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Rok 2009 
 

LEDEN 
 
Počasí: 1.–15. trvale mrzlo, zatažené a inverzní dny se střídaly s jasnými až polojasnými. 

Do 23. se udržela sněhová pokrývka, doplňovaná občasným sněžením (1., 2., 4., 5., 15. a 17.). 
Ranní teploty kolísaly od -2 po -14 ºC (12.), nejvyšší odpolední od -1 º po -12 ºC. 16.–23. přišlo 
oteplení, zataženo a časté mlhy, ranní teploty se zvýšily na -5 až +2 ºC a odpolední na -1 až +3 
ºC, 24.–28. za polojasna dosahovaly odpolední teploty +3 až +8 ºC. Poslední dva dny přinesly 
ochlazení a sněžení. Neobvykle příznivých sněhových podmínek využili učitelé tělesné výchovy 
na ZŠ J. A. Komenského a 2 týdny proháněli své žáky na běžeckém oválu školního hřiště na 
běžkách.   

1. provedl smíšený pěvecký sbor Pražští pěvci řízený Stanislavem Mistrem a varhaník 
Milan Janoušek Rybovu Českou mši vánoční v Husově sboru Církve československé husitské 
(příloha č. 1/09) 

Kontaktní místo systému Czech Point na odboru pro občanské záležitosti Městského 
úřadu rozšířilo od 1. ledna nabídku služeb o výpis z bodového systému řidičů, o výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů a o výpis z registru provozovatelů zařízení ke sběru 
autovraků. 

Tříkrálová sbírka organizovaná Farní charitou se tradičně konala před 
římskokatolickými kostely v Čelákovicích, Mochově a Nehvizdech a vynesla 16.200,- Kč.  

8. zasedala Rada města. Schválila smlouvu o převzetí práv a povinností na minihřiště 
UEFA s SK Union Čelákovice a zabývala se další obsáhlou hospodářskou a majetkoprávní 
agendou. Jednala o obsazení míst ředitelů tří městských příspěvkových organizací: Odvolala 
Jaroslava Špačka všemi hlasy z funkce ředitele Městského muzea k 31. 8. 2009 a přijala rezignaci 
ředitele ZUŠ Mgr. Bohumíra Hanžlíka a ředitelky Mateřské školy Rumunská Evy Vlčkové 
k témuž datu. Rada zastává názor, že „vzhledem k dlouholetému výkonu vedoucí funkce je pro 
další rozvoj zmiňovaných organizací a pro tvorbu nové koncepce jejich další činnosti změna na 
pozici ředitele krokem, umožňujícím využít zkušenosti stávajících ředitelů a přitom 
prostřednictvím ředitelů nově jmenovaných přinést nové náměty pro rozvoj a koncepci 
organizací“ (příloha č. 2/09). Rada svým usnesením poděkovala ředitelům za dlouholetou práci a 
vyjádřila přání, aby ve svých organizacích nadále působili, a vyhlásila výběrové řízení na funkci 
ředitele Městského muzea. Ředitelům bylo rozhodnutí Rady města oznámeno 16. ledna na 
Městském úřadě. J. Špaček byl ve funkci 37 let, B. Hanžlík 31 let a E. Vlčková 22 let. 

17. se 151 turistů vydalo na trasy 10, 15, 25, 35 a 50 km již 34. ročníku Tříkrálového 
pochodu, pořádaného oddílem turistiky TJ Spartak.  

15.–18. se v Brně konal mezinárodní veletrh turistických možností v regionech 
Regiontour 2009, na němž se Čelákovice prezentovaly prostřednictvím obecně prospěšné 
společnosti Zlatý pruh Polabí. 

26. byla Městskému úřadu doručena žádost 16 zaměstnanců Městského muzea 
Zastupitelstvu města, aby znovu zvážilo a přehodnotilo své rozhodnutí o odvolání Jaroslava 
Špačka z funkce ředitele Městského muzea (příloha č. 3/09). 

Do 27. byla ve vstupní místnosti Městského muzea k vidění výstava „Rok 1968 se 
zřetelem na Čelákovicko“, otevřená ještě v minulém roce. 

27. byli hlídkou brandýské policie zadrženi pachatelé násilné trestné činnosti, kteří od 
Silvestra do 26. ledna spáchali 5 útoků v Čelákovicích a další na Brandýsku. Muž a žena ve věku 
23 a 22 let přepadali chodce a cyklisty tak, že jim z pomalu jedoucího auta vytrhli tašku nebo 
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kabelku, a způsobili škodu za téměř 90 tis. Kč. I samotné zadržení bylo napínavé: Při silniční 
kontrole nereagovali na výzvu k zastavení, najížděli na policisty a ujeli k Tišicím, kde auto 
odstavili v poli a utekli. Policisté museli použít varovný výstřel. 

Od 29. ledna do 20. července vystavovalo Městské muzeum ve vstupní místnosti obrazy 
Čeňka Jandy. 

 
 

ÚNOR 
 
Počasí: 1.–8. při zatažené obloze a častých inverzích bylo ráno mezi +2 až +4 ºC a 

odpoledne mezi +3 až +8 ºC. 9.–22. ukončilo proudění chladného a vlhkého vzduchu inverzi a 
přineslo časté sněhové přeháňky (10., 11., 15.–17., 19.–22. napadlo celkem asi 15 cm). Ranní 
teploty kolísaly od -6 po +1 ºC, odpolední mezi -1 a +5 ºC. V teplé frontě 23.–28. bylo zataženo 
s občasným slabým deštěm, ranní teploty dosahovaly až +6 ºC a odpolední až +8 ºC.   

26. ledna a 2. února doručil petiční výbor ve složení Mgr. Terezie Petišková, Ing. Vladimír 
Bašus, Václav Dragoun, Jan Ferles a Milan Tichý do podatelny Městského úřadu petici 311 
občanů, požadující zrušení usnesení Rady města o odvolání J. Špačka. V únoru byly také 
zveřejněny žádosti představitelů některých vědeckých a kulturních institucí Radě města, aby 
odvolání ředitele J. Špačka zvážila (příloha č. 4/09).  

Zápis dětí do 1. třídy proběhl 5.–6. Do ZŠ J. A. Komenského zapsali rodiče 96 dětí (loni 
100), do ZŠ Kostelní 69 dětí (loni 38). Do prvního ročníku nastoupí v ZŠ J. A. Komenského 89 
dětí a v ZŠ Kostelní 58 dětí. 

Rada města zasedala 5. Schválila smlouvu s firmou K. Uhlíř, s. r. o., na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v ulicích Krátké, B. Smetany a Na Švihově za 870.352,- Kč, smlouvu s firmou 
BDM Stavební, a. s., Písek, na rekonstrukci dešťové kanalizace na náměstí a smlouvu s firmou 
Maděra a Šípek, s. r. o., Poděbrady, na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Na Stráni a Na 
Nábřeží za 558.943,- Kč. Vyhlásila konkurz na místo ředitele ZUŠ Jana Zacha a udělila právo 
užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských obřadech zastupiteli Josefu 
Pátkovi; zároveň ho pověřila ve smyslu zákona o rodině prováděním občanských sňatků. 

10. poskytlo Mateřské centrum rodičům malých dětí neobvyklou možnost otisknout 
dlaň nebo chodidlo svého dítěte do keramického kachle, který po vypálení vytvoří trvalou 
památku na dětství. Věk účastníků sahal od 7 měsíců do 12 let. Úspěšná akce se v tomto roce 
ještě několikrát opakovala. 

10. vystoupil Komorní soubor Jana Zacha a vokální sbor Kris kros kvintet ve 
vídeňském hotelu Radisson SAS Palais v koncertním cyklu Chopinovského festivalu 2008–09 
pořádaném Mezinárodní chopinovskou společností ve Vídni. Umělecký vedoucí souboru 
Bohumír Hanžlík připravil na přání organizátorů známá i neznámá díla B. Smetany, A. Dvořáka, 
Z. Fibicha a J. Suka. 

23. vyprávěl Ing. Josef Šalda v Městské knihovně o své cestě na Blízký východ 
v programu nazvaném Svatou zemí křížem krážem a doprovázeném promítáním fotografií. 

26. zasedalo Zastupitelstvo města. Schválilo kupní smlouvu s Družstvem vlastníků 
garáží v Čelákovicích na prodej 1.467 m2 pozemků mezi garážemi a nákladovou vrátnicí TOS za 
2.640.600,- Kč (tj. 1.800,- Kč/m2). Sporným bodem jednání byla cena pozemku – někteří 
zastupitelé vyjádřili názor, že je nízká. 

Zastupitelstvo schválilo předložený návrh na rozdělení dotace na činnost sportovních 
oddílů a občanských sdružení pro rok 2009 v celkové výši 1.525.000,- Kč. Žádost podalo 12 
sportovních a 18 ostatních organizací, z toho 5 organizací poprvé. 
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Organizace / ohlášený účel dotace 
Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

ZO Českého svazu chovatelů: výstavy, veter. činnost, 
poradenství 

40 35 

MO Českého rybářského svazu: mládež, vybavení 10 8 
Mykologický kroužek: výstavy, poradenství, mikroskop 10 10 
ZO Českého zahrádkářského svazu: přednášky, zájezdy – 8 
Klub kaktusářů: digitální projektor pro přednášky 15 10 
ZO Českého svazu včelařů Brandýs, katastr Čelákovic: osvěta, 
výměna matek, materiál na chov 

70 15 

Sdružení dobrovolných hasičů Čelákovice: 
mládež, soutěže, letní tábory 

20 15 

Sbor dobrovolných hasičů Sedlčánky: akce pro děti 10 10 
Junák: celoroční program 110 80 
Náboženská obec Církve československé husitské: učební 
pomůcky pro děti, aktivity seniorů 

20 15 

OS Mateřské centrum: celoroční provoz, akce 80 65 
OS Dlouhá cesta: projekt „Nejsi sám“ 20 10 
OS Sojka: volnočasové aktivity dětí, celoroční činnost 10 8 
OS Spolek pro varhanní hudbu: propagace, koncerty, obnova 
varhan 

45 35 

OS Spolek přátel čelákovického muzea: koncerty, besedy, 
přednášky 

50 40 

Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o.: kurzy keramiky pro ZŠ 16 16 
OS Klub přátel Jana Zacha: projekty „Zapojení ZUŠ do 
kulturního života města“ 

100 60 

Občanský výbor Záluží: akce pro děti, ocenění jubilantů 30 15 
Celkem 686 455 
Rezerva  20 
Rok 2008 759,8 390 + 

rezerva 60 
 
 

Přidělená dotace v tis. Kč Sportovní oddíl / 
ohlášený účel dotace 

Požadavek 
Podle 

člen.základny
Na náklady Za výsledky 

Celkem 
v tis. Kč 

TJ Spartak: rekonstr. 
sokolovny, zázemí pro 
Nohejbalový klub 

570 185 20 15 220

SK Union: Provozní 
náklady 

600 165 95 0 260

Tenisový klub: činnost 
klubu, údržba areálu 

186 45 27 0 72
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Volejbal.sport.klub: 
činnost klubu, správa 
areálu 

250 32 75 0 107

Orka florbal: celoroční 
činnost 

130 59 0 15 74

FBC-florbal: celoroční 
činnost 

30 19 0 0 19

Florbalový klub Crazy 
frogs: celoroční 
činnost 

50 40 0 0 40

1. Čelákovický klub 
vodáků a potápěčů: 
správa majetku 

150 34 25 35 94

AVZO TSČ Modeláři: 
rozšíření činnosti 

25 10 5 0 15

SK Záluží: 
modernizace areálu 

40 17 0 0 17

Aerobic Studio Vlaďky 
Barešové 

100 42 0 35 77

Sokol Sedlčánky: sport. 
a kult. akce 

15 4 3 0 7

Součet 2.146 652 250 100 1.002
Rezerva   48
Rok 2008 1.830 649 250 100 999 + 

rezerva 51
 
65 % 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 10 % podle výsledků. 

Nebyla schválena finanční podpora projektu „Polabský motoráček“ ve výši 30.000,- Kč, 
protože žadatel nedoložil účast občanů města na projektu. 

Zastupitelstvo projednávalo odvolání J. Špačka z funkce ředitele Městského muzea 
na základě petice občanů města, žádosti zaměstnanců Městského muzea, dopisu Spolku přátel 
čelákovického muzea a dopisů odborných historických pracovišť. Zastupitelé hlasovali o 2 
návrzích: Návrh na vyjádření nesouhlasu se způsobem odvolání J. Špačka vzhledem k jeho 
výjimečných zásluhám o město byl podpořen 9 hlasy, a žádost Radě města o přehodnocení jejího 
usnesení o odvolání J. Špačka podpořilo 8 zastupitelů.   

Ing. Moravec rezignoval na funkci předsedy kontrolního výboru a následně také na svůj 
mandát zastupitele k 27. únoru. Svůj krok zdůvodnil nesouhlasem s postupem při zástavbě 
proluky náměstí, při ustavení výboru pro životní prostředí a pokusy o ochromení práce 
kontrolního výboru (příloha č. 5/09). 

 
 

BŘEZEN 
 

Počasí: 1.–7. bylo zataženo, ráno +4 až +8 ºC a odpoledne +7 až +10 ºC. 8.–17. bylo 
proměnlivo, polojasno se střídalo s četnými přeháňkami, 9. a 10. padaly kroupy. Ranní teploty +2 



 5

až + 6 ºC, odpolední +7 až + 12 ºC. Studená fronta 18.–26. přinesla kromě poklesu teplot na 0 
až +3 ºC ráno a nejvýše +10 ºC odpoledne také poslední sníh této zimy: 18.–19. napadlo 5 cm a 
24. asi 1 cm sněhu. Ráno 25. s -2 ºC bylo nejchladnější. Od 26. se teploty zvyšovaly na ranní+3 až 
+8 ºC a odpoledních +10 až +14 ºC, nadále však při zatažené obloze.  

3. zpívala v Síni Jana Zacha Městského muzea „jazzová královna“ Jana Koubková za 
klavírního doprovodu Ondřeje Kabrny. Oživením programu byla improvizace na hudbu J. S. 
Bacha (příloha č. 6/09). 

5. schválila Rada města smlouvu s firmou Stavby, a. s., Říčany, na rekonstrukci budovy 
ZŠ Kostelní v celně 22.013.982,- Kč a vyhlásila konkurz na místo ředitelky Mateřské školy 
Rumunská. Rada se seznámila s peticí a dalšími dokumenty, které byly v lednu a v únoru 
doručeny Městskému úřadu ve věci odvolání J. Špačka, a potvrdila své rozhodnutí o jeho 
odvolání. 

7. se v zasedací místnosti Technických služeb konala tradiční oslava Mezinárodního 
dne žen pořádaná městskou organizací KSČM. K tanci a k poslechu hrála kapela Pohoda Jiljího 
Horáka z Mnichovic.  

7. se konal 7. ročník turnaje trojic mužů nad 40 let v nohejbalu K&K Cup. Místní 
postavili 4 formace, ale v souboji s 10 dalšími týmy neuspěly a skončily v semifinále. 

8. následovala další nohejbalová událost, první ročník turnaje trojic mužů O pohár 
Středočeského kraje za účasti 16 týmů. Domácí nasadili 2 formace, ale nejlepší se dostala jen do 
osmifinále.  

12. vystoupil v Síni Jana Zacha Městského muzea zoolog a kaktusář MUDr. Vít Zavadil 
z Kladna s přednáškou Za dobrodružstvím a kaktusy Mexika. 

12.–15. stálo na parkovišti u nákladové vrátnice TOSu šapitó Cirkusu Praga-Kopecký. 
Nabízel 4 představení za vstupné 180–220 Kč pro dospělé a 130–220 Kč pro děti nebo prohlídku 
zvěřince. 

14. po krátké nemoci zemřel PhDr. Ludvík Skružný, historik Městského muzea, 
v němž pracoval téměř 17 let. Několik roků byl zástupcem ředitele a v době, kdy Muzeum 
vydávalo Zpravodaj města Čelákovic, byl jeho šéfredaktorem. Dr. Skružný absolvoval 
Filozofickou fakultu brněnské univerzity a pracoval ve Východočeském muzeu v Pardubicích,  ve 
Středočeském muzeu v Roztokách a v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (příloha č. 
7/09). 

17. uspořádala Městská knihovna den zábavného malování s ilustrátorem dětských knih 
Adolfem Dudkem (příloha č. 8/09). 

V neděli 22. dopoledne byl v Nehvizdech, patřících do čelákovické římskokatolické 
farnosti, za účasti asi 200 občanů vysvěcen a na věž kostela umístěn nový zvon, odlitý firmou 
Tomášková-Dytrychová, s. r. o., Brodek u Přerova. Nese tři nápisy: Nahoře „Svatý Josefe, 
patrone rodin, oroduj za nás“, dole „Pro kostel sv. Václava v Nehvizdech L. P. 2009“, „Zvon byl 
odlit z daru rodiny Košťálovy a Brožíkovy“. (Josef Košťál, jenž výrobu zvonu zaplatil, se 
bohužel nemohl svěcení zúčastnit, protože byl těsně předtím hospitalizován se zápalem plic.) 
Zvon vysvětil arcibiskup pražský a primas český kardinál Miloslav Vlk za přítomnosti 
čelákovického faráře P. Richarda Scheucha a starosty Nehvizd Antonína Bendla. Po skončení 
slavnostního aktu vyzvedl autojeřáb nehvizdské firmy Nekolný, s. r. o., zvon na věž (příloha 
č. 9/09).  

22. vystoupila v modlitebně Církve bratrské ve Vašátkové ul. skupina Tak jo, hrající 
folk, country a bluegrass. 

23. otevřela komise 7 obálek s nabídkami firem na stavbu lávky přes Labe u Kovohutí. 
Bohužel, nejnižší nabídka činila 65,3 mil. Kč, což by i s dotací Státního fondu dopravní 
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infrastruktury bylo nad možnosti městského rozpočtu, jenž počítal se stavebními náklady podle 
projektu do výše 37 mil. Kč. Stavba lávky byla proto odložena na neurčito. 

25. byla v galerii U Radnice zahájena prodejní výstava fotografií Kouzlo Afriky. Večer 
akce pokračovala na hrádku Vokáleč Ladislava Čermáka besedou s autorem, cestovatelem 
Jaroslavem Šímou, spojenou s projekcí fotografií.  

25. se v sále restaurace U Strnadů v Sedlčánkách uskutečnilo pracovní setkání vedení 
města s občany nad možnostmi využití objektu bývalé sedlčánské školy. S návrhem radnice 
využít přízemí školy pro kulturní a společenské aktivity a prostor v 1. patře pro městské služební 
byty se přítomní občané z většiny ztotožnili. Přestavba na mateřskou školu, již požadovala petice 
z r. 2008, není výhodná z několika důvodů (malá kapacita školky, problematické zajištění 
stravování a nákladný projekt). 

28. pronesl Ing. Josef Šalda úvodní slovo na vernisáži výstavy Vysoké Tatry očima Jana 
Klabana v Síni Jana Zacha Městského muzea. Autor, čelákovický rodák, představil své snímky 
soch Matyáše Bernarda Brauna, čelákovických a regionálních motivů a krajin Vysokých Tater. Při 
vernisáži vystoupili klavíristé-žáci ZUŠ Jana Zacha Robin Böhm, Anna Kadlecová a Dominik 
Burda (příloha č. 10/09). 

28. uspořádalo Spring centrum v Sedláčkově ul č. p. 105 2. ročník „Dne krásy a módy“ s 
módní přehlídkou, ukázkou a kurzem líčení a s kadeřnickou poradnou, při němž se představily 
místní salóny La Dragonessa, Afrodita a Kost.ka (příloha č. 11/09). 

V březnu byla podepsána smlouva o zástavbě proluky na náměstí s firmou STOPRO-
INVEST, s. r. o., Praha 5. Za 7.150.000,- Kč jí bylo prodáno 2600 m2 pozemků v proluce. Firma 
musí vybudovat na své náklady inženýrské sítě, komunikace, parkoviště, chodníky, osvětlení, 
zelené plochy a mobiliář v hodnotě nejméně 8.350.000,- Kč a do 31. 5. 2010 podat žádost o 
kolaudaci. Město je podle smlouvy povinno dokončit přestavbu jižní strany náměstí do konce 
roku 2010.   

 
 

DUBEN 
 
Počasí: Dubnové počasí bylo nezvykle stálé a teplé, převažovala jasná obloha. Ranní 

teploty se pohybovaly od +5 do +11ºC,  od 26. až do +14 ºC, a odpolední od +13 do +25 ºC 
(nejtepleji 25.) Srážek bylo velmi málo, slabě zapršelo jen 7., 8., 17., 22., 23. a 29., déšť nepřinesl 
ani silný jihovýchodní vítr 26.–28.   

2. zasedala Rada města. Vedle obsáhlé hospodářské a bytové agendy souhlasila se 
zařazením členů Městské policie do vyšších platových tříd a zabývala se konkurzy na místa 
ředitelů Základní umělecké školy a Městského muzea. 

2. připravila Městská knihovna celodenní program Čteme s dětmi Andersena 
u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy. 

4. vyrazilo od sokolovny 154 turistů na 28. ročník pochodu Jarní přírodou po trasách 
10, 15, 25, 35 a 50 km. Akci tradičně organizuje odbor turistiky TJ Spartak. Týž den vodáci 
symbolicky odemkli Labe a pro veřejnost připravili Vejšlap jarním Polabím se startem před 
radnicí a s cílem v areálu v Nedaninách, kde na účastníky čekalo občerstvení a soutěže (příloha č. 
12/09). 

8. se 7 dětských čtenářů Městské knihovny v doprovodu knihovnice Nadi Pickové 
zúčastnilo vyhlášení výsledků 17. ročníku Ankety o nejhezčí dětskou knihu vydanou v roce 
2008, které se konalo v Památníku národního písemnictví v Praze.  
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9. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konala beseda s poslancem Evropského 
parlamentu za ODS Hynkem Fajmonem z Lysé nad Labem na téma „Evropská unie a euro“. 

10. předvedlo amatérské divadlo Katastrofa z Pardubic na hrádku Vokáleč Ladislava 
Čermáka hru amerického dramatika Benjamina Bedforda „Poslední zkouška“ v úpravě 
vedoucího souboru Patrika Ulricha. Jde o situační komedii o nepovedené schůzce zamilovaného 
nešiky (příloha č. 13/09).  

11. mohli zájemci zkusit štěstí při 2. ročníku rybářských závodů na Grádu pořádaných 
místní organizací Českého rybářského svazu. Přišlo 61 dospělých (startovné 150,- Kč) a 32 dětí 
(zdarma). Pomineme-li přemnoženého oukleje, byly nejčastěji ulovenými rybami sumeček 
americký a pstruh duhový a uloveni byli také úhoř říční a štika. Dětskými vítězi se stali Jakub a 
Ondřej Jarešovi z Čelákovic, dospělou kategorii vyhrál p. Kadlec z Benátek n. Jizerou. 

Také letos Klub železničních cestovatelů, Středočeský kraj a některé obce vypravily na 
trať z Mochova do Libice nad Cidlinou s odbočkou do Milovic Polabský motoráček, historický 
motorový vůz z 50. let. Poprvé vyjel 12. dubna, poté 1. května, 13. června, 5.–6. července, 1. a 29. 
srpna, 5. září a 5. prosince. Jízdenka do Poděbrad stála 50,- Kč, za psa a kočárek zaplatil cestující 
po 25,- Kč a za bicykl 50,- Kč (příloha č. 14/09). 

15. se v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského, na školním hřišti a v Městském bazénu konal 
7. ročník Mistrovství ČR o nejzdatnější mládež a střední školu, v Čelákovicích již podruhé. 
Soutěže, kterou pořáda).Svaz kulturistiky a fitness ČR a již Město Čelákovice dotovalo částkou 
10.000,- Kč, se zúčastnilo 57 chlapců a 35 dívek z 12 škol celé republiky. V hodnocení družstev 
zvítězilo Gymnázium Chomutov, druhé bylo Gymnázium J. Pekaře Mladá Boleslav a třetí 
Sportovní gymnázium Kladno. Reprezentant čelákovického gymnázia Jakub Filipec obsadil 40. 
místo. 

16. přijala pozvání Spolku přátel čelákovického muzea socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, 
CSc., a besedovala s posluchači v Síni Jana Zacha Městského muzea. Mluvilo se nejen o její 
disidentské minulosti, ale také postavení menšin  a o evropské integraci (příloha č. 15/09).  

17.–19. se v budově CMC konalo 6. česko-německé setkání mládeže 
„generation.EUrope2009“, na němž 100 mladých lidí z ČR a SRN diskutovalo o politické 
budoucnosti Evropské unie. Setkání uspořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn 
mládeže Tandem z Plzně. 

17. zveřejnila Mgr. Terezie Petišková, předsedkyně petičního výboru proti odvolání J. 
Špačka z funkce ředitele Městského muzea, otevřený dopis uchazeči o tuto funkci Mgr. Davidu 
Eisnerovi (příloha č. 16/09). 

20.–21. zorganizovala Farní charita Čelákovice v areálu děkanství sbírku oblečení a 
obuvi. Získané věci byly použity k humanitární pomoci v ČR a v zahraničí. 

Na 23. připravily odbor životního prostředí Městského úřadu, výtvarná dílna Labyrint a  
MDDM tradiční oslavu Dne Země. Děti z 13 tříd ze všech MŠ vyrobily postavy pohádkových 
bytostí z tříditelných surovin kromě skla. V Labyrintu jim Miroslava Šimonová předvedla, jak se 
vyrábí ruční papír. 

23. převzal Ing. Luboš Choura mandát volební strany ODS v Zastupitelstvu města, 
uvolněný rezignací Ing. Milana Moravce k 27. 2. 2009. Slib zastupitele složil na schůzi ZM 14. 5. 
2009. Průběh obsazení uvolněného místa byl velmi neobvyklý, protože během dvou měsíců od 
rezignace Ing. Moravce se zastupiteli za ODS stali postupně náhradníci Mgr. Jan Pechánek, Ing. 
Jarmila Šmerhová, Libuše Šaldová, Jan Tureček, František Šmerha, Rostislav Urubek, Zdeňka 
Zemanová a Ladislav Nosek, kteří vždy rezignovali a na jejich místo nastoupil další náhradník. 

23. proběhlo v Městské knihovně autorské čtení tvůrců publikujících na internetu z knihy 
Pavučina slov u příležitosti Světového dne knihy a autorských práv. 
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25. byla v Městském muzeu zahájena výstava obrazů Pavla Dvořáka. Úvodní slovo 
pronesl PhDr. Dušan Sedláček. Představil autora, žáka akad. malířů Šestáka a Horálka, jako 
realistického zpodobňovatele krajin Vysočiny, Šumavy a jižních Čech a jako obdivovatele tzv. 
městské krajiny, kterou na výstavě zastupovaly obrazy z Kampy a Starého Města pražského. Při 
vernisáži vystoupili žáci ZUŠ, klavíristé Dominik Burda a Lenka a Hana Vrbovy (příloha č. 
17/09). 

25. hostilo hřiště ZŠ J. A. Komenského 24 družstev na 8. ročníku Memoriálu Ladislava 
Báči, mládežnické soutěže v požárních útocích. V kategoriích mladších i starších žáků zvítězily 
Popovičky, nejlepší z dorostu byly Říčany, místní mladší žáci obsadili 8 místo. 

26. vystoupila v Husově sboru Církve československé husitské (dále jen CČsH) hudební 
skupina C & K Vocal s pořadem Písně pašijové. 

28. koncertovala v Síni Jana Zacha Městského muzea známá hudební skupina Traxleři ve 
složení Petr Traxler – mandolína, kytara, Věra Traxlerová – housle a Jiří Traxler – kytara (příloha 
č. 18/09). 

30. se sešlo asi 100 čarodějnic na zahradě MDDM, po soutěžích prošel jejich průvod 
městem a následovala čarodějnická hostina opět na zahradě MDDM. Týž den uspořádala pálení 
čarodějnic také městská organizace KSČM na hřišti ZŠ J. A. Komenského za účasti europoslance 
Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc. 
 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: Květnové počasí bylo velmi nestálé. Převažovala jasná až polojasná obloha, ale 

v západním proudění často přicházely krátké přeháňky (4., 5., 6., 7., 10., 12., 16., 19., 21., 22., 26., 
28.). 29. se v bouřce spustilo krupobití. Teplotně lze měsíc rozdělit na chladnější první polovinu 
(ranní teploty +8 až + 15 ºC, odpolední +13 až +26 ºC) a teplejší druhou polovinu, kdy se ranní 
teploty příliš nezměnily, ale odpolední dosahovaly +21 až +30 ºC (nejtepleji 26.). 

V květnu zahájilo v Čelákovicích činnost kontaktní místo Občanské poradny 
Nymburk. Toto občanské sdružení poskytuje bezplatnou, diskrétní a nestrannou pomoc 
občanům v jejich tíživé životní situaci formou informací, rad i praktickou pomocí. Poradna byla 
otevřena každou první středu v měsíci od 13 do 17 hodin v kanceláři v přízemí staré radnice, 
kontaktní pracovnicí byla Václava Zajíčková. Rada města schválila v dubnu příspěvek na provoz 
kontaktního místa v r. 2009 ve výši 19.900,- Kč. 

První máj slavila veřejně jen městská organizace KSČM. Na shromáždění v parku u 
Městské knihovny promluvil kandidát KSČM do Evropského parlamentu Ing. Petr Gregor a člen 
Zastupitelstva Středočeského kraje Zdeněk Milata. Odpoledne následovala tradiční májová 
veselice s hudbou před restaurací Athény, jíž se zúčastnil také poslanec JUDr. Stanislav Grospič 
(příloha č. 19/09). 

3. v noci likvidovali místní dobrovolní hasiči požár lodi na pozemku v Přístavní ulici. 
K výročí porážky fašismu položili představitelé města květiny k pomníku padlých a na 

dalších pietních místech ve městě již 7., zástupci KSČM 8. a 9. května u pomníků osvobození 
v Sedlčánkách a v Záluží. 

7. udělil ministr vnitra nstržm. Jiřímu Hanzlovi, příslušníku jednotky Hasičského 
záchranného sboru ve Staré Boleslavi a veliteli Sboru dobrovolných hasičů v Čelákovicích, 
medaili Za statečnost. 2. ledna 2009 zachránil s kolegou život občanovi, pod nímž praskl led na 
vodní ploše bývalé pískovny v obci Lhota, a pomohli dalším hasičům, kteří se při záchraně 
tonoucího sami ocitli v ohrožení života (příloha č. 20/09).  
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7. schválila Rada města smlouvu s firmou Tannaco, a. s., Poděbrady, na výstavbu 1. 
etapy cyklostezky podél Labe ve výši 4.714.925,- Kč a smlouvy s firmami Kenast, s. r. o., Pečk,y a 
Benjamín, s. r. o., Buchlovice, na dodávku vnitřního vybavení rekonstruované a rozšířené 
Mateřské školy v ul. J. A. Komenského 1586 v celkové výši 1.296.514,80 Kč. Rada přijala do 
vlastnictví Města na základě darovací smlouvy pomník ve Stankovského ulici věnovaný 
zaměstnancům firmy Volman padlým ve 2. světové válce. Rada jmenovala Mgr. Davida Eisnera 
do funkce ředitele Městského muzea a Mgr. Viktoriji Hanžlíkovou Krafovou do funkce ředitelky 
ZUŠ Jana Zacha od 1. 9. 2009 a schválila kritéria přijímání dětí do mateřských škol ve městě ve 
školním roce 2009/10. 

9. uspořádal Městský dům dětí a mládeže 5. ročník nepostupové soutěžní přehlídky 
amatérských tanečních kolektivů Čelákovická duběnka. Soutěžilo 85 družstev ze středních a 
východních Čech, v oboru výrazového tance se v kategorii B/2 umístily Lentilky z MDDM 
Čelákovice na 4. místě s choreografií Anděl a ďábel. 

10. koncertovala v Husově sboru CČsH varhanice Jaroslava Potměšilová a sbor Pražští 
pěvci řízený Stanislavem Mistrem.  

12. odpoledne byl v Labi po Kovohutěmi asi 4 m od břehu nalezen utonulý starší muž. 
Místní dobrovolní hasiči vytáhli tělo z vody a předali ho kriminalistům a zdravotní záchranné 
službě. 

12. byl Husův sbor svědkem předpremiéry Pražského jara. Klavíristka Petra Matějová 
hrála na kopii kladívkového klavíru z r. 1805 skladby J. V. H. Voříška, V. J. K. Tomáška, J. 
Haydna a F. Mendelssohna-Bartholdyho, s nimiž 30. května vystoupila na Pražském jaru (příloha 
č. 21/09). 

12. zahájila v Městské knihovně Mgr. Ilona Füzéková poutavou přednáškou svou výstavu 
Příroda Tanzanie v reálu i v umění, v níž představila své zážitky z únorové cesty po národních 
parcích západní Tanzanie a z jihu země.  

13. vystoupil s tradičním „velkým“ programem, letos nazvaným Za okny, taneční obor 
ZUŠ Jana Zacha. V Kulturním domě se dopoledne dvakrát představil před žáky základních škol a 
večer pro veřejnost.  

14. uspořádal Klub kaktusářů v Síni Jana Zacha přednášku s diapozitivy Martina Tvrdíka 
z Úval na téma „Kaktusy Patagonie a Střední Ameriky“. 

14. se sešlo Zastupitelstvo města. V úvodu složil slib zastupitele Ing. Luboš Choura 
(ODS). Zastupitelé jednali o petici občanů z ulice Na Stráni požadující snížení výšky korun lip a 
odstranění těch stromů, jejichž kořeny ohrožují rodinné domky. Zrušili usnesení z minulé schůze 
o přijetí dotace 20 mil. Kč na stavbu lávky přes Labe, protože projektant zvýšil její cenu nad 
možnosti městského rozpočtu, a rozhodli o přesunu části dotace na stavbu cyklostezky od kostela 
k železničnímu mostu. Na žádost Klubu železničních cestovatelů, o. s., zastupitelé přehodnotili 
svůj zamítavý postoj k poskytnutí finančního příspěvku a odhlasovali ho v poloviční výši, tj. 
15.000,- Kč pro rok 2009. ZM vydalo Změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice, zřizující ve východní části areálu TOS smíšenou zónu obchodu a služeb a plochu 
izolační zeleně. Ke sporu s firmou SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy přijalo ZM usnesení 
odmítající výtku, že Město neoprávněně zasahuje do výkonu práva stavebníka při přestavbě 
hotelu Černý beránek na byty. Město je názoru, že Certifikát, podle něhož stavba probíhá a jenž 
nahrazuje stavební povolení, je neplatný. Zkrácené stavební řízení, na jehož základě byl certifikát 
vydán, neproběhlo podle názoru Města řádně. Toto usnesení podpořilo 12 zastupitelů, 7 
zastupitelů se zdrželo hlasování. Zastupitel Pátek navrhl Ing. Šaldu do funkce předsedy 
kontrolního výboru, ale návrh nebyl schválen. 

17. se v hale BIOS odehrály zápasy 12. ročníku májového florbalového turnaje O 
putovní pohár starosty města Čelákovic. Zvítězil tým FBK Čelákovice. 
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V druhé polovině května byl přemístěn pomník obětem 2. světové války z firmy Volman 
z původního místa před vrátnicí TOSu, kde se nyní ocitl na oploceném parkovišti, dál na západ 
za bývalou vrátnici.  

19. uspořádal SPČM v Síni Jana Zacha Městského muzea koncert Viola d´amore-dua. 
Vystoupili Jiří Šimáček – housle, viola d´amore, Karel Prokop – klavír a Eva Děkanová – soprán 
se skladbami J. Myslivečka, B. Martinů ad. (příloha č. 22/09).  

21. byl Sboru dobrovolných hasičů slavnostně předán nový motorový člun Marine 17H, 
zakoupený z prostředků města (460.000,- Kč) a z dotace Středočeského kraje (305.000,- Kč). 
Může být využit při povodních, při vyhledávání a evakuaci osob a při odstraňování ekologických 
havárií. Už jízda člunu po hladině okysličuje vodu, jak se potvrdilo zač. r. 2006 při zamoření Labe 
tzv. mrtvou vodou po úniku kyanidů z Draslovky Kolín (příloha č. 23/09).  

21. zorganizovalo Místní sdružení ODS promítání filmu Velký podvod s globálním 
oteplováním a následnou besedu s europoslancem Hynkem Fajmonem v Síni Jana Zacha 
Městského muzea (příloha č. 24/09). 

23. byla v Síni Jana Zacha zahájena výstava Malý salón 2009 dokumentující tvorbu žáků 
ZUŠ Jana Zacha v tomto školním roce (příloha č. 25/09). 

24. vystoupil v Husově sboru CČsH pěvecký sbor Bojan z Brandýsa n. Labem se 
sólistkou Alenou Tichou řízený sbormistrem Vojtěchem Vančurou. Na varhany hráli Milan 
Janoušek a Pavel Skalák. Zazněla díla J. B. Foerstera, Josefa Klazara a Viléma Černíka. 

24. získal slovenský kulturista Peter Tatarka 1. místo v kategorii do 90 kg na 
Mistrovství Evropy v Novém Sadu v Srbsku a 3. místo na Světových hrách na Tchaj-wanu 
(„olympiáda“ neolympijských sportů), konaných 16.–26. 7. Proč o něm píšeme? V letech 2002–
2009 pracoval tento hutní inženýr v čelákovických Kovohutích (příloha č. 26/09). 

25. začaly motoráčky jezdící do Neratovic stavět na nové zastávce Brandýs n. Labem-
Zápská, zřízené v místě bývalého nádraží u přejezdu přes Zápskou ulici. 

25.–29. uspořádal MDDM Dětské olympijské hry města Čelákovic pro žáky 
základních škol a pro primu–kvartu Gymnázia. Podle olympijského bodování byli v kategorii do 
11 let nejúspěšnější M. Dosoudil. a T. Glauschová a v kategorii do 15 let D. Poběrežský a P. 
Bašíková (všichni ZŠ J. A. Komenského). Hlavními organizátory her byli Eva a Miloš Bukačovi, 
Město dotovalo akci částkou 6.000,- Kč. Děti soutěžily v atletických disciplínách, kopané, tenisu, 
přehazované, vybíjené, basketbalu, volejbalu, plážovém volejbalu, plavání a florbalu (příloha 
č. 27/2009). 

28.–31. se v Mladé Boleslavi konala postupová přehlídka 6 amatérských divadelních 
souborů Středočeského kraje „Popelka na dlani“. Představení Jablka mládí čelákovického 
divadelního souboru Tyl bylo nominováno na podzimní přehlídku „Popelka Rakovník“ a Božena 
Vítovcová dostala cenu za režii tohoto představení. 

Před volbami do Evropského parlamentu se ve městě konalo několik veřejných akcí 
pořádaných politickými stranami za účasti jejich představitelů. 21. byl voličům k dispozici 
kandidát Hynek Fajmon (ODS) na setkání před Obecním domem, 30. se před radnicí konala 
předvolební akce ČSSD (s doprovodným programem pro děti na hřišti ZŠ J. A. Komenského) za 
účasti poslankyně Anny Čurdové a 31. vystoupil na podobné akci KSČM její kandidát Jaromír 
Kohlíček.  

V květnu byly při výstavbě kanalizačního řadu na náměstí odhaleny základy mohutné 
budovy měšťanského pivovaru z 15. století o rozměrech 32 x 15 metrů, jenž stál až do roku 
1845 uprostřed náměstí. Následná úprava trasy kanalizace, instalace ocelových chrániček a 
obetonování stály 42.548,- Kč. Bohužel, při další opravě nesprávného usazení kanalizační šachty, 
která již nesouvisela s archeologickým nálezem, stavební firma část základů na východní straně 
vybagrovala a odvezla (příloha č. 28/09). 
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ČERVEN 
 

Počasí: Chladnější počasí z konce května trvalo do 6. Bylo zataženo, vanul silný západní 
vítr, ranní teploty kolem +10 ºC a odpolední do +17 ºC. 9.–18. bylo většinou jasno až polojasno 
a teploty se zvýšily na ranních +12 až +17 ºC a odpoledních +21 až +29 ºC (nejvyšší 18.), ale 
často přicházely přeháňky, 11. odpoledne také bouřka s vydatným deštěm. Od 19. vládla studená 
fronta, bylo převážně zataženo s téměř každodenními přeháňkami; bouřky s lijavcem se objevily 
25., 29. a 30. Ranní teploty klesly na +12 až +15 ºC, odpolední na +17 až +22 ºC. Teprve 29.–30. 
se oteplilo a odpolední hodnoty šplhaly k letním +28 ºC. Průtrže mračen 24., 25. a počátkem 
července vyvolaly katastrofální tzv. bleskové povodně na Novojičínsku, Jesenicku, Děčínsku, 
Semilsku a v povodí Blanice a vyžádaly si 15 obětí na životech. 

1. oslavily děti svůj svátek na zahradě MDDM Staročeským jarmarkem se střelnicí, 
kolotočem, loutkovým divadlem, jarmarečními písněmi a dalšími atrakcemi typickými pro staré 
jarmarky (příloha č. 29/09). 

4. byli pracovníci a žáci MDDM pozváni na recepci Help the Children Party na zahradě 
britského velvyslanectví v Praze. Velvyslankyně Spojeného království Linda Duffield jim 
poděkovala za pravidelnou účast v charitativní sbírce Pomozte dětem! (Žluté kuře).  

4. zasedala Rada města a schválila mj. cenu 390,- Kč/m2 na dobu 10 let za pronájem 
hrobového místa na městském hřbitově, smlouvu na rekonstrukci místních komunikací 
v Sedlčánkách ve výši 5.040.413,- Kč bez DPH s firmou Silnice Čáslav-holding, a. s., Čáslav. 

5. byla v 16 hodin fanfárami a salvami z historických zbraní zahájena „1. čelákovická 
muzejní noc“ konaná v rámci 5. ročníku Festivalu muzejních nocí. Všechny expozice včetně 
výstavy byly volně přístupné. V Tvrzi vystoupilo alternativní divadlo ZUŠ Jana Zacha s výstupem 
Rande Vous–V pozdní večer a s dramatizací Stankovského románu Vnučka farářova, tančily 
soubory Ravelin a Impudici, na historické nástroje hrála skupina Řemdih. Skupiny Ravelin a 
Impudici rozbily v parku u Městské knihovny vojenský tábor, představily historické zbraně a 
šermířské souboje. V parku stály také stánky s výrobky starých řemesel připravené Městským 
domem dětí a mládeže.  

Večer se na pódiu postaveném pod svahem konala představení Kálečova zednářského 
divadla (Ladislav Čermák, Michal a Hana Burdovi, Milan Tichý) „Konec zemana Káleče“, „Co 
přinesla a odnesla voda aneb čelákovický přívoz“ a „Poselství z pravěku aneb loučení…“. 
Burdovo pásmo o přívozu se skládalo z 11 obrazů doprovázených promítáním snímků starých 
Čelákovic a zaniklých přívozů.  

V noci následovalo ohňové vystoupení skupiny Karson. Ředitel muzea Jaroslav Špaček 
prováděl návštěvníky areálem kostela Nanebevzetí Panny Marie, v expozici košíkářství a 
v archeologické laboratoři viděli návštěvníci práci košíkáře a archeologa „naživo“. K programu 
patřila také přehlídka historických řemesel připravená výtvarnou dílnou Labyrint na statku 
v Rybářské ulici včetně ražby pamětní mince 1. muzejní moci a skautský test zdatnosti při 
přesunu na lanech.  Sponzoři František Jampílek (Lázně Toušeň), Libor Holý (samoobsluha 
v Jiřině), Petr Kárník (Praha-Klánovice), místní sdružení ODS, AMI Restaurant Čelákovice, Dr. 
Helena Snítilá (Čelákovice), SPČM a Michal Burda-Studio Cicero věnovali Muzeu celkem 
52.200,- Kč. Město uhradilo náklady ve výši 15.000,- Kč a tržby činily 61.860,- Kč. Akce měla 
mimořádný ohlas (příloha č. 30/09).  

5. - 6. se konaly v pořadí druhé volby do Evropského parlamentu. V Čelákovicích se z 
8854 registrovaných dostavilo do volebních místností jen 2862 voličů, tj. 32,32 % (celostátní 
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účast 28,22 %), a  odevzdali 2849 platných hlasů. Kandidovalo celkem 33 volebních stran (příloha 
č. 31/09). 

 
 Čelákovice Česká republika 

volební strana % hlasů % hlasů mandátů 

Občanská demokratická strana 41,38 31,45 9 
Česká strana sociálně demokratická 16,77 22,38 7 
Komunistická strana Čech a Moravy 10,42 14,18 4 
Křesťanská a demokratická unie-
Československá strana lidová 

4,73 7,64 2 

 
6. museli místní dobrovolní hasiči násilně vniknout do bytu v 2. patře domu č. p. 1584 

ve Stankovského ulici, z něhož byl cítit unikající plyn. Hasiči našli v bytě mladou ženu, kterou 
vyvedli z domu a předali lékařské záchranné službě. 

6. uspořádal florbalový klub Orka tradiční Den dětí ve sportovním areálu Na Nábřeží se 
soutěžemi a táborákem. 

9. koncertovalo v římskokatolickém kostele Trio cantabile (Lydie Härtelová – harfa, 
Ludmila Vernerová – zpěv, Václav Kunt – příčná flétna). Instrumentální a vokální skladby G. F. 
Händela, I. Loudové, M. Ravela ad. k tématu Biblické postavy doprovodil P. Richard Scheuch 
výkladem k jednotlivým starozákonním postavám (příloha č. 32/09). 

Rada města se mimořádně sešla ještě 11. a schválila smlouvu s firmou BDM stavební, 
a. s., Písek na rekonstrukci splaškové kanalizace na náměstí za 2.272.901,- Kč. 

12. zahájila čelákovická výtvarnice Ivona Kociánová vernisáží výstavu svých obrazů 
v kině Luft v Lysé nad Labem. 

12. byl mimořádně ukončen školní rok v ZŠ Kostelní kvůli začátku rekonstrukce nové 
budovy školy. Kancelář školy se začátkem června přestěhovala do klubovny haly BIOS, do konce 
června byla otevřena jen školní družina pro omezený počet žáků. 

12.–14. uspořádalo čelákovické středisko Junáka velkou skautskou terénní hru v rámci 
krajského kola Svojsíkova závodu. V chlapecké kategorii zvítězil čelákovický tým Bílí tygři, 
v dívčí kategorii družina Andromedy z Kladna. Město podpořilo závod částkou 8.000,- Kč 
(příloha č. 33/09). 

12.–14. se na Městském stadionu konalo krajské kolo hry Plamen pořádané Sborem 
dobrovolných hasičů. 

13. pořádal 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků druhé kolo Mistrovství ČR 
v manévringu motorových člunů. V jeho rámci soutěžila družstva o Pohár města Čelákovic. 
Čelákovičtí zvítězili, v konkurenci 30 závodníků získali 3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili i 
Pohár. 

14. vystoupili na Jarním koncertu v Husově sboru CČsH varhaník Milan Janoušek a 
klarinetista Jan Czech.  

14. zemřel po těžké nemoci v nedožitých 59 letech Zdeněk Fürst, od 1. 11. 1990 do 
31. 3. 2001 ředitel Kulturního domu v Čelákovicích. Ve své domovské obci Mochově byl v roce 
1994 zvolen místostarostou a v letech 1998, 2002 a 2006 starostou, v posledním volebním období 
byl starostou uvolněným. 

15. uspořádal Městský úřad v Kulturním domě pracovní setkání k projektu optimalizace 
trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany. Správa železniční dopravní cesty jako investor a 
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SUDOP Praha jako projektant představily návrh vedení trati v katastru Čelákovic a Záluží, 
protihluková opatření, představu zvýšení trati v Jiřině a novou podobu nástupišť. 

17. jednalo Zastupitelstvo města. Schválilo závěrečný účet města za rok 2008 bez 
výhrad, schválilo přijetí dotace na rekonstrukci ZŠ Kostelní ze státního rozpočtu ve výši 3 mil. 
Kč. Zastupitelé schválili úvěr z Fondu rozvoje bydlení pro tento rok dvěma žadatelům na opravu 
rodinných domků ve výši 50 a 70 tis. Kč. Na základě výsledků setkání s občany z 25. 3. bylo 
schváleno zadat zpracování projektové dokumentace pro využití bývalé školy v Sedlčánkách pro 
společenské a kulturní aktivity a pro služební byty lékařů nebo učitelů. Zastupitelstvo napodruhé 
zvolilo předsedu kontrolního výboru. K návrhu ODS na zvolení Ing. Šaldy se připojily Strana 
zelených a Čelákovická změna, ostatní volební strany kandidáta nenavrhly. V tajné volbě byl Ing. 
Šalda zvolen. 

19.–21. se v areálu na děkanství konala oblastní výstava zvířat (s tradicí od r. 1931) 
pořádaná základní organizací Českého svazu chovatelů. 60 chovatelů vystavilo 32 ks hrabavé a 45 
ks vodní drůbeže, 152 holubů, 161 králíků, dále okrasné ptactvo, holandské kozičky, medvídky 
mývaly, terarijní zvířata a akvarijní rybky. Výstavu navštívilo 458 dospělých a 254 dětí (příloha 
č. 34/09). 

20.–21. se v Čelákovicích odehrál celostátní volejbalový turnaj Kooperativa Cup 
juniorek.  

20. uspořádal Mykologický kroužek na děkanství přednáškové pásmo na téma Příroda 
v okolí Čelákovic. O přírodních lokalitách, obojživelnících, houbách a broucích vyprávěli Martin 
Šandera, David Macháček, Josef Kadeřávek a Radek Sejkora, o ochraně biotopů a plazů hovořili 
pracovníci Muzea přírody Český ráj v Prachově. 

21. proběhl na nádvoří Městského muzea 4. ročník Svatojánské divadelní pouti, 
přehlídky divadelních inscenací literárně-dramatického oboru ZUŠ Jana Zacha tohoto školního 
roku. Začalo se třemi Nezbednými pohádkami Josefa Lady, následovaly inscenace Malý princ a 
Trochu jinak, pět příběhů podle Starého zákona. Jednu z Ladových pohádek sehrál divadelní 
soubor Tyl, dalšími hosty byl folklórní soubor Šáteček ze Semic, jehož tanečníci to v krojích na 
rozpáleném nádvoří vůbec neměli snadné)  a E-kvintet ZUŠ Jana Zacha (příloha č. 35/09).   

24. uspořádali bývalí členové pěveckého souboru Radost koncert lidových písní 
k oslavě 50. výročí založení souboru. Iniciátorem oslavy byl Miloslav Mleziva, sbormistr souboru 
v letech 1963 –1999. Soubor vznikl při Obci baráčnické, r. 1974 přešel pod Kulturní klub 
pracujících. Dnes již sice neexistuje, ale vzpomínkové odpoledně přivedlo do Husova sboru 
mnoho pamětníků (příloha č. 36/09). 

30. uspořádalo v Síni Jana Zacha Městského muzea občanské sdružení Naše Čelákovice 
besedu o stavu životního prostředí ve městě. Před asi dvacítkou posluchačů vystoupili Ing. 
Milan Havel ze sdružení Arnika, RNDr. Jan Topinka z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a 
MUDr. Eva Rychlíková z České inspekce životního prostředí (příloha č. 37/09). 

 
 

ČERVENEC 
 
Počasí: Do 7. bylo jasno až polojasno, avšak s četnými bouřkami a deštěm, s ranními 

teplotami kolem 19 až 20 ºC a odpoledními 28 až 29 ºC. Od 8. do 18. vládla velká, proměnlivá 
oblačnost přinášející četné srážky i bouřky. Ranní teploty mírně klesly na +16 až +21 ºC, 
odpolední kolísaly od + 21 po +30 ºC. Od 19. ubylo oblačnosti na polojasno, pršelo jen 25. a 28., 
ale teploty se příliš neměnily. 23. červenec (ráno +21, odpoledne +35 ºC) byl nejen nejteplejším 
dnem, ale přinesl také v 17:45 hod. desetiminutový ničivý náraz větru, jaký pamětníci nezažili. 



 14

Velkoobjemové odpadové kontejnery byly odtlačeny do vzdálenosti 50 m, ulomené koruny 
stromů se válely po ulicích, zatarasily dokonce vchod do domů v Rumunské ul. a Na Požárech. 
Padly i celé stromy – vrba na ostrově u zdymadel, v Sedlčánkách jeden strom rozbořil zeď 
lemující pozemek U Přívozu a další spadl na garáž, stromy padly na vozovku v ul. Prokopa 
Holého, 28. října a na železniční trať u mostu. Vedení elektrického proudu bylo strženo 
U Přívozu a v ul. J. A. Komenského. Některým vysokým budovám v ul. Masarykově, Na Stráni, 
Volmanově a B. Koutníkové vichřice poškodila ploché střechy, starším domům v Sedláčkově ul. 
shodila tašky na chodník. Město odstraňovalo následky téměř 2 týdny s pomocí najatých firem, 
které ošetřovaly vyvrácené dřeviny a likvidovaly ulomené větve. Jejich služby stály 285.087,- Kč 

Od července do září byla ve vstupní místnosti Muzea přístupná výstava Kámen v 
pravěku, připravená z nálezů od neolitu po období Keltů, získaných v regionu působnosti 
Muzea. Autorem výstavy byl archeolog Muzea Mgr. Pavel Snítilý (příloha č. 38/09). 

V rámci Čelákovického kulturního léta koncertovaly v červenci a v srpnu před 
Kulturním domem countryová kapela Druhej dech, bigbeatové kapely Drtivá většina a Fobos a 
dechovková Veselinka. 

4. byla zahájena výstava Šicí stroje a móda našich předků v Městském muzeu. Při 
vernisáži promluvil Bedřich Štauber, ředitel Oblastního muzea v Lounech, z jehož sbírek byla 
část exponátů zapůjčena, a vystoupili Dominik Burda (klavír) a Jana Lahodná (klarinet). K vidění 
byl také nejstarší šicí stroj dovezený do Čech Vojtou Náprstkem r. 1863, zapůjčený Národním 
technickým muzeem. 

4. se na stadionu U Hájku za účasti asi 1200 diváků odehrály zápasy 7. ročníku 
fotbalového turnaje O pohár starosty města Čelákovic. Město letos přispělo pořadatelům 
částkou 19.000,- Kč. Tradičně se účastnily SK Slavia Praha a 1. FC Brno a nově Viktoria Žižkov a 
Slovan Liberec, zvítězila Slavia, která ve finále porazila FC Brno 5:1 (příloha č. 39/09). 

7. ukončila Diakonie Broumov, poskytující sociální služby občanům z okraje společnosti, 
mimořádnou humanitární sbírku v Čelákovicích. Žádány byly boty, oblečení, bytový textil a 
domácí potřeby. 

11.–12. se na kurtu Na Nábřeží konalo Mistrovství České republiky juniorek v plážovém 
volejbalu. Z 16 dvojic byly nejlepší Martina Bonnerová – Barbora Hermannová z pořádajícího 
klubu Blue Sport Praha (příloha č. 40/09). 

8. koncertoval na pozvání SPČM v Síni Jana Zacha patnáctiletý britský houslista Asanga 
Baer s klavírním doprovodem Bulharky Christiny Jordanové. Předvedli díla Telemannova, 
Bachova, Mozartova, Montiho, Smetany ad. (příloha č. 41/09). 

9. schválila Rada města smlouvu s firmou ITES, s. r. o., Stochov, na vybudování 
plynových kotelen v č. p. 1531, 1532 a 1534 za 1.819.258,- Kč a smlouvu s firmou Pragosport, 
a. s., Praha 6, na vybudování hřiště pro míčové hry v areálu ZŠ J. A. Komenského za 2.990.626,- 
Kč. Pro zřízení veřejného osvětlení podél cyklostezky schválila smlouvu s firmou Jarmil Brož-
Elektroservis, Týnec nad Labem, ve výši 1.339.676,- Kč a pro rekonstrukci chodníků v areálu 
rekonstruované Mateřské školy v ul. J. A. Komenského smlouvu s firmou Silnice Čáslav-holding, 
a. s., Čáslav,  za 1.553.861,- Kč. 

22. odpoledne byli místní dobrovolní hasiči a profesionální jednotka ze Staré Boleslavi 
přivoláni k likvidaci včelího roje, jenž se usadil u vrátnice TOSu. Hasiči přenesli roj do blízkého 
lesa. 

Koncem července vznikla v Čelákovicích základní organizace Strany zelených. Jejím 
předsedou se stal člen Zastupitelstva města za tuto stranu Mgr. Miloš Špringr. 

25. na stadionu U Hájku zvítězil SK Union v 1. kole Ondrášovka Cupu (bývalý Pohár 
ČMFS) nad nováčkem České fotbalové ligy Vltavínem Praha 2:1.                 
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SRPEN 

 
Počasí: 1.–9. byla oblačnost proměnlivá, ranní teploty 16 až 21 ºC, odpolední 26 až 

31 ºC. 10.–12. přešla studená fronta s deštěm, ale 13.–25. se vrátilo krásné letní počasí. Bylo 
převážně jasno, pršelo jen 17., 21., 22. a 25., ranní teploty kolísaly od 12 do 19 ºC a odpolední od 
22 do 33 ºC (nejtepleji bylo 17.). 26.–31. přinesla studená fronta více oblačnosti v odpoledních 
hodinách a mírné snížení nejvyšších teplot na +22 až +26 ºC, avšak bez deště. 

S účinností od 1. byl do funkce tajemníka Městského úřadu jmenován Jan Baran. 
Konkurzu se zúčastnili 4 uchazeči. 

6. schválila Rada města dvě smlouvy s firmou Strabag, a. s., Beroun, a sice na výstavbu 
komunikací v obytné zóně Pod Přerovskou cestou za 1.206.438,- Kč a na rekonstrukci ulice 
U Kovárny za 5.704.944,90 bez DPH. Dále schválila smlouvu s firmou ZEPRIS, s. r. o., Praha 4, 
na rekonstrukci dešťové kanalizace v Kostelní ulici za 3.835.512,- Kč. Rada udělila právo užívat 
závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských obřadech zastupiteli Ing. Luboši 
Chourovi a pověřila ho prováděním občanských sňatků. 

7. zemřel Prof. Ing. Dr. Miloslav Ferles, DrSc., profesor organické chemie na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze. Narodil se 7. 2. 1922 v Čelákovicích, absolvoval 
brandýské gymnázium, za války pracoval ve vysočanských laboratořích Spolku pro chemickou a 
hutní výrobu a po osvobození vystudoval chemii. 

V sobotu 15., spolu se svátkem Nanebevzetí Panny Marie, proběhly tradiční pouťové 
slavnosti pořádané Spolkem pro varhanní hudbu, Městským muzeem a SPČM. V sobotu 
vystoupil na nádvoří muzea písničkář Vojta Kiďák Tomáško, orchestr Radost a Veselinka a 
komorní kvartet Miroslava Laštovky. Sluncem rozpálené nádvoří neulehčilo vystoupení 
tanečníkům a zpěvákům spolku Dykyta z Přerova n. Labem. V parku u knihovny předvedla 
skupina Jana Kohouta z Plzně ukázky ze života indiánů, nechyběly houpačky, kolotoč a střelnice 
ani stánky s řemeslnickými výrobky. Večer následoval koncert Evy Štruplové, sólistky opery 
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, a varhaníka Jana Kalfuse v římskokatolickém 
kostele, na němž provedli Händelova, Mozartova a Schubertova díla s duchovní a mariánskou 
tematikou. V neděli 16. byla sloužena poutní mše. 

20. odpoledne se mohli zájemci svézt na 45minutové okružní plavbě po Labi při akci 
ODS „Poplujte s námi na jedné lodi“ (příloha č. 42/09).  

21. byla ukončena 1. etapa záchranného archeologického průzkumu na budoucím 
staveništi v proluce na náměstí. Bylo rozhodnuto, že nelze zahájit vlastní stavbu a že je nutno v 
průzkumu pokračovat. 

V srpnu byla dokončena oprava nádražní budovy, jejímž investorem bylo Generální 
ředitelství Českých drah. Za 19.320.000,- Kč byla budova zateplena, byla opravena fasáda a 
opatřena novou tmavěčerveno-béžovou barvou, vyměněna okna a dveře, střešní krytina, okapy a 
komíny, položena nová dlažbu, postavena nová sociální zařízení, nová plynová přípojka a kotelna 
a zřízena nová pokladna v místě bývalé čekárny. 

26. porazila na stadionu U Hájku česká reprezentace do 18 let tým Bavorska 4:3 
v mezinárodním juniorském Turnaji Václava Ježka. 

Tradičně poslední prázdninovou sobotu, tentokrát 29., se konaly dvě akce: Odpolední 
dětské Loučení s prázdninami, uspořádané již potřinácté Městskou organizací KSČM a letos 
navštívené asi 150 dětmi, a večerní hudební festival Statek fest v Irish Music Pubu v Rybářské 
ulici. Na jeho 4. ročníku za účasti asi 200 posluchačů vystoupilo 11 kapel z Prahy a mnoha míst 
středních Čech, např. Qwil, Lyndon Town a Loyca (příloha č. 43/09). 
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30. ve 14 hodin byla slavnostně otevřena rekonstruovaná a rozšířená budova Mateřské 
školy v ul. J. A. Komenského č. p. 1586 za účasti starosty, místostarostů a asi 150 občanů. Po 
oficiálním otevření školky si návštěvníci mohli celou budovu prohlédnout, pro děti byl připraven 
pestrý program – pohádka Kašpárek a princezna, skákací hrad, balonková show, diskotéka, 
výtvarná dílna. Náklady na rekonstrukci, chodníky a vnitřní vybavení činily 36.108.000,- Kč. Část 
prostředků byla získána prodejem bytových domů v ul. Rumunské, Prokopa Holého a V Prokopě 
a využita byla také část úvěru od České spořitelny určeného původně pro rekonstrukci ZŠ 
Kostelní. Budovu rekonstruovala kolínská firma Kompres, s. r. o, vnitřní vybavení dodaly firmy 
Kenast, s. r. o., Pečky, a Benjamín, s. r. o., Buchlovice. Školka má po dostavbě 7 tříd pro 168 dětí, 
3 terasy a zmodernizovaný stravovací a technický sektor. Původní budovu z 80. let převzalo 
v roce 1992 město, v době populačního útlumu zde v letech 1996–2006 sídlila speciální škola, 
klubovny Městského domu dětí a mládeže a fitness centrum (příloha č. 44/09). 

 
  

ZÁŘÍ 
 

Počasí: Do 10. bylo převážně jasno až polojasno s příjemnými letními teplotami: ráno 
mezi +10 až +19 °C a odpoledne mezi +21 až + 27 °C. Od 11. do 17. přibylo oblačnosti, ale od 
18. se vrátilo jasné až polojasné počasí s teplotami babího léta: ráno mezi +7 až +16 °C a 
odpoledne od +16 do +25 °C (nejtepleji 16. a 23.). Měsíc byl však velmi suchý, drobně zapršelo 
jen 3., 10., 24. a 29. 

1. se čelákovická rodačka Věra Gissingová, roz. Diamantová, zúčastnila vzpomínkové 
jízdy z Prahy do Londýna vlakem nazvaným Winton Train. Vlak byl vypraven u příležitosti 70. 
výroční neuskutečněného posledního záchranného transportu židovských dětí z Protektorátu do 
Británie, jenž měl vyjet 1. 9. 1939. Stoletý sir Nicholas Winton, organizátor transportů, přivítal 
vlak na londýnské Liverpool Station. 

1. se ujali funkcí noví ředitelé městských příspěvkových organizací. Viktorija 
Hanžlíková Krafová, ředitelka ZUŠ Jana Zacha, se narodila r. 1959 v Krasnojarsku v Rusku. 
Vystudovala Hudební konzervatoř Musorgského v Petrohradě a po absolutoriu vyučovala hru na 
klavír v hudební škole. Od r. 1995 vyučovala na ZUŠ Jana Zacha a od r. 2000 externě na 
Pedagogické fakultě UK, kde také v r. 2008 ukončila studium oboru klavír – hudební výchova  

Mgr. David Eisner, ředitel Městského muzea, se narodil r. 1978 v Brandýse n. Labem a 
po maturitě na tamějším gymnáziu vystudoval zeměpis a historii na Přírodovědecké a Filozofické 
fakultě UK. Jako středoškolský učitel působil na gymnáziích v Neratovicích a v Čelákovicích. 
Jeho cílem je přivést do Muzea různé generace občanů vhodnými programy a navázat spolupráci 
se spolky a s občany k rozvoji osvětové činnosti v regionu (příloha č. 45/09).  

1. zahájily 4 třídy ZŠ Kostelní nový školní rok v učebnách ZŠ J. A. Komenského kvůli 
probíhající rekonstrukci nové budovy školy. 

2. se na stadionu U Hájku střetl SK Union v 2. kole Ondrášovka Cupu s FK Bohemians 
Praha. Prohra 1:4 znamenala vyřazení Unionu z turnaje. 

Začátkem měsíce došlo k úniku oleje z hydraulického systému lisu v Kovohutích 
poté, co se utrhla příruba jeho hydraulického válce. Přes okamžité odčerpávání uniklo menší 
množství oleje do kanalizace a přes podnikovou čističku do Labe, kde byl olej zachycen nornými 
stěnami a Vapexem díky pohotové reakci místních hasičů. 

3. rozhodla Rada města o zvýšení nájemného z městských bytů v Milovicích pro rok 
2010 na 58,03 Kč/m2 a schválila posílení nepřetržité služby v centrále městského kamerového 
systému od r. 2010. 
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5. se na stadionu v Houštce běžel 47. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém. 
Zvítězil 55letý Miloš Smrčka z BK Říčany, jenž pokořil 17 259 metrů. 

Zastupitelstvo města zasedalo 16. Jednalo o rekonstrukci hotelu Černý beránek a 
přijalo 2 usnesení: Investor SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy, předloží do 20. 10. 2009 vyjádření 
k návrhu kupní smlouvy pozemků pod budovou a grafický podklad k umístění parkoviště a 
trafostanice. Pokud nebudou příslušné smlouvy uzavřeny do listopadového zasedání ZM, podá 
Město žalobu na neplatnost zkráceného stavebního řízení. Zastupitelé schválili příspěvek 52.000,-
Kč výtvarné dílně Labyrint na výzdobu nádražní haly profesionálním grafitti a americkou retuší 
(České dráhy by se měly podílet částkou 27.000,- Kč). Hlavními motivy výzdoby byly budovy 
radnice, fary, římskokatolického kostela a Městského muzea, ústředním motivem se stal městský 
znak. Výzdoba byla na podzim také dokončena. ZM vydalo Změnu č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Čelákovice, která stanovila funkční plochy v lokalitě Třebízského IV a nově 
definovala některé funkční plochy v ul. Za Kovárnou a na náměstí 5 května pro smíšené obchody 
a služby v bytových domech. Na žádost starosty Brandýsa n. Labem-Staré Boleslavi schválili 
zastupitelé příspěvek 40.000,- Kč provozovateli brandýské nemocnice firmě PP Hospitals, s. r. o., 
na prázdninový provoz pohotovosti na chirurgickém oddělení a zároveň požádali Středočeský 
kraj o zřízení lékařské pohotovostní služby  pro děti i dospělé v Brandýse n. Labem-Staré 
Boleslavi.  

Starosta seznámil zastupitele se záměrem firmy ATEL vybudovat ve spolupráci s firmou 
RWE paroplynovou elektrárnu o výkonu 1000 MW na katastru obce Mochov poblíž rozvodny 
Čechy-střed. Dále sdělil, že Město dostalo v srpnu 2009 žádost o prodej pozemku u chatové 
osady v Sedlčánkách, na němž by investor chtěl postavit čerpací stanici chladicího systému 
elektrárny. Starosta byl toho názoru, že před jakýmkoli rozhodnutím Zastupitelstva je nutno 
svolat pracovní schůzku ZM a společnosti RWE a získat všechny potřebné informace. Zastupitel 
Pátek navrhl uspořádat v této věci referendum a zastupitel Iglo požadoval přesunout rozhodnutí 
do nového volebního období, protože žádná z volebních stran neměla tento projekt v programu, 
a ZM proto nemá politický mandát k rozhodnutí. 

18.–19. se v areálu na děkanství konala 31. okresní výstava zvířat, již navštívilo 492 
dospělých s 240 dětmi. Dalších 396 dětí přišlo v rámci školní výuky. 67 chovatelů vystavilo 161 ks 
drůbeže, 167 holubů, 205 králíků, holandské kozičky, medvídci mývalové, terarijní zvířata a 
akvarijní rybky (příloha č. 46/09). 

19. byla vernisáží v Síni Jana Zacha Městského muzea zahájena výstava obrazů JUDr. 
Karla Malečka nazvaná Rokům navzdory. 92letý malíř, jehož dílo je zařazováno k fauvistickému 
expresionismu, ve svém úvodním slově parafrázoval myšlenky Henri Matisse: Malíř nemůže 
napodobovat přírodu, protože nikdy nebude dokonalý. Fotografie je přesnější a rychlejší. Obraz 
musí sdělit něco z autorovy fantazie a přimět diváka k zamyšlení. V hudební části vernisáže 
vystoupili klavíristé Dominik Burda a Anna Kadlecová, žáci ZUŠ Jana Zacha (příloha č. 47/09). 

28. se mnozí čelákovičtí občané zúčastnili mše sloužené papežem Benediktem XVI. 
na louce u silnice na Mělník ve Staré Boleslavi. Místenky na mši bylo nutno si zajistit s 
dvouměsíčním předstihem. Papež strávil v ČR 3 dny,  Starou Boleslav navštívil u příležitosti 
Národní svatováclavské pouti. Ráno si prohlédl baziliku sv. Václava, od 9:45 sloužil mši a v 12:30 
odjel do Prahy. Vzhledem k dopravním omezením bylo pro čelákovické účastníky nejjednodušší 
vyjet v 6 hodin ráno do Staré Boleslavi na kolech.  

25.–28. se v Novém Městě na Moravě konalo finále skautského Svojsíkova závodu. 
Čelákovický chlapecký tým Bílí tygři (Mikuláš Matoušek, Václav Janáč, Vojtěch Jasenovec, Tomáš 
Kořínek a Jindřich Špaček) obsadil v konkurenci 27 týmů 6. místo. Byli zároveň jediným týmem 
ze Středočeského kraje (příloha č. 48/09). 
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ŘÍJEN 

 
Počasí: Velmi teplé zářijové počasí pokračovalo až do 12. Bylo proměnlivo se silným 

západním větrem a občasnými drobnými srážkami, ale teploty byly vysoké: Ráno od +8 do 
+18 °C a odpoledne od +13 do +24 °C (nejtepleji 7.) Studená fronta 13.–18. přinesla do Polabí 
prudké ochlazení, každodenní deště a silný vítr a ve výše položených oblastech státu způsobila 
sněhovou kalamitu srovnatelnou se zimním obdobím. Ranní teploty klesly na +2 až +26 °C a 
odpolední na +3 až +6 °C. 19.–30. sice již téměř nepršelo a oteplilo se (ráno + 4 až + 11 °C, 
odpoledne + 6 až + 14 °C), ale město na několik dnů přikryla inverze. 

1. Rada města vyhlásila konkurz na ředitele Městské knihovny a souhlasila se zřízením 
dalšího detašovaného pracoviště ZUŠ Jana Zacha v budově ZŠ v Zelenči. Rada jmenovala 
starostu města Ing. Bohumila Klicperu na základě doporučení výběrové komise vedoucím 
hospodářského odboru Městského úřadu od 1. 1. 2010. Tajemník Městského úřadu jmenoval Ing. 
Klicperu do funkce a dosavadního vedoucího Františka Šamšu jmenoval do téže funkce na dobu 
určitou po dobu, kdy bude Ing. Klicpera vykonávat funkci uvolněného zastupitele. Důvodem 
tohoto kroku byla snaha napravit nedostatek, ke kterému došlo na základě skutečnosti, že Ing. 
Bohumil Klicpera, který je v pracovním poměru s Městem Čelákovice od 1. 4. 1991 a do 14. 11. 
2002 působil ve funkci tajemníka MěÚ, na základě svého zvolení starostou města požádal 
zaměstnavatele o uvolnění pro výkon funkce starosty a zároveň se vzdal funkce tajemníka MěÚ 
z důvodu neslučitelnosti funkcí, a stal se tak zaměstnancem bez pracovního zařazení, zůstal 
pouze v pracovním poměru s Městem Čelákovice. Tímto jmenováním došlo k pracovnímu 
zařazení dotyčného zaměstnance, který ale zůstává z titulu svého zvolení starostou uvolněn pro 
výkon funkce starosty (příloha č. 49/09). 

V říjnu a v listopadu nabízela Galerie V altánu v zahradě domu č. p. 818 Mgr. Iriny 
Füzékové ve Vašátkově ulici výstavu fotografií egyptských papyrusů.  

2.–4. mohli zájemci navštívit 47. ročník tradiční podzimní výstavy jedlých, nejedlých a 
jedovatých hub v areálu na děkanství. Přes dlouhodobé sucho bylo shromážděno 161 druhů 
vyšších hub, z nichž některé byly na této výstavě dokonce poprvé (Hřib skvrnitý, Holubinka 
olšinná, Pavučinec městský atd.). Výstavu doplnily bonsaje Václava Novotného a Ing. Josefa 
Váchy a jiřiny Jany Čermákové z Čečelic. Výstavu vidělo přes 200 dospělých návštěvníků.  

5. předali organizátoři z občanského sdružení Naše Čelákovice Městskému úřadu petici 
občanů proti výstavbě paroplynové elektrárny mezi Mochovem a Čelákovicemi. Petice 
nazvaná „Nejednejte o nás bez nás“ vyjádřila obavy z výrazného zhoršení životního prostředí ve 
městě, požadovala vypsání referenda o výstavbě elektrárny, nebo odložení rozhodnutí na dobu 
po obecních volbách 2010, pokud by bylo referendum neplatné, a transparentní jednání 
představitelů města s investorem. Zastupitelé za ODS vyzvali starostu, aby místo uzavřeného 
jednání s RWE uspořádali setkání s občany v Kulturním domě (příloha č. 50/09).  

5.–9. uspořádala Městská knihovna několik akcí při příležitosti Týdne knihoven. 
K vidění byla výstava prací amatérských tvůrců na téma Čelákovice a okolí v srdcích jejich 
obyvatel, 5. v podvečer představili autor Bohumír Hanžlík a ilustrátorka Jolana Fenclová novou 
učebnici Dějiny hudby v obrazech a obrázcích a v pátek 9. čekal návštěvníky den otevřených 
dveří s promítáním fotografií starých Čelákovic (příloha č. 51/09). 

6.–10. sbírali skauti finanční prostředky v rámci akce Postavme školu v Africe, pořádané 
se společností Člověk v tísni. Ve městě vybrali 9.512,- Kč. 
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8. přednášela v Síni Jana Zacha Městského muzea o přírodě Jižní Afriky a 
Madagaskaru RNDr. Eva Smržová, vedoucí skleníku Fata morgana pražské Botanické zahrady. 
14. členové Klubu kaktusářů pražský skleník navštívili. 

11. udělil biskup pražské diecéze Církve československé husitské doc. ThDr. David 
Tonzar, Th.D., jáhenské svěcení kazatelce čelákovického sboru Ing. Miroslavě Poloprutské při 
slavnostní bohoslužbě v Husově sboru za účasti patriarchy CČsH ThDr. Tomáše Butty (příloha 
č. 52/09). 

14. přednášela antropoložka Mgr. Lucie Nečasová v Síni Jana Zacha Městského muzea na 
téma Lakandonští Mayové. Přednášku připravil SPČM (příloha č. 53/09). 

17. byla v Městském muzeu zahájena výstava „Jak žili, jak pracovali, jak se radovali“. 
Úvodní slovo přednesl historik Muzea Mgr. Martin Hůrka. Hlavní část expozice tvořily originály 
zakládacích listin čelákovických cechů, zapůjčené Státním okresním archivem Praha-východ, a 
další tištěné dokumenty ke spolkovému životu ve městě v 19. a 20. století. Při vernisáži přednesli 
za klavírního doprovodu Bohumíra Hanžlíka žáci ZUŠ Tereza Humlová a Martin Homola známé 
písně z Divotvorného hrnce a dalších muzikálů (příloha č. 54/09). 

17. večer proběhl v sále Kulturního domu jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Jinej 
přístup, organizovaný nadšenci z MDDM. Vystoupily kapely Afterspoon, Jamchestry, První hoře 
a anglický zpěvák Justin Lavash, ovšem hvězdou večera byla česká undergroundová kapela The 
Plastic People of the Universe. Také tento ročník byl doprovázen výstavou fotografií českých 
dobrovolníků, kteří pracovali na sociálních projektech v Etiopii, Zambii a Vietnamu v rámci 
mezinárodního programu GLEN (příloha č. 55/09). 

18. uspořádal sbor CČsH Podzimní koncert varhanní hudby a zpěvu v Husově sboru. 
Na varhany hrál Milan Janoušek a zpívali sólisté Pražských pěvců řízení Stanislavem Mistrem. 

20. se v parku u Kulturního domu konaly tradiční Velké závody pro malé děti, 
pořádané Mateřským centrem. 84 dětí na kolech, koloběžkách a odstrkovadlech čekal nejen 
vlastní závod, ale další soutěže a atrakce. 

20. a 21. uspořádala Farní charita druhou, podzimní sbírku šatstva a obuvi v areálu na 
děkanství.  

21. uspořádal SPČM v Síni Jana Zacha Městského muzea besedu s promítáním fotografií 
cestovatele Ondřeje Valáška s názvem Horské rapsodie o jeho putování evropskými velehorami 
od Alp po Kavkaz.  

27., za účasti několika desítek žáků místních škol, položili starosta a místostarostové, 
zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a vedení MO ČSSD věnce k pomníku padlých na 
náměstí u příležitosti 91. výročí vzniku Československé republiky. Projev přednesl 
místostarosta PaedDr. Luboš Rýdlo, recitovali a zpívali žáci literárně-dramatického oddělení ZUŠ 
Jana Zacha. Místní sdružení ODS uspořádalo pietní akt 28. Před asi 30 občany promluvil Ing. 
Josef Šalda a dvojice skautů poté položila k pomníku věnec. Po skončení pietního aktu byla ve 
vstupní místnosti Muzea zpřístupněna výstava „Co se dělo před 20 lety aneb sametová 
revoluce“ dokumentující zlomové okamžiky listopadu a prosince 1989 v Čelákovicích (příloha 
č. 56/09).  

29. večer hasili profesionální hasiči ze Staré Boleslavi požár skladů v areálu Kovohutí.  
 
 

LISTOPAD 
 

Počasí: Do 10. bylo zataženo s občasným slabým deštěm, ranní teploty se pohybovaly 
mezi +3 až +7 °C, odpolední mezi +4 až +8 °C. Od 11. se oteplovalo a od 14. do 30. vládlo 
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téměř jarní počasí s převážně jasnou oblohou, ranními teplotami +6 až +12 °C a odpoledními +9 
až +15 °C (nejtepleji 17.). 

5. jednala Rada města. Odmítla návrh firmy SEN INVEST na řešení parkoviště a na 
umístění trafostanice u rekonstruovaného hotelu, vypověděla majiteli hotelu, firmě Phoenix 
Property, s. r. o., nájemní smlouvu na pozemky pod hotelem a nabídla mu jejich odkoupení za 
1.600,- Kč/ m2 do konce r. 2009. Rada vzala na vědomí odstoupení Libuše Šaldové ze sociální 
komise a na její místo jmenovala Věru Křivdovou. 

5. od 20 hodin se na radnici konalo pracovní setkání zástupců města, občanských 
sdružení a obce Mochov, kde byli přítomní seznámeni s plánem výstavby paroplynové elektrárny. 
Na parkoviště před radnicí svolal zastupitel Iglo na 19:30 demonstraci občanů proti elektrárně a 
proti jednání vedení města, které údajně tajilo informace o přípravě stavby. Starosta města 
seznámil občany se stavem jednání a s omezenými možnostmi města v této věci, protože 
uvažovaná stavby je situována na katastrálním území obce Mochov. Místostarosta PaedDr. Rýdlo 
obvinil zastupitele Igla ze lži a dezinformování veřejnosti v reakci na jeho obvinění vedení města 
ze zákulisních jednání s RWE a z utajování informací. M. Iglo dokazoval, že starosta o záměru 
vybudovat elektrárnu na zmíněním místě věděl od března 2009 (příloha č. 56/09).  

16. informoval starosta náměstka hejtmana Středočeského kraje o zamítavém stanovisku 
Rady města, vyjádřeném na mimořádné schůzi dne 10., a 18. jednal s představiteli Mochova, 
Nehvizd, Přerova nad Labem a Lázní Toušeň. Vysvětlil jim stanovisko Rady města a požádal 
jejich obecní zastupitelstva o vyjádření k výstavbě elektrárny. Starosta se k demonstraci vyjádřil v 
prosincovém čísle Zpravodaje města Čelákovic: Odmítl obvinění vedení města z utajování 
informací o elektrárně a z tajného jednání s investorem jako naprostý nesmysl, cíl demonstrace 
charakterizoval jako vytváření negativní atmosféry ve městě zaměřené proti současnému vedení 
radnice (příloha č. 57/09). 

7. vystoupil v Husově sboru pěvecký soubor Církve bratrské Effatha pod vedením Ing. 
Bohumila Touška s díly klasických i současných autorů duchovní hudby (příloha č. 58/09). 

9. přednášela Mgr. Ilona Bittnerová-Füzéková v Městské knihovně o svým zážitcích ze 
sjíždění albánských řek. 

13. a 17. listopadu se běžel 35. ročník Večerního běhu městem Čelákovice-Memoriálu 
Rudolfa Vichery. V 10 kategoriích běželo 150 chlapců, v 11 kategoriích 117 dívek, v 6 
kategoriích 63 mužů a ve 3 kategoriích 16 žen, celkem 346 závodníků. V hlavní kategorii mužů na 
trati 6500 m zvítězil Robert Štefko z AK Kroměříž v čase 19:58 min., v hlavní kategorii žen na 
trati 3000 m vyhrála Jana Klimešová z USK Praha v čase 10:59 min. Veteránskou kategorii mužů 
nad 70 let vyhrál Tomáš Kohout v čase 29:11 min.  

14. byla v Městském muzeu zahájena výstava fotografií Evy Formánkové a šperků 
Evy Haškové. Fotografka představila snímky krajiny a památkově chráněných staveb a grafický 
design s přírodními motivy, E. Hašková potom šperky vyrobené z polymerové hmoty FIMO. 
Vernisáž doprovodilo vystoupení kytaristy Pavla Půty (příloha č. 59/09).  

17. připravilo Městské muzeum a Místní sdružení ODS setkání k 20. výročí sametové 
revoluce r. 1989. V Síni Jana Zacha se sešlo asi 25 občanů, kteří naslouchali vyprávění aktivních 
účastníků listopadových změn a následného budování nového politického systému 
v Čelákovicích: Ing. Dr. Ludvíka Adámka, JUDr. Jiřího Luhana, Petra Polnického, Ing. Josefa 
Šaldy, Jaroslava Špačka, Mgr. Věry Šumanové, Ing. Vladimíra Šumana, Ing. Kamila Větrovce, 
Jarmily Volfové, Ladislava Weyrostka a dalších (příloha č. 60/09). 

23. koncertoval v Kulturním domě slavný Orchestr Václava Hybše.  
Poslední letošní zasedání Zastupitelstva města se konalo 26. Schválilo příspěvek 

80.000,- Kč Farní charitě Neratovice na zajištění pečovatelské služby v Čelákovicích, rozpočet 
města na rok 2010 (příloha č. 61/09) a rozpočtový výhled na léta 2010–2012. Zrušilo turistické 
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informační centrum v recepci CMC k 31. 12. 2009 a poloviny plánovaných finančních prostředků 
ve výši 30.000,- Kč převedlo na zřízení obdobného centra v Městském muzeu.    

Zastupitelstvo jednalo o záměru výstavby paroplynové elektrárny mezi Mochovem a 
Čelákovicemi. Na tento bod čekalo asi 70 občanů a průběh jednání byl bouřlivý a plný emocí. 
Zástupce petičního výboru Ing. Vlasák poukazoval na původ obav občanů z neinformovanosti. 
Starosta Ing. Klicpera a místostarosta PaedDr. Rýdlo vysvětlovali, že vedení města nic nezatajilo, 
protože relevantní informace dostalo až 5. 11. Mluvčí RWE Martin Chalupský představil projekt, 
sdělil, že investor chce komunikovat a diskutovat a že současné napětí kolem projektu je součástí 
předvolebního boje. Část publika bez ohledu na jednací řád hystericky pokřikovala, vyzývala 
mluvčího RWE k opuštění sálu a skandovala, že žádnou elektrárnu tady nechce. Zastupitelstvo 
přijalo k tomuto bodu 6 usnesení: Nesouhlas se záměrem výstavby paroplynové elektrárny na 
katastru Čelákovic a Mochova z důvodu zhoršení životních podmínek a negativního vlivu na 
životní prostředí, výzvu Zastupitelstvu obce Mochov s žádostí o přehodnocení souhlasného 
stanoviska z března 2009, žádost Zastupitelstvu Středočeského kraje o nezařazení elektrárny do 
územního plánu kraje; dále neschválení zapracování plánu na výstavbu elektrárny v územním 
plánu Čelákovic a neschválení prodeje pozemku v Sedlčánkách pro výstavbu čerpací stanice 
chladicí vody pro elektrárnu. Pověřilo starostu a místostarosty účastí na schůzi mochovského 
zastupitelstva a uložilo jim písemně informovat mochovské zastupitelů o postoji Čelákovic a 
dalších obcí k projektu. Zastupitelstvo také zamítlo požadavek na vypsání referenda k výstavbě 
elektrárny, protože nelze rozhodovat za jinou obec a nelze konat referendum ve věcech 
přenesené působnosti obce (příloha č. 62/09). 

ZM schválilo místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem na 1 občana pro rok 
2010 ve výši 480,- Kč, tj. ve stejné výši jako pro rok 2009. 

26. uspořádal Klub kaktusářů v Síni Jana Zacha Městského muzea přednášku Václava 
Jakubce Cesty po Mexiku spojenou s promítáním fotografií. 

Sobota před první adventní nedělí připadla na 28. V tradičním vánočním programu 
byla mj. zpřístupněna výstava „Vánoční nálada v čelákovické tradici“ ve vstupní místnosti Muzea, 
vystaven keramický betlém v ZUŠ Jana Zacha, pracovníci MDDM prodávali drobné dekorace a 
dětské výrobky k získání finančních prostředků do sbírky Pomozte dětem! (symbol žluté kuře), 
otevřena byla Městská knihovna a Gymnázium uspořádalo Vánoční setkání. Vánoční jarmark se 
tradičně konal na Statku. V 17 hodin se rozsvítil městský vánoční strom, tentokrát v parku u 
knihovny, protože severovýchodní kout náměstí byl kvůli stavbě nepřístupný (poprvé v historii 
Čelákovic mělo město dva vánoční stromy, byl ozdoben i strom na náměstí u CMC). Večer 
koncertovala staropražská kapela Hašlerky. Náhradní prostor pro atrakce a stánky  Rybářské ulici 
a Na Hrádku se ukázal jako nevhodný; nastávaly tlačenice a prostor byl zvláště pro rodiny 
s kočárky jen těžko průchodný (příloha č. 63/09). 

Od 30. se mohli návštěvníci Městské knihovny zastavit u tematické výstavy Advent 
v knihovně, k níž patřilo také vánoční setkání prvňáčků u stromečku a programy České vánoce 
s Josefem Ladou pro 4. ročník a Duch Vánoc s Charlesem Dickensem pro 5. ročník. 30. se 
v knihovně konala také beseda s projekcí unikátního dokumentu o arktickém souostroví 
Špicberky s polárníkem Václavem Sůrou. Vyprávěl o expedici z r. 2008 věnované 80. výročí letu 
vzducholodi Italia s českým vědcem Františkem Běhounkem na palubě. 

 
 

PROSINEC 
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Počasí: 1.–12. bylo převážně zataženo, občas s inverzí a s drobným deštěm, a relativně 
teplo: ráno mezi +2 až +7 °C a odpoledne mezi +4 °C až +8 °C. S přílivem arktického vzduchu 
přišlo po 13. prudké ochlazení. Teploty se udržely pod bodem mrazu od 16. do 22., nejchladněji 
bylo 20. (ráno -13 °C, odpoledne -9 °C). Nadílka asi 8 cm sněhu (16.–19.) přinesla vánoční 
atmosféru, ale na lyžování v okolí města to nestačilo. Oteplení 23.–31. zvýšilo při větší oblačnosti 
ranní teploty na -3 až +2 °C a odpolední na +2 °C až +6 °C. 29. napadlo ještě 4 cm sněhu, 
poslední dva dny roku pršelo. 

1. odpoledne musela jednotka dobrovolných hasičů vylézt po žebříku do okna v 1. patře 
domu v ul. Matěje Červenky, aby umožnili transport starší nemohoucí ženy, která se nacházela 
v zamčeném bytě. 

2. uspořádal Městský úřad tradiční vánoční setkání pro seniory v Kulturním domě, na 
němž vystoupil „V náladě kvintet“ (dříve Veselinka) řízená Zdeňkem Švancarem s lidovými, 
filmovými a semaforskými písněmi. 

3. schválila Rada města smlouvu s firmou Strabag, a. s., Beroun, na 2. etapu 
rekonstrukce Masarykovy ulice v ceně 9.893.928,- Kč bez DPH a smlouvu s firmou K. Uhlíř, s. r. 
o., Čelákovice, na zřízení kabelového vedení veřejného osvětlení v Císařské Kuchyni za 660.284,- 
Kč bez DPH. Se 3 vybranými dodavateli byly uzavřeny smlouvy na dodávku a montáž nábytku 
do ZŠ Kostelní v celkové výši 1.017.603,- Kč bez DPH. Rada jmenovala Soňu Husárikovou, 
dlouholetou pracovnici  Městské knihovny, její ředitelkou, zrušila dohodu s Městským muzeem o 
konání svatebních obřadů na nádvoří muzea z r. 2007 a uložila řediteli Muzea vytvořit podmínky 
pro konání obřadů na nádvoří i v Síni Jana Zacha. Rada schválila vodné a stočné pro rok 2010 ve 
výši 34,30 Kč/m3 a 28,20 Kč/m3, tj. celkem 62,50 Kč/m3. (V tomto roce stála voda 55,98 Kč/m3, 
cena tedy vzrostla o 11,6 %). 

4. jednalo Zastupitelstvo obce Mochova o výstavbě paroplynové elektrárny na svém 
katastru. Společnost RWE představila projekt, který následně diskutující zkritizovali. Převahu v 
nabitém sále mochovské sokolovny získali posléze radikálové, kteří rozbili program jednání a 
přinutili zastupitele, aby se jednotlivě vyjádřili, zda jsou pro, nebo proti elektrárně. Pro usnesení o 
odmítnutí elektrárny hlasovali všichni zastupitelé kromě jednoho, jenž se zdržel (příloha 
č. 64/09).  

5. se na hřišti ZŠ J. A. Komenského konal 12. ročník turnaje v bandy hokeji Bohuslav 
Gambrinus Cup dotovaný 5.000,- Kč z městského rozpočtu. Zvítězil tým ze Záp.  

5. vystoupila v Husově sboru kapela C & K Vocal s vánočními koledami a písněmi 
s biblickými texty; na konci koncertu obdaroval přítomné dětské posluchače Mikuláš s dvěma 
anděly. Koncert připravil Spolek pro varhanní hudbu. 

8. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konal druhý adventní koncert připravený 
Spolkem pro varhanní hudbu nazvaný Jan Zach a jeho současníci u příležitosti 310. výročí 
Zachova narození. Vystoupil smyčcový soubor Musica Florea (umělecký vedoucí Marek Štryncl) 
s cemballistkou Evou Tornovou. Na programu byli skladby Zachovy, Myslivečkovy a Richterovy 
(příloha č. 65/09). 

12. proběhla v Síni Jana Zacha Městského muzea vernisáž výstavy Josef Jiří Stankovský 
a Jan Zach, uspořádané u příležitosti jubileí obou slavných mužů, spojených svým životem 
s Čelákovicemi (130 let od úmrtí Stankovského a 310 let od Zachova narození). V úvodním slově 
se PhDr. Ladislava Petišková zamýšlela nad pojmy národní totožnost, vlastenectví a sounáležitost 
s místem. Komorní soubor Jana Zacha řízený B. Hanžlíkem zahrál 4 ukázky ze Zachovy tvorby –
ze Symfonie D-Dur, ze Symfonie č. 1, z koncertu B-Dur s vynikajícím hobojovým sólem 
Bedřicha Hejska a z cembalového koncertu C-Dur. Na nádvoří Muzea následovaly ukázky ze 
Stankovského hry „Vnučka farářova“ v provedení Divadelní scény ZUŠ Jana Zacha (příloha 
č. 66/09). 
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12. vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie soubor Ritornello se zpěvem 
barokních rorátů doprovázených na dobové nástroje. Koncert organizovaly Spolek pro varhanní 
hudbu a SPČM (příloha č. 67/09). 

Vánoční koncerty Komorního souboru Jana Zacha řízeného Bohumírem Hanžlíkem se 
konaly 13.  v Kulturním domě a 18. v Městském muzeu. 

Po dokončení elektrifikace trati Lysá n. Labem – Milovice ji poprvé využili cestující dne 
14. Úprava trati v délce 5 km stála 221.330.720,- Kč. Vlaky, které v pracovní dny doplňují 
základní spoje jezdící v hodinovém taktu a které dosud končily ve stanici Lysá n. Labem, budou 
zajíždět až do Milovic, čímž se cestovní doba z Masarykova nádraží do Milovic zkrátí asi o 15 
minut.  

15. představila kapela „Many Pingles and any new beer“ netradičně vánoční koledy v 
modlitebně Církve bratrské. 

Vánoční kapr se prodával jako v minulých letech u stánku Rybářství Chlumec nad 
Cidlinou, a. s., na náměstí pod velkoprodejnou Albert od 19. do 23. Kapr 1. jakosti stál 79,-
Kč/kg a kapr výběrový 89,- Kč/kg. Tradicí se stal také obří ledový jazyk, který na okraji vozovky 
a na travnatém pásu vytvořila voda vytékající ze sádek. Při šířce kolem 3 metrů a délce 35 metrů 
sahal až k odbočce k restauraci U Bohuslavů a díky tuhé zimě vydržel až do konce února. 

23. v 1:57 hod. vyjeli místní dobrovolní hasiči k požáru střechy restaurace El Paso v 
Kostelní ul. č. p. 43. Požár zasáhl také dva sousední byty, majitelé odhadli škodu na 2 mil. Kč. 
Zasahovala také profesionální hasičská jednotka ze Staré Boleslavi. Budova byla zachráněna, ale 
ze střechy zůstaly jen ohořelé krovy. Dobrovolní hasiči hlídali požářiště do 9:23 hod., ale v 13:17 
hod. byli povoláni zpět k uhašení dvou nových ohnisek požáru. 

22. začal prodej Kroniky obce Sedlčánky I, vydané Městským muzeem. Za 400,- Kč 
byla k dostání v Muzeu, v Městské knihovně, v knihkupectví Kanzelsberger a ve dvou 
sedlčánských obchodech – U Špalků a Na Vošverku. Kronika zahrnuje období 1762–1927 a je 
nejstarší kronikou součásti města. Vydání knihy bylo finančně zajištěno částkou 245.250,- Kč 
z archeologického účtu Muzea, darem SPČM (33.000,- Kč) a dary 88 rodin, uvedených v tiráži. 
Po téměř roční práci kroniku k vydání připravili editor Jaroslav Špaček a Miloslava Marešová, 
revizi textů provedli doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, Mgr. Božena Kašparová a ředitel Státního 
okresního archivu Praha-východ Mgr. Roman Kolek.  

Na Štědrý den rozdávali čelákovičtí skauti tzv. betlémské světlo mezi 13. a 14. hodinou 
před poštou a po půlnoční mši před katolickým a husitským kostelem.  

Zákazníci supermarketu Albert na náměstí věnovali v roce 2009 41.350,- Kč Dětskému 
domovu v Nymburce v rámci 10. ročníku akce S Bertíkem za dětským úsměvem. Zákazník 
dostal za každých 100 Kč svého nákupu papírový žeton v hodnotě 50 haléřů, který vhodil do 
vysokého skleněného válce. 

 
 
 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
 

Městský úřad, vedený tajemníkem, se na konci roku členil na 9 odborů s 37 úředníky. 
Uvolněnými, tedy z městského rozpočtu placenými členy Rady města byli starosta a dva 
místostarostové. 

 
odbor vedoucí odboru celk. počet 
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úředníků 
Radnice I, nám. 5. května 1  
odbor starosty Mgr. Ivana Kašpárková 5 
odbor sociálních věci a zdravotnictví Věra Křivdová 3 
odbor školství, informací a kultury Marie Vávrová 3 
odbor rozvoje města Ing. Dana Teichmanová 3 
Radnice II, Stankovského 1650 (tzv. Obecní dům) 
odbor finanční a plánovací Ing. Karel Majer 7 
odbor životního prostředí Zuzana Mutínská 3 
odbor pro občanské záležitosti Helena Haramulová 4 
odbor výstavby – stavební úřad Ing. Eva Boučková 5 
odbor hospodářský František Šamša 4 

 
 

HOSPODAŘENÍ 
 
 Závěrečný účet hospodaření města v r. 2008 (v tis. Kč): 
Příjmy  Plán Skutečnost 
 Daňové 98.624 110.891
 Nedaňové 39.243 44.509
 Kapitálové 33.930 37.708
Vlastní celkem  171.797 193.108
 Dotace 6.870 12.632,556
Celkem  178.667 205.740,56
   
Výdaje Zemědělství a les. hospodářství 255 180
 Průmyslová odvětví 42.706 41.410
 Služby pro obyvatelstvo 120.032 104.832,02
 Sociální věci 2.384 3.553,43
 Bezpečnost státu a práv. ochrana 5.207 1.5.515
 Všeobecná správa a služby 29.398 41.109,30
Celkem  199.982 196.605,75

 
 

Rozpočet města na r. 2009 a 2010 (v tis. Kč): 
  2009 2010
Příjmy Daňové 106.424 87.232
 Nedaňové 43.050 51.188
 Kapitálové 25.975 14.640
 Přijaté dotace 7.330 1.8.252
 Celkem 182.779 161.312
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 251 187
 Průmyslová a ost. hosp. odvětví  42.125 49.735
 Služby pro obyvatelstvo 131.912 91.168
 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2.476 2645
 Bezpečnost a právní ochrana 5.050 5005
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 Všeobecná veřejná správa a služby 34.450 34.290
Celkem  216.264 183.030

 
 
Městské byty 
Na konci roku spravoval bytový podnik Q-byt celkem 523 městských bytů v Čelákovicích 

a 212 v Milovicích. Nájemníkům bylo v r. 2009 prodáno 25 bytů v celkové hodnotě 
13.084.388,- Kč, další 2 volné byty byly prodány tzv. obálkovou metodou těm zájemcům, kteří 
nabídli nejvyšší cenu a splnili další podmínky, za celkovou částku 2.972.000,- Kč. 

V Prokopě bylo prodáno 8 bytů 2+1 po 6.000,- Kč/ m2 v bytových domech č. p. 1355, 
1357, 1360, 1421, 1427, 1426 a 1427 za ceny od 337.620,- Kč do 414.660,- Kč podle velikosti 
obytné plochy za celkovou cenu 2.944.020,- Kč. Dalších 5 bytů 3+1 v řadové zástavbě v č. p. 
1309, 1310, 1319, 1327 a 1338 bylo prodáno za odhadní cenu nemovitosti sníženou o 30 %. 
Cenové rozpětí zde bylo od 805.595,- Kč do 1.153.886,- Kč za byt, celkem Město utržilo 
5.206.218,- Kč. 

V Rumunské ul. bylo prodáno 8 zbývajících bytů v domě č. p. 1455 a 4 zbývající byty 
v č. p. 1456 po 6.500,- Kč/ m2 za ceny od 369.135,- Kč po 460.005,- Kč podle velikosti obytné 
plochy. Tržba za 12 bytových jednotek v Rumunské ul. činila 4.934.150,- Kč. 

Byty prodané obálkovou metodou: Byt 2+1 o velikosti 58,38 m2 V Prokopě, č. p. 1359, za 
1.467.000,- Kč a byt 2+1 o ploše 66,85 m2 V Prokopě, č. p. 1426, za 1.512.000,- Kč. 

 
 

OBYVATELSTVO 
 

Počet obyvatel města činil k 31. 12. 2009 celkem 10.979 (o rok dříve 10.902). Narodilo 
se 148 dětí, 116 obyvatel zemřelo, 245 se jich přistěhovalo a 200 odstěhovalo. Občané města 
uzavřeli 60 sňatků (alespoň jeden ze snoubenců byl občanem města) a 20 manželství bylo 
rozvedeno. Městský úřad připravil 46 svatebních obřadů, z toho 13 se konalo v Tvrzi. V roce 
2009 se ve městě nekonal žádný církevní svatební obřad. 

Slavnosti vítání občánků, které se konaly v obřadní síni radnice, doprovázely recitací 
dívky z Mateřské školy v Rumunské ul. vedené učitelkou Helenou Václavíkovou a kytaristky 
Lenka Svatoňová a Klára Hausteinová za doprovodu učitele ZUŠ Jana Šturma (příloha č. 68/09). 

 
 

Datum děti celkem hoši dívky 
7. 2. 18 8 10 
28. 2. 12 6 6 
28. 3. 17 10 7 
16. 5. 18 14 4 
13. 6. 16 11 5 
17. 10. 17 7 10 
21. 11. 19 9 10 
12. 12. 18 9 9 
celkem 135 74 61 

Jména dětí přivítaných na radnici v roce 2009 podle četnosti: 
Adam, Jakub a Matyáš – 5, Dominik a Tomáš – 4, Jan, Jiří, Lukáš, Martin – 3, Antonín, 

Jonáš, Marek, Matěj, Michal, Pavel, Richard a Šimon – 2 a po jednom: Daniel, David, Eliáš, Erik, 
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František, Hugo, Jaroslav, Josef, Justin Leonidas, Max, Nicholas, Ondřej, Patrik,Petr, Radek, 
Radim, Roman, Sebastian a Sebastián, Štěpán, Viktor a Vojtěch. 

Kateřina a Klára – 4, Natálie a Tereza – 3, Alžběta, Adéla, Aneta, Barbora, Elena, Lucie, 
Nikola, Valerie, Veronika, Viktorie – 2 a po jedné: Adriana, Amálie, Andrea, Anna, Anežka, 
Dorota, Ela, Eliška, Ema, Hana, Jana, Johanka, Julie, Karin, Karolína, Leona, Liliana, Magdaléna, 
Markéta, Michaela, Nicol, Nicole, Nikita, Sára, Simona, Sofie a Václava. 

 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zprostředkoval výplatu dávek pomoci v hmotné 

nouzi a dávek pro zdravotně postižené v celkové výši 1.790.717,- Kč (z toho např. doplatek na 
bydlení pobíralo 31 občanů a příspěvek na živobytí 80 občanů).  

Míra nezaměstnanosti se s narůstajícími projevy hospodářské krize zvyšovala z lednových 
2,8 % (150 nezaměstnaných) na rekordních 5,4 % v říjnu (295 nezaměstnaných). 

 
Pečovatelská služba města Čelákovic 
Poskytuje služby občanům se sníženou soběstačností. Jsou to např. pomoc při podávání 

jídla, oblékání, při osobní hygieně, úklid, nákupy, praní a žehlení a také pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Vedoucí PS byla Dagmar 
Piskáčková. 

V Domech s pečovatelskou službou v ul. Kostelní č. p. 6 žilo 31 klientů v 30 bytech a 
v ul. Na Hrádku č. p. 462 8 klientů v 7 bytech. 

 
Farní charita Neratovice 
Od března rozšířil dispečink se sídlem v budově zdravotního střediska oblast, v níž 

poskytuje zdravotní ošetřovatelskou službu, na celé území okresu Praha-východ. 6 zdravotních 
sester poskytovalo služby hrazené ze zdravotního pojištění, např. odběry biologického materiálu, 
aplikaci injekcí, infúze, rehabilitaci, převazy, přípravu a podávání léků. Druhou oblastí činnosti je 
pečovatelská služba, kterou 2 pečovatelky poskytují v Čelákovicích a v Lázních Toušeň. Služby 
jako donášku oběda, úklid, pomoc při osobní hygieně, praní, doprovod apod. si klient hradí sám 
nebo s příspěvkem obce. 

Vrchní sestrou byla Dagmar Hrubá. Městský rozpočet podpořil činnost Farní charity 
v tomto roce částkou 80.000,- Kč. 

Centrum terénních programů občanského sdružení Semiramis z Nymburka pracuje s 
uživateli návykových látek v jejich přirozeném prostředí a usiluje o zmírnění dopadů užívání drog 
na samotné uživatele. Vyhledává problémové uživatele, sbírá odhozené injekční stříkačky, 
poskytuje zdravotní, sociální a trestněprávní informace, vyměňuje injekční a další materiál a 
motivuje uživatele k detoxifikaci a k léčbě závislosti. 

 
    Statistika roku 2009: 

Počet klientů-uživatelů drog 19
Počet kontaktů s uživateli drog  95
Počet prvních kontaktů s uživateli drog 8
Počet nalezených injekčních stříkaček 48
Počet injekčních stříkaček nalezených 
Městskou policií 

32

Počet vyměněných injekčních jehel 12 072
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Nejvíce injekčních stříkaček se nalezlo ve Stankovského ulici (17) a u nádraží (12). 
Celkově se jejich nálezy snížily na polovinu, což svědčí o účinnosti kontaktů a výměnného 
programu. Drogová scéna v Čelákovicích je převážně pervitinová, průměrný věk uživatelů drog je 
27 let (příloha č. 69/09). 

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 

V lednu zahájila činnost Agentura jiného učení (se) speciální pedagožky Mgr. Marie 
Komárové v psychiatrické ordinaci MUDr. Pulkrábkové v Kollárově ul. č. p. 208.  

12. března byla v objektu bývalého supermarketu Plus, uzavřeného na konci minulého 
roku, otevřena prodejna sítě Billa, která síť bývalých supermarketů Plus koupila. 

20. března byla v č. p. 98 v Masarykově ul. otevřena vinotéka Dobré časy společnosti 
Vineto, s. r. o., majitelů Martiny Tománkové a Radka Nevorala. 

1. dubna bylo otevřeno pánské a dámské kadeřnictví Natali hair studio v Stankovského 
ul. čp. 377 (býv. ředitelství Volmanovy továrny).  

4. dubna byla po rekonstrukci znovuotevřena restaurace v Rybářské ul. čp. 155 pod 
názvem Fontana – la Provence. Jejím provozovatelem je Jan Gajdoš.  

15. května byla otevřen Bar CMC v přízemí budovy CMC. Za pěkného počasí otevírá 
„zahrádku“ do náměstí.  

V červnu byl v č. p. 227 v Masarykově ulici otevřen Módní bazárek "U Žehličky". 
Kromě prodeje obnošeného šatstva nabízí také žehlení a mandlování. 

5. června zahájila prodej drogerie TETA v č. p. 251 v Masarykově ul., vedoucí prodejny 
byla Martina Folprechtová. 

7. července otevřel Martin Kovář prodejnu Tabák – noviny – nápoje ve Vašátkově ul. 
č. 176 (vchod z Masarykovy ul., bývalá prodejna zdravé výživy).  

13. července byl v prostorách bývalého módního salónu KOST.KA v Masarykově ul. 
č. 217 otevřen kadeřnický salón Adriana s nehtovým studiem a prodejnou oblečení. Majitelkou 
nového závodu je Adriana Ďuričová. 

17. srpna se přestěhovala prodejna italské módy Elianto z č. p. 100 v Sedláčkově ul. do 
č. p. 14 v téže ulici. 

V září byla otevřena vzorková prodejna SK Union v č. p. 231 v Masarykově ul. 
v prostorách bývalé prodejny ovoce a zeleniny. Jejím vedoucím byl Ing. Stanislav Tangl. 

21. září přivítala první hosty nová pizzerie Antonio zřízená v č. p. 102 v Sedláčkově ul. 
(vlevo od pivnice Mušketýr). Jejím majitelem je Jaroslav Kukla. 

Koncem září byla v č. p. 100 v Sedláčkově ul. zřízena prodejna oblečení Outlet 
majitelky Michaely Krejčiříkové z Šestajovic. Nabízí oblečení značek Gap, Marles a Next. 

 
Lékaři 
Na konci roku pracovalo ve městě 20 lékařů v privátních ordinacích, z toho 6 v budově 

zdravotního střediska, Stankovského č. p. 1643. 
 

Praktičtí lékaři pro dospělé MUDr. Jana Čejková 
 MUDr. Svatopluk Ježek 
 MUDr. Hana Kadeřávková 
 MUDr. Markéta Krejčová 
 MUDr. Pavel Rusý 
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 MUDr. Melánie Skalická 
 MUDr. Marie Zahradníková 
Lékaři pro děti a dorost MUDr. Lenka Kavanová 
 MUDr. Šárka Roubková-Paurová 
Gynekologie MUDr. Dana Falusová 
 MUDr. Hana Ježková 
Psychiatrie MUDr. Zdeněk Füzék 
 MUDr. Michaela Pulkrábková 
Zubní lékaři MUDr. Richard Paděra 
 MUDr. Jarmila Paděrová 
 MUDr. Hana Sakařová 
 MUDr. Blanka Větrovcová 
Oční lékař MUDr. Elena Ryvolová 
Odborný lékař ORL MUDr. Naděžda Špičanová 
Neurolog MUDr. Jaroslav Viták 

 
 

VÝSTAVBA 
 

Investiční akce města 
Cyklistická stezka podél Labe. Od července do října ji v úseku ulic Na Hrádku – 

Přístavní postavila poděbradská firma Tannaco, a.s. Cenu 6.052.000,- Kč dotoval z 60 % Státní 
fond dopravní infrastruktury. Firma Jarmil Brož-Elektroservis, Týnec nad Labem, zřídila 
osvětlení stezky v hodnotě 1.499.000,- Kč. Na tuto část navazuje úsek Čelákovice – Mělník 
budovaný z prostředků krajského rozpočtu.  

Rekonstrukce a dostavba Mateřské školy J. A. Komenského 1586. Firma Kompres, 
s. r. o., Kolín, dokončila práce za 32.946.000,- Kč po 12 měsících dne 30. 6. Autorem projektu 
rekonstrukce a dostavby byla firma Inprojekt Poděbrady. Chodníky v areálu školky zhotovila 
firma Silnice Čáslav-holding, s. r. o., Čáslav, za 1.849.000,- Kč, dětské hřiště dodala firma HAGS 
Praha a vnitřní vybavení firmy Kenast, s. r. o., Pečky, a Benjamín, s. r. o., Buchlovice, v ceně 
1.313.000,- Kč 

V srpnu a v září vybudovala firma Pragosport, a. s., za 3.741.000,- Kč hřiště pro míčové 
hry v areálu ZŠ J. A. Komenského 414. Hřiště o rozměru 18 x 52 m má 2 kurty 
s vodopropustným polyuretanovým povrchem a s umělým osvětlením. 

Od března do konce června byla rekonstruována část Masarykovy ulice od křižovatky se 
Sedláčkovou po křižovatku s Vašátkovou ul. Firma Strabag, a. s., Beroun opravila dešťovou 
kanalizaci, postavila novou komunikaci včetně parkovacích zálivů a laviček a rozšířila křižovatku 
s ul. U Podjezdu. Bylo vysazeno 14 stromů. Náklady na vozovku, která je součástí krajské silnice, 
platil Středočeský kraj. Rekonstrukce komunikace stála 5.047.000,- Kč a kanalizace 2.782.000,- 
Kč, veřejné osvětlení včetně osvětlení přechodu pro chodce postavila firma Jarmil Brož-
Elektroservis za 446.000,- Kč.  

Od května do července rekonstruovala firma BDM Stavební, a. s., Písek 3 větve dešťové 
kanalizace na náměstí v ceně 2.775.000,- Kč (připojila je do zatrubněné části potoka) a 2 větve 
splaškové kanalizace za 993.000,- Kč. 

Firma Elektromontáže Karel Uhlíř, s. r. o., vyměnila na jaře na zakázku společnosti ČEZ 
Distribuce vrchní vedení nízkého napětí za kabelové v ulicích Stankovského, Prokopa 
Holého, Na Švihově, Smetanově a Krátké. V posledních 3 jmenovaných ulicích od března do 
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června vyměnila na zakázku Města za 870.000,- Kč kabelové vedení, stožáry a svítidla veřejného 
osvětlení. Firma Maděra a Šípek, s. r. o., rekonstruovala stejným způsobem veřejné osvětlení 
v ul. Na Nábřeží a Na Stráni od března do května za 559.000,- Kč. 

V obytné zóně Pod Přerovskou cestou II byly firmou Strabag, a. s., v ul. Zahradní, 
Trnkové a Lískové v srpnu a v září vybudovány komunikace za 1.252.000,- Kč. 

V ul. V Zátiší, Za Školou, Smetanově a v části ul. Fučíkovy v Sedlčánkách vybudovala 
firma Silnice Čáslav-holding, a. s., od srpna do listopadu nové komunikace v hodnotě 
4.118.000,- Kč. 

Kvůli odpojení havarijní severní větve teplovodu od kotelny V Prokopě se přikročilo 
k vybudování plynových přípojek k domům č. p. 1531–34. Práce provedla v červenci firma 
GASKO Kolín za 229.000,- Kč. Firma Fotta, topenářské a instalatérské práce, zřídila od dubna 
do července 7 samostatných kotelen pro domy č. p. 1308–10, 1312, 1319, 1340–41 v celkové 
ceně 771.000,- Kč, která se rozdělí do ceny nemovitostí při jejich prodeji. ITES Stochov 
vybudoval kotelny v č. p. 1531, 1532 a 1534 za 2.014.000,- Kč. 

V červnu vyměnila firma Otherm Praha 3 okna a parapety za nové plastové v bytových 
domech č. p. 1446–48 v ul. Rumunské za 1.822.375,- Kč a v červenci v budově Základní 
umělecké školy Jana Zacha za 1.005.000,- Kč. 

Na jaře byly v táborové základně v Miličíně dokončeny 4 nové chaty postavené za 
1.113.000,- Kč Votickou stavební, s. r. o., Votice. 

 
 Soukromá výstavba 

Bylo zkolaudováno celkem 34 rodinných domků, z toho 31 v nových obytných zónách a 
3 ve starší zástavbě. 

Obytná zóna Jiřina: Ferlesova 140, K Borku 143, Pavla Ježdíka 1750.  
Obytná zóna Třebízského: K Bílému vrchu 1801. 
Pod Přerovskou cestou: Jilmová 1832, V Lukách 1904, Pod Přerovskou cestou 1936, 

1942, 1950. 
Obytná zóna V Rybníčkách: Dr. Baizy 1968, 1973, Pod Skalkou 1977, B. Koutníkové 

2017, 2019, 2025–2031, Bratří Petišků 1990–1992, Volmanova 1996. 
Obytná zóna Sedlčánky: Pod Mlejnkem 212, Josefa Klicpery 240, Františka Chvátliny 253, 

Na Paloučku 256, Matěje Koštíře 269, U Mlýnské strouhy 272. 
Starší zástavba: Sv. Čecha 897, Masarykova 2023, Mstětická 126. 

 Nebytová oblast 
V tomto roce byla zkolaudována další část depozitáře Národního technického muzea a 

provozovna firmy PP Centrum, s. r. o., v Průmyslové ul. č. p. 1955. 
 
 

BEZPEČNOST 
  
 Městská policie 
 Početní stav Městské policie zůstal stejný jako v předchozím roce, t.j. 6 strážníků s 
velitelem Radkem Fedačkem. Strážníci zajišťovali veřejný pořádek při větších kulturních a 
sportovních akcích, v rámci prevence kriminality a výchovy k bezpečnosti v silničním provozu 
besedovali s dětmi v Mateřské škole Přístavní a podíleli se na dopravní soutěži v Mateřském 
centru.  
 V březnu převzala Městská policie povinnost odchytu toulavých zvířat od Sboru 
dobrovolných hasičů. Odchytili celkem 65 zvířat, z nichž 27 jich bylo předáno do smluvního 



 30

útulku Velas v Lysé n. Labem, 3 do Polabského spolku ochránců ohrožených zvířat ve Staré 
Boleslavi a ostatní byla vrácena majitelům.  
 Z podrobné statistiky Městské policie uveďme hlavní body: Vyřešila 1191 přestupků, za 
něž uložila pokuty ve výši 196.400,- Kč. Prověřila 650 oznámení občanů, zadržela 13 osob 
podezřelých ze spáchání trestného činu, v 78 případech asistovala Policii ČR, hasičům a 
záchranné službě. Strážníci sebrali 43 odhozených injekčních stříkaček a nasadili 79 „botiček“ k 
zabránění odjezdu vozidla. Od října zvlášť evidovala přestupky majitelů psů (23 případů) a 
cyklistů (31 případů). 
 

Obvodní oddělení Policie České republiky  
1. ledna začala reorganizace struktury územních útvarů Policie: Okresní ředitelství byla 

zrušena a staly se z nich územní odbory. Okresní ředitelství Praha-venkov, které vzniklo 1. 1. 
2007, bylo rozděleno na územní odbory Praha venkov-jih, západ a východ. Obvodní oddělení 
v Čelákovicích patří spolu s obv. odděleními v Brandýse n. Lab.-St. Boleslavi, Odolena Vodě a 
Úvalech do územního odboru vnější služby Praha venkov-východ se sídlem v Brandýse n. Lab.-
St. Boleslavi, jehož velitelem byl plk. Jaromír Dolejší. 

V roce 2009 bylo na území města spácháno 271 trestných činů, z toho např. 57 vloupání 
do objektů, 85 krádeží, 21 krádeží motorových vozidel a 6 loupeží. Ve srovnání s minulým rokem 
se objasněnost trestných činů zvýšila asi o 5%. Policie vyšetřovala 788 přestupků, z toho 328 
v dopravě a majetkové sféře. Tři pachatelé byli stíháni pro nedovolenou výrobu psychotropních 
látek, dva pro držení drog a tři pro řízení pod vlivem drog (příloha č. 70/09). 
 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2009 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.)

srážky 
(mm) 

sněhu  
napadlo (cm) 

Leden -2,99 -15,5 (12.) +7,2 (24.) 34,1 16,8 10 
Únor +1,27 -6,6 (18.) +7,8 (25.) 26,8 30,7 7 
Březen +5,48 -3,1 (25.) +15,5 (28.) 72,0 47,4 4 
Duben +13,92 -0,1 (1.) +23,9 (10.) 264,3 9,3 0 
Květen +15,26 +2,3 (5.) +31,3 (26.) 206,9 87,3 0 
Červen +16,37 +4,5 (6.) +28,7 (18.) 167,3 79,2 0 
červenec +19,82 +10,3 (27.) +32,7 (23.) 226,1 92,0 0 
Srpen +20,47 +7,5 (31.) +32,7 (17.) 274,1 40,2 0 
září  +16,51 +4,9 (26.) +31,7 (1.) 158,3 13,5 0 
Říjen +8,80 -2,7 (31.) +26,6 (7.) 51,8 38,4 0 
Listopad +7,20 +0,8 (20.,21.) +16,9 (17.) 70,7 34,2 0 
prosinec +0,20 -15,3 (21.) +10,5 (25.) 39,6 59,5 11 
Celkem +10,19 – – 1592 548,5 32* 

(*Sněhové srážky jsou z hlediska obsahu vody započteny ve srážkách celkem.) 
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 Roční objem srážek ležel mírně pod dlouhodobým normálem pro Středočeský kraj (590 
mm). Výrazně nadprůměrné množství srážek spadlo v březnu (+31 %), červenci (+28 %) a 
v prosinci (+70 %), naopak výrazně podprůměrné množství v dubnu (-78 %), v srpnu (-45 %) a 
v září (-71 %). 
 Průměrné měsíční teploty v r. 2009 se od dlouhodobých normálů pro Středočeský kraj 
odchylovaly výrazně v dubnu (+5,8 °C), v srpnu (+3,2 °C),  v září (+2,9 °C) a v listopadu 
(+3,9 °C). 
 

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) 
leden 16 0 0 0 
únor 2 0 0 0 
květen 0 6 1 0 
červen 0 6 0 0 
červenec 0 16 3 0 
srpen 0 16 6 0 
září 0 11 1 0 
říjen 0 1 0 0 
prosinec 9 0 0 0 

 
 

 Odpadové hospodářství 
 Pro uložení různých druhů odpadu sloužil sběrný dvůr Technických služeb na 
Mochovské ul. (úterý – sobota, celkem 28 hodin týdně) a jarní a podzimní svozy konané vždy 5 
sobot na jaře a 5 na podzim, kdy byly kontejnery pro různé druhy odpadu zdarma přistaveny 
postupně ve všech částech města. Poplatek za zpracování komunálního odpadu činil letos 480,- 
Kč/obyv. a povinnost uhradit ho měl každý trvale hlášení obyvatel a majitel rekreačního objektu 
na území města. 
 
 Městská zeleň 
 Odbor životního prostředí připravil výsadbu stromů v několika lokalitách: V červenci 
bylo osazeno 14 balových slivoní v zrekonstruované části Masarykovy ulice za 77.842,- Kč, v ul. 
Matěje Červenky byl v dubnu vysazeno 12 balových lip v ceně 56.322,- Kč jako pokračování 
starší lipové aleje a v rekonstruované Stankovského ulici a kolem zdravotního střediska celkem 34 
lip a 2 platany za 157.957,- Kč. Obnova zeleně v ul. Na Stráni byla dokončena výsadbou 890 keřů 
kolem kotelny v ceně 140.228,- Kč. 
 Finančně náročné bylo ošetření 80 lip v aleji Jiřího Wolkera (128.520,- Kč) a 120 lip 
v Lipové ul. (214.200,- Kč).  

Znalecký posudek Ing. Kolaříka, Ph.D., z 25. 2. 2009 doporučil smýtit 22 z 27 stromů 
v aleji u bývalého hřbitova a 7 z 8 stromů za budovou Československé obchodní banky v ul. J. A. 
Komenského z důvodu vysokého rizika pádu kosterních větví. Proti tomu protestovala sdružení 
Arnika a Naše Čelákovice. Odbor životního prostředí MÚ si ještě vyžádal stanovisko České 
inspekce životního prostředí. Ta záměr kácet pozastavila, bez vědomí Města jako účastníka řízení 
si nechala vypracovat oponentní posudek, který Město napadlo pro četné omyly a chyby. Do 
konce roku ČIŽP nevydala konečné stanovisko. 
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 Velkou rekonstrukcí prošla zahrada Městského domu dětí a mládeže. Po předchozím 
mýcení bylo na jaře vysazeno 12 balových stromů a 1180 keřů, na podzim potom 16 balových 
stromů a 143 keřů, celkem za 454.117,- Kč. Součástí rekonstrukce zahrady bylo také vybudování 
nového dětské hřiště s hracími prvky za 464.503,40 Kč (příloha č. 71/09). 
 
 Povodí Labe 
 V čelákovickém úseku nedošlo k žádné mimořádné události. Mezi železničním mostem a 
Sedlčánkami pokračovala obnova doprovodných porostů topolů kácením přestárlých stromů a 
ošetřováním nově vysazených. Při odstávce plavební cesty byly modernizovány uzávěry 
obtokových kanálů a hydraulické ovládání vrat plavební komory. I přesto, že doprava uhlí do 
chvaletické elektrárny po Labi dávno skončila, proplul plavební komorou poměrně vysoký počet 
lodí: Za celý rok 437, nejvíce v srpnu (120), v červenci (95) a v květnu (58). 
 
 

ŠKOLSTVÍ 
 

Zahájení školního roku 2008/09 v mateřských, základních a středních školách 
charakterizují následující statistické údaje (příloha č. 72/09): 

 
 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 22 620 650 855 400 
Učebny 5 8 1 37 25 21 19 
Třídy --- --- --- 24 22 --- 12 
Žáků 95 211 22 524 423 708 325 
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,- 350,- 100,- 
družina 

100,- 
družina 

--- --- 

Žáci jídelna 95 236 22 381 353 --- 206 
Strava den Kč 26,- 29,- --- --- --- --- --- 
Cena oběda 
Kč 

--- --- --- 20/22 19/21 --- 22/24 

* počty pracovníků jsou uváděny ve fyzických osobách 
 

Mateřská škola Přístavní 333 
Školka měla vedle vlastní kapacity pro 70 dětí také 1 oddělení s 25 dětmi v bývalé družině 

ZŠ J. A. Komenského 414. Ředitelkou školy byla Jaroslava Dušková. 
Školka nabízela dětem výuku angličtiny, logopedickou poradnu, dětský aerobik, 

keramickou dílnu. Ve školním roce se konaly další akce, mj. mikulášská a vánoční nadílka, 
čarodějnický karneval, škola v přírodě v Lučanech nad Nisou, výlety do ZOO, Planetária, 
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Botanicu v Ostré, děti zhlédly několik divadelních představení a zúčastnily se dopravní soutěže 
(příloha č. 73/09). 

 
Mateřská škola „Mateřídouška“ Rumunská 1477 
K 1. 9. 2008 byly zrušeny detašované třídy v budově Mateřské školy J. A. Komenského 

1586 z důvodu začátku rekonstrukce budovy. Ředitelkou školy byla do 31. 8. 2009 Eva Vlčková, 
do jmenování nové ředitelky, k němuž v roce 2009 ještě nedošlo, vedla školku její zástupkyně 
Milena Hnízdová.  

Školka byla zapojena do projektu „Mateřská škola podporující zdraví“. Děti se 
seznamovaly s angličtinou, mohly se zapojit do kroužku aerobiku a tvořivé dramatiky. Klub 
rodičů pořádal cvičení jógy a provozoval logopedickou poradnu. 

 
Mateřská škola J. A. Komenského 1586 
Od 1. září 2008 pracovala školka jako právní subjekt, ale kvůli probíhající rekonstrukci 

budovy sídlila v prostorách bývalé družiny ZŠ J. A. Komenského 414 a využívala vybavení 
poskytnuté Mateřskou školou Přístavní. Ředitelkou školy byla Hana Henyšová, dříve učitelka MŠ 
Přístavní. 

Školka se profiluje podle názvu svého Školním vzdělávacího programu „Umění, sport a 
svět kolem nás“. Děti se účastnily sportovního a kulturního dění ve městě (Kulturní dům, 
MDDM, ZUŠ, Labyrint, sportovní kluby), navštívily Planetárium v Praze a Botanicus v Ostré. 

 
Základní škola Kostelní 457 
Významnou a zároveň obtížnou změnou v životě školy bylo zahájení plánované 

rekonstrukce „nové“ budovy školy v červnu 2009 (viz Červen, Září). 
Školu navštěvovalo 423 žáků (z toho 236 na 1. stupni) zařazených do 22 tříd. V 1. ročníku 

byla zřízena třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a v 5. ročníku třída pro žáky 
s poruchami učení a chování. Z 31 vyučujících jich bylo 70 % aprobovaných. Z 5. ročníku odešlo 
na víceletá gymnázia 14 žáků, z 64 absolventů 9. ročníku začalo 6 studovat na čtyřletých 
gymnáziích, 11 na obchodní akademii a 24 ve středních odborných učilištích. 

Žáci si mohli volit z široké nabídky volitelných předmětů (ruský a německý jazyk, 
administrativa, sportovní hry, domácnost, konverzace v anglickém jazyce, výtvarné činnosti, 
přírodovědný seminář, jazykovědný seminář) a zájmových činností ve školní družině. Mimo 
osnovy byli žáci zapojeni do dopravní výchovy, výchovy k toleranci a proti rasové nenávisti a 
xenofobii, do protidrogového programu a do programů Zdravé zuby a Zdravý životní styl. 

Ředitelkou školy byla Mgr. Jaroslava Burkertová, statutární zástupkyní Mgr. Ivana 
Sekyrová. V čele 9členné Rady školy stál Josef Pátek. 

 
Základní škola J. A. Komenského 414 
524 žáků (z toho 341 na 1. stupni) bylo zařazeno ve 24 třídách. V 6. ročníku byla zřízena 

třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole vyučovalo 33 pedagogů, z nichž 
bylo 70 % aprobovaných. 10 učeben bylo vybaveno jako specializované, škola má 2 počítačové 
učebny s 30 stanicemi. Z 47 vycházejících žáků odešlo 6 na čtyřletá gymnázia, 6 na obchodní 
akademii, 22 žáků na ostatní střední školy a 13 na střední odborná učiliště. Z 5. ročníku bylo 14 
žáků přijato na víceletá gymnázia. 

Žákům se nabízely kroužky němčiny a ruštiny, zdravotní tělesné výchovy, kroužky pro 
dyslektiky, plavání, florbalu. Ojedinělou aktivitou je kroužek mažoretek pro nejmenší žákyně, jenž 
má za sebou již mnoho úspěšných veřejných vystoupení. Ve školní družině pracovaly kroužky 
plavání, výtvarné výchovy, počítačový, dále kroužek šikovných rukou a kroužek mladého diváka. 
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Žáci školy se dlouhodobě úspěšně prosazují ve sportovních soutěžích. V tomto školním 
roce získali 1. místo v okr. kole Chemické olympiády a 3 místo v okr. kole Soutěže v anglickém 
jazyce. 

Tradičními akcemi jsou Mikulášská stezka odvahy, prodejní výstava výtvarných prací 
nebo Noc s Andersenem, při níž žáci přenocují ve škole. 

Ředitelkou školy byla PaedDr. Alena Pechalová, zástupkyní ředitelky pro 1. stupeň Mgr. 
Eva Kadlečková a zástupcem ředitelky pro 2. stupeň Mgr. Miloš Bukač. Předsedkyní 9členné 
Rady školy byla do dubna 2009 MUDr. Jana Čejková, po volbě nové Rady Eva Bartošová. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha 
Škola měla na konci školního roku 32 pedagogů a 707 žáků v oborech hudebním (446), 

výtvarném (111), tanečním (112) a literárně-dramatickém (38). Škola má pobočky v Šestajovicích 
(76) a v Úvalech (58), na nichž vyučovalo v hudebním oboru 7 pedagogů. Dětem předškolního 
věku bylo určeno STUDIO. Hudební obor absolvovalo 21 žáků, výtvarný 5 žáků a taneční 8 
žáků. 

Vysoká úroveň výuky na škole se projevuje mj. v četných úspěších žáků v oborových 
soutěžích: Zvítězili v několika kategoriích okresního i krajského kole soutěže v sólovém a 
komorním zpěvu a v ústředním kole získala Lucie Škorpíková čestné uznání 1. stupně v sólovém 
a Martina Kašičková s L. Škorpíkovou čestné uznání 1. stupně v komorním zpěvu. V krajském 
kole hry na dechové nástroje obsadili 1.–3. místo Ondřej Šturm, Jan Bouček, Eliška Špalková a 
Emma Polomská, v soutěži bicích nástrojů byl Samuel Ackah druhý a v soutěži Karlovarská 
růžička obsadili 1. a 2. místo Anna Kadlecová (zpěv) a Robin Böhm (klavír). 

Krajského kola soutěže tanečních oborů se účastnily 3 choreografie: Kalamajka a Maděra,  
Stínohra a Jen tak na Hlas. Posledně jmenovaná postoupila do celostátní přehlídky tanečních 
oborů 5.–7. června.  

Žáci výtvarného oboru získali čelná místa v soutěži „Zátiší". V mezinárodní výtvarné 
soutěži Památníku Lidice získal David Michel medaili Lidická růže a na mezinárodní výstavě 
"Můj svět v Evropě" vystavovali na Staroměstské radnici v Praze Marco Pasqualetti, Robin 
Böhm, Anna Perlíková a Magdaléna Turínská. 

Tři absolventi ZUŠ pokračují v umělecké dráze ve svém dalším studiu: Akordeonista 
z třídy Hany Mikové Milan Řehák, hodnocený u přijímacích zkoušek jako nejlepší, byl přijat na 
Pražskou konzervatoř, Světlana Voděrová na obor propagační grafika na Střední umělecké škole 
Václava Hollara a Šárka Plašilová na obor propagační výtvarnictví a aranžování na Integrované 
střední škole. Obě výtvarnice jsou žačkami Jolany Fenclové. 

Přehled vystoupení žáků a učitelů školy pro veřejnosti obsahuje 64 položek: Byly to 
koncerty žáků, koncerty Komorního souboru Jana Zacha, výchovné koncerty pro mateřské školy, 
taneční, divadelní a loutková představení, vítání občánků na Městském úřadě, vystoupení na 
vernisážích a Svatojánské divadelní pouti v Městském muzeu, program při rozsvícení vánočního 
stromu atd. 

Ředitelem školy byl do 31. 8. 2009 Mgr. Bohumír Hanžlík, zástupcem ředitele Jan Bláha. 
1. 9. 2009 se ředitelkou školy stala Viktorija Hanžlíková Krafová (příloha č. 74/09). 

 
Gymnázium 
Škola měla 39 učitelů a 325 žáků, z toho 226 v 8 třídách osmiletého a 99 ve 4 třídách 

čtyřletého studia. Disponovala 14 vlastními učebnami, z toho 7 odbornými, dále užívala 1 učebnu 
najatou od Základní školy J. A. Komenského 414 a 2 učebny v budově CMC Graduate School of 
Business, o. p. s., na náměstí. Z 47 maturujících jich 15 prospělo s vyznamenáním a 35 
absolventů začalo studovat na vysoké škole. 
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Kromě volitelných předmětů, jejichž široká nabídka je samozřejmou součástí 
gymnaziálního vzdělávání, nabízela škola nepovinné předměty Dramatická výchova, Golf, 
Sportovní hry a Basketbal. Významnými mimoškolními akcemi bylo využití grantu Terezínské 
iniciativy pro vícedenní vzdělávací seminář žáků v rámci projektu Popírání holocaustu (Mgr. 
Hana Nosková) a účast žáků v projektu podporovaném vládou USA Deliberating in A 
Democracy (Mgr. Lukáš Buk). 

V soutěžích dosáhli největšího úspěchu Barbora Janáková (sexta) s 2. místem mezi 
českými účastníky finále mezinárodní soutěže filmové kritiky CinéClyc v Burgundsku a Dennis 
Dvořák (kvarta) s 1. místem v krajském kole Zeměpisné olympiády, kategorie C. 

Škola rozšířila své vzdělávací aktivity pro veřejnost pořádáním kurzů angličtiny, 
informatiky a přípravy k přijímacím zkouškám. Již několik let zajišťují pedagogové školy 7 
okresních kol soutěží v některých kategoriích (němčina, angličtina, chemie, fyzika, matematika). 

Předsedou Rady školy byl do 31. 12. 2008 Ing. Vilibald Knob, předsedkyní nově zvolené 
Rady se od 1. 1. 2009 stala Mgr. Eva Švecová, učitelka školy.  

 
Městský dům dětí a mládeže 
57 zájmových útvarů v pravidelné činnosti zahrnovalo mj. 15 výtvarných, 6 jazykových, 3 

technické a 18 sportovních a turistických útvarů. Ze 703 docházejících dětí bylo 126 předškoláků, 
činností Domu se také účastnilo 75 dospělých. Dům měl 5 stálých pedagogických pracovníků a 
23 externích spolupracovníků. 

Dům dále pořádal krátkodobé kurzy, např. tkaní, korálkování, pletení košíků, košíkování z 
pedigu, tkaní a šitá krajka, patchwork a mola, malování na hedvábí, drhání, batikování a potisky 
látek, malování na textil a drátování. Program Řemesla hrou byl připraven pro základní školy 
v Čelákovicích a v Nehvizdech a zahrnoval pletení košíků, výrobu svíček, drátování šperků, tkaní 
a předtkalcovské techniky. 

O jarních prázdninách se uskutečnil tradiční zimní tábor ve Strážném u Vrchlabí a v létě 3 
letní tábory v Miličíně, mj. tematicky zaměřené na Aztéky a staré Egypťany, dále stanový tábor 
v Čestíně u Kácova pro členy turistického oddílu Medvědi a tábor v Ostrém u Blatné. Nechyběl 
ani každoroční tábor u Černého moře v Kitenu v Bulharsku vedený manželi Bukačovými. Letní 
týdenní příměstský tábor měl motto „Nebojte se strašidel“ a srpnový výtvarně-literární týden 
vedený Helenou Jandurovou nesl název „Než zazvoní potřetí“. 

Zahrada MDDM prošla velkou rekonstrukcí, při níž byly vysazeny nové stromy a keře a 
postaveny nové herní prvky. 

Ředitelkou MDDM byla Ing. Alena Zradičková (příloha č. 75/09). 
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice, s.r.o.  

 Škola poskytovala vzdělání v 3 oborech střední odborné školy: Strojírenská a technická 
administrativa, Management strojírenství a v nástavbovém studiu v oboru Podnikání. V rámci 
středního odborného učiliště  nabízela 4 čtyřleté učební obory s maturitou (Mechanik seřizovač, 
Mechanik seřizovač-mechatronik, Mechanik číslicově řízených strojů a Mechanik strojů a 
zařízení) a 8 tříletých učebních oborů (Modelář, Zámečník, Nástrojař, Klempíř, Obráběč kovů, 
Lakýrník, Truhlář a Operátor skladování). Škola měla 251 žáků a 22 pedagogů. 

Škola se zapojila do program Leonardo da Vinci umožňujícího využít prostředky z grantu 
EU. 3týdenní praxi u partnerské německé firmy absolvovalo 25 žáků a v rámci spolupráce se 
společností zajišťující celosvětovou servisní síť pro brousicí stroje konalo další skupina žáků 
praxi ve Švýcarsku. 
 Ředitelkou a jednatelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, ředitelkou školy Mgr. Helena 
Hončíková.  
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CMC Graduate School of Business, o.p.s. 
Předsedou správní rady byl Ing. Libor Witassek, MBA, výkonným ředitelem Ing. Tomáš 

Janča, MBA, a akademickým děkanem byla do 1. 9. 2009 PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA. 
V rámci programů MBA  zde pracovaly 2 skupiny studentů ze školy Thunderbird ve Phoenixu 
v Arizoně, ve spolupráci s DePaul University v Chicagu dokončilo 32 studentů 7. ročník 
programu a 76 studentů pracovalo ve 3 ročnících zdravotnického programu ve spolupráci 
s Auburn University v Alabamě. 

V rámci exekutivních programů pokračovaly programy Dynamický mamažer, Řízení 
lidských zdrojů, Dynamický mistr a Business Master Series. Mimo to připravila škola cykly 
seminářů pro farmaceutické firmy Pfizer, Roche a AstraZeneca. 

K 31. 12. 2009 ukončilo činnost Informační centrum města Čelákovic v recepci školy a 
bylo přesunuto do Městského muzea. K významné charitativní činnosti školy patřila i letos 
spolupráce s Dětským domovem v Milovicích, jemuž věnovala 10 tis. Kč, získaných ušetřením 
poštovného a nákladů na tisk tím, že vánoční a novoroční přání byla rozesílána mailovou poštou 
(příloha č. 76/09). 

 
KULTURA 

 
 Městské muzeum 

Sídlilo ve 3 budovách: Ve Tvrzi bylo sídlo ředitelství, depozitáře, výstavní síň a historická, 
přírodovědecká a archeologická.expozice. V Rybářské č. p. 156 jsou laboratoře, archeologická 
sbírka a část dalších sbírek a v Kostelní č. p. 22 je umístěna expozice Čelákovické košíkářství.  

Podle povolení Ministerstva kultury ČR provádí archeologický průzkum na katastrech 49 
obcí v oblasti ohraničené na severu Mečeříží, na západě Dřísy a Zelenčí, na východě Starou lysou 
a na jihu Slušticemi. 

Statistika akcí v r. 2009 (koncerty jsou pořádány Spolkem přátel čelákovického muzea): 
 

expozice  osob 2.501 
výstavy 12 3.656
koncerty 11 566
vernisáže   8 363
přednášky 11 434
ostatní 18 2.299
celkem 60 9.819

  
 Městské muzeum spolupracovalo s dalšími muzei, např. zapůjčilo své sbírkové předměty 
Národnímu muzeu v Praze, Moravskému zemskému muzeu v Brně pro výstavu v Miláně, Muzeu 
Českého krasu v Berouně atd. Dlouhodobě jsou exponáty zapůjčeny pro expozice ve Skorkově, 
na brandýském zámku a ve Staroboleslavské bráně. 
 Archeologické oddělení sledovalo celkem 379 zemních prací a v 52 případech provedlo 
záchranný archeologický výzkum. Nejvýznamnějším archeologickým nálezem bylo odkrytí 
základů bergfritu z poloviny 13. století na hradě ve Škvorci, jehož výzkum bude ještě pokračovat. 
Důležité byly nálezy sídlištních objektů z doby laténské a římské v čelákovické obytné zóně 
V Rybníčkách a objev části obranného příkopu a sídlištního objektu z přelomu 8. a 9. století na 
Hradištku v Lázních Toušeň. Na podzim byly při budování nového kanalizačního řadu před 
budovou Základní školy v Kostelní ulici nalezeny zbytky dvou sádek na ryby z 16. století a zbytky 
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středověkého sklepení, v němž bylo nalezeno velké množství zlomků keramických nádob a 
reliéfních kachlů z 16. století. Tyto výzkumy vedl J. Špaček. Archeolog p. Snítilý vedl další 
výzkum v Lázních Toušeň (objev pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů) a ve Stránce (nález 
objektů od neolitu po dobu bronzovou). 
 V chronologické evidenci bylo r. 2009 zapsáno 19.928 nových sbírkových předmětů, 
Muzeum celkem zpracovalo 1.150.742 sbírkových předmětů. 
 Ředitelem Muzea byl do 31. 8. 2009 Jaroslav Špaček, od 1. 9. 2009 Mgr. David Eisner. 
Zástupcem ředitele byl Bc. František Doubek, kurátor osteologické sbírky (příloha č. 77/09). 
Akce Muzea pro veřejnost jsou popsány v měsíčních zápisech. 
 
 Městská knihovna 

1899 evidovaných čtenářů, z toho 445 dětí, si letos půjčilo v hlavní budově i v obou 
pobočkách – v Sedlčánkách a V Prokopě – 87.754 svazků knih a časopisů. Knihovnu navštívilo 
celkem 30.375 uživatelů, z toho 2.695 na 119 kulturních a vzdělávacích akcích. Během roku bylo 
vyřízeno 4.389 rezervací a 443 výpůjček z jiných knihoven. Knihovní fond měl na konci roku 
54.068 svazků, za rok bylo nakoupeno 2.953 a odepsáno 430 svazků. Knihovna odebírala 46 
titulů časopisů v 55 exemplářích. 

Elektronické služby knihovny jsou stále více využívány. Na internetu je umístěn knihovní 
katalog, čtenáři mohou kontrolovat své osobní konto, prodloužit si dobu vypůjčení knihy nebo si 
ji rezervovat. V tomto roce využilo internetu v knihově 6.821 návštěvníků, do katalogu vstoupilo 
4.811 čtenářů. Knihovna uspořádala soutěž pro děti do 15 let, v níž měly navrhnout webové 
stránky dětského oddělení MK. 1. místo získala Michaela Homoláčová, 2. místo Dario Kolar 
z Prahy a 3. místo Pavel Turinský. Odkaz na vítěznou práci byl po dobu 1 roku zveřejněn na 
oficiálním webu knihovny. 

Početné akce pro veřejnost jsou popsány v měsíčních zápisech. Významné jsou literární 
programy pro mateřské a základní školy a pro gymnázium a lekce informatiky. 

V knihovně pracuje 7 odborných pracovnic a 1 uklízečka. Na konci roku odešla do 
důchodu ředitelka Naděžda Štěrbová po 40 letech úspěšného vední knihovny. Rada města 
jmenovala na základě konkurzu ředitelkou dosavadní knihovnici Soňu Husárikovou od 1. ledna 
2010 (příloha č. 78/09). 

 
 Kulturní dům 

V Kulturním domě se mj. konalo 12 plesů (4200 návštěvníků), 5 zájezdových divadelních 
představení (1000), 6 koncertů (1200) a 17 představení pro děti. KD poskytuje zdarma prostory 
městským akcím jako zasedání Zastupitelstva města, setkání seniorů, vánoční koncert ad. Celkem 
se zde konalo 101 akcí pro 25.800 hostů. Návštěvnost stále klesá, a tak zůstala celková 
návštěvnost na úrovni roku 2008 i přes vyšší počet pořadů. 

Ze zájezdových představení jmenujme představení „Rozmarný duch“ divadelní 
společnosti Háta s Marcelem Vašinkou, Lucií Zedníčkovou a Mahulenou Bočanovou, „Motýli“ 
Divadla Palace s Vojtěchem Kotkem a Valérií Zawadskou. Vystoupili zde zpěváci Petr Muk, 
Richard Adam a  Jiří Schmitzer a koncertoval Orchestr Václava Hybše. Kurzy tance pořádala 
tradičně taneční škola Zita z Mladé Boleslavi.  

V prostorách KD trénuje oddíl karate, zkouší orchestr „V náladě kvintet“ a divadelní 
soubor Tyl. V areálu KD si dále najímají prostory Taverna Athény, prodejna Textil Toman a 
Autoškola Báša. Ředitelem Kulturního domu byl Jindřich Polívka. 
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SPORT 
 
Členská základna sportovních klubů v roce 2009: 

 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
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 1579 

 
Aerobik Studio Vlaďky Barešové 
Tento špičkový klub zaznamenal i v tomto roce úspěchy světové úrovně: 
4.–5. 4. v Kladně konal pohárový závod všech kategorií, v němž tým kadetek 11–13 let 

(Veronika Švarcová, Sabina Pavlíková a Barbora Jandurová) ve své kategorii zvítězil. Pro kategorii 
dospělých byl závod nominací na Mistrovství Evropy. Denisa Barešová si 2. místem zajistila 
účast. 

Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku, fitness teamech a hip hopu se konalo 6.–9. 
5. v Blanes ve Španělsku a Denisa Barešová se stala poprvé mistryní Evropy v kategorii žen. 

3.–4. 10. získal tým kadetek na Mistrovství ČR 2. místo a Denisa Barešová se stala potřetí 
mistryní ČR v kategorii žen. 

2.–7. 12. na exotickém Martiniku kadetky zvítězily ve Světovém poháru kadetů a Denisa 
Barešová tamtéž na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku obsadila 4. místo.  

 
1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 
V Mistrovství ČR motorových člunů se umístili: Kategorie M1 – 1. místo Matěj Petržel, 

M2 – 1. místo Zdeněk Hlaváček, M4 – 3. místo Martin Petržel, M4 – 4. místo Eva Pikalová, M5 
2. místo Michal Fridrich, 3. místo Jaroslav Pikal a 6. místo Lukáš Varga. 
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V závodech Českého poháru pramic P5 byla žákovská posádka Škorpióni druhá 
v Náchodě a posádka Princezny druhá v Čelákovicích. 

Další aktivity klubu pro veřejnost jsou popsány v měsíčních zápisech. Předsedou klubu 
byl Pavel Samochin. 

 
TJ Spartak – oddíl atletiky 
Na únorových atletických přeborech Středočeského kraje v hale zvítězil mezi staršími 

žáky Martin Švarc v běhu na 800 m, dorostenec Pavel Říha byl na čtyřstovce třetí a mladší žákyně 
Kateřina Juričová na 1500 m čtvrtá. 

28. února se konalo Mistrovství ČR. Martin Švarc obsadil 4. místo na 800 m s časem 
2:13.20. 

 
Jachting 
Pod hlavičkou Jachtklubu Toušeň závodí čelákovický student Jiří Parůžek a Kateřina 

Hálová z Českého Brodu ve třídě Cadet. V tomto roce byli stříbrní na Mistrovství ČR a bronzoví 
v Poháru ČR. V zahraničí reprezentovali na otevřeném Mistrovství Německa German Open a 
získali také bronz a na Mistrovství Polska obsadili 7. místo (příloha č. 80/09). 

 
Městský bazén 
Počet návštěvníků dosáhl 53.150 (pokles asi o 5 tis), z toho bylo 22.600 samostatně 

příchozích a 30.550 organizovaných plavců, tržba na vstupném činila 2.988.855,- Kč. Město 
financovalo provoz bazénu částkou 5.011 tis. Kč. Bazén byl otevřen 297 dnů. 

Plavecké kurzy zde pořádalo 15 základních, 6 mateřských škol, Městský dům dětí a 
mládeže a 4 mateřská centra. Bazén využívala zdravotní pojišťovna Metal Aliance, Smíšená 
organizace zdravotně postižených, firma Kovohutě, veslařské kluby a proběhlo zde 9 sportovních 
akcí, např. krajské a okresní kolo v duatlonu, závody Dětských olympijských her a Mistrovství ČR 
středních škol v silovém víceboji. Tělocvičnu využívaly místní kluby ke kurzům tance, jógy, 
aerobiku ad.  

Ceník se ve srovnání s minulým rokem nezměnil, např. vstupné pro dospělého činilo 55,- 
Kč na hodinu, rodinné vstupné pro 4 osoby 160,- Kč a permanentka na 10 vstupů 460,- Kč.  

Vedoucím Městského bazénu byl Mgr. Miloš Bukač. 
 
Městská sauna 
Proti 3.600 v minulém roce přišlo letos do sauny 5.852 návštěvníků (3.840 mužů a 2010 

žen), kteří na vstupném zaplatili celkem 515.240,- Kč. Na 217 provozních dnů připadalo 
průměrně 27 návštěvníků. Ceník se ve srovnání s minulým rokem nezměnil, jednorázová 
vstupenka stála 80,- Kč a permanentka na 10 vstupů včetně jednoho zdarma 700,- Kč. Městský 
rozpočet pamatoval na saunu částkou 849 tis. Kč. 

Vedoucím sauny byl Mgr. Miloš Bukač.  
 
Orka Florbal 
Muži vybojovali v 2. celostátní lize 2. místo, junioři v 1. regionální lize 8. místo a starší 

žáci v 1. lize 12. místo. 
 
Tenisový klub Čelákovice 
Je občanským sdružením navazujícím na předválečný Tenisový klub LTK 1930. Pod 

tímto názvem existuje od r. 1991. V areálu klubu je 6 antukových kurtů, tréninková zeď, kurz pro 
malé tenisty a klubovna. 
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V této sezóně obsadili mladší i starší žáci shodně 7. místo v krajské soutěži II. třídy B a 
dorost 8. Místo v této soutěži. Významným individuálním úspěchem bylo vítězství dorostenky 
Anety Rasochové v okresním přeboru v dvouhře i ve čtyřhře s Gabrielou Tučkovou. 

9. ročníku Memoriálu Ládi Pánka, klubového turnaje čtyřher, se letos 5. září zúčastnilo 37 
dvojic. Zvítězili Josef a Jiří (syn) Šuráňovi. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 
 
SK Union – fotbal 
Tradiční účast na zimním turnaji Meteoru Praha přinesla Unionu jen 6. místo. 
Muži vedení trenérem Michalem Petroušem ukončili sezónu 2008/09 na 6. místě tabulky 

divize B s 44 body, 52 vstřelenými a 36 inkasovanými brankami a statistikou zápasů 13:5:12. 
Nejproduktivnější střelcem se stal Dalekorej se 14 brankami následovaný Matějkou (10) a 
Matouškem (9). Muži – 62 aktivních hráčů. 

Starší dorostenci obsadili s trenérem Milanem Kochem 8. příčku v tabulce krajského 
přeboru.Nejúspěšnějším střelcem byl Filip Píša se 17 brankami. Mladší dorostenci trénovaní 
Petrem Mourkem a Pavlem Hájkem byli v krajském přeboru sedmí stejně jako starší žáci pod 
trenéry Radkem Dozorcem a Radkem Skuhravým. 

Nejmladší chlapci zvítězili 17. ledna na turnaji přípravek v brandýském Sportcentru, jenž 
byl zpestřen přítomností hráčů prvoligové Viktorie Žižkov, kteří byli v Brandýse na soustředění. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
 
SK Záluží 
A-mužstvo mužů skončilo v sezóně na 4. místě v okresním přeboru III. třídy a B-

mužstvo na 7. místě v okresním přeboru IV. třídy. 
 
 
1. nohejbalový klub 
V turnaji Poslední smeč na Pankráci obsadil tým 7. místo v konkurenci slovenských 

mistrů světa a reprezentace ČR. Na únorovém 39. Mistrovství ČR dvojic mužů ve Vyškově 
nedosáhli Spilka s Kolenským na medaili a zůstali na 4. místě stejně jako trojka Spilka, Flekač, 
Doucek na letním mezinárodním turnaji trojic Šacung ÖMV. Medailovou pozici si už nenechal 
utéci Kolenský na 16. Mistrovství ČR jednotlivců v Brandýse 28. 10., kde vybojoval 3. místo. 

A tým ve složení Doucek, Flekač, Kyliánek, Vrtiška, Kaděra, Kolenský, Spilka, Motl, 
Krčál hrající v Extralize skončil na 5. místě z 8 týmů, poté co v play-out porazil NK Děčín. B tým 
získal 2. místo v Krajském přeboru(příloha č. 81/09). 

Předsedou klubu byl Martin Spilka. 
 
Volejbalový sportovní club 
Muži obsadili 6. místo v Krajském poháru mužů, a ženy rovněž 6. místo v Krajském 

poháru žen. 
Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 
 
Klub českých turistů 
Členové klubu se účastnili 45 organizovaných pochodů při průměrné účasti 14 

startujících. Místní pořádané akce jsou zmíněny v měsíčních zápisech. Tradičně strávili letní týden 
na společné dovolené, tentokrát ve Skalné u Chebu, a na konci roku navštívili teplickou 
botanickou zahradu.  
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V čele sedmičlenného výboru stáli druhým rokem předseda Ing. Luboš Choura a 
místopředseda František Musílek.  

 
Sportovně-střelecký klub 
Vznikl r. 1990 jako nástupce Střeleckého oddílu ZO Svazarmu. V r. 2009 získal Ing. Pavel 

Dadák 2. místo v divizi Single Stack na Mistrovství ČR i v soutěži Extreme Euro Open. 
Předsedou klubu byl Pavel Burian. 
 

 
POLITICKÉ STRANY 

 
Česká strana sociálně demokratická 
Místní organizace měla 36 členů, jejím předsedou byl místostarosta města Petr Bařina, 

místopředsedy Jana Poklopová a Jaroslav Korec. P. Bařina byl zároveň místopředsedou 
Okresního výkonného výboru, Jana Poklopová jeho tajemnicí. 

Organizace se na veřejnosti představila Drakiádou, zábavnou akcí pro děti, a posezením 
s hudbou v Kulturním domě.  

 
Komunistická strana Čech a Moravy 
V 6 základních organizacích je evidováno 87 členů (úbytek 5 členů, nově přijati 3 

členové). Předsedou městského výboru byl Julius Masár. 4 členové pracovali v komisích rady 
města a výborech Zastupitelstva města, 5 členů pracuje v orgánech okresního výboru.  

Veřejné akce městské organizace jsou popsány v měsíčních zápisech. Mimoto 
spolupořádala letní dětský tábor v Lásenici u Jindřichova Hradce (příloha č. 82/09). 

 
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 
Členové místní organizace, vedené Hanou Hladkou, pečlivě uklízejí na jaře a na podzim 

okolí římskokatolického kostela.   
 Občanská demokratická strana 

 Místní sdružení mělo 24 členů z Čelákovic, Vyšehořovic a Jiren; v Nehvizdech byla 
založena samostatná organizace. Na březnovém místním sněmu se po odchodu Ing. Milana 
Moravce z ODS stal místopředsedou Ing. Josef Šalda a novým členem rady Ing. Luboš Choura. 
 MS v roce 2009 předložilo Zastupitelstvu města návrhy týkající se řešení veřejné dopravy, 
kamerového systému a rekonstrukce naučné stezky do Lysé n. Labem a zorganizovala 
vzpomínkový večer k 20. výročí sametové revoluce. Na svých webových stránkách uspořádala 
soutěž ve znalostech o Evropské unii a vítězi předal cenu europoslanec Hynek Fajmon na besedě 
v Muzeu. 
 MS sponzorovalo kulturně-společenské akce jako vydání Kroniky obce Sedlčánek I a 1. 
čelákovickou muzejní noc. Zastupitel Studnička finančně podpořil taneční soutěž Čelákovická 
duběnka. Předsedou MS byl Josef Pátek (příloha č. 83/09). 

 
Ve městě pracují také organizace Sdružení nezávislých kandidátů-Evropských demokratů 

a Strany zelených. 
 
 

CÍRKVE 
 

Církev římskokatolická 
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Do farnosti spadá 7 kostelů: v Čelákovicích, Mochově, Nehvizdech, v Přerově nad 
Labem, Semicích, Vyšehořovicích a Vykáni. V posledních třech jmenovaných se však bohoslužby 
nekonají. Podle sčítání věřících při bohoslužbách, které proběhlo 19. dubna, činil počet věřících 
ve farnosti 133. Správcem farnosti byl P. Richard Scheuch. 

Farníci se podíleli na ekumenickém životě ve městě. V lednu se účastnili modliteb za 
jednotu církve (probíhají kromě děkanství také v Husově sboru a v modlitebně Církve bratrské), 
7. března vystoupily na děkanství ženy z Nové Guineje v rámci Světového dne modliteb a 21. 
listopadu se v jídelně „Kamenky“ konala tradiční biblická soutěž, tentokrát na téma epištol sv. 
Pavla. Koncerty pořádané Spolkem pro varhanní hudbu jsou zachyceny v měsíčních zápisech. 

Nutné opravy střechy děkanství si vyžádaly náklady ve výši 200.000,- Kč, oprava varhan 
37.000,- Kč, oprava bytu kostelníka v Nehvizdech 380.000,- Kč a oprava střechy mochovského 
kostela asi 46.000,- Kč (příloha č. 84/09). 
  
 Církev československá husitská 

V Husově sboru se kromě pravidelných nedělních a svátečních bohoslužeb konal 1 křest, 
6 pohřbů a 2 uložení urny. V úterý odpoledne se ve sboru scházel Klub seniorů a večer 
navazovala zkouška Ekumenického pěveckého sboru, vedeného emeritním patriarchou Josefem 
Špakem, jenž letos oslavil 80. narozeniny. Sbor vystoupil při štědrovečerní bohoslužbě s 
Marhulovou vánoční mší. 

2.–3. června se v Čelákovicích konala synoda Pražské diecéze CČsH za účasti 100 
duchovních. 26.–28. října zasedal ve sboru český výbor Světového dne modliteb. Významným 
dnem náboženské obce byl 11. říjen, kdy kazatelka Miroslava Poloprutská přijala jáhenské svěcení 
(blíže viz Říjen). 

Členové náboženské obce se podíleli na projektu „Dejme brýle Africe“: Od února do září 
se podařilo vybrat 550 kusů odložených brýlí, které byly odeslány do sítě nemocnic ITIBO a 
ADRA v Keni.  

Rada starších měla 10 členů, jejím předsedou byl JUDr. Jiří Červinka, duchovní Mgr. Jana 
Špaková a kazatelkou, správkyní matriky a kolumbária Ing. Miroslava Poloprutská. 

Bohatý koncertní program Husova sboru je podrobně popsán v měsíčních zápisech 
(příloha č. 85/09). 
 Církev bratrská 

1. ledna 2009 se dosavadní kazatelská stanice hornopočernického sboru stala 
samostatným sborem. Slavnostní shromáždění se konalo 1. února za účasti předsedy Rady Církve 
bratrské ThDr. Pavla Černého. Rok 2009 také znamenal 80 let působení církve v Čelákovicích. 
 Sbor měl 35 dospělých členů a 27 mladých do 18 let. Po osamostatnění bylo na 4 roky 
zvoleno nové staršovstvo ve složení Marshall Brown, Ph.D., Mgr. Luboš Dörfl, Ing. Marek 
Kořínek a Petr Luhan, DiS. V červenci se z Brna přistěhoval nový vikář Milan Remeš s rodinou, 
pro niž členové sboru, jejich přátelé a spřátelené sbory pomocí půjček zakoupili domek v Husově 
ulici.  
 K duchovní činnosti sboru patří vedle nedělních bohoslužeb čtvrteční hodiny biblického 
studia a schůzky dorostu a nedělní škola pro děti. V pondělí se koná klub pro děti z města a okolí 
se zábavním programem a s výukou angličtiny. Konaly se 3 koncerty křesťanských hudebních 
skupin a sborů.   

Členové sboru se scházejí také ke společnému trávení volného času: Asi 4krát ročně 
společně poobědvají v modlitebně a pro odpoledne si připraví program, strávili společnou 
dovolenou na zámku Jemčina u Jindřichova Hradce (příloha č. 86/09). 
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OSADNÍ VÝBORY, SPOLKY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ 

 
Osadní výbor Záluží 
16. 6. osadní výbor uspořádal Dětský den na hřišti TJ Sokol. 63 dětí ze Záluží si prohlédlo 

výstroj a výzbroj Vojenské policie a projelo se v zásahovém vozidle. Záluží. 3. 10. se konal dětský 
Běh Zálužím, 9. 11. setkání žen s MUDr. Skalickou a 5. 12. mikulášská nadílka. 

 
Osadní výbor Sedlčánky-Císařská Kuchyně 
Osadní výbor uspořádal spolu se Sokolem a s místními dobrovolnými hasiči 6 akcí pro 

děti. Zástupce výboru se účastnil jak výběru dodavatele investičních akcí v obci, tak kontrolních 
dnů na stavbách komunikací a veřejného osvětlení. V září zorganizoval sbírku na podporu vydání 
Kroniky obce Sedlčánky I, připravenou k tisku pracovníky Městského muzea. 

Tradičně se osadní výbor postaral o položení květin k pomníku obětem první a druhé 
světové války a o výzdobu kapličky, v níž sousedé rozsvěcují na Štědrý den svíčky. Ani letos 
nechybělo silvestrovské předpůlnoční setkání u bývalé školy s novoročním přípitkem. Sbírka na 
vydání Kroniky obce Sedlčánek I zorganizovaná výborem vynesla 27.000,- Kč. 

Předsedou osadního výboru byl František Jarolím (příloha č. 87/09). 
 
Mateřské centrum 
Pořádalo pravidelné kurzy a setkání jako aerobik, cvičení pro ženy, masáže, předporodní 

kurzy, laktační poradnu, angličtinu pro děti, kung-fu, kurz masáže kojenců, plavání, divadélko pro 
nejmenší, křesťanské setkání rodičů, čtení pohádek, nošení  miminek v šátcích, kurz „znakové 
řeči“ pro slyšící batolata, malování pro nejmenší ad. Dopolední programy navštívilo celkem 1963 
dětí. Uskutečnila se také beseda o přírodní kosmetice a aromaterapii a seminář o pracovně-
právních záležitostech žen na mateřské dovolené. Každé pondělí dopoledne se konala 
„miniškolička“ v sokolovně s cvičením, kreslením, zpíváním a výukou angličtiny. 

25. ledna se v Kulturním domě konal 3. rodinný countrybál se stylovým oblečením, 
tombolou a soutěžemi, v dubnu závody na odstrkovadlech, tříkolkách, koloběžkách a bicyklech 
v Sadech 17. listopadu. V květnu maminky uspořádaly bazar dětských věcí. 

Školní rok se uzavřel 18. června zahradní slavností na zahradě MDDM. Maminky jako 
dvorní dámy připravily program pro děti v kostýmech rytířů a princezen. Hrála kapela, tančilo se, 
hrálo se divadlo, přišel potulný kejklíř. 

Rodiče uspořádali pro děti několik tematických prázdninových pobytů: „Za pokladem 
pirátů“ v Jabkenicích, „Cirkus Tučňák“ v Pěnčíně, „Víla Amálka a lesní skřítci“ v Harrachově, 
„Indiáni z Polabí“ ve Velkých Losinách a „Zlatá horečka na Klondiku“ v Radíkově. 

V bohaté nabídce aktivit nechyběly ani letos Drakiáda (asi 75 dětí) a lampiónový průvod 
před sv. Martinem (400 dětí). 

Mateřské centrum vedl výbor ve složení Ivana Turinská, Monika Žatečková a Jana Krejčí 
(příloha č. 88/09). 

 
Smíšená organizace zdravotně postižených 
Na konci roku sdružovala 349 členů, z toho 258 žen (přírůstek 6 členů za rok 2009). 

Podle zdravotní klasifikace to bylo 159 tělesně, 161 vnitřně, 17 zrakově a 12 sluchově 
postižených, podle věkové hranice bylo nejvíce členů ve věku od 60 do 79 let (229). Členové 
nebydlí jen v Čelákovicích, nýbrž také v Nehvizdech, Vyšehořovicích, Mochově, Horoušanech, 
Kozovazech, Kounicích, Lázních Toušeň, Praze, Skorkově a Staré Boleslavi. V čele 9člennho 



 44

výboru stál Jaroslav Smolík, místopředsedou byl Stanislav Červenka a hospodářem Václav 
Purnoch.  

V oboru zdravotní péče byly zajištěny hodiny plavání  a rehabilitace v Městském bazénu, 
rekondiční cvičení pro tělesně, zrakově a sluchově postižené u jiných organizací a  nově byla 
v Kulturním domě zřízena poradna pro sluchově postižené, pracující jednou měsíčně pod 
vedením logopedky.  

V rámci volnočasových aktivit zorganizoval výbor dva zájezdy do Polska, výlety na 
hvězdárnu v Ondřejově, do Hrusic, do velkopopovického pivovaru, sázavského kláštera a 
vlašimského zámku a tři návštěvy divadelních představení v Mladé Boleslavi a v Praze (příloha 
č. 89/09). 

 
Junák – svaz skautů a skautek 
Středisko 219.05, jehož vedoucím byl Václav Špaček-Štip, mělo 88 členů v 5 oddílech: 

Vlčata byli chlapci do 11 let (17), Světlušky (do 11 let) a skautky tvořily další oddíl o 38 členkách, 
Roveři a Rangers byli chlapci do 16 let (20) a poslední oddíl tvořili oldskauti, tedy dospělí (13). 

Chlapecký tým Bílí tygři (Mikuláš Matoušek, Václav Janáč, Vojtěch Jasenovec, Tomáš 
Kořínek a Jindřich Špaček) zvítězil v krajském kole Svojsíkova závodu, který v červnu připravilo 
čelákovické středisko, a v září vybojoval 6. místo ve finále závodu v Novém Městě na Moravě 
(viz měsíční zápisy).  

18. 7.–1. 8. se u Dobříše konal letní tábor pro 60 dětí. Členové střediska se zúčastnili 
městské hry Po stopách polabských strašidel a bojové hry v pražském metru. Součástí života 
střediska byl zimní pobyt na Šumavě, zimní přechod Brd a výpravy do Lužické hor, Českého ráje, 
do Jizerských a Orlických hor a na Berounsko. Celkem se konalo 33 volnočasových akcí. 

24. 12. rozdávali skauti „betlémské světlo“ před poštou. 
 
Občanské sdružení Sojka-spolek mladých 

 Česko-německý velikonoční tábor se konal již pojedenácté, a to 4.–11. dubna ve Starých 
Splavech pro 40 účastníků od 10 do 16 let. O prázdninách následovaly dva stanové  tábory v 
Gaisthalu v Bavorsku: 2.–15. srpna pro mládež od 13 do 16 let na téma „Stát Gaisthal“ a 15.–22. 
srpna pro děti od 8 do 12 let na téma „Divoký západ“. Vzdělávací projekt JAPA 2009 byl 
rozdělen do dvou podzimních víkendů; 12.–13. září v Gaisthalu byl věnován historii 
česko-německých vztahů a 27.–29. listopadu ve Waldmünchenu výuce němčiny a hrám.  
 Sdružení vydává časopis „Zobák dokořán“. V čele 9členné rady stál Petr Vondruška z 
Prahy, místopředsedkyní byla Tereza Pražská z Čelákovic. Organizace měla 74 členů do 18 let a 
65 dospělých členů (příloha č. 90/09). 

 
Sbor dobrovolných hasičů 
Výjezdová jednotka byla v tomto roce nasazena 110krát, a to jako asistence při likvidaci 

dopravních nehod, při násilném otevírání uzamčených dveří, při požárech odpadových 
kontejnerů, osobních automobilů, čerpání vody ze sklepů a likvidaci živelních pohrom (velké 
zásahy jsou popsány v měsíčních zápisech). Hasiči konali dozor při 9 akcích v Čelákovicích a v 
Milovicích a 10krát předvedli svou techniku na různých zábavných dětských akcích v regionu. 

Sbor měl 94 členů, z toho 19 žen a 24 mladých od 6 do 17 let. Starostou Sboru byl Miloš 
Fridrich a velitelem výjezdové jednotky o 24 členech Jiří Hanzl. 11 hasičů bylo vyškoleno jako 
vůdci malého plavidla pro říční člun (viz Květen). 

Dětská družstva se účastnila mnoha okresních soutěží: 18. 4. při Uzlování v Mukařově 
byli mladší žáci devátí, 25. 4. na Memoriálu Ladislava Báči mladší žákyně osmé a 16.–17. 5. na 
okresním kole hry Plamen v Úvalech mladší žáci čtvrtí. Branný závod v Senohrabech 10. 10. 
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přinesl mladším žákům 9. a starším jen 14. místo. Ani letos nechyběl prázdninový tábor v 
Miličíně (příloha č. 91/09). 

 
Výtvarná dílna Labyrint 
Pořádala kurzy jako keramika na přání, tiffany, pedig, šperky z drahých kamenů, šperky 

z korálků, keramika s mozaikou, adventní věnce, vosková grafika ad. a zorganizovala dva 
pětidenní prázdninové kurzy pro děti „Učeň – tovaryš, mistr aneb učíme se stará řemesla a hry“, 
(40 účastníků) a čtyřdenní keramický kurz pro pokročilé.  

Další aktivity Labyrintu jsou zmíněny v měsíčních zápisech. 
 
Občanské sdružení Klub přátel Jana Zacha  
Klub pořádá akce učitelů a žáků školy pro veřejnost, mj. koncerty Komorního souboru 

Jana Zacha, loutková představení v sále školy, Svatojánskou divadelní pouť v Tvrzi, soustředění 
tanečního oboru a vystoupení žáků v Kulturním domě. V tomto roce vydalo knihu B. Hanžlíka 
Dějiny hudby v obrazech a obrázcích s ilustracemi Jolany Fenclové. 

Předsedou sdružení byl Pavel Lhoták.  
 
Občanské sdružení Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 
Sdružení uspořádalo 6. února maturitní ples obou maturujících tříd, majáles 7. května a 

vyhlásilo fotografickou soutěž pro žáky školy, která byla vyhodnocena na 1. čelákovické muzejní 
noci. 

Předsedkyní o. s. byla Ing. Radomíra Kopecká. 
 
Občanské sdružení Spolek pro varhanní hudbu 
V r. 2009 byla provedena první etapa nutné údržby varhan v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie a byl zpracován předběžný projekt nových varhan v historizujícím stylu. 
Sdružení mělo významnou roli při organizaci koncertů v římskokat. kostele a 

s Náboženskou obcí CČsH a SPČM při přípravě dalších kulturních akcí, které jsou popsány 
v měsíčních zápisech. 

Předsedou 5členné správní rady byl Dr. Ing. Ludvík Adámek (příloha č. 92/09). 
 
Občanské sdružení Spolek přátel čelákovického muzea 
Spolek měl na konci roku 67 členů, z toho 7 z Prahy, 2 z Toušeně a po jednom z 

Brandýsa n. Lab., Mochova, Poděbrad, Záp, Ostravy a Znojma. V čele pětičlenné správní rady 
byl Petr Polnický. Spolek uspořádal celkem 9 koncertů v Síni Jana Zacha Městského muzea, 1 
besedu, 2 přednášky, 1 taneční vystoupení a 2 vystoupení „indiánské“ skupiny, se Spolkem pro 
varhanní hudbu spolupořádal 2 koncerty v římskokatolickém kostele. Těchto akcí se zúčastnilo 
přes 600 návštěvníků (příloha č. 93/09). 

  
Občanské sdružení Naše Čelákovice 
Bylo ustaveno 17. 2. a jeho předsedou byl zvolen Ing. Pavel Fišera. Sdružení se zaměřuje 

na ochranu životního prostředí ve městě. 
30. 11. byl vyhodnocen nultý ročník fotografické soutěže „Čelákovický bodlák“ vyhlášený 

v kategoriích Veřejná prostranství a jejich údržba, Údržba veřejných budov a Co se mi 
v Čelákovicích líbí a nelíbí.  

Sdružení vydalo v tomto roce první číslo Zpravodaje Naše Čelákovice, jenž kriticky 
komentuje dění ve městě a rozhodování jeho představitelů (příloha č. 94/09). 
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Občanské sdružení Dlouhá cesta 
Sdružuje rodiče, kterým zemřelo dítě, a rozvíjí aktivity na pomoc těmto rodinám. 

V projektu „Nejste sami“ byli vyškoleni laičtí poradci pro spolupráci s pozůstalými rodiči z celé 
republiky. V projektu „Barevný anděl“ se sdružení zapojilo do rekonstrukce 2 dětských pokojů a 
vyhlášení veřejné sbírky. Projekt „Prázdná kolébka“ usiluje o změnu přístupu personálu 
k rodičům v případě úmrtí miminka. Byla zahájena spolupráce s Fakultní Thomayerovou 
nemocnicí v Praze, byly vytištěny a do porodnic distribuovány informační letáky. 

Členové sdružení uspořádali vzpomínkový pochod v jižních Čechách, dva vzpomínkové 
koncerty v Praze, 2 vzpomínkové výstavy na Zlínsku a podíleli se na sportovně-charitativní akci 
Neděle pro vaše srdce. 

Sdružení mělo 73 členů, v jeho stojí Rada ve složení Martina Hráská, Bibiana Wildnerová 
a Alice Nejmanová. 

 
Občanské sdružení Czela.Net 
Provozuje metropolitní internetovou síť, která zahrnuje také Káraný, Lázně Toušeň, 

Zápy, Nehvizdy, Mochov a Sedlčánky. Letos zahájilo převzaté televizní vysílání IPTV na základě 
licence EVKEnetu a sponzorovalo vybudování druhé počítačové učebny na ZŠ J. A. 
Komenského. V lednu byla v budově CMC zřízena klubovna, která zároveň slouží jako sklad a 
serverovna. V technické oblasti je důležitá postupná výměna technologie z pásma 2,4 G na 5 G, 
položení chrániček a asi 5 km vlastních optických kabelů v tomto roce. 

Sdružení mělo 825 členů. V čele stojí Rada, jejímž členy na konci roku byli Miloslav 
Dvořák, Štěpán Vondráček a Pavel Vyskočil. 

 
Český svaz chovatelů 
Základní organizace uspořádala 10 prodejních výstav spojených s poradnou pro chovatele 

a mykology a místní a okresní všeobecnou výstavu zvířat (viz Červen, Září). Jako jediná 
organizace v okrese má na svých výstavách také expozice akvaristiky a teraristiky. 

34 členů organizace pravidelně vystavuje mj. ve Staré Boleslavi, Ovčárech, Lysé n. Labem, 
Kralupech n. Vltavou a na krajských, celostátních i evropských výstavách. Předseda Petr Bajer byl 
vyhlášen nejlepším chovatelem drůbeže okresu Praha-východ a Tomáš Ponya získal 2 čestné ceny 
za králíky kastorexe na Evropské výstavě v Nitře. Základní organizace byla vyhodnocena jako 
druhá nejlepší v okrese v odborech drůbeže a králíků (příloha č. 95/09). 

Předsedou základní organizace byl Petr Bajer. 
 
Mykologický kroužek při Českém svazu chovatelů 
Uspořádal 16. 5. besedu s houbařským fenoménem Ing. Josefem Baierem. 
Na jaře nalezl Petr Bajer uprostřed města Muchomůrku ježohlavatou (Amanita solitaria), 

která se v našich zeměpisných šířkách vyskytuje velmi vzácně. Prostřednictvím vedení České 
mykologické společnosti se dostala do sbírek Národního muzea. 

Tradičními akcemi kroužku je podzimní výstava hub (viz Říjen) a prosincové zamykání 
lesa. Letos se houbaři vydali 29. 12. lužním lesem z Lipovky do Byšiček a zpět. V Byšičkách je 
čekalo tradiční menu v hospodářství pana Bezuchy. 

Vedoucím kroužku byl Ing. Josef Kadeřávek. 
 
Český rybářský svaz 
Místní organizace hospodaří na revíru Grádo, na Labi v úseku od zdymadla po přerovský 

jez, na potocích Týneckém, Jirenském a Výmole a na tůních Václavka, Homolka, Byšická, Kozí 
chlup, Labíčko, Řehačka, Hrady a Procházková.  
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Dětský kroužek vedený p. Mrázkem pomáhal při výlovu rybníka v Chrástu třídit ryby a s 
Rybářskou stráží se účastnil kontrol rybářů. Na Grádě byla rybářská chata přesunuta na hlavní 
pláž na najatý pozemek. Neznámý pachatel se na Grádě načerno připojil na elektrické hodiny 
rybářů a způsobil jim škodu za 70 tis. Kč. Další mimořádnou událostí bylo zasypání pěti tůní 
popadanými stromy po ničivé vichřici 23. července, ale mimořádným úsilím rybářů se podařilo 
většinu stromů a větví vytáhnout. 

Pro ilustraci několik statistických údajů: Na Grádě bylo uloveno 1692 ryb o celkové 
hmotnosti 4159,4 kg. Rekordními úlovky byl kapr Tomáše Kubíka (83 cm, 11,8 kg) a sumec Vlad. 
Nejedla (145 cm, 23 kg). Ve všech revírech bylo vysazeno 9608 kg ryb, z toho 8350 kg kapra. 

Organizace měla 735 členů, z toho 45 dětí do 15 let. Předsedou organizace byl Antonín 
Hronek, hospodářem Pavel Jindřich a vedoucím Rybářské stráže Milan Karpíšek. 

 
Klub kaktusářů 
Přednášková činnost pro veřejnost je popsána v měsíčních zápisech. 7. dubna 

pokračovala „bytová botanická univerzita“ pozorováním drobných korýšů a obojživelníků v 
periodických vodách v okolí města pod vedením MUDr. Víta Zavadila. Další exkurze následovala 
28. května spolu s učiteli a studenty Přírodovědecké fakulty UK. Členové klubu se v březnu 
zúčastnili kaktusářského sympózia v Praze, v červnu dvou výstav v botanických zahradách v Tróji 
a na Albertově a říjnové výstavy sukulentů v Tróji. Na všech výstavách vystupovali také jako 
průvodci a konzultanti.  

Klub měl 79 členů, předsedou výboru byl Ing. Zdeněk Červinka. 
 
Český zahrádkářský svaz 
260 členů místní organizace hospodařilo v 10 koloniích. Pro nízký počet zájemců nebyly 

uskutečněny žádné zájezdy na výstavy. V osadách 7 a 8 pokračoval převod pozemků do 
vlastnictví uživatelů. Předsedou místní organizace byl Václav Bartůněk. 

 
Myslivecké sdružení 
Členové sdružení si dobře vedli v okresních střeleckých soutěžích: Ve střelbě z malorážky 

11. dubna byl Zdeněk Kučera druhý a družstvo Kučera-Řehák ml.-Kobera první. Ve střelbě na 
baterii 25. dubna zvítězilo družstvo Valenta-Jareš-Řezníček a 3. Místo obsadilo družstvo Řehák-
Řehák ml.-Kobera. 

Sdružení uspořádalo 6 kynologických akcí. V Memoriálu Jarmila Pařízka byla jako nejlepší 
vyhodnocena fena domácího Vladimíra Švarce. Celkem má sdružení 9 lovecky upotřebitelných 
ohařů a 3 psy malých plemen. 

Ze statistiky slovené zvěře vyplývá, že myslivci slovili 27 zajíců, 22 bažantů, 363 kachen, 4 
husy polní, 11 kusů srnčí zvěře a ze zvěře myslivosti škodící 4 divoká prasata, 6 lišek obecných, 9 
strak a 4 holubi hřivnáči. Velmi nízký byl stav zajíců a bažantů. Na vodní plochy vypustili 
myslivci 400 kachňat kachny divoké a zkrmili 5800 kg jadrných krmiv a 3200 kg plev. 

Ze 43 členů bylo 48 % myslivců ve věku nad 60 let a jen 4 % do 30 let. V únoru došlo ke 
změně ve složení výboru, v němž Zdeněk Kučera vystřídal na postu místopředsedy Pavla 
Gregora. Předsedou sdružení byl František Jarolím. 

 
Český svaz včelařů 
Počet místních včelařů, spadajících pod brandýskou základní organizaci, se letos zvýšil o 

dva. 17 včelařů přezimovalo se  134 včelstvy. Včelaři vytěžili 3.157 kg medu a 91 kg vosku. Za 
dotaci z rozpočtu města bylo nakoupeno 73 nových matek z uznaného chovu p. Strnada ze 
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Štíhlic, jenž dále „rozchovává“ matky od vyhlášeného rakouského chovatele, rodiny Singerů 
(příloha č. 96/09). 

Včelařským důvěrníkem byl jako v minulých letech Jiří Mrňavý.  
 
 

PŘÍLOHY 
 

1/09  Česká mše vánoční 1. 1. 2009, plakát   
2/09  Rada města o odvolání ředitelů příspěvkových organizací, ZMČ 2/2009  
3a/09  žádost zaměstnanců Městského muzea Zastupitelstvu města, leden 2009 
4a/09  Petice ve věci odvolání ředitele Městského muzea v Čelákovicích z 18. 1. 2009 
4b/09   dopis vedoucích pracovníků historických pracovišť z 20. 2. 2009 
4c/09  dopis Odborné skupiny pro dějiny skla České archeolog. společnosti z 20. 2. 2009 
4d/09  odpověď místostarosty PadDr. L. Rýdla z 6. 3. 2009  
5/09  rezignace zastupitele Ing. Milana Moravce, TOK 4. 3. 2009   
6/09  koncert Jany Koubkové 3. 3. 2009, plakát  
7a/09  smuteční oznámení o smrti PhDr. Ludvíka Skružného 14. 3. 2009  
7b/09  medailóny o PhDr. Skružném, ZMČ 4/2009 a TOK 1. 4. 2009  
8/09  zábavné malování s Adolfem Dudkem 17. 3. 2009, plakát   
9/09  „Budeme mít nový zvon“, leták   
10/09  vernisáž výstavy fotografií Jana Klabana 28. 3. 2009, pozvánka  
11/09  Den krásy a módy 28. 3. 2009, ZMČ 5/2009     
12/09  Vejšlap jarním Polabím 4. 4. 2009, plakát     
13/09  divadlo Katastrofa 10. 4. 2009, TOK 15. 4. 2009    
14/09  Polabský motoráček, plakát 
15/09  beseda s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc., 16. 4. 2009, plakát   
16a/09  otevřený dopis Mgr. Davidu Eisnerovi 17. 4. 2009 
16b/09  dopis J. Špačka Radě města z 27. 3. 2009 
17a/09  výstava obrazů Pavla Dvořáka, pozvánka     
17b/09  dtto, ZMČ 5/2009        
17c/09  dtto, pozvánka         
18/09  koncert skupiny Traxleři 28. 4. 2009, plakát     
19/09  oslavy 1. máje, plakáty        
20/09  propůjčení medaile Za statečnost J. Hanzlovi 7. 5. 2009, ZMČ 6/2009    
21/09  koncert Petry Matějové v Husově sboru, plakát a ZMČ 5/2009  
22/09  koncert Viola d´amore-dua 19. 5. 2009, plakát    
23/09  motorový člun Sboru dobrovolných hasičů, ZMČ 6/2009   
24/09  film „Velký podvod s globálním oteplováním“ 21. 5. 2009, plakát 
25/09  výstava Malý salón 2009, plakát      
26/09  kulturista Peter Tatarka, ZMČ 10/2009     
27/09  Dětské olympijské hry 25.–29. 5. 2009, ZMČ 6/2009   
28a/09  základy pivovaru na náměstí, komentář J. Špačka  
28b/09  dtto, TOK 8. 7. 2009         
29/09  Staročeský jarmark 1. 6. 2009, plakát      
30a/09  1. čelákovická muzejní noc 5. 6. 2009, plakát 
30b/09  dtto, plakát         
30c/09  dtto, hra Přívoz, plakát       
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30d/09  dtto, hra Přívoz, ZMČ 7–8/2009      
30e/09  dtto, text M. Burdy, ZMČ 7–8/2009      
30f/09  dtto, text J. Špačka, ZMČ 5/2009      
30g/09  dtto, pozvánka         
31a/09  volby do Evropského parlamentu, ZMČ 7–8/09    
31b/09  dtto, volební lístky 
32/09  koncert Tria cantabile 9. 6. 2009, plakát 
33/09  skautská terénní hra 12.–14. 6. 2009, ZMČ 7–8/2009   
34a/09  oblastní výstava zvířat 19.–21. 6. 2009, katalog 
34b/09  dtto, plakát         
35/09  Svatojánská divadelní pouť 21. 6. 2009, plakát    
36/09  50 let pěveckého souboru Radost, ZMČ 9/2009    
37/09  beseda o životním prostředí ve městě 30. 6. 2009, plakát   
38/09  výstava Kámen v pravěku, pozvánka      
39/09  fotbalový turnaj O pohár starosty města Čelákovic 4. 7. 2009 , TOK 8. 7. 2009  
40/09  Mistrovství ČR juniorek v plážovém volejbalu 1.–12. 7. 2009, TOK 5. 8. 2009  
41/09  koncert Asangy Baera 8. 7. 2009, plakát a ZMČ 7–8/2009   
42/09  „Poplujte s námi na jedné lodi“ 20. 8. 2009, plakát 
43/09  Loučení s prázdninami 29. 8. 2009, pozvánka     
44a/09  otevření rekonstruované Mateřské školy 30. 8. 2009, pozvánka  
44b/09  dtto, ZMČ 9/2009        
45/09  noví ředitelé Základní umělecké školy a Městského muzea, ZMČ 9/2009   
46a/09  okresní výstava zvířat 18.–20. 9. 2009, katalog   
46b/09  dtto, plakát         
47a/09  výstava Rokům navzdory 19. 9. 2009, katalog     
47b/09  dtto, pozvánka a text D. Eisnera, ZMČ 10/2009    
48/09  finále Svojsíkova závodu 25.–28. 9. 2009, ZMČ 11/2009   
49/09  usnesení Rady města z 1. 10. 2009  
50a/09  petice „Nejednejte o nás bez nás“ 5. 10. 2009  
50b/09  Čelákovické NE elektrárně, leták      
50c/09  rozbor stavu životního prostředí v Čelákovicích, leták   
50d/09  stanovisko zastupitelů ODS k elektrárně     
51/09  Týden knihoven 2009, plakát a pozvánka     
52/09  jáhenské svěcení Ing. Poloprutské 11. 10. 2009, ZMČ 11/2009  
53/09  přednáška Lakandonští Mayové 14. 10. 2009, pozvánka   
54a/09  výstava „Jak žili, jak pracovali, jak se radovali“ 17. 10. 2009, katalog   
54b/09  dtto, pozvánka a text v ZMČ 10/2009     
55a/09  festival Jinej přístup 17. 10. 2009, plakát     
55b/09  dtto, text ZMČ 11/2009       
55c/09  dtto, text TOK 30. 9. 2009       
56a/09  vyjádření starosty k elektrárně, ZMČ 11/2009     
56b/09  tisková informace RWE o jednání 5. 11. 2009 
56c/09  webová prezentace elektrárny  
57/09  vyjádření starosty k elektrárně, ZMČ 12/2009     
58/09  Effatha 7. 11. 2009, pozvánka       
59/09  výstava E. Formánkové  a E. Haškové 14. 11. 2009, pozvánka  
60/09  beseda k 20. výročí Listopadu 1989, pozvánka    
61/09  rozpočet města na rok 2010 
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62/09  polemika o elektrárně, ZMČ 1/2010      
63a/09  rozsvícení městského vánočního stromu 28. 11. 2009, plakát 
63b/09  vánoční jarmark na Statku 28. 11. 2009, plakát    
63c/09  Vánoční setkání na Gymnáziu 28. 11. 2009, plakát    
63d/09  adventní odpoledne 28. 11. 2009, ZMČ 12/2009    
63e/09  výstava keramického betléma v ZUŠ 28. 11. 2009, pozvánka    
64/09  výzva k účasti na zasedání Zastupitelstva obce Mochova 4. 12. 2009, plakát  
65/09  koncert Jan Zach a jeho čeští současníci 8. 12. 2009, pozvánka  
   a text v ZMČ 11/2009       
66/09  výstava Jan Zach a J. J. Stankovský 12. 12. 2009, pozvánka 
   a text v ZMČ 1/2010       
67a/09  koncert Barokní roráte 12. 12. 2009, plakát     
67b/09  dtto, text v ZMČ 11/2009       
68/09  vítání občánků na Městském úřadě v roce 2009    
69/09  zpráva o. s. Semiramis za rok 2009 
70/09  Zpráva o bezpečnostní situaci v Čelákovicích v roce 2009 
71/09  Informace o výsadbě stromů ve městě v roce 2009 
72/09  Školní rok 2008/09 v Čelákovicích 
73/09  Zpráva o činnosti Mateřské školy Přístavní 333 ve šk. roce 2008/09 
74a/09  ZUŠ – výsledky soutěží ve školním roce 2008/09 
74b/09  kulturní akce ZUŠ ve školním roce 2008/09 
75a/09  Nabídka činnosti MDDM ve školním roce 2008/09    
75b/09  Zahrada v MDDM, ZMČ 4/2009      
76/09  Informace o činnosti CMC Graduate School of Business v r. 2009 
77a/09  Zpráva o činnosti Městského muzea v r. 2009 
77b/09  Kronika obce Sedlčánek, ZMČ 3/2010 
77c/09  výstava šicí stroje a móda našich předků, pozvánka 
77d/09  archeologické nálezy v Kostelní ulici, TOK 21. 10. 2009 
78/09  Zpráva o činnosti Městské knihovny v r. 2009 
79a/09  Zpráva o činnosti Kulturního domu v r. 2009 
79b/09  měsíční programy Kulturního domu v r. 2009 
80/09  diplom za 3. místo v Poháru ČR třídy Cadet v jachtingu   
81/09  udržení TJ Spartak v Extralize nohejbalu, TOK 16. 9. 2009   
82/09  Činnost MO KSČM v r. 2009 
83/09  Zpráva o činnosti MS ODS v r. 2009 
84/09  Přehled o duchovní službě v římskokatolické farnosti Čelákovice v r. 2009 
85/09  Zápis o dění v Náboženské obci CČsH v r. 2009 
86/09  Církev bratrská v Čelákovicích v r. 2009 
87/09  činnost osadního výboru Sedlčánky-Císařská Kuchyně v r. 2009  
88/09   Výroční zpráva Mateřského centra Čelákovice 2009 
89/09  Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených 
   Čelákovice za rok 2009 
90/09  Přehled aktivit o. s. Sojka-spolek mladých v roce 2009 
91/09  Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů 2009 
92/09  Zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2009 
93/09  Zpráva Správní rady o činnosti SPČM za rok 2009    
94/09  Zpravodaj Naše Čelákovice 1/2009   
95/09  referát na výroční členské schůzi ZO Českého svazu chovatelů za rok 2009 
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96/09  Výroční zpráva o činnosti včelařů v Čelákovicích za rok 2009 
 
 

Podklady pro kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2009 sestavil městský 
kronikář PhDr. Mirko Nosek a text schválený Radou města přepsala do městské kroniky PhDr. 
Marie Svobodová.      


