
Rok 2006 
 

LEDEN 
 
 Počasí: Po chladném a na sníh bohatém závěru minulého roku bylo první lednový týden 
oblačno, ráno -2 až 0ºC, odpoledne +1 až +5ºC. Od 8. mrzlo s výjimkou 18. – 21. celý měsíc. 12. 
– 21. zalehla město inverze, ranní teploty -9 až -1ºC, odpoledne -3 až -1ºC, 18. – 21. až +3ºC. 22. 
vpadla do ČR ze severovýchodu arktická zima s ranními teplotami -15 až -8ºC a odpoledními -9 
až -4ºC. Ve středních Čechách klesaly noční teploty na -20ºC, na severní Moravě na -30ºC, 
nejnižší teplota v Čelákovicích -15ºC ráno 23. Inverze se obnovila 30. Sněžilo 12. a 17. 
 1. odpoledne vystoupil v kostele Panny Marie místní ekumenický pěvecký sbor na 
Novoročním vánočním koncertu hudby a poezie. Recitovala Olga Schmidtová. 
 2. přišly děti z Mateřské školy v Přístavní ul. poprvé do náhradních prostor v bývalé 
družině ZŠ Komenského. Budova MŠ procházela plánovanou opravou.   

Ekumenické pobožnosti se tento rok konaly 11. v modlitebně Církve bratrské, 18. 
v Husově sboru CČsH a 21. na děkanství církve římskokatolické. 

Ráno 10. uniklo z Lučebních závodů Draslovka, a.s., v Kolíně  30 m3 odpadní vody s 600 
kg kyanidů (z toho 100 kg bylo toxických) a způsobily největší ekologickou katastrofu na Labi 
posledních desetiletí. Signalizace naplnění odpadní jímky v mrazu nefungovala, roztok přetekl do 
kanalizace a odtud do Labe. Bylo prokázáno i selhání odpovědného pracovníka. Na 83 km toku 
bylo nalezeno asi 10 tun uhynulých ryb s krvavými žábrami a popálenými těly, většinou cejnů. 
Další mrtvé ryby zůstaly patrně pod ledem. Odbourávání kyanidu bránily nízké teploty. 14. byly 
nalezeny otrávené ryby v Čelákovicích. Středočeská rybářská organizace odhadla škodu na 2 mil. 
Kč, Rada Středočeského kraje uvolnila 200.000,- Kč jako okamžitou výpomoc rybářům při 
likvidaci následků, Draslovka poskytla 2 mil. Kč. K zředění labské vody byla odpouštěna voda 
z vltavské kaskády. V úseku Kolín – Mělník byly již 20. naměřeny normální hodnoty kyanidů ve 
vodě. (Další v oddílu Životní prostředí). 

13. – 14. se členové Mateřského centra účastnili celostátní konference mateřských 
center v Brně nazvané „Být normální je dnes handicap?“. Účastníci zhlédli výstavu prací „Co 
jsme dokázali mezi praním plen“. Konference se konala za účasti náměstka ministra práce a 
sociálních věcí Mariana Hoška, ředitelky odboru rodinné politiky Ministerstva M. Marksové-
Tominové a socioložky Jiřiny Šiklové.  

V sobotu 14. kolem 15:00 vypukl požár velkoobchodu s květinami A-Z Flor 
v Jungmannově ul. u hřbitova, jenž zasáhl celou budovu a způsobil škodu asi za 800.000 Kč. 
Hasiči měli podezření na úmyslné zapálení objektu. 

15. zemřela Zdena Musilová (*1921), od r. 1956 učitelka Jedenáctileté střední školy, 
později ředitelka Základní školy. Vyučovala němčinu, ruštinu a latinu, své studenty obohatila také 
o znalosti historie, hudby a výtvarného umění (příloha č. 1/06). 

19. – 20. rodiče přihlásili při zápisu do 1. tříd základních škol 62 dětí (27 dívek) do ZŠ 
Komenského a 42 dětí (17 dívek) do ZŠ Kostelní. 

První letošní koncert pořádaný Spolkem přátel čelákovického muzea (dále jen SPČM) 
v muzejní síni Jana Zacha mohli posluchači slyšet 23. Vystoupili Katrin Kováčiková – flétna, Oto 
Reiprich – flétna, Mirie Fujimoto – klavír a Nataliya Marfynets – klavír. Provedli skladby C. 
Bacha, Paganiniho, Schuberta a Prokofjeva (příloha č. 2/06) 

24. hasila zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů spolu s dalšími jednotkami 
požár střechy bývalého cukrovaru v Úvalech. Zásah ztěžoval mráz -15ºC, nakupený materiál a 
vraky aut u hořící budovy. Zásahové jednotce ve složení Milan Mucha, Jiří Hanzl, Miroslav Boris, 
Libor Tomeček, Lukáš Vild a Daniel Krejčí veřejně poděkoval ředitel územního odboru HZS 
v Kolíně pplk. Jan Bradna. 
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 Do 29. byla v Městském muzeu přístupná výstava „Zima je, zima je“. 
Rada města zasedala 5. Město má zájem o získání budovy Stř. odb. školy a Stř. odb. 

učiliště TOS od státu. Bude usilovat o převod darem nebo koupí. Rada schválila smlouvu 
s firmou Elektromontáže K. Uhlíř, s.r.o., na vybudování veřejného osvětlení v obytné zóně Pod 
Přerovskou cestou II za 646.426,- Kč (vybrána z 5 nabídek). Pro rekonstrukci budovy Mateřské 
školy v Přístavní ul. schválila Rada nabídku firmy WHC-Černý, s.r.o., Moravský Krumlov (z 6 
nabídek) a na vybudování komunikací v ul. Jaselské a Lidické v OZ Pod Přerovskou cestou II 
smlouvu s firmou Swietelsky, s.r.o., České Budějovice (z 6 nabídek). Byly schváleny dvě smlouvy 
na projekty – s Ing. Miladou Krejcarovou z Prahy 8 na projekt cyklistické stezky do Lázní 
Toušeně za 40.000,- Kč a s Ing. Jiřím Kejvalem z Kutné Hory na projekt rekonstrukce ul. Na 
Stráni za 146.001,- Kč. 

Zástavba proluky náměstí: (Vzhledem k tomu, že téma zástavby proluky na jižní straně 
náměstí, připravované od roku 2004 s investorskou firmou Harmonie Group, a.s., Beroun, 
dramaticky vrcholilo právě v tomto roce, bude mu věnována vždy samostatná podkapitola na 
konci měsíčních zápisů.)   

V lednovém Zpravodaji města Čelákovic (dále jen ZMČ), byl úvodním slovem starosty a 
barevnými počítačovými animacemi představen projekt polyfunkčního domu vytvořený 
architekty Janem Topinkou, Michalem Juhou a Janem Trávníčkem z ateliéru DOMY a schválený 
Radou města v srpnu 2005. Měly ho tvořit 4 budovy s dominantní 7podlažní budovou naproti 
radnici, uzavírající pohled na náměstí od východu. Mezi výškovou dominantou u prodejny Albert 
a níže umístěnou budovou „B“ měla být úzká ulička, navazující na osu Rybářské ulice a vedoucí 
na vnitřní náměstíčko. Nižší prostory měly být využity komerčně, ve vyšších patrech měly být 
byty. Objekty měly být otevřeny do okolní zástavby průchody a pasážemi. V jihozápadní části 
komplexu měla být parkoviště, vjezd do podzemních garáží byl plánován z ul. J. A. Komenského 
(příloha č. 3/06). 
 
 

ÚNOR 
 
 Počasí: Do 3. přetrvala inverze a mráz z konce ledna. Do 6. klesaly ranní teploty od -5 do 
-13 ºC, odpolední -5 ºC až nula. Od 7. do 20. bylo tepleji a proměnlivo. Teploty silně kolísaly 
ráno od -4 po +5 ºC, odpoledne od +2 po +10 ºC, střídalo se sněžení s deštěm. 21. se opět 
ochladilo, ráno -2 až -5 ºC, odpoledne -1 až +3 ºC. Sněžilo 4., 7. (5 cm) a 9. – 12., pršelo 7., 8., 
15. a 16. Přes četné sněhové srážky se sníh neudržel.  

2. – 5. vystavovala výtvarná dílna Labyrint na výstavě „Řemesla – sklo 2006“ na 
Výstavišti v Lysé nad Labem. 

7. dopoledne se účastnilo 7 hasičů Sboru dobrovolných hasičů likvidace tragického 
požáru v ubytovně zahraničních dělníků v Mochově. Požár si vyžádal tři mrtvé. 

Ke kuriózní krádeži 18,5tunového závaží v ceně 500.000,- Kč došlo v areálu firmy TOS. 
Pachatel nebyl zjištěn a vyšetřování bylo odloženo. 

14. vystoupilo v síni Jana Zacha Městského muzea Šporkovo trio (Věra Vartová, Karel 
Novotný a Jiří Krupička) s hosty Marií Nohýnkovou – housle a Patricií Malcovou – viola. 
Zahrálo mj. skladby Mozartovy, Gounodovy a Schnabelovy. Koncert uspořádal SPČM (příloha č. 
4/06). 

V noci z 19. na 20. byly odcizeny měděné okapy z budov Městského muzea a Městské 
knihovny v ceně asi 20.000,- Kč. Ani zde nebyl pachatel vypátrán a vyšetřování bylo odloženo. 

23. proslovil kaktusář Jaroslav Šnicer z Jihlavska přednášku na téma Skalničky a kaktusy 
v zahradách i v přírodě založenou na zážitcích z jeho poslední cesty po USA r. 2005. 
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25. proběhla vernisáž retrospektivní výstavy 12 symbolistických obrazů pražského malíře 
Vladimíra Svobody ve výstavní síni Městského muzea. O autorovi promluvil Martin Rejman. 
V hudebním části zazněly v podání členů Komorního souboru Jana Zacha premiérové skladby 
(Viktoria Kraf – klavír, Luboš Fait – kontrafagot, Jiří Hejsek – hoboj), zpívala absolventka 
pěveckého oboru ZUŠ Zuzana Zemanová (příloha č. 5/06). 

26. byla zavedena nová autobusová linka Pražské integrované dopravy č. 427 
z Čelákovic přes Sedlčánky do Poříčan se 4 ranními a 3 odpoledními spoji, určená k dopravě na 
ranní směnu. Stávající linka č. 412 Brandýs nad Labem – Český Brod byla prodloužena do 
Kouřimi a nezajíždí už do Sedlčánek.   

Rada města zasedala 2. Schválila smlouvu s firmou Strabag Beroun, a.s., na opravu 
kruhového objezdu Stankovského – Sokolovská a výběr firmy Eltodo EG, a.s., Praha 4 na 
rekonstrukci veřejného osvětlení Za Dráhou II. Změnila předpis o postupu zaměstnanců města 
při realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím a schéma organizační struktury 
Městského úřadu od 1. března: Na odboru tajemníka bylo vytvořeno nové pracovní místo 
(sekretářské práce, podatelna, poskytování informací, příprava voleb a místní referendum), na něž 
nastoupila bývalá pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pracovní místo, které 
opustila, se zatím neruší. Rada schválila licenční smlouvu s firmou A24 Media Factory, a.s., na 
provozování webových stránek města. (Vybraná firma se původně jmenovala CP Online Brno, 
po uzavření soutěže se sloučila s divizí Solutions Active 24, s.r.o.). 

Zástavba proluky náměstí: Vedení města předložilo veřejnosti v únorovém čísle ZMČ 
názory projektantů, architektů – členů pracovní skupiny města, starosty, zastupitelů a komise pro 
rozvoj města. Už zde se objevily kritické připomínky: Členové pracovní skupiny Ing. arch. Jiří 
Danda a Ing. arch. Marek Tichý upozornili na nedostatek parkovacích míst, na porušení dosud 
platné výškové regulace, na příliš masivní podobu jižního objektu a na přehuštěnost plánované 
zástavby. Tyto názory se ostatně již promítly do požadavku města z prosince 2005 zvýšit počet 
parkovacích míst, zmenšit zadní, jižní budovu a celý areál propojit se Sady 17. listopadu a s ul. 
J. A.. Komenského. Zastupitel Ing. Josef Šalda zpochybnil životaschopnost nových obchodů a 
navrhl postavit v režii města nové společenské centrum. Předseda komise pro rozvoj města Ing. 
Jiří Kořínek se kriticky vyjádřil k urbanistickému i architektonickému pojetí a navrhl zastavit 
jednání s investorem a nezačínat výběrem investora, nýbrž diskuzí nad pojetím zástavby (příloha 
6/06). 

Pod vlivem blížícího se květnového termínu uzavření kupní smlouvy na pozemek a 
představeného návrhu zástavby se zformovala silná skupina odmítající tento projekt. 
Reprezentovali ji mnozí opoziční zastupitelé a aktivisté, kteří v polovině měsíce ustavili 
přípravný výbor k uspořádání místního referenda k dostavbě náměstí: Michaela Kmječová, 
Terezie Petišková, Petr Polnický a Václav Špaček, jenž se stal jeho zmocněncem. Projekt 
představuje podle výboru nekvalitní, lacinou monumentální architekturu nevhodnou pro centrum 
města a zaměřenou na maximalizaci zisku investora. Překračuje dosavadní regulační podmínky jak 
výškou budov, tak zastavěnou plochou. Město podle názoru výboru učinilo chybu, když 
nevybíralo projekty, ale investora. Výbor požadoval zastavit jednání s investorem a vypsat 
architektonickou soutěž. Jedinou cestou, jak zabránit realizaci projektu, je vyhlásit městské 
referendum, v němž by občané odpověděli na dvě otázky: „Souhlasíte s okamžitým zastavením 
jednání směřujícího k zástavbě proluky v jižní části náměstí a s vypsáním architektonické soutěže 
na zástavbu tohoto významného místa v centru města?“  a „Souhlasíte s tím, aby se víceúčelový 
objekt, který vznikne v proluce na náměstí, plnil také funkci nového kulturního a společenského 
střediska města (např. prostory pro městskou knihovnu, víceúčelový společenský sálek apod.)?“ 

Výbor vytiskl podpisové listiny, které mohli občané podepsat v některých obchodech 
nebo u aktivistů, kteří oslovovali občany na mnoha místech města. K vyhlášení referenda bylo 
nutno shromáždit 1700 podpisů občanů Čelákovic (příloha č. 7/06). 
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BŘEZEN 
 
 Počasí: 1. – 9. bylo proměnlivo s častým sněžením, ale sníh se neudržel. Ranní teploty -5 
až -1 ºC, odpolední +2 až +7 ºC.  10. – 11. se oteplilo až na +12 ºC, ale 12. – 24. se vrátilo 
nestálé počasí s nočními mrazy, proměnlivou oblačností a sněhovými přeháňkami. Ráno bylo -8 
až 0ºC (nejnižší teplota 13.), odpolední 0 až +9 ºC. Sněžilo 1. (2cm), 3. (5 cm), 6. (1 cm), 7. (2 
cm), 9. (5 cm), 12. (17 cm), 14., 17. (2 cm) a 22. (2 cm), celkem spadlo 36 cm sněhu. 25. přišlo 
předjaří provázené rychle se měnící oblačností a každodenními dešťovými přeháňkami; ranní 
teploty stoupaly od +1 k +10ºC a odpolední od +6 k +17ºC (27.).  
 V celostátním měřítku byla tato zima nejdelší za 20 let, napadlo nejvíce sněhu za 13 let a 
byl také překonán nejvyšší počet dnů se sněhovou pokrývkou. Počet výjezdů techniky TS 
Čelákovice se zvýšil o 50% oproti minulé zimě, sypač najel dokonce trojnásobný počet kilometrů. 

Koncem měsíce, vzhledem k počínajícímu tání sněhu na horách a dešti, stouply hladiny 
řek. 27. teklo přes můstek pod mlýnským náhonem na břehu Labe asi 15 cm vody, 29. byla 
pobřežní silnice již neprůjezdná, byly zatopeny nejníže položené kurty u řeky a severozápadní 
vjezd do Městského stadionu. Pod vodou byly také chaty u zdymadel. 

Od začátku měsíce vysílalo televizní studio TV PORT zkušebně v počítačové síti 
občanského sdružení Czela.net. Technologie umožňuje vysílat přímé přenosy i živé besedy 
s interaktivní komunikací s diváky. Tato regionální televize se tak po 3 letech od výpovědi 
z kabelové sítě UPC vrátila alespoň na obrazovky počítačů některých obyvatel Čelákovic. 

1. večer asistovali místní dobrovolní hasiči při vytahování osobního vozu z Labe. 
Majitel nezajistil vozidlo při parkování u náplavky před tenisovými kurty a vozidlo skončilo 
v řece. 

Zastupitel Ing. Josef Šalda byl navržen na funkci člena dozorčí rady Q-bytu zastupiteli 
za ODS jako nástupce za odstoupivšího člena, zastupitele Miroslava Leypolda Igla, ale valná 
hromada dne 5. ledna návrh nepřijala a na následujícím zasedání 2. března jmenovala členem 
dozorčí rady Ing. Stanislava Janáče, navrženého zastupiteli za KDU-ČSL. 

4. se na děkanství sešli věřící k Světovému dni modliteb, letos s přednáškou o životě 
v Jihoafrické republice. Shromáždění připravila farářka Církve československé husitské Mgr. Jana 
Špaková. 

6. jednala poslankyně ČSSD Mgr. Anna Čurdová se starostou města a s některými 
zastupiteli o čerpání státní dotace, připravenosti stavební dokumentace a o rozsahu opravy 
Základní školy v Kostelní ul. 

7. se v Kulturním domě konal 6. ročník postupové soutěže ve sportovním tanci 
„Čelákovický střevíček“. 

10. jako v minulých letech vyvěsili studenti Gymnázia tibetskou vlajku na radnici a před 
svou školu na paměť potlačení tibetského povstání proti čínské okupaci 10. března 1959. Akce 
„Vlajka pro Tibet“ se pořádá asi 10 let. 

11. pořádala místní organizace KSČM v sále Technických služeb oslavu Mezinárodního 
dne žen. Hrála kapela Pohoda Jiljího Horáka z Mnichovic. 
 Finančním úřadem příslušným pro Čelákovice se 15. března stal FÚ Praha-východ 
v Thámově ul. 27, Praha 8, v rámci sladění územní působnosti specializovaných územních orgánů 
státní správy s obvody obcí s rozšířenou pravomocí. Od roku 1990 spadalo město pod FÚ ve 
Staré Boleslavi. 
 21. v 03:00 začala pravděpodobně zkratem na elektroinstalaci hořet výrobní linka na 
úpravu kovů v Kovohutích; požár zachvátil i střechu haly. Způsobená škoda jde do miliónů. 
Kromě profesionálních hasičů zasahovaly i jednotky dobrovolných hasičů z Brandýsa a 
z Čelákovic. Naši hasiči byli při zásahu potřísněni kyselinou sírovou uskladněnou v hořící hale a 
používanou na čištění barevných kovů.       
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 23. uspořádal Klub kaktusářů v Čelákovicích a Městské muzeum přednášku s fotografiemi 
RNDr. Václava Šedy z Vysokého Mýta na téma Bolívie očima lékárníka.  
 24. v 12:38 došlo na železniční trati u tzv. „malého podjezdu“ na konci Sedláčkovy ul. 
k neštěstí. Místní občan p. Korotvička (*1937) prolézal mezi vagóny odstavené soupravy a při 
seskoku spadl před projíždějící rychlík č. 751. Muž byl na místě mrtev, jeho ostatky byly 
rozhozeny do vzdálenosti 20 m. 
 25. uvedly v Městském muzeu majitelky výtvarné dílny Labyrint RNDr. Jana Drnková, 
CSc., a Miroslava Šimonová výstavu prací účastníků kurzů v roce 2005, nazvanou Made in 
Labyrint. Při vernisáži vystoupili Jan Ferles st. (housle) a Jan Ferles ml. (trubka). Představené 
desítky exponátů zahrnovaly výtvarné techniky od kresby a malby přes vitráže po keramiku. 
Výstava skončila 16. dubna (příloha č. 8/06). 
 28. vystoupila v Městském muzeu legendární skifflová skupina Traxleři (Věra – housle, 
Petr – madolína, Jiří – kytara). Koncert připravilo Muzeum spolu se SPČM (příloha č. 9/06). 

28. bylo v Labi až v Roudnici nad Labem nalezeno tělo 36letého Jana Slavíka 
z Čelákovic, pohřešovaného od 29. ledna, kdy zmizel při nočním návratu z restaurace v Káraném.  

31. ráno došlo na silnici II/245 k vážné dopravní nehodě. Řidič osobního vozu 
jedoucího do Lázní Toušeň se po dokončení předjíždění zařazoval zpět do pravého jízdního 
pruhu a narazil zezadu do jízdního kola. Cyklista byl vymrštěn do příkopu a utrpěl těžká zranění. 
 2. zasedala Rada města. Schválila firmu PSVS, a.s., Praha 10  jako zhotovitele 
rekonstrukce dešťové kanalizace v Sedláčkově ul. a Stavby silnic a železnic, a.s., Praha 1, pro 
rekonstrukci Sedl. ul. Na vypracování projektu rekonstrukce ulic Sedláčkovy a Kostelní schválila 
Ing. Ladislava Poláčka, Praha 10, na opravu vodovodního řadu Na Nábřeží Aquamont MB, s.r.o, 
Mladá Boleslav. Rada schválila smlouvu s ADO – Sdružením kanceláří pro projektovou a 
inženýrskou činnost, Praha 2, na 3. změnu územního plánu, týkající se území mezi ul. 
Mochovskou a Rooseveltovou. 
 8. zasedalo poprvé v roce Zastupitelstvo města. Byli zvoleni přísedící Okresního soudu 
Praha-východ Ing. Pavel Dadák, Karel Turek, Zdeněk Schütz, Marie Adámková a Mgr. Michaela 
Hladká na čtyřleté období. Byla schválena žádost o dotaci ze Státního programu na podporu 
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů ve výši 781.651,- Kč na rekonstrukci veřejného 
osvětlení Za Dráhou – 2. etapa, 1. část, s plánovaným nákladem 2.535.000,- Kč.  
 Zastupitelstvo rozdělilo dotace na činnost sportovních oddílů a občanských 
sdružení pro rok 2006 v celkové výši 1.299.000,- Kč. 
 

Organizace / ohlášený účel dotace 
Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

Český svaz chovatelů: Místní a okresní 
výstava zvířat, výstava hub 

20 15 

Sdružení dobrovolných hasičů Čelákovice: 
Soutěže, soustředění mládeže, letní tábor 

30 15 

Sdružení dobrovolných hasičů Sedlčánky: 
Společenské akce, práce s mládeží 

17 10 

Občanský výbor Záluží: Sportovní a kulturní akce pro děti 20 10 
Mateřské centrum: Vedení účetnictví, kursy 
a přednášky pro maminky, akce pro děti 

33 25 

Obč.sdružení Sojka: volnočasové aktivity 
dětí a mládeže, čes.něm. výměnné akce 

10 8 

Junák: budování areálu Borek 120 37 
Obč.sdružení Spolek přátel čelákovického muzea: 
vydání první městské kroniky, 150. výročí 

80 50 
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Výtvarná dílna Labyrint, s.r.o.: kurzy keramiky pro 1. stupeň ZŠ 50 15 
Český svaz včelařů: výměna matek, nákup kompresoru 50 15 
Celkem 430 200 
Rezerva  0 
Rok 2005 242 80 
 
 

Přidělená dotace Sportovní oddíl / 
ohlášený účel dotace

Požadavek 
Členové Na náklady Za výsledky 

Celkem 

TJ Spartak: Provozní 
náklady 

350 121 40 10 171

SK Union: Provozní 
náklady 

500 115 90 0 205

Tenisový klub: sport. 
a rekreační činnost 

60 34 20 0 54

Volejbal.sport.klub: 
provozní náklady 

250 28 80 20 128

Orka florbal: nájmy,  
činnost 

130 35 20 10 65

Florbalový klub 0 36 20 0 56
1. Čelákovický klub 
vodáků a potápěčů: 
koupě pozemku, 
úhrada střechy 

435 23 50 20 93

SK Záluží: zavlažování 
hřiště 

41 11 10 0 21

Sportovní aerobik: 
činnost 

80 28 5 30 63

Škola Taekwon-Do: 
činnost 

0 16 5 20 41

Sokol Sedlčánky: 
Sportovní akce 

0 2 0 0 2

Součet 1846 449 340 110 899
Rezerva   151
Rok 2005 1661  402

Dodatečně Rada města přidělila v  září 6.000,- Kč Florbalovému klubu a 2.000,- Kč 
Osadnímu výboru v Záluží na „První běh Zálužím“. 
 Polovina dotací sportovním klubům se přidělovala podle členské základny: 167,- Kč 
(2005: 72,- Kč) na dospělého, dvojnásobek na člena od 15 do 18 let a trojnásobek na člena do 15 
let Druhá polovina dotací byla rozdělena ze 75% podle nákladů na činnost a z 25% podle 
dosažených výsledků v roce 2005. 
 
 Zastupitelé schválili smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
bezúplatném převodu budovy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště TOS 
Čelákovice, C.S.I., ul. U Učiliště č. 1379, včetně pozemku na město. Účetní hodnota budovy je 
3.354.849,- Kč a účetní hodnota pozemku o výměře 1959 m2 je 451.814,- Kč. Město se zavázalo 
využívat budovu po 20 let ke školským a nekomerčním účelům. Důležitým bodem byla koupě 
2662 m2 zeleně a 1578 m2 orné půdy V Prokopě od Stavebního bytového družstva za 55.695,- 
Kč, které je získalo v dražbě majetku úpadce, firmy TOS. Vlastnictví pozemků v obytné zóně je 
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pro město důležité, aby mohlo ovlivňovat případnou další zástavbu. Město uzavřelo dále smlouvu 
s komanditní společností Vila VOLMAN, podle níž společnost postaví V Prokopě plynovod a 
umožní připojení městských domů a město vybuduje tamtéž vodovod a umožní připojení 
společnosti na něj.  
 Byly schváleny smlouvy o prodeji 6 městských bytů oprávněným uživatelům v ul. 
Rumunské a V Prokopě. 
 Zastupitelstvo ukončilo členství v osadním výboru Záluží Janě Kaňové, která se 
odstěhovala, a určilo členem Jaroslava Žižku.  
 Zastupitelé projednávali petici 21 obyvatel tzv. „dělnických domků“ u Kovohutí. Jejich 
mluvčí Jan Richtrmoc v dopise zastupitelům vysvětloval, že obyvatelé nemohou rekonstruovat 
své domky protože pozemky patří Kovohutím. Nelze opravovat rozvody elektřiny, vody, plynu, 
je porušena kanalizace, splašky tečou v otevřených kanálech v uličkách s nezpevněnými povrchy. 
Starosta prohlásil, že město nemůže zasáhnout proti soukromému majiteli pozemků. Firma 
uvažuje o vykoupení domků za odhadní cenu, protože jde o pozemky v průmyslové zóně a  chce 
zde vybudovat prodejnu s parkovištěm. Petice proto navrhovala, aby město změnilo územní plán 
a průmyslovou zónu zrušilo, nebo aby firma odkoupila domky za tržní cenu. V dalším jednání 
projevila firma ochotu umožnit opravu vodovodu a kanalizace, pokud majitelé domků nebudou 
při výkupu trvat na tržní ceně. 
 Zástavba proluky náměstí: 

Harmonie Group, a.s., objednala do březnového ZMČ 8stránkovou placenou přílohu, 
aby korigovala podle ní zavádějící, nepravdivé a pomlouvačné projevy, především na městském 
internetovém diskuzním fóru. Podstatná část přílohy byla věnována polemice s názory předsedy 
KRM J. Kořínka. Harmonie argumentovala proti podezření, že město jedná pod jejím nátlakem, 
že nepředložila varianty svého projektu a že nedodržela zadání. Architekti Topinka a Juha se 
ohradili proti degradaci své práce amatéry a především proti nálepce „socialistický brutalismus“. 
Vysvětlili, že jejich návrh nepoškozuje historickou hodnotu náměstí, zničenou již dřívějšími 
zásahy, a varovali před naivní vírou v samospasitelnost architektonické soutěže: Město by muselo 
být ochotno soutěž zaplatit a přesně vědět, čeho jí chce dosáhnout. Soutěž je v rukou odborníků, 
veřejnost může jejich rozhodování ovlivnit jen minimálně a výsledek je pro město závazný. 
Projekt také nemusí najít svého investora (příloha č. 11/06). Starosta města připomněl 
v dubnovém ZMČ, že město není schopno v příštích 5 letech investovat 120 mil. Kč, a proto 
byla zvolena cesta výběru soukromého investora, přímé účasti města při tvorbě projektu a veřejné 
diskuze. Kladně se k architektonickému návrhu vyjádřila Radomíra Sedláková, vedoucí oddělení 
architektury Národní galerie, v posudku vyžádaném společnosti Harmonie (příloha č. 11/06). 

Začátkem měsíce podala Harmonie trestní oznámení na členy přípravného výboru 
k uspořádání místního referenda pro pomluvu, šíření poplašných zpráv, nekalou soutěž a zneužití 
autorských práv, k čemž podle generálního ředitele Ing. Martina Kleina došlo zveřejněním letáku 
s nepravdivými informacemi a pomluvami. 

Rada města vyhlásila na 8. března veřejné projednání dostavby proluky s cílem získat 
názory občanů a zohlednit je v dokumentaci k územnímu řízení. Jednání, zařazené doprostřed 
schůze Zastupitelstva města, se odehrálo ve zcela zaplněném Kulturním domě v bouřlivé 
atmosféře a zcela se vymklo původnímu záměru. Diskuzi, kterou chtěl arch. Topinka vést nad 
projektem samým, ovládla emotivní vystoupení odpůrců projektu, kteří vyjadřovali různými slovy 
jedno stanovisko: Budova je příliš moderní a příliš velká a na naše náměstí se nehodí. Zazněl mj. 
kuriózní požadavek na stavbu kostela v dané lokalitě. Petr Polnický poukázal na procesní vady 
(porušení regulačních podmínek) a Terezie Petišková, oba z přípravného výboru referenda,  
kritizovala návrh z estetického hlediska jako narušující historický charakter náměstí a požadovala 
architektonickou soutěž. Zastupitel Ing. Josef Šalda připomněl svůj návrh společenského domu a 
požadoval veřejnou diskuzi o účelu dostavby. Pro projekt firmy Harmonie se vyslovili jen starosta 
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města, zastupitelé Ing. Stuchlík, Ing. Rikl, Ing. Adámek a ojedinělí návštěvníci (zápis z jednání v 
příloze č. 12/06).  

15. vydal přípravný výbor tiskovou zprávu, v níž mj. vyjádřil názor, že většina zastupitelů 
svým postupem na veřejném projednávání, kdy odmítli vyhlásit referendum a neohradili se proti 
porušení regulačních podmínek Radou města, prokázala, že nezastupují své voliče, a že tedy 
zbývá jediná cesta – referendum jako nástroj přímé demokracie. Aby bylo provedení referenda co 
nejlevnější, navrhl spojit je volbami do Poslanecké sněmovny v červnu (příloha č. 13/06).  

Oba bývalí starostové města, Ing. Václav Špaček a Ing. Josef Šalda, označili v prohlášení 
z 26. března rozhodování města v této věci za ukvapené, mnohdy neprůhledné a upřednostňující 
zájem investora. Pozemek je nabízen za nízkou cenu a projektovaná stavba se do prostředí 
nehodí. Nevyzvali občany přímo k účasti v referendu, ale k využití „… všech možností 
k vyjádření a uplatnění svého stanoviska“ (příloha č. 14/06).  
 
 

DUBEN 
 

Počasí: Proměnlivé a deštivé počasí z konce března trvalo do 4. Ráno bylo +8ºC, 
odpoledne do +16ºC. Po přechodu studené fronty bylo 4. – 12. většinou polojasno (10. pršelo 
celý den) a ochladilo se na ranní -1 až +5ºC, nejvyšší odpolední +6 až + 15ºC. 13. – 17. se v teplé 
frontě mírně oteplilo na ranní +4 až +7ºC a odpolední +10 až +16ºC s každodenním deštěm. 
Příjemné jarní jasné až polojasné počasí zavládlo 18. – 25, ráno bylo +6 až +9ºC a odpoledne 
+18 až +23ºC. 20. rozkvetly meruňky, 23. třešně. Konec měsíce poznamenalo chladné proudění 
od SZ, které přineslo dešťové přeháňky, vítr a ochlazení až na ranních +5ºC a s nejvyšší 
odpolední teplotou +12ºC.   

Povodeň na Labi: Hejtman Středočeského kraje vyhlásil 1. 4. stav nebezpečí v 16 z 22 
obcí s rozšířenou působností. V Čelákovicích platil 2. – 19. třetí stupeň povodňové aktivity; podle 
kritérií Povodí Labe trvala povodeň od 27. března do 8. dubna. Hrozila přívalová vlna ve výši 
30 – 55 cm, jež by zalila novou výstavbu v Jiřině a v Sedlčánkách. Vzhledem k rozlití Labe před 
Kolínem byla jen patnácticentrimetrová. Od 31. března nefungovala zaplavená čistička odpadních 
vod. 1. dubna se v délce asi 40 m protrhla hráz mezi Labem a Jampílkovou pískovnou asi 200 m 
pod čističkou, protože hladina řeky byla asi o 70 cm výš než hladina jezera. Labe kulminovalo 
3. dubna ve 22:00 průtokem 883 m3/s, výška hladiny nad jezem činila 127 cm nad normál a pod 
jezem +358 cm nad normál. Bylo zatopeno území v katastru města o ploše 20 ha, tenisové a 
volejbalové kurty a částečně Městský stadion, v ul. Na Hrádku pod kostelem bylo ohroženo 5 
rodinných domů. V Sedlčánkách bylo zatopeno 27 chat a na ostrově u zdymadla 19 chat. 
Nejhorší situace byla v Topolníkách, odkud místní hasiči evakuovali 10 osob. Škody ve městě se 
odhadují na 500.000 Kč. Hasiči opakovaně odčerpávali vodu ze sklepů, komunikací a zahrad. Na 
červnové schůzi Zastupitelstva města hasiči odmítli proplacení přesčasových hodin a požádali o 
nákup plovoucího čerpadla z ušetřených prostředků (příloha č. 15/06). 

Nepříjemným omezením cestování bylo uzavření mostu v Brandýse n. Lab. od počátku 
měsíce do 26., protože proud řeky posunul provizorní vzpěry mostu o 5 mm. 

5., první středu po 2. dubnu – Dni dětské knihy – se 3 dětští čtenáři a pracovnice Městské 
knihovny Naděžda Picková zúčastnili vyhlášení výsledků celostátní ankety „O nejhezčí knihu 
roku 2005“, konaného v Památníku národního písemnictví v Praze. Čtenáři dětského oddělení 
naší knihovny se ankety účastní každý rok od jejího vzniku (1993). 
 6. představila Ilona Füzéková v Městské knihovně své putování „Po Albánii 
s trabantem“.    
 8. vyčistila skupina občanů z iniciativy Libuše Šaldové koryto Čelákovického potoka 
v Sadech 17. listopadu. 
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 9. se uskutečnil tradiční jarní koncert vokálního souboru Geshem řízeného Markem 
Šlechtou v Husově sboru CČsH. Soubor založený roku 2000 zde každoročně vystupuje 
s černošskými spirituály a zpěvy z Taizé (příloha č. 16/06). 

15. uspořádal 1. Čel. klub potápěčů a vodáků „Vejšlap jarním Polabím“ s trasami pro 
pěší i cyklisty v délce 7, 12 a 25 km a s programem pro děti v cíli (příloh č. 17/06). 

20. se v Městském muzeu konala přednáška „Sukulenty Mexika“ švýcarského 
cestovatele a botanika Antona Hofera, kterou uspořádal Klub kaktusářů. Tlumočil Mgr. Petr 
Pavelka. Anton Hofer navštívil město po 12 letech.  

21. hrál na taneční beatové zábavě v Kulturním domě Starý i Nový Dekameron k oslavě 
40 let od založení kapely. K jubileu vyšlo již na podzim 2005 cédéčko „Zlatá éra“. V původní 
kapele, vzniklé ve vojenské posádce ve Staré Boleslavi z vojenské dechovky, hráli zakladatelé 
Vladimír Šindler a Richard Waluczik, dále Jan Ferles, Ivo Janák, Ladislav Weyrostek, Alena 
Čermáková, Václav Krejza, Jiří Pánek, Petr Petržilka st. a Jiří Králík. Po proměnách obsazení i 
repertoáru se skupina 21. 6. 1996 rozešla. Petr Petržilka ml. založil s Janem Šturmem a Petrem 
Špitálským Nový Dekameron; tlak veřejnosti a muzikantské vzpomínky přiměly některé staré 
členy kapely dvakrát ročně vystoupit s novou kapelou v Kulturním domě (příloha č. 18/06). 

22. uspořádal odbor turistiky TJ Spartak 27. ročník pochodu Tosácká padesátka na 
trasách 10, 15, 25, 35 a 50 km. Téhož dne se na školním hřišti ZŠ Komenského konal 4. ročník 
Memoriálu Ladislava Báči, soutěž družstev mladých hasičů z okresu Praha-východ v požárním 
útoku.  
 22. se vernisáží výstavy svých obrazů v Městském muzeu symbolicky vrátil do místa svých 
studií malíř Petr Probst z Prahy. R. 1968 absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou 
v Čelákovicích. V úvodu poděkoval učitelům, jejichž obory ho jako technika celý život živily 
(František Plzák, RNDr. Antonín Fic), i těm, kteří rozvíjeli jeho estetické vnímání (Božena 
Kašparová, pí Nedělková), a výstavu jim symbolicky věnoval. Malíř sám sebe označil za 
konzervativní typ malující krajiny a městská zátiší. Na vernisáži vystoupily 4 členky vokální 
skupiny Kal-y-kante s repertoárem písní separdských Židů ze Španělska. Výstava trvala do 14. 
května (příloha č. 19/06). 
 22. – 24. pobývala ve městě delegace italského města Trescore (lázeňské město s 8 800 
obyvateli 50 km východně od Milána v provincii Bergamo), které má zájem o navázání 
partnerských vztahů s Čelákovicemi. Místostarosta Stefano Oldrati, radní Claudio Ferrini a 
městský kulturní pracovník Stefano Citterio (ten ovládá češtinu na vysoké úrovni, přestože se učí 
česky teprve 2 roky) jednali s členy Rady města, ředitelem Základní umělecké školy Mgr. 
Bohumírem Hanžlíkem a zástupcem Městského domu dětí a mládeže (MDDM) o možnostech 
spolupráce. Tlumočila učitelka zdejšího Gymnázia Ing. Dagmar Málková. 

25. se v hotelu CMC konala prezentace regionu Střední Čechy – severovýchod – 
Polabí pro zástupce cestovních kanceláří a agentur pořádaná agenturou CzechTourism a obecně 
prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí. Účastníky přivítal místostarosta Mgr. František Bodlák 
a předseda Zlatého pruhu p. Hlaváč. 26. si účastníci prezentace prohlédli zajímavá místa Polabí. 

25. uspořádalo Mateřské centrum Velké závody pro malé děti v sadech 17. listopadu. 
Děti závodily na všem, co jezdí,  včetně kočárků řízených babičkami. Poslanec za ODS Petr 
Tluchoř předal při této příležitosti zástupkyni MC Petře Imlaufové šek na 10.000,- Kč od 
Nadačního fondu Letorosty. Tato suma přispěla maminkám na výdaje s rekonstrukcí prostor MC 
v Obecním domě.  

25. byla za účasti četných hostů a novinářů přestřižena páska na dveřích nového 
depozitáře Národního technického muzea v Záluží. Hala o rozměrech 60 x 30 x 11 m a 
užitné ploše 4000 m2 je klimatizována, vytápěna plynem a vzduch je čištěn prachovými filtry.  
 29. se v Kulturním domě konalo Mistrovství Čech v kulturistice, bodyfitness a fitness 
žen pořádané Svazem kulturistiky a fitness ČR a Silence Fitness Čelákovice. Nejlepší kulturistkou 
se stala Brigita Bolšichinová z Litvínova, v disciplíně fitness zvítězila Dagmar Pasterňáková 
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z Bystřice nad Pernštejnem, v bodyfitness do 164 cm výšky Veronika Zubačová z Františkových 
Lázní a nad 164 cm výšky Jitka Škrlantová z Prahy. 
 Pálení čarodějnic na konci dubna uspořádala MO KSČM 29. na hřišti TJ Sokol Záluží; 
30. prošel průvod čarodějnic městem a vrátil se k ohni na zahradu MDDM.  

Rada města se sešla 6. Stanovila, že při velkých společenských akcích v Kulturním domě 
s využitím plné kapacity sálu si nájemce od příští sezóny musí najmout pořadatelskou službu a 
požární dozor výhradně od vedení KD. Nedodrží-li nájemce podmínky stanovené nájemní 
smlouvou, bude v pravomoci vedení KD ukončit akci bez finanční náhrady. 

Rada vybrala na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek na akci 
„Rekonstrukce sportovní podlahy v hale BIOS“ jako nejvýhodnější nabídku firmy DEBA 
BOHEMIA s.r.o., Jablonec nad Nisou. Schválila smlouvu o dílo  na opravu veřejného osvětlení 
v Sedláčkově ul. s firmou Jarmil Brož – Elektroservis, Týnec nad Labem, a smlouvu o dílo na 
rekonstrukci veřejného osvětlení Za Dráhou II, 1. část, s firmou ELTODO EG, a.s., Praha 4. Na 
základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala firmu IBCOL Praha, s.r.o., Praha 9, 
k zřízení parkovacího automatu v Sedláčkově ul. 

Zastupitelstvo města zasedalo 12. Úvodem se na podnět zastupitele Miroslava Leypolda 
Igla opět zabývalo opravou poškozeného kruhového objezdu na křižovatce ul. Stankovského a 
Sokolovské. Starosta prohlásil, že projekt objezdu byl zhotoven podle norem a že viníky 
poškození jsou neukáznění řidiči. Z vyjádření projektanta však vyplývá, že velká nákladní vozidla 
měla být do areálu TOSu vedena ulicí Prokopa Holého, a nikoli přes kruhový objezd. Včasnému 
osazení zákazových dopravních značek zabránila podle slov starosty města (ZM 8. 3.) povinnost 
projednat změnu dopravních cest s firmami sídlícími v areálu. Zastupitelé nakonec návrh M. L. 
Igla na zjištění odpovědné osoby zamítli. Dále byla schválena kupní smlouva na 820 m2 pozemků 
u Kovohutí určených pro budoucí komunikace, které město vykoupilo za 164.000,- Kč. 

Státní fond dopravní infrastruktury oznámil, že pro vybudování železniční zastávky 
v Jiřině ještě v tomto roce uvolnil 16.641.000,- Kč, a žádá město o dotaci 4 mil. Kč. Zastupitelé 
dotaci schválili. Město obnovilo poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení (disponuje více než 
3 mil. Kč) a  ZM schválilo jedinou žádost o poskytnutí půjčky Stavebnímu bytovému družstvu ve 
výši 400.000,- Kč s úrokem 4% a splatností 3 roky. Družstvo bude za úvěr ručit nemovitostmi, na 
něž by úvěr poskytnut, tj. domy č. 1535 – 1538. ZM schválilo rovněž zadání 3. změny územního 
plánu sídelního útvaru města Čelákovic, jež má vyřešit komunikační spojení mezi ulicemi 
Mochovskou a Rooseveltovou a vymezit návazné plochy pro bydlení. Komunikace by měla být 
asi 15 m široká, aby pojala zeleň, chodníky a stezku pro cyklisty. Zpracování změny bylo zadáno 
projektové kanceláři ARCHDAN Praha 2 – Ing. arch. Jiří Danda. 
 ZM znovu diskutovali o zpřístupnění zvukového záznamu z jednání zastupitelstva. M. L. 
Iglo požadoval poskytnutí kopie záznamu na CD. Tajemnice MÚ informovala, že pokud by se 
záznam kopírovaly, musely by být poskytnuty i veřejnosti a upravovány podle zákona o ochraně 
osobních údajů, tj. zdlouhavě „vypípávat“ veškeré osobní údaje. Zastupitelé v diskusi poukázali 
na rozpor mezi přísným zákonem a možností, aby si kdokoli na jednání pořizoval soukromé 
záznamy.   

Zástavba proluky náměstí:  
3. předali členové přípravného výboru místního referenda Městskému úřadu návrh na 

konání referenda spolu s 1852 podpisy na 192 arších. Výbor chtěl sebrat 1700 podpisů do 15., 
aby se referendum mohlo konat z úsporných důvodů současně s volbami do Poslanecké 
sněmovny. Běh lhůty pro posuzování byl však přerušen v době povodňového nouzového stavu 
2. - 19. dubna, a pro nelze referendum stihnout do parlamentních voleb; podle názoru tajemnice 
a právničky MěÚ Mgr. Ivany Kašpárkové by referendum a volby stejně nemohly probíhat v téže 
volební místnosti.  

Tajemnice informovala výbor dopisem z 24. o výsledku posouzení návrhu: Na první 
otázku navrženou k rozhodnutí v referendu nelze jednoznačně odpovědět ano, či ne (skládá se 
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totiž ze dvou otázek – viz stanovisko Rady města), odhad nákladů a způsob jejich úhrady 
z rozpočtu města je nedostačující a počet platných podpisů oprávněných osob (1196) je nižší než 
nutných 1706 (656 podpisů nesplňovalo požadavky zákona např. kvůli nečitelnosti, neuvedení 
celého jména, adresy nebo data narození a trvalému bydlišti mimo Čelákovice). Tajemnice vyzvala 
dne 26. výbor k odstranění nedostatků do 31. května (příloha č. 20/06). Podle Legislativní rady 
Svazu města a obcí je znění první otázky v pořádku. Zmocněnec výboru V. Špaček si stěžoval, že 
město sice konstatovalo neplatnost některých podpisů, ale konkrétní chyby neoznačilo. Město 
chce podle něho aktivisty odradit a ukázat jim, že je lepší, aby do ničeho nestrkali nos. Vedení 
města, podporováno investory a svými právníky, sleduje vlastní cíle směřující proti zájmům 
obyvatel města, a referendum se mu proto nehodí.  

Komise pro rozvoje města se 3. seznámila s nově navrženými a doplněnými regulačními 
podmínkami a s dokumentací k územnímu řízení pro polyfunkční dům předloženou Harmonií. 
Komise velkou většinou dokumentaci zamítla: Nebyl předložen model ani jiná dokumentace, 
která by doložila návaznost na stávající zástavbu (budova radnice, celá západní fronta náměstí, 
výškové objekty v pozadí). Tento bod byl proto stažen z programu Zastupitelstva města dne 12. 

Rada města se usnesla 6., že nepovažuje znění první otázky navržené k rozhodnutí 
v místním referendu za jednoznačně položené tak, aby na ni dle §8 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., 
o místním referendu a o změně některých zákonů, bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo 
slovem „ne“. Rada požadovala, aby přípravný výbor místního referenda upřesnil odhad nákladů 
na konání referenda a způsob úhrady z rozpočtu obce. Rada zamítla architektonickou studii 
prodejny potravin a bytového domu v proluce náměstí vypracovanou ateliérem PROARCH, spol. 
s. r. o., Praha 4. 

Zastupitel Iglo poslal zastupitelům 9. dopis a 11. e-mail, v nichž je upozornil, že 
podmínky prodeje pozemků na náměstí společnosti Harmonie jsou v rozporu se zákonem: Mají 
být prodány za nepřiměřeně nízkou cenu neodpovídající lokalitě (nebyl vypracován znalecký 
posudek na výši tržní ceny), výběr kupujícího byl netransparentní (společnost Harmonie byla 
předem vybrána) a město poskytuje kupujícímu neodůvodněné výhody (současné podmínky pro 
koupi pozemků se liší od původních, schválených Zastupitelstvem města 25. února 2004, a 
společnosti je neustále prodlužován termín plnění smlouvy). Pokud by zastupitelé podle M. L. 
Igla prodej za změněných podmínek schválili, dopustili by se trestného činu porušování 
povinností při správě cizího majetku. M. L. Iglo jim zároveň zaslal připravené trestní oznámení 
na neznámého pachatele (příloha č. 21/06). 

Zastupitelstvo města dne 12. schválilo upravené regulační podmínky náměstí podle 
návrhu architektů Tichého a Dandy poměrem hlasů 11:9:1. Vyplývá z nich povolený přesah přes 
regulační čáry na 20% délky stavby do 3 m, stavba výškového dominantního objektu na 300m2 
s max. 7 podlažími, přičemž 6. a 7. budou ustupovat v 1/3 hmoty, a podoba jižní fronty s 5 
podlažími, z nichž 4. a 5. bude ustupovat v 1/3 hmoty. Návrh radního Mgr. Marka Skalického, 
aby se schvalování regulačních podmínek odložilo, nebyl schválen poměrem 10:8:3.  

Skalický a další členové Rady města MUDr. Svatopluk Ježek a Ing. Miloš Sekyra shrnuli 
své námitky v příspěvku „Vidíme to jinak …“ v květnovém ZMČ: Návrh regulačních 
podmínek dostali zastupitelé těsně před zasedáním bez projednání v pracovní skupině, v komisi 
pro rozvoj města a v Radě města, což označili za porušení dohodnutého postupu, a upozornili, že 
schválené regulační podmínky jsou v rozporu s platným územním plánem. Za nestandardním 
postupem vidí tlak společnosti Harmonie (příloha č. 22/06). 

ZM schválilo 6 konečných podmínek investorovi, které budou zapracovány do kupní 
smlouvy (např. výroba modelu zástavby, který město vystaví, Harmonie investuje nejméně 15 mil. 
Kč do komunikací, parkovacích míst, zeleně a mobiliáře). ZM dále schválilo posunutí termínu 
uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí do 30. září 2006. 

Někteří zastupitelé reagovali na dopisy  zastupitele Igla. PaedDr. Luboš Rýdlo prohlásil, 
že se cítí omezen v zastupitelské demokracii a vydírán a že podá na M. L. Igla trestní oznámení. 
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Ten namítl, že jednal ve snaze zabránit poškození majetku města, protože podklady byly dány ve 
spěchu a nebyly řádně projednány. Podle JUDr. Jiřího Římala je tvrzení o spáchání trestného činu 
převodem pozemků „velmi odvážné a nekorektní“ a naplnění zákonných znaků trestného činu 
velmi nepravděpodobné. Podnět k podání trestního oznámení byl schválen v poměru 12:3:6. 
V roce 2006 nevedlo šetření tohoto podání k žádným výsledkům. 

Zastupitelé dostali v této věci také dopis generálního ředitele Harmonie Ing. Martina 
Kleina: Uvedl, že se projekt stal rukojmím politických šarvátek, a reagoval na Iglovy námitky: 
Cena pozemků je odpovídající, protože ostatní návrhy se pohybovaly od 1000 do 1700 Kč/m2 a 
po započtení investic bude jejich kupní cena 4.500 Kč/m2. M. L. Iglo proti výběru investora nic 
nenamítal a v listopadu 2004 souhlasil se smlouvou.  

19. zaslal zastupitel Iglo představenstvu společnosti Harmonie obsáhlý rozbor JUDr. 
Ježka, v němž dokládá neplatnost prodeje pozemků na náměstí pro rozpor se zákonem 
(příloha č. 23/06). Obdobný text byl spolu s nesouhlasným komentářem právničky MěÚ 
Kašpárkové zveřejněn v ZMČ v červnu a v červenci (příloha č. 24/06). 
 
 

KVĚTEN 
 
 Počasí: První třetina měsíce byla suchá s převážně polojasnou oblohou a příjemnými 
jarními teplotami: ráno 5 až 9ºC a odpoledne 16 až 21 ºC. „Ledoví muži“ letos nepřinesli mráz, 
ale bohatou oblačnost, silný studený vítr a četné přeháňky. 12. – 31. pršelo téměř denně. 16. přišla 
první jarní bouřka a několik prudkých přeháněk, 18. a 20. silný déšť. 20. způsobila vichřice na 
Mělnicku a Kladensku četné škody, nám se naštěstí vyhnula. 12. – 22. bylo ještě poměrně teplo, 
ráno 8 až 13ºC, odpoledne 18 až 21ºC, rekordní bylo pondělí 22., kdy teplota dosáhla 27ºC, ale 
23. - 31. již bylo velmi chladno, vál nepříjemný severní vítr, teploty se ráno snižovaly z 13 na 6ºC 
a odpoledne z 20 na 14ºC.  

První májové dny jsou spojeny se Svátkem práce a s výročím osvobození od fašismu. 
Představitelé města vzpomněli památky padlých 5. u pomníku na náměstí. Místostarosta Bodlák 
promluvil asi před stovkou žáků místních škol o 4 občanech města – účastnících odboje: O učiteli 
Jaroslavu Kruckém, pilotu Aloisi Vašátkovi a o mladých Zdeňku Austovi a Miroslavu Maškovi, 
kteří padli v posledních dnech války na železničním mostě. Květiny k pomníku položili Dragica 
Bénová a Ing. Josef Pitra za Základní skupinu Českého svazu bojovníků za svobodu, Josef Bašus 
a Vlasta Šmejkalová za MO KSČM a Albert Červenka a Antonín Dvořák za MO ČSSD. 

Svátek práce slavila veřejně jen KSČM, a sice na shromáždění asi 50 osob v parku u 
Městské knihovny, na němž promluvili poslanec Václav Frank a kandidát do Poslanecké 
sněmovny Milan Havlíček z Říčan. K výročí osvobození konali komunisté pietní akty 8. u 
pomníku v Sedlčánkách a 9. u pomníku v Záluží.  

2. – 28. byla ve vstupní místnosti Muzea zpřístupněna výstava fotografií z dokumentační 
akce „Jeden den ve městě 19. října 2005“. Bylo vystaveno 112 z téměř tisícovky snímků 
pořízených 11 fotografy – amatéry (členy fotograf. kroužku Gymnázia Magdalenou Kuthanovou, 
Michaelou Mazurovou, Michaelou Jagerovou, Nikolou Kukačkovou, Lukášem Růžičkou, 
Martinem Urbanem, Michaelou Chroustovou, dále MUDr. Lenkou Kavanovou, Pavlou Zelenou, 
Alenou Markovou a městským kronikářem). Příloha č. 25/06. 

4. byly s měsíčním zpožděním představeny nové webové stránky města. Jsou graficky 
bohatší, vizuálně příjemnější a přehledněji uspořádané než původní. Vytvořila je firma A24 Media 
Factory, a.s., z Prahy. 

6. se v Kulturním domě konal 2. ročník taneční soutěže „Čelákovická duběnka“, 
pořádaný MDDM, za účasti 38 souborů. Naše město reprezentovaly kroužky MDDM Lentilky, 
Scarlett a Storm vedené Radkou Weyrostkovou, a kroužek ZŠ Kostelní Quack vedený učitelkou 
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Lenkou Kouřilovou. Předsedkyní poroty byla Mgr. Marie Maroušková, soutěž uváděla žákyně 9. 
roč. ZŠ Michaela Kašičková a Jakub Žemlička. Vítězové získali dubovou ratolest, odkazující na 
znak města, vyrobenou v dílně Labyrint. 

V květnu vyvrcholila kampaň politických stran před volbami do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Velmi ostře a konfrontačně vedená kampaň se v Čelákovicích 
odehrála klidně, strany se spíše předháněly v neotřelých nápadech, jak upoutat pozornost. 11. 
navštívila město poslankyně a kandidátka ČSSD Anna Čurdová s akcí „Turné 2006 za zdravím“ a 
volič si mohl nechat změřit krevní tlak, glukózu a cholesterol. 13. uspořádala místní organizace 
ODS „Pochod po modré“ (modrá turistická značka ukazující doprava byla letošním volebním 
logem strany) za účasti poslance a kandidáta Petra Tluchoře z Brandýsa n. Lab. – Staré Boleslavi. 
Trasa vedla přes Lázně Toušeň a Káraný zpět do Čelákovic. Muži byli obdarováváni turistickým 
salámem a ženy modrými květinami. 20. agitovala Česká strana sociálně demokratická pod obřím 
stanem postaveným na chodníku před prodejnou Albert na náměstí. 26. uspořádal poslanec 
Tluchoř pro děti okružní plavbu po Labi na parníku Malše.  

12. prošel městem průvod studentů Gymnázia u příležitosti majálesu. Každá třída byla 
převlečena za určitou profesní nebo sociální skupinu (lékaři, vědci, úředníci, dělníci, cirkusáci, 
mafiáni, punkeři atd.). Průvod pokračoval v atriu školy scénkami tříd. Jako nejlepší učitelský 
převlek byl vyhodnocen punker Mgr. Hany Noskové, nejlepší třídou byla vyhlášena kvinta A 
(cirkusáci) a králem majálesu se stal jejich principál Fratišek Hamrozi. 

Opět po půl roce, tentokrát ve společném pořadu s Jitkou Molavcovou, vystoupil 
v Čelákovicích Alfred Strejček v literárně – hudebním pořadu „Láska v proměnách času“, 
uspořádaném SPČM dne 12. v muzejní síni Jana Zacha. Recitátoři přednesli středověkou i 
moderní milostnou poezii za doprovodu kytary a replik starších hudebních nástrojů (příloha č. 
26/06). 

15. se velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Milan Mucha a jeho zástupce 
Jiří Hanzl účastnili setkání s ministrem vnitra Františkem Bublanem a generálním ředitelem 
HZS genmjr. Ing. Miroslavem Štěpánem v aule Policejní akademie v Praze. Naši hasiči převzali 
poděkování ministra vnitra za účast na likvidaci následků letošních povodní a plaketu HZS ČR. 

16. vystoupil Komorní orchestr Jana Zacha řízený B. Hanžlíkem v Kulturním domě na 
koncertu „Melodie z filmů“. Pořad uváděl známý televizní konferenciér Miloš Frýba, účinkoval 
brandýský Zámecký pěvecký sextet vedený Janou Puterovou a zpěvačka Zuzana Zemanová. 
Zazněly populární motivy z filmů Limonádový Joe, Růžový panter, Hello, Dolly a melodie 
z westernů i z filmů Voskovce a Wericha. Koncert uspořádalo město s přispěním sponzorů 
tiskárna Durabo a Advokátní kancelář Pejchal, Nespala a spol. (příloha 27/06). 

18. nastoupil do práce velitel Městské policie Radek Fedaček po absolvování povinného 
školení. V pracovním poměru je od 1. 4. 2006. Jeho úkolem bude vybrat a nechat vyškolit vhodné 
příslušníky Městské policie. 

Unie železničních zaměstnanců slavila v Čelákovicích 110. výročí svého založení. 18. 
vyjel z pražského Hlavního nádraží zvláštní vlak tažený parní lokomotivou 434.2186 přes 
Vršovice, Malešice, Libeň a Vysočany do Čelákovic. Vlakem přicestovaly zdravotně postižené 
děti z ČR, Polska, Švédska, Španělska a Německa, pro něž byl na tenisových kurtech připraven 
program. V CMC (sponzor akce) se následně konal společenský večer za účasti představitelů 
Českých drah. 

Občanské sdružení při ZUŠ připravilo na 18. již tradiční představení tanečního oboru, 
tentokrát pod názvem „Slavné melodie v tanci“. V Kulturním domě se konala dvě dopolední 
představení pro žáky místních škol a večerní absolventské představení pro veřejnost. Žáci a 
absolventi I. stupně vystoupili ve suitě „Neposlušné baletky“, žáci a absolventi II. stupně 
inscenovali Bizetovu Carmen. Pozoruhodné výkony předvedli David Petr, Jitka Matějčková a 
bývalá žákyně Kateřina Stupecká, studentka taneční konzervatoře (příloha č. 28/06). 

19. – 21. se na děkanství konala místní výstava zvířat 
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20. byl vernisáží ve výstavní síni Městského muzea otevřen Malý salón prací žáků ZUŠ, 
jenž se koná pravidelně od r. 1983. V úvodu zahrály sestry Čechovy na kytaru a na flétnu, na 
klavír Hana Vrbová a na tenorsaxofon Petr Kováčik, slovem představila koncepci výstavy 
vedoucí výtvarného oboru Kristýna Exnerová. Byly vystaveny práce 100 dětí z tříd akad. malíře 
Jiřího Hanžlíka a Drahomíry Hermanové-Říhové (příloha č. 29/06). 

Také 20. v podvečer se v síni Jana Zacha Městského muzea uskutečnila beseda 
s Tomasem Graumannem, jedním z tzv. Wintonových dětí (r. 1939 britský úředník Nicholas 
Winton zachránil 669 židovských dětí z bývalého Československa tím, že zorganizoval jejich 
převoz do Británie a umístění v britských rodinách). Setkání připravila misijní stanice Apoštolské 
církve v Čelákovicích. T. Graumann pracoval jako evangelický misionář na Filipínách, po roce 
1990 také vyučoval angličtinu v českých školách. Na setkání přijel z Británie rovněž Walter 
Tschapek, spolužák Věry Gissingové – Diamantové z Československé školy ve Walesu, další 
zachráněné židovské dítě, a přivezl pozdravný dopis paní Gissingové všem čelákovickým 
občanům, jenž byl na setkání přečten (příloha č. 30/06). 

24. v noci se vloupal neznámý pachatel do novinového stánku na nádraží a odcizil 
cigarety, časopisy a další věci v hodnotě 25.000,- Kč. Na stánku vznikla škoda 15.000,- Kč. 

25. představila ZUŠ Jana Zacha ve školním sále všechny obory umění pěstované na 
škole. Vystoupili žáci tanečního oddělení, hrál Swing Band a žáci 2. stupně literárně-dramatického 
oddělení sehráli komedii F. X. Svobody Poslední muž. Jako host vystoupil divadelní soubor TJ 
Sokol z Lázní Toušeně s představením Etudy. 

Ani Čelákovicím se nevyhnulo hloupé žertování s planými poplachy. 30. v 9:20 
telefonicky oznámil neznámý člověk pobočce České spořitelny v Obecním domě, že ve spořitelně 
je umístěna bomba. Policisté vyklidili budovu, v níž se v té době nacházelo asi 40 lidí, uzavřeli 
okolní ulice a budovu prohledali. Žádný nástražný výbušný systém nenašli, akce byla skončena 
v 12:05. Téměř na 3 hodiny byla narušena práce České spořitelny, Městské úřadu, pošty, prodejny 
nábytku, textilu, Mateřského centra a Městské policie.   
 Zástavba proluky náměstí: 
 Zmocněnec přípravného výboru pro konání místního referenda Václav Špaček reagoval 
30. na dubnové posouzení platnosti návrhu na konání referenda. Opíraje se o zákon o místním 
referendu č. 22/2004 Sb. tvrdí, že Městský úřad nemůže posuzovat obsah zdůvodnění referenda 
ani názor na jeho finanční zabezpečení (to náleží Zastupitelstvu města), nýbrž měl posoudit jen 
formální úplnost a správnost návrhu. Ke kritizovanému spojení dvou otázek v jednu uvádí, že 
nejde o omyl, nýbrž o záměr, protože celá otázka předkládá jednu variantu řešení (zastavení 
jednání města směřujícího k zástavbě proluky a vypsání arch. soutěže). Výbor upřesnil zdroj 
financování referenda (rozpočtová rezerva města) a zpochybnil metodiku MÚ při stanovení 
počtu oprávněných osob, protože podle zákona se má vycházet ze stavu k 1. lednu příslušného 
roku, a nikoli ke dni podání návrhu. Zmocněnec zároveň předložil 197 opravených podpisových 
archů a požádal, aby jejich případné nedostatky byly přesně označeny (příloha č. 31/06).  
 
 

ČERVEN 
 

Počasí: Chladné, deštivé a oblačné počasí panující od 12. května trvalo do 7. Ráno bylo 5 
až 7ºC, odpoledne 11 až 17ºC. Od 8. teplá fronta, převážně jasno, rychle se oteplovalo z ranních 
6 až na 17ºC (16. - 17.), odpoledne bylo 21 až 30ºC (max. 15. – 16.). Suché a horké počasí 
vystřídaly 16. - 30. bouřky a přeháňky, ale bez výrazného ochlazení: Ráno 15 - 19ºC, nejvyšší 
odpolední 23 - 32ºC (max. 21. a 26.) Vichřice a liják 19. si vyžádaly několik zásahů Sboru 
dobrovolných hasičů: Silnici do Mstětic přehradila padlá švestka, silnici do Nehvizd třešeň a na 
domě č. 176 v Masarykově ul. vichr utrhl oplechování římsy, která visela nad chodníkem. Voda 
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hnaná západním větrem pronikla okny na návětrné straně školní budovy v ul. J. A. Komenského 
a vyplavila několik místností. 29. – 30. pršelo celou noc a téměř celý den. 

2. připravil MDDM na své zahradě v Havlíčkově ul. program „Kouzelná zahrada“ ke Dni 
dětí, sponzorovaný firmou Hamé. Děti mj. sbíraly perly z roztrženého náhrdelníku, hádaly u 
čarodějnice, střílely z vodní pistole, běhaly v sedmimílových botách a lovily papírové rybičky. 
Dopoledne soutěžily prvňáci a druháci ze základních škol a odpoledne přišlo asi 500 dětí a 
rodičů. Při sbírce Pomozte dětem – Žluté kuře bylo vybráno 9.690,- Kč. 

2. – 3. proběhly v řádném termínu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Ve Středočeském kraji kandidovalo 19 politických stran, politických hnutí a koalic (celostátně 
celkem 26), těsně před volbami odstoupila strana Česká pravice. Volby vyhrála liberálně- 
konzervativní Občanská demokratická strana s historicky nejvyšším ziskem hlasů ve svobodných 
volbách po roce 1989, avšak výsledek poražené vládní České strany sociálně demokratické byl 
paradoxně vyšší než r. 2002, kdy volby vyhrála, a druhý nejvyšší v její 128leté historii (příloha 
32/06). 

Kandidovalo pět občanů města:  
Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska): Jaroslav Vrána, č. 15 
SNK Evropští demokraté: Ing. Jiří Drahovzal, č. 31 
Unie svobody – Demokratická unie: Petr Polnický, č. 14 
Národní strana: Jaroslav Braniš, č. 22 
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová: PaedDr. Vilibald Knob, č. 26.  
 
Volební strana % v Čelákovicích % ve Střed. kraji % v ČR
Občanská demokratická strana 48,08 39,19 35,38 
Česká strana sociálně demokratická 24,34 30,74 32,32 
Komunistická strana Čech a Moravy   8,41 12,89 12,81 
Křesť. a demokrat.unie – Čs. strana lidová   4,78   4,87   7,22 
Strana zelených   6,62   6,00   6,29 
SNK Evropští demokraté   4,25   2,10   2,08 
 

Z 8521 zapsaných přišlo v Čelákovicích k volbám 5780 voličů (67,83%), počet platných 
hlasů byl 5763. V souladu s celostátně vyšší účastí přišlo i u nás volit o 9,83% voličů více než r. 
2002. V Poslanecké sněmovně získala ODS 81 mandátů, ČSSD 74, KSČM 26, KDU-ČSL 13 a  
Strana zelených 6. Již dlouho před volbami ohlašované spojenectví ODS, KDU-ČSL a SZ tak 
získalo jen 100 mandátů a vytvoření nové vlády bylo obtížné. 
 V „povolební“ noci z 3. na 4. rozbil neznámý pachatel dlažební kostkou sklo ve dveřích 
restaurace Athéna v Kulturním domě a odcizil alkohol, cigarety a hotovost v hodnotě téměř 
50.000,- Kč. Pachatel nebyl nevypátrán, vyšetřování bylo odloženo. 
 7. – 10. se Václav Špaček účastnil 12. ročníku mezinárodního festivalu lokálních a 
regionálních televizí Golden Beggar v Košicích jako ředitel televize PORT a jako mezinárodní 
koordinátor festivalu. Účastnili se zástupci 23 zemí.  
 SPČM pozval na 8. známého folkového písničkáře Vojtu „Kiďáka“ Tomáška, jenž 
vystoupil na nádvoří Muzea (příloha č. 33/06). 
 10. uspořádal klub Orka Florbal Dětský den, jehož se účastnilo asi 50 dětí. Město 
sponzorovalo akci 3000,- Kč. 

13. – 15. uspořádal SK Union z pověření Českomoravského fotbalového svazu 
republikové finále krajských výběrů fotbalistů do 13 let. Vylučovacím způsobem se utkala 4 
mužstva. 
 Základní organizace Českého svazu chovatelů uspořádala 16. – 18. na děkanství Oblastní 
výstavu zvířat. Čelákovické organizace slaví letos 75 let od svého založení. Tradičně bylo 
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vystavováno ptactvo, králíci (140 ks), drobní savci, holubi (118), vodní drůbež (98), obojživelníci, 
plazi, akvarijní ryby a mývalové. Proběhla soutěž o poháry a čestné ceny ve všech oborech 
chovatelství a návštěvníci mohli zhlédnout prodejní výstavu keramiky Jany Kosinové (příloha č. 
34/06). 
 17. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy snímků čelákovického fotografa 
Miroslava Břeského „Bon Repos, zámek neznámý“. Zámeček postavený F. A. Šporkem po r. 
1716 na návrší nad obcí Čihadla při silnici ze Staré Lysé do Předměřic n. Jizerou byl téměř 
zapomenut, protože v letech 1939 – 2004 byl součástí vojenského prostoru. M. Břeský se do 
něho dostal až v l. 2003 - 2004, interiéry i exteriéry vyfotografoval a o zámečku napsal knihu, 
která byla připravena do tisku v době konání výstavy. Závěr vernisáže okořenil svým typickým 
humorem výtvarník a zápský starosta Michal Burda, když přednesl svou báseň Modlitba za 
Bonrepos (příloha č. 35/06). 
 18. uspořádala Rada starších CČsH hudebně literární pásmo k letošnímu 100. výročí 
narození skladatele Jaroslava Ježka (25. 9.). V Husově sboru vystoupil Jan Matěj Rak, jenž 
nejznámější Ježkovy skladby zahrál na kytaru (příloha č. 36/06) 
 20. vystoupily před Kulturním domem Swing band ZUŠ Jana Zacha, Jazz Orchestra 
ZUŠ Lysá nad Labem a saxofonový soubor Tomáše Remka ZUŠ Říčany.  
 Představitelé města oplatili dubnovou návštěvu delegace italského partnerského města 
Trescore a 23. – 26. navštívili starosta, místostarosta a zastupitelka Eva Bukačová s tlumočnicí 
Ing. Dagmar Málkovou toto severoitalské město (příloha č. 37/06). 
 24. dopoledne se v Kulturním domě konalo slavnostní zasedání místního Sboru 
dobrovolných hasičů u příležitosti 125. výročí založení hasičské jednotky ve městě. Hasiči 
připravili v sále malou výstavu fotografií, dokumentů a historické i soudobé hasičské výzbroje. 
Hlavní projev přednesl starosta SDH Čelákovice Miloš Fridrich, starosta sboru od r. 1981 
(příloha č. 38/06). 
 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků uspořádal v sobotu 24. za horkého letního počasí 
Vodácký sportovní den a Neckyádu. Na programu byly závody na netradičních plavidlech, na 
kajaku, kánoi, rodinný závod na pramicích, dále doplňkové „suché“ disciplíny jako stolní tenis, 
střelba ze vzduchovky, skákání v pytli, běh na chůdách apod. Vodáci nezapomněli ani na 
občerstvení. Týž víkend, 24. - 25., se na pískových kurtech Na Nábřeží konal turnaj v plážovém 
volejbalu Swatch Cup Čelákovice 2006.  
 Neděle 25. byla zasvěcena Svatojánské divadelní pouti, společnému projektu ZUŠ Jana 
Zacha, divadelního souboru Tyl a Městského muzea. Odpoledne a večer byly na nádvoří Muzea 
sehrány 3 hry: Nejprve „Popelka“ pro nejmenší (žáci literárně-dramatického oddělení ZUŠ), poté 
Čapkova „Velká loupežnická pohádka“ (DS Tyl) a nakonec Shakespearův „Sen noci svatojánské“ 
(studenti 2. stupně LDO ZUŠ). Scénickou hudbou dotvořili atmosféru sólisté Komorního 
orchestru Jana Zacha a žáci hudebního oddělení, tančili žáci tanečního oddělení (příloha č. 
39/06). 
 28.6 . – 2.7. Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu Liberec – hasiči. 
 Od června do listopadu byly ve vstupní místnosti Muzea vystaveny nálezy ze záchranného 
archeologického výzkumu v Květnici, jihozápadně od Úval, vedeného archeologem Muzea 
Jaroslavem Špačkem. Jádrem výstavy s názvem Květnice, tajemný objekt č. 312, bylo 
představení kruhového objektu s pozůstatky lidských těl a s keramickými střepy, jenž byl podle J. 
Špačka pravděpodobně kultovním objektem lidu knovízské kultury z 13. stol. př. Kr. Podoba 
částí lidských těl v jámě svědčí o lidojedských praktikách této kultury (příloha č. 40/06). 
 Rada města zasedala v červnu dvakrát. 8. schválila smlouvu s firmou Stavby silnic a 
železnic, a.s., Praha 1, jako zhotovitelem komunikací v obytné zóně Nedaniny a v ulici U 
Stabenovky a schválila smlouvu s touž firmou na rekonstrukci vozovky v Rumunské ul. Rada 
schválila pro akci „Rozšíření Rooseveltovy ulice“ firmu SWIETELSKY stavební, s.r.o, České 
Budějovice, v ceně 445.834,- Kč (jedná se o vyvolanou investici hrazenou z prostředků 
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stavebníků), dále schválila smlouvu o dílo na zhotovení podlahy tělocvičny BIOS s firmou DEBA 
Bohemia s.r.o., Jablonec n. Nisou a smlouvu o dílo s Ing.Ladislavem Poláčkem na projekt 
rekonstrukce Masarykovy ulice. 

21. zasedalo Zastupitelstvo města. Mluvčí nespokojených obyvatel tzv. dělnických 
domků u Kovohutí Jan Richtrmoc se nesmířil s tím, že jeho kauza není v programu jednání, a 
vpadl do probíhající schůze. Starosta mu připomněl, že město nemůže samo iniciovat změnu 
územního plánu, protože není vlastníkem pozemků pod dělnickými domky, a že je nutno 
respektovat dohodu občanů s Kovohutěmi Čelákovice, a.s., že se o osudu domků bude dále 
jednat na základě znaleckých posudků. Zastupitelé schválili 2. změnu územního plánu týkající se 
změny využití pozemků v areálu býv. firmy TOS. 

Byla schválena další půjčka Stavebnímu bytovému družstvu z Fondu rozvoje bydlení ve 
výši 100.000,- Kč na opravu střechy domu V Prokopě č. 1534 se splatností 3 roky při úroku 4%, 
smlouva o poskytnutí dotace 4 mil. Kč na zřízení železniční zastávky Čelákovice – Jiřina a 
darovací smlouva o poskytnutí 40.000,- Kč Nemocnici s poliklinikou Brandýs n. L. – St. Boleslav 
na nákup nástrojů pro laparoskopické operace. 

  
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2005: 

  2005 2004 
Příjmy Daňové 103.761.000,- Kč   81.403.000,- Kč 
 Nedaňové   43.398.000,- Kč   31.015.000,- Kč 
 Kapitálové   43.958.800,- Kč   25.555.000,- Kč 
Vlastní celkem  191.117.800,- Kč 137.973.000,- Kč 
 Dotace   20.073.980,- Kč   56.101.000,- Kč 
Celkem  211.191.780,- Kč 194.074.000,- Kč 
Výdaje Zemědělství a lesní 

hospodářství 
       228.000,- Kč        105.000,- Kč 

 Průmyslová odvětví    51.298.000,- Kč   28.293.000,- Kč 
 Služby pro obyvatelstvo   91.148.000,- Kč 134.717.000,- Kč 
 Sociální věci      5.671.000,- Kč     4.947.000,- Kč 
 Obrana, bezpečnost     1.651.000,- Kč     2.393.000,- Kč 
 Všeobecná správa a služby   41.475.000,- Kč   31.624.000,- Kč 
 Celkem 191.471.000,- Kč 212.079.000,- Kč 
Přebytek    19.720.780,- Kč  
Schodek            40.164.000,- Kč 
 Některé výdajové položky: 
      2005   2004 
Kultura a sdělovací prostředky      8.964.000,- Kč  10.089.000,- Kč   
půjčky z Fondu rozvoje bydlení       0    3.177.000,- Kč 
tělovýchova a zájmová činnost     7.991.000,- Kč  22.422.000,- Kč 
 
 Zastupitelé zrušili stávající vyhlášku o místních poplatcích E 4/2003 a schválili novou 
vyhlášku E 3/2006 doplněnou ustanovením o záboru veřejného prostranství reklamou a přesně 
vymezující pojem „veřejné prostranství“. 
 Schváleny byly 2 smlouvy o prodeji městských bytů oprávněným nájemcům a 3 smlouvy 
o koupi dalších pozemků na obou březích Labe potřebných ke stavbě lávky. Město koupilo 
celkem 7.489 m2 půdy za 975.440,- Kč, tj. průměrně za 130,24 Kč/m2. Město rovněž koupilo 
3.549 m2 půdy za 532.350,- Kč v katastru Mstětic a Zelenče pro vybudování druhého vodojemu. 
Důležitým krokem pro vznik průmyslové zóny Jih bylo schválení prodeje 7.772 m2 plochy za 
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6.606.200,- Kč (850,- Kč/m2) firmě PRO-SIN na základě loni uzavřené smlouvy o smlouvě 
budoucí.  
 Bez přijatého usnesení diskutovali zastupitelé opět o možnosti pořizovat zvukový záznam 
ze zasedání Zastupitelstva města. Tajemnice MÚ sdělila, že novela zákona o svobodném přístupu 
k informacím č. 61/2006 Sb. nařizuje, aby oficiální zvukový záznam a jeho kopie neobsahovaly 
osobní údaje. Takto upravený záznam by byl značně nesrozumitelný.  
 

Zástavba proluky náměstí:  
V červnovém čísle ZMČ byl otištěn dopis historika architektury Prof. PhDr. Rostislava 

Šváchy z Ústavu dějin umění AV ČR, v němž doporučuje zvolit pro dostavbu náměstí nikoli 
formu výběrového řízení, nýbrž architektonické soutěže, jejíž podmínky mohou být stanoveny 
tak, že sami občané vyberou nejvhodnější projekt z návrhů, jejichž pořadí stanovila porota 
(příloha č. 41/06).   

6. se odbor územního rozvoje a památkové péče MÚ v Brandýse n. Lab.-St. Boleslavi 
vyjádřil na žádost Městského muzea v Čelákovicích k plánované zástavbě náměstí: Novostavba 
by měla respektovat původní uliční čáru a svým hmotovým objemem respektovat sousední 
historickou zástavbu a zaniklé objekty (příloha č. 42/06). 

16. adresoval Městský úřad zmocněnci V. Špačkovi další výzvu: Rada města se 8. 
usnesla, že nemění své stanovisko ve věci nejednoznačnosti první otázky, a konstatovala, že 
v rozpočtu města rezerva v navrhované výši není. MÚ posoudil doplněné podpisové archy a 
konstatoval, že se výboru nepodařilo předložit zákonem požadovaný počet podpisů. (Přepočítání 
počtu oprávněných osob k 1. lednu sice snížilo nutnou hranici o 11 osob na 1695, avšak 
z předložených 1878 podpisů bylo uznáno platnými jen 1617.) Rada města vyzvala zmocněnce 
k odstranění nedostatků do 26. června. Radní se na mimořádné schůzi 15. rozhodli nečekat na 
odstranění nedostatků a doporučili zastupitelům, aby 21. schválili vypsání místního referenda na 
9. září 2006 s otázkou „Odmítáte realizaci Polyfunkčního domu Harmonie v proluce na jižní 
straně náměstí?“,  a zamítli návrh otázky formulovaný MUDr. Ježkem „Souhlasíte s realizací 
Polyfunkčního domu Harmonie dle předloženého modelu?“. O svém rozhodnutí přípravný 
výbor neinformovali. Termín referenda byl navržen s ohledem na to, že smlouva o smlouvě 
budoucí s Harmonií Group platí do konce září a Zastupitelstvo se na zářijové schůzi musí 
s ohledem na výsledek referenda vyjádřit k územní dokumentaci (příloha č. 43/06). 
 Zastupitelstvo města jednalo o zástavbě 21. Starosta města zopakoval stanovisko Rady, 
že první otázka přípravného výboru je nejednoznačná a druhá zbytečná. Zastupitelka Tichá jako 
lingvistka připomněla, že dvojotázka je jazykově chybná. Zastupitelé se dále otázkami 
přípravného výboru nezabývali a přítomní členové výboru o jejich modifikaci také nechtěli jednat, 
protože se cítili být vázáni mandátem 1800 občanů, kteří souhlasili s jejich formulací otázek. Poté, 
co znění otázky formulované radním Ježkem (viz výše Rada města 15.) získalo jen 10 hlasů (9 
proti, 2 se zdrželi), vyhlásili zastupitelé v poměru 13:8 „městské“ referendum na sobotu 9. září 
2006 s otázkou „Odmítáte realizaci Polyfunkčního domu Harmonie v proluce na jižní straně 
náměstí?“ Náklady ve výši 350.000,- Kč vyčlenili v současně schválené 3. změně rozpočtu pro rok 
2006 ze zlepšeného hospodářského výsledku některých příspěvkových organizací města v roce 
2005. Vyhlášení vlastního referenda bylo odůvodněno v usnesení tím, že se přípravnému výboru 
opakovaně nedaří sehnat zákonem požadovaný počet osob podporujících konání místního 
referenda ve formě požadované zákonem a že Zastupitelstvo má zájem na konci svého 
funkčního období znát názor občanů na tuto otázku.  
 Poté, co zastupitelé schválili na dubnovém zasedání nové kontroverzní regulativy 
zástavby náměstí, bylo nutno je promítnout do územního plánu města v jeho 4. změně. Návrh na 
pořízení zadání vypracování 4. změny byl přijat 14 hlasy proti 7, mezi nimiž byli kritici projektu, 
zastupitelé Šalda, Sekyra, Skalický, Iglo a Ježek, a dále Hnízdo a Duník. Zastupitelé se seznámili 
s dopisem vlastníků bytů v lokalitě Nad Paloučkem v Berouně, jejichž investorem byla společnost 
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Harmonie. Majitelé bytů popsali neuvěřitelné množství závad, které musejí na 18 měsíců starých 
domech řešit, a vyhýbavý a nevstřícný přístup Harmonie. Další dopis adresoval Zastupitelstvu 
Ing. Martin Klein, gen. ředitel Harmonie, a za příčinu uvedených problémů označil projektanta 
(MS architekti) a dodavatelskou firmu Skanska. Zastupitelé se rozhodli problémem se hlouběji 
zabývat a uložili tajemnici MěÚ zajistit vyjádření od firmy Skanska a od ateliéru MS architekti. 
Zastupitel Iglo se v této souvislosti vyjádřil, že realitní kancelář Bonus město podvedla, když při 
výběrovém řízení tvrdila, že firma Harmonie má zkušenosti z obdobných projektů, protože 
v době schvalování smlouvy šlo o první velký projekt a nikdo v berounských bytech nebyl 
nastěhován. 

Zastupitel Iglo protestoval proti tomu, že jeho dopis s právním názorem, že smlouva 
s Harmonií má chyby a je neplatná, nebyl pro pozdní podání zastupitelům poskytnut na rozdíl od 
rozboru jeho dopisu JUDr. Římalem (příloha č. 44/06). 

Zastupitel M. L. Iglo podal Vrchnímu státnímu zastupitelství dne 21. podnět k 
prošetření skutečností nasvědčujících možnému spáchání trestného činu zneužití pravomoci 
veřejného činitele podle § 158 trestního zákona a porušování povinností při správě cizího 
majetku podle § 255 a 255a trestního zákona. V tomto roce nebyly známy žádné výsledky jeho 
šetření. 

Zmocněnec V. Špaček sdělil 26. Městskému úřadu, že znění první otázky referenda bylo 
posouzeno a schváleno právníky ze Svazu měst a obcí ČR a že nepovažuje názor právních laiků 
v Radě města za relevantní. Navrhl, aby se z úsporných důvodů „městské“ i „občanské“ 
referendum konalo současně. Stěžoval si, že ani po druhé žádosti Městský úřad neuvedl, které 
konkrétní podpisové archy byly nevyhovující. Přesto je výbor podle svého názoru zrevidoval, 
doplnil, a přidal další 3 podpisové archy  (příloha č. 45/06).  
 
 

ČERVENEC 
 

 Počasí: Červenec byl v celostátním měřítku s 20 tropickými dny nejteplejším měsícem za 
60 let. 20. padl teplotní rekord v Praze – Klementinu, 35,3°C. U nás doznívalo do 3. chladné 
červnové počasí, bylo polojasno, do 24°C. 4. – 13. přinesla teplá fronta letní počasí, bylo jasno až 
polojasno, ranní teploty 15 - 21°C, odpolední 27 - 33°C. Noc 11. – 12. byla tropická: Teplota 
neklesla pod 20°C. 14. přešla studená fronta s dvouhodinovou bouří a silným deštěm, po níž se 
sice do 16. ochladilo na max. 23°C, ale od 17. do konce měsíce bylo jasno a sucho s ranními 
teplotami 18 - 20°C a odpoledními 28 - 34°C. Měsíc byl velmi suchý, kromě bouřky 14. pršelo jen 
slabě 8., 13., 28. a 31.  
 1. – 2. hostily nohejbalové kurty Městského stadionu 32. Mistrovství ČR dorostu dvojic 
a trojic v nohejbalu, pořádaného Českým nohejbalovým svazem a nohejbalovým oddílem TJ 
Spartak. Hlavním sponzorem byla firma Witte Automotive. Město dotovalo turnaj částkou  
6000,- Kč. 
 3. uspořádal osadní výbor v Záluží Dětský den na hřišti TJ Sokol Záluží. Děti soutěžily 
v 10 disciplínách, např. v střelbě ze vzduchovky, běhu v pytlích a v chůzi na chůdách. Každý 
účastník byl odměněn balíčkem sladkostí a ovoce. 
 5. se hrál 4. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty města Čelákovic za účasti 
prvoligových mužstev Slavia Praha, FK Jablonec 97 a SIAD Most a domácího SK Union. SK 
Union podlehl Slavii 0:8, ve finále zvítězila Slavia Praha nad Jabloncem 1:0 gólem Vlčka v 52. 
minutě. Město dotovalo turnaj částkou 5.000,- Kč (příloha č. 46/06).  

15. zadala Rada města vybavení rekonstruované Mateřské školy Přístavní firmě 
Benjamin, s.r.o., Buchlovice a výstavbu dětského hřiště v areálu ZŠ  v ul. J. A. Komenského firmě 
HAGS Praha, s.r.o, Praha 5. Opravu elektroinstalace v tělocvičně téže školy svěřila firmě 



 20

JOSYMA MB, s.r.o., Kosmonosy, za cenu 340.461,- Kč. Rada vydala interní vyhlášku č. I 3/2006 
„Základní pokyny pro činnost Městské policie Čelákovice“ s účinností od 14. července 2006.  

Zástavba proluky náměstí: 
 15. požádala Rada města Harmonii o zhotovení modelu zástavby proluky v měřítku 
1:250 v rozsahu zahrnujícím také okolí náměstí. Model bude pracovní, bez řešení fasád, s 
projektem rekonstrukce náměstí a zeleně. Bude rozlišena stávající a navrhovaná výstavba a 
naznačen počet podlaží objektů. 

Rada města dopisem zmocněnci dne 14. znovu vyzvala přípravný výbor k odstranění 
nedostatků. Zmocněnec si ho však převzal až 31. a v dopise z téhož dne vyzval vedení města 
k uspořádání referenda spolu s „městským“ referendem s tím, že do 30 dnů od podání 
doplněného návrhu na konání místního referenda (26. června) přípravný výbor neobdržel další 
výzvu ani vyrozumění o nedostatcích v návrhu, a je proto nutno považovat návrh za bezvadný 
(příloha č. 47/06). 
 
 

SRPEN 
 
 Počasí: Letošní počasí plné extrémů přineslo po rekordně teplém a suchém červenci 
studený a deštivý srpen. 1. – 6. bylo oblačno s přeháňkami; ranní teploty 13 - 15°C, odpolední 
klesaly z 25 na 18°C. 6. – 7. intenzivně pršelo od 16:00 do 4:00. 7. – 15. se již oteplilo, ráno bylo  
12 – 15°C, odpoledne 17 – 24°C, většinou zataženo s drobným deštěm. 16. – 21. bylo polojasno, 
ráno 9 - 17°C a odpoledne 22 - 29°C (max. 17.). 22. – 30. pršelo denně, často několikrát, ranní 
teploty 9 - 14°C a odpolední 15 - 22°C.  
 1. zahájila práci zatím dvojčlenná Městská policie ve složení velitel Radek Fedaček a 
jeho zástupce Jiří Smetana s pracovní dobou 40 hodin týdně v pracovních dnech. 
 Začátkem měsíce byla u železniční trati znásilněna sedmnáctiletá dívka. 15. září byl 
z tohoto činu obviněn šestadvacetiletý muž z Kolínska, již trestně stíhaný za obdobný delikt 
spáchaný na Kolínsku. Byl umístěn do vazební věznice v Praze a může být potrestán až deseti lety 
vězení. 
 22. – 24. město spolupořádalo Festival Josefa Bohuslava Foerstera v Novém Vestci, 
kde skladatel 29. května 1951 zemřel. 
 22. a 29. se na Městském stadionu konal 6. ročník Fotbalového turnaje Vietnamců 
v České republice. Jako loni vyhráli Vietnamci z Tachova na mužstvem z Prahy 10 1:0.  
 25. bylo dokončeno nové dětské hřiště na pozemku ZŠ Komenského na místě bývalého 
„dřeváku“ postavené za 699.725,- Kč. 
 25. v 11:50 byla přepadena pobočka České spořitelny. Asi 20–30letý muž 
v kostkované košili a kšiltové čepici požadoval s pistolí v ruce od pokladní vydání hotovosti. 
Poté, co k pokladně přistoupily další osoby, se zřejmě zalekl a utekl. Nebyl vypátrán a vyšetřování 
bylo odloženo (příloha č. 48/06). 

Kulturní dům uspořádal tradiční letní sérii koncertů v zahradní restauraci Athéna. 
V červenci a v srpnu vystoupily kapely Druhej dech (country beat Ladislava Weyrostka), popová 
skupina z Lysé n. L. Fobos, New Banjo Band M. Rady a 26. srpna ji zakončil Fezztival Městského 
domu dětí a mládeže. 

26. se v na stadionu v Houštce běžel 44. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu 
hodinovém (letos již 55. výročí překonání hranice 20 km Emilem Zátopkem na tomto stadionu). 
Účastnilo se 41 běžců převážně z Prahy s středních Čech. Zvítězil 33letý Michal Michálek ze 
Sokolu Mělník výkonem 17 830 m, jediný čelákovický běžec, 30letý René Trbušek, uběhl 
12 846 m. 
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31. uspořádal zastupitel Iglo v Městském muzeu besedu občanů s představiteli 
nevládní organizace Transparency International (dále jen TIC), jež se zabývá problémem 
korupce ve společnosti. Mluvilo se o chystaném prodeji pozemků na náměstí a o stavbě 
polyfunkčního domu. Mgr. Petr Prchal z TIC označil postup radnice v této věci za zvůli a 
nerespektování zákona, za nehospodárné nakládání s majetkem a pronesl dvojsmyslnou větu 
„Nevíme, čím jsou motivováni představitelé města.“ Vedení města a investor, kteří nebyli 
pozváni, podezírání z korupce odmítli. Konání besedy nebylo dostatečně zveřejněno, a tak ji 
navštívilo jen asi 15 občanů (příloha č. 49/06). 
 Rada města na schůzi 10. schválila smlouvu s firmou ITES, s.r.o., Stochov na opravu 
rozvodů ústředního topení a teplé vody v mateřské škole v ul. J. A. Komenského za 182.250,- Kč 
a dohodu se CMC Graduate School of Business, o.p.s., o provozu Turistického informačního 
centra v recepci hotelu CMC na nám. 5. května 2. Návštěvníci města zde budou mít zdarma 
přístup k internetu a k propagačním materiálům, mohou si koupit mapy a upomínkové předměty 
a přímo v hotelu se mohou i ubytovat a stravovat.  
 Zástavba proluky náměstí: 

        Rada města konstatovala 10., že v rozporu s tvrzením zmocněnce V. Špačka v dopise ze 
dne 31. července a doručeného elektronicky na MěÚ 9. srpna byl přípravný výbor řádně vyzván 
k odstranění nedostatků dopisem MěÚ ze 14. července. Přípravný výbor podal dne 8. Krajskému 
soudu v Praze návrh na určení, že návrh na konání místního referenda o dostavbě proluky 
z 3. dubna nemá nedostatky. Soud v rozsudku z 5. září vyšel z toho, že zmocněnec dopis od MěÚ 
převzal pozdě, a proto s užitím tzv. fikce doručení stanovil termín doručení dopisu na 27. 
července. Posledním dnem, kdy by se byl přípravný výbor mohl domáhat soudní ochrany, byl 7. 
srpen. Proti rozsudku nebylo připuštěno odvolání (příloha č. 50/06). 

Trojrozměrný model polyfunkčního domu v měřítku 1:250 byl vystaven od 16. ve 
výloze Obecního domu. Pro ty, kteří očekávali kvalitní a věrný model budoucího náměstí, byl 
zklamáním. Stavby byly jen hrubě naznačeny, hlavní dominanta se kácela, dům východně od 
restaurace U Bohuslavů byl znázorněn s nižší střechou než má restaurace, ačkoli ve skutečnosti je 
tomu naopak.    
 
 

ZÁŘÍ 
 

Počasí: Vrátilo se teplé a slunečné počasí, které chybělo v srpnu. Tak dlouhé a příjemné 
babí léto nepamatujeme několik let. Až do 27. se počasí příliš neměnilo: Bylo jasno až polojasno, 
výjimečně skoro zataženo, s ranními teplotami 8 - 15°C (nejchladněji 9. – 14.) a odpoledními 17 - 
27°C (max. 7.), většinou příjemných 22°C. Slabě zapršelo 2., 4., 7. a 19., celkově byl měsíc suchý. 
27. v noci přešla studená fronta s deštěm. Září bylo nejteplejší za 45 let; v Praze bylo naměřeno 
10 dnů s teplotami nad 25°C. 

2. uspořádala Městská organizace KSČM již 10. dětský sportovní den na hřišti ZŠ 
Komenského, konaný vždy poslední prázdninovou sobotu (příloha č. 51/06). 

5. předala Správa železniční dopravní cesty staveniště zastávky Čelákovice – Jiřina 
společnosti Viamont DSP, a.s., Ústí nad Labem. 11. začaly přípravné práce. 

6. se konala vernisáž výstavy „Tři Grácie“ v galerii U Radnice. Vystavovaly Eva 
Malkovská – obrazy z jižních Čech, Betty Cooper – barevné fotografie z Austrálie a Nina 
Klestilová – batika Výstava trvala do 18.  

6. zemřel bývalý dlouholetý předseda SK Union František Hájek. 
7.–10. se na Výstavišti v Lysé nad Labem konal tradiční Polabský knižní veletrh. 

Členové SPČM zde propagovali Muzeum i město, pracovnice Městské knihovny konaly 
jednodenní službu ve stánku Státní vědecké knihovny Kladno. 
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Referendum vyhlášené městem se konalo v sobotu 9. Z 8598 zapsaných voličů přišlo 
1546, tj. 17,98%. Bylo odevzdáno 1534 platných hlasů, z nich 293 (19,01%) pro „NE“ (tedy pro 
výstavbu), 1238 (80,70%) pro „ANO“ a 3 lístky byly neoznačené. Přepočteno na celkový počet 
voličů bylo 3,41% občanů pro zástavbu a 14,40% proti. Rozhodnutí v referendu bylo tedy 
neplatné pro nízký počet zúčastněných osob (zákon stanoví podmínku účasti nejméně 50% 
zapsaných voličů). Náklady na referendum činily 184.596,- Kč (příloha č. 52/06).  

Je zajímavé, že k referendu přišlo méně občanů, než kolik jich na jaře podepsalo 
požadavek na vyhlášení referenda. M. L. Iglo prohlásil, že město záměrně stanovilo termín 
referenda s předpokladem, ze voliči nepřijdou, aby jeho výsledky nebyly závazné. V. Špaček 
považoval chování vedení města v celé kauze Harmonie za aroganci moci a za pohrdání občany a 
za manipulaci s nimi. Přípravný výbor v tiskovém prohlášení z 10. považuje poměr hlasů 
zúčastněných občanů za významný signál pro další rozhodování Zastupitelstva v záležitosti 
zástavby proluky a vyzval zastupitele, aby se řídili projevenou vůlí občanů (příloha č. 53/06). 

12. byla na konferenci „Knihovny současnosti 2006“ v Seči vyznamenána dlouholetá 
pracovnice Městské knihovny Jaroslava Kolářová prestižním celostátním oceněním, medailí 
Zdeňka Václava Tobolky, udělovanou Sdružením knihoven a Nadací knihoven. J. Kolářová byla 
ředitelkou Okresní knihovny Praha-východ (1951-1982) a knihovnicí v pobočce v Prokopě 
(1990-2006). 

13. bylo policii nahlášeno zmizení 11letého Jiřího Zemana z Čelákovic. Chlapec odešel 
ráno z domova, ale do školy nepřišel. V minulosti byl již několikrát pohřešován. I tento případ 
dopadl dobře, byl objeven v jednom z pražských nákupních středisek. 

14. došlo k vloupání do jedné z místních restaurací. Pachatel vnikl do objektu 
rozlomením dveřního zámku a odcizil výherní automat. Škoda byla odhadnuta 162.000 Kč. 
Pachatele se nepodařilo vypátrat a vyšetřování bylo odloženo. 

15. – 17. se na děkanství konala okresní všeobecná výstava zvířat. Silný vítr poškodil 
15. několik klecí a voliér. Bylo vystaveno 181 ks drůbeže, 178 králíků a 235 holubů, dále okrasné 
ptactvo, akvarijní rybky a plazi (příloha č. 54/06). 

18. – 20. uskutečnili kriminalisté Policie ČR okresu Praha-východ a příslušníci zásahové 
jednotky Správy Středočeského kraje velkou akci proti výrobcům a distributorům drog. 
Podezřelí byli zadrženi v domech v ul. Mochovské, Na Stráni a V Prokopě, při domovních 
prohlídkách byly zajištěny chemikálie a prostředky k výrobě drog. Kriminalisté obvinili 4 lidi 
z Čelákovic a z Brandýsa n. Labem z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a 
psychotropních látek a jedů, dalších 18 osob bylo vyslechnuto. 

21. uspořádalo Městské muzeum a Klub kaktusářů přednášku Ladislava Horáčka 
z Pískové Lhoty „Za kaktusy po Americe, postřehy z cest“ doprovázenou digitální projekcí a 
fotografiemi. 

22. – 23. proběhlo v hotelu CMC setkání neziskových organizací zabývajících se 
tématem lidských práv pod hlavičkou Kontakt 2006 za účasti 1. náměstkyně ministryně školství 
Ing. Evy Bartoňové. 

23. se ve výstavní síni Městského muzea konala vernisáž výstavy obrazů a keramiky Věry 
Mičanové, Dany Lindenthalové a Lucie Papírníkové s názvem „Jak se pečou chlebovky“. 
Výstava trvala do 15. října (příloha č. 55/06). 

23. se na střelnici Sportovního střeleckého klubu Čelákovice konalo Mistrovství ČR 
v Lidové obranné střelbě pod záštitou občanského sdružení LEX. Členové čelákovického 
klubu se umístili na předních místech (viz Sportovní střelecký klub). 

26. přijela do Městské knihovny na dopolední besedu se školáky a na odpolední 
autogramiádu spisovatelka Ivona Březinová. 

27. ve dvou dopoledních představeních vystoupili žáci ZUŠ ve hře o sv. Václavovi na 
nádvoří Městského muzea (příloha č. 56/06). Téhož dne večer vystoupili v Síni Jana Zacha na 
dalším z koncertů pořádaných SPČM sopranistka Lucie Mlynářová a klavírista Stanislav 
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Gallina s písněmi W. A. Mozarta, A. Dvořáka ad. (příloha č. 57/06).  
28. se u budovy bývalé stanice Sboru národní bezpečnosti (dnes restaurace „Platan“) 

v Masarykově ul. konal pietní akt k 55. výročí smrti strážmistra SNB Jaroslava Honzátka, 
uspořádaný okresní radou Klubu českého pohraničí Kladno za účasti asi 50 občanů – členů KČP 
z různých okresů, kandidáta na senátora za KSČM RSDr. Jiřího Kopsy, předsedy MO KSČM 
Julia Masára, pamětníka události Oldřicha Zikmunda ad. Po skončení aktu navštívili jeho 
účastníci hřbitov v blízkých Zápech, kde je J. Honzátko pochován, a setkali se s jeho příbuznými 
(příloha č. 58/06). 

29. – 1. se na děkanství konala pravidelná výstava jedlých, nejedlých a jedovatých hub.  
 11. schválila Rada města jako nejvýhodnější nabídku firmy Strabag, a.s., Beroun na 
vybudování cyklistické stezky do Lázní Toušeň za 2.244.644.64 Kč, schválila smlouvu s firmou 
Swietelsky, a.s., České Budějovice na zhotovení komunikací ve Ferlesově ulici a smlouvu s firmou 
Školky Montano, s.r.o., Přerov nad Labem na úpravu parku u Městské knihovny a Městského 
muzea. 
 20. se konalo poslední, 25. zasedání Zastupitelstva města v tomto volebním období. 
Zastupitelstvo schválilo 4. úpravu rozpočtu města na rok 2006, vycházející z vývoje příjmů a 
potřeb výdajů, které nebyly při schvalování rozpočtu známy, a úpravu vstupného do Městského 
bazénu a do sauny s platností od 20. 9. 2006, protože ceny tepla stoupají a vstupné se 
nezvyšovalo po dva roky. (Některé položky: V sauně zaplatí návštěvník jednorázové vstupné 80,- 
Kč místo 70,- Kč a permanentka na 10 vstupů podraží o 100,- Kč na 700,- Kč. V bazénu bude 
stát hodinové vstupné pro děti a důchodce 40,- Kč, pro dospělé 50,- Kč a permanentka na 10 
vstupů 420,- Kč pro dospělého).  

Zastupitelstvo schválilo několik vyhlášek: Vyhlášku E 4/2006 o místním poplatku za svoz 
a zpracování odpadů pro rok 2007 ve výši 456,- Kč na osobu, vyhlášku E 5/2006 o nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem a vyhlášku E 6/2006 o ustrojovaní kázni příslušníků 
Městské policie v Čelákovicích. Pro připravovanou cyklostezku do Lázní Toušeň přijalo město 
darem 112 m2 orné půdy od Lázní Toušeň a naopak darovalo Středočeskému kraji pozemky pod 
budoucím kruhovým objezdem v průmyslové zóně Jih. Pro místní Sdružení dobrovolných hasičů 
schválilo Zastupitelstvo nákup speciálního cisternového hasičského vozidla CAS 32 T 815 za 
2.142.000,- Kč na splátky.  

V záležitosti pečovatelské služby na území města (kraje přestanou od 1. 1. 2007 tyto 
služby provozovat) se zastupitelé usnesli na převzetí výkonu pečovatelské služby od PS Brandýs 
n. Lab., středisko Čelákovice, zřízené Krajským úřadem Středočeského kraje, včetně převedení 8 
jeho pracovnic. Byla schválena také účast města v programu prevence kriminality na místní 
úrovni „Partnerství 2007“, od něhož se očekává možnost získání dotace na další kameru pro 
oblast Městského muzea a Městské knihovny.  

Zastupitelé v závěru z podnětu školské rady jednali o havarijním stavu nové budovy ZŠ 
Kostelní. Stav 12 let staré budovy je katastrofální, ale město nemá potřebných 27 mil. Kč ani si 
nemůže dovolit vzít úvěr. 

Zástavba proluky náměstí: 
Starosta a místostarosta reagovali 5. dopisem  organizaci Transparency International 

(dále jen TIC) na výroky jejího právníka Mgr. Petra Prchala na besedě s občany dne 31. srpna. 
Ohradili se proti tvrzení, že město porušuje zákony a že nakládá se svým majetkem 
nehospodárně, uváděným v souvislosti s předmětem činnosti TI – odhalováním a omezováním 
korupce. TIC vůbec s městem nejednala a nepodloženě obviňuje z korupce. Vedení města to 
pociťuje jako hrubou urážku a jako součást kampaně před obecními volbami (příloha č. 59/06). 

Předseda správní rady TIC MUDr. Milan Kudyn a vedoucí jeho právního střediska 
Mgr. Michal Stička, M. A., odpověděli dopisem z 19. Vysvětlují, že názor právníka Prchala 
odpovídá názoru celé organizace, jejž si vytvořili na základě kvalifikované analýzy dokumentů 
předložených klientem-občanem Čelákovic (příloha č. 60/06). 



 24

Starosta a místostarosta reagovali dalším dopisem z 27. Konstatovali, že mezitím vešlo 
ve známost, že podklady k analýze poskytl zastupitel M. L. Iglo, a že TIC ve svých závěrech 
vycházela z dokumentů poskytnutých jen jednou stranou. Tvrzení o porušování zákona a o 
nehospodárném nakládání s majetkem města nebyly ze strany TI nijak prokázány (příloha č. 
61/06).  

Předseda správní rady TIC MUDr. Milan Kudyn a ředitelka TIC Adriana Krnáčová 
uzavřeli výměnu názorů dopisem z 13. října (pro udržení souvislosti líčení zařazeno výjimečně do 
září). Porušení objektivity zkoumání vedeného právníkem Prchalem prý vyloučilo interní šetření 
provedené v TIC (příloha č. 62/06).   

Zastupitelstvo města dne 20. zhodnotilo předloženou verzi dokumentace k územnímu 
řízení Polyfunkčního domu Harmonie a konstatovalo, že splňuje regulační podmínky města 
kromě požadavku na zeštíhlení věžového objektu a ustupujícího 6. a 7. podlaží v 1/3 hmoty. 
Příštímu zastupitelstvu doporučilo, aby nechalo zpracovat srovnávací studii architektonického 
výrazu náměstí Ing. arch. Tichým. Při projednávání smlouvy města s Harmonií starosta 
doporučil, aby nové zastupitelstvo nebylo zavazováno nezvratným rozhodnutím a aby se nyní 
pouze prodloužil termín k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku do 31. 12. 2006. 
Zastupitelé tak učinili schválením 5. dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní z 15. 11. 
2004. 
 
 

ŘÍJEN 
  

Počasí: Začátek měsíce byl deštivý s ranními teplotami 10 - 12°C a odpoledními 17 - 
18°C. 6. – 14. opět příjemné suché babí léto, jasno až skoro jasno, avšak ráno s častými mlhami, 
ranní teploty kolísaly podle oblačnosti od 4 do 12°C, odpolední 16. až 20°C. 15. – 20. se při 
téměř jasné obloze ochladilo na ranních 0 - 6°C (první ranní mrazíky 17. – 18.) a odpoledních 9 - 
13°C. Poslední dekáda přinesla s proměnlivou oblačností a četnými přeháňkami opět vysoké 
teploty: Ráno bylo 7 - 11°C a odpoledne 13 - 19°C (v Praze rekord +20,6°C dne 27.). Výrazně se 
ochladilo až 30. – 31.   
 2. ve 20:45 došlo k loupežnému přepadení benzínové čerpací stanice v Mochovské 
ul. Maskovaný muž se šroubovákem v ruce přinutil pod pohrůžkou násilí obsluhující ženu k 
vydání hotovosti ve výši 9.466 Kč a poté uprchl. Naštěstí policisté obvodního oddělení poznali 
na nahrávce průmyslové kamery hříšníka, kterého přistihli při řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění. 3. večer kriminalisté okresu Prah-východ hledaného čtyřiadvacetiletého 
muže z Plzeňska zadrželi, pachatel se přiznal.   

5. v podniku TOS-MET praskla tavná pec a železo vyteklo do technologické šachty. 
Místní hasiči asistovali při chlazení pece. 

2. – 8. se konal 10. celostátní Týden knihoven na téma „Cesta do knihovny“ s níže 
uvedeným programem (příloha č. 63/06): 5. byly v Síni Jana Zacha vyhlášeny výsledky 5. ročníku 
literární soutěže Městské knihovny, tentokrát na téma Setkání. Do soutěže bylo zasláno 100 
prací 89 autorů, z nichž bylo 26 z Čelákovic (13 dospělých a 13 dětí). 7 čelákovických autorů 
převzalo ocenění, z toho 3 děti. Z prací dětí byla v kategoriích próza i poezie nejlepší Natálie 
Paterová, v oboru dospělých byla v próze vyhlášena jako nejlepší Eva B., v poezii nebylo 1. místo 
uděleno. Celkem bylo oceněno 24 autorů. Práce hodnotila porota ve složení: Ludmila Hobzová – 
redaktorka nakladatelství Albatros, Marcela Turečková – redaktorka nakladatelství Argo, Libor 
Havel – výtvarník, Josef Koukal – šéfredaktor Brandýského telegrafu, Petr Kukal – básník, 
Miroslav Kovařík – redaktor a recitátor, Martin Petiška – spisovatel a Pavel Šíma – předseda 
kulturní komise města. Knihy darovala nakladatelství Argo a Egmont a distribuční firma OPA. 
Po autorském čtení pokračoval večer setkáním s porotou a čtením prací v Městské knihovně 
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(příloha č. 64/06). 
7. – 8. zhlédlo asi 500 návštěvníků výstavu prací 53 místních tvůrců „Řemesla – setkání 

starých a nových technik“, z digitálního záznamu se jim představily předchozí výstavy 
„Amatérské umění v Čelákovicích“ a v sobotu 8. dopoledne představil sběratel Vladislav Švestka 
svou digitalizovanou sbírku pohlednic a fotografií starých Čelákovic. (příloha č. 65/06).  Dále 
fotografie půjčili pánové Jan Krejsa, Josef Pýcha, Jiří Svoboda. 

12. vystoupilo literárně-dramatické oddělení ZUŠ v toušeňské sokolovně se zkrácenou 
verzí Shakespearova Snu noci svatojánské (příloha č. 66/06). 

14 se konaly předvolební akce některých stran kandidujících v obecních volbách. 
Čelákovická změna vítala občany na terase Obecního domu brazilskou kávou, u pomníku před 
radnicí stál stánek ODS (ta byla nejaktivnější, uspořádala celkem 5 předvolebních mítinků). 17. se 
před radnicí konalo setkání ČSSD s občany za účasti kandidáta do Senátu MUDr. Zdeňka Seidla a 
poslankyně Anny Čurdové.  

15. sehrálo Divadelní sdružení Tyl Čapkovu Velkou loupežnickou pohádku pro děti 
v Kulturním domě. 

18. se v Kulturním domě konal tzv. čelákovický kulatý stůl, předvolební diskuzní večer 
moderovaný JUDr. Janem Luhanem. Zúčastnili se vždy dva zástupci z každé volební strany 
kromě PRO Č, která svou neúčast vysvětlila obavami z konfrontačního charakteru diskuze. To se 
naštěstí nepotvrdilo. Po představení volebních programů se diskutovalo o námětech z pléna, 
např. o malé informovanosti zastupitelů a veřejnosti o práci radnice, o postoji k chystanému 
polyfunkčnímu domu na náměstí (pro se vyslovili zástupci KDU-ČSL a SNK-ED, ostatní strany 
byly proti, lídr Zelených řekl, že se dosud nestihl s problémem seznámit) a o využívání grantů a 
dotací. Byly vzneseny dotazy na důvod přestupu několika kandidátů z kandidátní listiny ODS ke 
KDU-ČSL, někteří zastupitelé a návštěvníci kritizovali údajnou neobjektivitu městského 
Zpravodaje. 

20. byl na slavnostním shromáždění na zámku v Přibyslavi vyznamenán starosta Sboru 
dobrovolných hasičů v Čelákovicích Miloš Fridrich nejvyšším oceněním, titulem Zasloužilý 
hasič, jež mu předal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. M. 
Fridrich se stal hasičem r. 1960 v Jirnech. V čelákovickém sboru pracoval od r. 1973 jako revizor, 
jednatel a garant odborné přípravy. Od r. 1982 byl předsedou, nyní je starostou zákl. organizace a 
předsedou revizní a kontrolní komise okresního sdružení. Do r. 1992 byl členem federálního 
výboru. 
 20. – 21. se v řádném termínu konaly volby do zastupitelstev obcí. V Čelákovicích šlo 
do voleb 8 volebních stran se 168 kandidáty (čísla kandidátek byla vylosována): 
1. Strana zelených (ve volbách poprvé) 
2. Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová 
3. Občanská demokratická strana 
4. Sdružení nezávislých kandidátů PRO Č 
5. Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté 
6. Česká strana sociálně demokratická 
7. Komunistická strana Čech a Moravy 
8. Čelákovická změna 
 

Volební kampaň 
Programy volebních stran se od sebe značně lišily. Velký počet konkrétních opatření měly 

programy Strany zelených, KSČM a Čelákovické změny, programy KDU-ČSL a SNK ED se 
soustředily na deklaraci politických východisek. Program Čelákovické změny byl 
nejpropracovanější jak teoretickými východisky a analýzou situace, tak postupnými kroky 
k dosažení cílů programu (příloha č. 67/06). 
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Stručný přehled témat ve volebních programech: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 SZ KDU-ČSL ODS PRO Č SNK ED ČSSD KSČM Čel.změna
dotace z EU *  *  *   * 
privatizace 
měst.služeb *        

efektivní samospráva  * * *  *  * 
rekonstrukce ulic   * *  *  * 
rekonstrukce centra  *  *     
podpora okrajových 
částí města  *       

podpora zeleně *     * * * 
podpora sportu *     *   
dopravní obslužnost *   

*    * * 

pěší zóny *       * 
lávka přes Labe *   *     
přípojka na dálnici *        
silniční obchvat *   *   * * 
bezpečnost * * *  * * * * 
privatizace bytů *        
holobyty pro 
neplatiče *        

obecní sociální byty *      *  
nová pracovní místa     * * *  
podpora Mateř.škol * * * *  *  * 
podpora Mateř.centra * *      * 
podpora Gymnázia        * 
rekonstrukce  
budov ZŠ * *    * * * 

podpora Junáka        * 
podpora sportu      *  * 
podpora M.muzea *      *  
podpora zdravotnictví *     * *  
sociální služby      * *  
odpadní vody    *  * *  

 
Z 8600 zapsaných přišlo do volebních místností 3880 voličů, tj. 45,12% (2002 – 47,76%), 

19 hlasů bylo neplatných. Volební účast ve Středočeském kraji činila 49,90%, celostátně 46,38%. 
 
 Výsledky volebních stran ve volbách do Zastupitelstva města (podrobně příloha 
67h/06) 
 

pořadí č. Volební strana 
odevzdaných

hlasů 
hlasů v % mandátů

hlasů 
2002 

mandátů 
2002 

1. 4 SNK PRO Č 21 794 29,29 7 26,35 6 
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2. 3 ODS 15 530 20,87 5 20,09 4 
3. 5 SNK Evr.dem. 7 385 9,93 2 13,05 3 
4. 1 Strana zelených 7 101 9,54 2 x x 
5. 6 ČSSD 6 578 8,84 2 8,15 2 
6. 8 Čel. změna 6113 8,22 1 14,83 3 
7. 7 KSČM 5 624 7,56 1 11,10 2 
8. 2 KDU – ČSL 4 272 5,74 1 6,43 1 

 
 

Zvolení zastupitelé: 
 

volební 
strana 

kandidát věk povolání hlasů
člen 
polit. 
strany 

pořadí 
na 

kand. 
listině 

mandát
2002-06

Mgr. Miloš 
Bukač 

52 učitel ZŠ Kom. 1445 x 4. ano 

Ing. Bohumil 
Klicpera 

52 starosta města 1340 x 1. ano 

Ing. Aleš Rikl 39 podnikatel 1304 x 3. ano 
Ing. Pavel 
Stuchlík 

48 manažer 1179 x 2. ano 

PhDr. Zdeňka 
Tichá 

35 věd.pracovnice 1058 x 5. ano* 

Pavel Šíma 59 stavební technik 1048 x 6. ano 

Sdružení 
nezávislých 
kandidátů  
PRO Č 

Ing. Stanislav 
Tangl 

50 podnikatel 1038 x 7. ano* 

Ing. Josef 
Šalda 

62 důchodce 938 ODS 1. ano 

Josef Pátek 25 obch.specialista 871 ODS 2. ne 
Petr Studnička 23 student 832 ODS 6. ne 
Ing. Milan 
Moravec 

29 inspektor OIP 831 ODS 3. ne 

Občanská 
demokratická 

strana 

Eva 
Wachtlová 

43 bank.úřednice 829 x 14. ne 

Eva Bukačová 55 pedagog vol.času 756 x 1. ano SNK 
Evropští  

demokraté 
František 
Bodlák 

64 místostarosta 552 x 5. ano 

Mgr. Marek 
Skalický 

35 geolog 684 x 2. ano 
Strana 

zelených Mgr. Miloš 
Špringr 

31 střed.pedagog 525 SZ 1. ne 

Ing. Miloš 
Sekyra 

51 podnikatel 542 x 2. ano 
Česká strana 

soc.dem. Bohuslav 
Hnízdo 

55 prac. GŘ ČD 442 ČSSD 1. ano 

Čelákovická 
změna Václav Špaček 42 provozovatel 

TV PORT 487 x 1. ne 
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KSČM Vladimír 
Duník 

49 mistr 357 KSČM 2. ano 

KDU-ČSL PaedDr. 
Luboš Rýdlo 

41 ředitel Zákl. školy 
Nehvizdy 

532 ODS 3. ano 

* S. Tangl se vzdal mandátu v Zastupitelstvu města dne 30.11.2005 a Z. Tichá nastoupila na jeho místo jako 
náhradník. 
 Pořadí kandidátů volebních stran a výsledky podle volebních okrsků v příloze č. 68/06. 
  
 Výsledky čelákovických volebních stran ve Středočeském kraji a v ČR: 
 
Středočeský kraj % hlasů Česká republika % hlasů 
ODS 27,49 ODS 34,73 
SNK – místní sdružení celkem 24,44 ČSSD 16,32 
ČSSD 13,11 KSČM 10,95 
KSČM 10,51 SNK – místní sdružení celkem 10,04 
KDU-ČSL 3,54 KDU-ČSL 5,85 
Strana zelených 2,52 Strana zelených 4,66 
 
 Volby potvrdily důvěru voličů v nejsilnější stranu uplynulého volebního období. Voliči 
také rozhodovali podle sympatií ke konkrétním kandidátům, a tak měly preferenční hlasy 
významný vliv na výsledky voleb (např. M. Bukač, E. Wachtlová, L. Rýdlo). Oproti r. 2002, kdy 
kandidovalo 7 stran, přibyla kandidátka Strany zelených, která jako relativně nová a pro své 
zaměření kladně vnímaná strana (ve volbách do Poslanecké sněmovny poprvé uspěla v červnu 
2006 a získala 6 mandátů) se podle očekávání prosadila a obsadila 4. místo. Ztráty utrpěly KSČM 
a SNK Evropští demokraté (2002 jako Sdružení nezávislých), překvapením byl výrazný propad 
Čelákovické změny, která se v posledním roce před volbami profilovala jako hlavní opoziční 
platforma proti dosavadnímu vedení radnice. 
 

Ve stejném termínu proběhlo v našem volebním obvodě č. 41 (Benešov) 1. kolo voleb 
do Senátu Parlamentu České republiky: Protože v 1. kole žádný kandidát nezískal více než 
50% platných hlasů, konalo se 2. kolo o týden později, 27. – 28. října. 

 
Kandidáti v obvodu č. 41: 
 

č. kandidát věk 
volební 
strana 

člen 
polit. 
strany 

povolání 

1 Karel Šebek 56 ODS ODS starosta Neveklova 
2 RSDr. Jiří Kopsa, CSc. 61 KSČM KSČM asistent europoslance, Kladno 
3 Prof. MUDr. Zdeněk 

Seidl, CSc. 
55 ČSSD ČSSD lékař, Vlašim 

4 Antonín Podzimek 57 KDU-ČSL x člen Rady Středočeského kraje, 
Sedlec-Prčice 

5 Ing. Eva Tylová 46 SZ SZ konzultantka v ekologii a 
energetice, Praha 4 

6 Ing. Miroslav 
Žirovnický 

52 Politika 21 Politika 
21 

konzultant, Praha 4 

7 Ing. Helena Rögnerová 51 Volba pro 
město 

x senátorka, Praha 1 
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8 JUDr. Milan Hoke 45 nezávislý x soudce Okres.soudu v Benešově
Výsledky voleb v Čelákovicích a v obvodu č. 41: 

 

 1.kolo  
Čelákovice 

2.kolo  
Čelákovice 

1.kolo  
obvod č.41 

2.kolo  
obvod č.41 

č. kandidát Hl. % poř. Hl. % poř. Hl. % poř. Hl. % poř.
1 Karel Šebek 1090 32,71 2. 886 53,24 1. 17739 33,48 1. 14493 61,13 1. 
2 Jiří Kopsa 251 7,53 5. x x x 3642 6,87 5. x x x 
3 Zdeněk Seidl 436 13,08 3. x x x 9648 18,21 3. x x x 
4 A.Podzimek 65 1,95 7. x x x 3502 6,61 6. x x x 
5 Eva Tylová 273 8,19 4. x x x 3338 6,30 7. x x x 
6 M.Žirovnický 12 0,36 8. x x x 242 0,45 8. x x x 
7 H.Rögnerová 1118 33,55 1. 778 46,75 2. 10362 19,56 2. 9215 38,86 2. 
8 Milan Hoke 87 2,91 6. x x x 4498 8,49 4. x x x 
 

Po 6 letech došlo tedy v našem obvodu k výměně senátora. Dosavadní senátorka Ing. 
Helena Rögnerová, která byla r. 2000 jako nestraník zvolena za tehdejší Čtyřkoalici (KDU-ČSL, 
Unie svobody, Demokratická unie a Občanská demokratická aliance) neobhájila svůj post před 
kandidátem Občanské demokratické strany Karlem Šebkem, jenž těžil z volebních vítězství ODS 
v trojích volbách r. 2006 (příloha č. 68/06). 

Z 8600 zapsaných hlasovalo v 1. kole 3760, tj. 43,72% (2000 – 38,67%), 428 hlasů bylo 
neplatných. V 2. kole přišlo jen 1675 voličů, tj. 19,48% (2000 – 29,19%), 11 hlasů bylo 
neplatných. Účast v 1. kole byla podpořena spojením termínu obecních a senátních voleb, 
odpovídá tedy účasti ve volbách obecních. Naopak výrazně méně voličů (i  oproti předcházejícím 
volbám) se dostavilo k 2. kolu hlasování.  

Volební účast v rámci celého obvodu č. 41 byla v 1. kole 49,67%, ve 2. kole 19,80%, 
průměrná účast za všech 27 volebních obvodů byla 42,09% a 20,73%. (Podrobnější volební 
statistika včetně výsledků hlasování v 11 volebních okrscích města Čelákovic je k nahlédnutí na 
webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz). 

 
21. byla vernisáží zahájena výstava obrazů otce Miloslava a syna Petra Vokounových 

v Městském muzeu s názvem „Romantika české krajiny“. Jde o putovní výstavu realistických 
krajinomaleb s chaloupkami, zvoničkami a mlýny jako ústředními motivy, čerpajících předlohy 
z jižních Čecha z Polabí. Otec staršího z malířů pocházel z Přerova nad Labem (příloha 69/06). 

21. se v Husově sboru Církve československé husitské konal slavnostní shromáždění 
k 70. výročí otevření Husova sboru v Čelákovicích za účasti pražského biskupa Mgr. Karla 
Bicana, jenž vedl bohoslužbu. 

27. se v Kulturní domě konal každoroční hudební festival Jinej přístup. Vystoupily 
kapely Medvěd 009, Autopilote a čelákovicko-brandýské kapely Basslake, RapeACT a Duobetic 
Humunkulus. Posluchači zhlédli nový projekt Pavla Kopeckého, pantomimicko-hudební kreaci 
„Úsměvná pantomima o jalovici“. Moderoval Lukáš Šakal“ Janata (příloha 70/06). 

Výročí vzniku samostatného československého státu vzpomnělo vedení města 
položením květin k pomníku padlých v pátek 27. a místní organizace ODS v sobotu 28. října. 

31. vystoupilo Adamusovo trio (Květa Novotná – klavír, Jitka Adamusová – housle, Jan 
Adamus – hoboj) v Síni Jana Zacha v Městském muzeu s díly Sukovými a Brahmsovými. Hostem 
večera byl jazzman Emil Viklický, jehož díla hrálo trio v druhé části koncertu. Viklický sám 
hrál písně Jaroslava Ježka a Beatles a improvizoval na báseň Jaroslavy Pechové „Jarní tání“, 
přečtenou z publika (příloha č. 71/06). 

http://www.volby.cz/
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Rada města se na svém zasedání dne 5. zabývala převážně hospodářskou agendou. 
Schválila smlouvu o dílo s firmou TOP-GAS, s.r.o., Mladá Boleslav na rekonstrukci střechy 
obytného domu čp. 1581 ve Stankovského ulici a pro opravu střech obytných domů čp. 1175 a 
1176 v ul. Prokopa Holého uzavřela smlouvu s firmou Vertikál z Chrudimi. Schválila investici 
386.500,- Kč do výstavby parkovacích míst a vjezdů k rodinným domkům ve Ferlesově ulici 
v nové Jiřině.  

 
 

LISTOPAD 
 

Počasí: Studená fronta se silným nárazovým větrem přinesla 2. – 4. první sníh. 2. napadlo 
1 cm a 3. 3 cm sněhu, v noci bylo až -2°C, odpoledne nejvýše +5°C. 5. – 14. se oteplilo, ranní 
teploty kolísaly od 0 do 8°C, odpolední od 5 do 12°C, bylo proměnlivo s častými přeháňkami. Od 
16. panovalo bezvětrné inverzní počasí s poměrně stálými teplotami ráno 3 až 7°C a odpoledne 
6 --11°C. 

3. řešili hasiči místního Sboru kuriózní situaci: Pro poruchu zámku zůstal jeden muž 
uvězněn v kabině městské sauny a 3 hasiči museli zámek násilím překonat. 

4. byla v klubu Čajovna otevřena výstava kreseb „Podoby“ mladých výtvarnic Ivony 
Kociánové a Marty Janouškové, studentek maturitního ročníku zdejšího Gymnázia. Vernisáž 
doprovodilo jazzové duo Pavel Kopecký a Tony Viktora (příloha č. 72/06). 

9. uspořádalo Městské muzeum a Klub kaktusářů přednášku s projekcí fotografií RNDr. 
Evy Smržové Po Madagaskaru a jižní Africe. Přednášející je vedoucí skleníku Fata morgana 
Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji, který mohli zájemci navštívit o den dříve s odborným 
výkladem. 

13. byly představeny publikace nakladatelství THOVT na akci pro nejmenší čtenáře 
v Městské knihovně. Koncem měsíce, před začátkem adventu, byly v v knihovně vystaveny i dva 
keramické betlémy –  od Drahoslavy Drábkové a  od p. Klicpery. 

15. se v Síni Jana Zacha uskutečnilo odložené setkání se spisovatelem Ivanem Klímou 
pořádané Spolkem přátel čelákovického muzea (příloha č. 73/06). 

16. – 17. se v nepříjemné mlze běžel 32. ročník Večerního běhu městem Čelákovice-
Memoriál Rudolfa Vichery. Startovalo celkem 353 běžců. V hlavní kategorii mužů do 39 let 
zvítězil Jiří Miler z AŠ Mladá Boleslav v čase 20:04,0, z žen téhož věku byla nejlepší Vendula 
Fryntová z PSK Olymp Praha. V kategoriích mužů do 49 let zvítězil Viktor Petronjuk, do 59 let 
Miloš Smrčka a do 69 let Jan Hrach. Z čelákovických borců jmenujme manžele Janu Klimešovou, 
jež mezi ženami do 39 let doběhla třetí, a Petra Klimeše na 3. místě mezi muži do 49 let. Závod 
podpořilo 33 sponzorů, z toho 26 místních (příloha č. 74/06). 

18. zvítězili „Náčelníci“ (Martin Citriak, Petr Slovák, Michal Strnad a Stanislav Kohoutek) 
v tradičním mariášovém turnaji „Bohuslavova čtyřka“. 

22. vystoupil vokálně instrumentální soubor ZUŠ z Brandýsa n. Lab. Kantiléna se 
sbormistrem Václavem Kopejskem v Síni Jana Zacha v Městském muzeu v rámci koncertů 
pořádaných SPČM. Sbor doprovázený klavírem, flétnou a houslemi přednesl mj. skladby 
Mozartovy, Brahmsovy a Dvořákovy. 

24. ve 22:50 zadrželi policisté zadrželi čtyřiadvacetiletého muže při vloupání do 
cukrárny. Podezřelý rozbil skleněnou výplň vstupních dveří a odcizil cukrovinky v hodnotě 
955 Kč,  na dveřích vznikla škoda 1.278 Kč. 

25. byla vernisáží zahájena poslední letošní výstava v Městském muzeu nazvaná Jiří 
Hanžlík: Obrazy – kresby – grafika (do 14. 1. 2007). Atmosféra této události byla vřelejší než 
obvykle a také byla velmi hojně navštívena, protože malíř je čelákovickým rodákem a umělecké 
jméno rodiny Hanžlíkových má ve městě svůj zvuk. Malířův bratr Bohumír, ředitel zdejší 
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Základní umělecké školy, výtvarník a všestranný hudebník, pozdravil autora nejen svým úvodním 
proslovem, ale také skladbou Pastorela 1932, kterou přednesli členové Komorního souboru Jana 
Zacha Viktorie Kraf – klavír a Jan Bláha – klarinet. Akademický malíř Jiří Hanžlík studoval na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Adolfa Hoffmeistra, věnoval se animované tvorbě, 
muzeálním expozicím, později obrazové malbě. Vystavené práce se duchovními motivy hlásí 
k Janu Zrzavému. Současně byla ve vstupní místnosti muzea otevřena výstava novoročenek 
(příloha č. 75/06). 

Od 26. vystavoval Ladislav Čermák v síni pod románskou klenbou ve svém 
rekonstruovaném domě Ve Vrbí č. 157 keramický betlém žáků ZUŠ z roku 2004, jejž s velkým 
úspěchem vystavoval r. 2005 v německém Řezně. 

1. se v sále Kulturního domu konala ustavující schůze nového Zastupitelstvo města. 
Řídil ji podle zákona nejstarší člen zastupitelstva František Bodlák, nikdo ze zastupitelů nechyběl. 
Noví zastupitelé nejprve složili slib, jehož znění přečetl zastupitel M. Bukač, a zastupitelé poté 
jednotlivě předstupovali k mikrofonu uprostřed sálu, řekli „slibuji“ a složení slibu potvrdili 
podpisem. Před volbou starosty, místostarosty, dalších členů Rady města a předsedů finančního a 
kontrolního výboru zastupitelé poměrem hlasu 12:5:4 rozhodli, že volba bude veřejná. Zastupitel 
za ODS J. Šalda poté oznámil, že se za těchto podmínek nebude účastnit žádné volby, protože 
aklamační volbu chápe jako nátlak na zastupitele, aby dodrželi dohodnutý postup.  

Nejprve byl volen starosta města. Volební strany byly vyzvány, aby předložili své návrhy. 
Volební strana PRO Č navrhla svého lídra, dosavadního starostu B. Klicperu, ostatní strany 
nenavrhly nikoho. Průběh hlasování dovoluje odhadnout výsledky povolebních vyjednání (k 
tomu zajímavé líčení J. Fijaly v příloze č. 76/06). 

 
Volba starosty města: 
 

volební strana pro proti zdržel se nehlasoval
Strana zelených 0 2 0 0 
KDU-ČSL 1 0 0 0 
ODS 4 0 0 Šalda 
PRO Č 6 0 Klicpera 0 
SNK Evr.demokraté 2 0 0 0 
ČSSD Hnízdo Sekyra 0 0 
KSČM 1 0 0 0 
Čelákovická změna 0 1 0 0 
Celkem 15 4 1 1 
 
 Pro volbu místostarosty navrhla kandidáta jediná volební strana, ČSSD, a sice Bohuslava 
Hnízda.     
 Volba místostarosty města:  
 

volební strana pro proti zdržel se nehlasoval
Strana zelených 0 2 0 0 
KDU-ČSL 1 0 0 0 
ODS 3 Studnička 0 Šalda 
PRO Č 7 0 0 0 
SNK Evr.demokraté 2 0 0 0 
ČSSD 1 0 Sekyra 0 
KSČM 1 0 0 0 
Čelákovická změna 0 1 0 0 
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Celkem 15 4 1 1 
 
 Pro volbu dalších 5 členů Rady města navrhla volební strana PRO Č Pavla Stuchlíka a 
Luboše Rýdla, ODS navrhla Josefa Pátka a Petra Studničku, SNK Evropští demokraté navrhli 
Františka Bodláka. Ostatní volební strany nenavrhly nikoho.  
 
 Volby 5 členů Rady města: 
 
 Stuchlík Rýdlo Pátek Studnička Bodlák 

volební strana 
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Str. zelených 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0
KDU-ČSL 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
ODS* 4 0 0 4 0 0 3 0 1 3 0 1 4 0 0
PRO Č 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0
Evr. dem. 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1
ČSSD 1 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0
KSČM 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Čel. změna 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Celkem 15 4 1 15 4 1 17 1 2 17 1 2 15 4 1
*Zastupitel Šalda nehlasoval. 
 
 Do funkcí předsedů finančního a kontrolního výboru navrhla kandidáty jediná volební 
strana – ODS, a sice Evu Wachtlovou do funkce předsedkyně finančního a Milana Moravce do 
funkce předsedy kontrolního výboru. E. Wachtlová byla zvolena 18 hlasy (zdrželi se E. 
Wachtlová a V. Špaček), Milan Moravec byl zvolen rovněž 18 hlasy (zdrželi se M. Moravec a Vl. 
Duník), J. Šalda nehlasoval. 
 Zastupitelstvo tedy zvolilo na období 2006 – 2010: 
starostou města Ing. Bohumila Klicperu (PRO Č) 
místostarostou Bohuslava Hnízda (ČSSD) 
dalšími členy Rady města Ing. Pavla Stuchlíka (PRO Č) 
       PaedDr. Luboše Rýdla (KDU-ČSL) 
       Josefa Pátka (ODS) 
       Petra Studničku (ODS) 
       Mgr. Františka Bodláka (SNK Evropští demokraté) 
předsedkyní finančního výboru Evu Wachtlovou (ODS) 
předsedou kontrolního výboru Ing. Milana Moravce (ODS).  
 
 23. poprvé zasedala Rada města zvolená 1. listopadu. Na základě doporučení komise pro 
hodnocení nabídek schválila 2 smlouvy o dílo s firmou Gasko, s.r.o., Kolín - smlouvu o 
vybudování kanalizace v chatové oblasti Sedlčánky a smlouvu o vybudování dešťové kanalizace 
v lokalitě Sedlčánky – sever, dále smlouvu o dílo na rekonstrukci obytného domu čp. 1581 ve 
Stankovského ulici s firmou NOVSTAV s. r. o., Roztoky v ceně 648.550,- Kč, smlouvu o dílo 
s firmou Strabag, a.s., Beroun na vybudování čelákovické části cyklistické stezky do Lázní Toušeň 
a smlouvu o dílo s firmou MOOPEX Projekt, s.r.o., Praha 10 na opravu dešťové kanalizace 
v Masarykově ulici. 
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 Rada učinila významná rozhodnutí o svých komisích: Schválila složení inventarizační 
komise (předseda Ing. Karel Majer, členové Bohuslav Hnízdo a Jana Arazimová), zrušila kulturní 
komisi a komisi pro rozvoj města, zřídila komisi pro propagaci města, kulturu a cestovní ruch a 
stavební komisi složenou z odborníků: Předseda – Pavel Šíma, členové – Ing. arch. Josef Zumr, 
Ing. arch. Jiří Danda, Ing. Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města MÚ, a Ing. Eva 
Boučková, vedoucí odboru výstavby MÚ.  

Rada schválila Organizační řád Městského úřadu včetně jeho organizační struktury platný 
od 1. 1. 2007 a stanovila pravidla pro provádění občanských sňatků na Městském úřadě 
v Čelákovicích. Oddávajícími s právem nosit závěsný odznak města stanovila starostu, 
místostarostu a zastupitele Bodláka, Bukače a Tichou. Sňatky se budou konat v obřadní síni 
Městského úřadu v pátek od 9 do 13 hodin. 
  
 

PROSINEC 
 
 Počasí: Do 3. trvala listopadová inverze. 4.–8. bylo velmi teplo, ráno +3 až +8°C a 
odpoledne +8až +13°C, proměnlivo s občasným deštěm. 9. – 16. ubývalo oblačnosti a teploty 
klesaly ráno na +4 až -3°C a odpoledne z +11 na 2°C. 17. – 28. bylo město přikryto inverzní 
oblačností, jíž odpovídaly poměrně stálé teploty: Ráno +3 až +1°C a odpoledne +1 až +7°C. 
Ochlazení 26. – 28. bylo doprovázeno hustou mlhou, jež na silnících namrzala a místy přispěla 
k dopravním nehodám. 27. – 28. byly jediné dny, kdy mrzlo celý den (ráno -4°C a 
odpoledne -1°C), a 28. přišla jediná prosincová sněhová nadílka, 2 cm sněhu, který ale rychle 
roztál.   
 Od 1. byla oddělena funkce právníka a tajemníka Městského úřadu. K 30. listopadu 
rezignovala I. Kašpárková na funkci tajemníka a starosta města vyhlásil výběrové řízení na tuto 
funkci. V prvním kole nebyl vhodný uchazeč vybrán.  

Na sobotu 2. nepřipadl jen začátek adventu, ale také tradiční rozsvícení městského 
vánočního stromu a bohatý celodenní program. Dopoledne byla otevřena výstava keramického 
betlému žáků ZUŠ, odpoledne vystoupili u vánočního stromu v dolní části náměstí skupina 
Melody variant z Prahy a herci ZUŠ Jana Zacha s vánočními pohádkami a písněmi. V pasáži 
U Diamantů předváděly děti z MDDM zdobení perníčků a výtvarná dílna Labyrint otevřela ve 
svém sídle na statku v Rybářské adventní jarmark. Komorní orchestr Jana Zacha uspořádal 
tradiční vánoční koncerty se Zámeckým pěveckým sextetem z Brandýsa 2. a 13. v Městském 
muzeu a 19. v Kulturním domě s hercem Janem Přeučilem jako hostem. Do bohatého 
předvánočního kulturního programu města patřily také mikulášská nadílka na zahradě MDDM, 
pásmo pohádek s mikulášskou nadílkou v sále ZUŠ a vánoční koncert žáků ZUŠ (příloha č. 
77/06). 

Jako každý rok prodávalo Rybářství Chlumec nad Cidlinou živé kapry na chodníku před 
velkoprodejnou Albert. Cena činila letos 69,90 Kč za 1 kg kapra 1. jakosti a 74,90 Kč za 1 kg 
kapra výběrového. 
 2. byl na hřišti ZŠ J. A. Komenského odehrán 9. ročník turnaje v bandy hokeji 
Bohuslav-Gambrinus Cup. Bandy hokej se zde hraje podle upravených pravidel ledního hokeje 
s brankářem a 4 hráči v poli, na hřišti přibližně 10 x 20 m a na 2 poločasy po 8 minutách. 16 
mužstev se 145 hráči sehrálo základní utkání ve 4 skupinách, vítězové se utkali vyřazovacím 
způsobem. Ve 32 zápasech padlo 102 branek. Zvítězil nováček turnaje Sparta Radost z Brandýsa 
nad Labem, druhý byl HC Torpédo Pardubice a třetí místní HC Yetti. Vedle mnoha sponzorů 
dotovalo turnaj i město částkou 5.000,- Kč.  
 6. uspořádalo město vánoční setkání pro seniory v Kulturním domě. Hrály kapely 
Radost a Veselinka řízené Jiřím Horáčkem a Zdeňkem Švancarem. 
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 7. přednášel v místním Klubu kaktusářů Mgr. Vladimír Šorma z Hořic na téma Proč 
jezdím do Bolívie. 
 S koncem platnosti starého jízdního řádu byla 9. zastavena pravidelná osobní doprava 
na trati Čelákovice – Mochov. České dráhy budou na této trati nabízet jen dopravu na 
objednávku historickým vozidlem M 131.1 za 2.900,- Kč + DPH. Zastavení provozu hrozilo již 
v minulém roce, kdy se ho podařilo odvrátit petiční akcí. Po 61 letech tak pro nerentabilnost 
skončila osobní doprava na původní hospodářské vlečce do mochovského cukrovaru. 

10. zastavila v 0:41 v noci patrová souprava řady 471 (spoj Praha hl.n. – Poděbrady č. 
9441) poprvé na nové železniční zastávce Čelákovice – Jiřina. Stavební firma Viamont DSP, 
a.s., Ústí nad Labem nestihla dokončit všechny práce včas, a tak na vysoký násep vedla prašná 
cesta, ochranné zábradlí bylo stlučené z prken a cestující se před deštěm mohli schovat jen 
v boudičce z dřevěných desek na každém nástupišti. Stálé prosklené čekárny a vydlážděný násep 
byly zhotoveny za několik týdnů. Nástupiště na každé straně je dlouhé 200 m, jeho hrana je 55 
cm nad kolejnicí. Byly postaveny nové stožáry trakčního vedení a nástupiště na tzv. gabionových 
zdech (drátěné klece vyplněné kameny). Zastávka byla prestižní akcí ČSSD, jejíž poslankyně Anna 
Čurdová a zastupitel Bohuslav Hnízdo se zasloužili o zajištění finančních prostředků na projekt a 
o státní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř 18 mil. Kč (příloha č. 
78/06). 

12. byl v Městském muzeu, v Městské knihovně a v knihkupectví Kanzelsberger zahájen 
prodej Kroniky města Čelákovic I (1857 – 1939). Přepis 1. dílu rukopisné městské kroniky, 
uloženého ve Státním okresním archivu Praha-východ, lektorovali doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, 
CSc., Mgr. Božena Kašparová (paleografie) a Mgr. Roman Kolek (překlady), editorem byl ředitel 
Muzea J. Špaček. Kronika vyšla z podnětu Spolku přátel čelákovického muzea a díky 
sponzorským darům: V tiráži jsou uvedeni MUDr. Svatopluk Ježek, Jindřich Procházka, Miroslav 
Leypold Iglo, Mgr. Marek Nespala, PharmDr. Helena Snítilá, Jiří Tykač, Libor Janoušek, Ing. Jiří 
Kořínek, Mgr. Marek Skalický, Josef Seidl, Jiří Přichystal, CMC Graduate School of Business, 
město Čelákovice, SPČM, Středočeský kraj ad. Kniha se prodávala za 320,- Kč.  

14. uspořádalo v Městském muzeu občanské sdružení „Oživení“ seminář 
k problematice korupce na úřadech. 

17. zasahovali místní hasiči při požáru chaty U Zdymadel. 
Křesťanské církve v Čelákovicích konaly sváteční bohoslužby na Štědrý den, v obou 

vánočních svátcích, v neděli po Vánocích  a na Nový rok (příloha č. 79/06). 
20. zasedalo nové Zastupitelstvo města na své první pracovní schůzi. Starosta předložil 

náčrt investičních akcí města na volební období o 39 položkách a zastupitelé diskutovali o 
prioritách. Byla schválena 5. úprava rozpočtu města na rok 2006 a po obšírné diskuzi také 
rozpočet města na rok 2007 podle předložené verze s navýšením 1 mil. Kč na rekonstrukci 1 třídy 
v Mateřské škole v Rumunské ulici. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 133.468.000,- Kč a s výdaji 
ve výši 159.469.000,- Kč. Schodek ve výši 26.001.000,- Kč bude kryt vlastními prostředky na 
účtech města.  

Dále byla schválena kupní smlouva na prodej 3975 m2 v areálu býv. podniku Škoda za 
nádražím firmě FV-Plast za 1.897.500,- Kč (500 Kč/m2) a úvěr z Fondu rozvoje bydlení ve výši 
800.000,- Kč při 4% úroku se splatností 4 roky Stavebnímu bytovému družstvu na výměnu 
dřevěných oken za plastová v domě č. 1653 a 1654 v ulici U Kapličky. Úvěr je kryt zástavním 
právem města k tomuto domu. Bylo schváleno vodné pro rok 2007 ve výši 27,10 Kč a stočné ve 
výši 20,27 Kč. Podnik Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav odvede městu nájemné 8.670.000,-
Kč, jež bude použito na splátky za Městský bazén a na budování dešťové kanalizace 
v Sedlčánkách. 

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2007 se zřizovateli pečovatelské služby místo krajů stávají 
města a obce, Zastupitelstvo projednalo a schválilo dva dokumenty: Zřizovací listinu 
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Pečovatelské služby města Čelákovice a Základní činnosti a výše úhrady za poskytování 
pečovatelské služby. 

Zastupitelstvo pověřilo místostarostu plněním úkolů v oblasti sociálních věcí a 
zdravotnictví (včetně řízení vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví), sportu, školství a 
kultury (včetně řízení ředitelů Městské knihovny, Městského muzea, Kulturního domu, Základní 
umělecké školy, Městského domu dětí a mládeže a vedoucí odboru školství, informací a kultury). 
Místostarosta se bude také zabývat hospodaření s byty a s nebytovými prostory, bezpečností, 
dopravní obslužností a rekonstrukcí ZŠ Kostelní.  

Rozsáhlou agendu tvořilo obsazení výborů: 
Kontrolní výbor: Na členství rezignovali Bohuslav Hnízdo a Marie Adámková, odvolán 

byl Ing. Petr Schneider. Zastupitelstvo potvrdilo za členy Janu Bartošovou, Marii Holou, Tomáše 
Krejcara, Josefa Pýchu a dalšími členy kontrolního výboru zvolilo Víta Modráka a Ing. Václava 
Špačka. Předsedou výboru zvoleným 1. 11. je Ing. Milan Moravec. 

Finanční výbor: Na členství rezignovali JUDr. Jan Barták, Květoslav Hladík, Jaroslav 
Smolík a Štěpánka Trmalová, odvolán byl Marcel Racek. Zastupitelstvo potvrdilo za člena Ing. 
Jiřího Drahovzala a a dalšími členy finančního výboru zvolilo Ing. Ludvíka Adámka, Stanislava 
Jonáše, Janu Marečkovou, Andreje Mochnače a Ing. Aleše Rikla. Předsedkyní výboru zvolenou 
zastupitelstvem 1. 11. je Eva Wachtlová. 

Osadní výbor Záluží: Na členství rezignovali Dana Šichová a Miroslav Štefík, členem 
výboru byla zvolena Věra Bošková. Ve výboru dále zůstávají: Předseda – Roman Přívozník, 
členové – Jana Bartošová, Ludmila Forejtová, Josef Hruška, Dana Kratochvílová, Petra 
Kuželová, MVDr. Jan Mecera a Jaroslav Žižka. 

Osadní výbor Sedlčánky své složení nemění: Předseda – František Jarolím, členové – 
Rudolf Benda, Jan Kubeš, Pavel Šnajdr, Hana Větrovcová.   

Zástavba proluky na náměstí: 
 Společnost Harmonie Group, .a.s, se dopisem z 24. 11. otázala starosty, zda může podat 
na stavební úřad projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí o projektu polyfunkčního 
domu. Na neveřejné poradě zastupitelů s architekty 30. 11. byl přijat starostův názor, že nejdříve 
by se měl vyřešit architektonický a urbanistický výraz území a teprve potom jednat o prodeji 
pozemku. Harmonie poslala městu 6 .12. návrh již 6. dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí 
kupní, protože dosavadní smlouva končí k 31. 12. 2006. Aby vyhověla těm zastupitelům, kteří 
stávající projekt polyfunkčního domu odmítají, připravila další 2 varianty o 6 a 4 podlažích a 
hmotovou studii. V diskuzi na zasedání Zastupitelstva města 22. 12. někteří zcela odmítli 
pokračovat ve spolupráci s Harmonií a navrhli začít zcela od začátku (Špaček), někteří trvali na 
původní sedmipodlažní budově (Šíma), další byli ochotni jednat o úpravách projektu (Pátek). 
Zastupitel Špaček navrhl usnesení, že Zastupitelstvo zamítá předloženou dokumentaci z důvodu 
ukončení smluvního vztahu s Harmonií. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů (Šalda, Sekyra, 
Skalický, Špringr, Špaček), proti bylo 12 zastupitelů a 2 se zdrželi hlasování. Zastupitel Pátek 
navrhl pokračovat v jednání s Harmonií o čtyřpodlažní variantě, ale podpořili ho jen zastupitelé 
Studnička a Wachtlová, 8 zastupitelů bylo proti a 8 se jich zdrželo hlasování. Zastupitel Stuchlík 
navrhl nakonec schválit sedmipodlažní objekt. Jeho návrh podpořilo dalších 8 zastupitelů (Bukač, 
Bukačová, Hnízdo, Klicpera, Rikl, Rýdlo, Šíma, Tichá), 7 bylo proti (Moravec, Pátek, Sekyra, 
Skalický, Studnička, Šalda, Špaček) a 3 se zdrželi hlasování (Duník, Špringr, Wachtlová). Plán 
zástavby proluky ve spolupráci se společností Harmonie Group, a.s., Beroun se tak vrátil do bodu 
nula. 
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HOSPODAŘENÍ 

 
 Rozpočet na rok 2007 
Příjmy Daňové   72.739.000,- Kč 
 Nedaňové   34.514.700,- Kč 
 Kapitálové   28.070.000,- Kč 
 Dotace                   0 
 Celkem 135.323.700,- Kč 
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství        110.000,- Kč 
 Průmyslová a ostatní odvětví    39.692.000,- Kč 
 Služby pro obyvatelstvo   82.030.000,- Kč 
 Sociální věci           60.000,- Kč 
 Bezpečnost a právní ochrana     1.614.000,- Kč 
 Všeobecná veřejná správa a služby   44.653.700,- Kč 
 Celkem 168.159.700,- Kč 
Rozdíl  (kryt bankovními vklady)   32.836.000,- Kč 
          (příloha č. 80/06) 
 Rozpočet byl připraven s ohledem na hrozící vracení státních dotací a penále. Požadavky 
ředitelů městských subjektů byly zkráceny a příspěvky byly ponechány na přibližně na úrovni 
roku 2004. Na polovinu byly sníženy příspěvky na sport, kulturu, sociální péči a Sboru 
dobrovolných hasičů, o 8% byla snížena režie města (školy, Technické služby, kulturní subjekty, 
vnitřní správa). 
 
 Dotace 
 Obytná zóna Nedaniny: 4. ledna Ministerstvo financí prominulo odvod celé dotace 
2.960.000,- Kč. Z penále 1.992.080,- Kč město zaplatí jen 32.965,- Kč.  
 Město podalo žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení Za Dráhou – 2. 
etapa, 1. část. Při plánovaných nákladech 2.535.000,- Kč. by dotace ze Státního programu na 
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů měla činit 781.651,- Kč. 
 
 Městské byty 
 K 31. 12. 2006 město vlastnilo 675 bytů v Čelákovicích a 212 v Milovicích. Největší 
investicí byla výměna oken v domech č. 1442 – 1443 v ul. Prokopa Holého za 1.616.188,- Kč, 
kompletní výměna výtahu v domě č. 1581 ve Stankovského ul. za 728.563,- Kč a kompletní 
výměna střechy téhož domu za 289.800,- Kč. Opraveny byly také střechy dvou vil v ul. Prokopa 
Holého po 265.685,- Kč.  
 Prodej městských bytů: 

ulice č. velikost plocha v m2 cena 
Rumunská 1462 2 + 1 55,31 243.642,- 
 1462 2 + 1 53,50 236.040,- 
 1464 2 + 1 53,50 236.040,- 
Na Stráni 1631 4 + 1 87,48 487.500,- 
V Prokopě 1326 3 + 1 ? 558.103,- 
 1315 3 + 1 ? 575.379,- 
 1344 3 + 1 ? 576.037,- 
 1339 ? ? 688.891,- 
 1329 ½ domu ? 330.364,- 
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Celkem    3.931.996,- 
Prodej bytů v domech č. 1631 v ul. Na Stráni a č. 1462 – 1464 v Rumunské ul. byl tím 

dokončen. Z výnosu byla financována rekonstrukce Mateřské školy v Přístavní ul. a výměna oken 
a dveří domů č. 1440 – 1443 v ul. Prokopa Holého. 
 

OBYVATELSTVO 
 

 K 31. 12. 2006 bylo ve městě trvale hlášeno 10 503 obyvatel, o 126 více než na konci 
roku 2005. V roce 2006 se narodilo 134 dětí a 92 obyvatel zemřelo, přistěhovalo se 267 a 
odstěhovalo se 183 obyvatel. Údaje o počtu sňatků a rozvodů obyvatel města se již na matrice 
neevidují, dostupný je pouze údaj o počtu sňatků uzavřených v obřadní síni Městského úřadu 
(56) a o počtu sňatků uzavřených v římskokatolickém kostele (2). 

Celkem šestkrát vítalo město své nové občánky v obřadní síni radnice: 4. března 15 dětí 
(8 dívek), 25. března 11 dětí (5 dívek), 22. dubna 17 dětí (10 dívek), 20. května 13 dětí (9 dívek), 
14. října 14 dětí (6 dívek) a 9. prosince 11 dětí (2 dívky), celkem 84 novorozenců, z toho 40 dívek 
(příloha č. 81/06) 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu se staral o 114 nezaměstnaných, 
57 rodin s dětmi, o 56 osob, jimž byl vyplácen příspěvek při péči o osobu blízkou, a o 73 osob, 
jimž byl vyplácen příspěvek ze zdravotních důvodů. Těmto klientům bylo ze státního rozpočtu 
vyplaceno celkem 6.448.143,- Kč. K 31. 12. 2006 evidoval Úřad Práce Praha-východ 170 
nezaměstnaných občanů města, průměrná míra nezaměstnanosti ve městě činila za rok 2006 
2,63%. 

V Domě s pečovatelskou službou Na Hrádku č. 462 bylo ubytováno 9 osob (z toho 2 
manželské páry), v Domě s pečovatelskou službou v Kostelní č. 26 bylo ubytováno 30 osob. 
 Centrum primární prevence občanského sdružení Semiramis z Nymburka provádí 
v 19 třídách 2. stupně 3 čelákovických základních škol Program dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování se zaměřením na návykové látky. Město podpořilo tuto aktivitu částkou 
55.000,- Kč. Centrum terénních programů tohoto sdružení se stará o uživatele návykových látek 
v jejich přirozeném prostředí a usiluje o zmírnění dopadů užívání drog na samotné uživatele, na 
prevenci infekčních chorob a na ochranu veřejného zdraví. Terénní program v Čelákovicích 
probíhal již šestým rokem. Letos klesl počet kontaktů s klienty z 254 (2005) na 168, 58 z nich byli 
injekční uživatelé drog. Nově bylo kontaktováno 14 uživatelů, průměrný věk klienta činil 26,9 
roku. Klesl počet vyměněných injekčních stříkaček z 7713 na 6963 kusů. Nejčastěji užívanými 
drogami jsou pervitin a subutex. Pracovníci sdružení nalezli 38 odhozených jehel, převážně na 
cestě k zastávce v Jiřině. Do obou lékáren dodávají balíčky s materiálem umožňujícím bezpečnou 
injekční aplikaci drogy, klientům distribuují těhotenské testy a testy na přítomnost drog v moči. 
Příspěvek města na tento projekt činil 85.000,- Kč. 
  
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 

 1. února vznikla místo obchodu s dětskými oděvy prodejna Spodní prádlo – Kateřina 
Heřmanová, Sedláčkova 176. Téhož dne zahájila činnost kancelář České pojišťovny jednatele 
Jaroslava Marka v domě U Slunce č. 96 v Masarykově ulici. 
 Začátek března bylo v Masarykově ul. 217 (býv. obuv Rangl) otevřeno pekařství Pavla 
Martínka. Po bývalé prodejně krmiv pro zvířata v Masarykově ul. č. 780 vznikla prodejna Tomi 
Textil vietnamského majitele Ngoc Nguyen Duce z Bašnice. Na místě obchodu Smíšek 
v Masarykově ul. č. 1204 byla otevřena Zelenina Františka Rozy.   
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 8. března se otevřelo Vlasové studio L&H v domě U Slunce. Vedoucí provozovny byla 
Lenka Brizgalová. 20. března otevřeno železářství a drogerie Michala Schwarze v Masarykově č. 
690. V březnu zřízen nový, již pátý bankomat ve městě, a sice bankomat GE Money Bank 
v budově sokolovny. 
 V dubnu byla znovuotevřena cukrárna Sluníčko v domě U Slunce, vedoucí Helena 
Řeháková, a v domě U Diamantů otevřel nový nájemce pizzerii, jež nyní nese název Per Tutti. 
 Kazimiera Csicsoová otevřela v květnu Second hand ve Vašátkově č. 176 (vchod 
z Masarykovy ul.). 
 1. června byla na místě bývalé galanterie v Sedláčkově ul. 315 otevřeno svatební studio 
Pár nabízející prodej, šití a zapůjčení svatebních šatů a svatební výzdoby, organizační zajištění 
svatby včetně hudby, trubačů a ohňostroje. Majitelem studia je nymburská firma ESKAP, v.o.s. 
Prodejna uzavřena v prosinci a přestěhována (příloha č. xx/06). V červnu vznikla rovněž 
prodejna rybářských potřeb v Masarykově ul. č. 227 (místo býv. prodejny oděvů paní 
Simonové), jejímž vedoucím je Jaroslav Vlach. 
 13. července otevřela Ladislava Pecková salón Anife v Sedláčkově ul. č. 100 (býv. 
železářství). Půjčuje svatební a společenské oděvy, prodává bižuterii a paruky. V červenci otevřeli 
vietnamští provozovatelé prodejnu smíšeného zboží (potraviny, maso, drogerie, oděvy) 
v prostorách po býv. marketu Dobro v Dvořákově ul. 
 V srpnu byla uzavřena prodejna knih Jana (Jana Štemberová) v domě U Diamantů a 15. 
otevřelo prodejnu knih v týchž prostorách pražské knihkupectví Kanzelsberger. 
 4. září otevřeli Iva Nebřenská a Luboš Kos na místě bývalého železářství v Masarykově 
ul. 690 prodejnu chovatelských potřeb, akvaristiky, skalkových a okrasných květin. 
 1. prosince otevřena psychiatrická ordinace MUDr. Michaely Pulkrábové v budově 
zdravotního střediska Stankovského 1643. Téhož dne byla otevřena prodejna kancelářské 
elektroniky, televizorů a počítačů Michala Janoše Electroshop v Masarykově ul. č. 223.  
 Farní charita Neratovice, dispečink Praha-východ v Čelákovicích, poskytovala 
pečovatelskou a zdravotní péči. 2 pečovatelky se staraly o klienty plně hrazenou službu – úklid 
domácností, nákupy, rozvoz obědů apod. 5 zdravotních sester poskytovalo péči hrazenou ze 
zdravotního pojištění: kontrola pacientů po operacích, aplikace injekcí, podání léků. Do rajónu 
dispečinku patří Mochov, Vyšehořovice, Nehvizdy, Úvaly, Šestajovice, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Zápy, Zeleneč a Brázdim. Vrchní sestrou byla od března Daniela Bíbová.   

 
 

VÝSTAVBA 
 
 Investiční akce města 
 Mateřskou školu v Přístavní ul. rekonstruovala firma WHC-Černý, s.r.o., České 
Budějovice od 7.února do 26. července za 8.118.939,- Kč. Školka dostala novou střechu, zateplení 
obvodového pláště, nové vnitřní instalace, nové přípojky vody a kanalizace a novou kuchyň 
s výtahem. Byl postaven nový plot a zřízena nová vrata. Vnitřní dispozice místností byla 
upravena. Děti mohly zahájit nový školní rok 4. září v novém prostředí. 
 Firma ITES Stochov dokončila v červnu rekonstrukci topného systému v tělocvičně 
BIOS za 572.000,- Kč a firma DEBA Bohemia, s.r.o., postavila do 18. srpna odpruženou 
podlahu v tělocvičně za 1.518.335,- Kč.  
 Veřejné osvětlení v obytné zóně Pod Přerovskou cestou II postavila firma 
Elektromontáže K. Uhlíř, s.r.o., za 769.247,- Kč. 
 Firma SWIETELSKY stavební, s.r.o, České Budějovice, vybudovala komunikace v ul. 
Jaselské a Lidické v obytné zóně Pod Přerovskou cestou II od 1. března do 30. dubna za 
2.107.395,- Kč. 15. července dokončila výstavbu šestimetrové obslužné asfaltové komunikace za 
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5.298.203,- Kč a 21. července dokončila rozšíření Rooseveltovy ul. v ceně 445.834,- Kč. Tuto 
částku hradili stavebníci, neboť šlo o tzv. vyvolanou investici. V říjnu dokončila komunikaci 
v slepé části Rooseveltovy ul. za 580.000,- Kč. Komunikace ze zámkové dlažby ve Ferlesově 
ulici byla zhotovena od 2. listopadu do 2. prosince za 2.239.468,14 Kč, vjezdy k rodinným 
domům byly dokončeny do 20. prosince. 
 Ve vodojemu bylo v červenci a v srpnu vyměněno potrubí a armatury za 382.585,- Kč. 
 Od 18.dubna do konce srpna proběhla rekonstrukce Sedláčkovy ulice. Záměrem města 
bylo zklidnit dopravu, omezit vjezd nákladních vozidel, doplnit zelení a mobiliářem. Proto 
vzniklo jen 12 parkovacích míst v zálivech s parkovacím automatem. Rychlost byla omezena na 
30 km/hod., vozovka zúžena ve prospěch chodníku na jižní straně. Pražské silniční a 
vodohospodářské stavby, a.s., Praha 10, rekonstruovaly do 9. června dešťovou kanalizaci za 
3.220.640,90 Kč. ČEZ Distribuce opravily rozvody nízkého napětí, Středočeská plynárenská 
vyměnila vadné úseky plynovodů, Vodovody a kanalizace, a.s., Mladá Boleslav vyměnily 
vodovodní armatury a na náklady majitelů domů opravily kanalizační přípojky. Nové osvětlení 
instalovala firma Jarmil Brož – Elektroservis, Týnec nad Labem. Povrch vozovky provedly 
Stavby silnic a železnic, a.s., Praha. Ulice byla opět průjezdná od 1. července, chodníky ze 
zámkové dlažby byly hotovy 12. července,  ostrůvek na křižovatce s Masarykovou ul. byl 
vydlážděn 5. srpna. 10. srpna byl zapojen parkovací automat od firmy IBCOL Praha s.r.o., Praha 
9, za 175.665,90 Kč, stojící před firmou „Trezory“. Parkování na 30 min. zde stojí 5,- Kč, na 1 
hodinu 10,- Kč. 7. prosince byly dokončeny terénní úpravy a postaveny stojany na jízdní  kola. 
Na severní straně byly části dlažby chodníku přizpůsobeny stání těžkých vozidel pro zásobování 
obchodů, ale už od začátku ničili provozovatelé zvláště vietnamských obchodů svými vozidly 
dlažbu v jiných úsecích.  

18. – 30. září byla firmou Stavby silnici a železnic zhotovena komunikace 
v Nedaninách za 903.085,- Kč. V zahradní ul. byla vyměněna kanalizační stoka za 476.000,- 
Kč, v ul. Na Nábřeží byl do 4. července opraven vodovodní řad firmou Aquamont MB, s.r.o., 
Mladá Boleslav, za 1.969.190,- Kč.  
 Rekonstrukce ulic Rumunské a Spojovací se uskutečnila kvůli špatnému stavu 
vozovky a nízkému počtu parkovacích míst. Letos byla provedena 1. etapa od Sokolovské po ul. 
U Potoka do 10. července do 30. září s měsíčním zpožděním. Vzniklo 220 parkovacích míst po 
obou stranách, přechody pro nevidomé, nová zeleň, mobiliář, stezka mezi školkou a ul. J. Zeyera 
byla osvětlena. Provedly SSŽ, a.s., Praha, za 6.928.998,- Kč. 

Lávka pro pěší a pro cyklisty v Nedaninách: Město získalo územní rozhodnutí a 
vykoupilo všechny dotčené pozemky od soukromých vlastníků.  

Město se částkou 4 mil. Kč podílelo na financování výstavby železniční zastávky 
Čelákovice – Jiřina (bližší viz měsíční zápisy). Zhotovitel firma Viamont se částkou 214.200 Kč 
podílel na opravě chodníku a veřejného osvětlení v aleji podél zastávky, bylo zřízeno 
miniparkoviště pro 6 vozů u jihovýchodního konce zastávky. 

 
 Soukromá výstavba 
 Bylo zkolaudováno 38 nových bytových jednotek, z toho 35 rodinných domů v nových 
lokalitách, 1 ve starší zástavbě a 2 vestavby. 
 Obytná zóna Sedlčánky –jih: Josefa Klicpery 234 a 237, Františka Chvátliny 247, 250 a 
266, Pod Mlejnkem 204, Na Paloučku 215 a 216, Matěje Koštíře 229 a 230, Husova 217 – 220, 
225 – 228 

Obytná zóna Jiřina: Ferlesova 145, 148 a 189 
Obytná zóna Třebízského: Karla Otty 1829, K Bílému vrchu 1799, 1803 a 1806, 

Třebízského 1713, Jungmannova 1811 
Obytná zóna Nedaniny: U Stabenovky 1789, Dukelská 1761 a 1763 
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Obytná zóna Pod Přerovskou cestou: Zahradní 1920 a 1921, Lidická 1857, Jaselská 1899 
a 1900 

Starší zástavba: V Zahrádkách 122 (Záluží),  
 Vestavby: Masarykova 205, Sokolovská 392. 
  

Nebytová sféra 
Kruhový objezd zvaný „šišák“ na křižovatce ul. Stankovského a Sokolovské byl poškozen 

dlouhými soupravami kamionů. Opraven byl 27. března – 16. dubna za 289.170,- Kč firmou 
Strabag, a.s., Beroun, která zvětšila pojezdné mezikruží, zakulatila profil objezdu a pro větší 
odolnost nahradila beton žulovými obrubníky a žulovými kostkami. 

Společnost Vila Volman, s.r.o., rekonstruovala tzv. Volmanovu vilu, prodlužovala 
vodovodní řad a plynovod, na nějž se napojí také domy v sídlišti V Prokopě. Pokračovala stavba 
její výrobní haly v bývalé zahrádkářské kolonii V Prokopě. 

V polovině listopadu byly zahájeny práce na stavbě supermarketu Plus Discount 
v Průmyslové zóně jih. 

 
 

BEZPEČNOST 
 

Obvodní oddělení Policie České republiky v Čelákovicích prošetřovalo ve svém 
obvodu 462 trestných činů a 226 přestupků. V samotných Čelákovicích bylo spácháno 233 
trestných činů (z toho 70 vloupání do objektů, 30 vloupání do motorových vozidel, 24 krádeží 
motorových vozidel) a 104 přestupků. Policie se zvlášť věnovala drogové problematice, s níž 
souvisejí i další druhy trestné činnosti, protože ve městě žije vyšší počet osob závislých na 
tvrdých drogách, zejména pervitinu, který si připravují samy v primitivních podmínkách. V této 
souvislosti bylo několik osob vzato do vazby a proběhly domovní prohlídky, několik trestných 
činů bylo objasněno. Bohužel, zatčené výrobce a distributory drog brzy nahradili jiní. 

Policie využívala již čtvrtým rokem výhod městského kamerového systému jak při 
dokazování přítomnosti pachatele na místě činu, tak využitím odstrašujícího efektu kamer. 

Vedoucím obvodního oddělení byl nadporučík Bc. Michal Gecko, jeho zástupcem 
nadporučík Radim Holexa. 

Městská policie začala pracovat 1. srpna zprvu s 2 strážníky – velitelem Radkem 
Fedačkem a jeho zástupcem Jiřím Smetanou. 1. září byli přijati další 3 strážníci, kteří poté 
absolvovali dvouměsíční kurz ve školicím středisku v Mělníku a složili závěrečné zkoušky na 
Ministerstvu vnitra. Činnost tedy zahájila až 1. listopadu v počtu velitel + 4 strážníci, střídající se 
ve 12hodinových službách v pracovních dnech od 7 do 19 hodin a v pátek a v sobotu od 19 do 7 
hodin. V listopadu a v prosinci řešili strážníci 138 přestupků, prověřovali 9 oznámení občanů, 
pomáhalo při odchytu 2 psů, 2 přestupky předali Policii České republiky. Zahájili 17 správních 
řízení, zabezpečovali veřejný pořádek a bezpečnost dopravy při 4 větších akcích a dvakrát 
asistovali při výkonu rozhodnutí Finančního úřadu. 
 
 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Údaje v přehledu meteorologických jevů v roce 2006 se opírají o záznamy 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)
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leden -4,82 -17,9 (23.) +4,5 (21.) 63,3 16,2 8 
únor -0,91 -17,3 (6.) +9,8 (19.) 63,8 31 13 
březen +2,31 -9,5 (13.) +21,6 (27.) 105,5 59,7 42 
duben +10,07 -1,8 (7.) +25,4 (26.) 175,3 48,8 0 
květen +14,52 +3,8 (1.) +25,7 (17.) 221,5 57,6 0 
červen +18,69 +3,3 (6.) +33,0 (26.) 249,1 67,9 0 
červenec +23,37 +10,9 (2.) +35,8 (27.) 315 52,5 0 
srpen +17,11 +8,4 (30.) +29,5 (17.) 153,1 97,5 0 
září  +17,28 +5,7 (10.) +30,4 (7.) 212,6 28,3 0 
říjen +11,07 -0,7 (18.) +21,8 (22.) 114,3 49,2 0 
listopad +6,96 -2,5 (4.) +17,8 (15.) 37,7 31,5 3 
prosinec +3,74 -5,0 (28.) +14,2 (5.) 37,6 25,9 3 
celkem +9,95 – – 1748,8 566,1 69* 

(*Sněhové srážky jsou z hlediska obsahu vody započteny ve srážkách celkem.) 
 
Rok 2006 byl ve srovnání s minulým rokem teplejší a srážkově bohatší, ale s většími 

výkyvy vlivem chladné zimy a horkého léta. Podle měření v Praze-Klementinu bylo od roku 1775 
období od září do prosince nejteplejší vůbec, listopad byl druhým nejteplejším měsícem, prosinec 
osmým a rok 2006 devátým nejteplejším rokem. Roční srážkový úhrn byl průměrný ve srovnání 
s 30letými průměry ve středních Čechách (např. Praha-Karlov 446,6 mm, Semčice 578,7 mm). 

V únoru rozšířily Technické služby možnosti třídění odpadů. Do žlutých kontejnerů na 
PET lahve rozmístěných ve městě je možno ukládat také nápojové kartony a směsné plasty, 
polystyrén, polyetylén a polypropylén. Suroviny se třídí na třídicí lince v separačním dvoře 
Technických služeb (příloha č. xx/06). 

Ekologická havárie na Labi (viz zápis za leden): 9. března Český rybářský svaz 
konstatoval, že se labské ryby již dají konzumovat a že se v nich kyanid po úniku z kolínské 
Draslovky neuložil. V březnu udělil Krajský úřad Středočeského kraje firmě pokutu 50.000,- Kč 
za neuzavřenou pojistku a v polovině dubna další pokutu 400.000,- Kč za pozdní informování 
orgánů ochrany životního prostředí. Podle rybářů jednala firma seriózně a dohodnuté 2 mil. Kč 
na zarybnění řeky vyplatila. Odhad úhynu ryb se ustálil na 10 tunách (450.000,- Kč), úvahy až o 
39 tunách ryb pod ledem zamrzlé řeky se nepotvrdily, protože mezitím přišla povodeň. 24. 
května uložila firmě Česká  inspekce životního prostředí pokutu 2 mil. Kč (z toho 100 tis. Kč za 
včasné neoznámení havárie). Firma se rozhodla investovat do preventivních opatření dalších 30 
mil. Kč. 

Na jaře byly dokončeny výsadby v Sedlčánkách zahájené na podzim 2005. Bylo vysazeno 
71 listnaných balových stromů různých druhů podle návrhu Mgr. Miroslava Peprného v ceně 
409.134,-Kč. do ulic i do parku u nových bytových domů.  

19 balových stromů ve Stankovského ulici a v Sedlčánkách vysazených na podzim 2005 
uhynulo. Dodavatelská firma reklamaci uznala a dodala nové stromky. 

Na podzim byla dokončena 1. etapa revitalizace parku u Městské knihovny podle 
projektu Ing. Jana Borského (okolí Muzea a prostor před Knihovnou). Přerostlé, neperspektivní a 
odumřelé dřeviny byly odstraněny, byla nahrazena část ornice, u vchodu do Knihovny bylo 
založeno štěrkové pole a byly vysázeny cibuloviny, ibišky, sakury, potentily, mochyně atd. 
Zahradnické práce provedla firma Školky MONTANO, s.r.o., z Přerova nad Labem, celkové 
náklady na zemní práce a výsadby dosáhly 307.631,-Kč. 

V ulicích Pavla Ježdíka a Na Výsluní v nové Jiřině byly při dokončení jejich vydláždění 
vysazeny listnaté balové stromy (akáty a japonské jerlíny). Rovněž v souvislosti s rekonstrukcí 
byly stromy dosázeny v Rumunské ulici, protože při rekonstrukci chodníků a podzemních sítí 
mohlo dojít k poškození kořenů starších stromů.  
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 10. listopadu byly do výřezů v nových chodnících v Sedláčkově ulici vysazeny slivoně se 
zapěstovanou kulovitou korunou. Stromy budou stínit jen malý prostor a nebudou vrůstat do 
oken ani do komunikace. 

Vedle výsadby v Sedlčánkách bylo vysazeno 90 ks listnatých balových stromů za 379.840,-
Kč. Výsadby provedla firma Štěpán – Hauk – Ustohal z Říčan podle návrhu Mgr. Miroslava 
Peprného. Za projektové práce a studie město zaplatilo 66.402,-Kč. 
 
 

ŠKOLSTVÍ 
 

 Zahájení školního roku 2005/06 v mateřských, základních a středních školách možno 
charakterizovat následujícími statistickými údaji (příloha č. 82/06): 
  
 MŠ 

Přístavní 
333 

MŠ 
Rumun-
ská 1477 

ZŠ 
Komen
ského  

ZŠ 
Kostel
ní 457 

ZŠ Komen-
ského 1586 
(býv.ZvŠ) 

ZUŠ 
Jana 
Zacha 

Gymnázium 

Kapacita 95 235 620 650 60 855 400 
Učebny 4 10 31 29 8 21 16 
Třídy --- --- 22 23 3 --- 12 
Žáků 50 235 454 486 38 625 299 
Škol.družina --- --- 131 150 0 --- --- 
Pedagogové 4 17 32 39 4 26 32 
      (PS) 4 14 28,14 ? 4 19,3 23,2 
Ostatní zam. 4 12 25 19 1 3 7 
      (PS) 2,31 ? 19,18 ? 1 3 6 
Příspěvek 
rodičů měs. 

200,- 200,- 50,- 
družina 

50,- 
družina 

--- --- --- 

Žáci jídelna 50 235 kapaci-
ta 800 

kapaci-
ta 600 

--- --- 209 

Strava den 23,- 26,- --- --- --- ---  
Cena oběda --- --- 16/18,- 16/18,- --- --- 18/20,- 
 
 Mateřská škola v Přístavní ul. 333 
 sídlí ve vile z r. 1909. Současným požadavkům neodpovídající stav vodovodu, odpadů, 
elektroinstalace, kuchyně a topení vedl 19. prosince 2005 k uzavření školy a k přestěhování do 
prostor bývalé školní družiny v budově Základní školy J. A. Komenského. Mateřská škola zde po 
stavebních úpravách zahájila provoz 2. ledna 2006. Po kolaudaci původní budovy v srpnu 2006 se 
škola přestěhovala a pro děti se otevřela 4. září. Má kapacitu 50 dětí ve 2 třídách, na odloučeném 
pracovišti v ZŠ je 45 dětí ve 2 třídách.   
 Škola připravila pro zpestření pobytu dětí mnoho programů, z nichž jmenujme 
mikulášskou nadílku, návštěvu obou základních škol ve městě, vánoční nadílku, čarodějnické 
dopoledne, posezení s maminkami ke Dni matek, školu v přírodě a rozloučení s budoucími 
školáky. Ředitelkou školy byla Jaroslava Dušková. 
 
 Mateřská škola „Mateřídouška“ v Rumunské ulici 
 měla 8 tříd s 200 dětmi v hlavní budově a 1 třídu pro 37 dětí v budově č. 1586 v ul. J. A. 
Komenského. Ředitelkou školy byla Eva Vlčková. 
 
 Základní škola Kostelní 457 
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otevřela v 6. ročníku studijní třídu s výukou druhého cizího jazyka. Žáci-němčináři ze 7. – 
9. ročníku absolvovali studijní pobyt v saském městě Sebnitz s návštěvou základní školy a 
pamětihodností této části Německa. Třídy 1. i 2. stupně vyjíždějí na ozdravné pobyty. 

Škola je zapojena do několika projektů, např.výzkum četnosti sledování televize, výzkum 
postoje žáků 5. a 9. ročníku k etnicky „jiným“ spolužákům a do projektů Zdravé zuby a Adopce 
na dálku. 

Bohatá nabídka mimovyučovací činnosti zahrnuje dívčí taneční kroužek Quack, kroužek 
počítačů, ručních prací, dramatický, sportovní a plavecký kroužek. Škola se stala druhou 
nejúspěšnější základní školou v ČR podle výtěžku sbírky Život dětem – 11.000,- Kč.  

Na osmiletá gymnázia odešlo 12 žáků; z 69 absolventů 9. ročníku bylo přijato na čtyřletá 
gymnázia 4, na obchodní akademie 10, na ostatní střední školy 37 a na střední odborná učiliště 18 
žáků. 

Předsedou školské rady byl Čestmír Straka, ředitelkou školy byla Mgr. Jaroslava 
Burkertová, statutárním zástupcem Mgr. Ivana Sekyrová a zástupkyní ředitelky Ing. Bc. Kateřina 
Židlická. 
 

Základní škola J. A. Komenského 414 
měla 2 speciální třídy pro žáky s poruchou učení, sportovní třídu a třídu v 6. ročníku se 

studijním programem jako alternativu k osmiletému gymnáziu. Na 2. stupni nabízela jako 
volitelné předměty přírodovědná praktika, informatiku, základy administrativy, plavání, chemická 
praktika a domácnost. Z nepovinným předmětů potom němčinu, ruštinu a francouzštinu, 
výtvarnou výchovu, kroužek Šikovné ruce, plavání, sportovní hry a aerobic. 

Žáci vydávali školní časopis „Konečně zazvonilo“. 
V srpnu byla dokončena přeměna učeben na chodbě D v přízemí na 3 třídy školní 

družiny (v původních prostorách je mateřská škola). Díky sponzorství firmy Demoautoplast byla 
v září zřízena druhá pracovna informatiky.  

Z iniciativy žáků 5. ročníku se škola zapojila do projektu „Diana“: Děti „adoptovali“ na 
dálku 8letou indickou dívku Dianu Michel Sekvan. Finanční prostředky na její vzdělávání 
získávají sbírkou, ze vstupného na školní akademii a prodejními výstavami výtvarných prací. 

Velké návštěvnosti se těší „Mikulášská stezka odvahy“, program pro nejmenší děti. 
Obejdou dokola celé přízemí školy, setkávají se s Mikulášem, čertem, anděly, nechávají se strašit a 
za odměnu plní různé úkoly. V červnu se žáci podíleli na společné výstavě výtvarných prací škol 
v Okresním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem. 

Na osmileté gymnázium přešlo 13 žáků 5. ročníku. Z 60 absolventů 9. ročníku byli přijati 
3 na gymnázium, 17 na střední odborné učiliště a 40 na ostatní střední školy. 

Předsedkyní školské rady byla MUDr. Jana Čejková, ředitelkou školy PaedDr. Alena 
Pechalová, zástupci Mgr. Eva Kadlečková a Mgr. Miloš Bukač. 

 
Základní škola J. A. Komenského 1586   
sídlí od r. 2002 v budově bývalé Mateřské školy. Poskytovala vzdělání podle programu 

zvláštní školy dětem s různým stupněm mentálního postižení a s vývojovými poruchami učení. 
Z 6 žáků, kteří ukončili školu, bylo pět přijato na střední odborné učiliště a jeden na střední školu.  

Škola má počítačovou pracovnu se 7 stanicemi a práce v kroužku se účastní téměř všichni 
žáci. Vyučuje se angličtina a němčina, velký důraz je kladem na pracovní výchovu (práce na 
pozemku, v šicí dílně, ve cvičné kuchyni) jako součást výchovy k volbě povolání. 

Mezi úspěchy při veřejné prezentaci školy patří 3. místo Jaroslava Krátkého v okresní 
dopravní soutěži a 2. místo na florbalovém turnaji v Brandýse nad Labem. Žáci opakovaně 
vystoupili s pásmem básní a písniček v Klubu seniorů a předali posluchačům vlastní výrobky jako 
vánoční dárky. Výtvarné práce žáků byly v červnu zařazeny na společnou výstavu škol 
v Okresním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem. 
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Při prevenci sociálně patologických jevů spolupracuje škola s MDDM Čelákovice 
(program Zdravý životní styl vede Helena Jandurová) a s K-centrem Nymburk. 

Předsedkyní 3členné školské rady byla Mgr. Irena Vojáčková, ředitelem školy byl Mgr. 
Tomáš Valášek. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha 
měla ve školním roce 2005/06 celkem 568 žáků ve 4 oborech: tanečním (91), výtvarném 

(110), literárně dramatickém (29) a hudebním (338). Pro šestileté děti je určena Přípravná hudební 
výchova, jemuž předchází „Studio“ pro předškolní děti. Na škole vyučovalo 26 učitelů, z toho 16 
žen, podle oborů 2 v tanečním, 3 ve výtvarném, 1 v literárně dramatickém a 20 v hudebním. 
Škola má 2 pobočky – v Šestajovicích hrálo 49 žáků (vedoucí pobočky Marcela Babková) a 
v Úvalech 42 žáků (vedoucí pobočky Vladimír Čepička). Školné činí měsíčně 180,- Kč v oboru 
hudebním a výtvarném, 160,- Kč v oboru tanečním a 140,- Kč v oboru literárně-dramatickém. 

I stručný přehled úspěchů žáků v soutěžích je bohatý: Z okresní přehlídky tanečních 
oborů 8. února byly pro postup vybrány 2 choreografie Aleny Smržové „Sluneční paprsky“ a 
„Uhni!“ s tanečnicemi Jitkou Matějčkovou a Pavlou Bérovou. Na celostátní přehlídce scénického 
tance souborů získaly žákyně 4. ročníku cenu za nápad za choreografii scény „Co se skrývá 
v krabici?“ a Jitka Matějčková a David Petr cenu za taneční souhru a provedení. 

Po úspěchu v okresní soutěži dosáhli žáci školy vynikajících umístění v krajském kole 
soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu 15. března: V 1. kategorii, Lenka Švestková 2. místo, v 2. kat. 
Martina Kašičková 1. místo, v 3. kat., Michal Dvořák 2. místo, v 4. kat. Martin Homola 1. místo  
s postupem do národního kola. V kategorii 10 B byl Tomáš Havelka druhý, v kategorii 10 A 
Zuzana Zemanová první s postupem do národního kola.  

8. – 9. března se konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Markéta 
Kavková získala 2. místo ve 4. kategorii za hru na zobcovou flétnu a 3. místo Lukáš Hyka. Ondřej 
Šturm zvítězil v 3. kategorii ve hře na klarinet, v 8. kategorii byl Marek Havel druhý. Ve hře na 
hoboj obsadila Marie Čechová 3. místo v 9. kategorii a v téže kategorii obdržela Dominika Tvrdá 
česné uznání za hru na příčnou flétnu. 

Michaela Boudová, maturantka zdejšího Gymnázia a žákyně třídy akad. malíře Jiřího 
Hanžlíka ve výtvarném oboru, byla přijata na Fakultu architektury ČVUT v Praze. 

Žáci a učitelé školy tvoří svými veřejnými vystoupeními významnou část čelákovického 
kulturního života. Stručně jmenujme koncerty žáků, učitelů-členů Komorního souboru a 
Orchestru Jana Zacha, vystoupení tanečního oboru, divadelní představení v sále školy i na 
nádvoří Tvrze, hudební vystoupení na vernisážích v Městském muzeu, výtvarné výstavy 
v Městském muzeu i ve škole, kulturní program při rozsvěcení městského vánočního stromu. 

Ředitelem školy byl Mgr. Bohumír Hanžlík, zástupcem ředitele Jan Bláha. 
 
Gymnázium 
nabízelo studium v osmiletém a v čtyřletém všeobecném gymnáziu. Maturovalo 41 žáků z 

1 třídy osmiletého a z 1 třídy čtyřletého studia, 26 z nich bylo přijato na vysoké školy a 9 na vyšší 
odborné školy. 

V rámci spolupráce se zahraničními školami navštívilo v říjnu 10 žáků partnerskou školu 
v Merewade v Nizozemí, nizozemští žáci přijeli v březnu do Čelákovic a pracovali na projektu 
„Multikulturní zkušenost“. Studenti němčiny vyjeli na krátký poznávací pobyt do Vídně 
připravený učitelkami M. Macháčkovou a D. Málkovou. 3. března byl uspořádán již 8. maturitní 
ples v Kulturním domě v Čelákovicích. 

Nabídka nepovinných předmětů byla v 2. pololetí rozšířena o golf a pro část tréninků se 
podařilo získat za trenéra známého hráče Alana Babického. Tréninkům sloužila tělocvična a 
golfové hřiště v blízkých Mstěticích. 
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Jmenujme některé úspěchy v soutěžích: Marta Janoušková (septima) obsadila 3. místo 
v celostátní soutěži o esej na téma F. X. Šalda. Báseň Kateřiny Hradcové „Ester“ a ilustrace 
Dominiky Tvrdé (obě oktáva) přinesly 3. místo v celostátní soutěži Najdi si svého ilustrátora. 
Rovněž 3. místo získaly oktavánky Markéta Dragounová, Kateřina Hradcová a Lenka Veselá za 
práci „Jan Ámos Komenský“ v soutěži Němci a jejich východní sousedé. Po vítězství v okrese 
reprezentovaly v krajských kolech Markéta Dragounová (zeměpis), Michaela Jírů z kvarty 
(matematika, fyzika a chemie), Naďa Vaverová ze sexty (český jazyk) a družstva sekundy a tercie 
(Eurorebus). Členové fotografického kroužku tradičně obsazují přední místa ve Fotografické 
soutěži Krajského úřadu. 

Škola byla školicím střediskem pedagogů v počítačové gramotnosti a pořádala také státem 
dotované počítačové kurzy pro veřejnost.  

Na základě konkurzu byla 21. června Radou Středočeského kraje jmenována nová 
ředitelka školy Ing. Mgr. Lenka Pehrová, dosavadní učitelka matematiky a informatiky na této 
škole, s účinností od 1. srpna 2006. Dosavadní ředitelka školy Mgr. Věra Šumanová, která školu r. 
1994 založila, odešla do důchodu. Zástupcem ředitelky byl PhDr. Mirko Nosek, předsedy školské 
rady RNDr. Jiří Kocourek a Ing. Vilibald Knob. 
 

Městský dům dětí a mládeže 
 Ve školním roce 2005/06 nabízel 56 zájmových útvarů v 9 blocích (mj. výtvarný, 
technický, přírodovědný, sportovní, turistický, jazykový, taneční, dopravní). Zájmové útvary 
navštěvovalo celkem 759 osob, z toho 645 do 18 let.  

Bohatá nabídka výtvarných činností zahrnovala mj. tyto programy: Tkaní a šitá krajka, 
keramika, patchwork (mola), paspartování, pletení košíků, pletení z pediku, malování na hedvábí, 
batikování, potisky, drátování (příloha č. 83/06) 
 Pracovníci MDDM měli na starosti dopravní výchovu v 3 základních školách ve městě. 
Zahrnovala 4 hodiny teorie a 2 hodiny praxe, její součástí byla beseda s tiskovou mluvčí 
okresního ředitelství Policie ČR a se zástupcem BESIP Z. Tůmou. MDDM tradičně organizuje 
mj. okresní dopravní soutěž, okresní přebory v basketbalu, minifotbalu a atletický Pohár rozhlasu 
v Houštce. 

O jarních prázdninách organizuje MDDM zimní tábor ve Strážném v Krkonoších, v létě 
u moře v bulharském Lozenci, dále v jihočeském Miličíně, v Tlučeňi, v Čestíně u Kácova a v 
Ostrém u Blatné. Před koncem prázdnin vedla Helena Jandurová příměstský tábor s názvem 
„Těšíme se na školu“ v klubovně v ZŠ J. A. Komenského. Program byl rozdělen na Pohádkové 
pondělí, Rozkvetlé úterý, Sluníčkovou středu, Čtvrtek plný zvířátek a Čarodějný pátek. 

„Hraboši“ vystavovali od 25. listopadu loutky z topolové kůry na 27. ročníku výstavy 
„Betlémské inspirace“ na výstavě v Celetné ul. v Praze  

 
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice, s r.o.  
 Ve 3 studijních oborech SOŠ (Management strojírenství, Podnikání v technických 
povoláních a Podnikání v oborech obchodu a služeb studovalo celkem 151 žáků. V 6 studijních a 
učebních oborech SOU (Mechanik seřizovač, Nástrojař, Truhlář, Zámečník, Technicko-
administrativní pracovník, Operátor skladování) studovalo 113 žáků. V červnu 2006 zakončilo 
obory SOŠ 41 žáků maturitou, obory SOU 8 maturujících a 34 vyučených. V září 2006 bylo 
přijato 49 učňů a 49 žáků do studijních oborů. 
 Škola se v říjnu představila svými výrobky na výstavách Tendence v Praze-Letňanech a 
v únoru na výstavě Řemesla v Lysé nad Labem. 
 Ředitelem školy byl Ing. Milan Ulej, zástupkyní ředitele Mgr. Jaroslava Vocásková.  
 

CMC Graduate School of Business, o.p.s. 
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 30. dubna ukončil své působení prezident CMC Marco Sipione a vedením byli pověřeni 
Dagmar Glückaufová, prozatímní prezidentka, a Ing. Pavel Barák, finanční a personální ředitel. 
Správní rada pracuje od 24. října ve složení Oldřich Šubrt, předseda, Richard H. Driehaus, 
Michael Friedrich, Michael J. Jedel, Petr Koblic, Alexander Pilař, Erik A. Slingerland a Roman 
Stupka. 
 Hlavními vzdělávacími programy školy jsou MBA, Executive MBA ve spolupráci s 
Thunderbird, The Garvin Graduate School of International Management ve Phoenixu v USA (4. 
ročník). Dvě skupiny studentů MBA z Arizony strávily 3 měsíce a 6 týdnů v Čelákovicích v rámci 
studijního pobytu v České republice. Z exekutivních programů jmenujme 23. a 24. běh 
10měsíčního programu Dynamický manažer, programy pro management ve zdravotnictví, 
zakázkové programy a veřejné kurzy.  

4. října uspořádala škola v budově České národní banky konferenci Women&Leadership, 
tentokrát na téma „ženy  a politika“, s Petrou Buzkovou, Kateřinou Jacques, Jiřinou Šiklovou ad. 

V rámci charitativní činnosti navštívili zaměstnanci několikrát Dětský domov v Milovicích 
a děti z Rodinné skupiny Milovice, pobočky Dětského domova v Nymburce. Celoročně jim 
přispívali finančními a věcnými dary.  

Na podzim převzal vedení hotelu Ing. Jiří Opichal. V průběhu roku bylo rekonstruováno 
průčelí budovy a modernizována část hotelových pokojů (nový nábytek, koberce, připojení do 
počítačové sítě, nové televizory).  
 
 

KULTURA 
 

 Městské muzeum  
 sídlilo v 3 budovách: V tvrzi Na Hrádku jsou kromě ředitelství hlavní expozice, výstavní 
síň, odborné pracoviště a základní sbírky, v Rybářské ul. č. 156 archeologické pracoviště 
s laboratořemi a depozitáři, v rodném domku malíře Čeňka Jandy je umístěna expozice 
košíkářství. I v tomto roce byla činnost Muzea omezena sníženým příspěvkem zřizovatele (místo 
požadovaných 3.830.000,- Kč dostalo Muzeum 3.120.000,- Kč) a s tím souvisejícím nízkým 
počtem pracovníků (9,4 pracovních sil, z toho 6 odborných; r. 2000 mělo 13,5 pracovních sil). 
 
Akce Počet Návštěvnost 
Expozice  1522 
Výstavy 12 3246 
Koncerty SPČM 12   699 
Divadelní představení ZUŠ 5 - 
Vernisáže 11 889 
Exkurze po okolí 5 - 
Přednášky 14   768 
Ostatní akce                  39   2050 
Celkem 92              11434 
 
 Kromě uvedených 12 výstav se Muzeum podílelo na 4 výstavách v kulturním centru 
Beseda v Klánovicích a pro výstavní účely byly několika institucím zapůjčeny přírodovědecké, 
historické a archeologické exponáty. Mezi největší zápůjčky patří sbírka dermoplastických 
preparátů ze sbírky Ludvíka Salvátora Toskánského zapůjčená na výstavu na zámku v Brandýse 
nad Labem a zápůjčka nálezů z kostrových laténských hrobů v Nehvízdkách na výstavu „Celtes“ 
v Musée Royal de Mariemont v Belgii.  
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 Neuskutečnila se výstava „Čelákovice 3 x jak?“ plánovaná na letní měsíce. Po snížení 
požadovaného příspěvku od zřizovatele na ni v rozpočtu Muzea nezbyly prostředky. 
Zastupitelstvo na ni sice přidělilo 21. června z rezervy rozpočtu města 30.000,- Kč, ale o přidělení 
zbývajících 25.000,- Kč už Rada města  –  v rozporu s veřejným slibem starosty – nejednala. 

V rámci své územní působnosti provedlo Muzeum řadu záchranných archeologických 
výzkumů. Sledovalo 649 stavebních akcí, z toho na 65 se podílelo. Mezi nejvýznamnější patří 
několikaměsíční průzkum v lokalitě jirenského zámku, jenž přinesl doklady o osídlení od starší 
doby bronzové, a v areálu Zemědělské obchodní společnosti v Jirnech s nalezenými sídlištními 
objekty z doby halštatské a laténské, záchranný předstihový výzkum v prostorách výšinné sídliště 
řivnáčské kultury v Lázních Toušeň doplňující informace o obranném systému této lokality, 
plošný záchranný výzkum ve Svémyslicích (50 polozemnic z 5. – 3. stol. př. Kr.) a výzkum raně 
středověkého pohřebiště z 9. – 11. stol v místě výstavby velkoprodejny Plus v Čelákovicích, jenž 
byl ukončen v lednu 2007 a jehož výsledky budou teprve zpracovány. 

V r. 2006 vzrostl počet sbírkových předmětů v chronologické evidenci o 93.446 na 
celkových 1.116.858 předmětů. 

Ředitelem Muzea byla Jaroslav Špaček (příloha č. 84/06). 
 

Městská knihovna 
Podle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje byla knihovna od 1. ledna 2006 

začleněna pod Knihovnu města Mladá Boleslav, pověřenou poskytováním odborné pomoci při 
plnění regionálních funkcí knihovny. 

V kmenové budově v ulici Na Hrádku poskytuje služby v oddělení pro dospělé a 
v dětském oddělení a v pobočkách v Sedlčánkách a V Prokopě. Knihovna registruje celkem 1813 
čtenářů, z toho 490 dětí do 15 let. Žáci, studenti a učni tvoří 48%, dospělí 37% a důchodci 15% 
čtenářů. Nejstaršímu je 86 let. 

Knihovnu v roce 2006 navštívilo celkem 22.231 lidí, z toho 20.707 čtenářů a 1524 
návštěvníků kolektivních akcí. Čtenáři si vypůjčili 83.055 jednotek, z toho 14.063 časopisů. 
Knihovna odebírala 41 titulů časopisů v 54 výtiscích. Bylo vyřízeno 3007 rezervací knih, 
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby knihovna poskytla 33 a dostala 240 svazků. Stav 
knihovního fondu k 31.12.2006 činil 50.775 svazků, za rok přibylo 1966 a pro opotřebení bylo 
vyřazeno 286 svazků. Nákup knih byl brzděn především snížením rozpočtu a neustálým růstem 
cen knih.  

Knihovní fond je zpracováván v systému Clavius, naučná literatura je součástí 
souborného katalogu LANius. Katalog knihovny je přístupný na internetu. Knihovna je členem 
Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klubu dětských 
knihoven.  

Knihovna uspořádala 89 kolektivních akcí, především literárních besed pro školy. 
Nejvýznamnější akcí byl 5. ročník literární soutěže na téma Setkání (viz říjen). Dětské oddělení se 
zapojilo do soutěže „Kamarádka knihovna“. K propagaci knihovny v odborné veřejnosti přispěla 
dokumentace z výstav předvedená na Knihovnické dílně 2006 v Městské knihovně v Praze. 

V bezprostřední blízkosti budovy knihovny je studna, která se při dešti naplní a voda 
prosakuje do sklepního skladu knih. Místní hasiči zde proto zasahují několikrát ročně.  

Ředitelkou knihovny byla Naděžda Štěrbová (příloha č. 85/06). 
 
Kulturní dům 
Konalo se zde 91 akcí pro 28.220 návštěvníků, např. 14 plesů (4900 hostů), 5 zájezdových 

divadelních představení (1500 diváků), 17 koncertů a 12 dětských představení. Mj. zde vystoupili 
známí umělci jako David Prachař, Valerie Zawadská, pražské divadlo Kalich s Pavlem 
Zedníčkem, Janou Paulovou a Simonou Stašovou, operetní pěvkyně Pavla Břínková, protagonista 
televizní zábavy Zdeněk Izer a českobudějovická folková skupina Nezmaři.  
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Klesl počet pořádaných plesů, ale rostl počet dětských pořadů a tanečních hodin (23 
kurzů s 6900 účastníky). Výrazně se zvýšil počet firemních a prezentačních akcí (31) díky příznivé 
ceně a nabízeným službám. Pod hlavičkou Kulturního domu působí divadelní soubor Tyl, 
orchestr Radost-Veselinka a 2 třídy oddílu karate Hirjů.  

Ředitelem Kulturního domu byl Jindřich Polívka (příloha 86/06). 
 
 

SPORT 
 

Členská základna sportovních klubů v roce 2006: 
 

 Do 15 let 15 – 18 let nad 18 let Celkem 
TJ Spartak 139 29 275 443
z toho atletika  56
         basketbal  57
         házená  8
         lyžování  10
         nohejbal  16
        stolní tenis  24
        šachy  12
        turistika  65
        sport pro všechny  195
SK Union 108 64 224 396
Tenisový klub 27 10 95 132
Volejbalový sportovní klub 3 1 119 123
Aerobic Studio Vlaďky Barešové 39 15 1 55
ORKA florbal 53 19 20 92
FBK florbal 32 14 21 67
FBK Crazy Frogs – florbal 41  41
1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků 33 5 58 96
z toho vodáci 29 2 9 40
         vodní motoristé 4 3 26 33
         potápěči 23 23
SK Záluží 68 68
Sokol Sedlčánky 11 11
Celkem 475 157 892 1524

 
Aerobic Studio Vlaďky Barešové 
2. dubna získala Denisa Barešová na Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku v Kladně 

svůj první mistrovský titul v kategorii žen a mladší Hana Vlčková obsadila 3. místo v kategorii 
juniorek 14 – 16 let. Obě závodnice byly nominovány na Mistrovství Evropy v Kyjevě 17. – 21. 
května, kde D. Barešová vybojovala bronz a H. Vlčková 4. místo.  

4. června na turnaji Basic Cup v Praze obsadila juniorka Anna Pačesová 6. místo a nová 
závodnice oddílu juniorka Sabina Horejcová 8. místo. Turnaj Aquila Aerobic a Fitness Open 
v Praze 1. října přinesl D. Barešové 1. místo, A. Pačesové páté, H. Vlčkové druhé a Sabině 
Horejcové 10. místo. 
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D. Barešová závodila v kategorii žen poprvé na Mistrovství světa a v Rotterdamu 12. – 
14. října vybojovala 6. místo. Kladenský Aerobic Basic Cup 29. října přinesl vítězství A. Pačesové 
a 3. místo Sabině Horejcové. 

 
Taekwon-Do 
8. se konal v Říčanech 3. ročník mezinárodního turnaje Best of the best 2006. V disciplíně 

Taekwon-Do získal Josef Kyhos v několika kategoriích zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, 
v kickboxu byl Stanislav Sekera první v kategorii nad 80 kg a třetí v kategorii bez rozdílu stylů a 
vah.  

 
1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 
Mladí závodníci na motorových člunech dosáhli vynikajících úspěchů v republikovém 

srovnání: 2. místo Martin Petržel v kategorii M2, 2. místo Martin Fridrich (M3), 4. místo Eva 
Pikalová (M3), 3. místo Jaroslav Pikal (M4), 5. místo Lukáš Varga (M4) a 2. místo Jan Hakl (M5). 
Michal Fridrich byl nominován do reprezentace pro Mistrovství Evropy v Portugalsku, kde získal 
ve slalomu 3. místo, v paralelním slalomu 4. místo a celkově se umístil jako čtvrtý. 

Předsedou klubu byl Pavel Samochin. 
 
Jachting 
Jiří Parůžek a Kateřina Hálová získali na Mezinárodním mistrovství v jachtingu na Lipně 

6. – 9. července celkově stříbrnou medaili a stali se mistry ČR do 14 let v lodní třídě CADET. 
O jachtařské rodině Parůžků viz přílohu č. 87/06. 

 
Městský bazén 
Byl otevřen 296 dnů, tedy celý rok kromě letních prázdnin a 22. – 25. prosince. Zaplavat 

si přišlo 19 tis. volně příchozích (vstupné 988.800,- Kč) a 30 tis. plavců v rámci organizovaného 
plavání (1.692.580,- Kč), tedy 49 tis. návštěvníků utratilo celkem 2.681.380,- Kč. 

Organizované plavání zahrnovalo např. 275 hodin plaveckých kurzů pro děti a mládež, 
249 hodin plavání v rámci školní výuky (kromě čelákovických škol také ZŠ Šestajovice), 464 
hodin pro mateřská centra z Prahy, Brandýsa n. Lab. a Neratovic, 26 hodin pro zdravotně 
postižené a 40 hodin pro seniory. Součástí areálu je tělocvična, využitá celkem na 420 hodin. 

Vedoucím bazénu byl Mgr. Miloš Bukač.  
 
Orka Florbal 
Klub hrál v mnoha soutěžích: Muži obsadili 9. místo v 1. lize, junioři 7. místo v 1. 

regionální lize, dorostenci 7. místo v 1. celostátní lize, starší žáci 8. místo v 1. lize, mladší žáci 6. 
místo v 1. lize a elévové 10. místo v regionálním přeboru. 

Předsedou klubu byl Mgr. Filip Šuman. 
 
Tenisový klub 
Starší žáci se umístili na druhém místě v krajské soutěži, mladší žáci na třetím a dospělí na 

čtvrtém místě. David Horáček hrál v semifinále okresního přeboru, Marek Báša (oba st. žáci) 
zvítězil v okresním přeboru ve čtyřhře a hrál třikrát v semifinále a dvakrát ve finále celostátních 
turnajů, třikrát zvítězil ve čtyřhře. 

V červnu se na místních kurtech konal rekreační turnaj čtyřher „Sportuj s námi“ a v 
červenci celostátní turnaj mladších žáků. Organizace Hoop Camps Klatovy zde pořádala 23. – 28. 
července tréninkový tábor pro děti a mládež od 8do 18. let. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher 
   

 Stolní tenis 
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 Josef Saidl vybojoval v kategorii 70 – 75 let 2. místo ve čtyřhře na Mistrovství světa 
veteránů v Brémách 15. – 20. května, jehož se účastnilo 3600 hráčů z 64 zemí. 
 27. – 28. května Mistrovství České republiky starších žáků zvítězil Marek Obešlo, jenž 
v semifinále porazil svého bratra Františka. Oba hostují v prvoligovém mužstvu Vlašimi.  
 SK Union – fotbal 

Nejmladší Vlčata nehrála žádnou soutěž, jen turnaje. Jejich trenérem a vedoucím mužstva 
byl Miloslav Štěrba. Mladší přípravka skončila čtvrtá v okresním přeboru, trénoval ji Jaroslav 
Černý. Hoši sehráli 20 mistrovských zápasů, nejlepším střelcem byl Lukáš Dozorec se 14 
brankami. Starší přípravka, kterou trénoval Radek Skuhravý, zvítězila v okresním přeboru. Martin 
Livora nastřílel 49 branek. 

Mladší žáci trénovaní Petrem Mourkem skončili na 15., předposledním místě krajského 
přeboru žáků. Starší žáci s trenérem Radkem Dozorcem obsadili 9. místo v krajském přeboru a 
odehráli 30 zápasů. Radomír Jůza byl nejúspěšnějším střelcem jarní části (5). 

Mladší dorost trénoval Jaromír Jůza, hoši byli druzí v divizi B. Na jaře odehráli nejvíce 
zápasů Pavel Bařina a František Hakl, nejvíce gólů dal Rudolf Zahradník (9). Starší dorost 
trénovaný Pavlem Hájkem obsadil 6. místo v divizi B. Nejlepšími střelci jarní části byli Martin 
Čerych a Michal Bareš, kteří nastříleli po 14 brankách. 

Muži SK Unionu neúspěšně ukončili 9. sezónu v divizi „B“ sestupem a od podzimu 2006 
hráli krajský přebor. Sehráli 30 mistrovských zápasů. Trenér Günter Bittengel byl po březnovém 
odchodu nahrazen Milanem Nykodýmem a po neúspěšném závěru sezóny Radovanem 
Hromádkem, bývalým ligovým i reprezentačním hráčem. Nejvíce zápasů odehrál na jaře Radek 
Skuhravý, nejproduktivnějším střelcem byl Jiří Dalekorej (9 branek). 

SK Union byl pověřen UEFA a ČMFS pořádáním utkání skupiny kvalifikace ME žen do 
19 let. Utkání ČR – Ukrajina plánované na 27. dubna bylo kvůli zaplavení Městského stadionu 
zrušeno. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. Klub zveřejňuje podrobné informace na 
www.skunioncelakovice.cz (příloha č. 88/06). 
 
 SK Záluží 
 Má 2 fotbalová mužstva dospělých. A mužstvo obsadilo 3. místo ve III. třídě a B mužstvo 
7. místo ve IV. třídě okresní fotbalové soutěže. předsedou klubu byl Martin Panzner. 
 

1. Nohejbalový klub 
 V březnu uspořádal 4. ročník turnaje osobností nad 40 let za účasti 15 mužstev. Domácí 
Bareš, Jandura a Šafr obsadili 5. místo.  
 Dorostenecké družstvo hrálo extraligu a umístilo se na 4. místě z šesti. Lepšímu umístění 
zabránila prohra v play-off se Vsetínem. 
 Muži A hráli krajský přebor. Postoupili do baráže o 2. ligu v září v Ostravě a postup 
vybojovali. Hráči mužstva – Krčál, Kyliánek, Doucek, Kolenský, Novák, Klesal, Soukal, Flekač, 
Holzman. 
 
 RC klub TJ Spartak 
 Provozuje závody modelů aut v poměru 1:10 se spalovacím nebo elektrickým motorem a 
závody modelů motocyklů v poměru 1:8 na asfaltové závodní dráze v areálu Městského stadionu. 
Klub má 30 členů. 
 
 Volejbalový sportovní club 
 V sezóně 2005/06 obsadilo A-mužstvo mužů 2. místo v 2. lize za vítězným 
Chomutovem, B-mužstvo skončilo čtvrté v nejbližší nižší soutěži, v krajském přeboru, o 1 bod za 
třetími Dobřichovicemi. Ženy hrály krajský přebor II. třídy a umístily se na 4. místě v 9členné 

http://www.skunioncelakovice.cz/
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skupině A. Klub pořádal mj. Mistrovství ČR superveteránů 20. května, celostátní turnaj Gala Cup 
juniorek 20. – 21. května, celostátní ženský turnaj ČP Kooperativa Cup 23. – 25. června, 
Středoevropský pohár juniorek 14. – 16. června a Pohár Polabí 12. srpna.  

Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 
Plážový volejbal 

 24. – 25. června hostily čelákovické kurty výkvět českého plážového volejbalu na turnaji 
Swatch Cup. Zvítězily domácí Háječková s Novotnou, loňské vítězky Petrová s Klepalovou byly 
druhé, Tobiášová – Nakládalová třetí. 
 14. – 16. července se na zdejších kurtech konal mezinárodní turnaj juniorek. 
 

Klub českých turistů 
Místní organizace má 64 členů (z toho 44 žen), téměř 70% z nich je starších 60 let. 

Nejsou výhradně z Čelákovic, ale také z Brandýsa nad Labem, Lázní Toušeň, Mochova, Nehvizd 
a Lysé nad Labem. Ročně se účastní 30 – 50 akcí nejen podle kalendáře turistických akcí ústředí 
KČT, ale organizuje i vlastní pochody (Tříkrálový, Tosácká padesátka ad.) a pořádá letní pobyty 
na různých místech České republiky (letos v Javorníkách a v Beskydech).  

Z tradičních pochodů podle turistického kalendáře jmenujme únorový výstup na horu 
Tábor, benešovský pochod Za povidlovým koláčem, Konopišťské toulky a pochody Zimním 
Českým krasem a Jarním Českým krasem. 

Předsedou organizace byl Ladislav Plch. 
 

Vodácký oddíl Racek 
Je neformálním klubem nadšenců nespadajícím pod žádnou organizaci. V sezóně 2006 

obsadili 26. místo (ze 126 účastníků) v Českém poháru vodáků, zúčastnili se čtyř ze sedmi závodů 
na řekách Blanice, Teplá, Střela a na Hamerském potoce. O činnosti klubu informuje v místním 
Zpravodaji Pavlína Janáková.   
 
 

POLITICKÉ STRANY 
 
 Česká strana sociálně demokratická 
 Místní organizace měla na konci roku 14 členů. Předsedou MO byl Bohuslav Hnízdo, 
1. místopředsedou Petr Bařina a 2. místopředsedkyní Ing. Liběna Knapová. Strana se zasazovala 
o získání státní dotace na nutnou rekonstrukci ZŠ Kostelní, v této souvislosti ve městě několikrát 
jednala poslankyně strany Mgr. Anna Čurdová.  
 
 Komunistická strana Čech a Moravy 
 Kromě akcí uvedených v měsíčních zápisech (březen, květen, září) se členové strany 
účastnili v červnu pietního aktu v Lidicích, někteří tam přišli pěšky jako účastníci pochodu 
Praha – Lidice. Začátkem července navštívili setkání levicově smýšlejících občanů u Louňovic 
pod Blaníkem. Městský výbor hodnotil výsledky v podzimních obecních volbách jako nejhorší od 
roku 1990 hlavně proto, že se jim nepodařilo získat mladé lidi.  

Předsedou městského výboru byl Julius Masár. 
 
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 
Předsedkyní místní organizace byla Hana Hladká. 
 

 Občanská demokratická strana 
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 6. března byl předsedou místního sdružení zvolen Mgr. René Zavoral. Vystudoval 
politologii, byl poradcem místopředsedkyně ODS Libuše Benešové a dnes se zabývá 
marketingovou komunikací. V čtyřčlenné radě byli dále Josef Pátek a Ing. Josef Šalda, 
místopředsedové, a Ing. Milan Moravec. V červenci předseda MS odstoupil ze všech funkcí a 
vystoupil ze strany z důvodu nástupu do zaměstnání, které je neslučitelné s jakoukoli politickou 
aktivitou. Při volbě nové lídra kandidátky do obecních voleb byly hlasy pro Ing. Šaldu a pro J. 
Pátka tak vyrovnané, že hrozil rozkol MS. J. Pátek proto z volby odstoupil. Na místním sněmu 
ODS v září byl předsedou sdružení zvolen jediný kandidát J. Pátek. Místní sdružení mělo v r. 
2006 26 členů (příloha č. 89/06). 
 
 Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté 
 Strana vznikla v lednu sloučením SNK a ED. Čelákovická místní organizace sice sdružuje 
členy z velkého regionu (patří do ní např. býv. starosta Brandýsa n. Lab.-St. Boleslavi Ing. Daniel 
Procházka, býv. náměstek hejtmana Středočeského kraje Antonín Podzimek), ale jen 3 místní 
občany (Ing. Jiří Drahovzal, Ing. Marie Pospíchalová a Ing. Zbyněk Pospíchal).  
 
 

CÍRKVE 
 

Církev římskokatolická 
V rámci sjednocení farností patří k Čelákovicím kostely v Mochově, Vykáni a ve 

Vyšehořovicích a kostely a fary v Nehvizdech a v Přerově nad Labem, kde vypomáhá bývalý farář 
P. Neugebauer. Bohoslužby se v čelákovickém kostele konaly denně kromě soboty, na děkanství 
se v úterý a ve středu vyučovalo náboženství a jednou měsíčně se konala biblická hodina. V sále 
na děkanství se konala lednová ekumenická pobožnost za jednotu křesťanů a ekumenický den 
modliteb. 

Farní charita sbírá 3 x do roka oblečení pro chudé v areálu děkanství. 
V r. 2006 proběhly nutné opravy a úpravy spravovaných objektů, např. oprava soklu a 

slunečních hodin na děkanství a oprava vnitřní zdi kostela. V Přerově byla opravena střecha fary, 
semický kostel byl vybaven zabezpečovacím zařízením a vyšehořovický kostel ochranou proti 
holubům. 

 
Církev československá husitská 
Věřící se scházeli v Husově sboru na pravidelných nedělních a svátečních bohoslužbách, 

podíleli se na ekumenickém životě ve městě. Už druhým rokem vystupuje ekumenický pěvecký 
sbor vedený manželi Špakovými. Zpíval mj. o velikonočním pondělí 17. dubna v kostele sv. 
Václava v Nehvizdech na ekumenické slavnosti „Poselství křesťanských Velikonoc ve slovu a 
písni“, s duchovními církve římskokatolické a Čs. husitské (příloha č. 90/06). 

V květnu byli na tzv. májové pobožnosti pozváni také laičtí kazatelé z dalších 
náboženských obcí CČsH a Církve bratrské. 27. srpna se členové obce účastnili bohoslužby 
v Kostelní Lhotě a následného programu pro děti a jejich rodiče. Farářka Jana Špaková a 
pastorační asistentka pí Poloprutská se v září zúčastnily generálního synodu církve a následně 
s předsedou rady starších také celocírkevního sněmu, na němž byl zvolen nový patriarcha ThDr. 
Tomáš Butta. V listopadu byly opraveny sklepní prostory pod farní kanceláří. Finanční náklady 
byly uhrazeny z darů členů náboženské obce příspěvkem z bratrské pomoci pražské diecéze. 5. 
prosince se ve sboru konala mikulášská nadílka s účastí ekumenických přátel z Čelákovic a 26. 
prosince se sešli k posezení senioři. 

 
Církev bratrská 
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v Čelákovicích je stanicí hornopočernického sboru vedeného staršovstvem v čele 
s kazatelem Miloslavem Kloubkem, bývalým vojenským kaplanem. Místní záležitosti spravuje 
3členné staršovstvo volené na 4 roky (Jana Luhanová, Libuše Kyselková a Eva Toškovská). 

Členové sboru se scházejí k nedělním bohoslužbám (asi 30 lidí), ke čtvrtečním biblickým 
hodinám a ve sborových dnech (každou 5. neděli v měsíci), kdy spolu zůstávají přes oběd. 
Besídka, nedělní škola nyní pro asi 10 dětí, se koná souběžně s bohoslužbou, starší děti se scházejí 
ve čtvrtek a klub pro děti z místa i z okolí, kde mj. učí angličtinu americká misionářka z Lázní 
Toušeň, se otvírá každé pondělí. V létě se na Litoměřicku již popáté uskutečnil tábor s výukou 
angličtiny. 

Stanice se angažuje v sociálních projektech: Finančně i pracovně podporují dům 
s chráněným bydlením pro mentálně postižené v Xaverově a dům pro seniory Bethesda ve 
Chvalech (příloha č. 91/06). 

 
Apoštolská církev 
Čelákovická misijní stanice, vedená Mgr. Helenou Vaňkovou a Ing. Pavlem Zeleným, 

patří pod sbor v Lysé nad Labem. Koná pravidelná setkání ve středu. V tomto roce se výrazně 
angažovala ve výchovném působení na dospívající mládež zprostředkováním pořadů křesťanské 
neziskové organizace ACET „Sex, AIDS a vztahy“ v čelákovických školách v listopadu t.r. 
(příloha č. 92/06). V červnu uspořádala setkání s Tomasem Graumannem, jedním ze 
zachráněných židovských dětí z Protektorátu (viz Červen).  

 
 

SPOLKY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ 
 

 Mateřské centrum  
je nekomerční občanské sdružení, které zajišťuje veškerou činnost formou dobrovolnické 

práce. Členkami výboru byly Jana Krejčí, Ivana Turinská a Monika Žatečková. Prostory 
v Obecním domě si najímá od města za symbolickou jednu korunu ročně a město také od roku 
2004 hradí náklady na vodu a energii. Mateřské centrum bylo otevřeno 273 půldnů a v té době je 
navštívilo celkem 2224 maminek a 2834 dětí, průměrně tedy 8 – 9 maminek s 10 – 11 dětmi za 
půlden.  

Nabízelo již tradiční program, mj. sáňkování, bruslení, kurz pro budoucí rodiče (návštěva 
112 nastávajících maminek), plavání pro těhotné, plavání dětí, angličtinu pro maminky, nošení 
miminek v šátcích, laktační poradnu, křesťanské setkání rodičů, promítání pohádek, výtvarnou 
dílnu, setkání dvojčat, vícerčat a rodičů, ochutnávku dětské výživy, velikonoční a vánoční dílnu. 
Proběhla přednáška PhDr. Ilony Špaňhelové „Komunikace rodičů s dětmi“, přednáška „Jak se 
chovat k cizím psům“ pro předškoláky a pro menší školáky, výlet do Botianicu v Ostré, 
cyklovýlet do Lysé, místní vodáci povozili děti na pramicích a 22. – 24. září se konal víkend 
s koňmi v jezdecké stáji ve Velkém Chlumci u Dobříše.  

Z větších akcí pro širší veřejnost jmenujme tradiční podzimní Drakiádu na louce u 
Kovohutí (14. října) a „Bazárek“ oblečení a dětských potřeb v Mateřském centru (22. dubna). 
 
 Smíšená organizace zdravotně postižených 

měla k 31. prosinci 360 členů (263 žen), z toho bylo postižených tělesně 168, vnitřně 165, 
zrakově 17 a sluchově 10 členů. 298 členů bylo starších 60 let. Organizace sdružuje postižené 
nejen z Čelákovic (274), nýbrž také z Nehvizd, Vyšehořovic, Mochova, Horoušan, Lázní Toušeň, 
Prandýsa n. Labem, Přerova n. Labem a z Prahy. 
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V roce 2006 se uskutečnily 2 zájezdy do Polska, návštěva 8 divadelních představení, 26 
hodin plavání a rehabilitace v Městském bazénu. Činnost organizace je dotována z rozpočtů 
Čelákovic, Nehvizd a Vyšehořovic. 

Předsedou organizace byl Jaroslav Smolík (příloha č. 93/06). 
 
 
 
Junák – svaz skautů a skautek 
Středisko219.05 Čelákovice mělo 93 členů v 5 oddílech: 

 do 15 let 15 – 18 let nad 18 let 
Vlčata  22 0 3 
Světlušky  31 2 2 
Roveři a rangers 0 4 5 
Oldskauti 0 0 9 
Skauti 13 0 2 
Celkem 66 6 21 

 
V některých soutěžích dosáhly oddíly vynikajících úspěchů: V celostátním závodě „O 

totem náčelníka“ (závod ve vědomostech a praktických dovednostech pro chlapce) obsadili 2. 
místo v okresním kole a v celostátní závodě „O vlajku náčelní“ (týž závod pro dívky) také 2. 
místo v okresním kole. 

Oddíly se účastnily mj. orientační hry „Praha plná strašidel“ v lednu, nočního zimního 
přechodu Brd (roveři) a soutěže s koulí hliníkového odpadu pod Kunětickou horou, v níž 
Čelákovičtí získali 3. místo. V hře „Boj proti Pánovi temnot“ zvítězili a získali Korunu moci.  

V červnu se uskutečnil víkendový putovní tábor v Českém ráji a v červenci tábor u 
Dobříše, protože původní tábořiště u Českého Brodu zaniklo.  

Čelákovické středisko dlouhodobě připravuje stavbu sportovního a volnočasového areálu 
Borek mezi pískovnou a Labem v Jiřině na pozemcích, které dlouhodobě užívá. Na jeho 
budování získalo příspěvek Středočeského kraje ve výši 70.000,- Kč a hledá další finanční zdroje. 
 

Občanské sdružení Sojka – spolek mladých 
sídlí od roku 2006 v Čelákovicích a čelákovičtí aktivisté tvoří významnou část jejího 

vedení: Výkonnou místopředsedkyní je Tereza Pražská, místopředsedou Lukáš Kadleček, 
pokladníkem Petr Špičan a dalším členem 9členné Rady je Michal Janoš. Sdružení připravuje 
volnočasové aktivity dětí a mládeže od 8 do 30 let s těžištěm v česko-německých setkáních a 
výměnných pobytech ve spolupráci s hlavním partnerem „Sudetendeutsche Jugend 
Niederbayern/Oberpfalz“. Sdružení uspořádalo reprezentační ples v Praze, týdenní velikonoční 
tábor v Sedlici u Blatné pro děti od 9 do 16 let a dva letní stanové tábory v Gaisthalu v Bavorsku 
pro děti dvou věkových kategorií. Členské shromáždění se konalo  v říjnu ve Velkých Skalinách i 
Kaplice. Činnost sdružení je podporována granty Ministerstev zahraničí a školství, magistrátem 
města Brna i městem Čelákovice. 

 
 Sdružení dobrovolných hasičů 

mělo na konci r. 2006 82 členů (50 mužů, 15 žen a 17 dětí). V 2. pol. roku se rozpadl 
závodní hasičský sbor TOSu a šest jeho členů přešlo k SDH. Výjezdová jednotka s 24 členy 
zasahovala u 101 případů, mj. u 31 požárů, 25 čerpání vody a 19krát při dopravních nehodách. 

25. června se konalo slavnostní zasedání Sboru v Kulturním domě ke 125. výročí založení 
hasičské jednotky ve městě. Při této příležitosti mu byl předán Čestný prapor Sdružení hasičů 
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Čech, Moravy a Slezska. Podrobnou historii sboru viz na webových stránkách www.hasici-
celakovice.ic.cz. 

Významnou součástí práce Sboru je výchova budoucích hasičů. V březnu absolvovaly děti 
zimní soustředění v Huti u Jablonce, 22. dubna vybojovalo mládežnické družstvo 2. místo v 
Memoriálu Ladislava Báči v požárních útocích. Družstvo mužů se zúčastnilo okrskového kola v 
Šestajovicích, kde se umístili na 5. místě, a soutěže výjezdových jednotek, kde v kategorii cisteren 
družstvo A zvítězilo a družstvo B v kategorii PS 12 obsadilo 3. místo. 11. – 25. srpna se konal 
hasičský letní tábor v Miličíně s 23 dětmi na téma Apačské léto. 

Starostou SDH byl Miloš Fridrich, velitelem zásahové jednotky Milan Mucha (příloha č. 
94/06). 

 
Sportovní střelecký klub 
V tomto roce měl klub 36 členů, z toho 3 občany USA, dlouhodobě pracující v ČR. Klub 

využívá střelnici v bývalém hliněném zemníku se střelišti na 25 a 50 m, budovy klubu stojí 
v areálu skládky firmy TOSMET, s.r.o. 

Na valné hromadě 15. února byli členy výboru zvoleni Pavel Burian, Pavel Dadák, Václav 
Klauber, Josef Kyncl, Jaroslav Opletal, Jan Štindl a Václav Vaniš. Dlouholetý předseda Pavel 
Burian odstoupil a 23. dubna byl Pavel Dadák zvolen předsedou a  Josef Kyncl místopředsedou 
klubu.  
 Členové klubu se účastní různých soutěží; nejúspěšnější byli v Lidové obranné střelbě 
Sdružení LEX (Dadák, Jareš). 23. září na Mistrovství ČR Lidové obranné střelby byli ve střelbě 
z pistole J. Kyncl druhý a P. Dadák osmý, družstvo ve složení P. Dadák, Roman Jareš a Ivo 
Strnad obsadilo 2. místo. 
 Po úpravách stanov byl 26. listopadu zvolen nový výbor tvořený P. Dadákem, J. 
Kynclem, J. Opletalem, J. Štindlem a V. Vanišem, předseda a místopředseda byli potvrzeni ve 
funkcích (příloha č. 95/06). 
 

Výtvarná dílna Labyrint 
pořádala kurzy pro veřejnost, např. pletení z pedigu kombinované s keramikou, výroba a 

zpracování ručního papíru, malování na sklo, šperky ze smaltu, skla a dřeva, drátování, suché 
květinové vazby, keramika, tiffany, smalt, batika na hedvábí, ubrousková technika na dárkové 
předměty, skleněná mozaika, kresba a malba. Dílna pořádala také celoroční kurzy pro děti a 
tematické večerní kurzy pro dospělé. S pomocí dotace z městského rozpočtu ve výši 50,- Kč na 
žáka mohly být uskutečněny dvě velké akce pro 300 mladších školních dětí obou základních škol 
– jarní výroba keramického sluníčka zdobeného barevným proutím a podzimní výroba 
keramického anděla jako vánočního dárku. 

O prázdninách byl uspořádány dva Výtvarné týdny s angličtinou ve výtvarné dílně na 
téma „Čína“  a „Egypt“ (příloha č. 96/06). 

 
Občanské sdružení Klub přátel Jana Zacha  
Valná hromada konaná 7. prosince zvolila novou radu ve složení pí Nespalová, Alena 

Smržová a Pavel Lhoták, novou předsedkyní se stala pí Nespalová., pokladní pí Zezulová. 
Sdružení připravilo jarní taneční seminář za účasti lektorů z taneční konzervatoře Duncan Centre, 
pořádalo taneční vystoupení žáků ZUŠ, organizovalo Svatojánské divadelní slavnosti v Muzeu a a 
podílelo se na financování cen pro absolventy školy (mimoškolní činnost ZUŠ v příloze č. 
97/06). 

 
Občanské sdružení Spolek přátel čelákovického muzea 
Valná hromada 15 .2. 2006 zvolila do správní rady Mgr. Jaroslavu Musílkovou, Janu 

Forejtovou, Miroslava Leypolda Igla, Václava Dragouna a Petra Polnického. Dozorčí radu tvoří 
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Liduška Matoušová a JUDr. Jiří Červinka. Předsedou byl opět zvolen Petr Polnický, 
místopředsedkyní Mgr. Jaroslava Musílková. K 31. 12. 2006 mělo sdružení 63 členů, z toho 6 
z Prahy, 2 z Lázní Toušeň a po jednom z Mochova, Poděbrad a Brandýsa nad Labem-Staré 
Boleslavi.  

V roce 2006 připravilo sdružení 8 koncertů v městském muzeu, 1 literárně-hudební pořad 
a 1 besedu se spisovatelem s celkovou návštěvností 466 posluchačů. Sdružení podpořilo částkou 
83.000,- Kč vydání 1. dílu Kroniky města Čelákovic (příloha č. 98/06). 

 
Klub seniorů 
Pořádal tzv. kavárny v jídelně ZŠ Kostelní s různým zaměřením, mimořádnou návštěvu 

mělo promítání prezentace pohledů ze starých Čelákovic p. Vladislavem Švestkou. Klub připravil 
zájezdy do Třeboně a do Adršpašských skal a několik zájezdů do městského divadla v Mladé 
Boleslavi. Předsedou klubu byl p. Bejbl, pokladníkem Jiří Čeloud, dalšími aktivními členy výboru 
byli pp. Klingorová a Karlová (zájezdy), Pařízková, Čatlošová, Svobodová, Plašilová a Škrabalová. 
Od tohoto roku se výbor schází v hasičské zbrojnici.  
 

Český svaz chovatelů 
Organizace uspořádala 3 výstavy, pravidelně konala nedělní burzy. 
Tomáš Ponya získal v celostátní soutěži mládeže 4. místo. Dospělí členové získali ocenění 

na krajské a celostátní úrovni za chov králíků a drůbeže, místní organizace se stala vítězem 
výstavy ve Slušticích. Stavební firma Kučera sponzorovala chovatele částkou 3.000,- Kč. 
Předsedou místní organizace byl Petr Bajer. 

 
Český rybářský svaz 
Na začátku roku rezignovali předseda místní organizace M. Krejčík a hospodář A. 

Hronek. Výroční členská schůze zvolila nový výbor ve složení: J. Vlach – předseda, L. Krejčík – 
místopředseda, M. Buriánek – hospodář, P. Jindřich – zástupce hospodáře, pí Mašínová – 
jednatel, p. Blecha – čistota vody, p. Pertlík – účetní, p. Venuš – skladník, M. Karpíšek – vedoucí 
rybářské stráže, M. Bouška – předseda dozorčí komise, p. Mrázek – vedoucí dětského kroužku. 

MO odkoupila od lesů ČR pozemek pod svou chatou na Řehačce. MO má uzavřeny 
nájemní smlouvy na tůně Byšická, Hrady a Procházková. V září byl otevřen kroužek pro děti od 6 
do 12 let, navštěvovaný zatím 10 dětmi, který vede p. Mrázek. 

Členové MO odpracovali stovky brigádnických hodin při likvidaci následků jarní povodně 
(odstranění padlých stromů, vysazení nových, obnova břehových porostů). Povodeň naštěstí 
nevyplavila z tůní mnoho ryb. 

 
Klub kaktusářů 

 Četné přednášky pořádané klubem jsou popsány v měsíčních zápisech. Dále se členové 
klubu v březnu zúčastnili Pražského sympozia 2006, v srpnu Dračí sluje v Pískové Lhotě a 
mezinárodního sympozia Gymnofilů (zájemců o jihoamerický rod  Gymnocalycium) v Praze. 
V listopadu vystavovali své sukulenty v Botanické zahradě v Praze. 
 Předsedou klubu byl Ing. Zdeněk Červinka. 
 

Mykologický kroužek při Českém svazu chovatelů 
 Počasí v tomto roce nepřálo: Jaro i podzim byly suché, hřibovité houby začaly růst až 
v říjnu, ale nacházely se až do ledna. Kroužek pořádal pravidelné poradny na burzách chovatelů 
každou 3. neděli v měsíci, dále soutěž o nejchutnější houbovou konzervu v octovém nálevu a 
tradiční prosincové loučení s lesem – dvanáctikilometrovou procházku do okolních lužních lesů. 
 Pro výstavu hub na přelomu září a října se přes velké sucho podařilo shromáždit 147 
druhů jedlých, nejedlých a jedovatých hub, např. vzácného klouzka medožlutého, hřiba 
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uťatovýtrusného, čirůvky, hvězdovku Pouzarovu ad. Sešli se mykologové z okolí (Mělník, 
Čečelice, Praha), výstava byla doplněna bonsajemi Ing. Váchy a keramikou J. Kosinové.  
 
 Český zahrádkářský svaz 
 Základní organizace je s 260 členy druhou největší v okrese Praha-východ, 235 členů 
hospodaří v 10 koloniích na území města. Předsedou ZO byl Václav Bartůněk, místopředsedou 
p. Chudomel, pokladníkem Stanislav Svatoš.  
 
 Myslivecké sdružení 
 má 37 členů s věkovým průměrem 57,5 roku. Na únorové výroční členské schůzi byl 
zvolen výbor ve složení: František Jarolím – předseda (již třetí volební období), Pavel Gregor – 
místopředseda, Antonín Dušek – myslivecký hospodář, Jiří Jareš – jednatel, Ing. Vladimír Knop, 
Ivan Drbohlav, Milan Řehák ml., Helmut Heinz. Předsedou revizní komise byl zvolen JUDr. Jan 
Barták. Schůze rozhodla o přenesení úředního sídla sdružení do budovy zvané „Cucovna“ na 
samotě mezi Mochovem a Sedlčánkami, tvořící technické zázemí sdružení. 
 V roce 2006 vyvrcholily spory mezi Honebním společenstvem Čelákovice a přípravným 
výborem Honebního společenstva Mochov, které usiluje o založení vlastního honebního 
společenstva odtržením části území HS Čelákovice. Přípravný výbor podal na HS Čelákovice 
žalobu. Iniciátorům založení přípravného výboru, Jiřímu Navrátilovi st. a Jiřímu Navrátilovi ml., 
bylo ukončeno členství ve sdružení, protože nesložili příslušnou částku schválenou členskou 
schůzí ke krytí soudních výdajů. 
 
 Český svaz včelařů 
 K 1. září obhospodařovala Skupina včelařů Čelákovice 139 včelstev. Příspěvek města na 
činnost organizace ve výši 15.000,- Kč byl zčásti využit na zlepšení genofondu nákupem 
kvalitních včelích matek šlechtěných na mírnost a menší rojivost při zachování výkonnosti a 
zčásti na nákup kompresoru se spalovacím motorem, který usnadňuje zimní ošetřování včelstev 
proti varroáze pomocí aerosolu. 
 Včelařským důvěrníkem byl Jiří Mrňavý. 
 
 

PŘÍLOHY 
 

1/06  úmrtí Zdeny Musilové, ZMČ 2/06 
2/06  koncert v Muzeu 23. ledna – plakát 
3/06  polyfunkční dům v proluce náměstí, ZMČ 1/06 
4/06  Koncert Šporkova tria 14. února 
5a/06  pozvánka na výstavu „Vladimír Svoboda – Obrazy“ 
5b/06  výstava„Vladimír Svoboda – Obrazy“, o autorovi 
6/06  polyfunkční dům Harmonie, ZMČ 2/06 
7a/06  leták přípravného výboru k uspořádání místního referenda 
7b/06  obchody, kde možno podepsat listinu pro konání referenda 
7c/06  podpisová listina pro konání místního referenda 
8/06  výstava Made in Labyrint 
9a/06  koncert skupiny Traxleři – plakát 
9b/06  koncert skupiny Traxleři – článek Polabského týdeníku TOK 
10a/06  příloha Zpravodaje města Čelákovic „Polyfunkční dům harmonie“ 
10b/06  článek „Bytový dům Harmonie v Čelákovicích“ – Polabský týdeník TOK 11. 5. 
11/06  článek Ing. arch. Radomíry Sedlákové o polyfunkčním domě Harmonie 
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12/06  zápis z jednání Zastupitelstva města a z veřejné diskuze k zástavbě proluky 8. 3.  
13/06  tisková zpráva přípravného výboru místního referenda z 15. 3. 
14/06  „Stanovisko bývalých starostů města Čelákovic ke kause rehabilitace náměstí  

v Čelákovicích“ z 26. 3. 
15/06  fotografie povodně – Polabský týdeník TOK 5. a 12. 4. 
16/06  plakát Jarního koncertu v Husově sboru 9. 4. 
17/06  plakát „Vejšlap jarním Polabím“ 15. 4. 
18/06  vzpomínka Ladislava Weyrostka na historii skupiny Dekameron 
19a/06  výstava Petr Probst – Obrazy, kresby, koláže – průvodce výstavou 
19b/06  výstava Petr Probst – Obrazy, kresby, koláže – pozvánka 
20/06  dopis tajemnice MěÚ Václavu Špačkovi z 24. 4. 
21a/06  dopis zastupitele Miroslava L. Igla členům Zastupitelstva města 9. 4. 
21b/06  e-mail zastupitele Miroslava L. Igla členům Zastupitelstva města 11. 4. 
22/06  článek „Vidíme to jinak…“ v ZMČ č. 5/06 
23/06  dopis zastupitele Miroslava L. Igla společnosti Harmonie Group 19. 4. 
24/06  příspěvek zastupitele Miroslava L. Igla v ZMČ č. 6, 7-8/06 
25/06  výstava „Jeden den ve městě 19. října 2005“ – pozvánka 
26a/06  literární pořad „Láska v proměnách času“ – plakát 
26b/06  literární pořad „Láska v proměnách času“ – článek Polab. týdeníku TOK 17. 5. 
27a/06  koncert „Melodie z filmů“ - program   
27b/06  koncert „Melodie z filmů“ – plakát 
28/06  představení „Slavné melodie v tanci“ – pozvánka 
29/06  výstava „Malý salón“ – pozvánka 
30a/06  beseda „Stále žijí díky lidskosti“ - plakát 
30b/06  dopis Věry Gissingové-Diamantové 
31/06  dopis přípravného výboru Městskému úřadu z 30. 5. 
32/06  volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – plakáty 
33/06  koncert „Toulavej“ – plakát 
34a/06  oblastní výstava zvířat 16. – 18. 6. – plakát 
34b/06  oblastní výstava zvířat 16. – 18. 6. – katalog 
35a/06  výstava „Bon repos – zámek neznámý“ – pozvánka 
35b/06  výstava „Bon repos – zámek neznámý“ – plakát 
35c/06  „Modlitba za Bonrepos“ 
36/06  hudebně literární pásmo o Jaroslavu Ježkovi – plakát 
37/06  text a další materiály o městu Trescore v Itálii 
38/06  zpráva k 125. výročí Sboru dobrovolných hasičů 
39/06  „Svatojánská divadelní pouť“ – plakát 
40/06  výstava „Květnice – tajemný objekt č. 312“ – plakát 
41/06  dopis Prof. Rostislava Šváchy k dostavbě proluky, ZMČ č. 6/06 
42/06  stanovisko památkové péče k dostavbě proluky z 6. 6. 
43/06  dopis Městského úřadu Václavu Špačkovi z 16. 6. 
44/06  dopis advokáta JUDr. Římala starostovi z. 20. 6. 
45/06  dopis přípravného výboru Městskému úřadu z 26. 6. 
46/06  turnaj O pohár starosty města Čelákovic, Polabský týdeník TOK 12. 7. 
47/06  dopis přípravného výboru Městskému úřadu z 31. 7. 
48/06  přepadení České spořitelny, Polabský týdeník TOK 6. 9. 
49a/06  beseda občanů s Transparency International, Polabský týdeník TOK 6. 9. 
49b/06  beseda občanů s Transparency International, Mladá fronta Dnes 3. 9. 
50/06  rozsudek Krajského soudu v Praze z. 5. 9. 
51/06  10. dětský sportovní den – plakát 
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52/06  výsledky místního referenda 9. 9. 
53a/06  anonymní výzva k účasti v místním referendu 
53b/06  výzva zastupitele Ing. Josefa Šaldy k účasti v referendu 
53c/06  hlasovací lístek pro místní referendum 
53d/06  prohlášení přípravného výboru z 10. 9. 
54a/06  Okresní všeobecná výstava zvířat 15. – 17. 9. – plakát 
54b/06  Okresní všeobecná výstava zvířat 15. – 17. 9. – katalog 
55a/06  výstava „Jak se pečou chlebovky“ – pozvánka 
55b/06  výstava „Jak se pečou chlebovky“ – katalog 
56/06  hra o sv. Václavu – plakát 
57/06  koncert Lucie Mlynářové a Stanislava Galliny – plakát 
58/06  55. výročí smrti stržm. Jaroslava Honzátka – Hraničář č. 6/2006 
59/06  dopis města organizaci Transparency International, 5. 9. 
60/06  odpověď TIC na dopis starosty a místostarosty, 19. 9. 
61/06  dopis města organizaci TIC, 27. 9. 
62/06  odpověď TIV na dopis starosty a místostarosty, 13. 10. 
63/06  Týden knihoven – plakát 
64a/06  5. ročník literární soutěže Městské knihovny – vyhlášení 
64b/06  5. ročník literární soutěže Městské knihovny – porota 
64c/06  5. ročník literární soutěže Městské knihovny – seznam oceněných 
64d/06  5. ročník literární soutěže Městské knihovny – výběrové kolo 
65a/06  Týden knihoven – seznam vystavovatelů 
65b/06  článek „Rozdával miniaturní krásu“ – Polabský týdeník TOK 18. 10. 
66/06  Sen noci svatojánské – plakát 
67a-g/06 volby do Zastupitelstva města: volební programy stran 
67h/06  podrobné výsledky voleb do Zastupitelstva města, ZMČ 11/06 
68/06  volební materiály k senátním volbám 2006 
69a/06  výstava „Romantika české krajiny“ – pozvánka 
69b/06  výstava „Romantika české krajiny“ – katalog 
70a/06  hudební festival „Jinej přístup“ – pozvánky 
70b/06  hudební festival „Jinej přístup“ – článek v ZMČ 11/06 
71/06  koncert Adamusova tria - plakát 
72/06  výstava „Podoby“ – plakát 
73/06  beseda s Ivanem Klímou – plakát 
74/06  sponzoři 32. ročníku Večerního běhu městem Čelákovice 
75a/06  výstava „Jiří Hanžlík: Obrazy, kresby, grafika“ – katalog 
75b/06  výstava „Novoroční přání a Čelákovický betlém – pozvánka 
76/06  článek Jindřicha Fijaly „Jak se chovají vítězové“ 
77a/06  program k rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 
77b/06  Vánoce 2006 ve městě – plakát 
77c/06  Mikuláš v ZUŠ – plakát 
77d/06  advent v ZUŠ – plakát 
77e/06  advent v Městské knihovně – plakát 
77f/06  Vánoční koncert Komorního orchestru Jana Zacha – plakát  
78/06  železniční zastávka Čelákovice-Jiřina 
79/06  vánoční a novoroční bohoslužby v Čelákovicích 
80/06  rozpočet města na rok 2007 
81a-e/07 vítání nových občánků na radnici 2006  
82/06  statistika školního roku 2005/06 
83/06  nabídka kroužků MDDM 
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84/06  Zpráva o činnosti Městského muzea 2006  
85/06  Zpráva o činnosti Městské knihovny 2006 
86a/06  Přehled akcí a návštěvnosti Kulturního domu 2006 
86b/06  Měsíční programy Kulturního domu 2006 
87/06  Jachting v Čelákovicích, ZMČ 10/06 
88/06  SK Union – statistika 2006 
89/06  místní organizace ODS v Čelákovicích 2006 
90/06  ekumenická velikonoční bohoslužba 2006 – plakát  
91/06  Církev bratrská 2006 
92/06  lektorská činnost organizace ACET, ZMČ 1/07 
93/06  Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených 2006 
94/06  Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů 2006 
95/06  Sportovní střelecký klub 2006 
96a,b/06 výtvarná dílna Labyrint – plakáty 
97/06  mimoškolní činnost ZUŠ Jana Zacha 2005/06 
98a,b/06 Spolek přátel čelákovického muzea 
 
 Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2006 sestavil městský kronikář PhDr. 
Mirko Nosek a schválené záznamy přepsala do městské kroniky PhDr. Marie Svobodová. 


