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ROK 2008 
 

LEDEN 
 

Počasí: 1. – 5. doznívala prosincová inverze s mírným mrazem, ráno byla 0 až -4 ºC, 
odpoledne +2 až -3 ºC. 6. přinesla jediná lednová  nadílka 8 cm sněhu. Do 17. sice v noci mírně 
mrzlo, ranní teploty kolísaly od -4 po +1 ºC, ale odpoledne vystupovaly při skoro jasné obloze na 
+1 ºC až +5 ºC. Při oblevě způsoboval zledovatělý, ale zároveň tající sníh na mnoha 
neuklizených chodnících chodcům značné problémy se vůbec udržet na nohou, zvláště na 
šikmých úsecích. Přechod teplé fronty 18. – 22. přinesl jak vysoké teploty (ráno +8 ºC a 
odpoledne +8 až +11 ºC), tak také velmi silný západní vítr a časté drobné přeháňky. Od 23. trvala 
velmi proměnlivá oblačnost s větrem a drobným deštěm a se stabilními teplotami nad bodem 
mrazu: Ráno +1 až +4 ºC, odpoledne +4 až +6 ºC. 

Zpravodaj města Čelákovic (dále jen ZMČ) vyšel poprvé s novou grafickou úpravou 
titulní stránky a s modernějším a přehlednějším grafickým zlomem (příloha č. 1/08). 

Od 1. zdražilo cestovné v systému ROPID, umožňující cestovat s jednou jízdenkou 
vlakem a prostředky pražské městské hromadné dopravy. Jízdenka na 150 minut zdražila z 30,- 
Kč na 38,- Kč. 

3. večer vysílala stanice Český rozhlas 6 v rámci cyklu „Zaostřeno na občana“ rozhovor 
s Miroslavem Leypoldem Iglem komentovaný autorem zákona o svobodném přístupu 
k informacím, bývalým poslancem Oldřichem Kužílkem. M. Iglo si stěžoval na neochotu Města 
poskytovat vyžadované informace podle tohoto zákona a již poskytnuté informace zveřejňovat 
na městských webových stránkách. 

Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů byl stanoven na 6. – 13. Jeho letošním 
mottem bylo podobenství o běžícím otci a ztracených synech. Ve městě se tradičně konala tři 
ekumenická shromáždění církví. 

Rada města na své schůzi 10. mj. schválila smlouvu s firmou STAMAT, s. r. o., 
Poděbrady o zhotovení půdní vestavby v budově Městského úřadu v ceně 3.892.140,14 Kč, 
nařízení N1/2008 o odtahu motorových vozidel Městskou policií, která stanovila cenu za odtah 
vraku až na 1.600,- Kč. Rada pověřila místostarostu přípravou návrhu využití zrušené železniční 
trati Čelákovice – Mochov jako cyklistické stezky včetně bezúplatného převodu příslušných 
pozemků ležících na katastrálním území Čelákovic do vlastnictví Města. 

10. – 13. se na brněnských veletrzích cestovního ruchu „Go“ a „Regiontour“, které 
navštívilo přes 36 tis. osob, představily také Čelákovice, a sice ve stánku Středočeského kraje 
v rámci společnosti Zlatý pruh Polabí. 

11. uplynulo 125 let od zahájení provozu na železničních tratích č. 074 do Brandýsa n. 
Lab. a č. 233 do Mochova. 

11. otevřel Mgr. Ivan Semecký, ředitel zařízení Vyšší Hrádek, poskytovatele sociálních 
služeb z Brandýsa n. Lab., první chráněný byt v Čelákovicích, Rumunské ul. 1437. Byt 2+1 
bude obýván 4 mentálně postiženými ženami, na něž bude dohlížet 24 hodin denně pečovatelka. 
Domácí prostředí na rozdíl od ústavního umožní ženám zapojit se v určité míře do běžného 
života. Byt vlastní fyzická osoba, která si nepřála zveřejnit svou totožnost (příloha č. 2/08). 

12. uspořádal oddíl turistiky TJ Spartak 33. ročník Tříkrálového pochodu na trasách 10, 
15, 25, 35 a 50 km.Zúčastnilo se ho 187 turistů. 

Od 15. 1. do 15. 2. byl ve výloze prodejny textilu v Obecním domě vystaven model 
předpokládané zástavby středu města. Představil dva projekty: Zástavbu proluky na jižní 
straně náměstí, kterou financuje firma STOPRO, a polyfunkční městský dům s knihovnou, 
ordinacemi, informačním centrem, dalšími komerčními prostory a byty, situovaný na parkoviště 
CMC. Cenu modelu uhradila z 2/3 firma STOPRO, z 1/3 město (příloha č. 3/08). 
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17. se v Městské knihovně konala beseda o diabetu s MUDr. Janou Čejkovou v rámci 
cyklu „Zdravý životní styl“. 

17. – 18. proběhl na obou základních školách zápis dětí do 1. ročníku. Do ZŠ J. A. 
Komenského zapsali rodiče 100 dětí, do ZŠ Kostelní 38 dětí, celkem 138 ( loni 147). 1. září 2008 
skutečně nastoupilo do ZŠ J. A. Komenského 96 dětí a do ZŠ Kostelní 47 dětí, celkem tedy 143 
nových prvňáčků.  

V neděli 20. odpoledne se v sále Kulturního domu konal 2. rodinný country bál  pro 
děti a rodiče zorganizovaný Mateřským centrem. Hrála kapela ČEČEL BAND, děti se učily 
základní kroky country tanců, nechyběly taneční a jiné soutěže ani tombola (příloha č. 4/08). 

28. vystoupila v Kulturním domě herečka Anna Polívková v komedii Eve Enslerové 
Monology vagíny. 

31. představil v Síni Jana Zacha Městského muzea své zážitky z cest Ondřej Valášek 
v cestovatelské přednášce s promítáním fotografií Neuvěřitelná Indie. Uspořádal ji Spolek 
přátel čelákovického muzea (dále jen SPČM). 

Kontaktní místo Czech Point v Informačním středisku Středočeského kraje v budově 
Krajského úřadu v Praze, otevřené pro veřejnost v lednu, je příkladem využití internetu pro 
zjednodušení a zrychlení kontaktu občana s úřady. Občané zde mohou za poplatek získat výpisy 
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a z rejstříku trestů. 
Obdobné kontaktní místo vzniklo 1. února také v oblastní kanceláři Krajské hospodářské komory 
v Brandýse n. Labem. 

 
 

ÚNOR 
 

Počasí: Oblačný závěr ledna přetrval do 2. Do 11. bylo jasno až polojasno, ráno podle 
oblačnosti od -3 do +6 °C a odpoledne +4 až +9 °C. Po inverzních dnech 12. – 14. s teplotami 
kolem nuly se do 24. vrátilo téměř bezoblačné počasí a teploty stoupaly ráno od -8 °C (17., 
nejnižší v únoru) k +7 °C a odpoledne až na +17 °C (24.). Od 25. přecházely studené fronty 
s prudkým větrem a nepravidelnými drobnými srážkami. Ranní teploty kolísaly od +7 po +4 °C, 
odpolední se snížily z +15 na +8 °C. Měsíc byl bez sněhu, nadprůměrně teplý a neděle 24. 
s teplotním rekordem vysloveně jarní.              

2. proběhl v hale BIOS 6. ročník nohejbalový turnaje legend o pohár starosty města 
Čelákovic. Zvítězilo družstvo Košic, naše ve složení Šafr, Bareš a Kaiser skončila na posledním 
6. místě. 

2. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy „Obrazy a obrázky“ amatérské malířky 
Zdeňky Holejšovské. Při zahájení v Síni Jana Zacha vystoupili klavíristé - žáci ZUŠ Lenka a Hana 
Vrbovy a Dominik Burda, o malířce promluvil historik Muzea PhDr. Ludvík Skružný, jenž ji 
charakterizoval jako tvůrkyni radostných impresionistických maleb mostů, lodí, květů a 
venkovských motivů provedených pastelovými barvami. Malířka vystavuje svá díla také v Galerii 
Amirro v Náchodské ul. v Praze-Horních Počernicích. Výstava byla přístupná do 24. února 
(příloha č. 5/08). 

Rovněž 2. zahájil ve výstavní síni Muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem zastupitel 
Ing. Josef Šalda výstavu své sbírky kalendářů nazvanou „Kalendáře pro všední den i ozdobu“. 
Výstava skončila 28. února (příloha č. 6/08). 

7. zasedala Rada města. Schválila smlouvu s firmou GASKO, s. r. o., Kolín na 
vybudování středotlakého plynovodu včetně přípojek V Prokopě za cenu 856.834,- Kč. 
Projednávala také záměr firmy TOS, a. s., na dostavbu výrobní haly v západní části továrního 
areálu přiléhající k sídlišti V Prokopě. Hala by měla mít rozměry 199 x 139 x 14-20 metrů. Rada 
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se ztotožnila s názorem občanů vyjádřeným v petici, že stavba by byla neúměrně veliká, a 
požadovala, aby firma svůj záměr nejprve projednala s občany. 

8. byly demontovány radniční hodiny po poruše na konci ledna. Oprava trvala 3 měsíce. 
16. začala Česká televize na programu ČT 4 Sport vysílat 20dílný seriál 7minutového 

instruktážního pořadu Fotbalová škola, který natočili renomovaní trenéři s čelákovickými 
fotbalovými žáky v červenci min. roku na stadionu U Hájku (příloha č. 7/08). 

19. se v Městské knihovně sešli zájemci o vyprávění zastupitele Ing. Josefa Šaldy „Na 
skok v Číně a v Tibetu“ o jeho cestě podniknuté na podzim r. 2007. J. Šalda publikoval 
dvoudílnou reportáž z cesty v Polabském týdeníku TOK. 

Zastupitelstvo města jednalo 21. Zastupitel Špaček požadoval zařazení volby předsedy a 
jmenování členů výboru pro životní prostředí, ustaveného v listopadu min. roku, ale návrh byl 
podpořen jen 10 hlasy převážně opozičních zastupitelů. Jednání o prodeji 48 bytů v domě čp. 
1455 – 1456 v Rumunské ulici bylo bouřlivé. Rada města vyšla z administrativní ceny 11.980,- 
Kč/m2 a doporučila Zastupitelstvu neprodávat za cenu nižší než 6.500,- Kč/m2. Většina 
nájemníků trvala na ceně 4.200,- Kč/m2, za niž se městské byly prodávaly v minulých letech, a 
poukazovali na špatný stav domu. Návrh radního V. Duníka na prodej za tuto cenu nikdo další 
nepodpořil a zastupitelé schválili návrh P. Studničky umožnit nájemníkům koupi bytů za cenu od 
6.500,- Kč do 8.900,- Kč/m2  do roku 2010. ZM dále schválilo pořízení 3. změny územního 
plánu města týkající se lokalit Třebízského IV, Za Kovárnou a proluky na náměstí a stanovilo 
nejvyšší počet nadzemních podlaží budov na náměstí na pět. Vzácný strom jinan dvoulaločný 
(Gingko biloba) rostoucí v areálu ZŠ Kostelní byl vyhlášen za památný. 
 Zastupitelé projednali petici občanů sídliště V Prokopě odmítající výstavbu haly 
v západní části areálu TOS přiléhající k sídlišti. Ztotožnili se se závěry předchozí schůzi Rady 
města a vyžádali si přepracování návrhu podle konzultací se zástupci Města. Seznámili se 
s projektem výstavby ostrovního nástupiště a podchodu na nádraží a přeložky trati a pověřili 
starostu jednáním se Správou železniční dopravní cesty při projektování přemostění trati pro 
silniční obchvat města. 

Zastupitelstvo rozdělilo dotace na činnost sportovních oddílů a občanských 
sdružení pro rok 2008 v celkové výši 1.389.000,- Kč. 

Organizace / účel dotace 
Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

Český svaz chovatelů: výstavy 40 30 
Mykologický kroužek: výstavy, osvětová činnost 10 10 
Sdružení dobrovolných hasičů Čelákovice: práce s mládeží 10 10 
Junák: celoroční činnost 120 70 
OS Mateřské centrum: celoroční činnost 69 30 
OS Sojka: celoroční činnost 10 10 
OS Spolek přátel čelákovického muzea: koncerty, osvětová 
činnost 

40 40 

Výtvarná dílna Labyrint, s.r.o.: kurzy pro seniory 16 12 
Výtvarná dílna Labyrint, s.r.o.: kurzy keramiky pro ZŠ 48 48 
OS Klub přátel Jana Zacha: podpora činnosti ZUŠ ve prospěch 
kulturního života města 

100 60 

Osadní výbor Záluží: společenské a sportovní akce 30 10 
OS Spolek pro varhanní hudbu: koncerty 30 30 
OS Dlouhá cesta: projekt „Nejste sami“ 100 10 
ZO Českého svazu včelařů: podpora mladých včelařů 136,8 20 
Celkem 759,8 390 
Rezerva  60 
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Rok 2007 400 185 
 

Přidělená dotace Sportovní oddíl / 
účel dotace 

Požadavek 
Podle 

člen.základny
Na náklady Za výsledky 

Celkem 

TJ Spartak: celoroční 
činnost, správa 
majetku 

300 173 10 20 203

SK Union: celoroční 
činnost a údržba 
stadiónů 

550 166 100 0 266

Tenisový klub: 
celoroční činnost, 
správa majetku 

125 46 20 0 66

Volejbal.sport.klub: 
celoroční činnost, 
správa majetku, dohled 
nad víceúčelovým 
hřištěm 

250 33 80 0 113

Orka florbal: celoroční 
činnost 

130 57 0 0 57

Florbalový klub: 
celoroční činnost 

70 32 0 0 32

Florbalový klub Crazy 
frogs: celoroční 
činnost 

65 38 0 0 38

1. Čelákovický klub 
vodáků a potápěčů: 
celoroční činnost, 
správa majetku 

200 40 40 40 120

SK Záluží: celoroční 
činnost 

50 17 0 0 17

Aerobic Studio Vlaďky 
Barešové:  

80 36 0 40 76

Sokol Sedlčánky: 
sportovní akce 

10 11 0 0 11

Součet 1.830 649 250 100 999
Rezerva   51
Rok 2007 1.618 540 270 110 920

 
65% dotací sportovním klubům se přidělovalo podle členské základny: 248,- Kč (2007: 

217,50 Kč) na dospělého, dvojnásobek na člena od 15 do 18 let a trojnásobek na člena do 15 let. 
25% dotací bylo rozděleno podle nákladů na činnost a 10% podle dosažených výsledků v roce 
2007. 

Zastupitelstvo schválilo dokumentaci pro územní řízení „Dostavba náměstí 
Čelákovice“ investora STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5 a souhlasilo s připojením nově 
budovaných komunikací této stavby na komunikace náměstí a ul. J. A. Komenského. 
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27. se mimořádně sešla Rada města. Projednala hospodářské smlouvy týkající se 
rekonstrukce a dostavby Mateřské školy J. A. Komenského 1586 a schválila žádost o dotaci na 
výstavbu minihřiště v areálu Stadionu míru z prostředků Českomoravského fotbalového svazu a 
UEFA. 

27. vystoupili v Kulturním domě v pořadu operetních a muzikálových melodií 
„Souznění“ známí zpěváci Pavla Břínková (opereta) a Jan Ježek (opera). 

Na konci února bylo v oddělení matriky a evidence obyvatel Městského úřadu v Obecním 
domě uvedeno do provozu kontaktní místo systému Czech Point (popsáno v lednovém 
zápisu).  

 
 

BŘEZEN 
 

Počasí: Proudění vzduchu v silné tlakové níži nazvané Emma přineslo do ČR pohromu 
srovnávanou s loňským lednovým Kyrillem. V Čelákovicích udeřila bouře s vichřicí, blesky a 
krupobitím v sobotu 1. v 9:40. Za 5 minut strhla tašky na několika domech (mj. na zdravotním 
středisku ve Stankovského ul. 144), utrhla plechovou střechu strojovny výtahu domu č. 1449 
v Rumunské ul. a zlomila mj. topol v ul. Na Stráni, akát v hřbitovní aleji, vrbu v zálužském parku 
a olši v Sedlčánkách. Průchod sady 17. listopadu musela Městská policie kvůli spadlým drátům 
elektrického vedení uzavřít a v ul. Ve Vrbí odstraňovali hasiči osvětlovací stožár  pod proudem, 
spadlý ze sportovního areálu na cestu pro pěší. Bez el. proudu byly některé ulice až 24 hodin. 
V kraji měla Emma na svědomí také pád stožáru vysokého napětí na dálnici z Prahy do Mladé 
Boleslavi, smrt 11leté dívky v Líbeznících, kterou při procházce s babičkou zabila padající větev, a 
smrt 77letého pomocného duchovního v Sadské P. Martina Vladimíra Fišera OP. Silný vítr a 
časté přeháňky trvaly do 3.  

Od 4. do 11. panovalo nestálé počasí s rychle se měnící oblačností, s ranními teplotami od 
-1 do +5 °C a odpoledními do +11 °C. 12. – 17. pršelo denně, ráno bylo od +3 do +7 °C a 
odpoledne od +7 do +12 °C. Studená fronta přinesla 18. – 26. ochlazení a poslední sněžení této 
zimy, většinou v podobě smíšených přeháněk. 18. napadl 1 cm a 26. 2 cm sněhu. Ranní teploty 
klesly k -2 °C, odpolední dosáhly nejvýše +7 °C. Od 28. bylo jasno až polojasno sice s ranními 
teplotami na nule, ale s odpoledními šplhajícími od +9 až k +18 °C dne 31.  

1. oslavila Městská knihovna 25 let práce v současné budově Na Hrádku č. 1092. Bývalá 
vila byla pro knihovnu zakoupena r. 1980 a rekonstruována. Do té doby knihovna sídlila 
v přízemí budovy v Sedláčkově ul. č. 14. 

1. byla v Městském muzeu za neobvykle vysoké účasti hostů zahájena výstava fotografií 
Lubomíra Housky (*1933) „Ohlédnutí“. Rodák z Jiřiny, původním povoláním elektrotechnik a 
energetik, se od mládí věnoval fotografování a teoreticky se vzdělával na Středočeské 
konzervatoři. V Muzeu vystavoval po 17 letech, a to převážně černobílé fotografie z cest, 
zajímavé dvojice snímků rodin na stejném místě po mnoha letech a portréty umělců (příloha č. 
8/08). Významná část jeho snímků byla věnována dílům akad. sochaře Jaroslava Šajna (1926 – 
1995), rovněž rodáka z Jiřiny. (Šajnův kovový reliéf sedící ženy je trvale umístěn při vstupu do 
výstavní síně.) Při vernisáži vystoupila sólistka Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad 
Labem Klára Sečanská-Novotná za klavírního doprovodu Viktorie Kraf, recitoval herec Jiří Brož 
a průvodní slovo režiséra MgA. Jiřího Stracha (synovce L. Housky), jenž se omluvil pro pracovní 
zaneprázdnění, přečetl jeho otec Ing. Jiří Strach. Rozhovor s režisérem Strachem nejen o jeho 
vztahu k Čelákovicích byl otištěn v březnovém ZMČ (příloha č. 9/08). 

1. se na děkanství římskokatolické církve konalo ekumenické shromáždění ke Světovému 
dni modliteb. 
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6. jednala Rada města. Zřídila komisi na podporu zájmových a občanských aktivit a 
jmenovala její členy (předseda Ing. Luboš Choura, členové Petr Bajer, Ivana Hanzlová, Martin 
Spilka, Milan Šikl, Pavel Wieser, Monika Žatečková), schválila ceník pronájmu a služeb 
Kulturního domu pro rok 2008 a smlouvu s firmou PSVS, a. s., Praha 10 na rekonstrukci ulice 
Na Stráni v ceně 10.827.291,16 Kč. 

6. uspořádala Klub kaktusářů v muzejní Síni Jana Zacha přednášku Ladislava Horáčka 
Sulkorebucie. Autor zde také pokřtil svou knihu „SULCOREBUTIA 2008“, v níž popsal své 
zážitky z 15 cest po jihoamerických nalezištích těchto kaktusů. Knihy se prodalo přes 50 výtisků. 

Městský výbor KSČM, která drží tradici oslav Mezinárodního dne žen, uspořádal i letos 
8. 3. posezení v Technických službách s hudbou Jiljího Horáka z Mnichovic. 

12. besedovali členové hokejového klubu HC Moeller Pardubice s žáky ZŠ Kostelní. 
Přijeli Petr Sýkora, brankář Ján Lašák a bývalý reprezentant, nyní trenér Jiří Šejba. 

Do 15. mohli ochotní lidé přinášet použité dioptrické brýle Štěpánce Gebellové do 
Městského muzea v rámci sbírky „Brýle pro Afriku“ vyhlášené pražskou obecně prospěšnou 
společností SIRIRI. 

15. oslavil 80. narozeniny čelákovický občan Josef Khánský, přední československý a 
český odborník na ochranu rostlin, bývalý vedoucí Inspekce karantény a ochrany rostlin při 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a předseda rostlinolékařské pobočky Čs. 
vědeckotechnické společnosti (příloha č. 10/08).  

17. se v Městské knihovně konal druhý Večer autorského čtení (první v r. 2007). Svá 
díla četli mj. Alena Marečková, Karel Majer, hosty večera byli básník Petr Kukal a hudebníci Vít 
Andršt a Pavel Kopecký (příčná flétna a kytara). 

24., v Pondělí velikonoční, se v kostele sv. Václava v Nehvizdech konala ekumenická 
bohoslužba slova s doprovodem čelákovického Ekumenického pěveckého sboru.. 

25. 3. – 7. 4. byly v Městské knihovně k vidění práce 23 výtvarných technik od 46 
amatérských tvůrců na 12. výstavě, tentokrát na téma Knihy a jejich svět aneb jak mě kniha 
inspirovala. Příslušný svazek knihy byl také ke každému dílu přiložen. Výstavu zhlédlo asi tisíc 
návštěvníků. 

26. se v Síni Jana Zacha konal koncert japonské klavíristky Yukiko Sawa Iseri, členky 
Janáčkovy společnosti v Japonsku. Vedle skladeb Janáčkových, Dvořákových, Chopinových ad. 
zahrála i díla japonských skladatelů Yasuzi Kiyose a Naoko Kame.  

26. se v Kulturním domě hrála francouzská komedie Drahouškové s Janou Paulovou a 
Pavlem Zedníčkem v hlavních rolích. 

29. byla vernisáží zahájena výstava pražského výtvarníka Viléma Tefra „Obrazy a 
grafika“. Úvodní slovo pronesl Mgr. Vladimír Všetečka a zahráli žáci ZUŠ Jana Zacha, úspěšní 
účastníci Národní soutěže hudebních oborů (příloha č. 11/08). 

31. proslovil PhDr. Jaroslav Vrchotka, CSc., přednášku Kniha v proměnách času 
v Městské knihovně. 

31. přiletěl po 4 měsících od poslední návštěvy místostarosta partnerského italského 
města Trescore (provincie Bergamo) Stefano Oldrati, tentokrát u příležitosti pětidenního 
pobytu studentů trescorské školy Instituto Superiore Lorenzo Lotto na Gymnáziu, kde se 
účastnili první části společného projektu. Skupinu doprovázel také Stefano Citterio, trescorský 
organizátor česko-italských styků a vynikající znalec češtiny.  

 
 

DUBEN 
 

Počasí: Teplé slunečné počasí z posledních březnových dnů bylo 2. – 7. vystřídáno 
ochlazením s četnými slabými přeháňkami, s poklesem ranních teplot z +7 na +3 °C a 



 77

odpoledních z +18 na +6 °C. 8. – 14. bylo jasno až polojasno, ráno +3 až +8 °C, odpoledne +13 
až +18 °C. Po 15. převládala velmi proměnlivá oblačnost s přeháňkami, vydatnější déšť přišel 29. 
a 30. Teplotně byla druhá polovina měsíce velmi rozkolísaná a nepříliš jarní, ráno bylo od nuly do 
+7 °C a odpoledne od +9 do +21 °C.  

2. se na Gymnáziu konala vernisáž putovní výstavy Zmizelí sousedé připravená žáky 
sexty a II. ročníku. Výstava dokumentovala osudy židovských rodin z různých českých a 
moravských měst. Hostem vernisáže byla Zuzana Podmelová, která na besedě s žáky školy 
vyprávěla o své internaci v Terezíně.  

2. – 4. uspořádalo Gymnázium s Asociací ředitelů gymnázií celostátní konferenci 
ředitelů gymnázií, jehož součástí byla setkání s politiky a s odborníky na školskou 
problematiku. Konference konané v areálu CMC se zúčastnilo přes 130 ředitelů a četní hosté, mj. 
náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Dagmar Nohýnková, ředitel odboru středního a 
vyššího odborného vzdělávání MŠMT Mgr. Martin Mach, Dr. Stefano Citterio z Trescore a 
náměstek ředitele Ústřední školní inspekce PaedDr. Jaroslav Müllner (příloha č. 12/08). 3. byl pro 
účastníky konference uspořádán koncert Komorního souboru Jana Zacha v Městském muzeu. 

3. zasedala Rada města. Podle doporučení výběrové komise jmenovala Hanu 
Haramulovou vedoucí nového odboru pro občanské záležitosti s účinností od 4. 4. 2008. Rada 
schválila smlouvu s firmou Jarmil Brož – Elektroservis, Týnec nad Labem, na instalaci veřejného 
osvětlení v ul. Na Stráni za 1.573.858,54 Kč. 

5. uspořádal 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků už 36. ročník Vejšlapu jarním 
Polabím. Trasy 10, 15, 30 km bylo možno absolvovat i na jízdních kolech, nejkratší trasa byla 
vybrána tak, aby ji mohly projet také maminky s kočárky. Na odpoledním programu byla jízda na 
pramici, raftu a kanoi, střelba ze vzduchovky a jízda na motorové lodi do Přerova a zpět. Večer 
následovala taneční zábava ve vodáckém areálu se skupinou Piková dáma a obřad odemykání 
Labe (příloha č. 13/08). 

5. uspořádal SPČM vzpomínkový večer na Emila Kaplánka v muzejní Síni Jana Zacha. 
Přítomen byl jeho syn doc. Michal Kaplánek. Kaplánkovy skladby přednesli Jan Ferles – housle, 
Ivana Kořínková – klavír a Věra Rousková – zpěv, básně paní Kaplánkové recitovala Zora 
Leypoldová Iglová. 

7. byly vyhlášeny výsledky 10. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky 
města. Mezi přihlášenými středočeskými městy získaly Čelákovice 7. místo (zvítězil Slaný) a mezi 
přihlášenými elektronickými službami získal čelákovický SMS Infokanál 6. místo. 

7. navštívil Čelákovice senátor Karel Šebek. V zasedací místnosti Technických služeb 
diskutoval s občany na aktuální témata za přítomnosti městských zastupitelů za ODS. 

9. se žáci ZŠ Kostelní a Gymnázia v doprovodu knihovnice Městské knihovny zúčastnili 
vyhlášení výsledků Ankety o nejhezčí dětskou knihu vydanou v roce 2007. Konalo se ve 
strahovském Památníku národního písemnictví za účasti spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. 
Žáci se při autogramiádě setkali s Petrou Braunovou, Ivonou Březinovou, Alenou Ježkovou, Z. 
K. Slabým ad.  

11. byl téměř po 40 letech slavnostně zpřístupněn průchod areálem podniku TOS 
mezi Stankovského ul. a sídlištěm V Prokopě (historická cesta do Brandýsa n. Lab. byla uzavřena 
kvůli rozšíření továrny 1. 10. 1968). Průvod asi 200 občanů v čele s Lázeňskou kapelou 
Poděbrady prošel po 18. hodině trasu od Volmanovy vily k bývalé vrátnici TOSu. Starosta města, 
místostarosta P. Bařina a radní L. Rýdlo, Z. Tichá a P. Stuchlík přestřihli symbolické pásky 
natažené na začátku a na konci obnoveného průchodu. V bývalé „nové vrátnici“ TOSu se za 
obrovského zájmu vydávalo zdarma občerstvení připravené firmou Tržický, v. o. s. Po projevu 
starosty města Ing. Bohumila Klicpery patřilo prostranství před vrátnicí opět Lázeňské kapele. 
Vozovku, chodník a cyklistickou stezku v délce 420 m zhotovila firma Silnice Čáslav, a. s., od září 
2007 za 6,7 mil. Kč. Stavba se zdržela kvůli majetkoprávnímu vyrovnání s firmou TOS a s dalšími 
majiteli pozemků (příloha č. 14/08). 
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12. se 111 turistů vydalo na trasy 27. ročníku pochodu Jarní přírodou pořádaného 
odborem turistiky TJ Spartak. Trasy pochodu měřily tradičně 10, 15, 25, 35 a 50 km. 

16. uspořádalo Mateřské centrum v sadech 17. listopadu závody šlapacích motocyklů a 
odstrkovadel (příloha č. 15/08). 

20. uspořádal Mykologický kroužek přednášku předního znalce Ing. Jiřího Baiera o 
jarních houbách v sálku na děkanství. 

21. uvedla Pražská komorní zpěvohra v Kulturním domě lidovou operetu Járy Beneše Na 
tý louce zelený. V hlavní roli vystoupil Josef Zíma a dále členové Hudebního divadla v Karlíně 
(příloha č. 16/08). 

23. byl v Kulturním domě na Smíchově odměněn Cenou dr. Václava Jíry dlouholetý hráč, 
trenér a funkcionář Spartaku a SK Union Čelákovice Milan Šikl. Vyznamenání mu předal 
předseda Českomoravského fotbalového svazu Ing. Pavel Mokrý a účasti předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka. 

24. se sešlo Zastupitelstvo města. 12 hlasy schválilo Dohodu o narovnání mezi 
Městem a společností Harmonie Group, a. s., týkající se nároků společnosti vůči Městu za tzv. 
zmařenou investici. (V důsledku složitých rozporů v Zastupitelstvu nebyla v r. 2006 uzavřena se 
společností kupní smlouva na pozemky v proluce na náměstí, přestože se k tomu Město ve 
smlouvě o budoucí smlouvě kupní r. 2004 zavázalo. V r. 2007 společnost podala na Město žalobu 
na úhradu vynaložených nákladů ve výši přes 3 mil. Kč.) Podle Dohody Město zaplatí společnosti 
100.000,- Kč jako mimosoudní vyrovnání a 400.000,- Kč jako úplatu za projektovou 
dokumentaci pro územní řízení a společnost svou žalobu stáhne. 

ZM schválilo 12 kupních smluv o prodeji městských bytů na sídlišti V Prokopě č. 1353-
55 oprávněným nájemcům v celkové částce 4.794.240,- Kč, tj. po 6.000,- Kč/m2, a 2 kupní 
smlouvy o prodeji domů č. 1320 a 1321 celkem za 1.619.344,- Kč. Dále schválilo Základní 
podmínky prodeje městských bytů v Rumunské ul. č. 1455-56 s cenou 6.500,- Kč/m2, která se 
zprvu zdála nájemníkům vysoká (viz zápis za únor), ale nakonec s ní všichni souhlasili. 

ZM naopak neschválilo, převážně hlasy opozičních zastupitelů, záměr pořádat svatební 
obřady v muzejní Síni Jana Zacha s poukazem na nevyřešené otázky financování obřadů a 
zabezpečení sbírek Muzea. Přítomný ředitel Muzea Jaroslav Špaček projevil svůj nesouhlas se 
záměrem hlasitým zvoláním „Muzeum není žádný kulturní dům!“ a odchodem z jednacího sálu. 
Zastupitelé znovu jednali o obsazení výboru pro životní prostředí, ale neshodli se ani na počtu 
jeho členů a bod přesunuli na příští schůzi. 

Oslavu Dne Země v zahradě Městského domu dětí a mládeže dne 25. překazil trvalý 
déšť. Obrazy z uzávěrů PET lahví, nalepených na papírové podložky, které žáci místních škol 
připravovali do soutěže několik týdnů, byly v dešti zničeny a musely být pracovníky Technických 
služeb odvezeny k likvidaci. Déšť odradil i většinu návštěvníků. Ocenění za originalitu a 
provedení bylo uděleno obrazům Den a noc (MŠ Přístavní), Okouzlení barvami (MŠ Rumunská), 
Jablko s červem (2.A ZŠ Komenského), Kočka Bublinka (1.C) a Duben (1.B ZŠ Kostelní). Žáci 
2.A ze ZŠ Kostelní (Mgr. Jindra Chourová) věnovaly finanční odměnu na nákup sportovních 
potřeb pro děti z Dětského domova v Nymburce, další finanční částkou přispěli jejich rodiče 
(příloha č. 17/08). 

26. uspořádali místní dobrovolní hasiči tradiční Memoriál Ladislava Báči v požárním 
útoku dětí a mládeže na hřišti ZŠ J. A. Komenského 414. 

26. proběhla v Městském muzeu vernisáž výstavy výtvarnic Marty Drozdové a Evy 
Hesounové Příroda kolem nás. Úvodní slovo pronesla Mgr. Ludmila Mesteková. M. Drozdová 
vystavovala obrázky z hedvábí, keramické hodiny a keramické závěsy na krk, E. Hesounová 
obrazy, smaltované šperky a miniatury a keramické hodiny. Společným jejich dílem byl cyklus 
osmi keramických zahradních skřítků. Výstava byla přístupná do 18. května (příloha č. 18/08). Při 
vernisáži hráli Otmar Beneš – klavír a Ulrika a Viktorie Malých – zobcová flétna. 
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26. zazněla v římskokatolickém kostele díla J. S. Bacha, G. F. Händela ad. na jarním 
koncertu pro varhany a dvě trubky. Hráli členové České filharmonie Jiří a Zdeněk Šedivých a 
Miroslav Pšenička, ředitel kůru v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni a pedagog varhanického kurzu 
při Arcibiskupství pražském. Výtěžek ze vstupného ve výši 3.000,- Kč věnoval pořadatel, Spolek 
pro varhanní hudbu, opravě, resp. výměně kostelních varhan (příloha č. 19/08). 

27. vystoupil na Jarním koncertu v Husově sboru pěvecký sbor při chrámu sv. 
Mikuláše na Starém Městě pražském „Resonance“ s duchovními a lidovými písněmi za řízení 
Miloslavy Pospíšilové. 

Místní organizace Českého rybářského svazu uspořádala pro veřejnost 26. a 27. soutěž 
v rybolovu na Grádě. Chytala se nejvíce „bílá ryba“ a pstruh duhový. Vítězem závodu dospělých 
se stal Miroslav Šenfeld, v dětské kategorii Ondřej Šulc. Úlovek 8 ryb dospělými a 18 ryb 
dětskými účastníky snad poslouží jako motivace k aktivnímu organizovanému rybolovu. 

28. – 29. uspořádala Farní charita Čelákovice jarní sbírku oblečení a obuvi na děkanství. 
29. představil Ing. Josef Šalda videonahrávky ze své loňské cesty do Číny a Tibetu. 
30. uspořádal MDDM tradiční průlet čarodějnic městem a následné opékání buřtů u 

ohně na zahradě MDDM. Městská organizace KSČM uspořádala se Sborem dobrovolných hasičů 
pálení čarodějnic na hřišti ZŠ J. A. Komenského 414 za účasti poslance Evropského 
parlamentu Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc. a MO ČSSD tutéž akce na nohejbalovém kurtu za účasti 
poslankyně Mgr. Anny Čurdové. 

 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: Po deštivém přelomu měsíců se 2. – 12. ustálilo jarní polojasné počasí s ranními 

teplotami +5 až +10 °C a odpoledními +14 až 22 °C. 13. – 23. se teploty nezměnily, přibylo 
oblačnosti, ale přes četné blízké a vzdálené bouřky pršelo málo. S tlakovou výší po 24. ustaly 
srážky a teploty šplhaly při polojasné obloze ráno od +10 ke +14 °C, odpoledne od 21 až na 32 
°C dne 31., kdy přišla bouřka z vedra se slabým deštěm.  

1. proběhla tradiční oslava 1. máje pořádaná MO KSČM v parku u Městské knihovny za 
účasti asi 30 osob, převážně seniorů. Ke shromážděným promluvila poslankyně Jiřina Fialová. 
Oslavy pokračovaly odpoledne májovou veselicí před restaurací Athény, kterou navštívil další 
poslanec KSČM JUDr. Stanislav Grospič (příloha č. 20/08). 

1. uspořádal klub deskových her MDDM turnaj pro rodinné týmy ve hře Člověče, 
nezlob se. 

7. uspořádalo vedení města pietní vzpomínku u příležitosti Dne vítězství nad fašismem 
u pomníku padlých na náměstí. Promluvil mj. Oleg Ruboš (*1924), přítel M. Maška a Z. Austa. 
Věnec k pomníku položili také zástupci MO ČSSD. Komunisté uctili 8. a 9. památku obětí války 
položením věnců u pomníků v Sedlčánkách a v Záluží. 

7. odvolala Rada města z bytové komise Danu Müllerovou a jmenovala novým členem 
Jaroslava Korce. Rada schválila smlouvu s Českomoravským fotbalovým svazem o výpůjčce 
umělého trávníku třetí generace pro budované minihřiště v areálu Stadionu míru a smlouvu 
s firmou Výtahy Petersík, s. r. o., Teplice na rekonstrukci výtahu v domě čp. 1629 v ul. Na Stráni. 
Rada schválila Dohodu o spolupráci Města a Komerční banky, a. s., při financování odkupu 
obecních bytů nájemníky. KB jim nabídla administrativní pomoc a zvýhodněné úrokové sazby. 

10. proběhl v sále Kulturního domu 4. ročník taneční soutěže Čelákovická duběnka. 
Skupina Lentilky z MDDM za kreaci „Malířky počasí“ získala 2. místo, další skupina MDDM 
Scarlett 3. místo v kategorii moderního tance a skupina dětského aerobiku z Fit Klubu Martina 
obsadila 5. místo. 
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11. byly na Svatodušním koncertu v Husově sboru provedeny skladby starých mistrů a 
romantiků. Za varhany seděla profesorka Konzervatoře Jaroslava Ježka Jaroslava Potměšilová, 
zpívali Šárka a Stanislav Mistrovi. Koncert uvedl 15letý žák prof. Potměšilové, nadějný varhaník 
Milan Janoušek ze Sedlčánek. 

12. připravilo místní sdružení ODS vystoupení mělnického senátora Jiřího Nedomy 
v Městském muzeu na téma „Radar v České republice jako součást protiraketové obrany“. 

13. zaslala společnost Harmonie Group, a. s., Městu dopis potvrzující mimosoudní 
vyrovnání a definitivní uzavření obchodního případu Polyfunkčního domu v proluce na 
náměstí. 

13. zveřejnil petiční výbor (Ing. Milan Kasimír – mluvčí, Petr Polnický, Miroslav Leypold 
Iglo) text Petice za zastavení chátrání nádraží v Čelákovicích adresované Městu Čelákovice. 
Nádražní budova byla dlouhodobě ničena sprejery a vandaly, cestující obtěžovaly také hlučné a 
kouřící party mladých, především Romů. Petice žádala ochranu budovy, údržbu prostor, brzkou 
rekonstrukci nádraží, péči o novou, ale již devastovanou zastávku v Jiřině a projednání všech 
opatření na schůzi Zastupitelstva města (příloha č. 21/08). 26. byla petice podepsaná 97 občany 
předána Městskému úřadu. 

13. vyslechli návštěvníci Městské knihovny vyprávění Mgr. Ilony Füzékové nazvané Za 
přírodou a uměním Tanzanie o řezbářích, národních parcích a horských vesnicích této země. 
Současně byla zahájena výstava dřevořezeb a obrazů z Tanzanie, přístupná do 25. července. 

14. se v sále Kulturního domu konala dvě představení tanečního oboru ZUŠ „A stvořen 
byl svět“. Účinkovali také bývalí žáci oboru Kateřina Stupecká a David Petr, absolventi Taneční 
konzervatoře Duncan centrum v Praze. 

Školní akademie ZŠ J. A. Komenského 414 obsadila svou délkou 3 hod. 40 min. dva 
večery v Kulturním domě, a to 20. a 21. Ve 40 vystoupeních se předvedlo 490 účinkujících. Vedle 
vlastního programu nabízela škola dětské výrobky a propagační materiály, z jejichž prodeje byly 
zakoupeny sedáky do odpočinkových zón ve škole a 5.026,- Kč bylo poukázáno na konto nadace 
Život dětem. 

16. slavili gymnazisté svůj majáles. Letos se třídy převtělily do postav z filmů a 
televizních seriálů. V průvodu městem tak bylo možno spatřit postavy z Pána prstenů, ze seriálů 
Pobřežní hlídka, M.A.S.H. a Simpsonovi. Cenu za nejlepší kostýmy dostala kvarta za rodinu 
Simpsonovu, v pořadí 3. královnou majálesu byla vyhlášena Kateřina Kycltová (septima) za 
postavu záchranářky ze seriálu Pobřežní hlídka. 

19. vystoupilo v Síni Jana Zacha Městského muzea smyčcové Graffovo kvarteto (Štěpán 
graffe, Lukáš Bednařík – housle, Lukáš Cibulski – viola a Michal Hreňo – violoncello). Koncert 
připravil SPČM. 

22. natáčeli redaktoři stanice Region Českého rozhlasu reportáž o místním Sdružení 
dobrovolných hasičů pro soutěž Dobrák roku (v hasičském slangu je „dobrák“ označením pro 
dobrovolného hasiče). Reportáž byla odvysílána 23. května (příloha č. 22/08). 

24. se vernisáží v Síni Jana Zacha Městského muzea otevřel tradiční Malý salón, výstava 
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. Vystoupil pěvecký sbor ZUŠ řízený Zuzanou Zemanovou, 
úvodní slovo přednesla učitelka výtvarného oboru Kristýna Říhová, DiS. Výstava byla otevřena 
do 15. června (příloha č. 23/08). 

29. uspořádal Klub kaktusářů v muzejní Síni Jana Zacha přednášku Rostliny Mohavské 
pouště, kterou proslovil Ing. Zlatko Janeba, Ph.D., jenž věnoval volný čas při 7letém pobytu 
v USA studiu těchto rostlin. 

30. se na zahradě MDDM odehrála oslava Dne dětí pod názvem „Cukrové království“, 
kterou navštívilo asi 440 dětí a 200 dospělých. Mj. zde vystoupily malé mažoretky ze ZŠ J. A. 
Komenského, které při školní akademii okouzlily publikum. Sbírka pro nadaci „Pomozte dětem – 
Žluté kuře“, jejíž první část se konala na taneční soutěži Duběnka, vynesla 8.728,- Kč.  
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31. se na tenisových kurtech konal 3. Dětský den Orky,  jenž asi 60 dětem připravil hry, 
soutěže a obvyklý táborák s opékáním buřtů. 

V květnu se do radniční věžičky vrátily hodiny po tříměsíční opravě provedené za 
77.900,- Kč firmou Ivan Šmerda z Hodkovic nad Mohelkou. 

 
 

ČERVEN 
 
Počasí: Vysoké teploty z konce května přinesly první červnový den odpolední bouřku a 

průtrž mračen s krupobitím (kroupy až 1 cm). Hasiči odčerpávali vodu z několika sklepů a 
zatopených studní. Bouřka s celodenním deštěm přišla také 4. a zatopila halu firmy 
Demoautoplast v areálu TOSu, kde museli rovněž zasahovat místní hasiči. 3. a 4. spadlo 56 mm 
srážek. Červnové vichřice zničily platan uprostřed kruhového objezdu a další 4 stromy ve městě. 
Do 18. převládala proměnlivá oblačnost s přeháňkami a s kolísajícími teplotami, ráno mezi +10 
až +15 °C a odpoledne mezi +16 až +27 °C. Oteplení po 19. vrcholilo 23. – 25. četnými 
bouřkami, odpolední teploty dosáhly až +32 °C. 25. místní hasiči odstraňovali několik stromů 
spadlých na vozovku a na budovy. Závěrem měsíce bylo převážně polojasno s letními teplotami 
ráno +15 až +19 °C a odpoledne do +27 °C. 

1. oslavil 65. narozeniny ředitel Městského muzea Jaroslav Špaček, jenž vede Muzeum 
od 1. 3. 1972. Vyučen v TOSu jako soustružník, věnoval se amatérsky archeologii. Od r. 1963 
pracoval v Archeologickém ústavu ČSAV, od r. 1967 v antropologickém a posléze v historicko-
archeologickém oddělení Národního muzea, na Filozofické fakultě UK studoval prehistorii a 
absolvoval specializační studium památkové péče. Vedle své řídící funkce vedl jako archeolog 
četné výzkumy v regionu působnosti Muzea a je autorem nebo spoluautorem více než 200 
odborných studií a příspěvků z archeologie a historie, více než 60 scénářů k výstavám a 
expozicím, editorem několika publikací, především muzeem vydaných dvou dílů „Kroniky města 
Čelákovic“, výkonným redaktorem sborníku pro dějiny skla „Historické sklo“. Od r. 1997 pracuje 
v redakční radě Středočeského vlastivědného sborníku. Je členem České společnosti 
archeologické, České numismatické společnosti, Společnosti přátel starožitností českých, pracuje 
v odborné skupině pro dějiny skla při ČSA, ve Středočeské archeologické komisi a je 
místopředsedou Rady pro centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR. R. 2003 mu byla u 
příležitosti jeho 60. narozenin a 100. výročí muzea ministrem kultury udělena medaile a diplom 
„Artis Bohemiae Amicis“ za šíření dobrého jména české kultury (příloha č. 24/08). 

2. sehráli Veronika Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný ad. v Kulturním domě 
bláznivou komedii Kachna na pomerančích. 

4. zpíval na nádvoří Městského muzea dívčí pěvecký sbor Kantiléna za doprovodu 
komorního orchestru ZUŠ z Brandýsa n. L. řízeného Václavem Kopejskem. I tuto akci pořádal 
SPČM. 

5. zasedala Rada města. Schválila smlouvu s firmou PSVS, a. s., Praha 10 na rekonstrukci 
vnitrobloku v ul. Na Stráni za 2.908.107,72 Kč a rozhodla o postoupení petice za zastavení 
chátrání nádraží v Čelákovicích odpovědné osobě Českých drah, Ing. Janu Skalickému. Jednání 
Města s Českými drahami podnícené peticí bylo úspěšné a během roku se podařilo zajistit 
finanční prostředky pro rekonstrukci nádražní budovy. 

6. v 7:33 na výhybce při vjezdu do nádraží vykolejil prostřední vůz trojdílné soupravy 
osobního vlaku CityElefant č. 9407 jedoucí z Prahy do Kolína. Škoda na soupravě dosáhla 4,2 
mil. Kč, na železničním svršku 0,6 mil. Kč. K nehodě vyjely 3 sanitky, ale nikdo nebyl zraněn. 
K nehodě došlo naštěstí v rychlosti jen 40 km/hod., která zde byla nařízena kvůli vypnutému 
zabezpečovacímu zařízení po vydatných deštích v minulých dnech. Příčina nehody s tím úzce 
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souvisí: Pravděpodobně došlo k tzv. podhození vlaku, tedy k přestavení výhybky pod jedoucím 
vlakem. Provoz na trati byl plně obnoven až před půlnocí. 

Na 9. připravilo Mateřské centrum v zahradě MDDM Zahradní slavnost. Podmínkou 
vstupu na ni byl kostým prince nebo princezny. Pro děti byla připravena kapela, tance, vystoupení 
kejklíře, soutěže s pohádkovou tematikou a představení divadla Budulínek z MC. 

9. – 10. se v Husově sboru sešla synoda Církve československé husitské za účasti asi 
100 duchovních. Úvodní bohoslužbu vedli patriarcha ThDr. Tomáš Butta a pražský biskup 
ThDr. D. Tonzar. V pracovních skupinách se projednávala témata zvěstování a misie, 
dobročinnost křesťanství, ekumenická spolupráce ad. Vystoupil vrchní kaplan Armády ČR J. 
Kozler, kněž CČsH, a knižní produkci České biblické společnosti představil její ředitel P. Novák. 

Od 10. byla ve vstupní místnosti Městského muzea k vidění výstava obnovených 
marionet, které hrály v uplynulé sezóně, pod názvem Pohádka se vrací. Výstava byla ukončena 
21. září (příloha č. 25/08). Nahradila výstavu „Z nových přírůstků muzea“ ukončenou 8. června. 

Rada města zasedala mimořádně také 10. Jmenovala H. Henyšovou ředitelkou 
Mateřské školy J. A. Komenského 1586 od 1. 0. 2008 a pověřila právníka Městského úřadu 
analýzou Zřizovací listiny Městského muzea s cílem vysvětlit statut archeologické činnosti. 
Ředitel Muzea J. Špaček a zástupce firmy zpracovávající účetnictví Muzea Ing. Valehrach 
nesouhlasili se závěry auditu hospodaření Muzea za rok 2007 provedeného Ing. Bartošem a 
dokazovali, že archeologická činnost nebyla ztrátová. 

11. petiční výbor žáků Gymnázia předal odboru školství, mládeže a sportu Krajského 
úřadu Středočeského kraje petici Za lepší budoucnost našeho Gymnázia podepsanou 206 
žáky školy a požadující odstoupení ředitelky školy Ing. Mgr. Lenky Pehrové. Autoři v úvodu 
zpochybňují průběh výběrového řízení, když tvrdí, že ředitelka byla do funkce jmenována za 
„veřejnosti neobjasněných okolností“. Dále se praví, že fluktuace učitelů negativně ovlivňuje 
kvalitu výuky, že žáci i učitelé jsou nedostatečně informováni o interním dění ve škole, dále prý 
škola zveřejňuje bez souhlasu rodičů fotografie žáků s jejich jmény, bylo prý zakázáno vyvěšování 
tibetské vlajky na radnici a v závěru petice kritizuje arogantní jednání ředitelky školy. 

Zastupitelstvo města dne 12. schválilo 36 kupních smluv v celkové výši 12.606.300,- Kč 
na městské byty prodávané oprávněným nájemcům v domech č. 1425-28, 1354, 1359, 1360 a 
1421 v sídlišti V Prokopě a 1 smlouvu na byt v č. 1428 prodaný tzv. obálkovou metodou za 
1.429.000,- Kč. Pro přípravu prodeje městských bytů v č. 1169, 1171 a 1203 v ul. Prokopa 
Holého stanovilo cenu 8.812,- Kč/m2 do 31. 10. 2010. 

Zastupitelé vyslechli zástupce žáků Gymnázia, kteří je informovali o své petici, a pověřili 
místostarostu jednáním s náměstkyní hejtmana Středočeského kraje Dagmar Nohýnkovou o 
řešení situace na Gymnáziu. V ostré diskuzi se střetly postoje vůči ředitelce školy kritické (rodiče 
některých žáků), tak obhajující (předsedkyně Rodičovského sdružení Jana Horáčková). ZM 
schválilo zapojení do projektu Polabský motoráček a uvolnilo 24.750,- Kč na úhradu 2 
provozních dnů, dále určilo Síň Jana Zacha v Městském muzeu jako další obřadní místo 
k uzavírání manželství a stanovilo cenu 1.500,- Kč za obřad.  

Zastupitelstvo opět jednalo o obsazení výboru pro životní prostředí. Počet jeho členů 
byl stanoven na pět, avšak výsledky tajná volba předsedy výboru ukázala, že volební strany 
nedošly v této otázce k dohodě: Jediný kandidát na předsedu Mgr. Miloš Špringr, navržený 
Stranou zelených, dostal 8 hlasů, 11 volebních lístků bylo prázdných a 1 lístek byl neplatný. 

13. – 15. se  na děkanství konala tradiční oblastní výstava zvířat za účasti 61 
vystavovatelů v kategoriích okrasné ptactvo, akvaristika a teraristika, králíci (224 ks), holubi (94 
ks) a drůbež (50 voliér). Výstavu navštívilo 467 dospělých a 495 dětí. Nejobdivovanějšími 
exponáty byli medvídek mýval a zakrslá holandská kozička (příloha č. 27/08). 

14. vyjel z Čelákovic poprvé Polabský motoráček, historický motorový vůz M 262.0180, 
vypravovaný Klubem železničních cestovatelů při konání různých slavností v regionu. Vlak jezdil 
mezi Čelákovicemi a Libicí s odbočkami do Milovic a Mochova také v termínech 21. 6. 
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(milovická bitva), 5. – 6. 7. (cyrilometodějský a Husův svátek), 2., 23., 30. 8. a 6. 9. (nymburské a 
Šporkovské slavnosti) a 6. 12. jako mikulášský vlak s čertem. Jednosměrná jízdenka stála 50,- Kč, 
pro děti polovic (příloha č. 28/08).  

14. – 15. se konal na asfaltovém okruhu RC klub TJ Spartak 1. ročník závodu rádiem 
řízených modelů v poměru 1:10 a s pohonem zadní nápravy „24 hodin Le Čelákovice“. V řízení 
modelů se během čtyřiadvacetihodinovky mohlo střídat jen 6 osob.  

15. uspořádal 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků zábavné maškarní odpoledne pro 
děti, v němž nechyběla prohlídka loděnice, plavba po Labi, střelba ze vzduchovky a jízda na 
motorové čtyřkolce. 

17. se ve zcela vyprodaném sále Kulturního domu konal druhý koncert zpěvačky Lucie 
Bílé a Komorního orchestru Jana Zacha řízeného Bohumírem Hanžlíkem „Léto s Lucií“. 
Spoluúčinkoval pěvecký Kris kros kvintet a akordeonista ZUŠ Milan Řehák. Koncert moderoval 
Pavel Wieser. 

19. vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie nizozemský varhaník Peter van Dijk na 
benefičním koncertu Varhanní hudba v habsburských zemích 16. – 18. století. Na stávajících 
kostelních varhanách a na barokním varhanním pozitivu předvedl díla 18 dobových autorů, mj. 
Jana Zacha, J. Kř. Vaňhala, Wolfganga Ebnera a Johanna Kasparla Kerlla (příloha č. 29/08).  

20. informovala náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Dagmar Nohýnková, 
pověřená řízením školství, členy petičního výboru Gymnázia o výsledcích šetření ve věci jejich 
petice. Odmítla tvrzení o nevyjasněných okolnostech jmenování ředitelky do funkce, protože byla 
řádně jmenována Radou kraje po předchozím výběrovém řízení. Z přehledu počtu pedagogů, 
kteří ukončili pracovní poměr na škole za 5 let, vyplývá, že se situace v posledních 2 letech 
v zásadě neliší od předchozího období. Na základě statistických údajů odmítla také tvrzení o 
negativním dopadu fluktuace učitelů na maturující ročníky a upozornila na kladné hodnocení 
kontroly provedené Českou školní inspekcí v září 2007. Vzhledem k absenci konkrétních důkazů, 
týkajících se především tvrzení o arogantním jednání ředitelky a o nedostatečné informovanosti o 
interním dění ve škole, zhodnotila D. Nohýnková petici jako nedůvodnou (příloha č. 30/08). 

21. byla v Městském muzeu hojně navštívenou vernisáží zahájena 250. výstava, a sice 
Multiply a grafika Victora Vasarelyho, po 20 letech druhá výstava tohoto světoznámého 
umělce v Čelákovicích. O autorovi zaníceně a zasvěceně promluvil dr. Ing. Jan Stěnička, CSc., 
jenž se s ním ve Francii stýkal. Vystaveny byly serigrafie ze všech období umělcovy tvorby: 
krystaly, anatomie těla a přírody, plastická jednota barvy a tvaru. Komorní soubor Jana Zacha 
řízený B. Hanžlíkem zahrál Gemrotovo Žertování a v premiéře Hanžlíkovu Reminiscenci 
k návratu Vasarelyho do Čelákovic. Výstava byla uzavřena 14. září (příloha č. 31/08). 

21. také uplynulo 25 let od otevření Tvrze po rekonstrukci, která jí vrátila její 
středověkou a renesanční podobu. 

22. odpoledne se na sluncem rozpáleném nádvoří Městského muzea konal 3. ročník 
Svatojánské divadelní pouti. Diváci zhlédli hry Jablka mládí (div. soubor Tyl), Filuta Pepino, 
Kukačka, Zubejda, Keltské pohádky (ZUŠ Jana Zacha). Divadelní soubor TJ Sokol Lázně 
Toušeň předstoupil s hrami Kino a Král jelenem, děti z Mateřského centra s Budulínkem a 
absolventi literárně-dramatického oboru ZUŠ s Čapkovými Apokryfy a hrou Stříbrná svatba. 
Spoluúčinkovali žáci hudebního, tanečního a výtvarného oddělení naší ZUŠ (příloha č. 32/08).  

Přestože náměstkyně hejtmana D. Nohýnková splnila termín k řešení požadavků 
obsažený v žákovské petici, petiční výbor proklamovanou demonstraci neodvolal. V pondělí 
23. se sešlo asi 60 žáků a několik rodičů před školou a po úvodních projevech prošli 
s transparenty městem. Po návratu provedli symbolický pohřeb školy. Na vyučování přišlo asi 40 
žáků, ostatní zůstali doma, některé třídy byly na školních akcích. Rozhovory s demonstrujícími 
žáky a rodiči natočily Česká televize, Nova a Prima (příloha č. 33/08). 

25. vystoupil v Síni Jana Zacha Městského muzea dechový kvintet Salome ve složení 
Jana Lahodná – klarinet (své hudební vzdělávání zahájila v 80. letech ve zdejší ZUŠ), Zuzana 
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Bandúrová – flétna, Dana Wichterlová – hoboj, Lucie Horáková – fagot a Kateřina Matlasová – 
lesní roh se skladbami J. S. Bacha, E. Griega ad. Koncert uspořádal SPČM (příloha č. 34/08). 

 
 

ČERVENEC 
 
Počasí: Bezoblačné počasí z konce června vrcholilo dne 3. teplotní třicítkou a bouřkou se 

silným deštěm. Do 10. převládala velká oblačnost s přeháňkami, odpolední teploty se snižovaly až 
na +21 °C, po rekordních +31 °C dne 11. opět následovaly oblačné dny s nejvyššími teplotami 
do +24 °C. 19. – 24. přecházela studená fronta s občasným deštěm, ráno bylo od +12 °C do 
+16 °C a odpoledne nejvýše +23 °C. Od 25. bylo v tlakové výši převážně jasno a teploty se 
vrátily na letní hodnoty: ráno +17 °C až +20 °C a odpoledne +28 °C až +30 °C. 

Čelákovické kulturní léto stejně jako v minulých letech přineslo pravidelné koncerty 
kapel před Kulturním domem a divadelní představení pro děti. Vystupovaly popová skupina 
Fobos z Lysé n. L., Radost a Veselinka Zdeňka Švancara a countryový Druhej dech Ladislava 
Weyrostka. Vstup byl volný, náklady byly hrazeny z městského rozpočtu. 

5. byl na hřišti SK Union odehrán  6. ročník fotbalového turnaje „O pohár starosty 
města Čelákovic“. Domácí se nezúčastnili, a tak síly změřily prvoligové týmy SK Slavia Praha, 1. 
FC Brno, FK Mladá Boleslav a FK Jablonec 97. Zvítězila Mladá Boleslav po finálovém vítězství 
nad Brnem 3:0. Součástí doprovodného programu byla autogramiáda s reprezentanty a soutěž o 
nejprudší střelu. Město dotovalo turnaj částkou 15.000,- Kč (příloha č. 35/08). 

5. – 6. uspořádal Volejbalový sportovní club spolu s Blue Sport Praha Mistrovství ČR 
v plážovém volejbalu juniorek do 20 let. Zvítězily loni bronzové Iveta Halbichová a Barbora 
Jeřábková z PVK Olymp Praha. 

10. schválila Rada města důležité zakázky, mj. smlouvu s firmou KOMPRES, s. r. o., 
Kolín na rekonstrukci a dostavbu Mateřské školy J. A. Komenského 1586 za 29.999.769,- Kč, 
smlouvu s firmou Bohumil Zajíček, Úvaly, na dodávku klimatizace do kanceláří Městského úřadu 
v Obecním domě za 1.002.075,20 Kč a smlouvu s firmou Jarmil Brož-Elektroservis, Týnec nad 
Labem na 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení Za Dráhou v ceně 3.558.161,20 Kč, dále 
smlouvu s firmou PSVS, a. s., Praha 10 na rekonstrukci komunikace v Družstevní ul. 
v Sedlčánkách za 4.711.091,- Kč a smlouvu s firmou HAGS Praha, s. r. o.,  Praha 5 na dodávku a 
montáž herních prvků pro Mateřskou školu Rumunská za 799.796,- Kč. 

12. července – 14. září vystavoval čelákovický fotograf Jan Klaban své snímky v Muzeu 
Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem (příloha č. 36/09). 

15. se v Čelákovicích zastavil neobvyklý a zde dosud neviděný mírový průvod 
Padayatra, pořádaný Mezinárodní společností pro vědomí Krišny ISKCON. Padayatra je 
slavnostní pouť, doprovázená tradičním chrámovým vozem s božstvem Šrí Krišny taženým 
párem volů. Utábořili se v parku u Městské knihovny a veřejnosti předvedli zpěv, loutkové 
divadlo a tanec Bharat Natyam, umožnili ochutnávku originálních pokrmů a předvedli tvorbu 
indického líčení (37/09). 

 
 

SRPEN 
 
Počasí: Jasno a horko z konce července bylo 2. – 14. vystřídáno proměnlivou oblačností 

se slabými přeháňkami, teploty zůstaly téměř stejné: Ráno bylo +15 až +20 °C a odpoledne +25 
až +32 °C (max. 7.). Po studené frontě s vytrvalým deštěm 16. bylo 17. – 21. skoro jasno a 
příjemně teplo, ráno od +11 do +15°C, odpoledne + 27 až +30°C. Po 22. přibylo oblačnosti a 
mírně se ochladilo na odpolední nejvyšší +18 až + 27°C. 
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6. byla na Městský úřad podána petice proti rozšíření provozu tiskárny Durabo, 
s. r. o., v ulici U Kapličky. 54 signatářů vyjádřilo obavu ze zhoršení životního prostředí v okolí 
tiskárny a žádalo vedení města, aby podpořilo takový postup, který by obyvatele od zhoršení 
životního prostředí uchránil. Členy petičního výboru byli Ing. Pavel Fišera, František Doležal a 
Ing. Alena Neumanová. 

6. večer vystoupil na nádvoří Městského muzea dánský studentský orchestr Hvidovre 
Musikskoles Brass Band řízený BjØrnem Hyrupem. V koncertu pořádaném SPČM přednesl 
klasické promenádní skladby světových, českých a dánských skladatelů. 

Rada města na schůzi 7. uložila řediteli Městského muzea předložit do 5. 9. vlastní návrh 
na krytí ztrát z archeologické činnosti za rok 2007, uzavřít s Akademií věd ČR Dodatek o 
ukončení dohody o rozsahu a provádění archeologických výzkumů z důvodu nesouladu zřizovací 
listiny Muzea s touto dohodou, opakovaných finančních ztrát a nesrovnalostí v hospodaření na 
úseku archeologie a po 8. 8. již neuzavírat další smlouvy o provádění archeologických výzkumů. 
Rada dále schválila smlouvu s PSVS, a. s., Praha 10 na rekonstrukci komunikací v úseku 
Stankovského III (od kruhového objezdu k TOSu) za 9.280.334,- Kč a dokumentaci ke 
stavebnímu povolení na stavbu bytového souboru na náměstí. Rada vzala na vědomí 
červencovou rezignaci předsedy bytové komise Ing. Václava Kadlečka, v souvislosti 
s požadovanou změnou stylu práce komise z ní odvolala Hanu Machálkovou a Jarmilu Volfovou, 
předsedou komise jmenovala Jaroslava Korce a dalšími členy komise jmenovala Janu Dolejšovou, 
Antonína Procházku a Jaroslava Smolíka. 

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR 
vydal 1. září stanovisko, že dohoda Městského muzea s AV ČR není v rozporu se zřizovací 
listinou Muzea a že ukončení archeologické činnosti Muzea by mělo závažné důsledky pro 
archeologický výzkum ve středních Čechách a znehodnotilo by stávající arch. sbírky Muzea 
(příloha č. 38/08).   

U příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie, patronky římskokatolického kostela, který 
připadl na pátek 15., se o následujícím víkendu konaly pouťové slavnosti. 16. promluvil P. 
Richard Scheuch o historii kostela a večer v kostele vystoupila sólistka Státní opery v Praze Jana 
Levicová za varhanního doprovodu Františka Šťastného s díly J. S. Bacha, Dvořáka, Mozarta ad. 
V neděli po slavnostní mši byla na děkanství k vidění výstava poštovních známek s mariánskou 
tematikou (příloha č. 39/09). 

Pouťové slavnosti měly i svou „světskou“ tvář: Občanské sdružení Jiřina a Junák 
připravily soutěže pro děti, na nádvoří Muzea vystoupila skupina historických tanců Ambrosia, 
v parku u Městské knihovny se rozložil vojenský tábor ze 17. století a skupiny historického šermu 
Ravelin a Impudici ukázaly, co dovedou. Na přípravě bohatého programu se podílely Spolek pro 
varhanní hudbu, Spolek přátel čelákovického muzea, Městské muzeum, občanské sdružení Jiřina 
a Junák (příloha č. 40/09). 

19. v noci byli dobrovolní hasiči přivoláni ke kuriózní situaci: Uprostřed vozovky u hotelu 
Černý beránek na Sokolovské ul. ležel na střeše vůz Lada Samara. Jak se ukázalo, nešlo o 
důsledek dopravní nehody, nýbrž nejapného žertu neznámých pachatelů. Hasiči obrátili pomocí 
navijáku vozidlo zpět na kola. 

29., poslední prázdninovou sobotu, uspořádala městská organizace KSČM 12. ročník 
Loučení s prázdninami – Dětského sportovního dne na hřišti ZŠ J. A. Komenského 414. 
Zúčastnilo se ho 150 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Na závěr se tradičně předvedli místní 
dobrovolní hasiči, kteří k velké radosti dětí vytvořili hromadu aromatické pěny a všechny 
pokropili sprchou z hasičských proudnic, což v letním horku všichni uvítali. Představit se přišli 
také kandidáti KSČM do podzimních krajských voleb Jiřina Fialová a Zdeňka Hajleková a 
kandidát do Senátu František Švarc. 

30. se v úmorném vedru běžel 46. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém na 
stadionu v Houštce pořádaný Slavojem Stará Boleslav a Spartakem Čelákovice. Dva čelákovičtí 
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běžci byli úspěšní, a sice René Trbušek (*1976) na 21. místě s 12 833 m a Filip Skyba (*1973) na 
30. místě s 12 018 uběhnutými metry.  

30. v obvyklém termínu uspořádaly Irish Musc Club a Pizzeria La Grotta hudební festival 
Statek Fest 2008 s kapelami Alžbětiny sosny, Authentic, Kapitán Nemo ad. 

 
 
 

ZÁŘÍ 
 
Počasí: Letní počasí s ranními teplotami +11 až +19 °C a s odpoledními +22 až +29 °C  

(nejvyšší dne 3.) vydrželo do 12.; první 4 dny také slabě pršelo. Od 13. bylo polojasno až 
zataženo, ráno mezi +6 až +10°C a odpoledne +11 až +19 °C. Měsíc byl extrémně suchý (jen 
50% dlouhodobého průměru srážek) a teplý. Až poslední dva dny přinesly vydatný déšť.    

1. se zcela změnila výuka dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami. ZŠ J. A. 
Komenského 1586 (bývalá Zvláštní škola) zanikla 31. 12. 2007 jako právní subjekt a stala se 
součástí brandýské ZŠ Školní 291. S ukončením školního roku 2007/08 opustila budovu 
Mateřské školy a od 1. září 2008 se výuka dětí rozdělila: Žáci 1. stupně se učí v ZŠ Kostelní a žáci 
2. stupně dojíždějí do Brandýsa n. Labem.   

4. rezignoval na členství v kontrolním výboru Zastupitelstva Ing. Václav Špaček. Podle 
jeho zdůvodnění se Rada ani Zastupitelstvo pod vlivem nejsilnější volební strany „Pro 
Čelákovice“ důsledně nezabývají závěry a návrhy výboru, především na posílení rozpočtu 
Městského muzea, členové výboru z této volební strany blokují kontrolu plnění usnesení Rady a 
Zastupitelstva a vedení města nevytvořilo podmínky pro korektní činnost výboru. 

Zastupitelstvo města zasedalo 4. Již dříve byli zastupitelé informováni o dopisu 
náměstkyně hejtmana Středočeského kraje D. Nohýnkové místostarostovi města z 14. 7. ve věci 
studentské petice, v němž mu sděluje, že žádná kontrola neodhalila na Gymnáziu taková 
pochybení, která by vedla k odvolání ředitelky, a že ji Rada Středočeského kraje pověřila požádat 
Českou školní inspekci o provedení kontroly na škole v září 2008. Konstatovala, že považuje 
celou záležitost za nešťastnou především z hlediska pověsti školy. Ředitelka školy informovala 
zastupitele o současném stavu školy, která je plně připravena zahájit nový školní rok, a 
odpovídala na dotazy zastupitelů.  

ZM vzalo na vědomí rozpočtový výhled města na léta 2009 – 2012, schválilo 
dokumentaci ke stavebnímu povolení firmě STOPRO k zástavbě proluky na náměstí, schválilo 
užívání názvu „Zálužská“ pro komunikaci č. 2455 ze Záluží do Čelákovic až k železničnímu 
přejezdu. ZM také schválilo účast města v projektu komunitního plánování sociálních služeb 
„Mikroregion sociální pomoci Brandýsko“. 

Rada města doporučila Zastupitelstvu zřídit funkci druhého místostarosty v souvislosti 
s progresivním vývojem investic města ve školské a kulturní oblasti. Zřízení funkce prošlo jen 12 
hlasy. Jediným kandidátem byl radní PaedDr. Luboš Rýdlo, navržený Radou města po dohodě 
s místní organizací KDU-ČSL. 12 hlasy byl L. Rýdlo do funkce v tajné volbě zvolen a určen jako 
třetí uvolněný člen Rady města od 1. 10. 2008(příloha č. 41/08). Prvnímu místostarostovi Petru 
Bařinovi zůstaly úkoly v oblasti hospodaření s byty a s nebytovými prostory, bezpečnosti, 
dopravy, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, druhý místostarosta byl pověřen řízením 
sociální politiky, zdravotnictví, školství, kultury a sportu. Někteří opoziční zastupitelé opustili při 
projednávání tohoto bodu jednací sál (Moravec, Sekyra, Špaček, Šalda), ostatní hlasovali proti, 
nebo se hlasování zdrželi. Podle zastupitele za ODS J. Pátka není funkce dalšího místostarosty 
potřebná, pokud by stávající byl schopen plnit své povinnosti. Koalice však potřebuje jeho hlas a 
opozice to vnímá jako nakupování hlasů z veřejných prostředků (příloha č. 42/08). 
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9. uplynulo 5 let od otevření Městského bazénu. Celkem ho navštívilo 280 tis. plavců, 
kteří zaplatili 13 mil. Kč na vstupném. 

11. zasedala Rada města. Na doporučení výběrové komise jmenovala Mgr. Ivanu 
Kašpárkovou vedoucí odboru starosty s účinností od 1. 10. 2008. 

14. se v Husově sboru konal koncert varhanní hudby a zpěvu, na němž vystoupili 
Bohumil Rabas (varhany) a Dana Krausová (soprán). 

15. vystoupila v Kulturním domě Barbora Hrzánová v úspěšné hře podle knihy Ireny 
Douskové Hrdý Budžes. 

17. se konal rybářský dětský den na Gradu. 
18. uspořádal SPČM v Síni Jana Zacha literárně-hudební pořad Poetická zastavení aneb 

milostní lyrika v proměnách času v podání skupiny Musica dolce vita. Účinkovaly Daniela 
Demuthová – mezzosoprán, recitace, Žofie Vokálková – flétna a autorka básní Zbyňka Šolcová – 
harfa. Verše byly doprovázeny hudbou Mozartovou, Bachovou, Vivaldiho, Chopina ad. 

18. – 21. uspořádali místní chovatelé již 30. okresní výstavu zvířat v areálu na děkanství. 
71 chovatelů předvedlo 47 ks vodní a 102 ks hrabavé drůbeže, 192 holubů a králíky v 274 klecích, 
okrasné ptactvo, akvarijní rybky a plazy. Novinkou byla expozice bažantů v areálu u jezírka. 
Statistika návštěvnosti uvádí 599 dospělých a 746 dětí, z toho 335 v rámci školních exkurzí. 
Pořadatelé obohatili nabídku také o dětskou výtvarnou soutěž, jíž se účastnilo 105 dětí. 

20. se premiérově uskutečnila autorská přehlídka salónu KOST.KA ve Spring centru 
v rámci „Dne plného módy a krásy“. Jeho součástí byly dvě módní přehlídky, ukázka líčení a 
kadeřnická poradna. 

25. přednášel v Klubu kaktusářů Jaroslav Šnicer z Pískové Lhoty o své osmnácté cestě 
po Mexiku. Přednáška se jako obvykle konala v Síni Jana Zacha Městského muzea. 

26. – 28. se na děkanství konala tradiční výstava jedlých, nejedovatých a jedovatých 
hub připravená místním Mykologickým kroužkem při Českém svazu chovatelů. Houbaři nasbírali 
asi 170 druhů, mezi nimi houbařské skvosty jako křehutku lesní a vlnatou, ryzce lilákového a 
olšinného, různoporku pleťovou, šupinovku lysou ad. Výstavu doplňovaly bonsaje Ing. Váchy a 
jiřiny J. Čermákové, nechyběly odborné přednášky. 

27. byly při akci „Řemesla hrou“ na zahradě MDDM vyhodnoceny nejlepší výrobky 2. 
ročníku soutěže Řemesla Polabí v oborech tkaní, krajka, textil, vyřezávání, košíkářství, 
drátování a šperk, užité předměty, a to ve 4 věkových kategoriích. V předcházejícím týdnu byla 
díla přístupná školám a veřejnosti v Domě dětí a v říjnu byla vystavena v galerii Optys v Praze 8. 

Středočeská plynárenská, a. s., ukončila 30. po 4 měsících výkopové práce pro 
středotlaký plynovod při východní straně Kostelní ulice. V suchém počasí byli obyvatelé i 
chodci obtěžováni množstvím jemného prachu.   

 
 

ŘÍJEN 
 
Počasí: Měsíc byl teplý, do 22. s ranními teplotami +4 až +13 °C a odpoledními +11 až 

+19 °C. Do 8. se vyskytovala jen mírná oblačnost, 9. – 14. se objevovaly ranní mlhy, které někdy 
vydržely celý den (11.), od 16. se oblačnost opět zmenšila. Výrazně se ochladilo po 23., vrátily se 
mlhy a drobný déšť, ranní teploty se snížily na +7 až +2 °C a odpolední dosahovaly nejvýše 
+11 °C.  

2. zasedala Rada města. Schválila 2 smlouvy s firmou Karel Krejčík – KRESTAV Praha: 
na opravu střešní krytiny a klempířských prvků na budově Městského muzea za 791.971,- Kč a na 
nátěr dřevěných střešních konstrukcí a montáž a demontáž lešení za 132.468,- Kč, dále smlouvu 
s PSVS, s. r. o., Praha 10 na rekonstrukci části ulice U Kapličky za 975.562,- Kč a smlouvu 
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s firmou Jarmil Brož-Elektroservis na veřejné osvětlení v úseku Stankovského III za 1.209.080,- 
Kč. 

4. byla ve výstavní síni a ve vstupní místnosti Městského muzea zahájena výstava 
písemných dokumentů a četných muzejních exponátů k tématu Rok 1918 a další významné 
mezníky v našich dějinách. Při vernisáži v Síni Jana Zacha pronesl průvodní slovo Ing. Josef 
Šalda a vystoupili sólisté Komorního souboru Jana Zacha. Výstava dokumentovala, jak se 
události klíčových let 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989 dotýkaly života města (příloha č. 43/08). 

4. bylo otevřeno tzv. Nové spojení, zmodernizovaná železniční trať mezi Masarykovým 
nádražím v Praze a stanicí Praha-Vysočany, jehož hlavní výhodou je napřímení a zkrácení trati 
zrušením úvrati na libeňském nádraží. Doba jízdy do Čelákovic se tím zkrátila o 5 minut, 
v opačném směru o 3 minuty. Stalo se tak v den 135. výročí otevření železniční trati z Prahy přes 
Lysou n. L. do Nymburka. 

5. skončilo řádění dvou pachatelů ve věku 17 a 22 let. Od 3. září přepadli na různých 
místech města 9 žen a odcizili jim kabelky. Z kreditní karty vybrali hotovost 12 tis. Kč, 
z peněženek 18.750,- Kč a celková způsobená škoda činila téměř 50 tis. Kč. Mezitím se vloupali 
do klubovny nohejbalového oddílu TJ Spartak, ukradli hudební aparaturu s počítačem, alkohol, 
cukroviny a kávovar a zdemolovali vnitřní zařízení. Zde se celková škoda vyšplhala na 45 tis. Kč. 
5. října byli policisty z místního oddělení zadrženi nedaleko místa posledního přepadení ve 
Ferlesově ulici. Starší z pachatelů byl již dvakrát trestán a z posledního výkonu trestu se vrátil 
teprve v červenci. Oběma hrozí trest v rozsahu 2 – 10 let odnětí svobody. 

Před krajskými a senátními volbami pořádali mnozí kandidáti ve městě své předvolební 
mítinky. 5. uspořádala místní organizace ČSSD dětské odpoledne spojené s ukázkami zásahů 
Sdružení dobrovolných hasičů na školním hřišti v ul. J. A. Komenského za účasti poslankyně 
Mgr. Anny Čurdové a kandidáta do Senátu MUDr. Pavla Lebedy. Přišlo odhadem 400 
návštěvníků. 11. se před Obecním domem představil kandidát do Senátu za ODS Jiří Buřič, jejž 
doprovázela dívčí taneční skupina z Kolína a jehož tým rozdával zájemcům informační texty a 
upomínkové předměty. Na mítinku KSČM se představili poslankyně Jiřina Fialová, Zdeňka 
Hajleková, kandidát do Senátu František Švarc a krajský zastupitel Pavel Jetenský. Kandidát 
ČSSD do Senátu P. Lebeda navštívil před 2. kolem Čelákovice, podpořit ho přijel bývalý zpěvák 
Hudebního divadla v Karlíně Karel Bláha. 

Od 6. bylo možno za 90,- Kč zakoupit nástěnný kalendář pro rok 2009 s fotografiemi 
města pořízenými Miroslavem Břeským a Kamilem Vašicou. 

6. – 10. uspořádala Městská knihovna již 12. ročník Týdne knihoven, letos na téma 
Knihovny – rodinné stříbro. V knihovně byly vystaveny práce amatérských tvůrců Člověk 
v proměnách času, na níž 53 amatérských výtvarníků vystavovalo kostýmy, obrazy, fotografie, 
loutky, keramiku, výtvory vyšívané, pletené a háčkované (příloha č. 44/08).  

9. byl v Síni Jana Zacha Městského muzea vyhodnocen 6. ročník literární soutěže na 
téma Dlouhá cesta a poté se v prostorách knihovny setkali porotci s tvůrci (příloha č. 45/08). 

Tabulka vítězů: 
 poezie próza 

děti Tomáš Kremr Marie Černá 
Natálie Paterová Milan Sýkora 

mládež  zvláštní cena z jazykovou úroveň: 
Alena Křivánková 

Ondřej Hanus Eva B. dospělí 
čestné uznání: 
Stanislav Háber a Taťána Nováková 

zvláštní cena za humor: Kamil Sikora 
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zvláštní cena poroty: Nikola Mikešová zvláštní cena za pozitivní námět: 
Zdislav Wegner 

 zvláštní cena Města Čelákovic: Eva B. 

 

 cena občanského sdružení Dlouhá cesta: 
Stanislava Kramárová 

 
Do soutěže přispělo 101 autorů, z toho 17 dětí a 21 mladých do 18 let, s 121 pracemi. 

Z Čelákovic přišlo 13 příspěvků, z toho 3 dětské a 3 mládežnické práce. V porotě zasedli 
výtvarník Libor Havel, básnířka Bohuslava Hladečková, bývalá redaktorka nakladatelství Albatros 
Ludmila Hobzová, novinář a redaktor Josef Koukal, literární kritik a recitátor Miroslav Kovářík, 
básník Petr Kukal, spisovatel a nakladatel Martin Petiška, spisovatel Stanislav Rudolf a redaktorka 
nakladatelství Argo Marcela Turečková. Ceny soutěžícím sponzorovala nakladatelství Argo, 
Fragment a Mezera, knižní velkoobchod OPA, firma Fermata a Město Čelákovice. 

V knihovně byly od 14. do 31. vystaveny kresby a fotografie dětí a mladých do 25 let, 
kteří již zemřeli, pod souhrnným názvem Láskyplné vzpomínky.  

11. zopakoval SPČM část historického programu předvedeného 16. srpna. Skupina 
historického šermu a střelby Ravelin představila v parku u knihovny vojenský tábor ze 17. století 
s ukázkami výcviku mušketýrů, výkonu trestu apod. a na nádvoří Muzea bylo možno vidět 
historické tance v podání skupiny Impudici. 

12. otevřeli starosta města Ing. Bohumil Klicpera a předseda Českomoravského 
fotbalového svazu Ing. Pavel Mokrý minihřiště UEFA s umělým povrchem v areálu 
Městského stadionu (za jižní brankou fotbalového hřiště v místech býv. volejbalového kurtu). 
Hřiště je určeno pro minikopanou a basketbal a  bude sloužit fotbalové mládeži SK Union a 
výuce tělesné výchovy na ZŠ Kostelní. (Další v oddíle Sport.) 

17. – 18. se konalo 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky (příloha č. 
46/08). Úpravou hranic volebních obvodů byly Čelákovice přesunuty z benešovského obvodu č. 
41 do kolínského obvodu č. 42 s jiným termínem volby senátora, a tak - přestože se poslední 
volby konaly v Čelákovicích před 2 lety a senátor je volen na 6 let - volili Čelákovičtí neobvykle 
již po 2 letech. V 1. kole nebyl senátor zvolen, proto se 24. – 25. konalo 2. kolo voleb. Senátorem 
byl zvolen MUDr. Pavel Lebeda z Kolína na kandidátce ČSSD. 

č. kandidát věk 
volební 
strana 

člen polit. 
strany 

povolání, bydliště 

1 František Švarc 56 KSČM KSČM předseda OV KSČM, Radim 
2 MUDr. Václav Navrátil 61 SNK-ED SNK-ED lékař, Kolín 
3 Jiří Buřič 56 ODS ODS starosta, Kolín 
4 Jiří Zub 56 NS-SZR bez pol.přísl. podnikatel, Lysá nad Labem 
5 MVDr. Jan Černý 49 Středočeši US-DEU místostarosta Kostelce n. Č. l. 
6 Jaroslav Němeček 58 HNPD bez pol.přísl. podnikatel, Tři Dvory 
7 Robert Drda 40 Strana zel. Strana zel. ředitel obch. spol., Veltruby 
8 RNDr. Jiří Hanzlíček 70 SDŽ SDŽ poradce, Praha 4 
9 MUDr. Pavel Lebeda 68 ČSSD bez pol.přísl. lékař, Kolín 

zkratky: NS-SZR: Národní socialisté – Strana zdravého rozumu 
            HNPD: Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků; SDŽ: Strana důstojného života 

 
Výsledky voleb v Čelákovicích a v obvodu č. 42: 

 1.kolo  
Čelákovice 

2.kolo  
Čelákovice 

1.kolo  
obvod č.42 

2.kolo  
obvod č.42 
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č. kandidát hlasů % poř. hlasů % poř. hlasů % poř. hlasů % poř.
1 Švarc 426 13,28 3. x x x 6.724 15,52 4. x x x 
2 Navrátil 241 7,51 4. x x x 8.730 20,15 3. x x x 
3 Buřič 1.177 36,70 1. 1385 54,35 1. 10.655 24,60 2. 13.679 40,03 2. 
4 Zub 88 2,74 7. x x x 647 1,49 8. x x x 
5 Černý 162 5,05 6. x x x 1.575 3,63 6. x x x 
6 Němeček 63 1,96 8. x x x 800 1,84 7. x x x 
7 Drda 238 7,42 5. x x x 2.821 5,51 5. x x x 
8 Hanzlíček 45 1,40 9. x x x 301 0,69 9. x x x 
9 Lebeda 767 23,91 2. 1163 45,64 2. 11.060 25,53 1. 20.489 59,96 1. 

Senátních voleb se účastnilo v 1. kole 3.540 z 8.835 oprávněných voličů (40,07 %), ve 2. 
kole jen 2.562 z 8.830 (29,01 %). Účast čelákovických občanů ve volbách odpovídala průměrné 
účasti v kraji (40,91 % a 20,81 %) i v celé republice (39,53 % a 29,85 %). 

 
Současně se senátními volbami proběhly 17. – 18. jednokolové volby do Zastupitelstva 

Středočeského kraje. Z občanů města v těchto volbách kandidovali: 
volební strana pořadí 

na kandidátce
kandidát získal/a  

mandát 
54 JUDr. Jan Barták ne 
50 Vladimír Duník ne 

KSČM 

53 Julius Masár ne 
Středočeši 25 Petr Polnický ne 
Nezávislí starostové pro kraj 12 Ing. Bohumil Klicpera ne 

44 Renata Jiráková ne Strana zdravého rozumu 
61 Dana Pechová ne 

Koalice pro Středočeský kraj 50 Ing. Jiří Drahovzal ne 
Strana důstojného života 3 Vladimír Roušar ne 
ODS 63 Ing. Milan Moravec ne 
Konzervativní koalice 4 Jaroslav Konečný ne 

 
Kandidát ČSSD Petr Bařina, místostarosta města, odstoupil z 32. místa kandidátky pro 

nesouhlas s požadovaným souhlasem kandidáta s úhradou 4 mil. Kč do stranické pokladny, 
pokud by hlasoval proti usnesení strany.  

 
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje: 

Čelákovice Středočeský kraj  
hlasů % pořadí hlasů % pořadí 

mandátů 
v Zastup. (celk.65)

KSČM 357 10,40 3. 54.594 13,65 3. 10 
Středočeši 91 2,65 7. 6.511 1,64 7. x 
Nezáv.starostové pro kraj 228 6,64 4. 22.767 5,73 4. 4 
Strana zelených 153 4,45 5. 11.926 3,00 6. x 
Národní strana 10 0,29 14. 1.628 0,41 13. x 
Nejen hasiči a živnostníci 
pro kraj 23 0,67 12. 2.444 0,61 11. x 

Strana zdravého rozumu 36 1,04 8. 3.264 0,82 10. x 
Koalice pro Střed. kraj 119 3,46 6. 13.671 3,44 5. x 
Strana důstojného života 26 0,75 11. 1.726 0,43 12. x 
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Volte Pr. blok 33 0,96 9. 3.530 0,88 9. x 
ODS 1.313 38,25 1. 130.242 32,81 2. 25 
ČSSD 1.001 29,16 2. 139.564 35,16 1. 26 
Děl.strana-zrušení  
poplatků ve zdravotnictví 30 0,87 10. 4.070 1,02 8. x 

Konzervativní koalice 12 0,34 13. 936 0,23 14. x 
 
Vítězná ČSSD sestavila Radu Středočeského kraje sama s tichou podporou KSČM. Od 

vzniku krajů r. 2000 dosud vládla ve Středočeském kraji ODS s podporou koalice. V Čelákovicích 
přišlo k volbám 3.606 z 8.835 oprávněných voličů, tj. 40,81 %. Účast byla srovnatelná s krajským 
(42,14 %) i celostátním průměrem (40,30 %). 

18. patřil večer v Kulturním domě 9. ročníku festivalu alternativního rocku Jinej přístup. 
pořádanému Městským domem dětí a mládeže, na němž vystoupily kapely Už jsme doma, Boo 
ad. Tradicí se již staly doprovodné fotografické výstavy, tentokrát pod názvem Po stopách Čechů, 
mapující život v českých komunitách ve východní Evropě, jež je součástí projektu České 
zemědělské univerzity „Krajané“ (příloha č. 47/08). 

21. předvedli v Městské knihovně studenti Aleš Misař (text) a Jiří Chvojka (hudba) svůj 
melodram Titán na motivy potopení Titaniku. 

21. přednášel v Síni Jana Zacha Městského muzea pracovník Vojenského historického 
ústavu Mgr. Tomáš Jakl na téma Legie a naše samostatnost.  

22. se v Kulturním domě konalo zájezdové představení hry Richarda Baera Smíšené 
(po)city s Janou Hlaváčovou, Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským ad. 

23. uspořádal Spolek pro varhanní hudbu další benefiční koncert na obnovu varhan pod 
názvem Zpěv a varhany v evropské duchovní hudbě 17. – 19. století. Vystoupila Ludmila 
Vernerová – soprán a Irena Chřibková – varhany. Na repertoárů byly skladby Bachovy, 
Vivaldiho, Brixiho ad. (příloha č. 48/08). 

24. dopoledne proběhl vzpomínkový akt Města k 90. výročí vzniku Československé 
republiky za účasti skupin žáků z obou základních škol. Projev přednesl místostarosta PadDr. 
Luboš Rýdlo. 

25. v 15.40 hod. na železničním přejezdu v Karlově vjel traktor přímo před rychlík Praha 
– Letohrad. Traktorista stačil vyskočit, ale lokomotiva po nárazu do traktoru vykolejila. 
Nepozorný traktorista způsobil škodu na lokomotivě, traktoru a zabezpečovacím zařízení ve výši 
800.000,- Kč. Během několikahodinové výluky byli cestující mezi Čelákovicemi a Lysou n. L. 
přepravováni autobusy. 

26., u příležitosti výročí vzniku republiky, koncertoval v Husově sboru Církve 
československé husitské smíšený pěvecký sbor Pražští pěvci řízený Stanislavem Mistrem. 
Přednesl díla Dvořákova, Smetanova aj. (příloha č. 49/08). 

K 90. výročí vzniku Československé republiky se 28. dopoledne konala ekumenická 
bohoslužba v Husově sboru vedená emeritním patriarchou Církve československé husitské Mgr. 
Josefem Špakem a poté následovalo setkání občanů u pomníku padlých na náměstí uspořádané 
MS ODS. Hlavní projev přednesl Ing. Josef Šalda, o událostech 28. října 1918 v regionu 
promluvil historik Městského muzea Bc. Martin Hůrka a bývalý patriarcha Církve československé 
husitské Mgr. Josef Špak přednesl báseň Viktora Dyka „Vlajce“. Setkání se účastnilo asi 40 
občanů. 

28. hasili členové Sboru dobrovolných hasičů požár balíku PET lahví v areálu 
separačního dvora Technických služeb. 

29. byla Městskému úřadu doručena petice proti přestavbě bývalé školy 
v Sedlčánkách na bytový dům s pobočkou Městské knihovny. Petice podepsaná 62 občany 
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navrhovala využití objektu pro mateřskou školu; členy petičního výboru byli Zdeněk Buřval, 
Vladimír Duník a Julius Masár. 

29. a 30. se v zahradní klubovně na děkanství konala podzimní sbírka šatstva a obuvi 
organizovaná Farní charitou Čelákovice.  

Na konci měsíce přibyla archeologům Městského muzea neočekávaná práce. Manželé 
Husárikovi, kteří na zahradě svého domu v Husově ul. téměř při každém výkopu učiní 
archeologický objev, oznámili Muzeu nález keramické nádoby. Archeologové zjistili, že 
keramika patří k žárovému hrobu z 3. stol., a dále objevili hrob s neúplnou kostrou dospělé ženy 
s nádobou lahvovitého tvaru u nohou z poloviny 10. století (příloha č. 50/08). 

 
  

LISTOPAD 
 
Počasí: Do 9. panovalo proměnlivé počasí s ranními mlhami a odpoledním sluníčkem, 

většinou však s celodenní nízkou oblačností. 8. vydržel celodenní slabý déšť. Teploty nebyly 
nízké, ráno od +7 do +12 °C a odpoledne od +10 do +17 °C. 10. – 15. bylo převážně polojasno, 
ráno +2 až +8 °C, odpoledne +9 až +13 °C. 16. – 21. přinesla studená fronta ochlazení, velkou 
oblačnost, srážky a pokles odpoledních teplot na +4 až +10 °C. Při vpádu arktického vzduchu 
přišlo 22. – 23. vydatné sněžení (5 cm) a ochlazení až na -2 °C ráno a nejvýše +4 °C odpoledne. 
25. – 30. bylo polojasno a oteplilo se na ranní +1 až +3 °C a odpoledních +2 až +7 °C.  

4. mohli diváci v přeplněné Síni Jana Zacha Městského muzea prožít výjimečný kulturní 
zážitek. Herečka Hana Maciuchová a Kristina Kudrnovská vystoupily v pořadu „Paní 
Scheinpflugová, prosím na scénu!“. Spolupořadatelem akce byla Společnost bratří Čapků. 

6. se 2 vozy a 4 muži Sboru dobrovolných hasičů účastnili náročného hašení obrovského 
požáru pražské tržnice SAPA v Praze 4-Libuši. Po 13 hodin zajišťovali spolu dalšími 
jednotkami dovoz vody na požářiště. 

Rada města na schůzi 6. jmenovala do školských rad základních škol za zřizovatele tyto 
členy: Pro ZŠ J. A. Komenského 414 Mgr. Františka Bodláka, Mgr. Miloše Bukače a Evu 
Bukačovou, pro ZŠ Kostelní 457 Ing. Miloše Sekyru a Martu Šipčiakovou, DiS. Rada neschválila 
dokumentaci k územnímu řízení na přístavbu tiskárny DURABO a pověřila investora takovým 
přístupem při řešení dopravní, stavební a technologické vybavenosti, která by nezatěžovala hustě 
obydlené okolí tiskárny. 

6. – 11. vystavovali modeláři sdružení v Asociaci víceúčelových základních organizací 
technických sportů a činností ČR své modely lodí a letadel v klubovně v Rybářské ul. č.p. 161 
(tzv. „Bosna“). 

11. vyprávěla Alena Pýchová v Městské knihovně o svých zážitcích z cestování po 
Mexiku a promítla fotografie ze své cesty. 

13. přednášel v Městském muzeu Jaroslav Procházka z Brna o argentinských 
kaktusech. Je specialistou na rod Gymnocalycium a předsedou sekce Gymnofilů. Na jeho počest 
byla nově objevená rostlina pojmenována Gymnocalycium procházkyanum. 

14. se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konalo finále Logické olympiády 
pořádané pro žáky 5. ročníku ZŠ společností Mensa České republiky. Letos se této inteligenční 
soutěže účastnilo 3886 dětí, 190 jich postoupilo do celostátního finále a žák ZŠ J. A. 
Komenského 414 Miroslav Nekolný dosáhl na 9. místo! Kromě něho se finále zúčastnili další 3 
čelákovičtí páťáci ze ZŠ Kostelní Daniel Černý, Anna Kmječová a Jitka Koreňová. Soutěž 
moderovala herečka Barbora Hrzánová a předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein.  

14. – 16. se v Husově sboru konala konference Světového dne modliteb za účasti 20 
členek českého výboru, v němž jsou zastoupeny i farářka a kazatelka místního sboru. 
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15. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konala vernisáž výstavy Šitá krajka a tkaná 
tapiserie Jaroslava a Petry Mrázkových s úvodním slovem PhDr. et JUDr. Jaromíra Stacha. 
Hosty příjemně překvapilo vystoupení folklórního souboru Šáteček za Semic vedeného Janem 
Kusovským. Soubor zazpíval několik lidových písní a představil cimbálek, typický nástroj 
polabské lidové hudby 19. století. Výstava trvala do 7. prosince (příloha č. 51/08). 

14. a 17. se běžel 34. ročník Večerního běhu městem Čelákovice-memoriálu Rudolfa 
Vichery. V 21 kategoriích závodilo 146 dívek a žen a 244 chlapců a mužů na tratích od 50 m do 
6500 m. Hlavní závod žen do 40 let na 3000 m vyhrála Radka Vodičková z RPG Brno v čase 
10:33 min, jediná reprezentantka Čelákovic Jitka Muráriková dosáhla času 15:15 min. Hlavní 
závod mužů do 39 let na 6500 m vyhrál Robert Štefko z AK Kroměříž v čase 20:17 min., z 4 
čelákovických běžců byl nejrychlejší Petr Luhan s časem 24:12 min. na 15. místě. Místní běžci se 
prosadili v žákovských kategoriích (příloha č. 52/08). 

Zastupitelstvo města dne 27. schválilo 49 kupních smluv na městské byty prodávané 
oprávněným nájemcům, a to v domech čp. 1354 a 1421 v sídlišti V Prokopě po 6.000,- Kč/m2 a 
v čp. 1455 a 1456 v Rumunské ul. po 6.500,- Kč/m2 v celkové výši 19.978.970,- Kč. 12 hlasy byla 
schválena kupní smlouva na pozemky v proluce na náměstí s firmou STOPRO-INVEST, 
s. r. o., Praha 5, na nichž má vyrůst polyfunkční dům a související stavby. Město prodalo 2.600 m2 
po 2.750,- Kč/m2 za 7.150.000,- Kč. Investor se ve smlouvě zavázal k investicím do inženýrských 
sítí, komunikací, parkoviště, zeleně, osvětlení a mobiliáře ve výši 8.350.000,- Kč. Projednávání 
smlouvy se opět stalo politickým tématem, protože opozice s výběrem tohoto investora v r. 2007 
nesouhlasila. M. Leypold Iglo, bývalý zastupitel, označil prodejní cenu za neodůvodněně nízkou, 
požadoval vypracování posudku na tržní cenu pozemků na náměstí a opět upozornil na 
zodpovědnost zastupitelů za nakládání s majetkem města. Starosta města uvedl, že cena je v místě 
a čase obvyklá a je vyšší než cena stanovená soudním znalcem. 

ZM schválilo 14 hlasy rozpočet Města na rok 2009, (příloha č. 53/08) proti byli 
zastupitelé Moravec, Skalický, Špaček a 3 zastupitelé se zdrželi, dále schválilo místní poplatek za 
provoz systému nakládání s odpady v r. 2009 v nezměněné výši 480,- Kč na osobu. ZM také 
Radě města schválilo oprávnění provádět rozpočtová opatření do výše 500.000,- Kč s povinností 
následně informovat ZM. Byl schválen záměr vybudovat lávku pro pěší a cyklisty připojenou 
k novému železničnímu mostu přes Labe, který by měl vzniknout na místě stávajícího v rámci 
rekonstrukce trati z Lysé n. L. do Prahy-Vysočan. ZM schválilo smlouvu s Českou spořitelnou, a. 
s., o poskytnutí úvěru 30 mil. Kč na rekonstrukci Základní školy Kostelní 457. Úvěr bude 
úročen 4,8 % a splácen v letech 2010 – 2018.  

Členkou kontrolního výboru byla zvolena Jana Poklopová, navržená volební stranou 
ČSSD. Dalšími kandidáty byli Petr Polnický (za Čelákovickou změnu) a Pavel Holub (za Sdružení 
nezávislých kandidátů-Evropské demokraty). Několikrát odkládaná a nezdařená volba členů 
výboru pro životní prostředí měla neočekávaný závěr: Kandidáti Ing. Josef Šalda a Mgr. Miloš 
Špringr se po nezdařeném 1. kole volby v červnu své kandidatury vzdali. Pro uskutečnění voleb 
za této situace byl jen zastupitel Vl. Duník, koaliční zastupitelé byli proti a ostatní se zdrželi 
hlasování. Zastupitel Šalda proto v situaci, kdy výbor byl rok po svém vzniku stále neobsazen, 
navrhl jeho zrušení. Návrh podpořený hlasy koaličních zastupitelů byl přijat, ostatní byli proti 
návrhu nebo se zdrželi hlasování.  

V závěru schůze oznámil zastupitel V. Špaček svou rezignaci na členství 
v Zastupitelstvu města, protože za stávajícího poměru sil nemůže dlouhodobě naplňovat své 
představy a plány, s nimiž do ZM kandidoval. V rozhovoru pro Polabský týdeník TOK obvinil 
12 koaličních zastupitelů, že bez ohledu na opodstatněnost návrhů zamítají vše, s čím přijdou jiní 
zastupitelé, a že tvoří mlčenlivou, ale spolehlivou hlasovací skupinu propojenou pracovními, 
obchodními a osobními vazbami (příloha č. 54/08). 
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28. vystoupily pěvecké sbory Gymnázií z Brandýsa n. Lab. a z Poděbrad na 
společném koncertu v Husově sboru CČsH pod vedením Mgr. Hany Bláhové a PhDr. Jaroslavy 
Dunovské. Součástí večera byla i vánoční poezie. 

29. začala tradičním celodenním programem adventní doba v Čelákovicích. Před 
budovou ZUŠ byl představen keramický betlém, v sále ZUŠ se hrálo loutkové představení 
Začarovaný les, na statku v Rybářské se konal tradiční jarmark s ukázkami uměleckých řemesel a 
s občerstvením, nově otevřená banka ČSOB v ul. J. A. Komenského uspořádala Mikulášskou 
nadílku, MDDM připravil dílnu vánočních návodů pro děti, advent byl zahájen také v galerii U 
Radnice. Odpoledne uspořádalo Gymnázium Vánoční setkání pro veřejnost a v 15 hodin začal 
hlavní program u městského vánočního stromu v dolní části náměstí: Hrála staropražská kapela 
Hašlerky, skupina Palitchi předvedla ohnivou show a žáci ZUŠ vystoupili s divadelními a 
pěveckými čísly (příloha č. 55/08). 

29. dopoledne se na školniím hřišti v ul. J. A. Komenského konal již 11. ročník Bohuslav-
Gambrinus Cupu v bandy hockey. Podruhé za sebou zvítězili „Černý koně“ z Brandýsa n. 
Labem. Turnaj byl sponzorován místními podnikateli i Městem, které poskytlo 3.000,- Kč. 

 
 

PROSINEC 
 
Počasí: Teplé polojasné počasí z konce listopadu trvalo do 3. Od 4. do 10. se 

ochlazovalo ráno až k -2 °C, odpoledne max. +7 °C, bylo zataženo s občasným deštěm. 11. – 12. 
slabě sněžilo. 13. – 25. jižní proudění přineslo proměnlivou oblačnost, oteplení (ráno +3 až 
+8 °C, odpoledne až +10 °C) a silný vítr. 26. – 31. přinesla arktická zima sice mráz a slunečné 
počasí (ráno -2 až -7 °C, odpoledne nejvýše 0 °C), ale bez sněhu. Od 29. se bruslilo na Grádě, 
nohejbalisté ohradili svůj kurt na Městském stadionu a proměnili ho v kluziště. 

1. – 22.se mohli návštěvníci Městské knihovny účastnit adventního programu. Byla 
připravena výstava knih s vánoční tematikou a výstava keramiky a obrázků nazvaná Kouzlo 
Vánoc. 

3. vystoupilo v „hrádku Vokáleč“ Ladislava Čermáka (dům v ul. Ve Vrbí čp. 157) 
amatérské divadlo Banda z Benešova s hrou Pavla Němce „Blázinec“. 

4. schválila Rada města smlouvu s firmou Elektroservis-Jarmil Brož, Týnec n. Sázavou, 
na výstavbu umělého osvětlení na minihřišti UEFA na Stadionu míru, smlouvu s firmou Strabag, 
a. s., na rekonstrukci Masarykovy ulice a dešťové kanalizace za 5.636.293,39 Kč. Povinnost 
odchytu toulavých psů přenesla ze Sboru dobrovolných hasičů na Městskou policii. Stanovila 
cenu vodného a stočného pro rok 2009 takto: vodné 32,47 Kč/m3, stočné 23,51 Kč/m3, celkem 
55,98 Kč/m3 (r. 2008 - 53,22 Kč/m3, tedy zvýšení ceny o 5,2 %). 

4. náhle zemřel ve věku 75 let Mgr. Rudolf Chlumecký, jenž více než 40 let vyučoval 
biologii a chemii na čelákovických základních školách. Významná byla jeho aktivita ve 
fotografických kroužcích ZŠ a Gymnázia, kde dokázal mnoho žáků motivovat a vést k ocenění 
v krajských i celostátních fotografických soutěžích. 

Na 10. svolal starosta mimořádné zasedání Zastupitelstva města k projednání kupní 
smlouvy na pozemky v proluce náměstí. V úvodu složil slib nový zastupitel Miroslav Leypold 
Iglo, který jako druhý v pořadí na kandidátce volební strany Čelákovická změna nahradil 
v listopadu odstoupivšího Václava Špačka. Důvodem ke svolání schůze a novému projednání 
prodeje pozemků na náměstí byla cenová nabídka na nákup pozemků od firmy PD-1, s. r. o., 
Praha 3, osobně doručená do podatelny Městského úřadu 3 hodiny před schůzí ZM dne 27. 11. 
2008. Pracovnice podatelny postupovala standardně, poštu předložila druhý den, a proto 
zastupitelé tuto nabídku při rozhodování neznali. Firma nabídla 4.000,- Kč/m2, tj. celkem 
10.400.000,- Kč, a ostatní podmínky výběru označila za diskriminační, nezákonné a neurčité. Za 
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zmínku určitě stojí, že PD-1, s. r. o., sídlí na stejné adrese jako neúspěšný účastník loňského 
výběrového řízení Emity Group, a. s., a zastupuje ji táž osoba jako firmu Emity. Podle radního 
Rýdla byli zástupci PD-1 přítomni jednání ZM 27. 11., ale na neprojednávání své nabídky 
neupozornili. Starosta města označil postup při podání cenové nabídky za účelový a odporující 
dobrým mravům. Zastupitel Leypold Iglo předložil 3 návrhy usnesení, v nichž požadoval 
vypracování znaleckého posudku k určení tržní ceny pozemku, o zodpovědnosti zastupitelů za 
nehospodárné nakládání s majetkem města a vypracování právního stanoviska k prodeji pozemků 
a k možným rizikům z něho vyplývajícím. Podle jeho názoru by se cena měla pohybovat kolem 
5.000,- Kč/m2, možnou ztrátu odhaduje na 3 mil. Kč. 12 hlasy koaličních zastupitelů byly tyto 
návrhy zamítnuty, minulé usnesení bylo revokování a přijato znovu (příloha č. 56/08). 

Komorní soubor Jana Zacha uspořádal tradiční vánoční koncerty. 13. hráli na 
Velvyslanectví ČR ve Vídni pro krajankou společnost Nová vlast, 14. a 20. v Městském muzeu, 
16. v Kulturním domě, 18. v hotelu Čertousy v Horních Počernicích a 22. na brandýském zámku. 
Orchestr řídil Bohumír Hanžlík, spoluúčinkoval Kris kros kvintet. 

13. se mohli zájemci na kraji města na silnici od Mstětic připojit k účastníkům 37. ročníku 
Běhu naděje (dříve Běh Terryho Foxe) pořádaného na podporu výzkumu rakoviny. Sponzorem 
tohoto ročníků byla firma Levity Praha. 

13. byla v Městském muzeu zahájena výstava Vánoční betlémy a zimní krajina ve 
výtvarném umění. Vedle obrazů Čeňka Jandy, Josefa Vacka, Fratiška Lexy ad. výstavě 
dominoval soubor 28 linorytů s vánočními motivy Jaroslava Ruska (*1927). J. Rusek vyučoval 
kresbu a grafiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, byl také literárně činný. Díla byla pro 
výstavu zapůjčena z Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse n. L., z Rabasovy galerie 
v Rakovníku a od četných soukromých majitelů z Prahy i z Čelákovic (příloha č. 57/08). 

13. zpívala v římskokatolickém kostele Schola Týnského chrámu řízená sbormistrem 
Bohumilem Korejsem za varhanního doprovodu Marka Čihaře. Na programy byly skladby 
z Graduálu kostela sv. Ducha v Hradci Králové a z Benešovského kancionálu. I tento koncert byl 
benefiční a výtěžek směřoval na obnovu varhan (příloha č. 58/08). 

13. uspořádal Ladislav Čermák v „hrádku Vokáleč“ vernisáž výstavy Zbytky světla. Za 
velkého zájmu asi 80 hostů se představily amatérská fotografka Jana Šindelářová s cyklem snímků 
a textů o životě a smrti svaté Lucie a brandýská výtvarnice Lucie Třešňáková s výtvarnými 
pracemi. Úvodní slovo o sv. Lucii česky pronesl dr. Giuseppe Maiello, asistent Ústavu 
slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty UK v Praze. 

14. vstoupil v platnost nový jízdní řád Českých drah a zavedl příjemnou novinku – 
osobní vlaky do/z Prahy začaly jezdit v pracovní dny každých 30 minut a díky tzv. Novému 
spojení by měly trasu na Masarykovo nádraží zvládat za 29 minut. 

15. se do zrekonstruovaného podkroví staré radnice přestěhoval odbor školství, 
informací a kultury. 

21. vystoupil v Husově sboru CČsH pražský pěvecký sbor Resonance řízený 
Miloslavou Pospíšilovou. 

Na Štědrý den a na Nový rok zve osadní výbor Sedlčánky spoluobčany k setkání do 
místní kapličky. Citace z pozvánky: „Najděme v sobě trochu tolerance a úcty ke svému okolí – 
ke spoluobčanovi, k přírodě, i k dědictví, které zanechali naši předkové. Přijďte proto chvíli 
rozjímat a rozsvítit svíčku 24. prosince, na Štědrý den od 10 do 17 hodin, stejně tak na Nový rok 
do místní kapličky na důkaz lásky, oddanosti a přátelství těm, na které nezapomínáte. Kaplička, 
svatostánek, které jste na opravu přispěli finančními prostředky, je tady pro vás“ (příloha č. 
59/08). 

27. večer přikročil Ladislav Čermák ke své další recesistické akci: Na svém opravovaném a 
dostavovaném domě v ul. Ve Vrbí č. 157 odhalil pamětní desku s textem „Ve 13. století zde žil 
zeman Káleč z Vokáleč“ (příloha č. 60/08). 
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Silvestrovské oslavy s obvyklými soukromými ohňostroji a odpalováním petard se 
neodlišovaly od těch minulých. Hodinu po půlnoci byl ve městě klid. Hasiči zasahovali jen 
jednou, když po 23. hodině hasili dva hořící plastové odpadové kontejnery u věžáků ve Spojovací 
ulici. Pěknou tradici pěstují v Sedlčánkách – čtvrthodinu před půlnocí se scházejí ke společnému 
přípitku před bývalou školou. 

 
 
 
 
 
 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

 Závěrečný účet hospodaření města v r. 2007 (v tis. Kč): 
Příjmy  Plán Skutečnost 
 Daňové 85.784 107.776,64 
 Nedaňové 37.274 43.698 
 Kapitálové 10.440 4.562 
Vlastní celkem  133.468 156.036,64 
 Dotace 0 12.557,233 
Celkem  133.468 168.593,87 
    
Výdaje Zemědělství a les. hospodářství 208 202 
 Průmyslová odvětví 34.592 41.389 
 Služby pro obyvatelstvo 91.600 84.881 
 Sociální věci 2.000 3.568,82 
 Bezpečnost státu a práv.ochrana 5.097 6.996 
 Všeobecná správa a služby 25.972 35.434,33 
Celkem  159.469 172.471,15 

 
Rozpočet města na r. 2008 a 2009 (v tis. Kč): 

  2008 2009
Příjmy Daňové 98.624 106.424
 Nedaňové 39.243 43.050
 Kapitálové 33.930 25.975
 Přijaté dotace 6.870 7.330
 Celkem 178.667 182.779
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 255 251
 Průmyslová a ost. hosp. odvětví  42.706 42.125
 Služby pro obyvatelstvo 120.032 131.912
 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2.384 2.476
 Bezpečnost a právní ochrana 5.207 5.050
 Všeobecná veřejná správa a služby 29.398 34.450
Celkem  199.982 216.264
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Poplatek za zpracování komunálního odpadu byl pro tento rok zvýšen o 24,- Kč na 480,- Kč na 
osobu. Vodné činilo 30,92 Kč/m3 a stočné 22,30 Kč/m3, celkem 53,22 Kč/m3, tedy o 10 % více 
než loni. 4 % z navýšení ceny bylo způsobeno zvýšením DPH z 5 na 9 %. 

 
Fond rozvoje bydlení 
Z Fondu bylo poskytnuto 20 úvěrů fyzickým osobám v celkové výši 596.000,- Kč se 

splatností 3 – 4 roky s úrokem 4 % a 1 úvěr Stavebnímu bytovému družstvu ve výši 600.000,- Kč 
se splatností 4 roky a s úrokem 4 %. 

 
Městské byty 
V tomto roce byl rekonstruován poslední neopravený výtah v městských panelových 

domech (č.p. 1629 Na Stráni) a vyměněna okna v 5 vilových domech (č.p. 1174-1178) a v 1 
panelovém domě v ul. Prokopa Holého (č.p. 1399-1400). Podle metodiky evidence Q-bytu bylo 
ve vlastnictví Města k 31. 12. 2008 celkem 576 bytů, v Milovicích vlastní Město 212 bytů. 

Zastupitelstvo města schválilo v roce 2008 prodej 100 bytů oprávněným nájemcům 
v celkové ceně 38.265.733,- Kč. Z prodejů schválených v letech 2007 a 2008 byl v tomto roce 
uskutečněn prodej 65 bytů v celkové ceně 25.855.603,- Kč. Byty V Prokopě byly prodávány za 
cenu 6.000,- Kč/m2, byty v Rumunské ul. za 6.500,- Kč/m2. 

 
sídliště V Prokopě ulice Rumunská 

č.p. velikost cena č.p. velikost cena 
1325 domek 627.690,- Kč 1455 2+1 369.135,- Kč 
1320 domek 811.118,- Kč 1455 3+1 408.785,- Kč 
1321 domek 807.415,- Kč 1455 3+1 453.505,- Kč 
1353 2+1 395.760,- Kč 1455 3+1 460.005,- Kč 
1353 2+1 425.580,- Kč 1455 2+1 383.955,- Kč 
1353 2+1 386.820,- Kč 1456 2+1 394.420,- Kč 
1354 2+1 387.960,- Kč 1456 3+1 460.005,- Kč 
1354 2+1 382.560,- Kč 1456 3+1 460.005,- Kč 
1355 2+1 387.900,- Kč 1456 3+1 408.785,- Kč 
1355 2+1 390.120,- Kč 1456 3+1 415.285,- Kč 
1356 2+1 409.020,- Kč 1456 2+1 394.420,- Kč 
1356 2+1 387.720,- Kč 1456 3+1 460.005,- Kč 
1356 2+1 395.700,- Kč 1456 2+1 394.420,- Kč 
1357 2+1 388.560,- Kč 1456 3+1 460.005,- Kč 
1357 2+1 385.920,- Kč 1456 3+1 415.285,- Kč 
1357 2+1 414.660,- Kč
1357 2+1 388.560,- Kč
1358 2+1 428.100,- Kč
1358 2+1 396.720,- Kč
1358 2+1 379.860,- Kč
1358 2+1 395.580,- Kč
1359 2+1 349.380,- Kč
1359 2+1 344.160,- Kč
1359 2+1 346.800,- Kč
1359 2+1 357.720,- Kč
1360 2+1 357.600,- Kč
1360 2+1 362.580,- Kč
1360 2+1 382.500,- Kč
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1360 2+1 347.640,- Kč
1360 2+1 357.600,- Kč
1421 2+1 357.480,- Kč
1421 2+1 348.540,- Kč
1421 2+1 341.520,- Kč
1421 2+1 337.800,- Kč
1421 2+1 343.320,- Kč
1425 2+1 342.660,- Kč
1425 2+1 342.660,- Kč
1425 2+1 342.660,- Kč
1426 2+1 349.260,- Kč
1426 2+1 349.380,- Kč
1426 2+1 344.820,- Kč
1426 2+1 335.040,- Kč
1427 2+1 348.540,- Kč
1427 2+1 372.780,- Kč
1427 2+1 357.060,- Kč
1427 2+1 359.880,- Kč
1428 2+1 335.460,- Kč
1428 2+1 343.140,- Kč
1428 2+1 343.140,- Kč
1428 2+1 343.140,- Kč

 

Celkem 25.855.603,- Kč 
 
Prodej bytů tzv. obálkovou metodou: 
V Prokopě 1426, 2+1, 62,66 m2, za 1.512.000,- Kč 
V Prokopě 1428, 2+1, 56,06 m2, za 1.429.000,- Kč 
 
 

OBYVATELSTVO 
 
Počet obyvatel města dosáhl na konci roku 10 902. V roce 2008 se přistěhovalo 376 a 

odstěhovalo 204 obyvatel (+172), narodilo se 153 dětí a zemřelo 93 občanů města (+60).  
Před Městským úřadem bylo uzavřeno 63 manželství, z toho bylo: 

• 25 sňatků, kdy aspoň jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v Čelákovicích. 
• 7 sňatků uzavřených s cizím státním příslušníkem. 
• 16 sňatků uzavřeno na nádvoří Městského muzea. 
• 2 sňatky uzavřeny před orgánem církve. 

Počet manželství, do nichž vstoupil aspoň 1 občan města a byly uzavřeny kdekoli, činil 
85. 

V obřadní síni radnice se konala tradiční vítání nových občánků (příloha č. 61/08). 
 

datum děti celkem hoši dívky
19. 1. 9 5 4 
2. 2. 13 7 6 
16. 2. 15 6 9 
26. 4. 14 5 9 
10. 5. 16 11 5 
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31. 5. 14 5 9 
4. 10. 11 6 5 
11. 10. 16 8 8 
1. 11. 12 7 5 
22. 11. 12 5 7 
13. 12. 11 4 7 
rok 2008 143 69 74 

 
Při vítání recitovaly děti z Mateřské školy v Rumunské ul. čp. 1477 a hráli učitel ZUŠ Jan 

Šturm (dechové nástroje) a žákyně Lenka Svatoňová a Klára Hausteinová (kytary). 
 
Podle statistiky odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu dávali v tomto roce 

rodiče svým dětem nejčastěji jména: 
 hoši dívky 
1. Tomáš Kateřina, Natálie 
2. Adam Kristýna, Tereza 
3. Jakub Anežka, Barbora, Karolína, Nikola 
4. Jiří, Martin Anna, Denisa, Emma, Viktorie, Zuzana 
5.  Dominik, Jan, Lukáš, Štěpán Vendula 

 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu vyplatil 102 žadatelům celkem 

1.241.429,- Kč ze státního rozpočtu podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na 
živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, dávka ze zdravotních důvodů). Míra 
nezaměstnanosti proti r. 2007 mírně stoupla na 2,12 %. 

Pečovatelská služba města Čelákovic (do jejího okrsku patří také Mochov, Nehvizdy a 
Vyšehořovice) se v tomto roce starala průměrně o 185 klientů měsíčně. 7 pečovatelek poskytuje 
služby jako donášku oběda, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně, nákupy, nutné 
pochůzky, pedikúru aj. Za tento rok bylo rozvezeno 11 tis. obědů, vykonáno 4 tis. nákupů a 
pochůzek a vypráno 760 kg prádla. Vedoucí byla Dagmar Piskáčková, služba má k dispozici 2 
osobní automobily a jízdní kola. 

Město provozuje 2 domy s pečovatelskou službou, a sice v Kostelní č.p. 26 (30 
malometrážních bytů) a Na Hrádku 462 (7 malometrážních bytů). 

Od 1. ledna je nabízena nová sociální služba ve Staré Boleslavi – denní stacionář pro 
osoby starší 18 let s mentálním, tělesným nebo lehčím smyslovým postižením, kterou provozuje 
poskytovatel sociálních služeb Vyšší Hrádek z Brandýsa n. L. 

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 
4. ledna byl v přístavbě Penny marketu otevřen provoz firmy Zeman, řeznictví-

uzenářství S otvírací dobou 7 – 19 hodin v pracovní dny a 7 – 13 hod. V sobotu.  
Koncem ledna opustili vietnamští obchodníci s oděvy prostory v Masarykově ul. 780. 

V Sedláčkově ul č. 100, v prostorách bývalého salónu Anife, zřídili vietnamští obchodní novou 
prodejnu levného textilu. Vedoucím je Tran Thi Nhu.  

31. ledna ukončila praxi oblíbená dětská lékařka MUDr. Irena Chumová. 
9. února ukončila činnost prodejna počítačů Machra (Martin Chramosta) v Kostelní ul. 

č. 15. V týchž prostorách byla zanedlouho otevřena prodejna stejného typu PC servis Martina 
Červenky. 
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Na konci února byla v prodejně Pavučina v Kollárově ul. čp. 90 zřízena sběrna čistírny, 
prádelny a mandlování. Vyčištění pánského saka přijde na 78,- Kč, vyprání ubrusu na 13,- Kč a 
mandlování 1 kg prádla na 21,- Kč. 

Začátkem března otevřel Václav Nováček v Rybářské ul. čp. 170 prodejnu Akvaristika a 
chovatelské potřeby. 17. března otevřel Petr Matouš Herold léčebné a poradenské centrum 
Zdraví pro radost v Masarykově ul. čp. 99. Nabízí zdravotní masáže, reflexní diagnostiku, terapii 
Reiki, prodej bylinných produktů a potravinových doplňků a poradenství v oblati zdravého 
životního stylu.  

7. dubna byla po rozsáhlé dostavbě a rekonstrukci znovu otevřena restaurace Na 
Požárech, rozšířená o penzion. Nabízí zahradní restauraci s grilem, dny řeckých specialit a 
vinárnu ve stylu afrického klubu (příloha č. 62/08). 

V dubnu koupila budovu zdravotního střediska firma APION, s. r. o., Šternberk, která 
v něm podle svého tiskového vyjádření chce zachovat provoz zdravotnických zařízení a budovu 
rekonstruovat. 

5. května se internetový obchod Electroshop Michala Janoše přestěhoval na protější 
stranu Masarykovy ul. do čp. 369 a v průběhu května byl v jeho původních prostorách v čp. 223 
otevřen kadeřnický salón Lenka L. Peškové. Týž den byl otevřen obchod s oděvy Modestia 
Aleny Bursíkové v Sedláčkově ul. čp. 79. Prodej skončil na podzim.  

Veterinární ordinace MVDr. Michaely Oravské v Masarykově ul. čp. 218 byla otevřena 
12. května. 

V červenci byl otevřen dámský krejčovský salón KOST.KA v Masarykově ul čp. 217. 
Jeho vedoucí je Kamila Jandová. 

V létě zahájilo činnost obchodní místo MÁTENAVÝBĚR.CZ v Sokolovské ul. č.p. 
313, které se zabývá se finančním a realitním poradenstvím Obchodním vedoucím je Tomáš 
Dvořák. 

1. září se ze zdravotního střediska přestěhovaly ordinace ORL MUDr. Naděždy 
Špičanové a Soukromá rehabilitace Heleny Špačkové a Ivany Lustigové do budovy fy Kučera 
v Kollárově ul. čp. 208. 

1. září byla také zřízena realitní kancelář Štěpánky Dlouhé ve Vašátkově ul. č.p. 176 a 
byla otevřena pobočka Československé obchodní banky v novostavbě č.p. 1998 v ul. J. A. 
Komenského. 

8. září byla po přestěhování ze Sokolovské ul. otevřena prodejna chovatelských potřeb 
U Augusta Radany Frajerové v budově sokolovny.  

7. října byl v Sedláčkově ul. čp. 100 po bývalé vietnamské prodejně levného textilu 
otevřen butik s italskou módou Elianto. Vedoucím je Jan Šimon. 

18. listopadu přesunul svou ordinaci praktického lékaře MUDr. Pavel Rusý ze 
zdravotního střediska do domu čp. 1184 ve Smetanově ul. 

19. listopadu byla uzavřena oblíbená prodejna potravin Jany Uhlířové v Kostelní ul. 
31. prosince skončil prodej v supermarketu Plus; síť supermarketů Plus byla koupena 

společností Billa. 
 
Farní charita Neratovice 
Dispečink se sídlem v budově zdravotního střediska v Čelákovicích zajišťuje péči 

v Čelákovicích, Mochově, Vyšehořovicích, Nehvizdech, Úvalech, Šestajovicích, Brandýse n. Lab.-
St. Boleslavi, Zápech, Zelenči a Brázdimi. 5 zdravotních sester zdravotní ošetřovatelské služby 
poskytovalo služby hrazené ze zdravotního pojištění, např. odběry biologického materiálu, 
aplikaci injekcí, infúze, rehabilitaci, převazy, přípravu a podávání léků. Pečovatelské služby 
poskytované 2 pečovatelkami si hradí klient sám nebo s příspěvkem obce. Sem patří donáška a 
ohřev oběda, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně, praní, doprovod k lékaři, asistence u 
klienta na požádání rodiny apod. 
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Vrchní sestrou byla od 1. února Dagmar Hrubá. Činnost Farní charity byla dotována z 
rozpočtu města částkou 200.000,- Kč. 

 
Občanské sdružení Semiramis  
Sídlí v Nymburce a ve svých terénních programech poskytuje odborné služby uživatelům 

drog v jejich přirozeném prostředí – poradenství, vyhledávání problémových uživatelů, sběr 
odhozených injekcí, výměnu injekcí a poskytování tampónů, vitamínů, dezinfekčních prostředků 
aj. Jeho činnost na území města byla letos dotována částkou 85.000,- Kč z městského rozpočtu. 

V 2. pololetí, v souvislosti s infekcí žloutenky typu A, poskytl Středočeský kraj klientům 
o. s. Semiramis zdarma očkovací vakcíny. Osvětová práce byla úspěšná v tom, že žádný z klientů 
touto chorobou neonemocněl. 

Centrum primární prevence organizuje programy primární prevence na obou základních 
školách ve městě a oběma lékárnám poskytuje letáky s informacemi pro zákazníky, kteří si v nich 
injekční stříkačky kupují.  

Z podrobné statistiky této organizace, která samozřejmě nezná celou drogovou scénu ve 
městě, uveďme tyto údaje o situaci v Čelákovicích v roce 2008: 

 
počet uživatelů drog, kteří využili nejméně
1 službu terénního programu 

30

    - z toho injekčních uživatelů drog 28
počet kontaktů celkem 206
počet nalezených injekčních stříkaček 95
počet výměn materiálu 129
počet vyměněných jehel 10.157

 
Dalších 38 injekčních stříkaček našli strážníci Městské policie. Nejvíce odhozených 

stříkaček se našlo v parku u Městské knihovny, v tzv. „prouťáku“ u Labe a v ul. Stankovského. 
Uživatelé drog berou nejvíce pervitin, potom subutex a heroin, jejich průměrný věk je 26 

let (příloha č. 63/08). 
 
 

VÝSTAVBA 
 
Investiční akce města 
Výstavba komunikací v obytné zóně Sedlčánky-jih v ulicích Pod Mlejnkem, Matěje 

Koštýře, Mokrých, Josefa Klicpery a Františka Chvátliny, zahájená v listopadu 2007, byla firmou 
PSVS, a. s., dokončena 30. dubna za 6.735.105,02 Kč 

Nová komunikace v Sedlčánkách včetně chodníků, vstupů a vjezdů byla postavena od 
restaurace U Strnadů na konec areálu ZEMOS firmou PSVS, a. s., 4.840.917,45 Kč od srpna do 
října. Současně muselo být provedeno odvodnění a jeho zaústění do dešťové kanalizace. 

V Rybářské ulici byla v únoru opravena odlehčovací nádrž splaškové kanalizace. Práce 
v ceně 82.348,- Kč provedla firma EKIS, s. r. o., Praha 9.  

Od 14. dubna do 11. července rekonstruovala firma PSVS, a. s., komunikaci Na Stráni 
a část ul. Rybářské k náměstí. V akci za 10.987.433,- Kč byla vybudována nová vozovka, 
chodníky a parkovací místa, do srpna byl dále opraven pojezdný chodník a chodníky ve 
vnitrobloku sídliště Na Stráni za 2.908.107,72 Kč. Firma Jarmil Brož – Elektroservis, Týnec 
nad Labem, zde instalovala nové veřejné osvětlení v ceně 1.573.858,40 Kč.  

Čáslavská firma LŠL-Stavby, s. r. o., budovala komunikace v ul. Rumunské, U Učiliště 
a v části B. Smetany od jara do prosince. Stavba stála 887.709,- Kč. 
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1. dubna – 30. května probíhaly práce na středotlakém plynovodu s přípojkami 
k domům č. 1305 – 1344 v sídlišti V Prokopě. Práce provedla kolínská firma Gasko, s. r. o., za 
805.740,55 Kč. 

V rámci 2. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení Za Dráhou postavila v září a v 
říjnu firma Jarmil Brož, - Elektroservis, Týnec nad Labem, nové veřejné osvětlení v ul. Jana 
Zacha, Mochovské, Rooseveltově a Zárubově za 3.609.012,50 Kč. Město k tomu získalo dotaci 
0,5 mil. Kč z Programu Efekt 2008 na snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy.  

Krytinu na mansardové střeše Městského muzea vyměnila v říjnu za 968.338,- Kč firma 
Karel Krejčík – KRESTAV Praha. 

Rekonstrukce kanalizace Ve Skále probíhala od října do 10. prosince a firma Zepris, 
s. r. o., Praha 4, ji provedla za 151.342,- Kč. 

Minihřiště na Stadionu míru zhotovila od srpna do října firma PROSTAVBY, a. s., 
Brno za 1.414.378,- Kč. Umělý povrch hřiště v ceně 1 mil. Kč. z prostředků UEFA byl získán 
formou naturálního plnění od Českomoravského fotbalového svazu. po 10 letech má přejít do 
majetku Města.  

V areálu Mateřské školy Rumunská 1477 bylo v srpnu postaveno 15 hracích prvků pro 
děti dodaných firmou HAGS Praha, s. r. o., v ceně 799.986,70 Kč. 

PSVS, a. s., rekonstruovaly komunikaci v úseku Stankovského III (od kruhového 
objezdu k TOSu) od 23. září do 20. prosince a souběžně byla opravena také přiléhající část ul. U 
Kapličky (od kruhového objezdu ke křižovatce s ul. Na Stráni) za 975.562,- Kč. Veřejné 
osvětlení dodala firma Jarmil Brož – Elektroservis, Týnec nad Labem, za 493.516,- Kč. Předtím 
byla ve Stankovského a v části ulice B. Smetany opravena kanalizace dálkově řízeným robotem, 
tedy bez výkopů. Práci provedla firma Aquecon, s. r. o., Ústí nad Labem za 237.940,50 Kč.   

Výměnu oken v městských obytných domech v ul. Prokopa Holého čp. 1173 – 1178 a 
1399 – 1400 za 1.696.044,- Kč provedla firma Otherm Žižkov, Praha 3 od června do září. 

V červenci a v srpnu opravila firma Výtahy Petersík, s. r. o., Teplice, výtah v domě čp. 
1629 Na Stráni za 795.700,- Kč. 

 
Soukromá výstavba 

 Bylo zkolaudováno 93 nových bytových jednotek, z toho 41 rodinných domů v nových 
lokalitách, 47 v bytových domech a 5 ve starší zástavbě. 
 Obytná zóna Sedlčánky –jih: Josefa Klicpery 241, 243, 246; Matěje Koštíře 275, 280; Na 
Paloučku 254, 255; Jiráskova 205; Dělnická 143, 193, 194, 199. 
 Obytná zóna V Rybníčkách: B. Koutníkové 2000, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 
2021 ; Dr. Baizy 1970; Jana Kamaráda 1974. 

Obytná zóna Jiřina: Na Výsluní 168. 
Obytná zóna Třebízského: Lipová 1730. 
Obytná zóna Nedaniny: Jaroslava Kruckého 1786, 1787; Miroslava Zachara 1766. 
Obytná zóna Pod Přerovskou cestou: Jilmová 1869; Lísková 1924, 1928, 1929; Pod 

Přerovskou cestou 1925, 1946; Trnková 1914; Šípková 1909; Lidická 1852, 1860; Jaselská 1840, 
1845; Zahradní 1901, 1930. 

Starší zástavba: Zálužská 127; Čtvrtá 124; Mstětická 125; sady 17. listopadu 1771; 
Dobrovského 1871. 
 Bytové domy: Stavební společnost Šimon zkolaudovala dům č.p. 2003 ve Volmanově ul. 
s 47 byty (8 dvoupokojových, 19 třípokojových a 20 čtyřpokojových). 

 
 

BEZPEČNOST 
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Nejčastějšími projevy kriminality ve městě jsou vloupání do objektů, do automobilů a 
jejich krádeže, drogy, sprejerství a další projevy vandalismu, např. zapalování plastových 
kontejnerů na tříděný odpad a ničení laviček, výkladních skříní, související s víkendovým nočním 
řáděním návštěvníků hospod a restaurací. 

 
Městská policie 
Strážníci vyřešili v tomto roce 1296 přestupků a uložili pokuty v celkové výši 425.200,- 

Kč, v drtivé většině za dopravní přestupky. Prověřili 512 oznámení občanů a zadrželi 6 osob 
podezřelých ze spáchání trestného činu. V 64 případech asistovali Policii ČR, Hasičskému 
záchrannému sboru a Záchranné službě. 

Jednotka Městské policie měla 7 strážníků, jejím velitelem byl Radek Fedaček. Rozpočet 
MP činil v tomto roce 4.290.000,- Kč (příloha č. 64/08). 

 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
Na oddělení pracovalo 18 policistů, jeho velitelem byl npor. Bc. Michal Gecko.  Policisté 

byli zařazeni do okrsků utvořených s ohledem na správní členění, počet obyvatel a bezpečnostní 
situaci takto: 

1. střed města: prap. Jiří Kobera, nprap. Eva Dlouhá 
2. západní část města: prap. Petr Babovák, prap. Rita Bánovská 
3. severní část města: prap. Milan Karlík 
4. východní část města: prap. Roman Černý 
5. Sedlčánky, Císařská Kuchyně, chaty na pravém břehu Labe, Labíčko, Komárov: prap. 

Petr Kejmar 
6. Zeleneč, Mstětice, Svémyslice, Nehvizdy, Nehvízdky, část Jiren: prap. Eva Komlóšiová, 

prap. Jaroslav Procházka 
7. Mochov, Vyšehořovice, Kozovazy: stržm. Mgr. Jan Polák 
8. Lázně Toušeň: prap. Petr Štecher (příloha č. 65/08) 
 
Na území města bylo v roce 2008 spácháno 292 trestných činů, např. 80 vloupání do 

objektů, 76 krádeží, 34 vloupání do motorových vozidel, 27 krádeží motorových vozidel, dále 11 
ublížení na zdraví, 7 loupeží a 7 případů zanedbání povinné výživy. Spácháno bylo 328 
přestupků, z toho 210 v dopravě, 42 přestupků proti občanskému soužití a 44 krádeží (66/08). 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2008 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 +2,86 -6,8 (7.) +12,9 (19.) 40,2 37,2 7 
únor +4,20 -3,6 (20.) +19,7 (24.) 88,6 15,9 0 
březen +5,06 -3,2 (6.) +18,5 (31.) 121,2 19,6 1 
duben +9,36 -1,3 (18.) +21,7 (28.) 147,6 56,3 0 
květen +15,17 +5,0 (8.) +30,9 (31.) 215,4 58,1 0 
červen +18,97 +6,2 (14.) 32,4 (22.) 234,5 89,7 0 
červenec +19,62 +10,1 (23.) +32,5 (3.,29.) 216,2 86,7 0 
srpen +19,42 +8,6 (10.) +33,7 (1.) 244,8 79,1 0 
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září  +13,83 +2,8 (28.) +30,5 (6.) 136,9 97,6 0 
říjen +9,18 -0,2 (24.) +21,9 (21.) 76,6 57,7 0 
listopad +5,30 -3,1 (18.) +17,0 (1.) 34,2 27,9 7 
prosinec +2,33 -8,2 (31.) +10,6 (1.) 26,4 35,4 9 
celkem +10,44 – – 1582,6 661,2 24* 

(*Sněhové srážky jsou z hlediska obsahu vody započteny ve srážkách celkem.) 
 
 
 
 
 
 
 

Ledové, letní, tropické dny a tropické noci: 
 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 3 0 0 0 
květen 0 8 1 0 
červen 0 14 3 0 
červenec 0 5 8 0 
srpen 0 15 3 0 
září 0 6 1 0 
prosinec 5 0 0 0 
 
Rok 2008 byl 10. nejteplejším rokem na Zemi od r. 1850. Průměrná teplota na území 

České republiky dosáhla +8,9 °C (dlouhodobý průměr z let 1961 – 1990 je +7,5 °C), ve 
Středočeském kraji pak +9,5 °C (průměr +8,2 °C). Výrazné výkyvy oproti dlouhodobým 
krajským průměrům zaznamenaly teploty v lednu (+4,0 °C), v únoru (+3,6 °C) a v prosinci 
(+1,3 °C) a srážky v únoru (-63 %), v březnu (+13 %), v květnu (-22 %), v červnu (-24 %), v září 
(-50 %) a v říjnu (+39 %).  

V našem regionu nebylo ve srovnání s r. 2007 léto tak horké, jarní srážky byly vydatnější a 
podzimní nižší. Úhrn srážek stoupl meziročně o 13 % a dosáhl 112,4 % dlouhodobého normálu 
(588 mm), zimní měsíce byly oproti průměru výrazně teplejší. 

 
Podle městské vyhlášky byla od 1. ledna zakázána reklama vystaveným zbožím na náměstí 

5. května a v ulicích J. A. Komenského, Kostelní, Masarykova, Rybářská, Sedláčkova, 
Stankovského včetně přilehlých chodníků. Schůdnost a průchodnost ulic a zlepšení vzhledu. 

 
Odpadové hospodářství 
Technické služby zorganizovaly tradičně jarní a podzimní svoz tříděného a nebezpečného 

komunálního odpadu o 5 sobotách od 29. 3. do 26. 4. a o 5 sobotách od 27. 9. do 25. 10. celkem 
na 12 místech včetně Záluží, Císařské Kuchyně a Sedlčánek. Bylo možno zdarma odevzdat 
tříděný a nebezpečný komunální odpad a velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit 
do popelnice. Sběrný a separační dvůr Tech, služeb Na Špici byl otevřen 28 hodin týdně včetně 
soboty.  

Ve městě byly stabilně rozmístěny kontejnery na tříděný odpad: plasty, nápojové kartony, 
papír, sklo bílé a barevné. 
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Městská zeleň 
Na jaře bylo vysazeno 430 keřů a 14 listnáčů v oválném parčíku v Zahradní ul. v nové 

obytné lokalitě Pod Přerovskou cestou za 137.234,- Kč, 800 keřů za 83.085,- Kč v novém úseku 
Stankovského ul. vedoucím bývalým areálem TOSu a dosazení 8 dubů 100 keřů svídy 
v Sedlčánkách za 88.111,- Kč. Na podzim byla osázena rekonstruovaná oblast ul. Na Stráni a 
vnitrobloku mezi panelovými domy podle projektu Mgr. Peprného. Bylo vysazeno 12 koelreutérií 
a dalších 74 listnatých balových stromů, mj. jinan dvoulaločný, smrky omoriky, jalovce, platany a 
trnovníky v ceně 320.371,- Kč.  

Ke kácení většího rozsahu bylo nutno přistoupit např. v Sedlčánkách (22 starých jabloní u 
přívozu) a na Stadionu míru (13 topolů). 

Odborné firmy, např. Štěpán, Hauk, Ustohal z Říčan a Treewalker, s. r. o., Bystrá nad 
Jizerou, každoročně chemicky ošetřují stromy, především jírovce, lípy a jasany, a stříhají živé 
ploty. Letošní náklady přesahovaly částku 900.000,- Kč (příloha č. 67/08). 

Povodí Labe 
Čelákovický úsek řeky nepostihla žádná povodeň; pracovníci Povodí Labe se věnovali 

běžné údržbě říční trati, při níž především odstraňovali náletové křoviny v břehovém opevnění, 
v dolním plavebním kanálu a v plavební dráze směrem ke stadionu se v úseku 150 – 400 m od 
jezu obnovovala plavební hloubka. Bylo přitom vytěženo 3.200 m3 písku a menší množství 
bahna. Loni skončená modernizace plavební komory letos pokračovala stavbou čističky 
odpadních vod pro oba bytové domy v ul. U Zdymadel patřící Povodí Labe. 

 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
Zahájení školního roku 2007/08 v mateřských, základních a středních školách možno 

charakterizovat následujícími statistickými údaji (příloha č. 68/08): 
 

 MŠ 
Pří-
stavní 
333 

MŠ 
Rumun-
ská 1477

ZŠ 
Komen-
ského  
414 

ZŠ 
Kostel
ní 457 

ZŠ 
Komen-
ského 
1586  

ZUŠ 
Jana 
Zacha 

Gym-
názium

Kapacita 95 260 620 650 60 855 400 
Učebny 5 11 37 32 8 21 19 
Třídy --- --- 22 22 8 --- 12 
Žáků 95 260 471 441 40 685 331 
Škol.družina --- --- 168 140 --- --- --- 
Pedagogové 8 20 37 36 5 30 37 
Ostatní zam. 7 12 21 14 1 3 7 
Příspěvek 
rodičů měs. 

300,- 400,- 100,- 
družina 

100,- 
družina 

--- --- --- 

Žáci jídelna 50 260 356 360 --- --- 216 
Strava den Kč 26,- 26,- --- --- --- --- --- 
Cena oběda 
Kč 

--- --- 18/20 18/20 --- --- 20/22 

 
Mateřská škola Přístavní 333 
Do hlavní budovy školky chodilo 50 dětí, do oddělení v bývalé školní družině ZŠ J. A. 

Komenského 414 dalších 45 dětí. Pro omezenou kapacitu musela školka odmítnout dalších 35 
dětí.  
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Učitelky připravovaly po celý školní rok pestrý a lákavý program: mj. dopravní a 
ekologickou soutěž, divadelní představení ve škole a v Kulturním domě, výlety do Botanicu 
v Ostré, do pražského planetária a školu v přírodě v Lučanech nad Nisou.  

Ředitelkou školy byla Jaroslava Dušková. 
 
Mateřská škola Rumunská 1477 
V hlavní budově v Rumunské ul. bylo umístěno 200 dětí a ke školce patřily ještě 2 třídy 

po 30 dětech v budově býv. zvláštní školy v ul. J. A. Komenského 1586. Pro omezenou kapacitu 
nebylo do školky přijato 32 dětí. 

Děti navštěvovaly každý měsíc divadelní přestavení v budově školky i v Kulturním domě. 
Za divadlem vyjely i do Prahy. Navštívily pražské Planetárium, přerovský skanzen, plavaly 
v Městském bazénu a zažily školu v přírodě v Jizerských horách. 

Ředitelkou školy byla Eva Vlčková. 
 
Základní škola Kostelní 457 
Škola měla ve školním roce 2007/08 441 žáků v 22 třídách. Disponovala 5 odbornými 

učebnami, ve 4. a 9. ročníku byly zřízeny třídy pro 12 žáků s vývojovými poruchami učení. Z 62 
absolventů 9. ročníku odešlo 6 na gymnázia, 37 do středních odborných škol a 19 do učebních 
oborů. 

Pro žáky 3. – 9. ročníku jsou organizovány pobyty na škole v přírodě, žáci 7. – 9. ročníku 
se mohli účastnit zájezdu do Německa. Škola také nabízí kroužky ručních prací, počítačový, 
dramatický, taneční, sportovní a plavecký. 

V okresním kole fotbalového turnaje obsadil tým prvňáků až třeťáků 2. místo, jiné 
družstvo vyhrálo okresní turnaj ve florbalu. 

Ředitelkou školy byla Mgr. Jaroslava Burkertová, statutární zástupkyní Mgr. Ivana 
Sekyrová a zástupkyní ředitelky Ing. Bc. Kateřina Židlická. Předsedou 9členné školské rady byl 
Čestmír Straka. 

 
Základní škola J. A. Komenského 414 
Škola měla ve školním roce 2007/08 471 žáků v 22 třídách, pracovala 1 speciální třída pro 

žáky s vývojovými poruchami učení a chování. K vybavení školy patřilo 10 specializovaných 
učeben. V červnu ukončilo 9. ročník 41 žáků, z nichž 28 odešlo studovat na střední odborné 
školy a 13 do učebních oborů. Z 5. ročníku odešlo 16 dětí do primy 8letého gymnázia. 

Škola nabízela kroužky německého, ruského a francouzského jazyka, pokračoval projekt 
e-mailové korespondence s italskými a polskými žáky, děti ve školní družině si mohly zvolit práci 
ve kroužku výtvarném, plavání, ručních prací ad.  

Své místo v mimoškolních aktivitách mají prodejní výstavy výtvarných prací, Mikulášská 
stezka odvahy pořádaná jak pro nejmenší žáky, tak pro děti předškolního věku, a velká školní 
akademie v Kulturním domě. V tomto školním roce ji navštívilo asi 1200 lidí a čistý zisk ze 
vstupného a prodeje pečiva činil 19.541,- Kč. Nadaci Život dětem bylo poukázáno 5.026,- Kč, za 
zbylou částku byly nakoupeny sedáky do relaxačním koutů na chodbách školy. 

Žáci školy se prosazují především ve sportovních soutěžích. Z úspěchů na okresní úrovni 
jmenujme 2. místo mladších žáků v závodě atletické všestrannosti, 3. místo v turnaji 
v minifotbalu, 1. místo v atletické části Poháru rozhlasu a 1. místo mladších žáků v Dopravní 
soutěži. 

Ředitelkou školy byla PaedDr. Alena Pechalová, zástupcem pro 1. stupeň Mgr. Eva 
Kadlečková a zástupcem pro 2. stupeň Mgr. Miloš Bukač. V čele 9členné školské rady stála 
MUDr. Jana Čejková.  

 
Základní umělecká škola Jana Zacha 
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Škola disponuje kromě učeben hudebního oboru také tanečním sálem, výtvarným 
ateliérem, keramickou dílnou, zkušebnou literárně-dramatického oboru a koncertním sálem pro 
80 posluchačů. Zajišťuje výuku na pobočkách v Šestajovicích a v Úvalech. Ve školním roce 
2007/08 navštěvovalo školu 681 žáků, z toho 443 v hudebním, 115 ve výtvarném, 99 v tanečním 
a 34 v literárně-dramatickém oboru. Studium pro děti předškolního věku zajišťuje STUDIO 
v hudebním a výtvarném oboru. 26 žáků absolvovalo I. stupeň (10 x klavír, 2 x kytara, 2 x 
zobcová flétna, 1 x klarinet, 1 x akordeon, 5 x taneční obor) a 4 žáci II. stupeň (1 x příčná flétna, 
1 x taneční obor a 2 x výtvarní obor). 

Robin, Böhm, Lenka Vrbová, Dominik Burda a E kvintet se zúčastnili Festivalu ZUŠ 
Středočeského kraje v Kladně 16. – 17. května. Žáci školy vítězí v okresních a krajských kolech 
soutěží, završením úspěchů jsou potom přední místa v celostátních soutěžích: Ve svých 
kategoriích získal Milan Řehák 1. místo ve hře na akordeon, E kvintet 2. místo a Robin Böhm 
(klavír) 3. místo.  

Bývalí žáci dělají škole čest i po absolutoriu: Absolvent literárně-dramatického oddělení 
Pavel Wieser byl v únoru 2008 přijat ke studiu oboru herectví činoherního divadla na Divadelní 
fakultě AMU v Praze. Jana Lahodná absolvovala Konzervatoř, nyní studuje na Hudební fakultě 
AMU a v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 2008 získala třetí hlavní cenu ve hře na 
klarinet a další ceny. 

Významnou složkou práce žáků i učitelů je jejich veřejná aktivita a podíl na kulturním 
životě města. 63 veřejných akcí organizovali, nebo se na nich podíleli. Vedle těch, které jsou 
zmiňovány v měsíčních zápisech, uveďme koncerty žáků, koncerty Komorního souboru jana 
Zacha, výchovné koncerty pro mateřské školy, taneční představení, výstavy, vítání občánků na 
Městském úřadě, vystoupení na vernisážích v Městském muzeu. Druhým rokem pokračují 
obnovená loutková představení s opravenými marionetami s novými kostýmy Boženy Vítovcové. 
Od listopadu do března bylo sehráno 8 představení pro nejmenší, např. Tři zlaté vlasy Děda 
Vševěda, Kiplingovo Slůně, Kainarova Zlatovláska a autorská inscenace Budulínek.  

Ředitelem školy byl Mgr. Bohumír Hanžlík (od r. 1978), jeho zástupcem Jan Bláha (od 
r. 2000). 

 
Gymnázium 
V 8 třídách osmiletého cyklu studovalo 232 žáků a ve 4 třídách čtyřletého cyklu 99 žáků, 

maturitní zkoušku složilo všech 23 absolventů osmiletého a 14 absolventů čtyřletého cyklu, 26 
absolventů bylo přijato na vysoké školy.  

Učitelé školy jsou již několik let organizátory okresních kol 7 soutěží. Kromě škály 
volitelných předmětů nabízela škola nepovinné předměty Basketbal, Dramatická výchova, 
Fotografování, Italský jazyk, Španělský jazyk, Sportovní hry a Výtvarná výchova a kroužky 
francouzského a anglického jazyka s rodilým mluvčím. 

První místa v okresních kolech soutěží získali Sabina Pavlíková (prima) v Matematické 
olympiádě, Josef Kadlec (prima) a Jana Zavadilová (oktáva) v soutěži Matematický klokan a 
Mikuláš Matoušek (prima) v Pythagoriádě. Žákyně oktávy Veronika Němečková se zúčastnila 
finále 2. ročníku mezinárodní soutěže filmové kritiky ve francouzském městě Louhans, který 
pořádal Středočeský kraj a jeho partnerský francouzský region Burgundsko. 

Z významných mimoškolních akcí a projektů uskutečněných v tomto roce jmenujme 
historický zájezd do Krakova a Osvětimi (Mgr. Eisner, Mgr. Nosková), česko-italský projekt 
„Historie národních tradic“ (Ing. Málková, Mgr. Nosková) uskutečněný s partnerskou školou v 
Trescore a němčinářský pobyt v saském městečku Sebnitz (Mgr. Macháčková). V září 2008 byl již 
ukončený projekt „Němčina a čeština ruku v ruce“, na němž pracovali současní sextáni pod 
vedením Mgr. Macháčkové a Ing. Málkové ve spolupráci s partnerským gymnáziem 
v Remchingenu (SRN), oceněn prestižní Evropskou jazykovou cenou LABEL (kromě Gymnázia 
ji v tomto roce dostalo dalších 8 českých škol). 
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Maturitní tablo oktávy A provedené jako filmový pás s postavami filmů 30. let zvítězilo 
v krajském kole celostátní soutěže vyhlášené deníkem Mladá fronta Dnes (příloha č. 69/08). 

Ředitelkou školy byla Ing. Mgr. Lenka Pehrová, zástupcem ředitelky PhDr. Mirko Nosek. 
Předsedou školské rady byl Ing. Vilibald Knob a jejími členy František Hamrozi, PhDr. Mirko 
Nosek, Mgr. Eva Švecová, Ing. Václav Špaček a Ing. Jiří Zavadil. 

Průběh jednání v souvislosti se peticí žáků školy z června 2008 je popsán v měsíčních 
zápisech. 

 
Městský dům dětí a mládeže  
Ve školní roce 2007/08 zde pracovalo 57 zájmových útvarů, mj. 15 výtvarných, 18 

sportovních a turistických, pro 703 dětí a mladých do 18 let. Vedlo je 5 kmenových pedagogů a 
23 externích lektorů. Dům dětí pořádal také okresní kola četných sportovních, dopravních ad. 
soutěží. Ředitelkou MDDM byla Ing. Alena Zradičková. 

Dům pořádal četné kurzy: Tkaní a šitá krajka, patchwork, mola, pletení košíků, košíkování 
z pedigu, drátování, korálkování, batikování, potisky a malování na textil, malování na hedvábí, 
drhání, kurz artefiletiky (specifická výtvarná aktivita na pomezí psychoterapie a pedagogiky), 
turnaj  ve hře Ringo ad. Akce „Velikonoční návody“ se zúčastnilo na 300 žáků 1. a 2. ročníků 
obou základních škol. 

Od září 2007 se uskutečnil nový celoroční program pro děti a mládež od 11 do 18 let 
RocK S HUDBOU, jehož součástí bylo vedle reprodukované hudby i video, zajímaví hosté a 
kapely Poslední kapka a Zvíře v díře. 

Na rekreační základně města v Miličíně proběhly 3 čtrnáctidenní letní tábory, členové 
turistického oddílu Medvědi stanovali v Čestíně u Kácova, další tábor byl uspořádán v Ostrém u 
Blatné. Tradičně se konal 19denní letní tábor v Bulharsku vedený manžely Bukačovými a zimní 
tábor ve Strážném v Krkonoších o jarních prázdninách. 

Dívčí taneční skupiny Lentilky a Scarlett se prosadily na mnoha celostátních soutěžích: Na  
„Čáslavském čtyřlístku“ Lentilky zvítězily a Scarlett vybojovala 2. místo v kategorii moderní 
tanec. Na „Slánském tančení“ skončila Scarlett rovněž na 2. místě (příloha č. 70/08). 

  
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice, s.r.o.  
Tato soukromá škola měla  na začátku školního roku 24 učitelů a 5 provozních 

pracovníků, ve 3 studijních oborech SOŠ 112 žáků (management strojírenství, dálkové a denní 
nástavbové studium v oboru Podnikání) a v 6 studijních a učebních oborech SOU 150 žáků 
(Mechanik-seřizovač, Nástrojař, Modelář, Truhlář, Zámečník a Operátor skladování), celkem 262 
žáků. Nově bylo přijato 39 učňů a 60 žáků, na konci školního roku absolvovalo 11 maturujících 
na SOŠ, 11 maturujících a 33 vyučenců na SOU. 

Škola se představila na únorové výstavě Řemesla v Lysé n. L. Někteří žáci oboru 
Mechanik-seřizovač poprvé absolvovali dvouměsíční praxi u firmy v Německu, která dvěma 
nejúspěšnějším nabídla práci. Nabídky využil jeden žák a byl zaměstnán v pobočce této firmy ve 
Švýcarsku.  

Ředitelkou školy byla Mgr. Helena Hončíková, ředitelkou a jednatelkou společnosti 
Helena Šrimplová a jednatelem společnosti Ing. Karel Šrimpl. 

 
CMC Graduate School of Business, o.p.s. 
V listopadu byla mezi CMC a společností DC Vision, s. r. o., uzavřena dohoda o 

strategické spolupráci s cílem využití synergických efektů mezi manažerským vzděláváním a 
poradenstvím s využitím obchodní sítě společností. 18. listopadu byli po rezignaci některých 
členů do správní rady zvoleni zástupci této společnosti Ing. Tomáš Gřešek, Ing. Tomáš Janča, 
MBA, Pavel Holý, JUDr. Vladimír Sitta, MBA, PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA a Ing. 
Libor Witassek, MBA. Ve správní radě zůstali Dr. Michael J. Jedel, Ing. Alexander Pilař a MUDr. 
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Oldřich Šubrt, CSc., MBA. V dozorčí radě zůstal JUDr. Tomáš Honomichl, nově zvoleni byli 
Ing. Petr Koblic a Ing. Roman Stupka. Za odstoupivšího Dr. Šubrta byl novým předsedou 
správní rady zvolen Ing. Libor Witassek, MBA. 

Jako prezident do konce roku 2008 působil Ing. Filip Hrnčíř, MBA, akademickou 
děkankou byla Dr. Dagmar Glückaufová.  

Pracovníci CMC pěstují dlouhodobý patronát nad Dětským domovem v Milovicích. 
Dvakrát v tomto roce děti navštívili a uspořádali pro ně vánoční finanční sbírku. 

Škola nabízí vzdělávací programy pro dosažení titulu MBA: Program EMBA (Executive 
MBA in International Management) byl organizován s arizonskou univerzitou Thunderbird ve 
Phoenixu. Promoce 23 absolventů 5. ročníku studia se konala v prosinci ve Phoenixu. Nový 
ročník nebyl otevřen, evropský program EMBA byl přesunut do Švýcarska. Dalším programem je 
„víkendový MBA“ organizovaný s DePaul University v Chicagu. Promoce 23 studentů 6. ročníku 
se konala v říjnu v Betlémské kapli v Praze, další ročník také již nebude otevřen. V listopadu byl 
zahájen nový program MBA ve zdravotnictví. 

V rámci tzv. exekutivních programů nabízí škola mj. programy Dynamický manažer, 
Řízení lidských zdrojů, programy pro zdravotnictví. 

V hotelu CMC, jenž poskytuje konferenční a ubytovací služby, bylo v tomto roce 
rekonstruováno 48 pokojů (nový nábytek, připojení k internetu) a uspořádáno 40 akcí velkých 
českých a mezinárodních firem. Ve foyeru hotelu je denně od 7 do 19 hodin přístupné 
Informační centrum města Čelákovic (příloha č. 71/08). 

 
 

KULTURA 
 

Městské muzeum 
Působí ve střední části okresu Praha-východ. Svou archeologickou činností pokrývá 

vymezený region podle dohody s Akademií věd ČR a na základě oprávnění Ministerstva kultury 
ČR. Sídlí v 3 budovách - v tvrzi Na Hrádku (ředitelství, expozice, výstavní síň, odborné 
pracoviště a základní sbírky), v Rybářské ul. č. 156 (archeologické pracoviště s laboratořemi a 
depozitáři) a v rodném domku malíře Čeňka Jandy v Kostelní ul. č. 22 (expozice košíkářství).  

Muzeum hospodařilo s příspěvkem svého zřizovatele, Města Čelákovic, ve výši 
3.748.300,- Kč a s tržbami ve výši 62.400,- Kč. Zaměstnávalo 10,5 pracovní síly, z toho 8 
odborných pracovníků. Pro ideální péči o rozsáhlé sbírky a naplňování zákonem daných úkolů 
požadovalo vedení Muzea příspěvek o rovný milion Kč vyšší. Nedostatek finančních prostředků 
se podle vedení Muzea projevil v nemožnosti restaurovat a konzervovat sbírkové předměty, lépe 
popularizovat činnost Muzea na veřejnosti a zajišťovat doprovodné programy. 

Rada města opakovaně nesouhlasila s nákupem služebního automobilu z prostředků 
získaných archeologickou činností s poukazem na prokazatelné finanční ztráty z archeologické 
činnosti v r. 2007, přestože podle účetní uzávěrky k 30. září 2008 byla archeologická činnost 
zisková. Z prostředků získaných archeologickou činností, tj. nikoli z rozpočtu města, byly do 
muzejního pracoviště v Rybářské ul. v l. 1996 – 2008 investováno přes 2 mil. Kč a nakoupeno 
další vybavení a materiál v ceně přes 2,5 mil. Kč.  

Statistika akcí v r. 2008 (koncerty jsou pořádány Spolkem přátel čelákovického muzea): 
 

expozice  osob 1828 
výstavy 13 4523
koncerty 11 483
vernisáže   8 467
přednášky 7 393
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ostatní 28 1554
celkem 67 9248

  
 Mimo své sídlo zapůjčilo Muzeum exponáty na výstavu „Z historie školy“ zřízené na 
Obecním úřadě ve Skorkově, dermoplastické preparáty Ludvíka Salvátora Toskánského do 
expozice brandýského zámku a archeologické exponáty pro výstavu ve Staroboleslavské bráně. 
 Muzeum pěstovalo kontakty s vědeckými a pedagogickými pracovišti v ČR i v cizině, 
např. s ústavy Akademie věd České republiky i Slovenské republiky, s univerzitami v Praze, Brně, 
Plzni a Opavě, s muzei, Národními památkovými ústavy ad. Pořádalo přednášky 
s kulturní, historickou a přírodovědeckou tematikou, exkurze po okolí pro posluchače 
Přírodovědecké fakulty UK a České zemědělské univerzity spolu se zahraničními mineralogy. 
 Archeologické oddělení (J. Špaček, Mgr. Pavel Snítilý) sledovalo 488 staveb; na 64 z nich 
byly zaznamenány nálezy a 10 představovalo významné akce. Ředitel Muzea J. Špaček řídil 
několik z nich, např. pokračující výzkum raně středověkého osídlení ve Staré Boleslavi a ve 
Škvorci, kde byly odkryty základy raně středověkého bergfrítu v prostoru bývalého hradu. Při 
záchranných výzkumech v lokalitě V Rybníčkách, v Lázních Toušeň, ve Svémyslicích, v Květnici 
a v Nehvizdech byla zjištěna polykulturní sídliště. 
 V historickém oddělení pracovali historici PhDr. Ludvík Skružný a Bc. Martin Hůrka a 
odborné pracovnice M. Marešová, L. Matoušová a Š. Gebellová, v přírodovědeckém oddělení 
Ing. Zdeněk Červinka a Bc. F. Doubek. 
 V chronologické evidenci bylo r. 2008 zapsáno 20.235 nových sbírkových předmětů. 
Muzeum dosud zpracovalo celkem 1.147.379 sbírkových předmětů. 
 Ředitelem Muzea byl Jaroslav Špaček, jeho zástupcem František Doubek, kurátor 
osteologické sbírky (příloha č. 72/08). 

 
Městská knihovna 
Knihovna evidovala 1.731 čtenářů, z toho 451 dětí, a knihovnu navštívilo celkem 20.758 

čtenářů za účelem výpůjčky nebo využití informační služby a vypůjčili si celkem 82.520 svazků, 
z toho 12.952 výtisků časopisů. V pobočkách v Sedlčánkách a V Prokopě bylo vypůjčeno 3.876 
svazků. O beletrii byl zájem přibližně dvakrát větší než o odbornou literaturu. Knihovna jako 
příspěvková organizace zřízení Městem vybírala roční čtenářský poplatek 150,- Kč na dospělého, 
80,- Kč na důchodce a studenta a 50,- Kč na dítě. Hlavní budova knihovny byla přístupná 20 
hodin týdně, pobočky 6,5 hodiny týdně. 

Na konci roku vlastnila knihovna 51.545 svazků knih (o 1.730 více než loni), odebírala 46 
titulů časopisů v 55 exemplářích. 

1.946 návštěvníků se zúčastnilo 100 kolektivních akcí knihovny, především literárních 
besed pro děti a mládež. 2.000 lidí zhlédlo 5 velkých výstav a 500 návštěvníků zavítalo v říjnu při 
tradičním Týdnu knihoven. Výstavy, soutěže, besedy ad. akce pro veřejnost jsou popsány 
v měsíčních zápisech. 

Knihovna nabízela přístup k internetu, jehož využilo 3.840 čtenářů, vyhledávání 
v elektronickém katalogu, rezervaci knih a meziknihovní výpůjční službu, jejímž prostřednictvím 
získali čtenáři 422 svazků z fondů jiných knihoven. Podle finančních možností probíhala obměna 
zastaralých počítačů a nákup nových, mj. díky grantu Podpory knihoven od Středočeského kraje. 

Knihovna je členem SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR), Sekce 
veřejných knihoven, Klubu dětských knihoven a SKATu (souborný katalogu sdružení LANia). 
K propagaci knihovny přispělo setkání knihovníků knihoven Středočeského kraje za účasti 
ředitele Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a předsedy SKIPu PhDr. Víta Richtera. 

Ředitelkou knihovny byla Naděžda Štěrbová (příloha č. 73/08). 
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Kulturní dům 
V tomto roce připravil celkem 97 akcí (loni 101) pro 25.800 návštěvníků (loni 

27.100). Nejvíce navštíveno bylo 15 dětských divadelních a hudebních představení (4800), 12 
plesů (3960), a to ples florbalu, Gymnázia, Střední odborné školy, Střední zemědělské školy 
v Brandýse n. L., lyžařů, myslivců, Unionu, míčových kouzelníků, sportovců, Jiřinský, 
maškarní a firmy Panoko z Brandýsa n. L., dále 18 taneční kurzů (3600) a 12 koncertů (2400). 
Diváci ocenili také 6 divadelních představení sehraných známými pražskými herci (viz 
měsíční zápisy). V říjnu byly obnoveny kdysi oblíbené odpolední taneční čaje, k tanci i 
k poslechu hrálo New banjo trio (příloha č. 74/08).  

Klubovny využívaly spolky působící pod hlavičkou Kulturního domu (oddíl karate 
Hirjú s 40 dětmi ve 2 skupinách, orchestr Radost-Veselinka a divadelní soubor Tyl), Smíšená 
organizace zdravotně postižených a autoškola.  

Ředitelem Kulturního domu byl Jindřich Polívka (příloha č. 75/08). 
 
 

SPORT 
 

 Členská základna sportovních klubů v roce 2008: 
 Do 15 let 15 – 18 let nad 18 let Celkem 
TJ Spartak 112 43 333 488
z toho atletika 31 2 15 48
         Basketbal 6 16 26 48
         Házená 0 0 10 10
         Kulturistika 0 0 21 21
         Lyžování 0 0 9 9
         Nohejbal 3 15 12 30
        stolní tenis 5 4 17 26
        Šachy 0 2 11 13
        Turistika 0 0 56 56
        sport pro všechny 67 4 156 227

SK Union 119 50 218 387
Tenisový klub 12 22 103 137

Volejbalový sportovní klub 3 0 122 125
Aerobic Studio Vlaďky Barešové 50 8 7 65

AVZO TSČ, o. s. Modeláři 9 0 15 24
ORKA florbal 63 11 29 103

FBK florbal 13 9 20 42
FBK Crazy Frogs – florbal 53 0 5 58

1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků 13 12 65 90
SK Záluží 0 0 68 68

TJ Sokol Sedlčánky 0 0 15 15
Celkem 447 310 1000 1602

 
Aerobik Studio Vlaďky Barešové 
Výsledky tohoto roku byly fantastické: Na Mistrovství České republiky ve sportovním 

aerobiku 12. – 13. dubna zvítězily Barbora Jandurová, Veronika Švarcová a Sabina Pavlíková 
v kategorii týmů 11 – 13 let a Anna Pačesová v kategorii žen-juniorek 14 – 16 let. Denisa 
Barešová, která již závodí za ženy-seniorky, získala stříbrnou medaili. 
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Na Mistrovství Evropy v Helsinkách 10. – 14. září se prosadila Denisa Barešová a získala 
bronzovou medaili.  

2. – 6. prosince čekalo na úspěšné čelákovické závodnice Mistrovství světa v Dubně u 
Moskvy. Denisa Barešová obsadila 4. místo, tým nejmladších dívek vybojoval bronzovou medaili 
ve své kategorii a Anna Pačesová se stala mistryní světa! (příloha č. 76/08). 

 
1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 
Klub se skládá z 5 oddílů: vodní motoristé, vodní motoristé-mládež, sportovní vodáci, 

vodáci-děti a sportovní potápěči. Mladí pokračovali ve vynikajících výsledcích v jízdě na 
motorových člunech Formula Future z minulých let. Michal Fridrich se stal Mistrem České 
republiky v kategorii M4 a vybojoval stříbrnou medaili na Mistrovství světa v Ravenně 17. – 21. 
července. Zdeněk Hlaváček se stal rovněž mistrem republiky v kategorii M1 a získal bronz na 
Mistrovství světa v paralelním slalomu. Čelákovický oddíl získal celkově 2. místo na Mistrovství 
ČR. Z dalších výsledků na MČR uveďme 2. místo Matěje Petržele (M1), 3. místo Jakuba Jonáše a 
Martina Petržela (oba M3) a Evy Pikalové (M4), 4. místo Jaroslava Pikala a 5. místo Martina 
Pikala (oba M5). 

Vodáci se účastnili raftových závodů na Sázavě a v Roudnici a dětských závodů pramic na 
Divoké Orlici, na Berounce a na Metuji. První týden v červenci sjeli Ohři. 

Potápěči podnikli 5. – 21. června expedici na Sardinii. 
 
Jachting 
Čelákovický občan, žák sexty Gymnázia Jiří Parůžek (*1992), člen Jachtklubu Toušeň, 

patří mezi nejlepší české a evropské jachtaře své kategorie. Se Kateřinou Hálovou z téhož oddílu 
závodí v lodní třídě Cadet (dvouposádková plachetnice pro mládež do 17 let) a v  tomto roce 
zvítězili v Poháru České republiky, v Poháru Poštovní spořitelny, v červnovém Mistrovství ČR na 
Lipně a v českém Regionálním poháru. 

V dubnu zvítězili v mezinárodní regatě Středoevropského poháru ve Warnemünde (SRN) 
a jsou držiteli putovní Alf Simmons Trophy z červencového Mistrovství světa v Medembliku 
(Nizozemí) propůjčované posádce s největším zlepšením v průběhu Mistrovství světa. Zde 
obsadili 43. místo mezi 81 posádkami (příloha č. 77/08).  

V hodnocení mládeže v rámci Českého svazu jachtingu byl první v lodní třídě Cadet a 
celkově osmý, K. Hálová druhá ve třídě Cadet a celkově dvanáctá. Ve 3. ročníku ankety 
„Sportovní talent Středočeského krajského sdružení ČSTV“ byli mezi 16 sportovci do 17 let 
oceněnými titulem „Sportovní talent ČSTV 2008“. 

 
Městský bazén 
Bazén navštívilo 58 tis. plavců (o 4,5 tis. více než loni), z toho 22.400 samostatně 

příchozích. Tržba na vstupném činila 3.057.260,- Kč, městský rozpočet doplácel na provoz 
4.999.000,- Kč. Byl otevřel 298 dnů v roce, 46 hodin týdně. 

Plavecké kurzy zde pořádalo 14 základních škol z regionu od Klánovic po Kostelec nad 
Černými lesy a Milovice, 3 mateřská centra, zdravotní pojišťovna Metal aliance, sportovní kluby, 
senioři a Smíšená organizace zdravotně postižených. Tělocvična u bazénu poskytla výuce tance, 
jógy, rehabilitaci, aerobiku ad. činnostem. V bazénu se plavalo při 10 sportovních akcích, mj. při 
okresním a krajském kole duatlonu, Vánočním přeboru v plavání, Mistrovství ČR vodáků a 
Armádních přeborech ČR. 

Hodinová vstupenka stála 55,- Kč pro dospělého, rodinná vstupenka pro 4 osoby 160,- 
Kč, permanentka na 10 vstupů 460,- Kč pro dospělého. Ceník poskytoval samozřejmě další 
možnosti slev podle kategorie návštěvníků a podle doby plavání. 

Vedoucím Městského bazénu byl Mgr. Miloš Bukač. 
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Městská sauna 
Zaznamenala pokles návštěvnosti z 5407 v minulém roce na 3600. Sauna byla týdně 

otevřena 24 hodin pro muže a 22 hodin pro ženy, jednorázová vstupenka stála 80,- Kč a 
permanentka na 10 vstupů + 1 zdarma 700,- Kč. Vedoucím byl Milan Vobecký, DiS. 

 
Orka Florbal 
Družstva se účastnila několika turnajů, např. Nisa Open v Liberci a mezinárodních 

turnajů Prague Games a Czech Open. Muži získali 4. místo v 2. lize, junioři 4. místo a dorostenci 
6. místo v 1. regionální lize, starší žáci 8. místo v 1. lize, mladší žáci 4. místo v 1. regionálním 
přeboru a elévové 10. místo v 1. lize. 

26. prosince v sokolovně klub uspořádal Memoriál Štěpána Myslivce, vánoční turnaj 
současných i bývalých hráčů Orky jako vzpomínku na svého hráče, který tragicky zahynul na 
Silvestra 2005 pod lavinou v Západních Tatrách. 

Předsedou oddílu byl Mgr. Filip Šuman, zároveň prezident České florbalové unie a 
předseda soutěžní komise při Mezinárodní florbalové federaci (IFF). 

 
FBK Čelákovice, florbalový klub 
Muži se umístili na 7. místě v Pražském a Středočeském přeboru mužů. Předsedou klubu 

byl Tomáš Holcman.  
 
Tenisový klub Čelákovice 
Družstvo dospělých skončilo na 5. místě krajské soutěže 1. třídy – B, starší žáci na 8. 

místě krajské soutěže 1. třídy – B. Dorostenka Klára Dvořáková byla v okresním přeboru druhá 
v dvouhře a třetí ve čtyřhře. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 
 
SK Union – fotbal 
Muži se tradičně účastnili zimního turnaje Meteoru a skončili na 9. místě, dorostenci 

zimní turnaj v Neratovicích vyhráli a na Polabském mezinárodním velikonočním turnaji byli 
druzí. 

Závěr ligových soutěží nedopadl dobře. 12. května odešel trenér mužů Radovan 
Hromádko a tým dovedl k záchraně v divizi Milan Šikl. Muži skončili dvanáctí v 16místné tabulce 
se statistikou zápasů 11:3:16 a se skóre 35:51. V červenci přišel k týmu nový trenér Michal 
Petrouš., u st. dorostu Milan Koch. 

Starší dorost dohrál na 3. pozici od konce tabulky a po 5 letech opustil divizi. Trenér 
Pavel Hájek byl vystřídán Milanem Kochem. Sestup do krajského přeboru čekal i na mladší 
dorost a starší i mladší žáci ukončili sezónu shodně na 14. místě tabulky krajského přeboru. 

V roce 2008 byla významně modernizována technická základna Unionu: V únoru vyhlásil 
ČMFS výběrové řízení na získání umělého povrchu v ceně 1 mil. Kč pro minihřiště z projektu 
UEFA Hattrick Programme 1. V červnu uzavřelo Město s ČMFS smlouvu o spolupráci na 
projektu výstavby unifikovaného minihřiště s umělým povrchem, mantinely a osvětlením typu 
„Grassroots UEFA“ a hřiště vybudovala od srpna do října brněnská firma Prostavby (dále viz 
zápis za říjen). 

Z dotace Středočeského kraje a z vlastních prostředků klubu byla dokončena 2. etapa 
rekonstrukce kabin a sprch na stadionu U Hájku.  

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
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SK Záluží 
A-mužstvo obsadilo 4. místo v okresním přeboru III. třídy a B-mužstvo 8. místo 

v okresním přeboru IV. třídy. Předsedou klubu byl Leoš Fridrich. 
 
1. nohejbalový klub 
A mužstvo obsadilo 4. místo na 40. MČR v srpnu v Karlových Varech. V 1. lize 

postoupilo do play-off, v němž byl výsledek dlouho nerozhodný. Hráči Jiří Kyliánek, Michal 
Kolenský, Michal Doucek, Martin Spilka, Martin Flekač, Bohuslav Mareček, František Krčál a 
Michal Motl porazili 18. října na soupeřově hřišti NK Janovice nad Úhlavou až ve 3. utkání 
v poměru 4:5 a pro sezónu 2009 si tak zajistili postup do extraligy (příloha č. 78/08). 

B mužstvo mužů hrálo krajský přebor. Dorostenci Vedral a Čejka se 6. prosince zúčastnili 
turnaje Poslední smeč dorostu 2008, a ačkoli nezískali medailové ocenění, podařilo se jim ve 
čtvrtfinále porazit úřadující slovenské mistry světa z Revúce. 

 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice 
Muži dosáhli na 5. místo v Krajském přeboru 1. třídy, ženy rovněž na 5. místo v 

Krajském přeboru 2. třídy, skupině A. Club uspořádal mj. 14. – 15. června celostátní turnaj žen 
ČP Kooperativa Cup a 16. srpna Pohár Polabí. 

Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 
 
Oddíl turistiky TJ Spartak 
Na výroční členské schůzi v únoru byl předsedou klubu zvolen Ing. Luboš Choura. Členy 

výboru byli Ing. Ladislav Bžoněk, Mgr. Jana Dvořáková, Irma Levá, František Musílek a Emil 
Snítilý. Odbor uspořádal jako v minulých letech lednový Tříkrálový pochod a dubnový pochod  
Jarní přírodou, členové oddílu se vydali celkem na 50 pochodů a 11 odvážných se v srpnu 
zúčastnilo několikadenního přechodu Nízkých Tater. Osvěžením byla únorová vycházka po 
pamětihodnostech a neznámých místech Brandýsa n. Lab. připravená manželi Šilarovými. 
Každoroční společnou týdenní dovolenou strávili turisté v penzionu Borovanský mlýn na úpatí 
Novohradských hor. 

29. listopadu turisté oslavili 70. narozeniny Ladislava Plcha, jenž stál v čele oddílu 30 let 
až do února tohoto roku. Od ústředí Klubu českých turistů obdržel veřejné uznání s medailí „Za 
mimořádně prospěšnou činnost pro Klub českých turistů“. Jako aktivní turista se zúčastnil 16.506 
organizovaných pochodů. 

Na konci roku měl odbor 58 členů, z toho 40 žen. 51 členů byli již důchodci, 7 
v produktivním věku a jen 2 byli mladší 26 let. 

 
RC klub TJ Spartak 
Klub má přes 50 členů, kteří se věnují závodům modelů automobilů v poměru 1:10 na 

moderní asfaltové dráze v areálu Městského stadionu. V sezóně trvající od května do října 
uspořádali po 8 závodech pro 3 kategorie modelů se spalovacím a elektrickým motorem a letos 
nově 5 závodů pro modely motocyklů v poměru 1:5. Členové klubu obsazují v závodech 
pravidelně čelní místa: Vítězem v kategorii spalovacích motorů byl Jan Zeman, v kategorii 
spalovacích motorů se zvýšeným výkonem a v kategorii elektrických motorů Miloslav Stehlík a 
novou soutěž motocyklů vyhrál Roman Hašek. 

Mimo sezónu závodí členové v sokolovně s modely v poměru 1:18. Předsedou klubu byl 
Pavel Holub. 
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POLITICKÉ STRANY 
 
Česká strana sociálně demokratická 
Městská organizace měla 20 členů, Ing. Josef Knap byl ze strany vyloučen. Na výroční 

členské schůzi bylo zvoleno nové vedení organizace: Předsedou se stal Petr Bařina, 
místopředsedy Jana Poklopová a Jaroslav Korec. P. Bařina se stal zároveň místopředsedou 
okresního výkonného výboru a Antonín Dvořák byl potvrzen jako tajemník OVV. 

 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Městská organizace se skládá z 6 základních organizací. Je to jedna z největších organizací 

na okrese, v okresním výboru je zastoupena 4 členy, další 4 členové a sympatizující jsou za tuto 
stranu členy výborů Zastupitelstva a komisí Rady města. Na začátku roku měla 100 členů, na 
konci roku 87. Předsedou městského výboru byl Julius Masár.  

Akce pro veřejnost jsou popsány v měsíčních zápisech. V tomto roce se členové 
angažovali v kampani proti výstavbě amerického radaru v Brdech – sbírali podpisy pod petici za 
referendum o radaru a účastnili se protestního pochodu v Míšově. V létě spoluorganizovali 
dětský tábor v Lásenici u Jindřichova Hradce (příloha č. 79/08). 

 
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 
Členové pečovali jako v minulých letech o pořádek v okolí římskokatolického kostela, kde 

je největším problémem velké množství spadaného listí. 11. května, na Den matek, zorganizovali 
předávání karafiátů. Ve vnitrostranickém životě se organizace soustředila na kampaň před 
volbami do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Evropského parlamentu. 

Místní organizace strany měla 18 členů, jeho předsedkyní byla Hana Hladká.  
 
Občanská demokratická strana 
7. ledna zvolil místní sněm novou radu Místního sdružení na období 1. 2. 2008 – 31. 1. 

2010 ve složení Josef Pátek – předseda, Ing. Milan Moravec – místopředseda, Stanislav Jonáš, 
Jarmila Šmerhová a Ing. Josef Šalda – členové rady. Místní sdružení mělo 18 členů z Čelákovic, 
Jiren, Nehvizd a Vyšehořovic. 

5 zastupitelů za ODS předložilo Zastupitelstvu podklady k jednání o novém jednacím 
řádu, o archeologické činnosti Muzea, o řešení neuspokojivého stavu železničních objektů ve 
městě, o propagaci města aj. Vždy před zasedáním Zastupitelstva pořádalo MS ODS veřejnou 
diskusi s občany. Další veřejné akce ODS jsou zmíněny v měsíčních zápisech. 

Politika se nemusí vždy brát tak vážně: V 1. ročníku turnaje „ODS Říčany Petanque Open 
2008“ získal tým MS Čelákovice 4. místo mezi místními sdruženími strany v okrese Praha-východ 
(příloha č. 80/08). 

  
Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté 
Členové SNK-ED pomohli při získání dotace z prostředků Středočeského kraje na 

projekt „Rozšíření sběrného dvora města“ pro Technické služby ve výši 680.000,- Kč, což 
pokrylo 80 % nákladů na pořízení nové technologie. 

Za tuto volební stranu pracovali Ing. Jiří Drahovzal ve finančním výboru Zastupitelstva 
města a Ing. Marie Pospíchalová v sociální komisi Rady města. Strana má ve městě 3 členy. 

 
 
 
 
 



 464

CÍRKVE 
 
Církev římskokatolická 
Čelákovická farnost jako součást staroboleslavského vikariátu zahrnuje od r. 2006 kostely 

v Čelákovicích, Nehvizdech, Mochově, Přerově n. L., Vyšehořovicích, Vykáni a Semicích. 
Duchovní správcem farnosti byl P. Richard Scheuch, v Přerově sloužil pomocný duchovní P. 
Lubomír Neugebauer (duchovní správce přerovské farnosti od 1. 9. 1973 do 31. 12. 2005). 

Na děkanství probíhalo vyučování náboženství a zpravidla jednou měsíčně v pátek se 
konaly biblické hodiny. Svou tradici zde má i lednová ekumenická pobožnost za jednotu 
křesťanů, v březnu proběhl na děkanství ekumenický Den modliteb sestavený ženami z Guayany. 
Katoličtí farníci se 8. listopadu v ZŠ Kostelní zúčastnili ekumenické biblické soutěže 10 
tříčlenných družstev ve znalostech o prvních izraelských králích. Spolek pro varhanní hudbu 
uspořádal v tomto roce v čelákovickém kostele 5 koncertů (viz měsíční zápisy). 

Dílčí opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie (malování, oprava okenic na věži) si 
vyžádaly náklad asi 200 tis. Kč, generální oprava varhan v kostele sv. Václava v Nehvizdech stála 
63 tis. Kč. 

 
Církev československá husitská 
Vedle pravidelných nedělních a svátečních bohoslužeb se v Husově sboru konalo 8 křtů, 

5 pohřbů, byly uloženy 2 urny, provedeny jedny zásnuby, uzavřena 2 manželství a oslaveno 1 
manželské jubileum. Někteří členové obce se účastnili Generální synody, diecézního shromáždění 
a celocírkevního sněmu, farářka je také členkou Fóra křesťanských žen. 10. října se členové obce 
vypravili do Sudoměře na setkání organizované náboženskou obcí v Kostelní Lhotě u příležitosti 
výroční smrti Jana Žižky z Trocnova. 

V letních měsících pracoval správce sboru s 3 dobrovolníky na úpravě farní zahrady a 30. 
října byl zkolaudován rekonstruovaný služební byt. 

Z činnosti obce zaměřené na veřejnost jmenujme dubnové víkendové setkání rodin 
s malými dětmi, říjnové zahájení provozu půjčovny zdravotnických pomůcek a klubu seniorů. 
Pro děti od 3 do 12 let byla v říjnu zahájena sobotní výuka náboženství, 6. prosince se konala 
mikulášská besídka. 

Před vánočními svátky oslavila farářka Mgr. Jana Špaková 70. narozeniny. Děkovnou 
bohoslužbu vedl patriarcha církve ThDr. Tomáš Butta. Půlnoční bohoslužba 24. prosince, na níž 
Ekumenický sbor řízený Mgr. Josefem Špakem zpívá koledy, je vždy hojně navštěvována 
veřejností. 

Rada starších byla zvolena 24. února. Předsedou byl zvolen JUDr. Jiří Červinka a členy 
Mgr. Jana Špaková (duchovní), Libuše Bartošová, Václav Bodlák, Eva Mayerová, Miroslava 
Muchová, Ing. Miroslava Poloprutská (pastorační asistentka, správkyně matriky a kolumbária), 
Ing arch. Ivan Vaňousek a Hana Zbírkovská (příloha č. 82/08). 

 
Církev bratrská 
Kazatelská stanice měla na konci roku 32 členů, z nichž asi polovina je z Čelákovic a další 

dojíždějí z Milovic, Lysé n. L., Mochova, Nehvizd, Zelenče a Lázní Toušeň. Nedělní bohoslužeb 
se účastní asi 40 věřících. V čele staršovstva byl Marshall Brown, Ph.D., členy Petr Luhan a Eva 
Tošovská. 

Letos byl dokončen proces organizačního osamostatnění. V září byla podána žádost o 
zřízení samostatného sboru a v prosinci rozhodla Rada Církve bratrské o jeho zřízení k 1. 1. 
2009.  

Duchovní život církevního společenství se vedle bohoslužeb odehrával v podobě nedělní 
školy pro děti, čtvrtečních schůzek starších dětí a mládeže, čtvrtečních biblických hodin (letos 
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s tématem Janova evangelia), sborových dnů (5. neděli v měsíci společný oběd v modlitebně a 
program s hostem nebo společná vycházka). V pondělí odpoledne se v modlitebně otvírá klub 
pro děti z města i okolí. Členové stanice uspořádali v létě dva souběžné tábory u Plasnice 
v Orlických horách, a sice tábor s výukou angličtiny s lektory z Oregonu a dětský tábor. Obou 
táborů se účastnilo kolem stovky lidí. 

Věřící se podíleli i na ekumenickém životě čelákovických křesťanů, především zpěvem 
v ekumenickém sboru. Družstvo Církve bratrské zvítězilo v 8. ročníku ekumenické soutěže 
v biblických znalostech (příloha č. 83/08). 

 
 

SPOLKY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ  
 
Osadní výbor Záluží 
Výbor měl 9 členů: Roman Přívozník – předseda, Jana Bartošová, Věra Bošková, Ludmila 

Forejtová, Josef Hruška, Dana Kratochvílová, Petra Kuželová, MVDr. Jan Mecera a Jaroslav 
Žižka. Pro děti výbor uspořádal pálení čarodějnic, dětský den, rozloučení s prázdninami, 1. 
listopadu 3. roční běhu Zálužím, jehož se účastnilo 31 dětí, a mikulášskou nadílku pro 46 dětí 
v rozšířené klubovně na hřišti. Velkou odezvu měla beseda s MUDr. Skalickou 24. listopadu na 
téma péče o zdraví. Výbor předával drobné dary k narozeninám občanům starším 70 let.  

 
Osadní výbor Sedlčánky-Císařská Kuchyně 
Výbor měl 5 členů: František Jarolím – předseda, Rudolf Benda, Jan Kubeš, Pavel Šnajdr 

a Hana Větrovcová. Vyslal svého zástupce do hodnotící komisi pro výběr stavební firmy na 
rekonstrukci Družstevní ulice, který se také v průběhu stavby účastnil kontrolních dnů.  

Osadní výbor je také organizátorem kulturního života obce. Spolu se Sokolem a 
dobrovolnými hasiči se podílel se na přípravě akcí pro děti, jako byl jarní karneval, oslava 
Mezinárodního dne dětí, pálení čarodějnic a mikulášská nadílka, uspořádal vzpomínku na padlé 
v obou světových válkách 28. října u pomníku padlých a postaral se o výzdobu kapličky pro 
vánoční a novoroční setkání.  

 
Mateřské centrum 
Toto občanské sdružení vzniklo r . 1998. O 3 roky později stálo při zrodu Sítě mateřských 

center v ČR a je nositelem titulu Společnost přátelská rodině. V tomto roce mělo 19 členek, 
výbor tvořily Jana Krejčí, Ivana Turinská a Monika Žatečková. 

Z pestrých a přitažlivých programů, které maminky pořádaly, jmenujme aerobik, výtvarné 
dílny, kurz pro budoucí rodiče, klub dvojčat a vícerčat, hudební školičku, výuku angličtiny, 
cvičení, pohádky a lidové tance, cvičení pro ženy, kurz znakové řeči pro slyšící batolata, návštěvu 
Městské knihovny a letošní novinku – miniškoličku pro děti od 3 let, které se chystají do 
mateřské školy. Dopoledních programů se zúčastnilo celkem 2.362 dětí. Navštívily dále 
mateřskou školu v Přerově n. Lab., vyjížděly na cyklistické výlety s rodiči, plavili se s místními 
vodáky a tradičně pouštěly draky a pochodovaly v lampiónovém průvodu. 

Z programů pro rodiče je nutno zmínit křesťanské setkání rodičů, kurz angličtiny, kurz 
první pomoci dětem a pořad pro maminky „Jak přežít mateřskou“. 

Centrum uspořádalo 4 letní tábory: Tábor s angličtinou a s rodilým mluvčím pro rodiče a 
děti od 3 do 8 let ve Velkých Losinách, v Desné pro nejmenší děti s táborovou hrou „Víla 
Amálka a její skřítci“, dále v Jabkenicích pro děti od 2 do 6 let s táborovou hrou „Jedeme do 
Afriky“ a v Radíkově pro děti od 6 do 10 let s táborovou hrou „Asterix a Obelix“ (příloha č. 
84/08). 
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Smíšená organizace zdravotně postižených 
Organizace sdružovala 343 občanů (o 16 méně než loni), z toho 252 žen, z Čelákovic 

(255), Nehvizd, Vyšehořovic, Mochova, Horoušan, Kozovaz, Lázní Toušeň, Milovic, Prahy, 
Skorkova a Staré Boleslavi. Podle klasifikace zdravotního postižení bylo nejvíce občanů tělesně 
postižených (158), dále vnitřně (157), zrakově (16) a sluchově (12). Dvě třetiny členů bylo ve věku 
60 – 79 let. 

Pro své členy organizace zajišťovala plavání a rehabilitaci v Městském bazénu a účast na 
rekondičních akcích pořádaných jinými subjekty. Uspořádala dva jednodenní zájezdy do Polska a 
návštěvu dvou představení v městském divadle v Mladé Boleslavi. 

Organizaci vedl 9členný výbor ve složení Jaroslav Smolík – předseda, Stanislav Červenka, 
Radmila Kolenská, Václav Purnoch, Jaroslava Baltová, Jindřiška Šeráková, Alena Benešová, Anna 
Malá a František Hertl Příloha č. 85/08). 

 
Junák – svaz skautů a skautek 
Čelákovické středisko v čele s vůdce střediska Václavem Špačkem má téměř 100 členů ve 

4 oddílech: Vlčata, Světlušky a skautky, Roveři a Rangers a Poutníci.  
Vedle pravidelných schůzek se skauti a skautky účastnili různých závodů a výprav. 

V lednu obsadily skautky v závodě 3členných hlídek „Praha plná strašidel“ 14. místo z asi 60 
družstev, účastnili se také večerní hry v Brandýse „Po stopách polabských strašidel“. V únoru 
podniklo celé středisko zimní přechod Brd z Mníšku do Řevnic a o týden později se starší skauti 
zúčastnili nočního přechodu Brd.  

V dubnu čekala na skauty tradiční soutěž ALKO v Pardubicích, při níž se dlouhodobě 
sbírají hliníková víčka z kelímků a obaly od čokolád. V květnu se účastnili jamboree v Plzni a 
podnikli celostřediskovou výpravu do Měsíčního údolí na Blanici poblíž Vlašimi. 

14. 6. zvítězil tým dívek ve věku 6 – 11 let v krajském kole Závodu vlčat a světlušek 
v Benátkách nad Jizerou a Světlušky obsadily výborné 6. místo v celostátním kole konaném v září 
v Olomouci. 

O prázdninách se konal dosud největší dvoutýdenní tábor pro 50 skautů v polesí Dobrá 
voda u Dobříše s hlavním tématem Příběh egyptské mumie. 20. 9. se10 skautů zúčastnilo setkání 
skautů na Kocábě u Štěchovic, při němž byl odhalem pomník zakladatele hnutí A. B. Svojsíka. 

Po zářijové výpravě na hrad Rotštejn následovala 11. 10. celoměstská hra „Chyťte 
Čeláka“, jíž se účastnilo 40 družstev z příchozích občanů. O podzimních prázdninách podnikli 
skauti výpravu na Králický Sněžník a Praděd. Začátkem prosince byla vyhodnocena soutěž 
Polibek múzy, v níž byla oceněna fotografie Anny Poloprutské „Dvojčata“ a prsteny Ondřeje 
Pařízka z plexiskla, mědi a hliníku. 

22. 11. uzavřeli v Husově sboru manželství členové střediska Anna Poloprutská 
(kronikářka Netyka) a Jaroslav Rada. 

 
Občanské sdružení Sojka-spolek mladých 

 Sdružení sídlící v Čelákovicích působí na celostátní úrovni, organizuje kontakty české a 
německé mládeže. Sojka pořádá každoroční velikonoční a letní tábory spolu s partnerskou 
německou organizací Sudetendeutsche Jugend (SdJ). Letošní velikonoční tábor se konal v 
Račicích nad Berounkou a jeho tématem byl „Průchod 2. polovinou 20. století“. Letní tábory v 
Gaisthalu v Horní Falci byly určeny pro mládež ve věku 13 – 16 let (téma „Krimi“ - lidská práva, 
světové kultury) a pro děti ve věku 9 – 13 let (téma „Putování Malého prince“). 
 Zástupce Sojky se jako jediný český host účastnil Sudetoněmeckých dnů v Norimberku, 
kde informoval o výsledcích spolupráce Sojky a SdJ. Sdružení spoluorganizovalo česko-německý 
seminář o Pražském jaru 1968 a vyslalo své delegáty na seminář „Alles klar?“ pořádaný 
plzeňským koordinačním centrem česko-německých výměn Tandem.   
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 Sdružení mělo v tomto roce kolem 140 členů. Řídí ho 9členná Rada v čele s Petrem 
Vondruškou, výkonnou místopředsedkyní je Tereza Pražská (Čelákovice), místopředsedou Pavel 
Bobek (příloha č. 86/08). 

 
Sdružení dobrovolných hasičů 
K 31. 12. mělo sdružení 75 členů, z toho 49 mužů, 11 žen a 15 dětí. Výjezdová jednotka 

JPO III/2 měla 24 členů a v tomto roce zasahovali v 85 případech. 
Hasiči odpracovali celkem 1117 hodin na údržbě výzbroje, výstroje a techniky. Zúčastnili 

se 1 námětového cvičení, absolvovali 3 stáže u profesionálních hasičů ve Staré Boleslavi, svou 
techniku předvedli na dni hasičů na Výstavišti v Lysé n. L. a na několika dětských dnech. 
Družstva dospělých se zúčastnila 5 soutěží, ale největší úspěch zaznamenalo družstvo dorostenek, 
které po vítězství v okresní hře Plamen obsadilo 9. místo v krajském kole 15. června v Nymburce. 
Mladší žáci obsadili 8. místo v branném závodě v Nových Jirnech. Jako každý rok uspořádali 
hasiči dětský letní tábor v Miličíně. 

Starostou Sdružení byl Miloš Fridrich, velitelem výjezdové jednotky Jiří Hanzl. 
 
 
Výtvarná dílna Labyrint 
Dílna pořádala kurzy tvorby keramických reliéfů v dřevěných rámečcích, keramických 

obalů na květináče, vitráží, tiffany, kurzy batikování, smaltu, keramiky se zapékaným sklem, 
dekupáže, tvorby náušnic ad. 

O prázdninách připravila 2 pětidenní kurzy pro děti pod názvem Cesta do pravěku 
s návštěvou u lovců mamutů. Děti se učily starým výtvarným technikám, vaření v pravěké 
kuchyni, šití tradičních oděvů, vypalování keramiky v hliněné peci a přenocovaly v pravěké chýši. 
Ve školním roce 2007/08 zde probíhaly odpolední dvouhodinové výtvarné kurzy pro děti od 6 
do 15 let. 

 
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností 
Základní organizace sídlí v Rybářské ul. v budově č.p. 161 známé jako „Bosna“. 

Vedoucím je Vojtěch Skála, organizace má 11 členů a zabývá se stavbou modelů letadel a lodí. 
 
Občanské sdružení Klub přátel Jana Zacha 
Sdružení pořádá veřejná vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha – představení loutkového 

divadla v sále školy, Svatojánskou pouť ve Tvrzi, soustředění tanečního oboru, vystoupení při 
adventních slavnostech ad. Finančně zajišťuje nákup pomůcek pro žáky školy. V čele sdružení 
stál Pavel Lhoták. 

Sdružení vydalo na jaře sborník „Písničky a říkadla z Polabí“ v nákladu 1000 ks a s 
finančním příspěvkem Města ve výši 15.000,- Kč. 25 písní vybral a upravil Bohumír Hanžlík, 
sborník ilustrovala Jolana Fenclová. Tato výtvarnice, učitelka ZUŠ, která ilustrovala také vánoční 
číslo Zpravodaje města Čelákovic, vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara, obor 
propagační výtvarnictví, a v dalším studiu obor paličkovaná krajka, výšivka, tkaní a restaurování 
tapisérií (příloha č. 87/08). 

 
Občanské sdružení Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 
Sdružení uspořádalo 29. února maturitní ples Gymnázia, v červnu odměnilo nejlepší žáky 

školy hodnotnými věcnými dary. Počet členů se v září a v říjnu zvýšil na 46, ale v závěru roku 
mnoho členů včetně celého hlavního výboru sdružení opustilo. 4. listopadu bylo zvolení nové 
vedení sdružení ve složení Ing. Radomíra Kopecká – předsedkyně, Ing. Robert Berný, Magdalena 
Pospíchalová, Josef Struž a Václav Špaček.   
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Občanské sdružení Spolek pro varhanní hudbu 
Spolek propaguje chrámovou, duchovní a historickou hudbu a usiluje o obnovu varhan 

v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zorganizoval 5 benefičních koncertů 
s výtěžkem ze vstupného ve výši 16.682,- Kč, jenž je určen právě na obnovu varhan. 

V listopadu 2008 navštívili Spolek všichni tři organologové pražského arcibiskupství Mgr. 
Pavel Černý, Mgr. Marek Čihař a Štěpán Svoboda a oznámili, že nelze očekávat přestěhování 
varhan z Javorné na Karlovarsku, o němž se uvažovalo v minulých letech, protože vyřešení 
majetkoprávních vztahů objektu v Javorné je v nedohlednu. Organologové proto zpracují 
rámcový koncept návrhu nových varhan, jenž bude postoupen varhanářským firmám.  

Předsedou Spolku byl Dr. Ing. Ludvík Adámek, místopředsedkyní MUDr. Michaela 
Petišková a dalšími členy správní rady byli Ing. Zora Leypoldová Iglová, Miroslav Leypold Iglo, 
Michaela Kmječová a PaedDr. Vilibald Knob. Manželé Iglovi v průběhu roku se Spolku 
vystoupili, funkce hospodářky se ujala Pavla Janáčová (příloha č. 88/08). 

 
Občanské sdružení Spolek přátel čelákovického muzea 
Sdružení uspořádalo v tomto roce 8 koncertů, 1 literárně-hudební pořad, vzpomínkový 

večer na Emila Kaplánka, 1 cestovatelskou přednášku a vystoupení tanečního souboru a skupiny 
historického šermu. Koncerty mohly být provedeny díky finanční podpoře Města a díky 
sponzorským darů manželů Chourových a doc. P. Mgr. Michala Kaplánka, Th.D. Akcí, 
popsaných v měsíčních zápisech, se zúčastnilo celkem 493 návštěvníků. Sdružení mělo na konci 
roku 70 členů; vedle 53 místních to bylo 7 z Prahy, 4 ze Skorkova, 2 z Lázní Toušeň a po jednom 
z Mochova, Poděbrad, Brandýsa n. L. a Záp. 

Složení správní rady se nezměnilo, pracovala ve složení Václav Dragoun, Jana Forejtová, 
Miroslav Leypold Iglo, Mgr. Jaroslava Musílková a předseda Petr Polnický (příloha č. 89/08).  

 
Občanské sdružení Dlouhá cesta 
Sdružuje rodiče, kterým zemřelo dítě, a rozvíjí několik projektů zaměřených na překonání 

s tím spojených traumat. Projekt Barevný anděl je určen sourozencům zemřelých dětí a letos 
pomohl při přestavbě 4 dětských pokojů. Byl zahájen projekt Prázdná kolébka určený rodičům, 
jimž zemřelo dítě před narozením nebo krátce po narození. V rámci projektu Nejste sami (s 
finanční podporou Města Čelákovic) bylo vyškoleno 20 rodičů a rodinných příslušníků jako 
laických poradců novým členům sdružení. 

Sdružení dále uspořádalo březnový vzpomínkový pochod na Táborsku, 6 setkání rodičů 
v Praze a v Brně a sportovní jednodenní benefiční akci Neděle pro vaše srdce v listopadu v Praze 
ve spolupráci s cestovní kanceláří Capro, s. r. o. Významnou veřejnou akcí byla výstava prací 
zemřelých dětí pod názvem Láskyplné vzpomínky, která se uskutečnila v říjnu v Městské 
knihovně. 

Radu sdružení tvoří Martina Hráská, Bibiana Wildnerová, Mgr. Emilie Mácová, Jitka 
Ševčíková a Alice Nejmanová. 

 
Občanské sdružení Czela.Net 
Sdružení provozuje lokální internetovou síť a rozšiřuje ji pomocí optických kabelů. 

Dokončena byla síť v Rumunské ul., připravovalo se rozšíření do ulic J. Zeyera a Volmanovy a 
k rodinným domkům Za Dráhou. Byl připraven projekt na protlak pod železničním náspem, aby 
se optické kabely dostaly do Jiřiny.   

V tomto roce mělo sdružení 865 členů. V budově CMC na náměstí byla zřízena klubovna, 
pro zvládnutí narůstající administrativy byla přijata asistentka. Rada sdružení pracovala po 
odchodu Michala Vondráčka ve složení Miloslav Dvořák, Petr Hájek, Jan Chmelenský, Aleš 
Kužílek a nově Pavel Vyskočil. 
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Klub seniorů 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu a sociální komise připravila pro 

seniory 3 jarní autobusové zájezdy do Zoologické a Botanické zahrady v Liberci, na zámky 
Krásný Dvůr a Chyše a na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. 3. prosince se uskutečnilo 
tradiční vánoční setkání pro seniory v Kulturním domě s kapelou Radost a Veselinka Zdeňka 
Švancara, která vystoupila s pásmem evergreenů nazvaným „Písničky, které nestárnou“. Setkání 
se zúčastnilo asi 250 seniorů. 

 
Český svaz chovatelů 
Na výroční členské schůzi 29. února byl zvolen 12členný výbor na další 5leté období ve 

složení: Předseda - Petr Bajer, jednatelka – Olga Vašíčková, vedoucí odborů: králíci – Zdeněk 
Kohler, drůbež – Dobromil Volný, holubi – Oldřich Hruška, exotické ptactvo – Karel Šenkýř, 
akvaristika a teraristika – Lubomír Paul, předseda revizní komise – Ing. Josef Kadeřávek.   

Základní organizace uspořádala oblastní a okresní výstavu zvířat (viz zápisy za červen a 
září) a 10 prodejních trhů spojených s chovatelskou a houbařskou poradnou. 

Chovatelé se zúčastnili místních, okresních, oblastních a celostátních výstav ve Staré 
Boleslavi, Ovčárech, Mukařově, Ondřejově, Všestarech, Sadské, Lysé n. L., Kralupech n. Vlt., 
Chlumíně, Slušticích, Týništi n. Orl., Úvalech, Cítově, Klatovech, Kolíně, Milovicích a Březové u 
Sokolova a přivezli mnoho cenných úspěchů: P. Bajer získal na 9 výstavách 22 čestných cen a 
pohárů, mj. pohár za 1. místo na výstavě v Úvalech a pohár v okresní soutěži ve Slušticích, kde 
celá zákl. organizace obsadila 2. místo mezi chovateli drůbeže a 3. místo mezi chovateli králíků. 
Tomáš Ponya získal pohár za nejlepšího samce kastorexe na celostátní výstavě mláďat v Březové. 
Další poháry získali Zdeněk Kohler, Václav Steinbach, Michal Vosáhlo a Michal Grafek (příloha 
č. 90/08). 

 
Mykologický kroužek při Českém svazu chovatelů 
Kroužek pořádal v duchu osvědčené tradice houbařskou poradnu v rámci akvaristické 

burzy na děkanství a v září připravil velkou houbařskou výstavu, která se stále více prosazuje 
v povědomí českých houbařů, jak je vidět na složení návštěvníků. Na letošní výstavě se podíleli P. 
Bajer, P. Macháček, P. Kadeřávek, M. Lexa ad. Konaly se besedy s pozvanými odborníky a 
naučná výprava s poznáváním zimních hub z Čelákovic do Byšiček. 

Tento rok byl houbařsky průměrný, bylo více jarních hub, ale další část roku byla v Polabí 
suchá, což ztížilo sběr exponátů pro podzimní výstavu: Členové kroužku sjezdili takřka polovinu 
Čech, ale exempláře pro výstavu shromáždili vynikající (viz zápis za září). 

V únoru oslavil šedesátiny vedoucí kroužku Ing. Josef Kadeřávek.  
 
Český rybářský svaz 
Při zarybňování revírů bylo vypuštěno 12.350 ks ryb do Labe, 12.950 ks do tůně Řehačka 

a 9.600 ks do Gráda v celkové ceně 477.425,75 Kč a hmotnosti téměř 102 q. Na zarybnění Labe 
se podle smlouvy podílí kolínská firma Lučební závody Draslovka, a. s., viník ekologické havárie 
z ledna 2006. Členové místní organizace brigádnicky čistili břehy svých revírů od odpadků 
(naplnily 2 nákladní auta), v zimě prořezávali led. Hlavní investiční akcí bylo dokončení výstavby 
sociálního zařízení na Řehačce, které si vyžádalo náklad 140 tis. Kč a 650 pracovních hodin a na 
němž se podíleli především pp. Bouška, Doutnáč, Hronek, Hyka, Karpíšek, Syrový a Venuš. 

Místní organizace měla 850 členů, předsedou místní organizace byl Antonín Hronek, 
hospodářem Miroslav Buriánek. Do dětského kroužku vedeného Josefem Mrázkem a Pavlem 
Jindřichem ml. docházelo 9 dětí. 10. – 11. května děti tábořily v chatě na Řehačce, uklízely revír a 
zaznamenali pěkné úlovky – 4 úhoře. 

 
Český zahrádkářský svaz 
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Místní organizace měla v tomto roce 260 členů. Výbor se letos soustředil na kontrolní dny 
v jednotlivých koloniích, uspořádal podzimní zájezd na výstavu ovoce do Pěnčína spojenou 
s ochutnávkou ovoce. Zájemci zde získali nové, rezistentní odrůdy jabloní, které pomohou 
zpestřit a omladit škálu zde pěstovaných druhů. Sezóna byla zakončena tradičním večírkem 
s tombolou v restauraci Na Nové, na němž hrála kapela Radost-Veselinka. 

14. března uplynulo 50 let od založení místní organizace zahrádkářů (celostátní organizace 
vznikla r. 1957, kdy byla tehdejším vedením státu povolena s cílem nahradit škody na ovocných 
stromech po kruté zimě r. 1956) z iniciativy Vincence Urbáška. Organizace měla zprvu 18 členů. 
V dubnu 1960 získala pozemky pro první kolonii mezi ul. Matěje Červenky a Fügnerovou, další 
následovaly v l. 1964, 1982 a 1987. 

Předsedou místní organizace byl Václav Bartůněk. 
 
Myslivecké sdružení 
Střelecká sezóna přinesla členům sdružení četné úspěchy. Roman Valenta zvítězil ve 

Velikonočním závodě ve střelbě na baterii ve Staré Boleslavi, v okresním přeboru ve střelbě 
z malorážky na čelákovické střelnici získalo družstvo V. Kobera, Z. Kučera a J. Jareš 2. místo, J. 
Jareš vyhrál květnový okresní přebor ve střelbě na baterii ve Staré Boleslavi a v kategorii družstev 
zvítězili R. Valenta, J. Jareš a J. Řezníček. Střelci se účastnili i podzimního Hruškova memoriálu, 
Václavského střílení a Velké ceny Houštky. 

Myslivci mají 8 lovecky upotřebitelných ohařů a 5 lovecky upotřebitelných psů malých 
plemen. Letos uspořádali 3 kynologické akce: Speciální vodní práce, zářijový Kynologický trojboj-
memoriál Jarmila Pařízka s účastí 14 ohařů a Memoriál Václava Vančury. Příprava kynologických 
akcí ležela na bedrech Ivana Drbohlava.  

Statistika ulovené zvěře je obsáhlá: 434 zajíců, 54 bažantích kohoutů, 417 kachen, 12 
srnců, 5 srn a 5 srnčat a 7 divokých prasat. Ze zvěře myslivosti škodící bylo uloveno 24 lišek, 1 
kuna skalní, 1 psík mývalovitý ad. Do honitby bylo vypuštěno 400 kachňat kachny divoké, která 
se z největší části podílela na zkonzumování 6.050 kg jadrného krmiva a 7.000 kg plev. 

Myslivecké sdružení mělo 40 členů průměrného věku 55,7 roku.  
 
Klub kaktusářů 
Předsedou klubu s 82 členy nejen z Čelákovic, ale z regionu od Mladé Boleslavi po 

Posázaví a od Prahy po Nymburk byl Ing. Zdeněk Červinka. Klub uspořádal v Síni Jana Zacha 
Městského muzea 4 odborné přednášky cestovatelů po amerických nalezištích (popsány 
v měsíčních zápisech). V červnu se členové podíleli na výstavách kaktusů, které proběhly 
současně v obou pražských botanických zahradách. 

1. září uspořádali kaktusáři nultý semestr „bytové botanické akademie“ na téma 
„opodstatněnost druhu a variety v nomenklaturickém systému“ s poznávací a teoretickou částí. 
Odbornými lektory byli botanik RNDr. Jiří Sádlo a zoolog RNDr. Vít Zavadil.  

V listopadu se členové účastnili výstavy sukulentů v botanické zahradě v Tróji ve skleníku 
Fata Morgana. Ing. Zdeněk Červinka byl na listopadové valné hromadě Společnosti českých a 
slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů ve Zlíně zvolen do celostátního výboru a pověřen 
funkcí místopředsedy pro Čechy.  

 
Český svaz včelařů 
15 místních včelařů patří do základní organizace ČSV v Brandýse n. Lab.-St. Boleslavi. 

Ztráty na včelstvech po zimě 2007/08 nebyly nadprůměrné: Ze 137 zbylo na jaře 94 včelstev, 2 
včelaři přišli o vše. Za finanční podpory Města byly nakoupeny léčebné prostředky na podporu 
dobrého zdravotního stavu včelstev, zejména proti infekční varroáze. Na Včelařské farmě Jiřího 
Strnada ve Štíhlicích u Mukařova nakoupili včelaři 64 včelích matek z uznaného rozmnožovacího 
chovu.  
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V sezóně 2008 vytočili čelákovičtí včelaři 2.632 kg medu a zpracovali asi 52 kg vosku. 
Ztráty na včelstvech byly zcela nahrazeny a jejich počet dosáhl 142 zvláště zásluhou MVDr. Jana 
Mecery, jenž svůj chov rozšířil na 50 včelstev. 

Včelařským důvěrníkem byl Jiří Mrňavý. 
 
 

PŘÍLOHY 
 

  1/08  Zpravodaj města Čelákovic 1/2008 – nová grafická podoba    
  2/08  pozvánka na otevření chráněného bydlení 11. 1.      
  3/08  projekt polyfunkčního městské domu Za Kovárnou    
  4/08  plakát – 2. rodinný country bál 20. 1. 
  5/08  výstava „Obrazy a obrázky“ v Městském muzeu 2. 2.    
  6/08  výstava „Kalendáře pro všední den i ozdobu“ v Lysé n. L. 2. 2. 
  7/08  seriál „Fotbalová škola“ v České televizi  
  8/08  výstava „Ohlédnutí“ v Městském muzeu 1. 3.     
  9/08  rozhovor s režisérem Jiřím Strachem      
10/08  rozhovor s Josefem Khánským, ZMČ 4/2008     
11/08  výstava „Obrazy a grafika“ v Městském muzeu 29. 3.    
12/08  celostátní konference ředitelů gymnázií 2. – 4. 4. - plakát, seznam hostů  
13/08  plakát – Vejšlap jarním Polabím 5. 4.      
14/08  otevření průchodu podnikem TOS 11. 4.     
15/08  závod dětských šlapadel a odstrkovadel 16. 4. 
16/08  plakát kulturních akcí „Jaro 2008 v Čelákovicích“    
17/08  plakát k výstavě dětských prací ke Dni Země 25. 4. 
18/08  výstava „Příroda kolem nás“ v Městském muzeu 26. 4.   
19/08  varhanní koncert v kostele Nanebevzetí P.Marie 26. 4.   
20/08  plakát KSČM – májová setkání občanů     
21/08  petice za zastavení chátrání nádraží v Čelákovicích 
22/08  soutěž Dobrák roku 22. 5.  
23/08  výstava „Malý salón“ v Městském muzeu 24. 5    
24/08  65. narozeniny ředitele Městského muzea Jaroslava Špačka, TOK 28. 5. 2008 
25/08  výstava „Pohádka se vrací“ v Městském muzeu    
26/08  petice „Za lepší budoucnost našeho Gymnázia“ z 11. 6. 2008    
   a otevřený dopis rodičů žáků školy     
27/08  oblastní výstava zvířat 13. – 15. 6.      
28/08  jízdní řád Polabského motoráčku 14. 6.  
29/08  varhanní koncert v kostele Nanebevzetí P.Marie 19. 6 
30/08  sdělení náměstkyně hejtmana Středočeského  kraje petičnímu výboru Gymnázia  
   20. 6.       
31/08  výstava „Multiply a grafika Viktora Vasarelyho“ v Městském muzeu 21. 6.           
32/08  plakát – Svatojánská divadelní pouť 21. 6 
33/08  demonstrace žáků za odstoupení ředitelky gymnázia 23. 6.(TOK 9. 7. 2008); 
   vyjádření náměstkyně hejtmana Středočeského kraje z 23. 6. 2008   
34/08  portrét klarinetistky Jany Lahodné, ZMČ 6/2008     
35/08  turnaj O Pohár starosty města Čelákovic 7. 7.   
36/09  výstava fotografií Jana Klabana v Lysé n. Labem 12. 7.      
37/09  mírový pochod Padayatra 15. 7.     
38/09  stanovisko odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva  
   kultury k zastavení archeologické činnosti Městského muzea 1. 9.                 
39/09  koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 16. 8. 
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40/08  pouťové slavnosti 16. 8. 
41/08  rozhovor s 2. místostarostou města, TOK 24. 9.         
42/08  Čelákovický magazín, vydala ODS v říjnu                  
43/08  výstava Rok 1918 a další významné mezníky v našich dějinách         
44/08  Týden knihoven 6. - 10. 10.  
45/08  literární soutěž Městské knihovny Dlouhá cesta 
46/08  volební lístky a letáky k volbám do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu 
47/08  hudební festival Jinej přístup 18. 10. 
48/08  varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 23. 10.         
49/08  koncert sboru Pražští pěvci 23. 10.                  
50/08  archeologický nález v Husově ulici, TOK 5. 11.   
51/08  výstava Šitá krajka a tkaná tapiserie v Městském muzeu 15. 11.                
52/08  34. ročník Večerního běhu městem Čelákovice  
53/08  komentář k rozpočtu na rok 2009         
54/08  rozhovor s Václavem Špačkem, TOK 10. 12.                  
55/08  zahájení adventu 29. 11.                          
56/08  komentář starosty města k proluce na náměstí 10. 12.       
57/08  výstava v Městském muzeu Vánoční betlémy a zimní krajina ve výtvarném umění  
   13. 12.                     
58/08  Adventní koncert v kostele Nanebebzetí Panny Marie 13. 12. (ZMČ 12/2008);  
   plakát 
59/08  Štědrý den a Nový rok v Sedlčánkách                    
60/08  odhalení pamětní desky zemana Káleče 27. 12.             
61/08  vítání nových občánků města na radnici v r. 2008            
62/08  penzion a restaurace Na Požárech – reklamní leták 
63/08  zpráva o. s. Semiramis o drogové situaci v Čelákovicích   
64/08  zpráva velitele Městské policie o činnosti v roce 2008  
65/08  policisté obvodního oddělení Policie ČR v Čelákovicích    
66/08  zpráva o bezpečnostní situaci v Čelákovicích v r. 2008 
67/08  přehled velkých výsadeb, kácení a ošetření dřevin v Čelákovicích v r. 2008 
68/08  statistika školství ve městě k 30. 9. 2007 
69/08  maturitní tablo oktávy A, Mladá fronta Dnes 30. 5.                   
70/08  zájmové útvary Měst. Domu dětí a mládeže ve školním roce 2007/08        
71/08  reklamní leták hotelu CMC                   
72/08  zpráva o činnosti Městského muzea v r. 2008          
73/08  zpráva o činnosti Městské knihovny v r. 2008 
74/08  měsíční programy Kulturního domu v r. 2008 
75/08  přehled akcí a návštěvnosti Kulturního domu v r. 2008      
76/08  rozhovor s Annou Pačesovou, TOK 25. 2. 2009         
77/08  článek v ZMČ 9/2008 a diplomy Jiřího Parůžka a Kateřiny Hálové 
78/08  postup 1. nohejbalového klubu do extraligy: TOK 22. 10. a 19. 11. 2008,  
   ZMČ 11/2008 
79/08  činnost městské organizace KSČM v r. 2008  
80/08  činnost místního sdružení ODS v r. 2008  
81/08  ze života římskokatolické farnosti v r. 2008        
82/08  zápis o dění v Náboženské obci Církve československé husitské v r. 2008   
83/08  Zpráva o Církvi bratrské v r. 2008; Ekumenická biblická soutěž (ZMČ 12/2008)             
84/08  Výroční zpráva Mateřského centra 2008 
85/08  Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených v r. 2008        
86/08  hlavní akce pořádané o. s. Sojka-spolek mladých  v r. 2008  
87/08  výtvarnice Jolana Fenclová (ZMČ 12/2008)      
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88/08  Zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu, o. s., v r. 2008    
89/08  Zpráva o činnosti Spolku přátel čelákovického muzea za r. 2008; novoroční přání  
   Spolku do r. 2009             
90/08  referát předsedy základní organizace Českého svazu chovatelů o činnosti v r. 2008     

 
 
Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2007 sestavil městský kronikář PhDr. 

Mirko Nosek a schválené záznamy přepsala do městské kroniky PhDr. Marie Svobodová.      
 


