaných 

místech (příloha č. 77/10). 

Středočeský kraj jako vlastník silnic nechal koncem roku vysadit podél silnice do 

Mochova oboustranně celkem 90 kusů a po levé straně silnice do Císařské Kuchyně dalších 

80 kusů javoru mléčného. Cena této výsadby dosáhla 326 400 Kč. 

 

Povodí Labe 

V čelákovickém katastru pokračovaly úpravy břehového porostu: V Jiřině byly 

skáceny 3 nebezpečné stromy, na ostrově pod jezem mezi odpadem od mlýna a Labem 

byly vykáceny přestárlé topoly, které ohrožovaly občany, a neprodleně nahrazeny 

novými. 

 

 

ŠKOLSTVÍ 

 

Zahájení školního roku 2009/10 v mateřských, základních a středních školách 

popisují následující statistické údaje (příloha č. 78/10): 

 

 MŠ 

Pří-

stavní 

333 

MŠ 

Rumun-

ská 1477 

MŠ J. A. 

Komen- 

ského 

1586 

ZŠ 

Komen-

ského  

414 

ZŠ 

Kostel

ní 457 

ZUŠ 

Jana 

Zacha 

Gym-

názium 

Kapacita 95 214 168 620 650 855 400 

Učebny 5 8 7 37 25 21 19 

Třídy --- --- --- 24 22 --- 12 

Žáků 95 211 168 524 423 708 325 

Nepřijato 

z kapacitních 

důvodů 

28 85 38 --- --- --- --- 

Škol.družina --- --- --- 230 150 --- --- 

Pedagogové* 8 16 2 41 38 32 39 

Ostatní zam. 7 12 3 23 14 3 7 

Příspěvek 

rodičů měs. 

350,- 400,- 400,- 100,- 

družina 

100,- 

družin

a 

--- --- 

Žáci jídelna 95 211 168 381 353 --- 206 

Strava den 

Kč 

26,- 29,- 29,- --- --- --- --- 

Cena oběda 

Kč 

--- --- --- 20/22 19/21 --- 22/24 
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*Počty pracovníků jsou uváděny ve fyzických osobách. 

 

 

Mateřská škola Přístavní 333 

K této školce patřily také 2 třídy s 35 dětmi v prostorách bývalé družiny v budově 

ZŠ J. A. Komenského 414. Velkým hygienickým problémem nedávno rekonstruované 

budovy v Přístavní ul. byla trvalá vlhkost v suterénu. Při opravě provedené v létě 2010 

firmou Kučera byly místy chybějící základy vyzděny a byla obnovena izolace základů 

budovy. 

Školní vzdělávací program Mateřské školy se jmenuje „Krok za krokem, celým 

rokem“. Školka nabízí výuku angličtiny, logopedii, dětský aerobik, keramickou dílnu, 

uspořádala mj. mikulášskou a vánoční nadílku, karneval ke dni čarodějnic, výlety, návštěvy 

dětského divadla a školu v přírodě v Benecku. 

Ředitelkou školy byla Jaroslava Dušková. 

 

Mateřská škola „Mateřídouška“ Rumunská 1477 

K mnoha zábavným a výchovným aktivitám patřil aerobik, tvořivé hry, jóga, 

angličtina, logopedie a výtvarné dílny. Součástí pravidelného programu bylo také plavání, 

pohádková divadelní představení, výchovné koncerty v ZUŠ, návštěva Městské knihovny a 

Městského muzea, výlety k pamětihodnostem v okolí města, program „Krůčky k bezpečí“ 

ve spolupráci s Městskou policií. 

Zastupující ředitelkou školy po celý školní rok byla Milena Hnízdová (ve 2 

konkurzech nebyla nová ředitelka vybrána, protože se výběrového řízení účastnila vždy 

jen 1 uchazečka), vedoucí učitelkou Hana Bělinová. 

 

Mateřská škola J. A. Komenského 1586 

 V 7 třídách bylo zařazeno 168 dětí. Ředitelkou školy byla Hana Henyšová. 

 

Základní škola Kostelní 457 

Školu navštěvovalo 411 žáků, z toho 241 ve 14 třídách 1. Stupně (2 třídy byly 

speciální) a 170 žáků v 8 třídách 2. Stupně. 105 žáků dojíždělo z jiných obcí. Ve škole 

vyučovalo 37 učitelů (89 % odborně kvalifikovaných).  

Do primy osmiletých gymnázií bylo přijato 9 žáků; z 43 absolventů 9. Ročníku 

přešli 4 na čtyřletá gymnázia, 21 na střední odborné školy a 18 na střední odborná učiliště.   

Škola nabízela nejen četné zájmové útvary v rámci školní družiny, ale také volitelné 

předměty (angličtina, ruština, němčina, administrativa, sportovní hry, domácnost,  

jazykový seminář, výtvarné činnosti a literárně-vlastivědný seminář). Škola se zapojila do 

akce Celé Česko čte dětem a do programů Zdravé zuby a Zdravý životní styl. Němčináři z 

7. – 9. ročníku dostali možnost zúčastnit se jazykového kurzu v Německu. 

Ředitelkou školy byla Mgr. Jaroslava Burkertová, její zástupkyní Mgr. Ivana 

Sekyrová. 

 

Základní škola J. A. Komenského 414 

V 25 třídách (1 speciální) se učilo celkem 545 žáků, z toho na 1. stupni 373 žáků ve 

14 třídách a na 2. stupni 172 žáků v 11 třídách. 52 žáků dojíždělo z jiných obcí. Ve škole 

pracovalo 43 učitelů.  

Do primy osmiletých gymnázií v Čelákovicích a v Brandýse n. Lab. odešlo 19 žáků. 
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Z 39 absolventů 9. ročníku zamířilo 5 na čtyřletá gymnázia, 24 na střední odborné školy, 9 

na střední odborná učiliště a Michaela Kašičková začala studovat populární zpěv na 

konzervatoři. 

Nabídka kroužků a zájmových aktivit školy byla bohatá: Klub mladého diváka, 

mažoretky, kroužky němčiny a ruštiny, zdravotní tělesná výchova, počítače, plavání, 

florbal, výtvarná výchova ad. Žáci v rámci projektu E-twinning komunikovali 

prostřednictvím počítačů s vrstevníky v Polsku a na Slovensku.  

Škola tradičně sbírá trofeje v žákovských sportovních soutěžích, především 

v atletice, plavání, florbalu a v míčových hrách. Výrazným talentem je plavkyně Petra 

Bašíková. Z vědomostních soutěží žáci bodovali v krajském semifinále Logické olympiády 

a v okresních kolech anglické a chemické olympiády. Žáci 5.A a 5.B zvítězili ve 2 

kategoriích literárně-výtvarné soutěže Nápad pro život. 

Škola podporovala v rámci projektu Adopce na dálku indickou dívku Michel Diana 

Selvam.   

Ředitelkou školy byla PaedDr. Alena Pechalová, zástupkyní pro 1. stupeň Mgr. Eva 

Kadlečková a zástupcem pro 2. stupeň Mgr. Miloš Bukač. Předsedkyní školské rady byla 

Eva Bartošová.  

 

Základní umělecká škola Jana Zacha 

Škola poskytovala umělecké vzdělání celkem 738 žákům. Základní statistické údaje 

shrnuje tabulka: 

 

obor žáků absolventů učitelů školné/rok 

Hudební 452 31 26 360 Kč 

Výtvarný 140 3 3 360 Kč 

Taneční 104 9 1 320 Kč 

Literárně-dramatický 42 0 2 280 Kč 

 

Výuka probíhala také v pobočkách v Šestajovicích (45 žáků) a v Úvalech (5 žáků); 

úvalská pobočka ukončila činnost k 30. 6. 2010. Škola byla pořadatelem krajského kola 

soutěže ZUŠ v komorní hře 3. – 4. března. 

Vysokou úroveň výuky dokládají úspěchy žáků v oborových soutěžích: 27. – 30. 

května se Robin Böhm (9 let) a Anna Kadlecová (11 let) zúčastnili mezinárodní soutěže 

mladých klavíristů do 15 let Concorso Internazionale per Giovani Pianisti „Isola del sole“ v 

Itálii. V kategorii do 10 let zvítězil Robin Böhm a Anna Kadlecová získala hlavní cenu za 

interpretaci v rámci celé soutěže. Oba dostali ještě zvláštní ocenění starosty města Grado, 

medaili „Premio speciale“. V soutěži Prague Junior – Note A. Kadlecová zvítězila, R. 

Böhm byl druhý. 

11. června se v celostátním kole soutěže tanečních a jazzových orchestrů ZUŠ 

v Litvínově umístil Sextet ve složení D. Tvrdá, S. Schwottová, V. Jasenovec, J. Marek, A. 

Dušek a O. Šturm na 4. místě a v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ v orchestrální hře 

na 2. místě. 

Tanečníci postoupili s choreografií „Návraty“ do celostátní přehlídky scénického 

tance ARTAMA. Celostátní výtvarná soutěž „Austrálie, Nový Zéland – země známé, 

neznámé“ přinesla první místa v příslušných kategoriích A. Murárikové a T. Šenkýřovi, 8 

žáků obdrželo čestné uznání hodnotící komise za své příspěvky do Mezinárodní soutěže 

Lidice 2010. 
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Absolventi výtvarného oboru byli přijati na prestižní odborné školy: Natálie 

Faltysová na Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor design nábytku, J. Brázda na 

Střední školu uměleckou a řemeslnou, obor řezbářské práce, a Markéta Henyšová byla 

přijata na obor Grafický design na Střední umělecké škole Václava Hollara. 

ZUŠ Jana Zacha je neodmyslitelnou součástí kulturního života města. Žáci a učitelé 

vystupují pravidelně nejen v sále školy, ale také v Městském muzeu, Kulturním domě ad. 

při koncertech, divadelních a loutkových představeních, vítání občánků na radnici, 

vernisážích v Městském muzeu. 

Ředitelkou školy byla Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, jejím zástupcem Jan 

Bláha. 

 

Gymnázium 

Škola měla statut fakultní školy Filozofické fakulty UK v Praze a vyučovalo na ní 

35 učitelů. V 8 třídách osmiletého gymnázia studovalo 222 žáků a ve 4 třídách čtyřletého 

gymnázia 91 žáků. Z 51 maturujících jich 15 prospělo s vyznamenáním a 39 absolventů 

začalo studovat na vysoké škole. Škola měla 14 učeben v hlavní budově (z toho 7 

odborných) a najímala si 3 učebny v budově CMC Graduate School of Business, o. p. s., na 

náměstí. Po 15 letech tak skončil nájem učeben od Základní školy, v níž se zvyšoval počet 

žáků, a rostly tak její prostorové potřeby. 

Tomáš Richter (sekunda) a Petr Svoboda (kvarta) zvítězili ve svých kategoriích 

v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce a Alžběta Tošovská (III.A) v okresním kole 

Soutěže v německém jazyce. V okresních kolech přírodovědných oborů vítězili Mikuláš 

Matoušek (tercie) v Matematické olympiádě, Josef Kadlec ve Fyzikální olympiádě a Petr 

Svoboda v Chemické olympiádě. Družstvo septimy a III.A se v konkurenci středních 

ekonomických škol umístilo na 4. pozici celostátního kola soutěže Finanční gramotnost. 

Škola nabízela svým žákům i veřejnosti četné nepovinné předměty a kroužky 

(sportovní hry, dramatickou výchovu, informatiku, anglický, francouzský, španělský a 

ruský jazyk, kurzy přípravy k přijímacím zkouškám), uskutečnily se jazykové pobyty 

v Německu a v Británii. Učitelé školy byli pořadateli 7 okresních kol žákovských 

vědomostních soutěží.  

Škola získala grant Středočeského kraje na projekt „Rozšíření pohybových aktivit 

žáků pro zlepšení jejich zdravotního stavu“ a státní dotaci na projekt „Žijeme a studujeme 

spolu“ podporující integraci žáků-cizinců. 

Ředitelkou školy byla Ing. Mgr. Lenka Pehrová, zástupci Mgr. Helena Macháčková  

PhDr. Mirko Nosek. Předsedkyní 6členné školské rady byla do 30. 6. 2010 Mgr. Eva 

Švecová, učitelka školy.  

 

Městský dům dětí a mládeže 

Stálé zájmové útvary se dělily na výtvarné, technické, jazykové, sportovní, 

turistické, přírodovědné a pro zdraví a životní styl. Novinkou školního roku byl kroužek 

digitální fotografie, výchova psů, street dance a háčkování. 

Mezi oblíbené kurzy patřily encaustika a dekupáž, Valentýnské vyrábění, pletení 

košíků, malování na hedvábí, tisk na textil, tkaní, háčkování, patchwork, mola, 

korálkování, šperk, batikování, drhání, práce s kůží, paspartování, knižní vazba, výrobky 

ze slámy a šustí.  

Pracovníci MDDM připravili několi letních táborů: Tři v Miličíně nazvané „Indiáni 

z Miličína“, „Avatar – poznejte tajemství Pandory“ a „Tajemství tří kapitánů“, další u 
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rybníka Ostrý u Blatné, tábor turistického oddílu Medvědi v Čestíně a tábor u moře 

v Bulharsku. 

Letní výtvarný týden byl zaměřen na artefiletiku a na konci prázdnin se konal 

tradiční příměstský tábor pro děti od 7 do 10 let. 

Akcí MDDM se zúčastnilo 733 lidí, z toho 84 dětí, 526 žáků a 123 ostatních. 

MDDM byl organizátorem 23 soutěží vypisovaných Ministerstvem školství.  

Tuto rozsáhlou a pestrou činnost zajišťovalo 5 interních a 22 externích pracovníků. 

Mnohé další MDDM jsou popsány v měsíčních zápisech. Ředitelkou MDDM byla Ing. 

Alena Zradičková. 

 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště TOS Čelákovice, s. r. o. 

Škola měla ve školním roce 2009/10 ve 14 třídách celkem 250 žáků. 28 žáků úspěšně 

složilo maturitní zkoušku a 15 žáků závěrečnou zkoušku. 

Střední odborná škola vyučovala maturitní obory Management strojírenství, 

Sociální péče-pečovatelská činnost (v tomto školním roce nově otevřený), Sociální činnost-

sociálně správní činnost. V oboru Podnikání bylo otevřeno dvouleté a tříleté nástavbové 

studium. 

Střední odborné učiliště vyučovalo 4leté maturitní obory Mechanik seřizovač, 

Mechanik seřizovač-mechatronik a Mechanik strojů a zařízení, do tříletých učebních oborů 

s výučním listem patřily Strojní mechanik, Nástrojař, Zámečník, Operátor skladování a 

Truhlář. 

Škola uspořádala v projektu „Mobility“ evropského vzdělávacího programu 

Leonardo da Vinci další zahraniční praxi, tentokrát pro žáky převážně tříletých učebních 

oborů u firmy Move Up, gGmbH,  Halle (Německo), jež proběhla od 11. do 31. října 2009. 

Zřizovatelem školy je společnost TOSBOHEMIA, a. s.., Tábor. Ředitelkou a 

jednatelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, jednatelem Ing. Karel Šrimpl a ředitelkou 

školy Mgr. Bc. Helena Hončíková. Škola měla 22 pedagogů, z toho 12 mužů, a 7 dalších 

pracovníků. 

 

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. 

Škola založená r. 1992 se zaměřuje na zdravotnické a sociální obory. Do Čelákovic 

se přestěhovala z bývalé budovy Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem v roce 2009 a 

1. září 2009 zahájila výuku v prostorách CMC Graduate School of Business, o. p. s., na 

náměstí s 533 studenty. 

Vyšší odborná škola nabízela ve školním roce 200/10 studium ve 3 oborech: 

Diplomovaný zdravotnický záchranář (v denní formě 25, v dálkové formě 100 studentů), 

Diplomovaný farmaceutický asistent (49 + 177 studentů) a Sociální práce (23 + 159 

studentů) V roce 2010 absolvovalo 17 studentů farmaceutický, 26 záchranářský obor a 36 

studentů obor Sociální práce. 

Škola dále nabízela kurz první pomoci a rekvalifikační kurz maséra pro sportovní a 

rekondiční masáže. 

Zpracovaný projekt Euro MILLS, přijatý v evropském programu Leonardo da 

Vinci – Mobility, přinesl možnost absolvovat odborné stáže 11 studentům v Řecku, 

Německu a v Portugalsku (příloha č. /10 ZMČ). 

Škola měla 5 interních a 58 externích učitelů. Statutárními zástupci školy byly 

jednatelky PaedDr. Michaela Myšková a PaedDr. Monika Montfortová, ředitelkou školy 

byla PaedDr. Monika Montfortová. 
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CMC Graduate School of Business, o. p. s. 

Školu řídila 7členná správní rada ve složení Ing Libor Witassek, MBA (předseda), 

Ing. Tomáš Janča, MBA, MUDr. Oldřich Šubrt, MBA, Ing. Pavel Holý, MBA, JUDr. 

Vladimír Sitta, MBA, Ing. Tomáš Gřešek a Mgr. David Prchala. Výkonným ředitelem byl 

Ing. Tomáš Janča, MBA; funkce akademického děkana byla zrušena. 

Ve studijních programech MBA zde studovalo 79 studentů z Thunderbird School of 

Global Management ve Phoenixu (Arizona, USA) a 2. ročník zdravotnického programu ve 

spolupráci s Auburn University (Alabama, USA) byl slavnostně zakončen promocí 

absolventů v kapli Sacré Coeur v Praze 5. V rámci exekutivních programů pokračovaly 

kurzy jako Dynamický manažer, Řízení lidských zdrojů a Strategie v každodenní 

manažerské praxi a v rámci zakázkový programů např. Finance, Marketing, Zakázkové 

řízení ad. 

Charitativní podpora Dětského domova v Milovicích je tradicí školy. Také letos 

mohlo být věnováno 10 tis. Kč z nákladů na tisk a rozesílání novoročních přání, neboť 

byla rozesílána elektronickou poštou. 

 

 

KULTURA 

 

Městské muzeum 

sídlilo ve třech budovách: V hlavní budově, historické Tvrzi, byly umístěny stálé 

expozice (archeologická, historická a přírodovědná), odborná pracoviště a výstavní síň, 

v Rybářské ul. č. 156 archeologická laboratoř a další depozitáře. V Kostelní ul. č. 22 byla 

umístěna expozice Čelákovické košíkářství. 

Muzeum spravovalo dvě sbírky evidované v Centrální evidenci sbírek při 

Ministerstvu kultury ČR: Archeologickou sbírku Městského muzea a Sbírku Městského 

muzea, jež se dále dělí na podsbírku historickou a přírodovědnou. Jako oprávněná 

archeologická organizace provádí archeologický průzkum na 49 katastrálních územích 

v regionu ohraničeném na severu Mečeříží, na západě Dřísy a Zelenčí, na východě Starou 

Lysou a na jihu Slušticemi. 

 

Akce Městského muzea (samostatné a ve spolupráci s partnery): 

 

expozice  osob 1 850  

výstavy 17

* 

3 387 

koncerty 8 439 

vernisáže 10 656 

přednášk

y 

16 1 057 

ostatní 19 1 029 

celkem 70 7 783 

* Z toho 2 zahájené r. 2009. 

 

Muzeum zahájilo t. r. tzv. školní muzejní programy, jichž se uskutečnilo 

dvaačtyřicet celkem pro 822 žáků a studentů (komentované prohlídky, kvízy a pracovní 
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listy). Specifickými skupinami byly exkurze studentů Přírodovědecké fakulty UK v Praze, 

komentovaná prohlídka pro seniory a interaktivní seminář pro slabozraké na 

archeologickém pracovišti. V Síni Jana Zacha se konaly svatební obřady a předávání 

závěrečných a maturitních vysvědčení několika čelákovických škol. 

Vlastní sbírkové předměty byly r. 2010 zapůjčeny např. Ústavu archeologické 

památkové péče SČ Praha, Regionálnímu muzeu v Kolíně, Univerzitě Hradec Králové a 

Technickému muzeu v Brně a pokračovaly dlouhodobé zápůjčky Obecnímu úřadu ve 

Skorkově, expozici dermoplastických preparátů Ludvíka Salvátora Toskánského na 

brandýském zámku a  archeologické expozici ve Staroboleslavské bráně. 

Archeologické oddělení sledovalo v r. 2010 na 300 stavebních akcí. Významnými 

akcemi záchranného archeologického výzkumu (ZAV) bylo odkrytí neolitického sídliště 

kultury s lineární keramikou v Jirnech a průzkum 9 sídlištních objektů z halštatského a 

laténského období ve Svémyslicích. ZAV byl od září 2009 do dubna 2010 proveden v trase 

výkopu pro novou dešťovou kanalizaci v Kostelní ul. v Čelákovicích. V parku u Městské 

knihovny a před školou byly objeveny dva zaniklé středověké haltýře (rybí sádky), ve 

směru ke křižovatce s Husovou ul. byly zjištěny dva středověké objekty s propadlou 

klenbou, opuštěné již v 16. století. V délce 50 m následovaly do skalnaté podloží vylámané 

kapsy, dokládající těžbu kamene již od 14. stol. Od křižovatky s Husovou ul. po č. p. 25 

byly dále objeveny dětský kostrový hrob a poškozené části 3 dalších raně středověkých 

hrobů a větší eneolitický sídlištní objekt (přílohy č. 80 a, b/10). 

V říjnu proběhl záchranný archeologický výzkum při výkopech pro kanalizaci 

v Nedaninách a podařilo se získat asi 25 cm vysokou keramickou nádobu „pražského typu“ 

z počátků slovanského osídlení. Tento mimořádný objev posunul dataci slovanského 

osídlení v oblasti pozdějšího města asi o 200 let na počátek 7. století. 

V chronologické evidenci bylo r. 2010 zapsáno 13 968 nových sbírkových 

předmětů. 

Ředitelem muzea, v němž pracovalo po přepočtu na plný úvazek 14,025 

pracovníků, byl Mgr. David Eisner a jeho zástupcem Mgr. Martin Hůrka (příloha č. 

81/10). 

 

Městská knihovna 

Knihovna evidovala 1 936 čtenářů, z toho 550 dětí, kteří si v roce 2010 vypůjčili 95 

423 svazků (z toho 10 257 časopisů), a to v oddělení pro dospělé 62 334 svazků a v dětském 

oddělení 22 832 svazků. V pobočkách V Prokopě a v Sedlčánkách (zde sídlí v opuštěné a 

chátrající budově školy) si čtenáři půjčili 3 730 svazků. Prostřednictvím Meziknihovní 

výpůjční služby si čelákovičtí čtenáři objednali 564 svazků. 

Knihovní fond obsahoval na konci roku 55 687 svazků, v roce 2010 bylo koupeno 2 

348 svazků. Knihovna odebírala 46 časopisů v 56 výtiscích. Podařilo se částečně uvolnit 

přeplněné a vlhké sklepní prostory a část fondu přestěhovat do prostor Městského úřadu 

v Obecním domě.  

Výrazně se zdokonalily a rozšířily elektronické služby. Elektronický katalog 

zaznamenal 12 702 vstupů, čtenářské konto umožňovalo dálkově si rezervovat knihu, příp. 

prodloužit její výpůjční lhůtu. Od února zkušebně a od června naostro pracoval nový 

modul knihovnického programu Clavius EMVS umožňující komunikovat s čtenářem 

elektronickou poštou. 

Knihovna uspořádala 139 kulturních a vzdělávacích akcí pro 3 143 účastníků a 2 

velké výstavy. Významné jsou literární přednášky pro školy a lekce informatiky Jsou 
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zachyceny v měsíčních zápisech (příloha č. 82/10).  

V knihovně pracovalo 7 odborných pracovnic a uklízečka. Ředitelkou byla od 1. 1. 

2010 Soňa Husáriková. 

 

Kulturní dům 

Kulturní dům uspořádal 89 kulturních a společenských akcí, jež navštívilo 20 130 

hostů. Bylo to mj. 12 plesů, 5 zájezdových divadelních představení, 14 představení pro děti, 

11 koncertů domácích hudebních skupin. V sále Kulturního domu se konalo 17 kurzů 

tance, 6 tanečních zábav a 27 komerčních akcí. 

Ze zájezdových představení jmenujme večer Josefa Fouska, písničkáře a člena 

Divadla Jiřího Grossmanna, dvě představení divadelní společnosti Háta „Den na zkoušku“ 

a „To byl teda Silvestr“, operetu Járy Beneše Růže z Argentiny v podání Pražské hudební 

zpěvohry (mj. s Janem Přeučilem a Liborem Žídkem), dětský program Michala Nesvadby a 

hru Milana Kopeckého „Dveře aneb Pane, vy jste náhoda!“ s herci Národního divadla 

Janem Hartlem a Jitkou Smutnou. 

Kulturní dům zastřešoval činnost divadelního souboru Tyl, dvou oddílů SK Karate 

Hirjú a hudebního souboru V náladě kvintet. 

V objektu Kulturního domu sídlí trvale taverna Athény, prodejna textilu Vaňous a 

autoškola Báša. Díky příjmům z pronájmu byl Kulturní dům schopen pořádat mnohé akce 

zdarma (koncerty Základní umělecké školy, setkání důchodců, akce Smíšené organizace 

zdravotně postižených ad.). Dotace z městského rozpočtu pokrývala asi polovinu 

provozních prostředků (příloha č. 83 a, b/10). 

Ředitelem Kulturního domu byl Jindřich Polívka, DiS.  

 

 

SPORT 

 

Členská základna sportovních klubů v roce 2010: 

 

 Do 15 let 15–18 let nad 18 let Celkem 

TJ Spartak 156 41 358 555 

z toho atletika 57 5 14 76 

         badminton 3 1 29 33 

         basketbal 23 16 20 59 

         házená   9 9 

         kulturistika  2 35 37 

         lyžování   9 9 

         nohejbal 3 10 10 23 

         stolní tenis 5 2 15 22 

         šachy   9 9 

         turistika   52 52 

         sport pro všechny 65 5 156 226 

SK Union 117 36 219 374 

Tenisový klub 17 19 101 137 

Volejbalový sportovní klub 3 0 122 125 

Aerobic Studio Vlaďky Barešové 55 5 11 71 

ORKA florbal 71 9 23 103 
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FBK florbal 16 5 21 42 

FBK Crazy Frogs – florbal 54 0 6 60 

1. Čelákovický klub potápěčů a 

vodáků 

19 7 73 99 

z toho vodáci 15 3 23 41 

         vodní motoristé 4 4 24 32 

         potápěči   26 26 

SK Záluží   86 86 

Celkem 424 190 965 1 579 

 

Aerobic Studio Vlaďky Barešové 

Také rok 2010 byl pro závodnice tohoto klubu velmi úspěšný. 15. – 16. května 

proběhla v Mladé Boleslavi finálová kola Mistrovství ČR. V kategorii dívek 11 – 13 let byla 

Daniela Loffelmannová čtvrtá a v kategorii týmů získaly bronz Lucie Dalekorejová, Sabina 

Pavlíková a Veronika Švarcová. V kategorii žen vybojovala Denisa Barešová svůj již čtvrtý 

titul mistryně ČR a seniorský tým ve složení Anna Pačesová, Markéta Linhartová a Sabina 

Horejcová stříbro. 

2. – 6. června se v Kladně konalo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku 

organizace FISAF za účasti sportovců ze 14 zemí. V kategorii žen obhájila loňský titul 

Denisa Barešová a tým Pačesová-Linhartová-Horejcová získal bronz. V otevřené pohárové 

soutěži probíhající v době šampionátu získal tým juniorek (Dalekorejová, Pavlíková, 

Švarcová) také 3. místo. 

18. – 24. října hostil nizozemský Eindhoven Mistrovství světa ve sportovním 

aerobiku FISAF a Světový pohár pro kategorii Junior a Kadet. Denisa Barešová 

v konkurenci 26 závodnic vybojovala svůj první mistrovský titul v kategorii žen a tým 

Pačesová-Linhartová- Horejcová získal stříbrnou medaili. Ve Světovém poháru obsadil tým 

juniorek 3. místo (příloha č. 84 a, b/10). 

Rada města schválila 3. 12. 2010 finanční dar D. Barešové ve výši 5 000 Kč za 

úspěšnou reprezentaci města. 

 

1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 

Na Mistrovství ČR ve vodáckém víceboji 29. května (rychlostní závod, slalom, sjezd 

Jizery se střelbou ze vzduchovky) obsadily čelákovické týmy shodně 3. místa v kategoriích 

žáků (Jiří Brožík, Ronald Dvořák, Michal Hanzl, Marcel Novák a Milan Chyba), juniorek 

(Karolína Brožíková, Monika Chybová, Marie Kořínková, Miroslava Kořínková a Aneta 

Himmelová) a mužů (Michal Hanzl, Lukáš Krejcárek, Jakub a Matěj Blechovi). 

13. – 15. srpna se konalo Mistrovství Evropy a Mistrovství světa ve vodním 

motorismu na jezeře Carr Mill ve Velké Británii. Na Mistrovství Evropy se Lukáš Varga 

stal mistrem Evropy v paralelním slalomu kat. M5 (celkově druhý), Matěj Petržel získal 3. 

místo kat. M2 v manévringu a Martin Petržel rovněž 3. místo v kat. M4. 

Mistrovství světa přineslo tyto výsledky: Zdeněk Hlaváček obsadil 3. místo 

v manévringu a 2. místo v paralelním slalomu a celkově se stal v kategorii M2 mistrem 

světa. Matěj Petržel zvítězil v paralelním slalomu a celkově byl druhý. Šlo o největší 

úspěch klubu na mistrovství světa vůbec (příloha č. 85/10) 

Předsedou klubu byl Pavel Samochin. 

TJ Spartak - oddíl atletiky 

Přebory Středočeského kraje jednotlivců v atletice 15. května v Houšťce přinesly ve 
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skoku vysokém 1. místo dorostence Nikole Strachové (153 cm) a junioru Janu Cvrkovi 

(173 cm). Jan Cvrk byl druhý také v dálce výkonem 551 cm. 

Na přeborech žáků 16. května v Kladně získal mladší žák David Matoušek 3 zlaté: v 

běhu na 60 m (9,71 s),  na 150 m (18,68 s) a na trati 200 m s překážkami (30,35 s). Mladší 

žákyně Pavla Cabrnochová byla stříbrná ve skoku vysokém (142 cm). 

Středočeský halový pohár družstev 11. prosince znamenal vítězství pro Nikolu 

Strachovou výkonem 145 cm ve výšce. 

Na Mistrovství ČR ve vícebojích, konaném 28. - 30. května v Houšťce, vybojoval 

David Matoušek 2. místo v pětiboji se ziskem 2 566 bodů (60 m – 7,77 s; 800 m – 2:21,59 s; 

60 m překážek – 9,48 s; skok daleký – 488 cm a hod kriketovým míčkem 53,60 m). Na 

vítěze mu chybělo pouhých 15 bodů. 

 

TJ Spartak-šachový klub 

Šachisté obsadili 3. místo v regionální soutěži „C“ Středočeského šachového svazu. 

Přeborníkem Šachového klubu se stal Pavel Horký (5,5 z 8 bodů). 

 

Jachting 

Žák čelákovického Gymnázia Jiří Parůžek, člen Jachtklubu Lázně Toušeň, závodil 

v kategorii Fireball (nad 15 let). Na Mistrovství ČR na Lipně 3. – 6. července obsadil 12. 

místo. Zúčastnil se také Mistrovství Evropy na novomlýnských nádržích 27. září – 1. října. 

 

Městský bazén 

Ve srovnání s minulým rokem ( 53 150) se počet návštěvníků bazénu mírně zvýšil 

na 55 550. Městský rozpočet vyhradil pro bazén 5.221 tis. Kč, tržba ze vstupného za 300 

dní provozu dosáhla 3.627 tis. Kč.  

20.550 plavců přišlo individuálně a 35.000 plavců v rámci organizovaného plavání: 

Plavecké kurzy pořádaly základní a mateřské školy místní i z regionu od Lysé n. Lab. po 

Zeleneč a Úvaly, žáci 4 škol plavali v rámci povinné tělesné výuky. Dalšími klienty byla 

mateřská centra, zdravotní pojišťovna Metal aliance, Smíšená organizace zdravotně 

postižených, veslaři a vodáci. Mimoto bazén spolupořádal okresní a krajské kolo 

v duatlonu, Vánoční plavání, Mistrovství ČR středních škol v silovém víceboji a závody 

zdravotně postižených. Malá tělocvična v areálu bazénu byla využívána mj. pro aerobic, 

výuku tance zumba pro box. 

Vstupné nebylo zvýšeno – hodina plavání pro dospělého stála 55 Kč, pro rodinu s 2 

dětmi 160 Kč a permanentka na 10 vstupů pro dospělého 460 Kč. 

Vedoucím Městského bazénu byl Mgr. Miloš Bukač. 

 

Městská sauna 

Růst počtu návštěvníků již druhým rokem pokračoval – oproti loňským 5.852 to 

letos bylo 6 090 návštěvníků (3.997 mužů a 2.093 žen). Sauna byla v provozu 213 dnů, 

průměrná denní návštěvnost činila 29 osob. Největší zájem o saunu projevili návštěvníci 

v lednu (755), nejmenší zájem v červnu (347). O letních prázdninách byla sauna uzavřena.  

Vstupné pro dospělého činilo na 2 hodiny 110 Kč a permanentka na 10 vstupů po 

2 hodinách 1 000 Kč. 

Městský rozpočet dotoval saunu částkou 726 tis. Kč. Vedoucím sauny byl Mgr. 

Miloš Bukač.  
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Orka Florbal 

Muži skončili v 2. lize druzí, poté co jim postup do 1. ligy utekl jen rozdílem skóre. 

B-mužstvo mužů získalo 4. místo v 3. regionální lize, junioři 9. místo v 1. regionální lize. 

V 1. regionálním přeboru byli mladší i starší žáci shodně pátí. Předsedou oddílu byl Michal 

Novotný. 

 

FBC Čelákovice 

Družstvo mužů obsadilo v Pražském přeboru 4. místo. Předsedou klubu byl Tomáš 

Holcman.  

 

Tenisový klub Čelákovice 

Mladší žáci obsadili 6. místo v II. třídě-B krajského přeboru a dorost v téže soutěži 

5. místo. Z jednotlivců se nejlépe umístil Jaroslav Pšenička hrající za mladší žáky účastí 

v semifinále a dvěma finálovými zápasy ve čtyřhře na turnajích kategorie C. 

Pro děti uspořádal klub v červenci sportovní příměstský pětidenní tábor nejen 

s tenisem, ale i s volejbalem a výukou angličtiny. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 

 

SK Union - fotbal 

Tradiční Zimní turnaj Meteoru znamenal pro SK Union 8. místo. 

V divizi B ukončili svěřenci trenéra Michala Petrouše sezónu 2009/10 na 12. místě 

s 36 body a skóre 34:50. Nejproduktivnějšími střelci byli Vršek (7 branek), Dalekorej (3) a 

Hakl (2). Do týmu přišli Matoušek, Bílý a Jeník, z dorostu postoupili bratři Bařinové a 

Kejmar. Na konci sezóny odešli brankář Hofta, bratři Bařinové, Kubeš, Matějka, Matoušek 

a Mozr.  

Starší dorost hrál krajský přebor a skončil na 6. místě s 46 body a skóre 57:37. 

Mužstvo trénoval Radek Dozorec. Mladší dorost se pod trenérem Pavlem Hájkem umístil 

v krajském přeboru na 7. místě s 43 body a skóre 71:74.  

Přípravka „A“ se stala přeborníkem okresu a v krajském finále přípravek vybojovala 

4. místo. Jejími trenéry byli Jaroslav Černý a Milan Prel. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý (příloha č. 86/10). 

 

SK Záluží 

A-mužstvo skončilo sezónu na 5. místě okresního přeboru III. třídy v kopané a B-

mužstvo na 4. místě okresního přeboru IV. třídy. Klub organizoval mj. tradiční adventní 

turnaj v bandy hokeji Bohuslav Gambrinus Cup a mikulášský turnaj v sálové kopané 

v hale U Učiliště. 

Předsedou klubu byl Leoš Fridrich. 

 

1. nohejbalový klub 

Na 41. mistrovství ČR v nohejbalu trojic 7. února v Nymburce se A-tým (Spilka, 

Flekač, Doucek) dostal mezi 8 nejlepších, B-tým (Kyliánek, Kolenský, Kaděra) mezi 16 

nejlepších.  

24. ročník turnaje Poslední smeč byl sehrán ve sportovní hale v Praze-Pankáci a tým 

ve složení Spilka, Doucek, Kyliánek, Flekač a Kaděra obsadil 3. místo. 

A-tým (Doucek, Flekač, Mareček, Kolenský, M. Vrtiška, Spilka, Kaděra) hrál 

extraligu. V základní části skončil na 6. místě a v baráži o setrvání v extralize v říjnu 
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dvakrát porazil Start VD Plzeň, čímž si účast v nejvyšší soutěži pro příští sezónu zajistil. 

B-tým obsadil 3 místo v krajském přeboru. 

Významným úspěchem také bylo 4. místo Michala Kolenského na 17. Mistrovství 

ČR jednotlivců 28. října v Českých Budějovicích.  

V r. 2010 byl postaven druhý kurt na místě asfaltové plochy sloužící dříve 

skateboardistům (vpravo od vchodu na kurt v ul Ve Vrbí). 

Předsedou klubu byl Martin Spilka. 

 

Volejbalový sportovní club 

Muži obsadili 7. místo a ženy 6. místo v Krajském poháru, předsedou klubu byl Ing. 

Pavel Stuchlík. 

Klub spolupořádal 29. – 30. května Český pohár Gala Cup v plážovém volejbalu 

dívek do 20 let na kurtech v Čelákovicích. Z 24 dvojic byly nejúspěšnější Gálová a 

Machová, které zvítězily i v další čelákovické sportovní akci, Poháru žen Českého 

volejbalového svazu 3. – 4. července. V následujícím Mistrovství ČR kadetů do 18 let 5. – 6. 

července zvítězili Finger a Trojan. 

 

Klub českých turistů 

Klub pořádá v Čelákovicích tradiční Tříkrálový pochod a Pochod jarní přírodou. 

Členové klubu se o 41 sobotách účastnili 50 pochodů a nevynechali společnou letní 

týdenní dovolenou, kterou tentokrát v počtu šestatřiceti strávili v Litomyšli, samozřejmě 

s mnoha výlety do okolí. Další tradiční akce, předvánoční tajný výlet, směřoval při -19 °C 

do Brandýsa nad Labem. 

Člen oddílu Josef Duben, pravidelný účastník evropských pochodů, získal již dříve 

titul „Evropský chodec“  a letos byl v italském Arenzanu vyznamenán zlatou medailí 

s vavřínem za absolvování již 30 evropských pochodů. 

Na konci roku měl klub 56 členů, z toho 40 žen; jen 7 členů bylo v produktivním 

věku (!). V čele 7členné ho výboru stál předseda Ing. Luboš Choura. 

 

RC klub 

Členové klubu pořádají závody modelů automobilů a motocyklů poháněných 

elektrickým nebo spalovacím motorem. V zimní sezóně se jezdí např. závody v kategorii 

Mini Off Road (autíčka  s elektrickým pohonem v měřítku 1:18) v sokolovně na koberci 

s umělými terénními skoky a překážkami. V letní sezóně se na otevřené dráze v areálu 

Městského stadionu pořádají např. poháry Open 1:10 GP a Open 1:10 EP (modely se 

spalovacím, nebo elektrickým motorem s pohonem všech kol). 

Druhým rokem se jely závody motocyklů v kategorii GP Moto 1:5, poháněných 

elektrickým, nebo modelářským spalovacím motorem. 

Novinkou tohoto roku byl pohár FG Eco Cup 1:5. Tyto obrovské modely mají 

zadní nápravu poháněnou motorem z motorové pily a karosérii, jež je věrnou podobou 

jejich „dospělého“ vzoru.   

Vrcholným podnikem roku byl 3. ročník závodu „24 hodin Le Čelákovice“, 

jedinečný svého druhu v Evropě. Účastní se až 12 týmů po 6 závodnících s rádiem 

řízenými modely 1:10 s elektrickým pohonem zadní nápravy. Tohoto ročníku se 

zúčastnilo 7 týmů a místní Slow Boys dojeli na 6. místě. Vítězný model je schopen za 24 

hodin ujet až 1.000 km. 

Předsedou klubu byl Ing. Miloslav Pfeffer. 
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POLITICKÉ STRANY 

 

Česká strana sociálně demokratická 

Místní organizace strany měla na konci roku 35 členů. Předsedou organizace byl r. 

2010 zvolen Petr Kubíček, novou místopředsedkyní Ing. Liběna Knapová a staronovým 

místopředsedou Jaroslav Korec. V okresním výkonném výboru má čelákovická organizace 

místopředsedkyni. 

Místní organizace napomohla při získání dotací na rekonstrukci náměstí a na 

výsadbu stromů při silnicích do Mochova a do Císařské Kuchyně. 

 

Komunistická strana Čech a Moravy 

Městská organizace měla na konci roku 85 členů. K zažitým akcím pro veřejnost 

patří již mnoho let oslava Mezinárodního dne žen 8. března s hudbou Pohoda Jiljího 

Horáka, pálení čarodějnic 30. dubna, prvomájová veselice s hudbou v restauraci U 

Najmanů, organizace letního dětského tábora v Lásenici u Jindřichova Hradce a zábavně-

sportovní loučení s prázdninami poslední srpnovou sobotu. 

Členové MO tradičně slaví výročí osvobození od fašismu u pomníků padlým 

v Záluží a v Sedlčánkách 8. a 9. května. Letos se 15. května vypravili do Slivice u Příbrami 

k vzpomínce na 65. výročí posledních výstřelů druhé světové války v Evropě (příloha č. 

87/10). 

Předsedou MO byl Julius Masár (od r. 2005).  

 

Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 

Členové místní organizace se na jaře a na podzim věnovali úklidu kolem 

římskokatolického kostela, druhou květnovou neděli rozdávali květiny ke Dni matek. 

Vnitrostranický život místní organizace byl poznamenán odchodem členů k jiným 

stranám; pro říjnové komunální volby se nepodařilo sestavit vlastní kandidátku. 

Organizace měla na konci roku 13 členů, její předsedkyní byla Hana Hladká. 

 

Občanská demokratická strana 

18. ledna zvolil místní sněm novou radu místního sdružení ve složení: Bc. Josef 

Pátek (předseda místního sdružení), Ing. Luboš Choura (místopředseda), Ing. Josef Šalda a 

Hanuš Velebný. Další místní sněm zvolil 31. května kandidáty pro podzimní komunální 

volby v čele s 5členným základním týmem (Bc. Josef Pátek, Ing. Luboš Choura, Ing. Josef 

Šalda, Ing. Petr Studnička a Stanislav Jonáš). Vzhledem k založení samostatného místního 

sdružení v Nehvizdech klesl počet členů čelákovického MS na 18. 

Místní sdružení věnovalo největší pozornost přípravě jak parlamentních, tak 

komunálních voleb. Četné akce pro veřejnost jako součást předvolebních kampaní jsou 

popsány v měsíčních zápisech (dětské dny, sportovní akce, setkání s voliči). Netradiční akcí 

byl vzpomínkový večer v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 10. května, uspořádaný 

s oblastním sdružením ODS Praha-východ. Hosté si za doprovodu předsedy poslaneckého 

klubu ODS Petra Tluchoře prohlédli sněmovní prostory (příloha č. 88/10). 

 

TOP 09 

30. 6. byla ve městě založena základní organizace strany. Jejím předsedou byl zvolen 



53 

 

Tomáš Janák, členy výboru Aurelie Kochanová, Mgr. Marek Skalický, Milan Tichý a Petr 

Ohrazda. V podzimních komunálních volbách získala 4 mandáty v Zastupitelstvu města a 

3 místa v Radě města. Na konci roku měla místní organizace 15 členů. Spolupořádala akci 

TOP vinobraní s burčákem a hudební festival StatekFest 2010. 

 

V Čelákovicích působilo také Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští 

demokraté (3 členové) a místní organizace Strany zelených (6 členů). 

 

 

CÍRKVE 

 

Církev římskokatolická 

V únoru přestal dosavadní výpomocný farář v Přerově n. Labem P. Ladislav 

Neugebauer konat bohoslužby a přestěhoval se do kněžského domova důchodců ve Staré 

Boleslavi. Aby čelákovický farář P. Richard Scheuch mohl zajistit 5 nedělních bohoslužeb 

ve farním obvodu, zmocnil biskup pražské diecéze dva akolyty (neduchovní) konáním 

bohoslužeb v Přerově a v Mochově. 

Péče o hmotné zajištění duchovní služby se týkala mj. opravy komína a 

hromosvodů v domku pronajatém pohřební službě, v přerovské faře byl opraven byt pro 

nové nájemníky, rodinu kostelníka a byla zřízena zimní kaple. V přerovském kostele byla 

po vloupání opravena dvě okna, ale ukradené sošky se nepodařilo vypátrat. 

 

Církev československá husitská 

V Husově sboru se kromě pravidelných nedělních a svátečních bohoslužeb konaly 2 

křty, 8 pohřebních obřadů a třikrát uložení urny. Středa je vyhrazena schůzkách Klubu 

seniorů, zkouškám pěveckého sboru, výuce náboženství pro mládež a večerní biblické 

hodině pro dospělé.V pátek probíhala výuka náboženství pro nejmenší. 

V lednu zvítězila členka sboru v mládežnické kategorii celocírkevní výtvarné 

soutěže k 90. výročí CČsH „Kámen ke kameni a je tu chrám –  místo k modlitbě“. 

Únorová sbírka ve prospěch postižených zemětřesením na Haiti vynesla 1.700 Kč. 

V dubnu byla obnovena sbírka „Dejme brýle Africe“ (při loňské se sebralo asi 500 ks brýlí), 

jejímiž příjemci jsou nemocnice ITIBO a nemocnice charity ADRA v Keni. U vzniku 

projektu stál farář CČsH Phanuel Osweto, původem z Keni. 

V dubnu byla opravena střecha Husova sboru. Byly zrušeny vikýře a nepoužívané 

komíny, opravena krytina a ošetřeny klempířské prvky, které jsou dosud původní z r. 

1935. Na půdě bylo nalezeno tablo Československých žen z r. 1920; vzhledem k jeho stavu 

bylo předáno k restaurování do Městského muzea. 19. dubna byly práce ukončeny nátěrem 

kalicha.  

Koncem června se konalo tradiční bohoslužebné shromáždění pro rodiny s dětmi 

na téma „Máme rádi zvířátka, jsou to Boží tvorové“, mikulášský svátek děti oslavily 

v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a občanský rok byl zakončen 

Štěpánskou besídkou pro seniory a osamělé a meditativním shromážděním. 

Náboženská obec měla 229 členů. Předsedou rady starších byl JUDr. Jiří Červinka, 

duchovní Mgr. Jana Špaková a kazatelkou, správkyní matriky a kolumbária Ing. Miroslava 

Poloprutská (příloha č. 89/10). 

 

Církev bratrská 
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Sbor měl na konci roku 36 členů a byl spravován 5členný staršovstvem (Marshall 

Brown, Ph.D., Mgr. Luboš Dörfl, Ing. Marek Kořínek, Petr Luhan, DiS., a nevolený člen 

vikář Milan Remeš). Administrátorem sboru byl Miloslav Kloubek, kazatel 

hornopočernického sboru. Pravidelnou součástí sborového života, na němž se podílejí i 

hosté a členové jiných církví, byly nedělní bohoslužby a nedění škola pro děti, pondělní 

klub pro děti a mládež s výukou angličtiny, čtvrteční hodiny biblického studia a setkání 

mládeže a tzv. sborové dny (5. neděli v měsíci společný oběd v modlitebně a poté společný 

program). 

Po dlouhém úsilí, díky finanční obětavosti členů sboru a s využitím půjček, byl 

zakoupen dům v Palackého ul. č. 240, na křižovatce s Masarykovou ul. proti nádraží. Jeho 

rekonstrukce a přístavba by měla vyřešit kritický nedostatek místa v dosavadní modlitebně 

ve Vašátkově ul. č. 288.   

Letního pobytu s výukou angličtiny pro všechny generace v Borovici u Mnichova 

Hradiště se účastnilo téměř 100 lidí. Mladí lektoři patřili do Eastside Community Church 

v Jacksonvillu na Floridě. Pro děti byl uspořádán týdenní příměstský u Kořínků. 

Členové sboru se podíleli na ekumenických akcích ve městě. Potěšující bylo 

vítězství v 10. ročníku ekumenické soutěže v biblických znalostech (příloha č. 90/10). 

 

 

 

 

OSADNÍ VÝBORY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ A DALŠÍ 

ORGANIZACE 

 

Osadní výbor Záluží 

Výbor zorganizoval několik akcí pro obyvatele Záluží – pálení čarodějnic, dětský 

den, běh Zálužím, ukončení prázdnin a mikulášskou nadílku. Předsedou výboru byl 

Roman Přívozník.  

  

Osadní výbor Sedlčánky-Císařská Kuchyně 

Aktivně usiloval o opravu kapličky a o opravu můstku přes Výmolu. Jako 

v minulých letech zorganizoval návštěvu MVDr. Myslivečka z Lázní Toušeňe, jenž v obci 

provedl povinné očkování psů proti vzteklině. Největší akcí osadního výboru bylo letoší 4. 

setkání rodáků (viz Červen). 

Předsedou osadního výboru byl František Jarolím. 

 

Mateřské centrum 

Občanské sdružení se soustředilo na aktivizaci rodin malými dětmi a na podporu 

správného fungování rodin. Součástí práce byly jak pravidelné programy (výtvarná dílna, 

cvičení pro miminka, plavání kojenců a batolat, předporodní kurzy, cvičení pro ženy, 

kurzy první pomoci, čtení pohádek, „znaková řeč“ pro slyšící batolata, rozvoj emoční 

inteligence dětí, přednášky lékařů, křesťanské setkání rodičů, otiskování rukou a nohou do 

keramiky, angličtina a francouzština pro nejmenší), tak mimořádné akce (bazar dětského a 

těhotenského oblečení, závody na koloběžkách, odstrkovadlech, tříkolkách a bicyklech, 

lampiónový průvod, mikulášská besídka, rodinný country bál, velikonoční a vánoční akce, 

tvořivé díly pro maminky atd.). 

Sdružení tradičně pořádalo zimní tábor v Harrachově a další tematicky zaměřené 
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týdenní pobyty v Jizerských horách, v Pěnčíně, v Peci pod Sněžkou, v Radíkově a ve 

Stárkově. 

Občanské sdružení tvořilo 21 maminek a vedl ho výbor ve složení Ivana Turinská, 

Monika Žatečková a Jana Krejčí (příloha č. 91/10). 

 

Asociace náhradních rodin ČR 

je neziskovou organizací koordinující potřeby pěstounů a adoptivních rodičů. 

Místní klub založili 3 aktivisté v dubnu jako 16. klub v ČR; koncem roku měl již 8 

dospělých a 13 dětských členů z širokého okolí (Brandýs n. Lab., Říčany). Klub uspořádal 

víkendový seznamovací pobyt v červnu, dále srpnový Rodinný den s Albertem v rámci 

projektu „Rodiny spolu“ a říjnový víkendový pobyt s koňmi. V listopadu proběhlo setkání 

s pěstounkou Janou Frantíkovou ze SNRP na téma Geny, citová deprivace a výchova. 

Předsedkyní klubu byla Barbora Jungerová. 

 

Routa 

Rodinné centrum Routa, o. s., vzniklo v roce 2008 s cílem podporovat rodiny 

s dětmi připravovat rodičům program pro volný čas. Od 1. října 2010 uskutečňovalo tříletý 

projekt „Rodina a práce i pro Čelákovice“, pro nějž získalo podporu z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu a jenž měl vytvořit podmínky pro sladění 

rodinného a pracovního života rodin s dětmi. V roce 2010 to bylo bezplatné krátkodobé 

hlídání dětí rodičů hledajících zaměstnání. 

Předsedkyní rady obč. sdružení byla Mgr. Vratislava Tomášková. 

 

Občanská poradna Nymburk, o. s. 

Druhým rokem poskytovala odborné sociální poradenství jako sociální službu 

přispívající k řešení tíživých životních situací na principech bezplatnosti, diskrétnosti, 

nestrannosti a nezávislosti, ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence) a ve 

14 oblastech (mj. sociální dávky, pracovně-právní vztahy, bydlení, rodinné právo).  

Každou první středu v měsíci od 13 do 17 hodin byla otevřena pobočka této 

poradny v budově Městského úřadu. V roce 2009 (zřízena v květnu) poskytla konzultaci 26 

klientům, letos  39 klientům. V 68 % případů to byly ženy; průměrný věk všech klientů 

byl 54,21 let. Třetina dotazů se týkala dluhové sféry, insolvence a exekucí; následovala 

témata dědění, darování, společného jmění manželů, rozvodů a bydlení (příloha č. 92/10). 

 

Smíšená organizace zdravotně postižených 

měla na konci roku 350 členů (265 žen),  z toho 162 tělesně, 156 vnitřně, 17 zrakově 

a 15 sluchově postižených. Nejvyšší počet členů, 122, patřil do věkové kategorie 70 – 79 let. 

Kromě 260 čelákovických občanů byli členy organizace také postižení z Nehvizd, 

Vyšehořovic, Mochova, Horoušan, Kozovaz, Lázní Toušeně, z Prahy, Skorkova, Staré 

Boleslavi a Vykáně.  

Výbor zprostředkoval sobotní hodiny plavání a rehabilitace v Městském bazénu a 

rekondiční cvičení u jiných organizací. Oblíbené a využívané byly také autobusové zájezdy 

do polského příhraničí a do mladoboleslavského divadla, uskutečnily se také jednodenní 

poznávací zájezdy do Nelahozevsi a Třebízi a druhý do Mnichova Hradiště a Benátek nad 

Jizerou. 

Předsedou 9členného výboru byl jako v minulých letech Jaroslav Smolík a 

místopředsedou Stanislav Červenka (příloha č. 93/10). 
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Junák - svaz skautů a skautek 

V lednu se členové střediska zúčastnili tradičních her „Prahou plnou strašidel“ a „Po 

stopách polabských strašidel“, v dubnu se rangers a roveři utkali s roudnickými rovery 

v paintballu a v prosinci soutěžili se svým amatérským filmem na roverském uměleckém 

festivalu „Polibek múzy“. 

Výpravy vedly mj. na Mísečky, do Čtvrtníkova srubu na Šumavě, do Tanvaldu, do 

tetínských jeskyní. 

V červnu bylo nutno brigádnicky připravit tábořiště v lesích u Dobříše pro dva 

červencové tábory, jichž se účastnilo 60 dětí. Na nich proběhla celotáborová hra na téma 

přesídlení do jiné galaxie za situace, kdy Zemi ohrožuje výbuch Slunce. 

Skautská vystoupení na veřejnosti jsou zmíněna v měsíčních zápisech. V r. 2010 

mělo středisko 73 dětí a 19 dospělých v 5 oddílech. Vůdcem střediska byl do října Václav 

Špaček; na říjnovém střediskovém sněmu byl zvolen nový vůdcem Jaroslav Rada, 

zástupcem vůdce Anna Rysová a členy střediskové rady Marie Kopalová, Martin 

Macháček, Anna Radová, Jarmila Lencová, Klára Špačková, Martina Šímová a Karel Rys. 

 

Sojka - spolek mladých 

Zabývá se prací s dětmi a mládeží se zaměřením na pěstování česko-německých 

styků (jejím partnerem je organizace Sudetendeutsche Jugend Niederbayern/Oberpfalz). 

25. – 27. února se zástupci Sojky zúčastnili semináře o česko-německé spolupráci mládeže a 

o potírání pravicového extremismu mládeže v Ústí nad Labem a 4. května se další zástupci 

radili v bavorském městečku Schönsee při setkání organizací činných v oblasti česko-

bavorské spolupráce. 

Sojka zorganizovala velikonoční tábor v Pihlově u Lipna na téma „Doba kamenná“ 

a tradiční tábory v bavorském Gaisthalu: Tábor Gaisthal Klasik pro 13 – 16leté s tématem 

„Média“ a tábor Gaisthal Junior pro 8 – 12letéb s poznáváním podmořského světa. Ani 

letos nechyběl slavnostní ples a čtvrtletně vydávaný internetový časopis „Zobák dokořán“. 

V čele 9členné Rady sdružení byl předseda Petr Vondruška ,výkonnou 

místopředsedkyní byla Tereza Pražská z Čelákovic. občanské sdružení mělo 37 dětských 

členů, 41 mladých do 18 let a 44 dospělých (příloha č. 94/10). 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

Na výroční valné hromadě 27. února byli do svých funkcí opětovně zvolení na 

příštích 5 let starosta sboru Miloš Fridrich a velitel sboru a výjezdové jednotky Jiří Hanzl. 

Na konci roku měl sbor celkem 93 členů, z toho 25 dětí a mladistvých. 

Výjezdová jednotka měla 24 členů, z toho 6 žen. Zasahovala u 35 požárů, 8 

dopravních nehod a 41krát poskytla technickou pomoc. Častými zásahy bylo hašení 

odpadových kontejnerů, odemykání bytů, likvidace paliva vyteklého z automobilů a 

čerpáni vody z přeplněné studny u Městské knihovny, kde voda neustále ohrožuje suterén 

knihovny. Jednotka byla vybavena 2 cisternami CAS-25K a CAS-32 T815, 1 říčním 

motorovým člunem a dalšími 3 vozidly. Hasiči byli vybaveni zásahovými obleky Fireman 

III firmy Deva, přilbami Gallet a novými tlakovými lahvemi do dýchacích přístrojů Pluto-

300. Jednotka vykonávala požární dozor při 9 sportovních a společenských akcích a 

provedla 5 ukázek techniky na dětských dnech. 

Hasiči školili od října v rámci preventivního programu „Hasík“ děti v 2. ročníku ZŠ 
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J. A. Komenského. 

Hasičská družstva dětí a mládeže byla systematicky vedena k měření sil v okresních 

a regionálních soutěžích. Uveďme např. Memoriál Ladislava Báči (mladší na 5., starší žáci 

na 9. místě) Oujezdské útočení (mladší na 3., starší na 4. místě), závod Plamen v Hrusicích 

(mladší na 5., starší na 9. místě a branný závod v Tehově (mladší na 4., starší na 14. místě a 

dorostenci na 5. místě). O jarních prázdninách prožili týden v Huti u Zásady a v létě 2 

týdny na hasičském táboře v Miličíně (příloha č. 95/10). 

 

Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o. 

Dílna pořádala obvyklé kurzy, jako je jarní keramika na přání, tiffany, plstěné 

korále a šperky, batikovaný ubrus s potiskem, pletení pedigu, výroba stínidla na lampu ad. 

O prázdninách uspořádala dva 5denní kurzy s mottem „Afrika je černá paprika!“. Mimoto 

se podílela na mnoha akcích pro věřejnost (Den Země, Pojaření, Podzimní jarmark, 

Adventní jarmark), které jsou popsány v měsíčních zápisech. 

 

Asociace víceúčelových základních organizací ČR – TSČ  

Letecký modelářský klub sídlí v Rybářské č. 161 a má 25 členů od 10 let. 

Instruktorem mladých modelářů byl Vojtěch Skála. 

 

Klub přátel Jana Zacha 

Občanské sdružení propaguje a zajišťuje akce Základní umělecké školy Jana Zacha 

pro veřejnost. Organizovalo mj. loutková představení v sále školy, Svatojánskou divadelní 

pouť v Tvrzi, vystoupení žáků tanečního oboru v Kulturním domě, adventní program a 

vánoční koncerty. Finančně podporovalo žáky ZUŠ při jejich návštěvách jiných kulturních 

akcí, hradilo cestovní náklady a nákup pomůcek pro výtvarné oddělení školy. 

Předsedkyní sdružení byla Milena Nespalová, jednatelem Pavel Lhoták. 

 

Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 

Občanské sdružení připravilo maturitní ples oktávy A, dva jarní sportovní turnaje –

v bowlingu a v míčových hrách – a majáles (viz Květen). Sdružení se cílevědomě věnovalo 

podpoře guinejské dívky Haby Bah v rámci programu Adopce na dálku, pro niž pořádalo 

sbírky nejen na svých, ale také na městských akcích (příloha č. 96 a, b/10). 

Předsedkyní sdružení s 22 členy byla Ing. Radomíra Kopecká. 

 

Spolek pro varhanní hudbu 

Spolek pěstuje jednak tradici varhanních koncertů v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie, jednak usiluje o rekonstrukci jeho varhan. V r. 2010 zde uspořádal 5 koncertů, další 

koncert v kostele sv. Jakuba Většího v Zápech. Spoluorganizoval muzejní noc, noc kostelů, 

poutní slavnosti, adventní přehlídku chrámových sborů a zajišťoval hudební složku 

velikonočních a vánočních obřadů v kostele sv. Václava v Nehvizdech. Tyto akce jsou 

popsány v měsíčních zápisech. 

17členný spolek řídila 5členná správní rada v čele s jejím předsedou Ing. Dr. 

Ludvíkem Adámkem. 

 

Spolek přátel čelákovického muzea 

Spolek měl v r. 2010 69 členů, z toho 52 z Čelákovic, další z Prahy, Lázní Toušeně, 

Poděbrad, Mochova, Brandýsa nad Labem, Záp a dokonce z Ostravy a Znojma. Spolek 
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organizuje akce pro veřejnost konané v Městském muzeu – bylo to 6 koncertů, 1 večer 

poezie, 1 přednáška a 1 beseda  pro celkem 489 návštěvníků; dále se podílel na organizaci 

pouťových slavností a muzejní noci.  

V čele 5členné správní rady stál předseda o. s. Petr Polnický, v čele 3člené dozorčí 

rady JUDr. Jiří Červinka (příloha č. 97/10). 

 

Naše Čelákovice 

Občanské sdružení vydalo v tomto roce 4 čísla svého Zpravodaje (příloha č. 98/10). 

V duchu převážně ekologické orientace tohoto sdružení byla čísla věnována čističce 

odpadních vod, kácení stromů, zatěžování životního prostředí místními velkými podniky 

a především stále otevřené kauze mochovské paroplynové elektrárny. Autoři zaujímali 

kritická stanoviska vůči postupu vedení města ve zmíněných oblastech. 

V červnu byla vyhodnocena fotosoutež Rozkvetlá okna a balkóny Čelákovic. 

V čele sdružení s 22 členy byl Ing. Pavel Fišera. 

 

Dlouhá cesta 

Občanské sdružení pomáhá rodičům, jimž zemřelo dítě. Pokračoval projekt „Nejste 

sami“ usilující o vybudování sítě dobrovolných laických poradců-průvodců pro pozůstalé, 

ve spolupráci s Onkologickou klinikou Fakultní nemocnice Brno, Hasičským záchranným 

sborem Zlínského a Středočeského kraje a Fakultou sociálních věd Masarykovy univerzity 

v Brně. 

Podařilo se uspořádat 9 svépomocných setkání rodičů po celé republice, uspořádat 

vzpomínkovou výstavu dětských prací v Nových Butovicích, sportovní benefiční akce 

Neděle pro vaše srdce, turistický pochod a střelecký a fotbalový memoriál. 

Projekt „Barevný anděl“ se zabývá proměnou dětských pokojíčků, projekt „Prázdná 

kolébka“ organizuje svépomocná setkání maminek. 

Občanské sdružení mělo 90 členů, jeho předsedkyní byla Martina Hráská. 

 

Czela.Net 

Občanské sdružení s asi 800 členy provozuje místní internetovou síť, kterou 

systematicky rozšiřuje. Do provozu byl uveden nový hlavní spoj do internetu přes 

ČEZNet, optická páteř byla dotažena do Volmanovy ulice a připravovalo se optické vedení 

do Jiřiny. V Zápech byly do země zapuštěny chráničky pro budoucí vedení. Členové 

mohli sledovat televizní vysílání po síti (tzv. IPTV) na základě licence ostravské firmy 

Evkanet. 

Sdružení sponzorovalo obě základní školy, II. muzejní noc a Festival kašparů. 

V čele sdružení stála tříčlenná Rada ve složení Petr Hájek, Jan Hataš a Matěj Cyrín. 

 

Český svaz chovatelů 

Základní organizace uspořádala 2 velké výstavy zvířat (viz Červen a Září) a 10 

akvaristických burz s chovatelskou a mykologickou poradnou, při nichž chovatelé 

odpracovali celkem 1812,5 brigádnických hodin. Při posuzování zvířat na výstavách 

dlouhodobě pomáhají odborníci ze Střední zemědělské školy v Brandýse n. Labem. 

Chovatelé se aktivně účastnili výstav v okrese i v širším regionu (např. v Ovčárech, 

Slušticích, Staré Boleslavi, Sadské, Všestarech) a ze 14 výstav si přivezli 32 pohárů. 

V organizaci bylo registrováno 31 dospělých a 3 mladí chovatelé, jejím předsedou 

byl Petr Bajer (příloha č. 99/10). 
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Mykologický kroužek při Českém svazu chovatelů 

Členové kroužku pracují jako poradci na aquaburzách a na chovatelských výstavách 

na děkanství, spolupracují s kolegy z Mělníka a s handicapovanými spoluobčany ze Staré 

Boleslavi, jež zvou na své výstavy a umožňují jim bezbariérový vstup. Pořádají také besedy 

se známými mykology Ing. Baierem a Ing. Švecovou. 

I letos uspořádal kroužek povánoční „zamykání lesa“ – vycházka do Byšiček s 

občerstvením u p. Bezuchy. Dokonce se přitom podařilo nalézt penízovku sametonohou a 

třepenitku cihlovou. Vedoucím kroužku byl Ing. Josef Kadeřávek. 

 

Český rybářský svaz 

Místní organizace oslavila letos 90. výročí založení. Měla celkem 694 členů, z toho 

27 žen, 12 dětí do 15 let a 40 mladých do 18 let. Do revíru Grado rybáři vysadili mj. 3.000 

kg kapra, 100 ks štik a 300 ks pstruhů, do sdružených revírů Labe a Řehačka mj. 5.700 kg 

kapra, 100 kg štiky a 200 kg amura. Z rekordních úlovků jmenujme kapra o délce 76 cm a 

hmotnosti 8,2 kg (ulovil Josef Princ), štiku o délce 92 cm a hmotnosti 6 kg (Jaroslav 

Studnička) a amura od délce 95 cm a hmotnosti 10 kg (Vlastimil Procházka). Jisté obavy 

panovaly ze stále častějších úlovků sumců na Labi, na Gradě i na Řehačce, kteří by mohly 

v budoucnu likvidovat populaci ostatních ryb.    

 Před prázdninami byl uspořádán tradiční víkendový program pro dětský rybářský 

kroužek na Řehačce, jenž zahrnoval lov, soutěže, doprovod při kontrole revíru a lov 

potmě včetně nocování pod stanem. 

Předsedou místní organizace byl Jiří Eichler, hospodářem Pavel Jindřich, vedoucím 

Rybářské stráže Milan Karpíšek a kroužek mladých rybářů vedl Josef Mrázek.  

 

Klub kaktusářů 

je součástí Společnosti českých pěstitelů kaktusů a sukulentů. V roce 2010 uspořádal 

ve spolupráci s Městským muzeem a SPČM 4 přednášky, členové se zúčastnili pražského 

kaktusářského sympózia, Dračí sluje v Pískové Lhotě a zamykání sezóny v Chrudimi. 

Předsedou klubu, jejž tvořilo 63 členů nejen z Čelákovic, ale z celých středních 

Čech a Prahy, byl Ing. Zdeněk Červinka, jenž zastupoval středočeské kaktusáře ve výboru 

Společnosti a byl také jeho místopředsedou. 

 

Český zahrádkářský svaz 

Výbor základní organizace uspořádal jarní instruktáž k řezu a roubování ovocných 

stromů, v červnu potom autobusový zájezd do Olomouce a na Svatý Kopeček a do 

zahradnictví v Bystrovanech a v říjnu tradiční návštěvu ovocnářské výstavy v Pěnčíně. 

Sezóna byla v listopadu  zakončena setkáním ve velkém sále Kulturního domu s ukázkami 

výpěstků ovoce a květin. 

V květnu byl vyhodnocen 17. ročník celostátní výtvarné soutěže „Děti na zahrádce“ 

mj. za účasti akad. malíře Vladimíra Vošahlíka. V kategorii 7 – 10 let, kresba a malba, 

získala Judith Frinková 1. místo a Petr Kudrnovský 3. místo (oba žáci ZUŠ), v kategorii 

polytechnických prací „Z“ byla Viktorie Citripková z MDDM druhá.  

Vedení ČZS udělilo v r. 2010 čelákovické základní organizaci stříbrnou medaili za 

zásluhy o rozvoj zahrádkářství. 

Druhá největší organizace na okrese Praha-východ měla 245 členů; 234 z nich 

hospodařilo v koloniích celkem na 6 ha půdy. Předsedou organizace byl Václav Bartůněk. 
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Myslivecké sdružení 

Ve střelecké soutěži Polabský pohár na místní střelnici získalo družstvo 2. místo. Se 

střeleckou soutěží byl také spojen zájezd do Kvasic u Kroměříže, s jejichž mysliveckým 

sdružením udržují čelákovičtí přátelské vztahy od r. 2007, kdy jim darovali zajíce na 

obnovu honiteb po zničující povodni na Moravě.  

Konaly se tři kynologické akce: Memoriál Václava Vančury (zvítězila fena 

německého krátkosrstého ohaře vedená Janem Dufkem), zkoušky speciálních vodních 

prací v lokalitě Hrad pro 11 psů a srpnový Memoriál Jarmila Pařízka s 27 psy. Členové 

sdružení měli 11 lovecky upotřebitelných ohařů a 3 psy lovecké upotřebitelnosti malých 

plemen. 

Při třech honech bylo sloveno jen 39 zajíců (plán 220), 46 bažantů, 250 divokých 

kachen, 7 srnců a 3 srnčata. Ze škodné zvěře bylo sloveno 10 lišek, 13 strak, 1 kuna skalní a 

1 prase divoké. 

Dlouhá zima se podepsala na zvýšených objemech krmiva rozneseného v honitbě: 

Myslivci spotřebovali 83,1 q jádra a 42 q plev. 

Sdružení mělo 43členů s věkovým průměrem 54,6 roku. Předsedou sdružení byl 

František Jarolím. 

 

Český svaz včelařů 

18 čelákovických včelařů, patřících do základní organizace České svazu včelařů 

v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, hospodařilo na konci roku se 113 včelstvy. Vytěžili 

celkem 2.640 kg medu a 42 kg vosku, vyměnili 37 matek. Dotaci 10 tis. Kč z městského 

rozpočtu využili na nákup včelích matek šlechtěných na mírnost a menší rojivost při 

zachování výkonnosti. 

Nižší výnos medu v tomto roce byl způsoben chladným a vlhkým předjařím a 

jarem. Ještě v červnu to vypadalo, že med nebude vůbec, ale nakonec „zamedovaly“ lípy a 

slunečnice. 

Včelařským důvěrníkem byl Jiří Mrňavý. 

 

 

PŘÍLOHY 

 

1/10  ředitel Technických služeb o lednové sněhové kalamitě, ZMČ 2/2010 

2/10  „Rada města revokovala starostovo jmenování“, TOK 13. 1. 2010 

3/10  „Jaroslav Šíma opět v Africe“, ZMČ 3/2010 

4 a/10  „Výstava šperků a obrazů“, ZMČ 2/2010 

4 b/10  „Šperky a obrazy z tvorby Moniky Kopecké, Jindřicha Lercha  

   a Evženie Chramostové“, katalog výstavy 

5 a/10  otevřený dopis občanských sdružení z 5. 2. 2010 

5 b/10  odpověď předsedy ČSSD Jiřího Paroubka z 22. 2. 2010 

5 c/10  odpověď předsedy představenstva RWE Martina Herrmanna z 24. 2. 2010 

6 a/10  výstava „Řemesla Polabí III“, plakát 

6 b/10  „Vernisáž výstavy Řemesla Polabí III“, ZMČ 2/2010 

7/10  „Pachatelé vloupání do restaurací dopadeni“, TOK 24. 3. 2010   

8/10  výstava „Indonésie: Jáva – Bali“, plakát 

9 a/10  výstava k 90. výročí místní rybářské organizace, pozvánka 

9 b/10  „Čelákovičtí rybáři slaví 90 let!“, ZMČ 3/2010 
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10/10  přednáška Jemenské stapelie a jiné sukulenty, pozvánka 

11 a/10 Zpravodaj Naše Čelákovice 1/2010 

11 b/10 vyjádření Rada města a vedoucí odboru živ. prostředí k informacím 

  ve Zpravodaji o. s. Naše Čelákovice, ZMČ 3/2010 

12 a/10 „Výstava historických pohlednic“, ZMČ 5/2010 

12 b/10 výstava Historické pohlednice Čelákovic, pozvánka 

13/10  Petice za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí, 2. 4. 2010 

14/10  Polabský motoráček 2010, plakát 

15/10  „Česko čte dětem“, ZMČ 5/2010 

16/10  GASKtour 2010, plakát 

17 a/10 „Concerto de resurrectione“, ZMČ 4/2010 

17 b/2010 „Vzkříšení v Čelákovicích“, ZMČ 5/2010 

18/10  taneční soutěž Lyra Dance Cup, leták 

19/10  „Letos jsme oslavili již počtvrté Den Země“, ZMČ 6/2010 

20/10  výstava Malý salón, plakát 

21/10  vysvěcení kapličky v Přerově n. Labem 24. 4., ZMČ 6/2010 

22/10  konference „Životní prostředí v regionu“ 27. 4., plakát 

23/10  Májové okouzlení 1. 5., pozvánka 

24/10  majáles 7. 5. 2010, plakát 

25/10  koncert ke Dni matek 8. 5., ZMČ 4/2010 

26/10  Noc kostelů 28. 5., plakát 

27 a/10 výstava Trávy a bambusy, ZMČ 6/2010 

27 b/10 výstava Trávy a bambusy, leták 

27 c/10 výstava Trávy a bambusy, pozvánka 

28/10  „Pivrnce“ pokřtili Haškové, 29. 5., ZMČ 6/2010 

29/10  „Koncert zdrojem potěšení“, ZMČ 6/2010 

30 a /10 koncert Jiřího Stivína 3. 6., pozvánka 

30 b/10 „Stivínův triumfální návrat do Čelákovic“, ZMČ 7-8/2010 

31/10  dětský den ODS 5. 6., plakát 

32 a/10 výstava zvířat 18. – 20. 6., plakát 

32 b/10 výstava zvířat 18. – 20. 6, katalog 

33/10  4. setkání rodáků Sedlčánek 19. 6., plakát 

34 a/10 II. čelákovická muzejní noc 19. 6., ZMČ 6, 7-8/2010 

34 b/10 muzejní noc v Městské knihovně, ZMČ 7-8/2010 

35/10  „Trénink musí pořádně bolet“, ZMČ 9/2010 

36/10  Festival kašparů 26. 6., plakát 

37/10  výstava „Jak se žije v mateřských centrech...“, plakát 

38/10  výletní loď Porta Bohemica, plakát a plavební řád 

39/10  „Oslava 80 let založení“, ZMČ 9/2010 

40/10  výstava Stará Boleslav - významné duchovní místo české země, plakát 

41/10  program Pouťových slavností 14. 8. 2010 

42/10  výstava fotografií Egypt, pozvánka 

43/10  32. okresní výstava zvířat Čelákovice 17. – 19. 9. 2010, katalog 

44/10  výstava Od Husa k církvi husitské 25. 9. 2010, pozvánka 

45/10  „Výzva pro region“, letáky 

46/10  Setkání na Labi 25. 9. 2010, pozvánka 

47/10  „Křížek u nádraží se dočká opravy“, ZMČ 6/2010 
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48/10  výstava Naši obojživelníci ve fotografii, pozvánka 

49/10  Týden knihoven 4. – 8. 10. 2010, pozvánka a seznam vystavujících 

  

50/10  7. ročník literární soutěže Městské knihovny, vyhlášení a seznam oceněných 

51/10  hudební festival Jinej přístup 8. 10. 2010, plakát  

52/10  předvolební kampaň v září a v říjnu 2010, plakáty, letáky 

53 a/10 Čelákovické TOPnoviny, říjen 2010 

53 b/10 Čelákovické zrcadlo, č. 1/2011 

53 c/10 Dementi města – starosta a místostarostové o Městském stadionu, říjen 2010 

53 d/10 Dementi města – starosta a místostarostové o výběrových řízeních, říjen 

2010 

53 e/10 „Jak je to s Městským stadionem“, „Strany děkují voličům“, ZMČ 11/2010 

54 a/10 „Zadluženost města se snížila“, ZMČ 9/2010 

54 b/10 „Dluhy a jejich splácení“, ZMČ 10/2010 

54 c/10 „Se starostou města o rozpočtu...“, ZMČ 1/2011 

54 d/10 „Rozpočet byl v minulosti ...“ , ZMČ 2/2011 

54 e/10 „Máme zdravé městské finance?“, Zpravodaj Naše Čelákovice 3/2010 

55/10  přehled výsledků voleb do Zastupitelstva města, ZMČ 11/2010 

56/10  Benefiční koncert pro Haby Bah, pozvánka 

57/10  výstava Putování za předky, pozvánka 

58/10  koaliční smlouva „Partnerství  2010 – 2014“ 

59 a/10 Návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva města, 26. 10. 2011 

59 b/10 Návrh na neplatnost voleb – vyjádření Dr. Rýdla, 5. 11. 2010 

60/10  „Vzpomínka na Jardu Petráse“, ZMČ 1/2011 

61/10  výstava Významné osobnosti našeho města, pozvánka 

62/10  Návraty, 6. 11. 2010, plakát 

63/10  „Zadržený dealer pervitinu je venku“, TOK 24. 11. 2010 

64 a/10 pořad Slepá noc mi klepá na dveře,  11. 11. 2010, plakát 

64 b/10 „Vzpomínka na (...) Františka Vinanta-Petišku“, ZMČ 11/2010 

65/10  Usnesení Krajského soudu v Praze, 16. 10. 2010 

66 a/10 zahájení adventu v Čelákovicích, 27. 11. 2010, plakát 

66 b/10 výstava Z ruky, 27. 11. 2010, pozvánka 

66 c/10 Vánoční setkání 2010, 27. 11. 2010, plakát  

66 d/10 první adventní koncert, 27. 11. 2010, plakát 

67/10  prohlášení zastupitele PaedDr. Luboše Rýdla, 30. 11. 2010 

68/10  medailony členů Rady města, ZMČ 12/2010 

69/10  Protokol o předání funkce starosty 

70 a/10 adventní koncert 18. 12. 2010, plakát 

70 b/10 adventní koncert 11. 12. 2010, plakát 

70 c/10 adventní přehlídka chrámových sborů, plakát 

70 d/10 „Adventní přehlídka chrámových sborů“, ZMČ 1/2011 

71/10  „Advent v knihovně“, ZMČ 1/2011 

72/10  „Odešla významná osobnost čelákovické kultury“, ZMČ 2/2011 

73/10  vítání občánků na Městském úřadě, ZMČ 2010 

74/10  počet cestujících dle sčítacích kampaní 2010) 

75/10  Semiramis, o. s., v Čelákovicích 2010  

76/10  Zpráva o bezpečnostní situaci v Čelákovicích 2010 



63 

 

77/10  zeleň 2010 

78/10  školství v Čelákovicích k 15. 10. 2009 

79/10  „Kaliméra, efcharistó“, ZMČ 1/2011 

80 a/10 „V Kostelní ulici se našly hroby“, TOK 21. 4. 2010 

80 b/10 „Záchranný archeologický výzkum v Kostelní ulici“, ZMČ 5/2010 

81/10  Zpráva o činnosti Městského muzea 2010 

82/10  Městská knihovna 2010   

83 a/10 Kulturní dům 2010 

83 b/10 Programy Kulturního domu leden – prosinec 2010   

84 a/10 „Mistryně světa v aerobiku...“, ZMČ 12/2010 

84 b/10 „Evropský titul opět putuje do Čelákovic“, ZMČ 7-8/2010 

85/10  „Další mistr světa z Čelákovic“, ZMČ 3/2011 

86/10  SK Union v roce 2010, statistika 

87/10  městská organizace KSČM v roce 2010 

88/10  místní sdružení ODS v roce 2010 

89/10  Církev československá husitská v roce 2010 

90/10  Církev bratrská v roce 2010 

91/10  Mateřské centrum v roce 2010 

92/10  Občanská poradna Nymburk v Čelákovicích 2010 

93/10  Smíšená organizace zdravotně postižených 2010 

94/10  Sojka-spolek mladých 2010 

95/10  Sbor dobrovolných hasičů 2010 

96 a/10 Bowlingový turnaj 8. 5. 2010, plakát 

96 b/10 Míčový turnaj 12. 6. 2010, plakát 

97/10  Spolek přátel čelákovického muzea 2010 

98/10  Zpravodaj Naše Čelákovice č. 2, 3, 4/2010 

99/10  Zpráva o činnost ZO Českého svazu chovatelů v roce 2010 

 

Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2010 sestavil městský kronikář 

PhDr. Mirko Nosek a text schválený Radou města přepsala do městské kroniky PhDr. 

Marie Svobodová.      

  


