
Rok 2007 
 

LEDEN 
 
Počasí: Měsíc byl nejteplejším lednem v celé historii měření v Praze-Klementinu 

s průměrnou teplotou +6,3°C (dlouhodobý průměr -0,9°C). V první polovině měsíce rozkvetly 
nově vysazené sakury před Městskou knihovnou, rašily okrasné keře a rybízy. Ptáci stavěli hnízda, 
kladli vejce, zpívali kosi. V Praze padl teplotní rekord 19. (+15,1°C). 1. – 10. kolísaly ranní teploty 
od +1 do +8°C, odpolední postupně rostly z +4°C na +13°C (10.) Bylo převážně zataženo, 
denně slabě pršelo. 11. – 17. bylo větrno, bez srážek, s jasnější oblohou a rozkolísanými ranními 
teplotami od +9°C do -3°C (16.), nejvyšší odpolední teploty od +6°C do +11°C.  

18. se teploty vyšplhaly opět na +13°C a území státu zasáhlo mimořádně silné proudění 
vzduchu mezi extrémní tlakovou níží a výší nazvané Kyrill, mylně označované za orkán (rychlost 
větru v Praze 162 km/hod.) a devastující lesy na Šumavě a v Krkonoších. Napršelo 18 mm 
srážek. Podnik Lesy České republiky postihla největší katastrofa za dobu jeho existence, padly 
2/3 roční těžby dřeva. 1 milión odběrních míst elektrické energie (27%) byl bez proudu, 5 lidí 
zahynulo. Středočeský kraj vyhlásil stav nouze, 19. byla několik hodin uzavřena železniční trať u 
Kostomlat. Škody na majetku ve Středočeském kraji se odhadují na 544 mil. Kč.  

Vichřice měla v Čelákovicích na svědomí 4 utržené plechové střechy, 14 padlých stromů, 
mj. na trafostanici v Záluží, padlý stožár veřejného osvětlení v ulici B. Smetany, utrženou anténu 
CzelaNetu na vodojemu a několik shozených kusů střešních tašek. Dobrovolní hasiči zasahovali 
za jediný večer 16krát. Menší zlomené či poškozené stromy pokácely a odstranily Technické 
služby a 5 velkých stromů uklidily odborné firmy Hauk-Štěpán-Ustohal z Říčan a 
K+P,zahradnické sdružení, z Ostré za 19.016,-Kč. 

23. se prudce ochladilo a 23. – 27. napadlo asi 25 cm sněhu, který vydržel do 28., kdy 
jediná lednová sněhová nadílka zmizela. Teploty v této době klesly na nejnižší ranní -4°C (25.) a 
nejnižší odpolední -2°C (26.). Koncem měsíce opět stouply na ranní +3°C  a odpoledních +8°C. 

1. vstoupilo v platnost sladění územní působnosti finančních úřadů a správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností. Pro naše občany bylo určeno pracoviště Finančního úřadu 
v Thámově ul. 27, Praha 8.  Rovněž 1. byla spojena dosavadní policejní ředitelství pro okresy 
Praha-západ a Praha-východ a vzniklo nové Okresní ředitelství Policie ČR Praha-venkov se 
sídlem ve Zborovské 13, Praha 5. Ředitelem byl ustanoven rada plk. Mgr. Milan Komárek. 

Městský úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi jako úřad obce s rozšířenou 
působností vykonává státní správu pro Čelákovice v některých oblastech místo zrušeného 
Okresní úřadu. Odbor dopravy a odbor vnitřní správy, sídlící ve Staré Boleslavi, začaly používat 
moderní komunikační prostředky k zvýšení komfortu klientů při návštěvě úřadu. Občan si 
mohl elektronicky rezervovat přesný čas své návštěvy při vyřizování evidence motorových 
vozidel, řidičského průkazu, cestovního pasu ad. Úřad mu 1 den před plánovanou návštěvou ještě 
poslal SMS zprávu.  

Rada města jednala 4. Schválila nabídku firmy Inprojekt, s.r.o., Poděbrady na projekty 
rekonstrukce mateřských škol v Rumunské ul. a v ul. J. A. Komenského v celkové výši 708.050,- 
Kč a schválila nové schéma organizační struktury Městského úřadu platné od 1. 1. 2007. Rada 
odvolala na vlastní žádost členů z bytové komise Renatu Daňkovou, Ing. Jindřicha Fijalu, Vlastu 
Šmejkalovou a Mgr. Miloše Špringra a ze sociální komise Martinu Duníkovou, MUDr. Melánii 
Skalickou a MUDr. Naděždu Špičanovou. V komisi pro propagaci města, kulturu a cestovní ruch 
zvolila předsedou Petra Studničku a členy Júlia Masára, Jarmilu Šmerhovou a Ing. Josefa Šaldu. 
Do likvidační komise zvolila Jana Pecháčka. Rada potvrdila složení bytové komise: Ing. Václav 
Kadleček – předseda, Hana Machálková, Ivana Kalibová, Dana Millerová a Jarmila Volfová; 
sociální komise: MUDr. Hana Kadeřávková – předsedkyně, Libuše Červenková, MUDr. Jarmila 
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Paděrová, Jaroslav Smolík, Libuše Šaldová a redakční rady Čelákovického zpravodaje: PhDr. 
Václav Tichý – předseda, Miloslav Dvořák, Jana Marečková, PhDr. Mirko Nosek, PhDr. Zdeňka 
Tichá, Marie Vávrová, Dagmar Vitáčková a Jarmila Volfová. 

7. se při Tříkrálové sbírce před římskokatolickými kostely v Čelákovicích, v Nehvizdech, 
v Mochově a v Přerově nad Labem vybralo celkem 14.076,50 Kč. 60% této částky dostane 
Charitní ošetřovatelská služba v Čelákovicích a 40% poskytne Česká katolická charita lidem 
v nouzi. 

13. uspořádal místní Klub českých turistů 32. ročník Tříkrálového pochodu. Do přírody 
si vyšlo 199 turistů. 

22. prosince min. roku komisař kriminální služby Policie ČR Praha-východ odložil 
podezření ze spáchání trestného činu vydírání, kterého se podle trestního oznámení 
podaného některými zastupiteli v dubnu 2006 dopustil tehdejší zastupitel Miroslav Leypold Iglo 
tím, že zastupitele v mailové zprávě upozornil před jednáním Zastupitelstva, že podá trestní 
oznámení na neznámého pachatele, pokud někteří zastupitelé budou pokračovat v neoprávněném 
poskytování neodůvodněných výhod společnosti Harmonie Group, a.s., při jednání o zástavbě 
proluky na náměstí. M. L. Iglo obhajoval svůj dopis jako vyjádření svého právního názoru bez 
označení konkrétní osoby jako možného pachatele. 9. ledna podalo Město proti rozhodnutí 
Policie stížnost Okresnímu státnímu zastupitelství, ale stížnost byla zamítnuta, protože uvažovaná 
újma nevznikla a Iglovo jednání k takové újmě ani nesměřovalo. 

20. byla ve vstupní místnosti Městského muzea zahájena výstava obrazů Čeňka Jandy. 
Skončila 13. května. 

V noci z 11. na 12. si rvačka v hotelu Černý beránek v Sokolovské ulici vyžádala lidský 
život. Šlo údajně o spor s prodavači cigaret z vykradené prodejny. 

18. a 19. přivedli rodiče celkem 148 nastávajících prvňáčků k zápisu do obou 
základních škol, a sice 59 dětí do ZŠ v Kostelní ul. a 89 dětí do ZŠ v ul. J. A. Komenského 414. 

24. náhle zemřel Bohuslav Hnízdo (*16. 3. 1951), od r. 1998 zastupitel za Českou 
stranu sociálně demokratickou a od listopadu 2006 člen Rady města a místostarosta. Od narození 
žil v Čelákovicích, od svých 18 let pracoval na železnici. R. 1998 vstoupil do ČSSD. Především 
jeho zásluhou získalo město finanční prostředky na stavbu železniční zastávky v Jiřině. Jeho 
mandát v Zastupitelstvu města převzal následujícím dnem Petr Bařina, další kandidující na 
kandidátní listině ČSSD (příloha č. 1/07). 

27. se ve výstavní síni Městského muzea konala vernisáž výstavy BETON. Díla vznikla 
na Sympóziu Beton v Jinonicích z cementové směsi podle receptury studentky VŠUP Zuzany 
Čížkové. Vystavovali mj. akad. sochař Kurt Gebauer a jeho žáci z VŠUP Petr Bařinka, Zdeněk 
Rufr a Diana Winklerová. Vystaveny byly také fotografie z průběhu prací. Úvodní slovo přednesl 
novinář Josef Koukal a zahráli členové Komorního orchestru Jana Zacha. Výstava trvala do 18. 
února (příloha č. 2/07). 

29. se v sále ZUŠ konalo středočeské regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele 
Zlatý Ámos. Pět učitelů ze Středočeského kraje a jednoho z Královéhradeckého kraje 
doprovázeli vždy tři jejich žáci, kteří svého pedagoga obhajovali před porotou. Do celostátního 
semifinále postoupila Vladimíra Martínková z Gymnázia v Nymburce, Helena Nesnídalová ze ZŠ 
v Hostomicích a ředitel ZŠ ve Svobodě nad Úpou Jan Hainiš. Přítomni byli také patroni soutěže 
hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, poslankyně za ČSSD Mgr. Anna Čurdová a starosta 
města Ing. Bohumil Klicpera. Město dotovalo soutěž částkou 3.000,- Kč (příloha č. 3/07). 

V prosinci 2006 a v lednu 2007 se pracovníci Muzea pod vedením archeologa Jaroslava 
Špačka mimořádně věnovali záchrannému archeologickému průzkumu v lokalitě 
V Rybníčkách jižně od silnice II/245 v místě výstavby velkoprodejny Plus. Akce byla náročná 
z několika důvodů: Nebyla investorem předem řádně ohlášena, probíhala v zimním období a na 
rozloze větší než 5.000 m2. Výsledky průzkumu byly mimořádné: Bylo odkryto asi 150 sídlištních 
a výrobních objektů, komunikací a kostrových hrobů z konce 9. - 11. století. Nálezy byly 
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předběžně vyhodnoceny jako doklad osídlení lidem přesídleným sem na konci expanze 
Velkomoravské říše nebo v počátku jejího zániku, když prchal před Maďary. 3 hroby a některé 
zbytky sídlištních objektů zařadili archeologové do pozdní doby kamenné (příloha č. 4/07). 
V květnu byly na staveništi v obytné zóně V Rybníčkách odkryty ještě dvě polozemnice o 
základech asi 5 x 5 m se zbytky kamenné pece v rohu. Pocházejí pravděpodobně z 1. pol. 10. 
století a jsou prvním zjištěným dokladem osídlení nedaleko pohřebiště. 

 
 

ÚNOR 
 
Počasí: Měsíc byl teplý (průměr o 3,7°C vyšší), téměř nesněžilo ani nemrzlo. Oblačnost 

byla velmi proměnlivá. 6. napadlo asi 2 cm sněhu, drobně pršelo 3., 8., 10., 12., 15., 22. a 27. 
Poslední den přišla bouřka s blesky a silným deštěm. Teploty byly celý měsíc vyrovnané; ráno od 
+6°C do -1°C, odpoledne + 4°C až +9°C, nejtepleji bylo 22. (+12°C).  

1. byla po tříměsíční adaptaci znovu otevřena pobočka Městské knihovny V Prokopě 
č. 1349. Pracovníci Q-bytu opravovali zdi napadené plísní, bylo také nutno opravit nábytek a 
vysušit knižní fond. 

Rada města na schůzi 1. schválila Partnerskou smlouvu o spolupráci v cestovním ruchu 
v regionu Střední Čechy-severovýchod se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s. (příloha č. 5/07). 
Smlouva obecně vymezuje spolupráci při rozvojových programech v oblasti cestovního ruchu, 
zvláště při naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Měsíc po 
skončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky na náměstí s Harmonií Group, 
a.s., rozhodla Rada o opětovném zveřejnění záměru prodat části pozemků o ploše 6.483 m2 
potřebné k dostavbě proluky na jižní straně náměstí za cenu nejméně 2.200,- Kč/ m2 (zveřejněn 
5. 2.). Rada dále schválila nabídku firmy LŠL-Stavby, s.r.o., Čáslav na úpravu chodníků v Chodské 
a Žižkově ulici. V personálních záležitostech vzala na vědomí odvolání velitele místního Sboru 
dobrovolných hasičů a výjezdové jednotky Milana Muchy a na jeho místo jmenovala Jiřího 
Hanzla. Do komise pro propagaci města, kulturu a cestovní ruch jmenovala Ing. Luboše Chouru 
a Ing. Vilibalda Knoba a do sociální komise Ing. Marii Pospíchalovou. 

14. se v Městském muzeu konala přednáška Hynka Adámka Česká stopa v Antarktidě. 
Autor je redaktorem české mutace časopisu National Geographic a byl účastníkem první skupiny 
českých výzkumníků budujících stanici na ostrově Jamese Rosse. Přednášku sponzorovala 
MUDr. M. Čejková z Brandýsa nad Labem. 

16. podal bývalý zastupitel Miroslav Leypold Iglo podnět odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra ČR k přezkoumání zákonnosti postupu vedení města při 
prodeji pozemků v proluce na náměstí, v němž poukázal na možnou nezákonnost záměru a na 
nevýhodnou cenu. 

20. února – 20. března byla v Městské knihovně k vidění výstava obrazů afrických 
mistrů z Tanzanie nazvaná Tingatinga. Uspořádala ji cestovatelka, čelákovická rodačka Mgr. 
Ilona Füzéková. Výrazně barevné obrazy zachycovaly typické místní zvířecí motivy a stylizované 
lidské postavy. Autorka též 20. přednášela o umělcích z Dar es-Salaamu a vyprávěla o svých 
cestách po Africe (příloha č. 6/07). 

Zastupitelstvo města jednalo 22. Úvodem byl zvolen nový místostarosta města a člen 
Rady města. Rozhodnutím převážně opozičních zastupitelů v poměru 12:9 se volba konala tajně. 
Jediný navržený kandidát, Petr Bařina za ČSSD, byl zvolen 12 hlasy, 9 lístků bylo prázdných. ZM 
ustavilo na přechodnou dobu od 1. 3. do 31. 5. novou funkci uvolněného radního a pověřilo ho 
vedle místostarosty plněním úkolů v oblasti školství a hospodaření s byty a nebytovými prostory 
bez práva za město podepisovat. Tuto funkci vykonával člen Rady města Mgr. František Bodlák. 
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Zastupitelstvo rozdělilo dotace na činnost sportovních oddílů a občanských 
sdružení pro rok 2007 v celkové výši 1.105.000,- Kč. 

 

Organizace / ohlášený účel dotace 
Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

Český svaz chovatelů: Místní a okresní 
Výstava zvířat 

40 15 

Mykologický kroužek: 45. výročí, výstava, setkání, přednáška  10 
Sdružení dobrovolných hasičů Čelákovice: 
Soutěže, soustředění mládeže, letní tábor 

30 10 

Junák: budování areálu Borek, provoz a činnost 120 40 
OS Mateřské centrum: kurzy, přednášky, zábavné akce 45 20 
OS Sojka: volnočasové aktivity 
dětí a mládeže, čes.něm. výměnné akce 

20 10 

OS Spolek přátel čelákovického muzea: koncerty, pohlednice 40 20 
Výtvarná dílna Labyrint, s.r.o.: kurzy keramiky pro ZŠ 50 15 
OS Klub přátel Jana Zacha: projekty, místní kultura, estetická 
výchova, publikační činnost 
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Sdružení Sedlčánky: spol. a kulturní akce pro děti a dospělé 25 15 
Občanský výbor Záluží: společenské a sportovní akce 30 10 
Celkem 400 185 
Rezerva  15 
Rok 2006 430 200 

 
 

Přidělená dotace Sportovní oddíl / 
ohlášený účel dotace

Požadavek 
Podle 

člen.základny
Na náklady Za výsledky 

Celkem 

TJ Spartak: Provozní 
Náklady 

350 163 10 10 183

SK Union: Provozní 
náklady 

450 147 95 10 252

Tenisový klub: 
celoroční činnost, 
správa majetku 

85 43 20 10 73

Volejbal.sport.klub: 
správa majetku, dohled 
nad hřištěm 

250 28 70 10 108

Orka florbal: celoroční 
činnost 

130 47 10 15 72

Florbalový klub: 
celoroční činnost 

95 31 5 10 46

Florbalový klub Crazy 
frogs: celoroční 
činnost 

38 27 5 0 32

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

150 36 55 20 111
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SK Záluží: celoroční 
činnost 

70 15 0 5 20

Aerobic Studio Vlaďky 
Barešové 

0 0 0 20 20

Sokol Sedlčánky: 
sportovní akce 

0 3 0 0 3

Součet 1.618 540 270 110 920
Rezerva   130
Rok 2006 1.846  914

 
60% dotací sportovním klubům se přidělovalo podle členské základny: 217,50 Kč (2006: 

167,- Kč) na dospělého, dvojnásobek na člena od 15 do 18 let a trojnásobek na člena do 15 let. 
30% dotací bylo rozděleno podle nákladů na činnost a 10% podle výsledků dosažených v roce 
2006. 

Muzeum dostalo v prosinci 2006 30.000,- Kč na úhradu elektrické energie. V souvislosti 
s další žádostí ředitele Městského muzea o zvýšení příspěvku z důvodu hrozícího odpojení 
elektřiny byl na starostův návrh kontrolní výbor pověřen kontrolou hospodaření Muzea. 
Mnozí zastupitelé podpořili názor ředitele Muzea, že ze schváleného rozpočtu nelze pokrýt nutné 
provozní náklady. 

ZM schválilo 11 hlasy dokumentaci k územnímu řízení pro Polyfunkční dům 
Harmonie ve čtyřpodlažní verzi přes nesouhlas 10 zastupitelů (ODS, Strana zelených, KSČM, 
Čel. změna a Ing. Sekyra za ČSSD), kteří prosazovali postup z bodu „nula“, tedy vyhlásit 
výběrové řízení a posuzovat nabídky více zájemců. Při jednání o prodeji pozemků v proluce 
starosta oznámil, že se mu dosud ohlásili 4 zájemci (PRO-SIN, s.r.o., Roztoky, Hypogarde, s.r.o., 
Praha 5, BFB Import, s.r.o., Praha 3, Stopro-Invest, s.r.o., Praha a Harmonie Group, a.s., 
Beroun). Zastupitelé nakonec jednomyslně schválili usnesení, v němž vyzývají zájemce 
k předložení zastavovací studie a ekonomické rozvahy do 13. 4. 2007. ZM schválilo 7 kupních 
smluv o výkupu pozemků potřebných k vybudování silničního obchvatu Kovohutí (2323 m2 za 
467.000,- Kč), pokácení všech 53 stromů v západní části ul. Stankovského a v areálu TOSu a 
smlouvu o spolupráci při budování cyklistické stezky s Lázněmi Toušeň.  

23. – 25. pořádal cirkus Andres na parkovišti u TOSu představení s drezurou tygrů.  
23. bylo vyhlášeno druhé výběrové řízení na místo tajemníka Městského úřadu. 
24. byla v Městském muzeu zahájena první velká výstava obrazů čelákovického 

amatérského malíře Vladimíra Tůmy „Interpretace krajiny“. Tůma, vzděláním strojař a 
dlouholetý konstruktér v podniku TOS, se inspiroval díly van Gogha, Cézanna, Zrzavého a 
Medka a motivy svých krajinomaleb čerpal v Řecku, Chorvatsku a na Šumavě. Při vernisáži 
charakterizovala jeho dílo Jiřina Ferbrová a vystoupilo Jazz trio Pavla Kopeckého (příloha č. 
7/07). 

26. uspořádal Spolek přátel čelákovického muzea (dále jen SPČM) koncert Světem 
operety, na němž vystoupili sopranistka Anna Kroftová a basbarytonista Jan Bíner s klavírním 
doprovodem Miroslava Navrátila. SPČM nahradil dosavadní dobrovolné vstupné pevnou částkou 
50,- Kč pro dospělé a 30,- Kč pro důchodce a studenty. Koncert sponzorovala MUDr. 
M. Čeňková z Brandýsa nad Labem. 

V noci z 26. na 27. vnikl neznámý pachatel na staveniště velkoprodejny Plus, přestřihl 
oko zámku kontejneru a ukradl 100 m měděného kabelu. 

28. uspěl bývalý zastupitel Miroslav Leypold Iglo se stížností na postup právničky 
Městského úřadu Mgr. Ivany Kašpárkové ve věci poskytnutí kopie nahrávky ze schůze 
Zastupitelstva města 20. 12. 2006. Ta původně jeho žádost zamítla s poukazem na ochranu 
osobních údajů, ale podle rozhodnutí Krajského úřadu muselo město kopii nahrávky za úplatu 
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poskytnout, protože na veřejném zasedání vystupují všechny osoby veřejně, bez ohledu na to, že 
město nemá zařízení vymazávající citlivé údaje. Je sporné, zda cena 600,- Kč za jeden CD nosič je 
úměrná nákladům na jeho pořízení.  

 
 

BŘEZEN 
 

Počasí: 1. – 3. bylo deštivo s odpoledními teplotami max. +9°C. 4. – 16. bylo polojasno 
až jasno, pršelo slabě jen 8. a 10., ranní teploty kolísaly od 0°C do +7°C a odpolední stoupaly až k 
+15°C (13.). Jaro přišlo dříve a důrazněji. 17. – 24. přešla studená fronta s přeháňkami a 
s posledním sněhem: 20. a 21. spadl jen poprašek, který se neudržel. Ochladilo se na +4°C až 
+8°C. Od 25. dominovala teplá fronta s převážně jasnou oblohou a i při ranním chladu -1°C  až 
+4°C  se odpolední teploty rychle zvyšovaly na +7°C až +15°C.  

1. – 4. se Čelákovice prezentovaly v rámci Zlatého pruhu Polabí, o.p.s., na 7. společné 
výstavě měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů „Regiony 2007“ na Výstavišti v Lysé nad 
Labem. 

2 byla v nymburské Čajovně Na Valech zahájena výstava obrazů mladých čelákovických 
výtvarnic Marty Janouškové a Ivony Kociánové nazvaná „Jen tak“. Dívky v květnu maturovaly 
na čelákovickém gymnáziu a začaly studovat výtvarné obory na vysokých školách (příloha 
č.8/07). 

3. se v hale BIOS odehrál 5. ročník nohejbalového turnaje trojic osobností nad 40 let 
První smeč K&K Cup, poprvé pořádaný v Čelákovicích. Účastnili se ho mj. bývalí reprezentanti 
a mistři ČR Šmejkal (současný reprezentační trenér), Včala, Hošek a Kubín. Mezi 12 týmy byly 2 
z Čelákovic. Zvítězila sice Plzeň, ale 2. místo vybojoval tým Spartaku ve složení Krčál, Holub a 
Kubín. Město přispělo částkou 2.000,- Kč. 

6. se shromáždili věřící a další návštěvníci na děkanství v rámci Světového dne modliteb 
a vyslechli přednášku křesťanských žen z Paraguaye o této zemi. 

6. po půlnoci zadržela Policie ČR v non-stop restauraci Platan v Masarykově ul.  
celostátně hledaného muže. 

Rada města na schůzi 8. vypověděla Základní škole v ul. J. A. Komenského 1586 (býv. 
Zvláštní škola) nájemní smlouvu ke 30. 6. 2007. Město potřebuje věnovat kapacitu celé budovy 
opět mateřské škole. ZŠ zde vyučovala od září 2002. Rada schválila smlouvu o dílo s firmou 
Strabag, a.s., Beroun na zhotovení komunikace v ul. K Bílému vrchu a jmenovala místostarostu 
Petra Bařinu členem inventarizační komise a Miroslavu Šimonovou členkou komise pro 
propagaci města, kulturu a cestovní ruch. 

10. uspořádala místní organizace KSČM tradiční oslavu Mezinárodního dne žen 
v zasedací místnosti Technických služeb s hudbou Jiljího Horáka z Mnichovic. 

10. se v Lysé nad Labem konala vernisáž výstavy 30 fotografií a fotomontáží 
čelákovických autorů vystupujících pod přezdívkami El Gato, Jabba a Kelímek s názvem Hogo 
Fogo Festival 7. Městská témata na fotografiích slouží jako prostředek ironického pohledu na 
současnost. Výstavu finančně podpořily Město Lysá nad Labem a Středočeský kraj.  

12. zveřejnil Městský úřad výzvu k podání nabídky na prodej pozemků proluky náměstí 
(příloha 9/07). 

12. zemřel v Praze P. František Zadražil, katolický farář v Čelákovicích v letech 1958 - 
1971. Je pohřben na premonstrátském hřbitově v Praze 6-Nebušicích. 

13. vystoupil v Městském muzeu V. Andršt Jazz Quartet ve složení Vít Andršt – flétna, 
altsaxofon, Ondřej Černohorský – klavír, Michal Chlup – baskytara, Vít Blažek – bicí na 
komorním jazzovém koncertu pořádaném SPČM s finanční podporou MUDr. M. Čeňkové 
z Brandýsa nad Labem (příloha č. 10/07). 
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13. proběhla v sále ZUŠ soutěžní přehlídka divadelních souborů ZUŠ okresu Praha-
východ za účasti škol z Brandýsa n. Labem, Čelákovic, Velkých Popovic a Říčan. Naše škola 
předvedla hry Perníková chaloupka, Šípková Růženka, Ze starých letopisů a Sen noci svatojánské. 

V polovině března byly vyhlášeny výsledky 9. ročníku soutěže Zlatý erb 2007 o nejlepší 
internetové stránky měst a obcí. Čelákovice se umístily na 12. místě v kraji z 18 přihlášených měst 
(v kraji je 78 měst). Vítězem kategorie měst bylo vyhlášeno Kladno, v kategorii obcí Kondrac. 

19. byla po přestěhování z Biskupské č. 7, Praha 1 otevřena úřadovna Okresní správy 
sociálního zabezpečení Praha-východ v Sokolovské č. 255 v Praze 9-Vysočanech nedaleko 
vysočanského nádraží. 

20. byl Městský úřad vyrozuměn Ministerstvem vnitra, jež řešilo podnět Miroslava 
Leypolda Igla (viz zápis za únor) napadající zákonnost postupu města při prodeji pozemků 
v proluce na náměstí. Ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 
potvrdila, že postup města byl v souladu se zákonem a že není důvod k zavedení dozorových 
opatření. 

21. vystoupili členové Hudebního divadla v Karlíně Lucie Nováková, Michal Klamo a 
Kateřina Kenardžievová v Kulturním domě na koncertu operetních a muzikálových melodií. 
 Zastupitelstvo města zasedalo 22. Na dlouhodobé spory o právo natáčet videokamerou 
osoby zúčastněné na zasedání reagovalo ZM usnesením zakazujícím natáčení jednání pro jiné než 
zpravodajské účely v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Schválilo záměr prodat 
pozemky u nákladové vrátnice TOSu Družstvu vlastníků garáží na základě smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní z r. 2001 za minimální cenu 900,- Kč/m2. Zastupitel Václav Špaček předložil 
návrh na zapojení města do Národní sítě Zdravých měst a na jeho zapojení do projektu Zdravé 
město s výhledem na získání finančních prostředků z grantů a dotací. Pro zapojení byli 2 
zastupitelé, 1 proti a 17 se zdrželo hlasování. 

ZM schválilo další kupní smlouvu na odkup pozemků potřebných pro vybudování 
obchvatu Kovohutí (181 m2 za 36.200,- Kč) a Smlouvu o smlouvě budoucí s Městysem Lázně 
Toušeň o zřízení věcného břemene na vybudování a provozování cyklistické stezky z Čelákovic 
do Lázní Toušeň.  

24. byla v Městském muzeu vernisáží zahájena výstava fotografií Jiřího Žalmana a Lukáše 
Legáta „Na Aljašce jsme nebyli“. Promluvil filmový režisér Petr Kudela a vystoupili sólisté 
Komorního orchestru Jana Zacha Viktorie Kraf – klavír a Jan Bláha – klarinet. Fotografie 
krajinných motivů z různých míst Čech vyjadřují důvěrné, intimní nálady a obdiv k přírodě. 
Výstava byla otevřena do 15. dubna (příloha 11/07). 

24. večer se v Kulturním domě konal 37. námořnický karneval pořádaný místními 
vodáky. Hostům, většinou v maskách, hrály kapely Evergreen kvartet a Druhej dech (příloha 
č. 12/07). 

31. se aktivní občané na výzvu Libuše Šaldové zapojili do úklidu koryta Čelákovického 
potoka v Sadech 17. listopadu. 

 
 

DUBEN 
 
Počasí: Duben byl neobvykle suchý a teplý. Většinou jasná až polojasná obloha sice 

stlačovala ranní teploty na +10°až 0°C, ale odpolední teploty šplhaly od +14°C k +24°C (17.). 18. 
se ve studené frontě ochladilo, ale po ní se opět vrátilo velmi teplé jaro s odpoledními teplotami 
+ 13°C až +22°C. Pršelo velmi slabě jen 3., 18. a 24.   

1. uspořádala Rada starších Církve československé husitské v Husově sboru Jarní 
koncert z děl J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Dvořáka. Vystoupili Dana Krausová (soprán) a 
Josef Špak (baryton), na varhany doprovázel Bohumír Rabas. 
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2. hostil Kulturní dům Festival základních uměleckých škol okresu Praha-východ. 
Jako hosté se představily balet ZUŠ Klecany a dva orchestry ZUŠ Říčany. Naši školu 
reprezentovalo taneční oddělení s taneční svitou Carmen a orchestry E kvintet a Swing Band 
(příloha č. 13/07).  

3. rozhodl komisař kriminální služby Policie ČR Praha-venkov o odložení trestního 
oznámení Miroslava Leypolda Igla z 21. 6. 2006 na podezření ze spáchání trestného činu 
zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku, jehož 
se měli dopustit neznámí pachatelé, kteří se zúčastnili jednání a rozhodování o prodeji pozemků 
v proluce na náměstí do vlastnictví Harmonie Group, a.s. Tvrzení M. L. Igla o nesplnění 
zákonných podmínek při zveřejnění záměru na prodej pozemků a o z toho vyplývající neplatnosti 
kupní smlouvy bylo podle Policie předčasné a irelevantní. Usnesení hodnotí prodejní cenu 2.200,- 
Kč/m2 na základě znaleckého posudku jako obvyklou v místě i v čase a konstatuje, že postup 
vedení města byl standardní a že zastupitelé neporušili zákon. 

4. navštívilo 6 dětí z Čelákovic, účastníků ankety, v doprovodu pracovnice Městské 
knihovny Naděždy Pickové slavnostní vyhodnocení 14. ročníku ankety o nejhezčí dětskou 
knihu roku 2006, pořádané Národní pedagogickou knihovnou Komenského ve 
strahovském Památníku národního písemnictví za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a 
nakladatelů dětských knih. 

5. kolem 10. hodiny přerušila společnost ČEZ Distribuce dodávku elektrického proudu 
do hlavní budovy Městského muzea, protože Muzeum neuhradilo dvě zálohové faktury celkem 
na 46.980,- Kč. Rada města se téhož dne usnesla, že situace je důsledkem nedodržování 
rozpočtové kázně ředitelem Muzea, který nepoužil celou částku 30.000,- Kč na úhradu elektrické 
energie, schválenou Zastupitelstvem v prosinci 2006, k úhradě elektřiny, a že výdaje Muzea 
nejsou dlouhodobě přizpůsobeny výši příspěvku z rozpočtu města. Rada uložila řediteli Muzea 
předložit detailní výpisy z účtů od prosince 2006. Město obratem uhradilo nezaplacenou částku, 
zajistilo ostrahu objektu Městskou policií, schválilo mimořádnou zálohu 100.000,- Kč na úhradu 
elektřiny do vyřešení problému a do 24 hodin zajistilo obnovení dodávky proudu. Kromě ohlasu 
této mimořádné události v tisku natočila reportáž také televize Prima a odvysílala ji 6. v hlavních 
večerních zprávách. Ředitel Muzea Jaroslav Špaček odůvodnil nezaplacení faktur tím, že Muzeum 
nemělo od města přiděleny finanční prostředky v dostatečné výši a že je trvale podfinancováno. 
Informace v prohlášení Rady označil za veřejné špinění svého jména bez předložení důkazů. Před 
odpojením proudu mělo Muzeum podle starosty města k dispozici plnou výši měsíčního 
příspěvku města ve výši 270.000,- Kč a na účtech nejméně 600.000,- Kč, podle ředitele Muzeum 
v tu chvíli finanční prostředky nemělo (příloha č. 14/07). 

5. zasedala Rada města. Schválila nabídku firmy Aquamont, a.s., Mladá Boleslav na 
opravu kanalizace v ul. Zahradní a Rumunská a nabídku firmy ITES Stochov na rekonstrukci 
potrubí K 20 v Rumunské ul. a nabídku firmy PSVS Praha na zhotovení místních komunikací 
v Sedlčánkách ve 2. etapě.   

6. – 8. se v Čelákovicích a v Semicích konal mezinárodní turnaj mládežnických 
fotbalových týmů Labe Cup 2007 za účasti mužstev z Dánska, Itálie, Německa a Ukrajiny. Hráči 
starší přípravky Unionu (roč. 1996) vybojovali 3. místo ve své kategorii. 

8. a 9. byly provedeny dva velikonoční koncerty v kostelech v Přerově n. Labem a 
v Nehvizdech, patřících do čelákovické katolické farnosti. O Velikonočním pondělí 9. se 
v kostele sv. Václava v Nehvizdech konala ekumenická bohoslužba, při níž vystoupil Ekumenický 
pěvecký sbor. 

10. byly v Zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předány ceny 
Fotoakademie 2006 za přítomnosti ministryně školství Mgr. Dany Kuchtové, fotografky Sáry 
Saudkové, malířky Emmy Srncové ad. V kategorii „Příroda zblízka“  byla fotografickou veřejností 
v anketě internetového časopisu www.fotoaparat.cz jako nejlepší vyhodnocena fotografie vosy 
pořízená Tomášem Gregárkem, žákem kvinty A Gymnázia v Čelákovicích (příloha 15/07). 

http://www.fotoaparat.cz/
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13. byly otevřeny obálky se 4 nabídkami na zástavbu proluky na náměstí, a to od firem 
LV Correct, s.r.o., Emity Group, a.s., Stopro-Invest, s.r.o. + Kliment, a.s., a Jaroslav a Lenka 
Třešňákovi, Teplice (příloha č. 16/07). Stavební komise upřednostnila nabídky firem Emity a 
Stopro. 

14. připravil 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků všestranný závod „Vejšlap jarním 
Polabím“ s trasami 10, 15 a 30 km a s doplňkovými disciplínami jako plavba na člunech, střelba, 
hod granátem, chůze na chůdách ad. Na cyklisty čekaly tytéž trasy pod názvem „Čelákovická 
šlapka“ (příloha č. 17/07). 

15. uspořádal na parkovišti u Penny marketu koncern VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 
České Budějovice, vydavatel regionální deníků, reklamní akci pro svůj nový „Pražský deník“. 
Návštěvníci byli lákáni občerstvením, hrami pro děti, setkáním s novináři a nabídkou 
předplatného. Vydavatel pozval starostu města Ing. Bohumila Klicperu, velitele oddělení Policie 
ČR npor. Bc. Michala Gecka, velitele Městské policie Radka Fedačka a zástupce občanského 
sdružení Semiramis z Nymburka Lukáše Gillányiho k veřejné besedě o drogové problematice. 
Zdarma se rozdávalo zvláštní číslo Pražského deníku s datem 16. dubna a s nadpisem 
„Čelákovické trápí narkomani“ obsahující jak krátké představení města, tak anketu a rozhovor se 
starostou na drogové téma (příloha č. 18/07). 

16. zazněly v Síni Jana Zacha Městského muzea barokní skladby v podání souboru Lyra 
da camera (Johana Rosická - soprán, Jitka Navrátilová – cembalo). Koncert sponzorovaly 
MUDr. M. Čeňková z Brandýsa nad Labem a Město Čelákovice. 

20. navštívil Gymnázium na pozvání jeho ředitelky Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., 
významný genetik, bývalý ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR a od r. 2005 
předseda AV ČR. Jeho přednášku o genetice sledovali v přeplněné aule nejen žáci školy, ale 
i zájemci z odborné veřejnosti.  

Týž den přijel do CMC Graduate School of Business, o.p.s., velvyslanec USA Richard 
W. Graber a kulturní atašé velvyslanectví Michael Feldman. Setkali se s členy správní rady školy, 
s představiteli města, se studenty a prohlédli si prostory CMC. 

20. byla na zahradě Městského domu dětí a mládeže zahájena týdenní výstava dětských 
výrobků z PET lahví. Cílem soutěže pořádané odborem životního prostředí Městského úřadu, 
Technickými službami města, Výtvarnou dílnou Labyrint a školami bylo připomenout potřebu 
třídění odpadu a význam umělé hmoty jako druhotné suroviny. Děti z mateřských a základních 
škol vyrobily desítky nápaditých figur. Dopoledních soutěží se účastnilo asi 500 dětí. Všechny 
zúčastněné třídy byly odměněny shodnou finanční odměnou poskytnutou Městem Čelákovice, 
obalovou společností EKO-KOM, a.s., Výtvarnou dílnou Labyrint a firmou Mevatec Roudnice 
nad Labem (příloha č. 19/07). 

21. představila Šárka Fremrová své obrazy s přírodními motivy a abstraktními 
kompozicemi na vernisáži výstavy „Krajina jinak“ v Městském muzeu. Dvacetiletá autorka 
studuje prvním rokem design na Západočeské univerzitě v Plzni. Na vernisáži promluvil malířčin 
děd Ing. Jaroslav Pasler a vystoupili žáci ZUŠ Václav Jíra – klavír, Kateřina Smolová a Markéta 
Kavková – zobcová flétna. Výstavu bylo možno vidět do 13. května (příloha 20/07). 

21. otevřel fotograf Miroslav Břeský v domě Ladislava Čermáka Ve Vrbí č. 157 svou 
výstavu černobílých fotografií ze Základní umělecké školy k poctě jejího ředitele, letošního 
sedmdesátníka Bohumíra Hanžlíka (příloha č. 20/07). Týž den uspořádal L. Čermák recesistickou 
akci „Blázen Láďa a kačka Káča Vás zvou na DEN ZE MĚ“, jejímž zlatým hřebem byla 
jízda na dřevěném šlapadle (příloha č. 22/07). 

21. se na hřišti ZŠ v ul. J. A. Komenského konal 5. ročník Memoriálu Ladislava Báči, 
pohárové soutěže v požárním útoku. Letos čelákovická družstva nezvítězila. V kategorii mladších 
žáků vyhrálo družstvo Staré Boleslavi, v kategorii starších žáků Popovičky a v kategorii dorostu 
Říčany, soutěž o nejmenšího hasiče vyhrály děti z Tehova. 
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23. se konal první senátorský den senátora Karla Šebka v Čelákovicích. Večer 
uspořádala místní organizace ODS setkání se senátorem v klubovně Kulturního domu. 

26. se člen Rady města a předseda komise pro propagaci města, kulturu a cestovní ruch 
Petr Studnička zúčastnil oslavy 10. výročí projektu „Lebendige Elbe – Živé Labe“ 
v Hamburku organizované společností Deutsche Umwelthilfe a nakladatelstvím Gruner&Jahr. 
Projekt podporuje akce spojené s ochranou řekyLabe. Z naší strany se do projektu zapojilo mj. 
čelákovické Gymnázium měřením kvality vody a účastí na Dnech koupání v Labi v letech 2002 a 
2005. 

27. slavilo partnerské město Rüti (Švýcarsko, kanton Zürich, asi 11 tis. obyv.) 1200 let 
od první zmínky o městě v písemných pramenech. Na pozvání švýcarské strany se oslav 
zúčastnili starosta města Ing. Bohumil Klicpera a městský kronikář PhDr. Mirko Nosek. 
Soukromě přicestoval do Rüti také zastupitel Ing. Josef Šalda, bývalý starosta města v letech 1994 
– 2002, jenž stál u navazování kontaktů obou měst. Partnerství měst je v současnosti udržováno 
jen v oficiální rovině, nedaří se podnítit spolupráci spolků a škol. 

Na 28. připravil místní Klub českých turistů již 28. ročník turistického pochodu Tosácká 
padesátka, jehož se účastnilo 120 turistů. 

Obvyklé pálení čarodějnic na konci dubna se konalo za hasičského dozoru na více 
místech: 28. na akci KSČM na hřišti ZŠ Komenského 414 (příloha č. 23/07) a 30. v MDDM a 
v Záluží. 
 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: Suché dubnové počasí trvalo do 4., ale teploty dosáhly nejvýše 21°C. 5. – 17. 

panovalo počasí s proměnlivou oblačností a s každodenními přeháňkami, s ranními teplotami 
+8°C až +15°C a odpoledními +16°C až 21°C, výjimečně až +28°C s bouřkou (14.). 11. zasáhla 
město vichřice, 15. spadlo 14 mm srážek. 18. – 24. bylo jasno, ráno +6°C až +16°C a 
odpoledne od +17°C do + 30°C (22.). 25. se vrátilo oblačné počasí s přeháňkami a bouřkami. 
Ranní teploty +10°C až +18°C, odpolední se snižovaly z +28°C na +18°C. 

1. máj jako Svátek práce slavila pouze KSČM. V parku za Městskou knihovnou 
uspořádala dopoledne městská organizace setkání s občany, na němž promluvil poslanec a 
předseda Středočeské krajské rady KSČM JUDr. Stanislav Grospič, a odpoledne „májovou 
veselici“ před Kulturním domem s hudbou Pohoda Jiljího Horáka z Mnichovic. 

1. zavedl Městský úřad službu SMS InfoKanál, která nabízí upozornění na krizové 
situace a náhlé události ve městě textovou zprávou do mobilního telefonu. Služba je zdarma, 
provozuje ji firma Qbizm technologies, a.s. (příloha č. 24/07). 

3. jednala Rada města. Schválila smlouvu o dílo s firmou Stamat, s.r.o., Poděbrady na 
rekonstrukci Mateřské školy v ul. J. A. Komenského a nabídku PSVS, a.s., Praha 10 na výstavbu 
komunikací v ul. Jaselské, Zahradní, Květinové a Jilmové. Rada přijala některá opatření při řešení 
finanční situace Muzea: Uložila řediteli Muzea přizpůsobit výdaje schválenému příspěvku 
z rozpočtu města a zjednodušit strukturu bankovních účtů Muzea ze sedmi na tři. Za porušení 
rozpočtové kázně ho potrestala odebráním osobního příplatku od 4. 5. do odvolání. 

4. posoudila stavební komise 3 návrhy zástavby proluky náměstí (Emity Group, a.s., 
Praha 3, Stopro-Invest, s.r.o., Praha 5 a Harmonie Group, a.s.) a jako nejvhodnější doporučila 
návrh společnosti Stopro.  

7. položili představitelé města květiny k pomníku padlých na náměstí u příležitosti 62. 
výročí osvobození od fašismu, 8. připomněl městský výbor KSČM toto výročí pietním aktem u 
pomníku v Sedlčánkách a 9. u pomníku v Záluží. 
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9. schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje poměrem hlasů 36:13 prodej většiny 
středočeských nemocnic soukromým vlastníkům. Nemocnice s poliklinikou v Brandýse nad 
Labem byla prodána (včetně čelákovického zdravotního střediska!) za 7,8 mil. Kč firmě PP 
Hospitals z Dačic s podmínkou investování 13 mil. Kč do nemocnice a zachování lékařské péče 
nejméně po dobu 5 let. Prodej zdravotnických zařízení prosazený Občanskou demokratickou 
stranou byl dlouhodobě ostře kritizován opoziční sociální demokracií, která poukazovala na 
směšně nízkou prodejní cenu a možné budoucí ohrožení zdravotní péče.    

9. vzpomínal známý hudební publicista a kritik Jiří Černý na zpěváka Karla Zicha 
v pořadu Baryton s bluesovou duší, uspořádaném SPČM v Městském muzeu s finanční 
podporou MUDr. M. Čeňkové z Brandýsa nad Labem a Města Čelákovic. 

Zastupitelstvo města zasedalo 10. Zastupitelé schválili návrh J. Pátka na pojmenování 
nově vzniklé ulice v areálu TOSu mezi Spojovací a Stankovského ulicí jako „Tovární“. ZM 
jednalo o návrhu Rady města prodat 78 bytů o ploše 58m2 v 5 domech, postavených r. 1954 
na sídlišti V Prokopě, za cenu 6.000,- Kč/m2. Po emotivní diskusi, v níž zástupci nájemníků 
nesouhlasili s cenou vyšší, než za jakou byly prodávány novější domy v ul. Na Stráni, byl návrh 
Rady schválen s platností do 31. 10. 2010. Je kompromisem mezi stářím objektů a neustále 
rostoucími cenami nemovitostí v okolí Prahy, které rostou s poptávkou po bydlení v relativně 
čistém životním prostředí s dobrou dopravní dostupností hlavního města. 

ZM schválilo poskytnutí úvěrů 20 fyzickým a 3 právnickým osobách z Fondu rozvoje 
bydlení v celkové výši 2.130.000,- Kč na opravu bytových domů. Nejnižší úvěr činil 40.000,- Kč, 
nejvyšší 640.000,- Kč. Úvěr na výměnu oken v obecních domech ve výši 1.590.000,- byl schválen 
také Q-bytu. Dále byly schváleny 2 kupní smlouvy na městské byty V Prokopě a nový Statut 
Domů s pečovatelskou službou a Kritéria pro umisťování občanů do DPS, neboť dosavadní 
kritéria jsou zastaralá a nevyhovující. 

Při jednání o výběru investora pro zástavbu proluky na jižní straně náměstí se starostovi 
města nepodařilo zařadit firmu Harmonie Group, a.s., s jejím novým návrhem. Opozice i část 
koaličních zastupitelů 13 hlasy tento návrh odmítly, protože Harmonie nepředložila zastavovací 
studii do 13. dubna podle usnesení únorového Zastupitelstva. S přihlédnutím k názoru stavební 
komise Zastupitelstvo vyzvalo firmy Emity a Stopro, aby do 31. května zpřesnily své návrhy. 

Starosta se vrátil k případu vypnutí proudu v Městském muzeu. Argumentoval, že ředitel 
Muzea měl v kritické době dostačující finanční prostředky k zaplacení faktur (906 tis. Kč) a že 
vysoké převody na mzdový účet vytvořily zbytečně vysokou rezervu a městem poukazované 
zálohy na elektřinu nebyly ke svému účelu využity v plné výši. Podle názoru Ministerstva kultury, 
externího účetního Muzea ing. Valehracha a ředitele Muzea však byla disponibilní jen částka 
přibližně 500.000,- Kč na archeologickém účtu, z něhož nesměla být elektřina pro hlavní budovu 
Muzea uhrazena, a částka 906 tis. Kč byla jen zůstatkem účetním, nikoli disponibilním.  

11. navštívila Městskou knihovnu autorka příběhů pro mládež spisovatelka Petra 
Braunová (*1967) při příležitosti setkání knihovnic dětských oddělení středočeských knihoven. 
Spisovatelka představila svou novou knihu „Borůvkové léto s Terezou“ o měsíc dříve, než se 
dostala do prodeje, a besedovala s žáky sekundy A Gymnázia. 

12. – 13. vystoupily soubory všech tří oborů Základní umělecké školy v závěrečném 
programu Festivalu ZUŠ v Poděbradech. Na kolonádě hrál Swing band, tanečníci vystoupili 
s úspěšnou Carmen a herci sehráli v poděbradském divadle Sen noci svatojánské za doprovodu 
Komorního orchestru Jana Zacha. 

12. uspořádal Městský dům dětí a mládeže v Kulturním domě 3. ročník taneční soutěže 
amatérských tanečních kroužků základních škol a domů dětí a mládeže Čelákovická duběnka 
díky organizátorce Nadě Pokorné. 63 družstev se předvedlo ve skupinách moderního, 
výrazového, volného tance a mažoretek. Taneční kroužky MDDM vedené Radkou 
Weyrostkovou se umístily ve výrazovém tanci na 1. místě v kategorii B3 („Hodinky“ skupiny 
Scarlett), na 3. místě v  kategorii B1 („Tanec v dešti“ skupiny Lentilky) a na 3. místě v kategorii 
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B4 („Spy game“ skupiny Storm). Ve skupině volného tance se děvčata klubu Aerobic Pavly 
Caltové umístila v kategorii C1/C2 na 1. místě s tancem „Dirty dancing“ a v kategorii C3/C4 na 
2. místě s tancem „Raining woman“. Exhibičně vystoupily závodnice Aerobic studia Vlaďky 
Barešové a vítězky dostaly dubový lístek vyrobený technikou tiffany ve Výtvarné dílně Labyrint 
(příloha č. 25/07). 

12. – 13. uspořádalo v Čelákovicích občanské sdružení RSK FeederKlub z pověření Rady 
Českého rybářského svazu 1. kolo 4. mistrovství České republiky v LRU Feeder za účasti 25 
tříčlenných týmů. Jde o novou techniku při chytání ryb, při níž k signalizaci záběru slouží špička 
prutu (příloha č. 26/07). 

14. začal pracovat nový tajemník Městského úřadu Ing. Petr Fojtík. Oficiálně byl 
jmenován k 1. červnu. Místo tajemníka bylo neobsazeno od 1. 12. 2006, kdy z funkce odstoupila 
Mgr. Ivana Kašpárková. 

15. se náboženská obec Církve československé husitské rozloučila s dlouholetou varhanicí 
a členkou Rady starších Věrou Mudrovou. 

16. vystoupil taneční obor ZUŠ v Kulturním domě v tradičním pořadu pro školy, 
tentokrát nazvaném „Ulice“. 

18. – 20. byl Josef Seidl členem vítězného družstva na Mistrovství světa družstev 
veteránů (nad 40 let) ve stolním tenisu v Cottbusu v Německu.  

19. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy Malý salon 2007, při níž vystoupil 
dětský pěvecký sbor ZUŠ a Michelle Leškovská s ukázkou z Malého prince Saint-Exupéryho. 
Byla vystavena díla 84 žáků Kristýny Říhové a Markéty Štenclové vytvořená v rámci projektů 
Krajiny, Cesty a komunikace a Vesmír (příloha č. 27/07). 

19. se v Čelákovicích konal 4. turnaj pětiturnajové série Mistrovství ČR superveteránů 
nad 50 let ve volejbalu, jeho ž se účastnilo 14 mužstev. Vyhráli basketbalisté Jihostroje České 
Budějovice.   

V sobotu 19. oslavili fotbalisté Unionu postup do divize. V 15 hodin nastoupil 
v mezinárodním předzápase kombinovaný tým staré gardy Unionu a Pivrncovy jedenáctky proti 
bývalým hráčům dánského ligového klubu FC Kodaň a v 17 hodin následovalo řádné utkání 
Unionu se Slavií Jesenice. Oslavu provázela živá hudba, návštěvníci dostali za symbolickou cenu 
kupón na klobásu s pivem a program končil večerním ohňostrojem. 

19. uspořádal oddíl sportovních vodáků vedený Markétou a Alešem Chybovými ve svém 
areálu v Nedaninách Den dětí. Soutěžního a karnevalového odpoledne se zúčastnilo asi 130 dětí 
a rodičů. 

19. – 20. pořádal místní Volejbalový sportovní club celostátní turnaj Gala cup juniorek. 
24. byl PhDr. Martin Petiška, spisovatel píšící pod pseudonymem Eduard Martin a známý 

také jako vydavatel Almanachu českých šlechtických rodů, hostem besedy v Městské knihovně u 
příležitosti 20. výročí úmrtí jeho otce, spisovatele Eduarda Petišky (†6. 6. 1987). Spisovatel se 
14. 5. 1924 narodil v Praze, ale své dětství prožil v našem městě. Studoval Gymnázium 
v Brandýse nad Labem a od r. 1948 tam trvale žil. Jako prozaik byl oblíbený především jako autor 
dětské literatury. Právě pro svého syna napsal knihu „Martínkova čítanka“. 

26. – 27. se na pískových kurtech konal celostátní turnaj v plážovém volejbalu žen 
Česká pojišťovna Kooperativa cup za účasti 33 párů. Vítězkami se staly sestry Markéta a Kateřina 
Tychnovy.   

 
 

ČERVEN 
 

Počasí: Do 6. bylo skoro zataženo s přeháňkami, ráno + 11°C až +15°C a odpoledne 
+20°C až +28°C. 7. – 12. bylo jasno, ráno až +17°C a odpoledne až 31°C. 12. – 21. bylo 
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proměnlivo s občasnými přeháňkami, avšak stále s vysokými teplotami: ráno +15°C až +17°C a 
odpoledne +26°C až +31°C. Po 21., kdy spadlo 18 mm srážek, se střídaly přechody studené 
fronty se silným větrem, častými dešti a přeháňkami a odpolední teploty klesly na 24°C až 19°C.  

1. byla v 7:00 otevřena velkoprodejna Plus v průmyslové zóně Jih. Někteří nakupující, 
přilákáni možnou výhrou v den otevření prodejny, stáli před vchodem už od 5:00. Velkoprodejna 
lákala v červnu zákazníky četnými slevami, např. 1 kg broskví za 39,90 Kč, desetistupňové pivo 
Gambrinus za 7,50 Kč, kuřecí stehenní řízky za 39,90 Kč/kg a 140gramové balení taveného sýra 
za 14,90 Kč (příloha č. 28/07). Protože se stavba kruhového objezdu s přechodem pro chodce 
zdržela, vybudovalo město chodník od velkoprodejny Penny market kolem domu č. 1886 a 
zabezpečilo přechod frekventované silnice semaforem.  

1.  odpoledne se na zahradě MDDM konala oslava Dne dětí pod názvem „Kouzla a čáry 
kouzelníka Bumbrlíka“. 

1. ve 13:00 za krásného letního počasí oddal starosta města první snoubence pod 
kaštanem na nádvoří Městského muzea. Novomanželi se stali Petra a Libor Páskovi. 

2. června – 31. října vystavovalo Městské muzeum ve vstupní místnosti výsledky 
archeologického průzkumu na zámku v Jirnech prováděného archeology Muzea pod 
vedením Jaroslava Špačka. Výzkum z roku 2006 doložil existenci tvrze z počátku 14. století jako 
středověkého předchůdce dnešního zámku. Tvrz v polovině 16. století vyhořela a koncem století 
byla přestavěna na zámek. V zasypaných hradebních příkopech našli archeologové změť 
nejrůznějších pozůstatků tehdejší hmotné kultury, z nichž jsou nejzajímavější malé závěsné 
sluneční hodiny vyrobené z kosti (příloha č. 29/07). 

2. v odpoledních hodinách se na křižovatce ulic Jiřinské a Husovy stala vážná dopravní 
nehoda. Řidič motocyklu Honda nedal přednost vozidlu přijíždějícímu po hlavní silnici, při střetu 
jeho spolujezdkyně přeletěla osobní automobil a oba motorkáři se těžce zranili. Zasahovaly 2 
sanitky a hasičské vozidlo. Rychlá a bezohledná jízda řidičů silných motocyklů je ve městě stále 
častějším jevem.  

4. začalo osazování chodníku při severní straně Sedláčkovy ulice masivními kamennými 
patníky zamezujícími najíždění těžkých automobilů místních podnikatelů, kteří ignorovali zákaz 
zastavení a ničili zámkovou dlažbu.   

5. – 6. byla natřena zeď hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie a opravena 
kamenná zídka na západním okraji hřbitova, která léta trpěla zásahy vandalů rozebírajících její 
kameny. Bohužel, natřená zeď se stala okamžitě cílem útoku sprejerů.  

Rada města jednala 7. o záporném hospodářském výsledku Městského muzea za rok 
2006. Muzeum vykázalo zisk v muzejní činnosti 292.299,32 Kč a ztrátu v archeologické činnosti 
1.415.344,07 Kč. Ředitel Jaroslav Špaček vysvětlil, že tato částka vznikla chybným vykázáním 
rozpracované výroby a že skutečná částka dlužená stavebníkem činí 242.800,- Kč. Vysoký zisk 
v muzejní činnosti je podle něho jen účetní, protože skutečný zůstatek na provozním účtu činil 
13.200,- Kč a na archeologickém účtu 529.700,- Kč. Shoda na řešení situace nebyla nalezena.  

8. byl hasičům nahlášen nález neznámé chemikálie v budově ZŠ v Kostelní ul. Škola 
byla evakuována a prozkoumána muži ve speciálních ochranných oblecích. Na dvou místech byla 
neznámá tekutina skutečně nalezena. Teprve před odjezdem jednotky bylo oznámeno, že šlo jen 
o prověřovací cvičení Sboru dobrovolných hasičů a Městské policie nařízené starostou města. 

8. – 10. uspořádal vodácký klub Mistrovství ČR ve vodáckém víceboji. Závod pramic 
se konal na Labi, sjezd na Jizeře.  

11. před půlnocí shořel osobní automobil Mercedes na silnici do Mstětic. Bohužel, 
řidičce se nepodařilo opustit vůz a uhořela. 

12. přibližně v 9:30 oznámil anonym Policii ČR, že na nádraží je uložena bomba. Opět 
se jednalo o hloupý vtip, který trestní zákon označuje za šíření poplašné zprávy se sazbou odnětí 
svobody až na 3 roky. Státní i městská policie vyklidily celé nádraží i bezprostřední okolí, byla 
omezena doprava. Akce trvala 2 hodiny. 
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12. uspořádal Spolek pro varhanní hudbu, o. s., benefiční koncert v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Varhanní skladby barokních mistrů, mj. G. F. Händela a Jana Zacha, přednesl 
regenschori katedrály sv. Bartoloměje v Plzni Miroslav Pšenička, Bachovy a Vivaldiho skladby 
provedl na dobových nástrojích kvartet Musica Florea vedená Markem Štrynclem. Výtěžek 
koncertu činil 10.000,- Kč. Průvodcem večera byl hudební historik RNDr. Jan Králík z Lázní 
Toušeň, s technickou stránkou obnovy varhan seznámil posluchače organolog pražského 
arcibiskupství Pavel Černý. 150 posluchačů by si ani v kostele nesedlo, a tak bylo nutno donést 
židle z Městského muzea. O historii varhan viz blíže v příloze č. 30/07. 

13. bylo ve vestibulu kanceláří Městského úřadu v 1. patře Obecního domu zřízeno místo 
veřejného přístupu k internetu jako výsledek dohody Města a Středočeského kraje o spolupráci 
na projektu „Střední Čechy on-line – Internet“ spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU a 
ze státního rozpočtu. V kraji má takto vzniknout 47 míst. 

14. se dva pachatelé vloupali do osobního vozu ve Stankovského ulici. Na svědka, jenž 
volal policii, najížděli u zdravotního střediska. V Sokolovské ulici následně havarovali a uprchli 
směrem k Labi. 

15. – 17. uspořádala základní organizace Českého svazu chovatelů oblastní všeobecnou 
výstavu zvířat v areálu na děkanství. Za vstupné 30,- Kč (školy a děti do 15 let zdarma) bylo 
k vidění 288 králíků, drobní savci, 78 holubů, 116 ks drůbeže, obojživelníci, plazi, akvarijní rybky 
a medvídek mýval od 73 chovatelů. Letos poprvé vystavovali členové klubu Caudata své čolky, 
pačolky, žebrovníky, mloky a žáby. Chovatelé soutěžili o poháry a čestné ceny, jichž komise 
z ústředí ČSCh udělila 43. Přišlo 491 platících návštěvníků a 492 dětí zdarma (příloha č. 31/07). 

16. uspořádal florbalový klub Orka tradiční Dětský den na tenisových kurtech se 
soutěžemi a táborákem pro děti do 14 let. 

18. ve 14:00 byla po půlročním zkušebním provozu slavnostně otevřena železniční 
zastávka Čelákovice-Jiřina za účasti asi 50 občanů a představitelů zúčastněných institucí. Byli 
přítomni starosta a místostarosta města, poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Anna Čurdová (ČSSD), 
člen zastupitelstva Středočeského kraje Ing. Kamil Plavec (ČSSD), generální ředitel Správy 
železniční dopravní cesty Ing. Jan Komárek, ředitel stavební správy SŽDC Ing. Cyril Suk, 
náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Krautner, poradce generálního 
ředitele Českých drah pro osobní dopravu Ing. Karel Otava a předseda představenstva firmy 
Viamont DSP, a.s., Ústí nad Labem Ing. Ondřej Novák. Většina z nich přednesla krátké projevy. 
Před přestřižením pásky byla odhalena pamětní deska nedávno zesnulému místostarostovi 
Bohuslavu Hnízdovi, umístěná na nosné zdi podchodu pro pěší pod tratí nedaleko zastávky. B. 
Hnízdo několik let pracoval na zajištění finančních zdrojů pro zřízení zastávky spolu s poslankyní 
své strany A. Čurdovou. Deska nese text „Železniční zastávka Čelákovice-Jiřina vybudovaná 
zásluhou Bohuslava Hnízda květen 2007“. Z městského rozpočtu byl zřízen krytý stojan na jízdní 
kola, parkoviště pro 6 vozů a byl obnoven parčík podél zastávky (příloha 32/07). 

Kromě dvou ranních posilových vlaků zastavují na zastávce všechny osobní vlaky mezi 
Prahou a Lysou nad Labem. V dubnu provedené statistické zjištění ukázalo, že zde v pracovní 
dny nastupovalo průměrně 420 cestujících (na nádraží 2.209) a o víkendu kolem 200 cestujících 
(na nádraží kolem 1.000). 

19. byl Kulturní dům zcela vyprodán při koncertu několikanásobné České slavice Lucie 
Bílé s doprovodem Komorního orchestru Jana Zacha řízeného Bohumírem Hanžlíkem. Koncert 
nazvaný „Léto s Lucií“ moderoval brandýský novinář Josef Koukal, spoluúčinkoval brandýský 
Zámecký pěvecký sextet. Zpěvačka sklidila bouřlivé ovace převážně mladých fanynek a trpělivě 
se věnovala nekonečnému počtu zájemců o autogram. Akce se uskutečnila díky sponzorům – 
Městu Čelákovice, advokátní kanceláři Pejchal, Nespala a spol. a Tiskařskému a litografickému 
studiu Durabo (příloha č. 33/07). 

20. vystoupil opět po roce folkový písničkář Vojta „Kiďák“ Tomáško na nádvoří 
Městského muzea v pořadu „Toulavej“ (příloha č. 34/07). 
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21. jednalo Zastupitelstvo města. Zastupitel Špaček se opakovaně dožadoval zvukového 
záznamu z jednání ZM a zápisu z jednání Rady města. Opoziční zastupitelé často kritizovali, že 
vedení radnice není ochotno učinit při zveřejnění těchto informací nic víc, než předepisuje zákon, 
a že se zastupiteli nahrávka nebo zápis poskytnou jen formou zápůjčky na Městském úřadě.  

ZM schválilo závěrečný účet hospodaření města v roce 2006. 
  2006 2005 
Příjmy Daňové 105.768.000,- Kč   103.761.000,- Kč 
 Nedaňové   43.392.000,- Kč     43.398.000,- Kč 
 Kapitálové   15.724.000,- Kč   43.958.800,- Kč 
Vlastní celkem  164.884.000,- Kč 191.117.800,- Kč 
 Dotace   14.994.524,- Kč   20.073.980,- Kč 
Celkem  179.878.520,- Kč 211.191.780,- Kč 
Výdaje Zemědělství a lesní 

hospodářství 
      152.000,- Kč        228.000,- Kč 

 Průmyslová odvětví    38.723.000,- Kč   51.298.000,- Kč 
 Služby pro obyvatelstvo   91.062.000,- Kč   91.148.000,- Kč 
 Sociální věci      6.494.000,- Kč     5.671.000,- Kč 
 Obrana, bezpečnost     3.696.000,- Kč     1.651.000,- Kč 
 Všeobecná správa a služby   40.740.300,- Kč   41.475.000,- Kč 
 Celkem 180.867.300,- Kč 191.471.000,- Kč 
Přebytek       19.720.780,- Kč 
Schodek        988.780,- Kč       

 
Schodek rozpočtu byl vyvolán investiční činností, na niž byly v roce 2005 soustředěny 

prostředky a v roce 2006 byly čerpány. 
Zastupitel Pátek navrhl zřízení výboru ZM k řešení situace v Muzeu. Diskuze nevedla 

k žádnému závěru, jak bude schodek hospodaření řešen. 
Při projednávání zástavby proluky náměstí navrhl starosta podle stanoviska JUDr. 

Římala revokovat usnesení předchozí schůze ZM, jímž nebyl projekt Harmonie Group, a.s., 
zařazen do výběru návrhů zástavby proluky náměstí, a do konečného projednání nabídek zařadit 
všechny zájemce a výběr řádně a přesvědčivě zdůvodnit, aby neúspěšný účastník řízení nemohl 
konečné nabídkové řízení zpochybnit. Pro jeho návrh hlasovalo 11 koaličních zastupitelů, 10 
opozičních zastupitelů hlasovalo proti. Zastupitel Špaček marně navrhoval vypracování nezávislé 
právní analýzy stavu výběru firem a možných rizik plynoucích z rozhodnutí ZM. Při hlasování o 
jednotlivých nabídkách nepodpořil návrh Harmonie nikdo, návrh Emity jen 10 opozičních 
zastupitelů a pro návrh Stopro hlasovalo 11 koaličních zastupitelů. Zastupitel Mgr. Špringr 
oznámil odchod některých zastupitelů ze schůze jako protest proti projednávání nabídky 
Harmonie a proti volbě firmy Stopro nejtěsnější většinou hlasů, což je v rozporu s koaliční 
dohodou z r. 2006, podle níž nebudou klíčová rozhodnutí prosazována většinou jediného hlasu. 
Zastupitel Špaček obvinil starostu z účelového nakládání s informacemi pro zastupitele a pro 
veřejnost, zastupitelka Tichá označila jednání opozice za divadlo pro obecenstvo. Po odchodu 10 
opozičních zastupitelů byla všemi hlasy schválena smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky 
v proluce s firmou Stopro, smlouva o nákupu 675 m2 plochy v areálu firmy TOS pro 
připravované komunikace za 135.000,- Kč a zřizovací listina Mateřské školy v ul. J. A. 
Komenského 1586 jako příspěvkové organizace města od 1. 9. 2008.   

23. vydalo 10 opozičních zastupitelů tiskovou zprávu odůvodňující jejich odchod ze 
schůze ZM a komentář s rozsáhlým rozborem jejich postoje k zástavbě proluky. Podle něho 
došlo k třem závažným pochybením starosty města a koaličních zastupitelů: Prosadili dodatečné 
zařazení Haromie Group, a.s., za řádného účastníka probíhajícího výběru, ačkoli nesplnila 
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podmínky výběrového řízení, starosta postupoval v rozporu s usnesením ZM a koalicí prosazená 
firma Stopro nabízí horší parametry a nižší finanční přínos pro město (příloha č. 35/07). 

23. museli dobrovolní hasiči vniknout po žebříku otevřeným oknem do bytu v 1. patře 
domu č. 176 ve Vašátkově ulici, v němž nalezli tělo mrtvého muže. 

24. se tradičně na nádvoří Městského muzea konala Svatojánská divadelní pouť ZUŠ. 
Literárně-dramatické oddělení předvedlo hry pro diváky od nejmenších po dospělé (Žabka 
Carevna, Sněhurka, Housátka, Pohádky o Drakovi, Motýli, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně 
zdálo), divadelní soubor Tyl sehrál Goldoniho Treperendy, divadelní soubor TJ Sokol z Lázní 
Toušeň hru Loď a Divadlo V kufru z Prahy hru Kašpárek a princezna (příloha č. 36/07). 

24. oslavil katolický farář P. Richard Scheuch 45. jubileum svého kněžského svěcení. 
Při této příležitosti kázal P. ThDr. Emil Kaplánek, bývalý ministrant, a ministroval MUDr. Jiří 
Korda, jenž na děkanství za svých studií 4 roky bydlel. 

28. zasedala Rada města. V 15:00 oznámili Josef Pátek a Petr Studnička ukončení 
členství v Radě pro nesouhlas s postupem vedení města při jednání o zástavbě proluky a pro 
porušení koaliční dohody. Rada vzala jejich odstoupení na vědomí 2. srpna, ale s uvedenými 
důvody se neztotožnila a považovala je za neopodstatněné. 

28. zasahovali místní hasiči při požáru zahradního domku v ul. 28. října. Zřejmě 
zabránili katastrofě netušených rozměrů, protože v požářišti našli 10kilogramovou láhev 
s propan-butanem. 

29. vydal Okresní soud Praha-východ rozsudek ve věci žaloby Harmonie Group, a.s., 
z 24. května t.r. na uhrazení náhrady škody ve výši 3.092.146,- Kč s úrokem z prodlení 9,5% 
ročně, vzniklé údajným porušením smlouvy o smlouvě budoucí kupní z 15. listopadu 2004, jíž se 
Město zavázalo prodat Harmonii pozemek určený k zástavbě proluky na náměstí. Rozhodnutí 
bylo radnici doručeno 13. srpna a o dva dny později podalo proti němu Město odpor. Podle 
komentáře marketingového ředitele Jiřího Hlinky tak Harmonie učinila z důvodu nulové 
součinnosti a zdržovací taktiky při realizaci zástavby, jež měly za následek marné uplynutí lhůty 
pro prodej pozemků. Žalovaná částka podle něho odráží jen přímé a vykonané platby Harmonie 
třetím subjektům. Odmítl znovu opakovaná podezření z korupčního vztahu firmy a starosty 
města a útoky na svou společnost označil za projev skrytého politického boje M. L Igla, V. 
Špačka, P. Polnického a místní organizace ODS. Město podle něho nemůže být nadále vnímáno 
jako seriózní partner. 

30. zahájil archeolog Mgr. Rastislav Korený z Hornického muzea v Příbrami putovní 
výstavu „Poslední Germáni v Čechách“ ve výstavní síni Městského muzea. Exponáty 
zapůjčené ze 4 středočeských muzeí a textové panely představily nejnovější poznatky o hmotné 
kultuře a o dataci germánského osídlení Čech a Moravy v 5. – 6. století. Mnoho exponátů přitom 
bylo nalezeno v Čelákovicích a v okolních vesnicích. Výstava byla spolu s výstavou o výsledcích 
archeologického výzkumu v Jirnech přihlášena do 6. ročníku Národní soutěže muzeí ČR „Gloria 
musaealis 2007“. K výstavě byl vydán podrobný katalog. Při vernisáži vystoupili akordeonisté 
Josef Knapp a Radek Veselý s dvěma tangy (příloha č. 37/07). 

Firma Bizett CZ, s.r.o., Benátky nad Jizerou, vyrobila a v červnu osadila v okolí Čelákovic 
15 bílohnědých tabulí s logem čelákovické Tvrze jako značení turistického cíle. Město na tuto 
akci získalo 42.000,- Kč z grantu Středočeského kraje, čímž pokrylo 60% pořizovacích nákladů. 

V červnu také otevřelo občanské sdružení Sojka-spolek mladých svůj informační stánek 
v prodejně Electroshop Michala Janoše v Masarykově ul. č. 223. 

V červnu dokončil státní podnik Povodí Labe odstraňování následků loňské 
mimořádné povodně odtěžením naplavenin z plavební dráhy a obnovil hloubku toku 2,50 m. 
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ČERVENEC 
 
Počasí: Začátkem měsíce se ochladilo z +27°C na +18°C až +22°C odpoledne, ranní 

teploty klesly ze +17°C až k +10°C. Bylo polojasno a oblačno s častými přeháňkami. 13. – 28. 
vrcholilo léto, bylo méně oblačnosti a srážek, ráno +17°C až +20°C a odpoledne od +26°C do 
+34°C (maximum 17.). Při prudkém dešti 10. zasáhlo některé části města krupobití s kroupami 
do 8 mm, které doslova prostřílely listy a plody na zahrádkách. Bouřka z vedra se silným deštěm 
přišla také 21. Od 29. přecházela studená fronta se zataženou oblohou a ranními teplotami k 
+11°C a odpoledními jen +17°C.  

5. se hrál 5. ročník populárního turnaje „O pohár starosty města Čelákovic“ na 
stadionu Unionu, v němž se naši fotbalisté utkávají se 3 prvoligovými mužstvy. Union sice 
prohrál s 1. FC Brno 1:5 a se Slavií 1:3, ale čelákovický Matějka dal Slavii ve 49. minutě čestný 
gól. Zápas sledoval i reprezentant Vladimír Šmicer, bývalý slávista, jenž se opět do klubu vrací. 
Slávistický trenér Jarolím hodnotil turnaj jako kvalitní přípravu s kvalitními soupeři na kvalitním 
trávníku a dal prostor všem hráčům širšího kádru. Titul obhájila Slavia vítězstvím nad FK Mladá 
Boleslav 1:0 zásluhou branky nováčka Zdeňka Šenkeříka. Turnaj byl letos narušen méně než loni: 
Při finálovém utkání kdosi hodil na hřiště dýmovnici a jeden divák přeběhl napříč hrací plochou. 
Město přispělo Unionu částkou 15.000,- Kč na organizační výdaje (příloha 38/07). 

5. uvedl komorní smíšený pěvecký sbor Vox Nymburgensis na nádvoří Městského 
muzea skladby Jana Dismase Zelenky, Leoše Janáčka, Petra Ebena, Václava Kálika, Jaroslava 
Ježka ad. Koncert pořádaný SPČM sponzorovali MUDr. M. Čeňková, manželé Chourovi, 
PharmDr. Helena Snítilá a Město Čelákovice. 

6. uspořádal nohejbalový oddíl TJ Spartak na Městském stadionu 2. ročník turnaje trojic 
„Čelákovické sako“. Účastnilo se 13 družstev, zvítězili Doucek (bývalý ligový hráč), Kadeřábek 
a Horňák. 

8. vybuchl zemní plyn ve sklepě rodinného domu č. 906 v Jungmannově ulici vinou 
poruchy na hlavním přívodu. Tlaková vlna zdemolovala schodiště do 1. patra, vyvalila plot a 
poškodila osobní automobil. Jediným zraněným byl majitel domu s tržnou ránou na palci. 

13. běželi přes Čelákovice směrem na Přerov nad Labem a Sadskou účastníci nejdelšího 
štafetového běhu na světě „Světový běh harmonie“, usilujícího o vytváření atmosféry přátelství, 
spolupráce a harmonie mezi lidmi různých kultur a profesí. Letos vede trasa přes více než 100 
zemí světa, z toho přes 48 zemí Evropy. Českou republiku proběhli účastníci 11. – 17. července 
od Strážného přes Prahu, Hradec Králové, Ostravu a Bohumín. V Čelákovicích se zájemci mohli 
připojit na náměstí a běžet s pochodní v ruce libovolně dlouhý úsek podle svých sil. Za město se 
běhu symbolicky účastnil místostarosta Petr Bařina. 

13.- 15. hostily Čelákovice mezinárodní turnaj ve volejbalu Středoevropský pohár 
juniorek.   

18. vydala Krajská veterinární správa vyhlášku k prevenci a tlumení tularémie zajíců pro 
katastrální území Čelákovic, Záluží, Sedlčánek, Císařské Kuchyně, Mochova, Vykáně, Bříství a 
Přerova n. Labem. Nemoc postihující plíce a lymfatický systém se přenáší dotykem na infikovaná 
zvířata, klíšťaty a pitím kontaminované vody. V Mochově onemocněli dva lidé. Místní Myslivecké 
sdružení postupovalo při lovu zajíců podle zvláštního předpisu. 

V červenci byla odcizena pamětní deska Bohuslavu Hnízdovi odhalená 18. června na 
podezdívce tunelu u zastávky v Jiřině. Zloději bronzovou desku neutrhli, ale opatrně odmontovali 
a patrně prodali do nějaké výkupny. S rostoucí cenou kovů a za srozumění obchodníků tento 
druh vandalismu roste. 

Společnost TV Real natáčela 10 dnů na fotbalovém stadionu SK Unionu „U Hájku“ 
20dílný seriál „Fotbalová škola“ pro Českou televizi. Známí reprezentační a kluboví trenéři 
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Lavička, Soukup, Večeřa, Csaplár ad. aranžovali s mladými čelákovickými fotbalisty nejrůznější 
herní situace. 

30. asi ve 13:20 vypukl požár panelového domu v ul. U Kapličky č. 1653-54. Žena 
odešla z bytu v 7. podlaží na nákup do velkoprodejny Albert na náměstí a nechala hrnec 
s obědem na zapnutém vařiči. Přes umakartové bytové jádro se oheň dostal do bytu v 8. podlaží a 
odtud na střechu. Oba byty zcela vyhořely a oheň zničil i dvojplášťovou střechu. Hašení vodou a 
pěnou způsobilo vytopení téměř všech bytů. Žena, která požár zavinila, se nadýchala zplodin a 
utrpěla šok. Následně byla obviněna z trestného činu obecného ohrožení. Silný severozápadní 
vítr nesl hustý černý dým ze střechy do Stankovského ulice, nebylo vidět na krok. Zápach ze 
spáleniště  byl cítit v okolních domech ještě další den. 

Místní Sbor dobrovolných hasičů zasáhl se svými 17 hasiči a 2 cisternami, asi 60 
profesionálních hasičů přijelo ze Staré Boleslavi, Nymburka, Mladé Boleslavi, Kolína a zasahovali 
také dobrovolní hasiči z Jiren. 3 hasiči byli lehce zraněni. SDH kontroloval požářiště celou noc, 
což bylo nutné, neboť ještě dvakrát se v noci plameny probudily. Dohled byl ukončen 31. 
v 15:00. 

Obyvatelé všech 46 bytů byli evakuováni. Sanace objektu se ujala odborná firma Mibag 
Sanace Praha. Ve všech bytech byla postavena zděná jádra, vyměněny podlahové krytiny, 
vzduchotechnika, byty byly vymalovány. Ve dvou vyhořelých bytech byla vyměněna okna. Škodu 
přes 15 mil. Kč uhradila pojišťovna. Obyvatelé se vraceli postupně od září do 10. listopadu. 
Město zajistilo 75 obyvatelům domu ubytování v hotelu CMC na náměstí ado 10. září za to 
městská pokladna uhradila 406.300,- Kč (150,- Kč za osobu/noc). Podle zákona o hmotné nouzi 
byla navíc vyplacena finanční podpora 6 rodinám.  

31. byla posílena technická základna Sboru dobrovolných hasičů. Starosta města předal 
veliteli SDH Jiřímu Hanzlovi před nastoupeným sborem symbolické klíče k vyprošťovacímu 
vozidlu Opel Campo za 230.000,- Kč s vybavením za 270.000,- Kč a k cisterně CAS 32 Tatra 815 
za 2.142.000,- Kč. Opel byl pořízen ze sponzorských prostředků, Tatra z rozpočtu města. 
Slavnosti byl přítomen a krátce promluvil plk. František Hep, ředitel územního odboru 
Hasičského záchranného sboru ČR pro okresy Mladá Boleslav a Nymburk. 
 
 

SRPEN 
 
Počasí: 1. – 7. bylo převážně jasno, ráno +12°C až +16°C, odpoledne +23°C až +31°C 

(maximum 7.). 8. – 20. se oblačnost zvětšila, pršelo 9., 10., 16., 17. a 20. (rekordních 27 mm!), ale 
bylo stále teplo: ráno +14°C až + 19°C a odpoledne +21°C až +30°C. V poslední dekádě měsíce 
vládlo polojasné počasí, ranní teploty kolísaly od + 11°C do +16°C a odpolední se zvolna 
snižovaly z +28°C na +19°C. 23. večer a v noci zasáhl město silný déšť, pršelo také 31. 

Začátkem měsíce dostali občané do svých schránek dvojlist nazvaný „Nezávislý 
zpravodaj města Čelákovic“ vydaný 10 opozičními zastupiteli. Obsahoval zdůvodnění, proč 
opustili zasedání ZM 21. června, zdůvodnění rezignace radních J. Pátka a P. Studničky, 
poznámku o zájmu organizace Transparency International Česká republika o kauzu proluky a 
dopis členky redakční rady Zpravodaje města Čelákovic Jarmily Volfové kritizující nezařazení 
příspěvků opozičních zastupitelů do prázdninového dvojčísla ZMČ (příloha 39/07). 

2. se sešla Rada města. Na základě doporučení výběrové komise přijala jako nejvhodnější 
pro rekonstrukci komunikace, stavbu chodníku a cyklistické stezky v areálu TOS a V Prokopě 
nabídku firmy Silnice Čáslav, a.s. Rada přijala příspěvek z Fondu životního prostředí 
Středočeského kraje ve výši 680.000,- Kč na rozšíření sběrného dvora Technických služeb a grant 
Ministerstva financí ve výši 12.430,- Euro na modernizaci mateřské školy J. A. Komenského 
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1586. Pověřila starostu jednáním s vlastníkem brandýské nemocnice o odkoupení čelákovického 
zdravotního střediska. 

4. se spolu s profesionálním sborem podíleli dobrovolní hasiči na vytažení osobního 
automobilu Renault Clio z Labe u tenisových kurtů. 

11. se v Čelákovicích konal celostátní turnaj ve volejbalu Pohár Polabí.  
11. hasili dobrovolní hasiči požár v podkroví rodinného domu č. 698 v Lipové ulici. 
20. reagoval starosta města na dopisy Mgr. Michala Štičky, M. A., vedoucího právního 

protikorupčního střediska Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen 
TIC) z 10. a 31. července, v nichž autor upozorňuje na údajnou neplatnost usnesení 
Zastupitelstva města z 21. června o výběru firmy Stopro k zástavbě proluky náměstí pro právní 
vady celého procesu prodeje pozemku. Vedle porušení právních předpisů městem uvádí M. 
Štička také nedodržení regulačních podmínek města firmou Stopro, která nabízí méně 
parkovacích míst. Starosta města argumentoval právním rozborem, podle něhož TIC nemá 
oprávnění k podávání takových upozornění, a odmítl podezření, že město porušuje právní 
předpisy (příloha 40/07). 

21. a 28. se na Stadionu míru odehrál 7. ročník celostátního turnaje v kopané 
Vietnamců žijících v ČR. Z týmů z Ostravy, Brna, Tachova, Prahy 4, Prahy 10 a Plzně-Domažlic 
byl nejúspěšnější klub OC SAPA z Prahy 4 a odvezl si dvojnásobně zvětšenou repliku „Zlaté 
Niké“. Turnaj pořádal Svaz Vietnamců v ČR, Česko-vietnamská společnost a Velvyslanectví VSR 
v Praze (příloha 41/07). 

Amatérský cyklista Tomáš Vitáček (*1964) se stal 5. srpna na závodě v Karlových Varech 
mistrem České republiky v silniční cyklistice v kategorii Masters v časovce jednotlivců (40 – 
49 let). Druhý titul mistra ČR vybojoval v časovce dvojic v Březnici 28. září.  

V rámci Kulturního léta vystoupily v červenci a v srpnu kapely Fobos a Druhej dech o 
sobotách celkem 8krát na prostranství před Kulturním domem (příloha č. 42/07). 

 
 

ZÁŘÍ 
 

Počasí: Počasí z konce srpna vydrželo do třetího. 4. – 11. bylo oblačno až zataženo 
s častými dešti a přeháňkami, ráno +11°C až +6°C a odpoledne nejvýše +16°C. 12. – 24. se 
vyjasnilo na skoro jasno, ranní teploty klesly od +13°C po +5°C, ale babí léto přineslo příjemné 
odpolední teploty +17°C až +24°C (maximum 17.). 25. – 30. vládlo velmi proměnlivé počasí 
s velkou oblačností, často pršelo, 28. spadlo 19 mm srážek. Ráno bylo už chladno, +10°C až 
+7°C, a odpoledne + 12°C až +17°C. 

1. odpoledne se v areálu „Na Statku“ v Rybářské ulici konal 2. ročník hudebního festivalu 
Statek Fest 2007, na němž vystoupilo 12 kapel, např. So, Gibbet a Basslake. Pořadateli byly Irish 
Music Club a pizzeria La Grotta. 

1. odpoledne, tradičně poslední prázdninovou sobotu, uspořádala městská organizace 
KSČM již 11. dětský sportovní den na hřišti u ZŠ J. A. Komenského 414. Hostem byl poslanec 
Evropského parlamentu za KSČM Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. (příloha č. 43/07). 

Ke kauze zástavby proluky byla ve Zpravodaji města Čelákovic otištěna tisková zpráva 
a komentář opozičních zastupitelů z 23. června a stanovisko 11 koaličních zastupitelů. To 
podrobným rozborem polemizovalo s vývody opozice a dokazovalo, že nelze srovnávat jen 
finanční přínos návrhů firem Emity a Stopro pro město. Přes nižší finanční přínos oceňují na 
návrhu firmy Stopro urbanisticky vhodnější zástavbu, více zeleně a větší veřejný prostor, kdežto 
návrh Emity počítal s maximálním zastavěním prostoru a s vyšším počtem podzemních 
parkovacích míst, což by vedlo k vyššímu dopravnímu zatížení území. V rozsáhlém rozboru 
starosta města zhodnotil informace o údajném protlačení firmy Harmonie za řádného účastníka 
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výběru jako účelově zkreslující a nepravdivé. Starosta označil jednání 10 zastupitelů, „kteří 
neustále útočí na ostatní představitele města a vytvářejí napjatou atmosféru nedůvěry“, za 
nekorektní. Ke kritizovaného neotištění opozičního stanoviska v prázdninovém vydání ZMČ 
vysvětlil, že v okamžiku jeho doručení měl on a většina z 11 zastupitelů jeden den do plánované 
dovolené a že v tomto šibeničním termínu nelze zodpovědně reagovat (příloha č. 44/07). 

Opoziční zastupitelé svolali mimořádnou schůzi Zastupitelstva města, které se sešlo 5. 
Chtěli jednat o doplnění Rady města po odstoupení pp. Pátka a Studničky, o Zpravodaji města 
Čelákovic, o názorech Transparency International k zástavbě proluky náměstí a o právním auditu 
postupu města při zástavbě proluky. Zastupitel Špaček, jenž jako ověřovatel zápisu červnového 
zasedání ZM nebyl spokojen s jeho úplností, vypracoval podle zvukového záznamu vlastní zápis. 
Ten však nebyl schválen jako platný a zastupitelé odhlasovali návrh radního Ing. Stuchlíka na 
pořízení zcela nového zápisu podle zvukové nahrávky.  

Pro volbu dvou členů Rady města navrhly své kandidáty jen volební strana PRO Č 
(PhDr. Zdeňku Tichou) a Komunistická strana Čech a Moravy (Vladimíra Duníka). V tajné volbě 
byla Z. Tichá zvolena 12 hlasy a V. Duník 13 hlasy. 

Opozičním zastupitelům, rozladěným neotištěním svého prohlášení v letním čísle 
Zpravodaje, nejdříve odpovídal šéfredaktor Zpravodaje PhDr. Václav Tichý na dotazy 
k zařazování a krácení příspěvků. Zdůraznil, že jejich příspěvky přišly 7 dnů po uzávěrce a že se 
již nepodařilo zajistit vyjádření druhé strany. Podle názoru tazatelů mělo být proto vydání 
o několik dnů zdrženo, než aby se čekalo se zveřejněním názorů obou stran až do září. Zastupitel 
Špaček navrhl zpracovat statut redakční rady jako výboru zastupitelstva, ale návrh nebyl schválen. 

V kauze zástavby proluky náměstí navrhl zastupitel Špaček zpracovat právní audit 
s ohledem na rizika vyplývající z dosavadních kroků. Ani tento návrh nebyl schválen. Jeho 
zastánci obvinili vedení města z neochoty se tím zabývat v situaci hrozících finančních postihů. 
Radní Ing. Stuchlík označil návrh za populistický, protože nemá jasné právní zadání, a právnička 
Městského úřadu zdůraznila, že podle šetření Policie ČR a Ministerstva vnitra byl postup města 
bezchybný. 

ZM schválilo nakonec smlouvy o výkupu pozemků pro obchvat Kovohutí (211 m2 za 
21.100,- Kč) a pro lávku přes Labe (1490 m2 za 223.500,- Kč). 

Rada města zasedala 6. Vzala na vědomí vyjádření legislativně-právního oddělení Svazu 
měst a obcí k jednacím řádům Rady města a Zastupitelstva města, které na nich neshledalo žádné 
nedostatky. Rada se sešla mimořádně ještě 13. a schválila Smlouvu o budoucí smlouvě kupní 
s firmou TOS na odkoupení celkem 30.782 m2 plochy pro budovanou komunikaci továrním 
areálem za 200,- Kč/m2. 

6. – 9. se členové Spolku přátel čelákovického muzea zúčastnili Polabského knižního 
veletrhu na Výstavišti v Lysé nad Labem. Městské muzeum se na něm jako v minulých letech 
prezentovalo výstavkou z muzejních sbírek. Vzhledem k rostoucím cenám nájmu se rozhodli 
svou účast tímto rokem ukončit. 

Od 6. do 29. vystavoval v Galerii U Radnice Evy Bačové akad. malíř Pavel Berger. Na 
vernisáži zahráli Tomáš Hádek a Petr Baťa. 

14. – 16. se v chovatelském areálu na děkanství konala 29. okresní výstava zvířat se 
soutěžemi chovatelů drobného zvířectva, jimž bylo uděleno 55 čestných cen a 2 poháry. 470 
platících a 670 dětských návštěvníků (školy a děti do 15 let zdarma) vidělo 279 králíků, 191 
holubů, 160 ks drůbeže, 163 okrasných ptáků, dále morčata, akvarijní rybky a zvířata v teráriích 
(příloha č. 45/07). 

15. se na zahradě Městského domu dětí a mládeže konalo zábavné odpoledne pod 
názvem Řemesla hrou. Návštěvníci si vyzkoušeli vyřezávání, výrobu svíček, tkaní, pletení 
košíku, barvení, vystřihování z papíru, malbu, potisky textilu a mohli vyhrát cenu v kvízu na téma 
historie řemesel a současné výtvarné zpracování. Firma Jokey Mochov sponzorsky uhradila 
materiál za dětské účastníky. V sídle MDDM byla otevřena výstava vítězných prací soutěže 
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Řemesla Polabí vyhlášené 1. června v 7 tematických okruzích a 4 věkových kategoriích. Cenu 
sympatie dostala loutka piráta Jany Zavadilové (příloha č. 46/07). 

15. se také běžel 45. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém na stadionu 
v Houštce za účasti 35 běžců. Čelákovičtí běžci se letos neumístili na předních místech. Vyhrál 
Ondřej Beran z klubu Loko Trutnov, jenž uběhl 17716 m. Miroslav Pařízek z TJ Spartak 
Čelákovice obsadil 13. místo s 14772 m a Luboš Rýdlo 18. místo s 14065 m. 

Ve čtvrtek 20. byla vernisáží zahájena čtyřdenní výstava jedlých, nejedovatých a 
jedovatých hub v chovatelském areálu na děkanství. Vernisáž za účasti 30 hostů byla uspořádána 
na oslavu 45 let Mykologického kroužku v Čelákovicích, jednoho z nejstarších v ČR. Počasí letos 
houbám přálo, a tak se členům kroužku podařilo sebrat přes 250 druhů vyšších hub z hor i nížin 
(Šumava, Mělnicko, Českolipsko, Jizerské hory). Mezi vzácné patřily kozák dubový, křemenáč 
dubový, holubinka olšinná, hadovka valtická, hvězdovka Pouzarova, čirůvka žabí ad. V soutěži 
„Nejlepší konzerva“ se hodnotily houby ve sladkokyselém nálevu a další houbařské výrobky. 

22. se ve výstavní síni Městského muzea konala vernisáž výstavy „Kresby, grafika, 
obrazy“ představující již počtvrté dílo Rudolfa Fleka. Výstava zahrnuje umělcovu tvorbu od 60. 
let: Naivistické a abstraktní obrazy, koláže, ilustrace, pohlednice a originální kresby tužkou 
zachycující přírodní a industriální památky Čech. Výstava byla otevřena do 14. října (příloha 
47/07). 

22. pokřtil známý recesista Ladislav Čermák svou první knihu „Zahradní slavnost, ale 
bez Vaška“ ve svém domě Ve Vrbí č. 157 za účasti několika desítek pozvaných hostů. Kniha 
obsahuje veršované reflexe vlastních zážitků a veršovanou satiru. Po představení knihy následoval 
křest CD Hany Moravcové a na závěr drama „Zeman Káleč“ s autorem v hlavní roli, jež 
svérázným způsobem vykládá dějiny města a nabízí divákům i aktuální narážky na soudobé 
poměry v obci: Káleč očekává na hrádku Vokáleč útok svého soupeře zemana Čeláka z Čelákova. 
Nakonec Čelákovi podléhá jsa smrtelně zasažen sekyrou do hlavy při spravování prkýnka na 
latríně. Úspěch měla i následující báseň o Kálečově smrti s doprovodem dětských kreseb v duchu 
kramářských písní. Káleč podle ní zahynul v poli na místě velkoprodejny Plus a jeho kosti objevil 
až archeolog Jaroslav Špaček (příloha 48/07). 

29. uspořádal Osadní výbor Záluží 2. ročník Běhu dětí Zálužím. Závodilo 33 dětí od 6 
do 15 let a na 7 kontrolních stanovištích poznávaly ptáky, zvířata atd. Ceny pro vítěze 
sponzorovalo měst, prodejna Coral, J. Žižka, L. Forejtová a M. Mužík. 

29. pořádal 1. čelákovický klub vodáků a potápěčů 3. kolo Mistrovství ČR ve slalomu 
na motorových člunech. Výsledky uvedeny v oddíle Sport. Soutěžilo se zároveň o Pohár města 
Čelákovic v soutěži družstev, který předal domácímu klubu jako vítězi místostarosta Petr Bařina. 
Město dotovalo akci částkou 3.000,- Kč. 

 
 

ŘÍJEN 
 

Počasí: Říjnové počasí bylo až do 18. ve znamení babího léta. Do 6. bylo oblačno 
s občasným slabým deštěm, ranními teplotami +7°C až +13°C a odpoledními 16°C až +18°C, od 
7. do 18. pak již bylo polojasno až jasno s odpoledními maximy +13°C až +18°C, avšak rána byla 
vzhledem k jasné obloze velmi chladná, od +10°C po nulu. 14., v obvyklé době, přišel první 
podzimní noční mrazík. 18. – 31. již vládlo typické podzimní počasí s proměnlivou oblačností a s 
častými přeháňkami, ráno bylo +8°C až +4°C a odpoledne +6°C až +11°C. 

Říjnový Zpravodaj města Čelákovic otiskl repliku opozičních zastupitelů na 10 otázek, 
jež jim o měsíc dříve položilo 11 zastupitelů koalice. Zopakovali v ní své názory na výhodnost 
nabídky firmy Emity pro zástavbu proluky náměstí (příloha č. 49/07). 
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Letošní Týden knihoven 1. – 5. byl uspořádán pod heslem Knihovnická bašta. Výstava 
amatérských tvůrců byla zaměřena na umění našich zahrad, děti vyráběly v dětském oddělení 
pohyblivé motýly a prostorové obrázky zahrad pod vedením Lucie Ulíkové z občanského 
sdružení Magráta. Na prvním Večeru autorského čtení 1. října vystoupili mj. tři čelákovičtí autoři, 
kteří své prvotiny již vydali – Helena Babická, Vladimír Pavlovič a Tomáš Petrův. Do knihovny 
zavítala 2. října cestovatelka Mgr. Ilona Füzéková, tentokrát s vyprávěním Stopem po Tanzánii 
doplněným promítáním fotografií. Páteční Den otevřených dveří přilákal do knihovny přes 200 
návštěvníků (příloha č. 50/07).  

2. rezignoval Ing. Vilibald Knob na členství v komisi Rady města pro propagaci, kulturu 
a cestovní ruch. 

2. se konal letos druhý benefiční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie pořádaný 
Spolkem pro varhanní hudbu, o.s., k získání prostředků pro obnovu kostelních varhan. Vystoupil 
pražský varhaník Pavel Černý a vedoucí skupiny Musica Florea Marek Štryncl s hrou na barokní 
violoncello a provedli mj. skladby Jana Zacha a J. S. Bacha (příloha 51/07). 

3. proslovil bývalý zahraničněpolitický redaktor Práva a nyní redaktor Českého rozhlasu 
Břetislav Tureček, zabývající se Blízkým a Předním východem, přednášku „Záhadná Libye“ 
v Síni Jana Zacha v Městském muzeu. Akci pořádanou SPČM sponzorovali MUDr. M. Čeňková 
z Brandýsa n. Labem, manželé Chourovi, Dr. Snítilá, L. Holý a Město Čelákovice (příloha 52/07). 

Rada města 4. schválila smlouvu s firmou PSVS, a.s., Praha 10 na výstavbu komunikací 
v akci Sedlčánky – jih a vybrala firmu J. Brož-Elektroservis z Týnce nad Labem jako dodavatele 
veřejného osvětlení v akci Stankovského IV. 

9. uspořádalo Mateřské centrum již tradiční „Velké závody pro malé děti“ v Sadech 17. 
listopadu. Pravidla byla jednoduchá: Ujet na dětských vozidlech všeho druhu (koloběžky, tříkolky, 
odstrkovadla, kolečkové brusle, bicykly) určenou trať v nejkratším čase (příloha č. 53/07). 

Sobota 20. patřila v Kulturním domě 8. ročníku hudebního festivalu Jinej přístup. 
Vystoupila slavná kapela Psí vojáci s Filipem Topolem, dále místní Kulturní památka, lyská Syrea, 
freejazzová Léčba neklidem a Poetic filharmony, jež svůj styl charakterizuje jako „progressive jazz 
hard groove“. Důkazem smyslu pro humor a pro sebeironii pořadatelů bylo vystoupení 
smyčcového Kaprova kvarteta s díly Dmitrije Šostakoviče a Františka Chauna (příloha č. 54/07). 
V předsálí byla k vidění zajímavá prezentace Sdružení dobrovolných aktivit Inex pod názvem 
Cesta životem, cesta světem aneb Rozvojové země očima dobrovolníků, na níž své 
fotografie vystavovali Petr Němeček (Mosambik), Jan Langer (Keňa), Simona Šafaříková 
(Mongolsko), Magdaléna Horová a Tomáš Lindner (Zambie) a Lukáš Policar (Jemen). 

Vernisáž výstavy autografů významných hudebních skladatelů 18. – 20. století nazvaná 
Z dílny hudebních skladatelů se konala v Městském muzeu rovněž 20. Exponáty byly 
zapůjčeny z Muzea české hudby a doplněny z vlastních sbírek o regionální skladatele. Sólisté 
Komorního sdružení Jana Zacha zahráli část Zachovy Stabat mater a novinku Jiřího Gemrota 
Žertování s Janem Zachem, Jan Wieser z dramatického oddělení ZUŠ přednesl část povídky 
Jakuba Arbesa o Zachově dětství. Průvodní slovo pronesl zasvěcený hudební znalec RNDr. Jan 
Králík. Výstava nazvaná byla otevřena do 11. listopadu (příloha č. 55/07). 

Po vernisáži byla zahájena doprovodná výstava ve foyeru Základní umělecké školy 
Z historie hudebních rukopisů a tisků, vycházející z materiálů městského muzea a zaměřená 
na místní a regionální skladatele a hudebníky. Připomněla nejen Emila Kaplánka, ale i městského 
kapelníka a učitele hudby Aloise Balvína (*1901 ve Vykáni) a Františka Kovaříka (1858 – 1936), 
skladatele, kapelníka a sbormistra v Baltimore v USA (příloha č. 56/07). 

24. vystoupil v Síni Jana Zacha Městského muzea Zámecký saxofonový kvartet 
z Brandýsa n. Labem ve složení Josef Žemlička, Petr Bartoň, Miroslav Lambert a Jaroslav Dlask 
se skladbami nejen jazzovými (Ježek, Gershwin, Ellington), ale i klasickými (Mozart, Strauss, 
Dvořák). Koncert uspořádal SPČM za přispění mnoha sponzorů. 
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V neděli 28. dopoledne uspořádala místní organizace ODS vzpomínkové shromáždění 
u pomníku padlých na náměstí k výročí vzniku Československé republiky r. 1918. Krátký projev 
před asi 10 účastníky přednesl zastupitel za ODS Ing. Josef Šalda. Vedení města položilo květiny 
k pomníku již ve středu 24.   

Vedle zástavby proluky na náměstí byl dalším horkým politickým tématem podzimu také 
osud zdravotního střediska. Zastupitel za Stranu zelených Mgr. Marek Skalický vytkl 
místostarostovi, že se před prodejem střediska v květnu t. r. iniciativně nesnažil o jeho koupi, 
a tím že ohrozil budoucí poskytování zdravotní péče soukromými praktickými lékaři. Starosta 
v několika příspěvcích ve Zpravodaji rekapituloval 15leté marné úsilí o převod střediska do 
vlastnictví města. Do roku 2002 chtěl stát objekt privatizovat formou veřejné soutěže, po roce 
2006 Středočeský kraj odmítl oddělení střediska od brandýské nemocnice, protože systém 
zdravotní péče není v kompetenci města. Firma PP Hospitals, jež nemocnici s čelákovickým 
střediskem v květnu 2007 koupila, nechce objekt prodat, protože ho buď prodá vybranému 
zájemci, nebo v něm bude lékařskou péči provozovat sama. Město se proto spoléhá na prostory 
plánované pro potřeby zdravotnictví v polyfunkčním domě na náměstí a v plánovaném domě 
občanské vybavenosti za CMC (příloha 57/07). 

   
 

LISTOPAD 
 

Počasí: V první polovině měsíce přecházely od západu četné frontální systémy se silným 
větrem a častými dešti. Ranní teploty klesly z +8°C na nulu a odpolední z +13°C na +2°C. 
V noci na 10. napadl první sníh, sněžilo také 11. Od 17. do 24. vládla nepříjemná inverze se 
zataženou oblohou a stabilními teplotami od nuly po +5°C, od 25. klesaly ranní teploty k -4°C, 
odpoledne bylo nejvýše +1°C. 25. – 26. opět slabě sněžilo a sníh se udržel do 29.  

Rada města zasedala 1. a 12. Přijala nabídku firmy Vertikál Chrudim, s.r.o., na 
rekonstrukci střech domů č. 1178 a 1179 a nabídku místní firmy Miroslav Brož na rekonstrukci 
přípojek a elektroinstalace v těchto domech. 

V sobotu 3. sloužil bohoslužbu k ukončení přístavby Husova sboru patriarcha Církve 
československé husitské ThDr. Tomáš Butta, ThD. Odpoledne pak vystoupil pěvecký sbor 
Effatha z Církve bratrské. Blíže v oddíle Církve. 

12. přednášel PhDr. Jaroslav Vrchotka, CSc., bývalý ředitel Knihovny Národního muzea, 
v Městské knihovně o tzv. Ďáblově bibli (Codex gigas). Zájem o tuto ve veřejnosti málo 
známou rukopisnou bibli s celostránkovým vyobrazením ďábla byl vyvolán jejím zapůjčením na 
výstavu v pražském Klementinu. Rukopis byl odvezen rabujícími švédskými vojsky z Prahy 
r. 1648 a je dodnes ve vlastnictví švédského státu. 

13. oslavila Základní umělecká škola Jana Zacha promenádním koncertem 60. výročí 
znovuotevření školy. Byla zřízena již r. 1940 jako Městská hudební škola, ale hned za rok byla 
její činnost zastavena. Obnova školy se datuje k 5. 3. 1947. Prvním jejím ředitelem byl Rudolf 
Pospíšil (do 1948), dále Jakub Kazda (1948-50), Vratislav Beránek (1950-57) a Arnošt Kropáč 
(1957-78). Od r. 1978  je jejím ředitelem Mgr. Bohumír Hanžlík. R. 1978 byl zřízen výtvarný 
obor, r. 1981 obory literárně-dramatický a taneční. Na škole působilo za 60 let kolem 200 
pedagogů (příloha č. 58/07). 

33. ročník Večerního běhu městem Čelákovice–Memoriálu Rudolfa Vichery se 
běžel 16. a 17. za účasti 233 běžců. Bylo kolem nuly, první den jasno, ale druhý den inverze a 
mrholení. Překvapením ročníku byla devítiletá Carmen Beshir, která běžela za juniorky a zvítězila 
na trase 3000 m časem 11:59 min. Kategorii žen do 35 let vyhrála Radka Vodičková z RPG Brno 
(3000 m za 10:38 min), kategorii žen nad 35 let Milena Hovorková z TJ Petřiny Praha. Hlavní 
kategorii mužů vyhrál Ivan Čotov z Lubné (6500 m za 20:02 min.), nejlepší čelákovický běžec 
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Martin Matoušek na 18. místě doběhl v čase 27:05  min. V nejstarší kategorii mužů 60 – 69 let 
zvítězil na stejné trati Miroslav Říha ze Sokola Sadská časem 26:37 min.   

Od 17. až do ledna r. 2008 vystavovalo Městské muzeum ve vstupní místnosti některé 
nové přírůstky ze svých sbírek od jubilejní výstavy r. 2003, mj. uniformy, kroje, kněžské ornáty, 
osobní dokumenty, pohlednice, nerosty a výrobky ze skla. Tyto předměty většinou darovali 
Muzeu místní občané. 

19. rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o sloučení ZŠ J. A. Komenského 1586 
(dříve Zvláštní škola) se ZŠ Brandýs n. Labem-Stará Boleslav, Školní 291. Čelákovická zvláštní 
škola k 31. 12. 2007 zanikla jako právní subjekt a 1. 1. 2008 převzala brandýská zvláštní škola 
všechna její práva a závazky.  

23. uspořádal Městský dům dětí a mládeže soutěž pro 5členná družstva 4. ročníků 
základních škol v Čelákovicích, Zelenči, Mochově a Jirnech Bezpečně po městě, zahrnující 
chůzi po městě podle dopravních značek, dopravní test, test první pomoci a poznávání 
dopravních značek. 

23. se v sále ZUŠ konala oslava 70. narozenin dlouholetého ředitele Základní umělecké 
školy, aktivního skladatele, muzikanta, kapelníka a výtvarníka Mgr. Bohumíra Hanžlíka (příloha č. 
59/07). 

Od 24. 11. do 13. 1. hostila výstavní síň Městského muzea výstavu „Vánoce – čas 
rozzářených dětských očí aneb Co nadělil Ježíšek dětem pod stromeček“. Výstava 
připravená Jaroslavem Špačkem a kurátorkou sbírek Miloslavou Marešovou se soustředila na 
dětské hračky z 20. století (dřevěné pokojíčky, vláčky, panenky, kočárky, loutková divadla). 
Majitelé dobových hraček, kteří je pro tuto výstavu zapůjčili, je po jejím skončení většinou Muzeu 
věnovali. 

26. besedoval s občany v zasedací místnosti Technický služeb předseda poslaneckého 
klubu ODS Petr Tluchoř z Brandýsa n. Labem za přítomnosti zastupitelů za místní organizaci 
strany. 

27. vyprávěl častý host v Městské knihovně, Mgr. Ilona Füzéková, o své cestě po Jižním 
ostrově Nového Zélandu. 

29. zasedalo Zastupitelstvo města. Při projednávání rozpočtu města na rok 2008 
požadovali opoziční zastupitelé dvoukolové projednání nyní a v prosinci, protože nesouhlasili 
s investičními prioritami vedení města (rekonstrukce komunikací) a upřednostňovali opravu a 
výstavbu škol a čističky odpadních vod. Jejich stanoviska a názor starosty byly otištěny 
v lednovém Zpravodaji (příloha 60/07). Přestože se podle usnesení ZM z 5. září měla schůze ZM 
konat také v prosinci, návrh nehlasovat pro rozpočet neprošel a prosincové zasedání ZM nebylo 
vůbec svoláno. Stejně tak byl koalicí zamítnut návrh zastupitele Studničky na svolávání ZM 
10krát ročně kromě července a srpna z důvodu neúnosně dlouhých schůzí v současném režimu 
(běžně přes půlnoc).  

Vlekoucí se spor zastupitelů o podobu zápisu z jednání ZM 21. června měla rozpačitý 
závěr. V září byl za úplatu pořízen doslovný zápis jednání, a přesto nebyl schválen jako platný. 
Spolu se zápisem pořízeným zastupitelem Špačkem bude jen archivován a jako platný byl 11 hlasy 
koalice schválen původní zpochybňovaný zápis. Jeden z autorů Demografické studie vývoje 
obyvatelstva ve městě do r. 2030, RNDr. Tomáš Kučera, CSc., z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy ji představil zastupitelům. Vyplývá z ní očekávaný trvalý růst počtu 
obyvatelstva s důsledky pro technickou infrastrukturu města i pro kapacitu školních budov. 

ZM schválilo 16 smluv o prodeji bytů v domech V Prokopě oprávněným nájemcům a 4 
smlouvy o prodeji bytů V Prokopě obálkovou metodou. V závěru diskuse o znečišťování 
životního prostředí ve městě přijalo ZM 12 hlasy převážně opozičních zastupitelů návrh Mgr. 
Špringra na zřízení výboru pro problematiku životního prostředí ve městě. Po diskuzi nad 
stížnostmi obyvatel ul. P. Jilemnického na škody způsobené nadměrným dopravním zatížením 
ulice po zavedení jednosměrného provozu v lokalitě byla přijata 2 usnesení: O aktualizaci 
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organizace dopravy v oblasti mezi ul. Masarykovou, Rumunskou, Vašátkovou a Bratří Čapků a o 
přípravě studie organizace doprav v centru města. 

ZM schválilo příspěvek 50.000,- Kč brandýské nemocnici na úhradu nákladů při 
pohotovostním ošetřování občanů Čelákovic v 2. pololetí r. 2007 a návrh starosty města 
zakoupit pozemek pod zdravotním střediskem od společnosti SALMED za částku max. 750.000,- 
Kč. Firmě StemprOK, s.r.o., Praha 9 byl prodán poslední volný pozemek v průmyslové zóně Jih 
(6001 m2 za 4.011.000,- Kč) a firma mj. přispěje městu na vybudování komunikace částkou 
300.000,- Kč. ZM také schválilo výši poplatku za zpracování komunálního odpadu v r. 2008 na 
480,- Kč za osobu. 

Státní podnik Povodí Labe dokončil na podzim opravu stavební části plavební komory 
výměnou obkladů levé komorové zdi. Původní obklad kyklopským zdivem byl odstraněn 
a nahrazen betonovými prefabrikáty, kompletně byla vyměněna elektroinstalace a část oplocení. 
Cena díla 35 mil. Kč byla dotována fondem rozvoje plavebních cest Evropské unie.  

 
 

PROSINEC 
 
Počasí: 1. – 12. přecházely četné frontální systémy od západu a přinesly četné, ale jen 

slabé dešťové přeháňky a silný vítr. Oteplilo se, ranní teploty kolísaly mezi +2 až +8°C a 
odpolední mezi +4 až +11°C. Od 13. se citelně ochlazovalo a 16. – 30. uzavřela město inverze 
s celodenním mrazem. V 12 mrazivých dnech zamrzlo Grádo a mohlo se bruslit. Teploty se 
měnily jen málo, ráno od -5°C po -2°C (nejnižší teplota 19.) a odpoledne od -3 po -1°C. Po 28. se 
mírně oteplilo, ráno byla nula a odpoledne do +2°C. 

Ve Zpravodaji města Čelákovic reagovala právnička Městského úřadu Mgr. Ivana 
Kašpárková na často kritizovaný zvyk užívání iniciál místo plných jmen v zápisech a 
usneseních ze schůzí Rady a Zastupitelstva města. Poukázala na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu, jenž nejmenované město pokutoval právě za to, že na internetu zveřejnilo plná znění 
těchto usnesení. Občan má podle ní právo nahlédnout na Městském úřadě do usnesení a do 
zápisu z jednání ZM v plném znění. 

1. se utkalo 126 hráčů 16 týmů v 10. ročníku turnaje Bohuslav-Gambrinus Cup v bandy 
hockey. V 32 zápasech padlo 137 gólů. Zvítězilo družstvo Černý koně z Brandýsa nad Labem, 
druhý byl HC Yetti a třetí Sparta Radost, loňský vítěz. Turnaj sponzorovali místní podnikatelé, 
Město Čelákovice přispělo částkou 3.000,- Kč. 

Adventní a vánoční kulturní program ve městě byl tradičně bohatý. Jmenujme vánoční 
koncert Orchestru Václava Hybše 27. 11., koncert pěveckých sborů gymnázií v Brandýse nad 
Labem a v Ostravě v Husově sboru 30. 11., výstavu keramického betlému na nádvoří ZUŠ, 
Mikulášskou nadílku v MDDM 5. 12., vánoční koncert a vánoční vystoupení tanečního oboru 
ZUŠ 11. a 12. 12. (příloha 61/07). Komorní soubor Jana Zacha hrál pod taktovkou Bohumíra 
Hanžlíka a s vokálním doprovodem brandýského Kris kros kvintetu na 7 vánočních 
koncertech: 6. v Krajském muzeu v Plzni, 13. v Horních Počernicích, 14. v Jirnech, 15. na 
Velvyslanectví ČR ve Vídni pro krajanské sdružení „Nová vlast“ (Město dotovalo tento koncert 
částkou 10.000,- Kč), 16. v Městském muzeu, 18. v Kulturním domě a 20. na brandýském zámku. 

3. – 21. bylo možno zažít Advent v Městské knihovně. Knihovnice připravily 
tematickou výstavu knih, setkání pod vánočním stromkem pro prvňáčky a program o duchu 
Vánoc s Charlesem Dickensem pro žáky 5. tříd. 

4. se za účasti asi 30 osob konalo v Síni Jana Zacha setkání s Milanem Paumerem 
(*1931), členem skupiny bratří Mašínů, jejíž příběh se dotkl také Čelákovic. 28. 9. 1951 přepadli 
stanici Sboru národní bezpečnosti v Čelákovicích, aby si opatřili zbraně nutné k chystanému 
útěku na Západ, a z obav před prozrazením zabili svázaného a omámeného strážmistra Jaroslava 
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Honzátka. Není divu, že postoj k nim je dodnes v české společnosti i v Čelákovicích vyhraněný; 
bezvýhradný souhlas s jejich činem na jedné straně a zásadní nesouhlas na straně druhé. Setkání 
zorganizoval zastupitel Václav Špaček s pomocí skautského pracovníka Petra Maišaidra, bývalého 
disidenta a v letech 1995 – 2007 dokumentaristy Ústavu dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu. Přítomna byla též televizní režisérka Kristýna Vlachová. Po historickém úvodu P. 
Maišaidra vylíčil M. Paumer podrobně útěk a další osudy jejich skupiny. Na začátku se beseda 
neobešla bez vzrušených střetů. Čelákovický občan Ing. Vladimír Bašus řekl M. Paumerovi do 
očí, že je vrah, a V. Špačkovi vyčetl, že se zde „producíruje s takovými lidmi“. Přítomný synovec 
strážmistra Honzátka vyslovil názor, že skupině šlo jen o to dostat se na Západ, nikoli o boj proti 
komunismu. Na Bašusovu otázku, co cítil, když v Čelákovicích vraždil, odpověděl M. Paumer, že 
cítil uspokojení. Zastupitel Ing. Josef Šalda (ODS) vyzval všechny, kteří chtějí rušit, aby odešli. 
Přítomný člen Rady města Vladimír Duník (KSČM) vyslovil názor, že čelákovická akce byla 
sprostou vraždou a po prohlášení „mně se z vás nechce zvracet, ale blejt“ odešel. 

M. Paumer zdůraznil, že nešlo o sobecký pokus dostat se na Západ s vidinou vlastního 
blahobytu. Členové skupiny, kterým se útěk povedl, vstoupili dobrovolně do armády USA s cílem 
bojovat proti komunismu i s nasazením vlastního života. Připomněl také, že formu a míru 
konfrontace s ozbrojenou mocí komunistického režimu si při útěku nezvolili sami, nýbrž museli 
volit adekvátní účinné prostředky (příloha č. 62/07). 

Období, kdy nízký počet otevřených přepážek na čelákovické poště nutil občany stát 
v dlouhých frontách, vyvrcholilo 5. úplným uzavřením pošty pro vysokou nemocnost úřednic. 
V příštích dnech zde zastupovaly pracovnice z Brandýsa n. Labem a z Mladé Boleslavi. Nízká 
nezaměstnanost v Praze a v jejím okolí a relativně nízké platy poštovních zaměstnanců vedou 
k nezájmu o tuto práci.  

Rada města jednala 5. Pro rok 2008 schválila vodné ve výši 30,92 Kč a stočné ve výši 
22,30 Kč, tj. celkem 53,22 Kč/m3 vody (v tomto roce činila cena 1 m3 vody 47,37 Kč, vzrostla 
tedy o 12,34%). Rada zrušila komisi pro propagaci města, kulturu a cestovní ruch a odvolala 
všechny její členy.  

5. uspořádal Městský úřad tradiční předvánoční setkání seniorů v Kulturním domě 
nazvané Písničky, které nestárnou. Kapela Zdeňka Švancara „Radost a Veselinka“ zahrála jak 
lidovky, tak písničky ze Semaforu, filmové a populární melodie. 

V novém jízdním řádu na železnici platném od 9. byl zrušen pásmový tarif a zavedeny 
ceny podle kilometrů. Dosud stála jednosměrná jízdenka na pražské Masarykovo nádraží v pásmu 
26 – 30 km 40,- Kč a zpáteční jízdenka 53,- Kč. Výhodná byla také přestupní jízdenka Pražské 
integrované dopravy za 30,- Kč umožňující cestu vlakem a pražskou městskou dopravou po dobu 
150 minut. Cena jednosměrné jízdenky zůstala, zato cena zpáteční vyskočila na 72,- Kč. Zdražily i 
traťové jízdenky do Prahy: týdenní z 227,- na 240,- Kč, měsíční z 756,- na 840,- Kč a čtvrtletní 
z 2.016,- na 2.220,- Kč.   

10. byly v Mladé Boleslavi vyhlášeny výsledky ankety Sportovec Středočeského kraje za 
rok 2007. V ostré konkurenci olympioniků a mistrů světa získala Denisa Barešová, závodnice ve 
sportovním aerobiku, 9. místo v kategorii jednotlivců. 

13. uspořádaly místní školy a MDDM 1. ročník „Vánoční laťky“, soutěže ve skoku 
vysokém, v tělocvičně ZŠ ul. J. A. Komenského 414 za účasti 34 děvčat a 47 chlapců. První místa 
v kategoriích obsadili: mladší žákyně – Gabriela Linhartová, Gymnázium, 145 cm; starší žákyně – 
Nikola Strachová – ZŠ Kostelní, 140 cm; mladší žáci – Filip Kučera, ZŠ J. A. Komenského, 147 
cm; starší žáci – David Schwägerl, ZŠ J. A. Komenského, 168 cm.   

13. byli do Úval pozváni nejlepší sportovci Českého svazu tělesné výchovy z okresu 
Praha-východ. Mezi odměněnými byli Jan Hakl za 3. místo na Mistrovství Evropy kategorie M5 
v soutěži mládeže na motorových člunech, Michal Fridrich za 2. místo na Mistrovství světa 
v kategorii M4, Michal Petržel za 2. místo na Mistrovství Evropy kategorie M3 ve slalomu a 
Denisa Barešová za 3. místo na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku v kategorii žen. 
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13. vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie pražský pěvecký sbor Octopus pragensis 
pod uměleckým vedením Petra Daňka v pořadu Adventní a vánoční skladby renesance. Uvedl 
skladby mj. Orlanda di Lassa a Jacoba Clemense non Papa. Koncert uspořádal Spolek pro 
varhanní hudbu jako třetí benefiční koncert v tomto roce (příloha č. 63/07). 

15. se v modlitebně Husova sboru konalo ekumenické shromáždění věřících na téma 
Advent z pohledu křesťanské tradice, advent v poezii a v písni, advent v lidových zvycích.  

17. vyloupil neznámý pachatel veřejný telefonní automat a odcizil z něj 3.000,- Kč, ale 
způsobil přitom škodu na zařízení ve výši 40.000,- Kč. 

17. – 19. pobývala ve městě delegace partnerského italského města Trescore 
(provincie Bergamo, region Lombardie), již tvořili starosta města Alberto Finazzi, místostarosta 
Stefano Oldrati, do jehož kompetence spadá kultura a školství, a učitelky tamější střední 
technické školy Maria Basile a Lucia Trimarchi. Navštívila Gymnázium, prohlédla si brandýský 
zámek s odborným výkladem jeho správce PhDr. Milana Nováka v dragounské uniformě a 
s perfektní italštinou, vyslechla vánoční koncert v Kulturním domě, navštívila vánoční výstavu 
v Městském muzeu, skanzen v Přerově nad Labem a ateliér Kuba v Kersku. Starosta Finazzi 
tlumočil starostovi Čelákovic Ing. Klicperovi zájem podnikatelů z oblasti Trescore na spolupráci 
s čelákovickými podnikateli. Po celou dobu náročného programu neúnavně tlumočila Ing. 
Dagmar Málková z Gymnázia.   

19. se v Městském bazénu konal městský přebor v plavání pro III. a IV. kategorii žáků 
v 18 disciplínách za účasti 81 plavců ze ZŠ Kostelní, ZŠ J. A. Komenského 414 a z Gymnázia. 
Jako hosté se závodů účastnili také žáci Open Gate – Boarding School v Babicích u Říčan 
(soukromé osmileté gymnázium). 

20. provedl nymburský pěvecký sbor Vox nymburgenis a komorní orchestr Dykyta mši 
Zdeňka Lukáše „Radujme se všichni v Pánu“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Koncert 
uspořádal SPČM. 

Městské muzeum vydalo v prosinci Kroniku města Čelákovic II (1940 – 1947) a 20. 
zahájilo její prodej v ceně 400,- Kč/výtisk. Rukopis této „válečné“ kroniky sepsané Františkem 
Vlasákem je uložen v Městském muzeu. Text revidovali doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc. a Mgr. 
Božena Kašparová, editorem byl Jaroslav Špaček. Vydání kroniky v počtu 600 výtisků bylo 
spolufinancováno tržbou z prodeje 1. dílu a z příspěvků těchto dárců: Alena a Ing. Vladimír 
Bašusovi, Štěpánka Gebellová, Mgr. Jindra a Ing. Luboš Chourovi, MUDr. Svatopluk Ježek, Ing. 
Jiří Kořínek, Miroslav Leypold Iglo, Josef Pátek, Jindřich Procházka, Josef Seidl, Mgr. Marek 
Skalický, PharmDr. Helena Snítilá, Ludmila a Karel Schebestovi, Petr Studnička, Milan Tichý, Jiří 
Tykač, Eva Wachtlová, Advokátní kancelář Pejchal, Nespala a spol., Emity Management, s.r.o., 
Praha 3, místní sdružení ODS Čelákovice, místní organizace a okresní výkonný výbor ČSSD, 
místní organizace KSČM, okresní organizace US-DEU Nymburk, Restaurace a řeznictví 
U Bohuslavů, s.r.o., a Spolek přátel čelákovického muzea.  

22. přivezli vlakem z Prahy čelákovičtí skauti „betlémské světlo“. Tradice roznášení 
světla zažehnutého v Betlémě vznikla v rakouském rozhlase r. 1986 a po r. 1989 se rozšířila 
i u nás. 

V noci z 23. na 24. zasahovali dobrovolní hasiči proti požáru v obytném domě č. 1356 
V Prokopě. Z bytu vynesli tělo muže středního věku, byt odvětrali a utěsnili. 

Místní nohejbalový oddíl využil těsně před Vánocemi mrazivého inverzního počasí bez 
sněhu a zřídil na svém hřišti přírodní kluziště. 

Také v čelákovické velkoprodejně Albert se na konci roku uskutečnil 8. ročník charitativní 
akce „S Albertem za dětským úsměvem“. Zákazník, jenž nakoupil zboží nejméně za 100,- Kč, 
dostal papírový žeton „Bertík“ a vhodil ho do průhledné pokladničky. Za každý žeton převedl 
majitel sítě prodejen Ahold 50 haléřů dětskému domovu v Horním Krnsku u Mladé Boleslavi. 
Zákazníci čelákovické prodejny takto poskytli 48.275,50 Kč. 
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31. prosince zanikla Základní škola J. A. Komenského 1586 pro děti se zvláštními 
vzdělávacími potřebami jako právní subjekt a stala se součástí brandýské ZŠ Školní 291. 

Silvestrovské oslavy byly klidné, ohňostroje utichly hodinu po půlnoci. Pohotovost, 
kterou drželo 11 členů Sboru dobrovolných hasičů na stanici po 9 hodin, nemusela být využita. 

 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

Rozpočet na rok 2008 (v tis. Kč) 
Příjmy Daňové 98.624 
 Nedaňové 39.243 
 Kapitálové 33.930 
 Přijaté transfery 6.870 
 Celkem 178.667 
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 255 
 Průmyslová a ost. hosp. odvětví  42.706 
 Služby pro obyvatelstvo 120.032 
 Sociální věci  2.384 
 Bezpečnost a právní ochrana 5.207 
 Všeobecná veřejná správa a služby 29.398 
 Celkem 199.962 

 
Dotace 
Město získalo grant EČ 321 z Fondu na přípravu projektů ve výši 12.430,- Euro na 

zhotovení projektu modernizace mateřské školy v ul. J. A. Komenského 1586.  
 
Městské byty 
Od r. 1996 jsou spravovány organizací Q-Byt, s.r.o., ve vlastnictví města. Na běžné 

údržbářské práce v bytovém hospodářství a na jeho provoz bylo vynaloženo 5.402.000,- Kč. 
Mimo rozpočet Q-Bytu město investovalo do bytového hospodářství 3.987.000,- Kč na výměnu 
oken v ul. Prokopa Holého č. 1444-45, 1170 a 1172, na opravu střechy v č. 1177-78 a na obnovu 
výtahu v ul. Na Stráni č. 1628. Ředitelem Q-Bytu byl Jaroslav Beneš. 

K 31. 12. 2007 vlastnilo město 658 bytů v Čelákovicích a 212 v Milovicích. Byla ukončena 
smlouva se CMC o využívání 14 jejich bytů pro potřeby města.  

Do konce roku byly uskutečněny jen 2 prodeje bytů oprávněným nájemcům: 
ulice č.p. velikost plocha v m2 cena 
V Prokopě 1323 4+1 104,62 586.250,- 
 1330 2krát 2+1 122,51 725.634,- 
Celkem    1.311.884,- 

 
 Zastupitelstvo města schválilo prodej dalších 16 bytů, jenž se uskuteční až v r. 2008: 

ulice č.p. velikost plocha v m2 cena 
V Prokopě 1424 2+1 71,14 426.840,- 
 1424 2+1 65,83 394.980,- 
 1424 2+1 64,03 384.180,- 
 1423 2+1 65,19 391.140,- 
 1423 2+1 6942 416.520,- 
 1423 2+1 64,76 388.560,- 
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 1422 2+1 66,12 396.720,- 
 1422 2+1 67,39 404.340,- 
 1422 2+1 64,61 387.660,- 
 1358 2+1 66,12 396.720,- 
 1358 2+1 63,31 379.860,- 
 1358 2+1 6593 395.580,- 
 1357 2+1 6432 385.920,- 
 1357 2+1 69,11 414.660,- 
 1356 2+1 ? 387.720,- 
 1356 2+1 ? 395.700,- 
 1356 2+1 6817 409.020,- 
 1356 2+1 6685 401.100,- 
 1357 2+1 ? 414.660,- 
Celkem    7.571.880,- 

 
Tzv. obálkovou metodou, tedy nabídce s nejvyšší částkou, byl prodán byt 2+1 

V Prokopě č. 1424 o velikosti 64,7 m2 za 1.303.331,- Kč. 
 
 

PRŮMYSL 
 
Kovohutě Holding DT, a.s., divize Čelákovice 
Firma je členem skupiny DEMONTA Trade SE. Jako akciová společnost vznikla po 

kupónové privatizaci r. 1994. Vyrábí hutní polotovary z mědi a jejích slitin. Nosným programem 
podniku je výroba tyčí, specialitou je výroba kondenzátorových trubek. Ředitelem divize je Bc. 
Ivo Hain. 

 
Rozsáhlý areál bývalého podniku TOS Čelákovice se stal po jeho rozpadu průmyslovou 

zónou, v níž sídlí mnoho firem s různorodým předmětem podnikání. Jmenujme nejvýznamnější:  
 
TOS, a.s. 
Je součástí CTY Strojírenská, s.r.o. Výrobní závod v Čelákovicích vyrábí brusky, 

soustruhy a ozubárenské stroje. Jako nástupce Volmanovy továrny a národního podniku TOS 
Čelákovice je výhradním vlastníkem ochranné známky TOS. 

 
TOS-MET, s.r.o. 
Firma byla založena r. 1994 a odkoupila slévárnu šedé a tvárné litiny od mateřského 

podniku TOS. Pro výrobu tekutého kovu používá dvě středofrekvenční pece firmy ABB 
s výkonem 6 t/hod. Vyrábějí se zde součásti do hmotnosti 15 tun, mj. brzdové bubny, brzdové 
kotouče, čerpadla, bloky motorů, pumpy, tlakové rozvaděče, převodovky a stojany. 

Ředitelem firmy je Ing. Vlastimil Šesták. 
  
V-PLAST, s.r.o. 
Vyrábí plastové obaly. Majitelem firmy je Radmil Větrovec. 
 
Soptík, s.r.o. 
Plnírna oxidu uhličitého a dusíku a prodává také technické plyny včetně propan-butanu. 

majitelem firmy je Zdeněk Klučina. 
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Samat Aluminio Čelákovice, s.r.o. 
Dodává inženýrské a pozemní stavby. 
 
CZ.TECH Čelákovice, a.s. 
Vyrábí a opravuje numericky řízené obráběcí stroje, projektuje strojní a elektrická zařízení 

a staví jednoúčelové stroje. 
 
Demoautoplast, s.r.o. 
Vyrábí kryty airbagů a plastové součásti pro automobilový průmysl. 
 
 

OBYVATELSTVO 
 

K 31. prosinci bylo ve městě trvale hlášeno 10.670 obyvatel (přírůstek za rok 167 obyv.). 
Narodilo se 142 dětí a 93 občanů zemřelo, 311 osob se přistěhovalo a 193 osob se odstěhovalo. 
Počet manželských svazků, do nichž vstoupil vždy nejméně 1 občan města, byl přesně 100. 
V obřadní síni města bylo uzavřeno 52 manželství a na nádvoří Městského muzea 7 manželství 
(poprvé 1. června 2007). 

1. ledna nahradila Pečovatelská služba města Čelákovic, Kostelní 26, dosavadní 
krajskou Pečovatelskou službu se sídlem v Brandýse n. Labem–Staré Boleslavi. Zabezpečuje 
sociální služby v průměru pro 180 občanů nejen z Čelákovic, ale podle zprostředkovatelských 
smluv také z Mochova, Nehvizd, Vyšehořovic a Zelenče. Její vedoucí se stala Dagmar 
Piskáčková.  

V evidenci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu bylo 116 občanů, kteří 
požádali o dávky pomoci v hmotné nouzi, a 54 osob, kterým se vyplácel příspěvek ze zdravotních 
důvodů. Stát jim prostřednictvím Městského úřadu vyplatil celkem 1.440.758,- Kč. Kvóta 
nezaměstnaných se snížila na 1,99%.  

9 osob, z toho 2 manželské páry, žilo v Domě s pečovatelskou službou Na Hrádku č. 462 
a 30 osob v DPS v Kostelní č. 26. 

Vítání občánků se 20. ledna zúčastnilo 14 dětí (7 dívek), 17. února 13 dětí (3 dívky), 17. 
března 14 dětí (7 dívek), 24. března 18 dětí (10 dívek), 28. dubna 16 dětí (8 dívek), 12. května 14 
dětí (10 dívek), 19. května 13 dětí (8 dívek), 6. října 11 dětí (7 dívek), 10. listopadu 10 dětí (5 
dívek) a 15. prosince 17 dětí (11 dívek). Celkem bylo v obřadní síni radnice uvítáno 140 dětí, 
z toho 76 dívek (příloha 64/07). 

Centrum primární prevence občanského sdružení Semiramis z Nymburka provádělo 
pátým rokem Program specifické primární prevence, letos ve 13 třídách 2. stupně ZŠ J. A. 
Komenského 1586 a Kostelní 457, se zaměřením na rizikové chování a zdravý životní styl.  

Centrum terénních programů tohoto sdružení pracuje s uživateli návykových látek v jejich 
přirozeném prostředí a usiluje o zmírnění dopadů užívání drog na samotné uživatele, o prevenci 
infekčních chorob a o ochranu veřejného zdraví. Terénní program v Čelákovicích probíhal již 
sedmým rokem. V říjnu 2007 občanské sdružení změnilo koncepci terénní práce, protože se 
drogové scény regionálně propojují Následující statistické údaje se proto týkají jak Čelákovic, tak 
Brandýsa n. Labem-Staré Boleslavi: 

Počet klientů 51
- z toho injekčních uživatelů drog 25
- z toho mužů 34
Počet kontaktů s uživateli drog 165
Počet nalezených injekčních stříkaček 73
Počet výměn injekčních stříkaček 5281
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V Čelákovicích bylo nalezeno 50 odhozených injekčních stříkaček, z toho 15 ks na cestě 

k železniční zastávce V Prokopě, 10 ks na sídlišti (Stankovského, Na Stráni) a 5 ks v parku 
u Městské knihovny. Věkový průměr klientů byl 25,4 roku. Místo neefektivních lékárenských 
balíčků dodali pracovníci obč. sdružení letáky s informacemi o terénním programu a do 
separačního dvora Technických služeb, Městské policii a Policii ČR  předali kontejnery a pinzety 
k bezpečnému sběru injekčních stříkaček (příloha č. 65/07). Město podpořilo občanské sdružení 
částkou 59.800,- Kč.  

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 

V prosinci minulého roku byly otevřeny Chovatelské potřeby Radany Frajerové 
v Sokolovské ul. č. 558. 

8. ledna po uzavření prodejny v Jiřinské ulici se svatební studio „Pár“ přesunulo do 
Rybářské  ul. vedle Fitcentra. 

22. ledna byl v Masarykově ul. 221 otevřen Second Hand. Jeho vedoucí byla J. 
Sedmerová. 

1. března se prodejna Elektro – zastavárna – bazar Jiřího a Vlasty Smolíkových 
přestěhovala do Masarykovy ul. 323. 

1. května byla otevřena prodejna osobních ochranných pomůcek firmy Quatro D, 
s.r.o., v nové budově v průmyslové zóně poblíž železničního přejezdu směrem na Mstětice. 
V novém areálu je i administrativa firmy a sklad. 

1. června byla otevřena Velkoprodejna Plus v průmyslové zóně Jih. Má otevřeno denně 
od 7 do 20 hodin. 

V červnu zahájil prodej Drůbeží ráj v prostorách bývalé galanterie v Sedláčkově ul. 315. 
Vedoucí prodejny je Andrea Waisová. 

1. července otevřela ambulanci praktického lékaře pro dospělé MUDr. Jana Čejková 
v budově zdravotního střediska ve Stankovského ul. 1643. 

V červenci byla uzavřena prodejna zdravé výživy ve Vašátkově ul. 176 (vchod 
z Masarykovy ulice). Práci zahájila veterinární ordinace MVDr. Martiny Zahradníkové ve 
sportovním areálu v ul. Na Nábřeží 1150. 

V srpnu zahájila činnost nová firma Peckova razítka v Zahradní ul. 78. Majitelkou firmy 
je Dana Pecková. 

1. září otevřeli vietnamští obchodníci prodejnu textilu v prostorách bývalé parfumerie na 
rohu Sedláčkovy a Masarykovy ul. č. 99. Koncem září byla ve zdravotním středisku otevřena 
ordinace klinické psycholožky a psychoterapeutky Mgr. Tatiany Krulové.  

Začátkem října se přemístila cestovní agentura Lenky Kadlecové ze stísněných prostor 
v Sedláčkově ul. 108 do vhodnějšího prostředí bývalé prodejny obuvi v Sedláčkově ul. 52. 
V uvolněných prostorách byla otevřena prodejna „Romance“ Jolany Fenclové nabízející 
drobnou keramiku, dekorační předměty a dárky. V říjnu zanikl salón Anife v Sedláčkově ul. 100 
a po bývalé prodejně zdravé výživy se v Masarykově ul. (adresa Vašátkova ul. 176) usídlilo 
Realitní poradenství. 

1. listopadu bylo otevřeno sportovní Spring centrum v Sedláčkově ul. 105. Vyrostlo za 
15 měsíců na místě hospodářských budov bývalého statku p. Holuba. V přízemí se hraje bowling, 
ricochet, kopaná pro 4 osoby, v patře je tělocvična pro aerobic, posilovna s 30 posilovacími stroji, 
místnost pro spinning s 10 bicykly, sauna a whirlpool. Hostům je k dispozici také kavárna. Na 
nádvoří je malé parkoviště a byt správce; počítá se s posezením u malého vodopádu s kašnou 
v letních měsících. Majitelem zařízení postaveného podle projektu Ing. Jany Procházkové a Ing. 
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Zdeňka Říhy je firma Probosport, a.s. (příloha 66/07). V areálu našla útočiště firma Ilony Šťastné 
poskytující masáže a regenerace, sídlící dříve v pasáži Sluníčko. 

15. listopadu byla v Masarykově ul. 204, v prostorách po bývalém Fotolabu, jenž ukončil 
činnost 30. září, otevřena prodejna oblečení pro volný čas Street 213 Milana Boreckého. 

Farní charita Čelákovice uspořádala na děkanství sbírky obnošeného oblečení 23. – 24. 
dubna a 22. – 23. října. 

Farní charita Neratovice je nezisková organizace, která od roku 1991 působí v okresech 
Mělník, Praha-západ, Praha-východ a Praha 9. V Čelákovicích sídlí dispečink pro okres Praha-
východ, který zajišťuje péči také v Mochově, Vyšehořovicích, Nehvizdech, Úvalech, 
Šestajovicích, Brandýse n. Labem-Staré Boleslavi, Zápech, Zelenči a v Brázdimi. Zdravotní 
ošetřovatelská služba měla 5 zdravotních sester, které poskytovaly služby plně hrazené ze 
zdravotního pojištění, např. odběry biologického materiálu, aplikaci injekcí, infúze, rehabilitaci, 
převazy ran, přípravu a podávání léků. 2 pečovatelky poskytovaly pečovatelské služby, které si 
hradí klient sám nebo s příspěvkem obce, např. donášku obědů, úklid domácnosti, pomoc při 
osobní hygieně, praní, doprovod k lékaři ad. (příloha č. 67/07).  

Vrchní sestrou byla Daniela Bíbová. 
 
Dárcovství krve  
Nemocnice s poliklinikou a Český červený kříž Mělník organizují odběr krve od 

dobrovolných dárců v ordinacích MUDr. Svatopluka Ježka a MUDr. Hany Ježkové každé 
poslední úterý v měsíci. V tomto roce zde darovalo krev asi 150 dárců při celkem 270 odběrech 
(muži 3 – 4krát ročně, ženy méně). Dárci jsou i majitel ordinace MUDr. Ježek a jeho syn. 

Jako každý rok byli místní dárci krve oceněni Jánského plaketami při slavnosti na 
brandýském zámku konané 30. listopadu. 

 
 

VÝSTAVBA 
 

Investiční akce města 
Dešťovou kanalizaci v Sedlčánkách, severně od Družstevní ul., vybudovala firma 

Gasko Kolín do 11. května za 3.985.528,25 Kč. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., 
rekonstruovaly místní komunikace v Sedlčánkách v oblasti Mírové náměstí, ul. Družstevní, 
Jiřinská a U Přívozu. Vybudovaly nové vozovky, vjezdy k domům, přeložily vodoměrné šachty 
v Jiřinské ulici, upravily autobusové zastávky a odvodnily chodníky. Stavba za 8.482.979,23 Kč 
byla zahájena 1. června a ukončena 21. srpna. Pro chatovou oblast v Sedlčánkách vybudoval 
Gasko Kolín tlakovou splaškovou kanalizaci od 11. ledna do 16. února za 534.473,- Kč. 

Výměnu topných kanálů a rozvodů teplé vody z kotelny K20 v Rumunské ulici od 
Sokolovské ul. po ul. Prokopa Holého provedl ITES, s.r.o., Stochov za 3.986.730,- Kč v dubnu a 
v květnu. Následná oprava kanalizace v Rumunské a v Zahradní ul. od 18. června do 5. srpna 
byla přidělena firmě Aquamont, a.s., Mladá Boleslav za 1.657.482,- Kč. V září a v říjnu 
rekonstruovaly PSVS, a.s., v tomto úseku komunikaci za 5.118.000,- Kč. 

Mateřská škola v ul. Přístavní získala dětské hřiště za 481.336,- Kč dodané firmu Hags, 
s.r.o., Praha. 

Na domech č. 1177 a 1178 v ul. Prokopa Holého byly v září a v říjnu opraveny střechy  
za 586.950,- Kč.  

Firma Swietelsky stavební, s.r.o., ukončila na jaře výstavbu komunikace ve Ferlesově ul. 
v nové Jiřině s nákladem 3.941.009,- Kč. 

V červnu ukončila firma LŠL-Stavby, s.r.o., Čáslav práce na okolí nové železniční 
zastávky v Jiřině. Rekonstruovala chodníky v Žižkově a v Chodské ul. a vybudovala 25 
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parkovacích míst, to vše za 1.573.687,- Kč. Přístřešek na jízdní kola před zastávkou stál 79.670,- 
Kč. 

Chodník pro pěší a pro cyklisty do Lázní Toušeň zhotovila berounská firma Strabag, 
a.s., od 26. března do 24. dubna. Stavbu zdrželo odvolání vlastníka sousedního pozemku v r. 
2006. Osvětlený asfaltový chodník je 550 m dlouhý a 2 m široký, pro nesouhlas vlastníků 
pozemků vyúsťuje u rozvodny na silnici a asi po 50 m se vrací zpět. Toušeňský podnikatel 
Jampílek daroval Městu pozemek o 269 m2 k výstavbě chodníku. Cena čelákovické části chodníku 
je 1.296.443,- Kč. 20. srpna – 30. září dostavěla firma LŠL-stavby, s.r.o., Čáslav chodník za 
669.000,- Kč až ke křižovatce hlavní silnice s odbočkou do sídliště V Prokopě a propojila ho 
přístupovými chodníky se sídlištěm u bývalé samoobsluhy. Zároveň bylo rekonstruováno veřejné 
osvětlení za 267.000,- Kč. 

Zakázku na zpřístupnění sídliště V Prokopě starou silnicí vedoucí areálem TOSu 
získala firma Silnice Čáslav, a.s., a práce započaly 24. září. Chladné počasí znemožnilo položení 
konečného povrchu vozovky ještě v tomto roce (příloha č. 68/07). 

Místní komunikace v ul. K Bílému vrchu a v částech ulic Lipová, Příčná a Na Požárech 
zhotovil Strabag, a.s., Beroun za 3.445.393,- Kč od 19. března do 27. dubna a v ul Jaselská, 
Zahradní, Květinová a Jilmová v obytné zóně Pod Přerovskou cestou firma PSVS, a.s., za 
4.027.000,- Kč včetně vjezdů k rodinným domům do 13. srpna. 

 
 Soukromá výstavba 
 Bylo zkolaudováno 154 nových bytových jednotek, z toho 53 rodinných domů v nových 
lokalitách, 88 v bytových domech, 7 ve starší zástavbě a 6 vestaveb a přístaveb. 
 Obytná zóna Sedlčánky –jih: Josefa Klicpery 233 a 236; Františka Chvátliny 251, 252 a 
264; Pod Mlejnkem 200 a 203; Matěje Koštíře 278 a 279. 
 Obytná zóna V Rybníčkách: B. Koutníkové 1993 a 1994; Dr. Baizy 1967 a 1971; Pod 
Skalkou 1982; Volmanova 1997; Dr. Čihákové 2005-2012. 

Obytná zóna Jiřina: K Borku 187, Ferlesova 154. 
Obytná zóna Třebízského: Jungmannova 1811; K Bílému vrchu 1803. 
Obytná zóna Nedaniny: U Stabenovky 1790; Kaplánkova 1767; Dukelská 1761. 
Obytná zóna Pod Přerovskou cestou: Jilmová 1667 a 1855; Pod Přerovskou cestou 1913, 

1938, 1940, 1944, 1947, 1951; Trnková 1911; Šípková 1908; V Lukách 1903; Žižkova 1933 a 
1952; Jaselská 1836, 1841, 1844 a 1847; Zahradní 1916 až 1919. 

Starší zástavba: Havlíčkova 1779; U Kovárny 1898; Smetanova 283; Čelákovská 49; 
Matěje Červenky 1897; U Přívozu 207; Na Radosti 123. 
 Vestavby a přístavby: Havlíčkova 651; Sokolovská 392; Komenského 52; Havlíčkova 230; 
na Požárech 733; Příční 1017 
 Bytové domy: dům Volmanova 1999 – 36 bytů; dům Volmanova 2001 a Boženy 
Koutníkové 2002, 2003 - 52 bytů 
 
 Nebytová oblast 

Byly zkolaudovány 3 objekty podnikatelského typu: Prodejna firmy Quatro D, s.r.o., 
Průmyslová 1960 v průmyslové zóně Jih, víceúčelový dům J. A. Komenského 1998 a 
supermarket Plus č. 1959. 

 
 

BEZPEČNOST 
  
 Městská policie 
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 V březnu dosáhl počet příslušníků Městské policie sedmi: Velitel Radek Fedaček, zástupce 
velitele Jiří Smetana a 5 strážníků (Jaroslav Braniš, Radomír Černý, Martin Šimáně, Petr Nenutil 
a Petr Vojáček). Město bylo rozděleno do 6 rajonů a každý byl přidělen konkrétnímu strážníkovi.  
 V roce 2007 řešila Městská policie 889 přestupků, prověřila 370 oznámení občanů, 
zadržela 8 osob podezřelých ze spáchání trestného činu, 85krát asistovala Policii ČR, hasičům a 
záchranné službě. Předvedla 22 osob k podání vysvětlení a dvakrát otevřela násilím byt, v němž 
se nacházely zraněné osoby.  
 V listopadu se operační středisko Městského kamerového dohlížecího systému 
přestěhovalo do služebny Městské policie v Obecním domě. V počtu kamer nedošlo ke změně, 
jen jedna ze 7 kamer, umístěná nad křižovatkou Rumunské a Sokolovské ulice, byla přemístěna 
na šestipatrový panelový dům v Rumunské ulici. 
 Strážníci využívali od března dvou služebních bicyklů a na každém najeli do konce roku 
3000 km; v některých dnech ujel strážník na bicyklu až 40 km. 
 

Obvodní oddělení Policie České republiky  
Šetřilo 325 převážně majetkových trestných činů, zejména vloupání do objektů, 

motorových vozidel a krádeže motorových vozidel. Bylo šetřeno 275 přestupků, z toho 205 bylo 
vyřešeno blokovou pokutou, zejména v dopravě a při ochraně veřejného pořádku, 70 přestupků 
se týkalo majetku a občanského soužití. 

Na obvodním oddělení s rajónem zahrnujícím také Mochov, Lázně Toušeň, Nehvizdy, 
Zeleneč, Svémyslice, Vyšehořovice a Kozovazy pracovalo 18 policistů, vedoucím oddělení byl 
nadporučík Bc. Michal Gecko (příloha č. 69/07).  

V druhé polovině roku dosáhlo sprejerské vandalství dosud nebývalého rozsahu. 
Vandalové poškodili fasádu Městského muzea, Městské knihovny, Základní školy v ul. J. A. 
Komenského 414, zaútočili na panelové domy, a dokonce na ohradní zeď katolického kostela. 
 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2007 vychází ze záznamů nejbližší měřicí stanice 
Českého hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad Labem. 

 
měsíc průměrná 

teplota ve °C
nejnižší 

teplota ve °C
nejvyšší 

teplota ve °C
sluneční svit 
(hodin/měs.)

srážky 
(mm) 

sněhu  
napadlo (cm)

leden +5,49 -10,4 (26.) +15,8 (18.) 41,0 64,9 24 
únor +4,55 -2,1 (5.,19.) +13,8 (28.) 48,0 33,5 0 
březen +6,70 -2,0 (11.) +17,5 (13.) 139,0 17,2 0 
duben +12,18 -0,4 (21.) +26,8 (28.) 281,8 4,3 0 
květen +16,37 0,0 (2.) +32,1 (22.) 233,5 38,6 0 
červen +20,33 +10,1 (1.) +32,1 (9.,20.) 245,6 97,1 0 
červenec +20,01 +8,4 (11.) +37,3 (16.) 231,8 64,5 0 
srpen +19,51 +9,1 (5.) +33,7 (7.) 246,8 73,3 0 
září  +13,60 +3,1 (20.) +26,9 (17.) 138,9 85,9 0 
říjen +9,04 -1,2 (22.) +21,3 (1.) 88,7 13,8 0 
listopad +3,13 -6,0 (28.) +14,8 (3.) 42,6 66,4 3 
prosinec +1,28 -5,5 (21.) +13,5 (7.) 35,1 24,2 0 
celkem +11,02 – – 1772,8 583,7 27* 

(*Sněhové srážky jsou z hlediska obsahu vody započteny ve srážkách celkem.) 
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Meteorologové označili letošní jaro za nejsušší za posledních 45 let. Středočeský kraj patřil mezi 
nejpostiženější regiony. Od března do května spadlo jen 52% dlouhodobého srážkového 
průměru. Pokud vydatně zapršelo, vyschlá půda nestačila vodu pojmout a docházelo k lokálním 
záplavám. Celkově byl však rok 2007 srážkově nadprůměrný (průměr Praha-Karlov 446,6 mm). 
Leden až červen byly teplotně nadprůměrné, podle 30letého průměru měření na stanici Praha-
Karlov byl leden o 6,39°C a červen o 2,83°C teplejší. 

O vysokých průměrných teplotách v regionu vypovídá také počet tzv. ledových, letních 
a tropických dnů a tropických nocí: 

 ledový den 
(max.teplota<0°C) 

letní den 
(max.teplota>25°C)

tropický den 
(max.teplota>30°C)

tropická noc 
(min.teplota>20°C)

leden 2 0 0 0 
duben 0 3 0 0 
květen 0 11 2 0 
červen 0 13 9 9 
červenec 0 11 6 6 
srpen 0 13 6 3 
září 0 1 0 0 
prosinec 9 0 0 0 

 
 Odpadové hospodářství 
 Občané měli možnost využít pro uložení různých druhů odpadu jak sběrného dvora 
Technických služeb na Mochovské ulici, tak tradičních jarních a podzimních svozů konaných 
vždy 5 sobot na jaře a na podzim, kdy byly kontejnery pro různé druhy odpadu zdarma 
přistaveny postupně ve všech částech města. Poplatek za zpracování komunálního odpadu činil 
letos 456,- Kč/obyv. a povinnost uhradit ho měl každý trvale hlášení obyvatel a majitel 
rekreačního objektu na území města. 
 
 Výsadba stromů 
 U nové železniční zastávky v Jiřině bylo na jaře vysazeno 150 keřů a 1 javor v ceně 
16.512,- Kč a v obytné zóně Pod Přerovskou cestou 6 platanů v ceně 21.651,- Kč. Obě akce 
projektoval Mgr. Peprný a provedla je říčanská firma Hauk-Stěpán-Ustohal. V ulici Na Švihově 
bylo dosazeno 5 sakur jako náhrada za uhynulé nedávno vysazené sakury za 22.435,- Kč. Na 
dopravním hřišti u ZŠ J. A. Komenského 414 byly osazeny 3 platany za 12.000,- Kč tak, aby co 
nejdříve poskytovaly stín v horkých jarních a letních dnech, a u parkoviště Kulturního domu a u 
Městského stadionu bylo vysazeno 6 lip za 17.380,- Kč. 
 
 

ŠKOLSTVÍ 
 

Zahájení školního roku 2006/07 v mateřských, základních a středních školách možno 
charakterizovat následujícími statistickými údaji (příloha č. 70/07): 

 
 MŠ 

Pří-
stavní 
333 

MŠ 
Rumun-
ská 1477

ZŠ 
Komen-
ského  
414 

ZŠ 
Kostel
ní 457 

ZŠ 
Komen-
ského 
1586  

ZUŠ 
Jana 
Zacha 

Gym-
názium

Kapacita 95 235 620 650 60 855 400 
Učebny 5 10 37 28 8 21 19 
Třídy --- --- 20 22 4 --- 12 
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Žáků 95 235 444 447 39 613 314 
Škol.družina --- --- 180 125 --- --- --- 
Pedagogové 8 17 33 37 5 27 32 
Ostatní zam. 7 11 22 14 1 3 7 
Příspěvek 
rodičů měs. 

300,- 400,- 100,- 
družina 

100,- 
družina

--- --- --- 

Žáci jídelna 50 235 365 357 --- --- 228 
Strava den Kč 23,- 26,- --- --- --- --- --- 
Cena oběda 
Kč 

--- --- 16/18 16/18 --- --- 18/20 

 
Mateřská škola Přístavní 333 
2 oddělení školky pro 45 dětí sídlila v prostorách bývalé družiny v ZŠ J. A. Komenského 

414. Školka nemohla pro nedostatek kapacity v tomto školním roce přijmout 19 dětí. 
 
Mateřská škola „Mateřídouška“ Rumunská 1477 
Školka nemohla pro nedostatek kapacity v tomto školním roce přijmout 51 dětí. 

3 oddělení s 63 dětmi byla umístěna v budově ZŠ J. A. Komenského 1586. Ta, ač původně 
postavena jako školka, hostila zvláštní školu a fitness centrum a teprve v posledním období 
v souvislosti s růstem počtu dětí ve městě se postupně vrací k původnímu účelu. 

 
Základní škola Kostelní 457 
1. stupeň školy měl 11 tříd (z toho 1 speciální) s 213 žáky, 2. stupeň rovněž 11 tříd (z toho 

1 speciální) s 241 žákem. Z 5. ročníku odešlo 9 žáků do primy osmiletého gymnázia a z 37 
absolventů 9. ročníku byli mj. 3 přijati na čtyřleté gymnázium, 6 na obchodní akademii a 20 na 
další typy středních škol. Jako nepovinné předměty nabízí škola kroužek práce s počítači, ručních 
prací a kroužky dramatický, taneční, sportovní a plavecký. 

Škola organizuje dlouhodobý Minimální preventivní program pro žáky 2. stupně ve 
spolupráci s obč. sdružením Semiramis z Nymburka zaměřený na prevenci sociálně patologických 
jevů. Žáci 9. ročníku absolvovali 6hodinový program primární protidrogové prevence. Na 1. 
stupni se žáci zapojili do pilotní studie Krajské hygienické stanice „Aby tě auto nepřejelo“. 

Žáci školy se zapojili do charitativní sbírky “Život dětem“ a účastní se dlouhodobého 
programu „Adopce na dálku“, jenž se stará o finanční zajištění vzdělávání určitého dítěte 
v rozvojových zemích.  

Z mnoha mimovyučovacích akcí jmenujme školu v přírodě, výjezd starších žáků do 
Německa a akci „Den dětí netradičně aneb spolupráce napříč ročníky“. Velkým sportovním 
úspěchem byla účast chlapců 4. a 5. ročníku ve finále florbalového turnaje O pohár hejtmana 
Středočeského kraje a 2. místo žáků 9. ročníku Jana Pince, Jana Chalúpky, Tomáše Kasalického a 
Aleše Hlaváčka v 1. ročníku celostátního Poháru Českého nohejbalového svazu. Anna Herčíková 
získala 2. místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce. 

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

 
Základní škola J. A. Komenského 414 
12 tříd 1. stupně navštěvovalo 269 žáků a 9 tříd 2. stupně 187 žáků. Ze školy vyšlo 38 

absolventů 9. ročníku, 1 žák ukončil povinnou školní docházku z 8. ročníku. 1 žák byl přijat na 
obchodní akademii, 6 na střední průmyslovou školu, 20 na další typy středních škol a 12 žáků 
přešlo na střední odborné učiliště. Z 5. ročníku odešlo 17 žáků do primy osmiletého gymnázia. 
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Žáci 2. – 4. ročníku se zapojili do celoročního projektu Policie ČR AJAX, pro žáky 6. – 9. 
ročníku byly určeny protidrogové semináře pořádané obč. sdružením Semiramis z Nymburka. 

Silnou stránkou školy jsou úspěchy ve sportovních soutěžích. Družstva zvítězila 
v okresních kolech přespolního běhu, florbalu, duatlonu a Poháru rozhlasu, v krajském kole 
duatlonu obsadilo školní družstvo 3. místo. Žáci 5. ročníku získali cenné 1. a 3. místo v okresním 
kole Matematické olympiády. 

Tradicí se již stala „Mikulášská stezka odvahy“ pro nejmenší děti, připravovaná ve všech 4 
chodbách školního přízemí vždy večer před mikulášským svátkem staršími žáky v kostýmech 
andělů, čertů, svítící kostry, čertovského psa a tělocvikářem Mgr. Michalem Luňáčkem jako 
Mikulášem. V tomto školním roce přišlo 200 dětí z celého města. 

Žáci se zapojili do charitativní sbírky Srdíčkový den, při níž prodej plastových náramků 
vynesl 10.740,- Kč. Žáci školy finančně podporují již třetím rokem indickou žákyni Michel 
Selvam Dianu v rámci programu Adopce na dálku.  

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

 
Základní škola J. A. Komenského 1586 
Podle vzdělávacího programu Zvláštní škola poskytovala základní vzdělání dětem 

s různým stupněm mentálního postižení a s vývojovými poruchami učení. Těžiště výuky spočívá 
v pracovním vyučování (práce na pozemku, v dílně, v kuchyni) a v předprofesní přípravě. Učitelé 
se snažili upevňovat u dětí jejich morální vlastnosti, kamarádství, vztahy k rodině a k rodičům a 
odpovědnost. Lektorka Helena Jandurová z MDDM vedla projekt „Zdravý životní styl“ a lektoři 
o. s. Semiramis z Nymburka vedli na 2. stupni program primární protidrogové prevence.  

9 žáků ukončilo povinnou školní docházku, 8 z nich pokračovalo ve vzdělávání 
v odborných učilištích. Škola nabízela počítačové kroužky, hodiny plavání, pořádala exkurze, 
návštěvy výstav, filmových  a divadelních představení. 

Ve školní roce 2006/07 řešilo vedení školy a její zřizovatel, Středočeský kraj, otázku 
umístění školy v dalším období, protože město nutně potřebovalo budovu pro rozšíření kapacity 
mateřské školy. Škola dostala 21. 3. výpověď z nájmu k 30. 6. 2007. Do konce roku 2007 se 
nepodařilo umístění školy vyřešit, a proto zůstala v původních prostorách (71/07). 

Ředitelem školy byl Mgr. Tomáš Valášek, členy školské rady Mgr. Irena Vojáčková - 
předsedkyně, Mgr. Miloš Bukač a Jaroslava Svobodová. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha 
Školu navštěvovalo ve školním roce 2006/07 celkem 614 žáků (399 dívek), z toho 52 

žáků v II. stupni. Součástí školy jsou i dvě pobočky, v Šestajovicích (54 žáků) a v Úvalech 41 
žáků). 379 žáků se vzdělávalo v hudebním oboru, 100 v tanečním, 100 ve výtvarném a 35 
v literárně-dramatickém oboru. V předcházejícím školním roce absolvovalo školu 31 žáků (27 
dívek), z toho 17 v hudebním, 8 v tanečním a po třech ve výtvarném a literárně-dramatickém 
oboru. Ve škole vyučovalo 27 pedagogů (17 žen), z toho 22 v hudebním, 1 v literárně-
dramatickém a po dvou v tanečním a výtvarném oboru. Nejoblíbenějšími nástroji jsou klavír (131 
žáků), zobcová flétna (72) a kytara (61).  

Měsíční školné činilo v hudebním a výtvarném oboru 180,- Kč, v tanečním 160,- Kč a 
v literárně-dramatickém 140,- Kč. Investice do ozvučení koncertního sálu provedené firmou M. 
H. PRODANCE Praha činila 169.929,- Kč. 

Vysokou úroveň školy dokládají úspěchy žáků v soutěžích. V okresním kole soutěže 
v komorní hře získalo kvarteto zobcových fléten (V. Slovák, M. Slovák, P. Pohanová, J. 
Koreňová) 3. místo v 1. kategorii a další 3 soubory ve svých kategoriích zvítězily. V krajském kole 
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v Kolíně získalo trio (M. Kavková, K. Smolová, L. Hyka) v kategorii IIa 2. místo a kvarteto 
v kategorii IIc 3. místo. 

Okresní kolo soutěže divadelních souborů se konalo v Čelákovicích. Naše škola sehrála 
Perníkovou chaloupku, Šípkovou Růženku, Ze starých letopisů a Sen noci svatojánské v režii 
Mgr. Boženy Vítovcové a všechny hry postoupily do krajského kola v Pečkách, kde inscenace 
Snu noci svatojánské získala 3. místo.  

V září 2006 vznikl soubor E kvintet vedený J. Šturmem a B. Hanžlíkem a hrající 
v obsazení Ondřej Šturm – klarinet, Sarah Schwottová a Jana Cháberová – kytary, Dominik 
Prekschl – basová kytara a percus, Ludmila Leškovská – bicí. V krajské soutěži estrádních, 
tanečních a jazzových orchestrů ZUŠ v Poděbradech zvítězil a v ústředním kole konaném 8. 
června 2007 v Litvínově získal pomyslné stříbro v kategorii estrádních orchestrů. Celkem se 
ústředního kola účastnilo 610 hudebníků ve 40 orchestrech. 

Veřejná vystoupení žáků všech oborů a vystoupení Komorního orchestru Jana Zacha jsou 
neodmyslitelnou součástí kulturního života města (přehled v příloze č. 72/07). Jmenujme 
divadelní představení v sále školy a na nádvoří Muzea, pravidelné žákovské koncerty, taneční 
vystoupení, hudební program na vernisážích výstav v Městském muzeu a vánoční koncerty Kom. 
orchestru. 

Ředitelem školy byl Mgr. Bohumír Hanžlík, zástupcem ředitele Jan Bláha. 
 
Gymnázium 
V 13. roce své existence mělo 314 žáků, z toho 126 ve 4 třídách čtyřletého studia (po 9. 

ročníku ZŠ) a 188 v 8 třídách osmiletého studia (po 5. ročníku ZŠ). Školu opustilo 20 absolventů 
osmiletého a 19 absolventů čtyřletého studia, 21 jich začalo studovat na vysokých a 7 na vyšších 
odborných školách. 

Na podzim 2006 se skupina starších žáků účastnila projektu „Volunteer activities“ na 
partnerské škole v belgickém městě Londerzeel, belgičtí žáci absolvovali druhou část projektu na 
jaře 2007 v Čelákovicích.  

Nejvýznamnější akcí tohoto školního roku bylo úspěšné završení jazykového projektu 
„Čeština a němčina ruku v ruce“, jenž obdržel dotaci 9.000 Euro z fondu Evropské unie 
Socrates-Comenius. 29. října – 11. listopadu 2006 pracovala kvinta partnerského Gymnasia 
v Remchingenu (Spolková republika Německo, země Bádensko-Würrtembersko) v Čelákovicích 
a 17. – 30. března 2007 pobývali žáci čelákovické kvinty v Remchingenu. Kromě obvyklého 
poznávacího programu čekala žáky obou tříd práce na česko-německém slovníku přísloví, který 
byl dokončen při pobytu v Německu a vydán tamějším nakladatelem Baurem pod názvem 
Slovník přísloví/Sprichwörterbuch. Příprava projektu trvala 18 měsíců a zásluha na jeho zdaru 
patří učitelkám němčiny čelákovického Gymnázia Mgr. Heleně Macháčkové, třídní učitelce 
kvinty, a Ing. Dagmar Málkové (příloha č. 73/07). 

Různé třídy se zúčastnily několika charitativních sbírek (pro dětský domov ve Čkyni, 
Svátek s Emilem, Srdíčkový den) a školní parlament organizuje pravidelnou finanční sbírku pro 
vzdělávání 9leté dívky Haby Bah z Guineje v rámci programu Adopce na dálku. 

Vedení školy se věnovalo popularizaci a zapojování školy do veřejného života. Byly nově 
otevřeny kurzy cizích jazyků a informatiky pro veřejnost, v sobotu 2. prosince 2006 se konalo 
první předvánoční setkání s veřejností v budově školy.  

V soutěžích dosáhli žáci školy několika významných úspěchů: Monika Zajíčková (tercie) 
získala 3. místo v kategorii středních škol v celostátní soutěži „Můj literární hrdina“ pořádané 
společností Svět knihy. Michaela Jagerová (septima) se zúčastnila finále Evropské soutěže 
středoškolské filmové kritiky CinéClyc v burgundském městě Louhans a získala 2. místo. Soutěž 
pořádal Středočeské kraj a Regionální rada Burgundska. Ve sportovních soutěžích žáci tradičně 
bodují v basketbalu (3. místo chlapců v krajském kole) a tradičně výborné jsou i výsledky 
fotografického kroužku Mgr. Rudolfa Chlumeckého: Marta Janoušková (oktáva) a Ivona 
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Kociánová (IV.A) se umístily na 3. místě krajského kola Fotosoutěže středních škol a Michaela 
Mazurová získala rovněž 3. místo v celostátní soutěži „Mladý objektiv a příroda“ vyhlašované 
Správou Krkonošského národního parku. 

Ředitelkou školy byla Ing. Mgr. Lenka Pehrová, zástupcem ředitelky PhDr. Mirko Nosek. 
V čele 6členné školské rady stál Ing. Vilibald Knob. 

 
Městský dům dětí a mládeže 
nabízel ve školním roce 2006/07 celkem 56 zájmových útvarů, např. 13 výtvarných, 7 

sportovních, 4 technické, 2 turistické atd. Nově byly zařazeny rybářský (p. Mrázek) a 
astronomický kroužek (Jiří Pařízek). Zapojilo se do nich 795 účastníků, z toho 685 dětí a mladých 
do 18 let. Bylo uspořádáno celkem 9 letních táborů, a to v Miličíně pro děti různého věku, 
stanový tábor v Čestíně u Kácova, tábor v Ostrém u Blatné a třítýdenní tábor v Lozenci 
v Bulharsku. Zimní tábor ve Strážném v Krkonoších se tradičně konal o jarních prázdninách, 
koncem srpna potom týdenní program „Těšíme se na školu“. 

MDDM pořádal dále četné příležitostné výtvarné kurzy, např. tkaní a šitá krajka, 
patchwork, mola, košíkování z pedigu, pletení košíků, korálkování, batikování a potisky, 
drátování, drhání, malování na hedvábí ad., kurzy velikonočních dekorací pro žáky 1. – 3. ročníků 
ZŠ, kurz adventních a vánočních dekorací a vánočních návodů (příloha č. 74/07). 

V MDDM pracovalo 17 interních a 5 externích pedagogů a dalších 7 zaměstnanců. 
Ředitelkou MDDM byla Ing. Alena Zradičková. 

 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice, s.r.o.  

 Soukromá škola nevybírala od žáků školné s výjimkou nástavbového studia. Zahrnuje 
střední odbornou školu s obory Management strojírenství, Podnikání v technických oborech 
(včetně nástavby) a Podnikání v oborech obchodu a služeb (včetně nástavby) se 120 žáky 
a střední odborné učiliště s učebními a studijními obory Mechanik seřizovač, Nástrojař, Modelář, 
Truhlář, Zámečník a Operátor skladování se 113 žáky. 
 V červnu ukončilo studium 67 absolventů, z toho 38 maturovalo na SOŠ, 2 na SOU a 27 
žáků zakončilo SOU výučním listem. 
 Škola vystavovala výrobky svých žáků na říjnové výstavě Tendence v Praze-Letňanech a 
na únorové výstavě Řemesla v Lysé nad Labem.  
 Jednatelkou a ředitelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, druhým jednatelem Ing. 
Karel Šrimpl. Ředitelem školy byl do února 2007 Ing. Milan Ulej a od září 2007 Mgr. Helena 
Hončíková.  

 
CMC Graduate School of Business, o.p.s. 
Škola organizuje studium pro stupeň MBA a několik exekutivních programů. Program 

EMBA (Executive MBA in International Management) se vyučuje ve spolupráci se Thunderbird, 
The School of Global Management ve Phoenixu v Arizoně. 23 absolventů z 10 států bylo 
promováno 4. srpna v Betlémské kapli v Praze. 5. ročník programu byl zahájen v září a studuje 
v něm 23 posluchačů z 12 zemí (Bulharsko, ČR, Indie, Island, Kanada, Polsko, Rusko, Saúdská 
Arábie, Slovensko, USA a Turecko). Program víkendových MBA je organizován s DePaul 
University Chicago a 20. října bylo promováno 31 absolventů již 5. ročník programu. 

Z exekutivních programů jmenujme např. Dynamický manažer, Řízení lidských zdrojů, 
Nákupní chování a několik programů pro pracovníky zdravotnictví. 

Zaměstnanci CMC se trvale věnují charitativní práci. Navštěvují Dětský domov 
v Milovicích a uspořádali pro něj vánoční finanční sbírku, pro evangelickou Diakonii v Broumově 
shromáždili staré šatstvo.  

Správní rada pracovala r. 2007 ve složení: předseda Oldřich Šubrt, členové Richard H. 
Driehaus, Michael Friedrich, Michael J. Jedel, Zdeněk Kaufmann, Petr Koblic, Alexander Pilař, 
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Erik A. Slingerland (rezignoval do 31. 3.) a Roman Stupka. Členy dozorčí rady byli 20. 4. zvoleni 
Jiří Pavlíček a Michael Shaheen. 13. srpna se ujal funkce první český státní příslušník na postu 
prezidenta CMC, Ing. Filip Hrnčíř, MBA. Akademickou děkankou zůstala Dr. Dagmar 
Glückaufová (příloha č. 75/07). 

Hotel CMC uspořádal vedle poskytování ubytovacích služeb 43 akcí např. pro Akademii 
věd ČR, Ostravskou univerzitu, cestovní kanceláře, pojišťovny, velké firmy a sportovní kluby 
z celé republiky. Ředitelem hotelu byl Jiří Opichal (příloha č. 76/07) 

 
 

KULTURA 
 
 Městské muzeum 

je příspěvkovou organizací města s působností ve střední části okresu Praha-východ. Jako 
pověřené archeologické pracoviště pokrývá vymezený region podle dohody s Akademií věd ČR a 
na základě oprávnění Ministerstva kultury ČR. Sídlí 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 a v rodném domku malíře Čeňka Jandy 
je umístěna expozice košíkářství.  

Muzeum hospodařilo s příspěvkem 3.347.000,- Kč z rozpočtu města (plánováno bylo 
4.303.000,- Kč), jenž však umožnil zachovat počet pracovních sil (10 úvazků, z toho 6,5 
odborných). Během roku byla zřízena funkce zástupce ředitele na poloviční úvazek. Ředitel 
Muzea hodnotí rozpočet jako dlouhodobě podhodnocený vzhledem k velikosti sbírek a 
k běžným provozním potřebám. Od r. 2006 zatéká mansardovou střechou do výstavních prostor, 
ale rozpočet města na r. 2007 s její opravou nepočítal, přestože o to Muzeum žádalo. Problém 
s provozními prostředky vedoucí až k vypnutí elektřiny v dubnu je popsán v měsíčních zápisech.  

 
Statistika akcí v r. 2007: 

expozice  osob 1686 
výstavy 14 6207*
koncerty 10 531
vernisáže   8 587
přednášky 11 520
ostatní 28 854
celkem 71 10.385

 (*z toho 870 ve Vyšehořovicích a Nové Vestci) 
  

Muzeum se kromě 14 výstav v hlavní budově podílelo na dalších 4 výstavách 
v klánovickém kulturním centru Beseda, v říjnu a v listopadu připravilo na Obecním úřadě 
v Novém Vestci výstavu archeologických nálezů ze sbírek Muzea u příležitosti 230. výročí 
založení obce a v listopadu a v prosinci byla na Obecním úřadě ve Vyšehořovicích k vidění 
výstava věnovaná historii obce, zaměřená především na poznatky z archeologických výzkumů 
tvrze. 
 O historické, přírodovědné a archeologické sbírky Muzea je zájem v odborné veřejnosti, a 
proto byly některé z nich zapůjčeny, např. dermoplastické přírodovědné exponáty Středočeskému 
muzeu v Roztokách, archeologické sbírky Polabskému muzeu v Poděbradech a na významnou 
výstavu „Keltská žena“ do Manchingu u Ingolstadtu v Německu. 
 Kurátor přírodovědných sbírek Ing. Zdeněk Červinka spolupracoval s Botanickým 
ústavem AV ČR na botanickém výzkumu regionu a s Čs. zoologickou společností při AVČR na 
sčítání vodního ptactva. Archeologické oddělení sledovalo 490 stavebních aktivit, z nichž na 63 
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byly pozitivní nálezy. Nejvýznamnější akcí bylo odkrytí raně středověkého pohřebiště na 
staveništi supermarketu Plus (viz zápis za leden a obsáhlou přílohu v ZMČ 2/2007), dále 
záchranný výzkum v Lázních Toušeň dokumentující další pevnostní systémy a sídlištní objekty 
z doby eneolitu a raného středověku v prostoru hradiště. Archeologové pracovali ve 
Svémyslicích, Květnici, Zlaté, Vyšehořovicích aj. místech. 
 Za rok 2007 bylo v chronologické evidenci zapsáno 22.285 nových sbírkových předmětů. 
Ředitelem Muzea byl Jaroslav Špaček, jeho zástupcem František Doubek, kurátor osteologické 
sbírky (příloha č. 77/07) 
 
 Městská knihovna 

Knihovna evidovala 1.709 čtenářů, z toho 465 dětí od 6 do 15 let, a za rok 2007 ji 
navštívilo 20.540 čtenářů za účelem výpůjčky nebo využití informační služby a 2.160 hostů na 106 
kolektivních akcích. Dospělí si vypůjčili 46.612 titulů beletrie a 23.756 titulů odborné literatury, 
děti 10.479 titulů beletrie a 5.272 titulů odborné literatury. Celkem bylo půjčeno 72.356 svazků 
knih a 13.763 výtisků časopisů. Knihovna vyřídila 3.326 žádostí o rezervaci knih, pomocí 
meziknihovní výpůjční služby zajistila svým čtenářům 382 kniha a sama 47 poskytla.  

Knihovna drží krok s vývojem počítačové techniky a umožňuje čtenářům dálkový vstup 
do svého katalogu přes internet. Začátkem roku byla rekonstruována počítačová síť a byla 
rozdělena na část veřejnou, knihovní a internetovou. Knihovna je vybavena 15 počítači, z nichž 6 
slouží čtenářům. 

Knihovní fond obsahoval na konci roku 49.815 svazků knih, nově bylo zapsáno 3.033 
svazků, ale vyřazeno bylo 3.993 svazků zastaralých, opotřebených a duplicitních knih, především 
kvůli stále omezenějším skladovým prostorám knihovny. Knihovna odebírala 43 titulů časopisů 
v 52 výtiscích. 

Ze 106 kolektivních akcí bylo 9 určeno pro dospělé, 15 pro mládež a 82 pro děti. Byly to 
především besedy o spisovatelích a na různá literární témata a soutěže Hrátky s češtinou a 
Předprázdninové vyhledávání. Knihovna pořádala lekce informativní výchovy, mj. i pro žáky 
Základní školy v Nehvizdech. Akce pro dospělé publikum jsou uvedeny v měsíčních zápisech. 

Od listopadu 2006 se rekonstruovaly prostory v pobočce knihovny V Prokopě. Byly 
izolovány vnější zdi, vyměněno osvětlení a upraveny stěny a strop. Povrchové vedení  vody bylo 
zakryto sádrokartonem. Pobočka byla znovuotevřena 1. února 2007. Pobočka v Sedlčánkách má 
vzhledem k chátrajícímu objektu nejistou budoucnost. 

Knihovna je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sekce veřejných 
knihoven, Klubu dětských knihoven a SKAT (souborný katalog sdružení LANius). Pracovnice 
zpracovaly projekt na přidělení grantu Středočeského kraje nazvaný „Knihovna v proměnách 
času“ (příloha č. 78/07). 

Ředitelkou knihovny byla Naděžda Štěrbová a její zástupkyní Soňa Husáriková. 
 
 Kulturní dům 

je příspěvkovou organizací města. V r. 2007 se zde uskutečnilo 101 akcí pro veřejnost 
(loni 91) s účastí 27.100 návštěvníků (loni 28.220). Nejvíce hostů – celkem 4.900 – přilákalo 14 
plesů, tradičně lyžařský, myslivecký, florbalový, míčových kouzelníků, sportovců, maturitní plesy, 
vodácký karneval, maškarní bál ad. 4.160 dětí zhlédlo 13 divadelních představení, na 18 tanečních 
kurzů přišlo 3.600 mladých a 16 koncertů navštívilo 3.200 hostů. V posledních letech výrazně 
klesá zájem mladých o taneční kurzy.  

Významnými kulturními akcemi jsou zájezdová představení pražských divadel a koncerty 
známých zpěváků. Vystupovali zde mj. herci Ondřej Vetchý, Nela Boudová, Eva Holubová, Jan 
Kraus, Ivana Chýlková, Kateřina Hrachovcová, Ivana Andrlová, Marcel Vašinka, Jana Šulcová; 
divadla Sklep, Kalich a divadelní společnost Háta, operetní zpěváci z Hudebního divadla 
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v Karlíně Lucie Nováková, Michal Klamo ad., zpěváci Lucie Bílá a Jiří Helekal. V červenci a 
v srpnu se každý víkend konají koncerty v zahradní restauraci Athény. 

Pod hlavičkou Kulturního domu působí divadelní soubor Tyl, orchestr Radost-Veselinka 
a 2 třídy oddílu karate Hirjů. Prostory Kulturního domu jsou také komerčně využívány Českou 
pojišťovnou a autoškolou. 

Ředitelem Kulturního domu byl Jindřich Polívka (příloha 79/07). 
 

SPORT 
 
Členská základna sportovních klubů v roce 2007: 

 Do 15 let 15 – 18 let nad 18 let Celkem 
TJ Spartak 101 45 306 452
z toho atletika  48
         Basketbal  44
         Házená  9
         Lyžování  9
         Nohejbal  33
        stolní tenis  34
        Šachy  10
        Turistika  58
        sport pro všechny  207
SK Union 109 61 220 390
Tenisový klub 18 18 96 132
Volejbalový sportovní klub 3 0 122 125
Aerobic Studio Vlaďky Barešové 41 11 1 53
ORKA florbal 54 19 29 102
FBK florbal 24 14 28 66
FBK Crazy Frogs – florbal 49 1 3 53
1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků 25 13 61 99
z toho vodáci 22 9 9 40
         vodní motoristé 3 4 28 35
         Potápěči 24 24
SK Záluží 69 69
TJ Sokol Sedlčánky 8 30 38
Celkem 424 190 965 1579

 
Aerobik Studio Vlaďky Barešové 
Jeho závodnice patří k české a světové špičce, což dokázaly i v tomto roce výbornými 

výsledky: Na 16. mistrovství ČR ve sportovním aerobiku Aquila Aerobic Cup 31. března a 
1. dubna získala Denisa Barešová  podruhé 1. místo v kategorii žen a Anna Pačesová 3. místo 
v kategorii žen-juniorek. Sabina Horejcová byla pátá. 

Mistrovství Evropy ve Španělsku 9. – 13. května přineslo Denise Barešové 3. místo. Na 
nominačních závodech pro Mistrovství světa v Plzni a v Praze byly ve svých kategoriích Anna 
Pačesová druhá a Denisa Barešová opět první, na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku 
v Bělehradě 15. – 21. října vybojovala D. Barešová bronz a A. Pačesová 4. místo.  

V pohárové soutěži Aerobik a Fitness Basic Cup 2007 2. června zvítězily v kategorii týmů 
11 – 13 let Sabina Pavlíková, Barbora Jandurová a Veronika Švarcová. Tým získal 3. místo také 
v kontrolním závodě na Světový pohár 22. září. 



 43

Na podzimním Aquila Aerobic Basic Cupu v Kladně se juniorka Iva Poláchová umístila 
na 4. místě. 

 
Tým Pavly Caltové 
Další klub aerobiku přivezl 1. místo v kategorii týmů 11 – 13 let z Open Aerobic team 

Show 2007 konaného 10. března v Praze (K. Andrová, P. Cabrnochová, T. Caltová, M. 
Kašičková, L. Kvasničková, A. Kuncová, T. Petržilková a L. Valentová). V celostátním finále 
soutěže „Děti Fitness aneb sport proti drogám“ získal stejný tým v kategorii do 12 let rozšířený o 
K. Lopatářovou 3. místo se skladbou Dirty dancing. 

 
1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 
K 50. výročí založení vodáckého klubu, které připadlo na květen, vyšel ve Zpravodaji 

města Čelákovic obsáhlý článek předsedy klubu Pavla Samochina.  
Čelákovičtí vodní motoristé získali hned několik titulů mistrů ČR: V kategorii M3 Martin 

Petržel, v kategorii M4 Michal Fridrich a v kategorii M5 Jan Hakl. Na Mistrovství Evropy a 
Mistrovství světa byli z čelákovického klubu nominováni Jan Hakl, Michal Fridrich a Martin 
Petržel. Mistrovství Evropy se konalo 4. – 8. července ve Žlutých lázních v Praze. Ve slalomu se 
v  kategorii M4 stal Michal Fridrich mistrem Evropy a vicedmistrem světa, v kategorii M3 získal 
Martin Petržel stříbrnou medaili. Ve finále paralelního slalomu byl Hakl druhý, Petržel 
s Fridrichem čtvrtí. V hodnocení týmů Česká republika na Mistrovství Evropy zvítězila. Trenér 
mladých vodních motoristů Michal Marvánek je rovněž trenérem české reprezentace (příloha č. 
80/07). 

Sportovní vodáci-muži získali 1. místo na Mistrovství ČR v Českém Vrbném, junioři 
2. místo na Mistrovství ČR ve vodáckém víceboji v Řevnici. 

 
Jachting 
Čelákovický závodník Jiří Parůžek a jeho partnerka Kateřina Hálová z Českého Brodu, 

členové klubu Jachting Toušeň, dosáhli významných úspěchů v závodech třídy Cadet v kategorii 
mládeže: 2. místo na Mistrovství ČR a také v Poháru ČR a 8. místo ve Středoevropském poháru.  

 
Městský bazén 
V r. 2007 byl v provozu 296 dnů a veřejnost ho mohla využívat 43 hodin týdně. Celoroční 

návštěvnost bazénu činila 53.500 plavců, z toho v hodinách pro veřejnost 21.900. Tržba za 
vstupné dosáhla 2.793.600,- Kč a dotace z rozpočtu města činila 4.507.000,- Kč. 

11 základních škol z širokého regionu (mj. Kostelec nad Černými lesy, Český Brod, Lysá 
nad Labem, Milovice) zde uspořádalo 300 hodin plaveckých kurzů pro 1.125 účastníků, obě 
místní a šestajovická základní škola využívaly bazén k výuce v rámci tělesné výchovy (220 žáků) 
a mateřská centra z Prahy, Brandýsa nad Labem a Neratovic sem přivedla 720 dětí. Bazén 
využívaly místní organizace, např. Mateřské centrum, zdravotní pojišťovna Metal-aliance, podnik 
Kovohutě, senioři, zdravotně postižení, a konalo se zde 9 plaveckých závodů s 1.120 účastníky, 
mj. okresní a krajské kolo v duatlonu a vodácké Mistrovství ČR. Malá tělocvična vedle bazénu 
byla v provozu 390 hodin pro 3000 cvičících.  

Obyčejné vstupné na 1 hodinu plavání pro dospělé činilo 50,- Kč a pro děti do 15 let 40,- 
Kč, permanentka na 20 hodin stála 780,- Kč. Vedoucím Městského bazénu byl Mgr. Miloš Bukač. 

 
Městská sauna 
Byla v provozu týdně 25 hodin pro muže a 24 hodin pro ženy a za rok ji navštívilo 5407 

občanů. Obyčejné vstupné pro dospělé stálo 80,- Kč, pro děti do 15 let 20,- Kč a permanentka na 
10 vstupů 700,- Kč. Vedoucím Městské sauny byl Milan Vobecký, DiS.  

 



 44

Orka Florbal 
Muži prohráli play-down ve Vsetíně, skončili na 12. místě celostátní 1. ligy a sestoupili. B 

tým mužů obsadil 4. místo v pražském přeboru, Junioři rovněž 4. místo v pražském přeboru, 
dorostenci vyhráli pražskou ligu a postoupili do 1. ligy. A tým starších žáků obsadil 8. místo 
v pražském přeboru a B tým 7. místo. A tým mladších žáků získal 12. místo v pražském přeboru, 
B tým 5. místo a elévové vyhráli 1. divizi. Předsedou oddílu byl Mgr. Filip Šuman. 

 
FBK Čelákovice, florbalový klub 
Muži skončili na 5. místě v Severovýchodním přeboru, junioři na 6. místě v pražském 

přeboru a žáci na 9. místě v krajském přeboru. Předsedou klubu byl Tomáš Holcman. 
 
Tenisový klub 
Dospělí hráči obsadili 5. místo v krajské soutěži, dorostenci vyhráli II. třídu D a postupují 

do vyšší soutěže, starší žáci rovněž vyhráli svou II. třídu C a postupují do vyšší soutěže. 
Významnými úspěchy jednotlivců bylo 5. místo Lukáše Báši v okresním přeboru dorostenců v 
dvouhře a 3. místo ve čtyřhře a 3. místo Davida Horáčka v okresním přeboru starších žáků 
v dvouhře. Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 

 
SK Union – fotbal 
3. března zvítězili muži v zimním turnaji Meteoru Praha Royal Cup  nad Meteorem VIII 

na penalty 9:8 za stavu 1:1 a vyhráli pro svůj klub travní sekačku. V krajském přeboru zvítězili se 
73 body před Rakovníkem (58) a Semicemi (49) a na podzim 2007 se vrátili do divize, skupiny C. 
Starší dorostenci skončili na 8. místě divize B, mladší dorostenci na 10. místě divize B, starší žáci 
obsadili 7. místo v krajském přeboru, mladší žáci 10. místo v krajském přeboru, přípravka se stala 
přeborníkem okresu a v krajském finále obsadila 5. místo. 

V červnu byla na stadionu „U Hájku“ dokončena 1. etapa rekonstrukce šaten (sprchy, 
WC a dlažba na chodbě) díky grantu z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje.  

Ve statistice aktivních hráčů vedla přípravka (72) následovaná dorostenci (61), muži (54) 
a žáky (37). Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 

 
SK Záluží 
Dvě družstva mužů tohoto klubu hrála okresní fotbalovou soutěž. A tým obsadil 3. místo 

ve III. třídě a B tým 7. místo ve IV. třídě této soutěže. Předsedou klubu byl Martin Panzner. 
 
1. nohejbalový klub 
A tým se probojoval v 1. lize do semifinále a obsadil 3. příčku. Dorostenci se udrželi ve 

Witte Automotive dorostenecké extralize, starší žáci vybojovali 3. místo v krajském přeboru. 33. 
Mistrovství ČR dvojic a trojic dorostu v Meziboří v červenci. V obou kategoriích byla družstva 
vyřazena v osmifinále. 

28. – 29. července obsadili M. Spilka, M. Doucek a M Flekač 5. – 8. místo 
v mezinárodním turnaji trojic v nohejbale Šacung ÖMV. V zápase s vítězem, slovenskou 
reprezentací, sice prohráli, ale jako jediný tým sebrali několikanásobným mistrům Evropy a světa 
jeden set. 

Dorostenci Šafr a Šenkýř se 1. 12. umístili na 4. místě ve 3. ročníku turnaje „Poslední 
smeč“ pořádaného  SK Kotlářka Praha. Dvě družstva z Čelákovic, E.I.S Hykl (Spilka, Flekač, 
Voldřich) a TJ Spartak (Kolenský, Doucek, Kyliánek) se zúčastnila 22. ročníku turnaje trojic 
mužů „Poslední smeč“ 15. – 16. 12. v Praze.  

 
RC klub TJ Spartak 



 45

Klub měl v roce 2007 přes 50 členů, kteří závodili na moderní asfaltové dráze v areálu 
Městského stadionu se svými modely v poměru 1:10 vybavenými elektrickým nebo spalovacím 
motorem. Od května do října uspořádal klub pro každou kategorii 8 závodů „Čelákovice Open“ 
s celkovou účastí 73 závodníků. Mimo sezónu závodí členové v sokolovně s modely v pomětu 
1:18. 

 
 
 
Volejbalový sportovní club 
Družstvo mužů obsadilo v krajském přeboru 5. místo a družstvo žen 6. místo. Předsedou 

klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 
 
Klub českých turistů 
Členové klubu se zúčastnili 40 pochodů s průměrnou účastí 12,5 člena. V létě strávili 

společnou dovolenou v Jizerských horách a 16 jeho členů se zúčastnilo týdenního zájezdu na 
Slovensko pořádaného spolu s KČT Litoměřice. Předsedou klubu byl Ladislav Plch. 

 
Sportovně střelecký klub 
Členové klubu opět zaznamenali četné úspěchy v mnoha soutěžích: Na závodech 

westernových střelců získali Václav Klauber a Jaroslav Opletal několik prvních míst, na 
Mistrovství ČR v lidové obranné střelbě v Čelákovicích 22. září získal Pavel Dadák 6. a Roman 
Jareš 13. místo a tým dosáhl skvělého 3. místa na soutěži Combat Mírov. P. Dadák dosáhl na 
2. místo při Mistrovství ČR Asociace praktické střelby ČR. 

Význam čelákovického klubu se udržuje nejen poskytováním střelnice policejním 
a armádním útvarům, ale také organizační prací při přípravě celostátních soutěží, např. při 
březnové „Josefovské férovce“, jíž se účastnilo přes 80 střelců.    

Klub měl 35 členů, jeho předsedou byl Ing. Pavel Dadák. 
 

 
POLITICKÉ STRANY 

 
Česká strana sociálně demokratická 
31. ledna byl za zesnulého Bohuslava Hnízda zvolen předsedou místní organizace Petr 

Bařina, místopředsedkyní byla Ing. Liběna Knapová. Místní organizace měla na konci roku 14 
členů. Petr Bařina byl členem okresního výkonného výboru strany a Antonín Dvořák jeho 
tajemníkem. 

 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Činnost městské organizace je popsána v měsíčních zápisech. Jejím předsedou byl Julius 

Masár. 
 
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 
Místní organizace měla 15 členů, její předsedkyní byla Hana Hladká. Členové organizace 

se starali o čistotu a pořádek v okolí římskokatolického kostela – dvakrát uklízeli jeho okolí 
v březnu a jednou v listopadu. 

  
Občanská demokratická strana 

 Mezi 23 členy Místního sdružení (MS) v r. 2007 byli jak občané Čelákovic, tak Mochova a 
Vyšehořovic. Vedení MS uspořádalo 12 setkání s občany vždy před zasedáním Rady nebo 
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Zastupitelstva města. V dubnu a v říjnu se jich zúčastnil senátor Karel Šebek a v listopadu 
předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř. MS začalo finančně podporovat kulturní, 
společenské a sportovní akce ve městě (vydání Kroniky města Čelákovic II, Večerní běh městem 
Čelákovice, projekt obnovy varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ad.) Podařilo se získat 
miliónovou dotaci, která byla použita na rekonstrukci Rumunské ulice v úseku Sokolovská – 
Prokopa Holého (příloha č. 81/07). 
 Členové MS vykonávali funkce v rámci oblasti Praha–východ (Josef Pátek - člen oblastní 
rady, Josef Šalda - člen smírčího výboru, Milan Moravec - člen kontrolní a revizní komise) i 
v rámci regionu Střední Čechy (Stanislav Jonáš - člen kontrolní a revizní komise, Jarmila 
Šmerhová - členka smírčího výboru). 

 
Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté 
Zaměřuje svou činnost především na aktivity pro děti. Organizace předložila projekt 

úpravy víceúčelového hřiště při ZŠ v ul. J. A. Komenského, jenž však nebyl realizován, protože 
nezískal grant Středočeského kraje. Z členů strany pracuje Ing. Jiří Drahovzal ve finančních 
výboru Zastupitelstva města a Ing. Marie Pospíchalová v sociální komisi Rady města. 

 
 

CÍRKVE 
 

Církev římskokatolická 
Připravila lednové ekumenické bohoslužby za jednotu křesťanů, v březnu Den modliteb 

s diapozitivy a v listopadu Biblickou soutěž pro 6 družstev dětí na téma Nepavlovské epištoly. 
Do farnosti patří kromě farního kostela dále kostel sv. Bartoloměje v Mochově, sv. 

Václava v Nehvizdech, sv. Vojtěcha v Přerově n. Labem, sv. Maří Magdalény v Semicích, sv. 
Martina ve Vyšehořovicích a sv. Havla ve Vykáni. V Přerově n. Labem působil jako pomocný 
duchovní P. Lubomír Neugebauer, dlouholetý přerovský farář (od 1973). Podle statistiky 
pražského arcibiskupství z r. 2001 se v regionu s 15.397 obyvateli hlásilo ke katolické církvi 2.218 
osob. Farnost opravovala po lednové vichřici kostely v Mochově a ve Vyšehořovicích a děkanství 
v Čelákovicích, dále byla omítnuta ohradní zeď kostela, upraveny farní místnost a stropy na faře 
v Nehvizdech, v kostele v Semicích bylo instalováno zabezpečovací zařízení.    
  
 Církev československá husitská 

Na výročním shromáždění náboženské obce 24. února byla obměněna Rada starších: Jako 
předseda byl potvrzen JUDr. Jiří Červinka, v Radě dále zasedli duchovní Mgr. Jana Špaková, 
Libuše Bartošová, Václav Bodlák, Eva Mayerová, Miroslava Muchová, Ing. Miroslava 
Poloprutská, Ing. arch. Ivan Vaňousek a Hana Zbírkovská. 

Veškeré úsilí věnovala obec v tomto roce přístavbě Husova sboru pro účely zimní 
modlitebny. V lednu dostala stavební povolení, v březnu byla uzavřena smlouva s firmou 
STADA z Brandýsa n. Labem a 15. května se začalo s bouráním verandy. Přístavba podle 
projektu Ing. arch. Jana Rauše byla hotova do září. Farář Josef Špak z Prahy-Strašnic věnoval 
modlitebně dvě grafická díla s biblickou tématikou od akad. malíře Lumíra Čmerdy, faráře ze 
Starého Města pražského, a místní podnikatelé přispěli částkou asi 15 tis. Kč. 3. listopadu 
odevzdal patriarcha CČsH Tomáš Butta novou modlitebnu k užívání a spolu se členy náboženské 
obce a s farářkou Mgr. Janou Špakovou do ní obřadně vnesl liturgické předměty.   

9. října se členové obce zúčastnili odhalení rekonstruovaného pomníku Jana Žižky 
u Sudoměře u příležitosti výročí Žižkovy smrti. V listopadu se konala tradiční biblická soutěž, 
v níž členové obce získali 2. místo. Prosinec byl věnován svátkům, besídkám a koncertům. 
1. zpívaly pěvecké sbory gymnázií z Ostravy a z Brandýsa n. Labem za řízení Mgr. Hany Bláhové, 
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2. se konala Mikulášská besídka, 15. adventní setkání seniorů a 16. setkání s rodiči a pokřtěnými 
dětmi. Vánoční mši zpíval Ekumenický pěvecký sbor řízený Josefem Špakem. 

V průběhu roku byly kromě nedělních a svátečních bohoslužeb vykonány další obřady: 1 
křest, 2 udělené svátosti manželství, 5 pohřbů a 4 uložení urny (příloha č. 82/07). 

  
 Církev bratrská 

Po několikaletém úsilí získala na jaře statut samostatné kazatelské stanice sboru v Praze 9-
Horních Počernicích. Stanice se osamostatnila i po hospodářské stránce a sama si zajišťuje 
většinu nedělních bohoslužeb a hodin biblického studia. Kazatelem je Miloslav Kloubek 
z Horních Počernic, v čele obce je 3členné místní staršovstvo, zvolené letos na 4 roky, v čele 
s Marshallem Brownem, misionářem z Oregonu v USA, jenž žije s rodinou v Lázních Toušeň 
a pracuje jako ředitel dálkového studia Evangelikálního teologického semináře v Praze. Dalšími 
členy staršovstva jsou Petr Luhan a Eva Tošovská.  

Stanice pořádá čtvrteční a nedělní bohoslužby, několikrát do roka tzv. sborové dny, kdy 
věřící po bohoslužbě zůstanou v modlitebně na oběd, přivítají zajímavého hosta apod. Souběžně 
s nedělní bohoslužbou se koná besídka, tj. nedělní škola pro děti. Pro starší děti jsou určeny 
čtvrteční schůzky dorostu, v pondělí se v modlitebně schází klub pro ostatní děti z města 
a z okolí s bezplatnou výukou angličtiny. Stanice uspořádala v srpnu tábor s výukou angličtiny 
v Krkonoších pro 100 dětí a paralelně „English Camp“ pro všechny generace. Angličtinu 
a základy křesťanské víry vyučovali oregonští misionáři.  
 Na úspěch letního tábora navázala nová koncepce biblických hodin, které jsou nyní více 
navštěvovány, vzrostla také účast na nedělních bohoslužbách, kdy není výjimkou přítomnost 40 
věřících, z poloviny z okolních měst a obcí (příloha č. 83/07). 

 
 Apoštolská církev 

Čelákovická skupinka je jednou ze 5 skupinek sboru v Lysé nad Labem. Schází se každou 
středu v domě rodiny Zelených v počtu asi 5 účastníků. Její vedoucí je Mgr. Helena Vaňková. Na 
základních školách uváděla přednášku mezinárodní organizace ACET o sexu, drogách a vztazích. 

 
 

SPOLKY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ 
 
Osadní výbory 
Jsou zřízeny Zastupitelstvem města pro Záluží a pro Sedlčánky-Císařskou Kuchyni podle 

Zákona o obcích. Výbor může podávat návrhy rozvoje a rozpočtu, vyjadřovat se k podkladům 
Rady a Zastupitelstva města a k připomínkám a návrhům občanů, které se příslušné části města 
týkají.  

Předsedou osadního výboru byl v Záluží Roman Přívozník. Dětský den (23. 6.), pálení 
čarodějnic, počátek a konec prázdnin, 2. ročník Běhu Zálužím, Mikuláš, setkání žen. 

Nefunkční povrchová kanalizace, nefunkční čistička odpadních vod v Nehvizdech, 
elektrická rozvodná síť, veřejné osvětlení. 

 
Sedlčánky-Císařská Kuchyně 
Předsedou výboru byl František Jarolím. Členové se účastnili kontrolních dnů na stavbě 

dešťové kanalizace a vozovek a předkládali k řešení připomínky a žádosti občanů. S finančním 
příspěvkem z rozpočtu města se podařilo uspořádat dětské divadelní představení s Janem 
Přeučilem a dalšími pražskými herci ke Dni dětí. Osadní výbor zorganizoval očkování psů proti 
vzteklině přímo v obci, aby starší občané nemuseli za veterinářem dojíždět. Na Štědrý den byla 
otevřena a vyzdobena kaplička, aby občané mohli rozsvítit svíčku svým blízkým zemřelým, kteří 
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budou chybět u štědrovečerní večeře. Tradicí je společný novoroční přípitek čtvrthodinku před 
půlnocí u staré školy svolávaný králem Miroslavem I. Sedlčanským (v civilu Miroslav Lebeda).  

 
Mateřské centrum 
Občanské sdružení zaregistrované 9. 4. 1998 sídlí v zadním traktu Obecního domu 

v prostorách pronajímaných městem za symbolickou 1,- Kč ročně. Město hradí také dodávky 
tepla a elektřiny. Je nositelem ocenění „Společnost přátelská rodině“ udělovaného Sítí mateřských 
center ČR. Program už letos zahrnoval 5 dopolední, 4 odpoledne a 2 večery týdně. Dopolední 
programy navštívilo 2131 maminek s 2544 dětmi. 

Z bohatého programu jmenujme deskové hry pro školáky, malování na hedvábí, 
promítání a čtení pohádek, výuku hry na flétnu, cvičení pro miminka, výlety na bicyklech, 
vodácké sjezdy, výuku němčiny a angličtiny od 4 let, klub dvojčat, návštěvu Městské knihovny, 
návštěvu hasičské zbrojnice, výtvarné dílny, opékání buřtů a tradiční podzimní Drakiádu (letos 
přišlo 65 dětí).  

Pro rodiče na rodičovské dovolené se konaly kurzy počítačové gramotnosti, křesťanské 
setkání rodičů se zajímavým hostem, kurzy pro budoucí rodiče, seminář o nošení miminek 
v šátcích, kosmetická poradna, besedu se zubní lékařkou. 

22. dubna přišlo 110 dětí a rodičů na Rodinný country bál v Kulturním domě. 
O prázdninách se za účasti 140 dětí a rodičů konaly tři týdenní pobyty v Jabkenicích a v Branově 
s táborovými hrami podle věku dětí: „Hrajeme si na cirkus“, „V lese žijí skřítci“ a „Za pirátským 
pokladem“. MC získalo letos finanční podporu Středočeského kraje na projekt „Od jara do zimy 
provětráme peřiny“, jehož hlavním cílem bylo zlepšování tělesné zdatnosti a obratnosti dětí a 
pěstování vztahu k pohybu a k přírodě. 

MC mělo 19 členek a 18 spolupracovnic, jeho činnost řídil 3členný výbor ve složení Ivana 
Turinská, Monika Žatečková a Jana Krejčí (příloha č. 84/07). 

 
Smíšená organizace zdravotně postižených 
Na konci r. 2007 sdružovala 359 členů, z toho 263 žen. V členění podle zdravotní vady to 

bylo 167 tělesně, 163 vnitřně, 18 zrakově a 11 sluchově postižených. V průběhu roku přibylo 15 
členů a 16 členům zaniklo členství (přestěhování, vystoupení z organizace, úmrtí). Podle 
věkových skupin bylo nejvíce členu mezi 59 a 69 roky. Organizace sdružuje kromě místních (269) 
také občany Nehvizd, Vyšehořovic, Mochova, Hourošan, Kozovaz, Skorkova a Prahy.  

Vedle akcí pro zpestření volného času - zájezdů do Polska, Slatiňan, Žlebů, Příbrami a 3 
návštěv pražských divadel – se organizace zaměřila především na zdravotní pomoc svým členům. 
Výbor zajistil 33 hodin plavání a rehabilitace v Městském bazénu a možnost účasti na 
rekondičních cvičeních pro tělesně a sluchově postižené. 

Město Čelákovice organizaci finančně podporovalo dotací na vstupné do bazénu 
a bezplatným zapůjčením místnosti v Kulturním domě. V 6členném výboru pracovali Jaroslav 
Smolík – předseda, Stanislav Červenka – místopředseda, Miroslava Valentová – matrikářka, 
Václav Purnoch – hospodář, Jaroslava Baltová – jednatelka a František Hertl. Předsedou 3členné 
revizní komise byl Vladimír Doksanský (příloha č. 85/07). 

 
Junák – svaz skautů a skautek 
Středisko 219.05 Čelákovice mělo v 5 oddílech 88 členů, z toho 76 do 18 let: vlčata (29), 

světlušky a skautky (30), roveři a rangers (9), oldskauti (6) a skauti (14). 
Družina čelákovických skautů Bílí tygři z 5. oddílu ve věku 10 – 16 let byla velmi úspěšná 

v letošním Svojsíkově závodě. Vyhrála základní kolo v Benátkách nad Jizerou i krajské kolo v 
květnu v Mladé Boleslavi a obsadila 9. místo v celostátním kole 28. – 29. září v Táboře. Tým 
skautského střediska získal také 7. místo v náročné terénní celostátní hře HELP 2007, při níž 
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museli v nepřehledném kopcovitém terénu hledat trosky zříceného letadla a zachránit cestující a 
náklad. 

Skauti se účastnili tradičních akcí jako Praha plná strašidel, Noční přechod Brd, Zimní 
přechod Brd, Stanování na šumavském sněhu a podnikli četné víkendové výpravy – na 
Kokořínsko, Vysočinu, do Jizerských hor, Adršpachu ad. Letní tábor se konal už podruhé 
v polesí Dobrá Voda u Dobříše a o podzimních prázdninách v říjnu stanovali skauti v teepee u 
hradu Lichnice v Železných horách. 

Na střediskovém sněmu 16. října, jenž každé 3 roky volí vedení střediska, již nekandidoval 
Petr Lenc – Sam a novým vůdcem byl jednomyslně zvolen Václav Špaček – Štip, vůdce oddílu 
skautů. Jeho zástupcem byl zvolen Jaroslav Rada a dalšími členy rady Lukáš Čumpelík, František 
Kopal, Anna Rysová a Martin Macháček.. 17. listopadu byl na okresním sněmu zvolen Petr Lenc 
členem okresní rady a Jarmila Lencová obdržela „Medaili díků“ za svou dlouholetou činnost 
v čelákovickém středisku. O prázdninách se dostalo Václavu Špačkovi ml. a Danielu 
Tomaševičovi cti být členy výpravy českých skautů na světové Jamboree v Británii u příležitosti 
100. výročí hnutí. 

Vánoční besídka by tentokrát do Síně Jana Zacha nevešla, konala se proto v sále ZUŠ a 
doprovázely ji dva tradiční rituály: Ozdobení stromku za Labem pro zvěř a pouštění světýlek po 
Labi.  

 
Občanské sdružení Sojka-spolek mladých 
Pořádá akce pro děti a mládež z ČR a Německa ve spolupráci s partnerskou organizací 

Sudetendeutsche Jugend Niederbayern/Oberpfalz. V roce 2007 stál v čele 9členné rady Bc. Pavel 
Bobek z Prahy, výkonnou místopředsedkyní byla Tereza Pražská a místopředsedou Ing. Lukáš 
Kadleček, oba z Čelákovic. Sojka je podporována příspěvky ministerstev zahraničí a školství a 
městy Brnem a Čelákovicemi. 

Opět se konaly dva dvojjazyčné letní tábory v Gaisthalu v Bavorsku v chráněném území 
Oberpfälzer Wald, a to pro mladší (9 – 12 let) a pro starší české a německé děti (13 – 16 let). 
V bavorském Waldmünchenu se 23. – 25. listopadu o víkendu naučně-zábavných her sloužících 
k zlepšení jazykových dovedností sešli čeští i němečtí zájemci o vedení táborů. Sojka se také 
v červnu podílela na projektu „Bamberg trifft Prag“ (setkání čes. a něm. studentů a učitelů) a 
v říjnu jako mediální partner na festivalu německy mluvených filmů Der Film pořádaném 
Goethe-Institutem v Praze. 

 
Sdružení dobrovolných hasičů 
Na konci roku mělo 70 členů, z toho 45 mužů, 15 žen a 10 mladistvých do 18 let. 

Velitelem sboru byl Jiří Hanzl. Výjezdová jednotka měla 24 členů a během roku vyjížděla k 73 
případům. Technická základna Sboru byla významně posílena nákupem vyprošťovacího vozidla 
Opel Campo a cisterny CAS 32 na podvozku Tatry 815 (viz zápis k 31. červenci), stará cisterna 
byla prodána kolegům ze Skorkova. 8 hasičů absolvovalo kurz pro nositele dýchací techniky.  

HZS dohlížel na bezpečnost při akcích s otevřeným ohněm, uspořádal 6 ukázek techniky 
na dětských dnech v Brandýse n. Labem, Čelákovicích, Vyšehořovicích aj. a umožnil stovce dětí 
z mateřských a základních škol prohlédnout si hasičskou techniku přímo na stanici v ul. Prokopa 
Holého. 

V poslední době poklesl zájem mládeže o hasičský sport, v tomto roce soutěžilo jen jedno 
družstvo dorostenek a dorostenci jako jednotlivci. V okresním kole hry Plamen v květnu získaly  
dorostenky 5. místo, při „Oujezdském útočení“ v červnu 4. místo a v září zvítězily v okresním 
kole branného závodu. Tradiční letní tábor v Miličíně využilo 31 dětí. 

 
Výtvarná dílna Labyrint 



 50

V tradičních kurzech se účastníci od dětí po seniory učily vyrábět keramiku, vitráž tiffany, 
drátované kamínky s netradičním vzorem, nástěnné hodiny tiffany, náušnice, skleněné malované 
šperky, drátovaná vejce, velikonoční věnec na dveře, batikovaný velikonoční ubrus, dekupáž, 
smalt aj. Ve spolupráci s nadačním fondem Veselý senior a s dotací 12.000,- Kč z městského 
rozpočtu se uskutečnilo 8 kurzů pro seniory. 

O prázdninách uspořádala dílna pětidenní kurz na téma Pražské pověsti, strašidla a 
domovní znamení, při němž se děti vypravily do staré Prahy a připravily vlastní divadelní výstupy 
o Bruncvíkovi, Horymírovi aj. v hrádku Vokáleč. 

Majitelkami dílny jsou RNDr. Jana Drnková, CSc. a Miroslava Šimonová. 
 
Občanské sdružení Klub přátel Jana Zacha  
Sdružení podporuje činnost Základní umělecké školy Jana Zacha finančně a organizačně. 

Pořádá koncerty Komorního orchestru Jana Zacha, hudební, dramatická a taneční vystoupení 
žáků školy, zajišťuje metodické a odborné materiály pro výuku, organizuje soustředění žáků 
hudebního a tanečního oboru. V tomto roce bylo obnovení loutkové divadlo, které hrálo 
pravidelně pro nejmenší diváky. Sdružení finančně podpořilo výstavu „Z rukopisů hudebních 
skladatelů“ v Městském muzeu (viz říjen) 

Členy rady občanského sdružení byli Pavel Lhoták, Milena Nespalová (předsedkyně) 
a Alena Smržová. 

 
Občanské sdružení Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 
Vzniklo v říjnu a mělo zpočátku 14 členů, především učitelů a rodičů žáků školy. Na 

počátku své činnosti se zabývalo organizací maturitního plesu. Předsedkyní byla zvolena Jana 
Horáčková, která stála v čele 5členného hlavního výboru. 

 
Občanské sdružení Spolek pro varhanní hudbu 
bylo zaregistrováno 30. května. Usiluje o obnovu varhan v katolickém kostele 

Nanebevzetí Panny Marie a propaguje chrámovou, duchovní a historickou hudbu.  
Podle organologů Arcibiskupství pražského je stávající nástroj pro kostel dispozičně 

nevhodný, zvuk je předimenzovaný a oprava by životnost traktury a zvuk varhan nezlepšila. 
Členové Spolku navštívili silně poškozený kostel sv. Jana Nepomuckého v Javorné na 
Karlovarsku, jehož vzácné varhany z r. 1849 by bylo možno do Čelákovic přenést. Ministerstvo 
kultury a Staroboleslavská kapitula s tím souhlasí, ovšem za podmínky zapůjčení, což je pro zdejší 
faru nepřijatelné.   

Spolek uspořádal v r. 2007 tři benefiční koncerty s tržbou 25.026,- Kč (viz zápisy za 
červen, říjen a prosinec). Předsedou správní rady 11členného spolku se stal Ing. Ludvík Adámek 
a členy MUDr. Michaela Petišková, PaedDr. Vilibald Knob, Ing. Zora Leypoldová Iglová 
a Miroslav Leypold Iglo (příloha č. 86/07). 

 
Občanské sdružení Spolek přátel čelákovického muzea 
Spolek založený v červnu 2004 zorganizoval v tomto roce 7 koncertů, 1 literárně-hudební 

pořad a 2 cestovatelské přednášky, jichž se zúčastnilo 469 návštěvníků (viz měsíční zápisy). 
Vstupné 50,- Kč pro dospělé a 30,- Kč pro důchodce a studenty bylo vzhledem ke kvalitě 
účinkujících umělců velmi skromné. V srpnu Spolek vydal patero pohlednic s čelákovickými 
motivy po 1.000 kusech. Prosincové vydání 2. dílu Kroniky města Čelákovic spolufinancoval 
částkou 124.800,- Kč, získanou z prodeje 1. dílu a z darů. Prodej 1. dílu byl úspěšný: z 600 
vydaných výtisků jich bylo za rok prodáno 589. 

Členy správní rady byli v roce 2007 Jana Forejtová, Václav Dragoun, Miroslav Leypold 
Iglo, Mgr. Jaroslava Musílková a Petr Polnický (předseda), členy dozorčí rady Jana Čechová,  
JUDr. Jiří Červinka (předseda) a Liduška Matoušová. Spolek měl na konci roku 65 členů, z nich 
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55 místních, 4 z Prahy, 2 z Lázní Toušeň a po jednom z Poděbrad, Mochova, Brandýsa n. Labem 
a Záp (příloha č. 87/07) 

  
Občanské sdružení Dlouhá cesta 
Bylo založeno r. 2005 s posláním pomáhat rodinám, které se vyrovnávají se ztrátou dítěte. 

Patronkou sdružení je režisérka Olga Sommerová, která členy sdružení pozvala r. 2006 k natáčení 
dokumentu „Přežili jsme svoje děti“, jenž vyvolal zájem o práci v sdružení. V tomto roce se 
v Praze uskutečnila tři sobotní setkání rodičů s psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou a ve 
třech rodinách byl zahájen projekt Barevný anděl, při němž barevná proměna a celková 
rekonstrukce pokoje sourozence zemřelého dítěte má zlepšit sourozencův psychický stav. 
Sdružení iniciovalo dvě benefiční akce: Divadelní představení Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem 
a Klubem Lávka a sportovní akci Neděle pro Vaše srdce.  

Sdružení mělo 20 členů. Řídí ho 5členná rada. Předsedkyní sdružení byla Martina Hráská, 
místopředsedkyní Bibiana Wildnerová a ekonomkou Alice Nejmanová (příloha 88/07). 

 
Občanské sdružení Czela.Net 
provozuje metropolitní internetovou síť. Na konci roku měla 981 členů. Květnová valná 

hromada zrušila funkci předsedy a nahradila ji 5člennou radou (Miloslav Dvořák, Petr Hájek, Jan 
Chmelenský, Aleš Kužílek a Michal Vondráček). Czela.Net je členem NIX, sdružení obdobných 
místních sítí v ČR (např. Hradec Králové, Kladno, Kutná Hora, Ostrava, Praha), a jeho 
prostřednictvím i SITEL, jednoho z center českého internetu. V prosinci proběhlo první živé 
vysílání z valné hromady NFX v CMC, jehož byl Czela.Net hostitelským členem. Ve sklepě CMC 
bude také zřízena klubovna Czela.Netu. 

Po celý rok pracovali aktivisté na propojování přístupových bodů sítě optickými kabely a 
na zvyšování rychlosti přenosu dat. 

 
Klub seniorů 

 Senioři se sešli na osmi „kavárnách“ v jídelně Základní školy v Kostelní ulici, kde byly na 
programu mj. přednáška o továrníku Josefu Volmanovi, film o dobývání brandýských mostů 
v 18. století a oslava Svátku matek, a zúčastnili se zájezdu na Slovensko a do okolí Příbrami. 

 
Český svaz chovatelů 
Základní organizace uspořádala 2 velké výstavy (viz zápisy za červen a září) a 10 

prodejních burz na děkanství s chovatelskou a mykologickou poradnou pro veřejnost. V soutěži 
základních organizací okresu byla třetí v králíkářském a druhá v drůbežím odboru. Na okresní 
výstavě ve Slušticích obdržel P. Bajer pohár za zakrslé králíky. 

Prosincová celostátní výstava zvířat v Lysé nad Labem přinesla ocenění dvěma 
chovatelům. Petr Bajer získal čestnou cenu za kachnu pekingskou americkou a cenu vítěze 
plemene, Tomáš Ponya získal cenu „Nejlepší chovatel okresu Praha-východ“, čestnou cenu Rex 
klubu ČR a 2 čestné ceny za kastorexe a dalmatinského rexe. 

Organizace měla 30 členů, kteří chovali celkem 32 velkých slepic, 21 zakrslých slepic, 40 
kachen, 12 hus, 6 mývalů, 193 okrasných ptáků, 330 holubů, 5 terarijních zvířat a asi 800 
akvarijních ryb. Předsedou organizace byl Petr Bajer (příloha č. 89/07). 

 
Mykologický kroužek při Českém svazu chovatelů 
Se zabývá jednak osvětovou (přednášky, besedy s předními mykology, výstavy), jednak 

výzkumnou prací (mapování výskytu hub v určité lokalitě). Pořádal pravidelné akce otvírání a 
zamykání lesa, soutěže o nejchutnější houby v nálevu a pravidelné poradny při akvaristických 
burzách na děkanství. Vyvrcholením sezóny byla jubilejní výstava hub k 45. výročí kroužku (viz 
zápis za září). 
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Český rybářský svaz 
Členové místní organizace vysadili do svého revíru asi 110q ryb, z toho 80q kapra 

a odpracovali stovky hodin na úklidu břehových porostů, odklízení padlých stromů, výsadbě 
nových stromů a na opravě potřebné techniky. Kolínská chemička Draslovka, jejíž kyanidy 
otrávily 10. ledna 2006 tok středního Labe, plnila povinnosti vyplývající z dohody o nápravě škod 
a zarybňování řeky podle pětiletého plánu zdárně pokračovalo. Na Grádě postavili na místě staré 
zcela novou elektrickou rozvodnou skříň. Organizace hospodaří smluvně na tůních Byšická, 
Hrady a Procházkova, práci komplikuje bankovní zástava na pozemku, přes nějž vede vodní 
přivaděč do Řehačky. 

Úspěšně pracoval dětský rybářský kroužek pod vedením pánů Mrázka a Jindřicha. 
Koncem roku odstoupil z předsednické funkce p. Vlach, a organizaci proto vede místopředseda 
L. Krejčík. Hospodářem organizace byl Miroslav Buriánek. 

     
Klub kaktusářů 
Tři přednášky Klubu se konaly v Síni Jana Zacha Městského muzea jako veřejně 

přístupné akce. Ředitel Střední zahradnické školy v Libverdě Ing. Libor Kunte představil svou 13. 
cestu do Mexika, Ing. Jaromír Sladkovský z Hradce Králové přednášel 26. května o své cestě po 
severní Argentině a Roman Čermák z Kladna se rovněž věnoval své cestě po Mexiku. Všichni 
doprovodili svá vystoupení projekcí digitálních fotografií. 

Členové Klubu se zúčastnili kaktusářského sympózia v Praze a v Plzni. Spolupořádali 
setkání kaktusářů v Dračí sluji v Pískové Lhotě, účastnili se zavírání sezóny v Chrudimi a výstavy 
sukulentů v Botanické zahradě V Praze-Troji ve skleníku Fata Morgana.  

Klub má asi 50 členů, jeho předsedou byl Ing. Zdeněk Červinka. 
 
Český zahrádkářský svaz 
Místní organizace sdružovala 260 členů, z nichž většina pracovala na svých zahrádkách 

v 7 osadách. Aktivní zahrádkáři jsou většinou příslušníky starší generace; začíná již být patrný 
pokles zájmu o volné parcely v osadách i o dříve oblíbené společné akce (václavské taneční 
zábavy, zájezdy na výstavy). V tomto roce se vedení organizace podařilo kompromisně zakončit 
jednání s katolickou církví, jež uplatnila restituční nárok na část pozemků v osadách č. 3 a 4 
(severně od bývalého hřbitova, mezi železniční tratí a ul. Jiřinskou a Husovou). Byla uzavřena 
dohoda o nájmu pozemků k zahrádkářské činnosti na 5 let za 0,80 Kč/m2. Z půdy vlastněné 
státem platí zahrádkáři 10krát nižší nájem. 

 
Myslivecké sdružení 
Myslivci slovili 399 zajíců, 72 bažantů, 11 kusů srnčí zvěře a 404 kachen, ze zvěře škodící 

myslivosti 16 lišek, 5 strak a 1 toulavou kočku. Velkou péči věnovali kachňatům, jichž vypustili 
400 kusů, a celou sezónu se starali o jejich potravu.  

Členové sdružení se účastnili mnoha střeleckých soutěží. 7. dubna na Velikonočním 
závodě ve střelbě na baterii ve Staré Boleslavi získal Jan Řezníček 2. místo, na okresním přeboru 
ve střelbě malorážkou Zdeněk Kučera 3. místo, na květnovém okresním přeboru ve střelbě na 
baterii zvítězil Roman Valenta a sdružení obhájilo Putovní pohár.  

Sdružení uspořádalo 6 kynologických akcí, např. Memoriál Václava Vančury (8. května) a 
Memoriál Jarmila Pařízka-kynologický trojboj (1. září). Ve sdružení bylo 17 lovecky použitelných 
psů, z toho 9 ohařů. 

Ve výboru zvoleném na léta 2006-2010 došlo k několika změnám. Za zesnulého 
finančního hospodáře Ing. Knopa byl zvolen Jan Barták, revizní komise byla rozšířena na 5 členů 
a jejím předsedou byl zvolen Otakar Brož ml. Sdružení mělo 41 členů s věkovým průměrem 53,5 
roku, předsedou sdružení byl František Jarolím.   
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Český svaz včelařů 
15 místních včelařů se 142 včelstvy hlášenými k 1. září patří k základní organizaci 

v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, která má celkem 69 členů s 505 včelstvy. Čelákovičtí 
vytočili v roce 2007 necelé 3 tuny medu, celá organizace 9 tun. Město dotovalo místní včelaře 
částkou 10.000,- Kč, která byla využita k nákupu odpařovačů zdravotně nezávadné kyseliny 
mravenčí sloužící k boji proti kleštíkovi včelímu (Varroa destructor), původci varroázy, decimující 
včelstva především po teplé zimě 2006/07. V sezóně bylo proto nutno včelstva celoplošně 
ošetřovat nátěrem plodu (příloha č. 90/07). 

Včelařským důvěrníkem byl jako v minulém roce Jiří Mrňavý. 
 
 

PŘÍLOHY 
 

1a/07  úmrtí Bohuslava Hnízda, smuteční oznámení 
1b/07  Bohuslav Hnízdo jako zastupitel 
2/07  pozvánka na zahájení výstavy Beton, 27. 1. 
3a/07  anketa Zlatý Amos, TOK 7. 2. 
3b/07  anketa Zlatý Amos, zpráva ČTK 
4/07  Archeologický výzkum v průmyslové zóně 
5/07  smlouva Města Čelákovic se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s. 
6/07  výstava Tingatinga 20. – 26. 2. 
7/a/07  výstava Interpretace krajiny, pozvánka 
7b,c/07 výstava Interpretace krajiny, katalog 
8/07  výstava Jen tak, 2. 3. 
9/07  výzva k podání nabídky na prodej pozemků proluky náměstí, 12. 3. 
10/07  koncert V. Andršt Jazz Quartet, TOK 21. 3. 
11/07  výstava Na Aljašce jsme nebyli, 24. 3. 
12/07  plakát Námořnický karneval, 24. 3. 
13/07  Festival základních uměleckých škol, 2. 4. 
14a/07  vypnutí proudu v Městském muzeu, ČTK 6. 4. 
14b/07  vypnutí proudu v Městském muzeu, ZMČ 5/07 
14c/07  vypnutí proudu v Městském muzeu, webové diskusní fórum 
15a/07  fotografická soutěž Fotoakademie 2006, tisková zpráva, 10. 4. 
15b/07  diplom Tomáše Gregárka, 10. 4. 
16a/07  projekty 4 firem na zástavbu proluky náměstí, ZMČ 6/07 
16b/07  posudek projektů zástavby proluky, Ing.arch. Marek Tichý, 10. 5. 2007 
17a/07  plakát Vejšlap jarním Polabím, 14. 4. 
17b/07  plakát Čelákovická šlapka, 14. 4. 
18a/07  plakát ke Dni s Pražským deníkem, 15. 4. 
18b/07  Pražský deník, zvláštní vydání 16. 4.  
19a/07  plakát k soutěži na Den Země, 20. 4. 
19b/07  propozice k soutěži, 20. 4. 
19c/07  vyhodnocení soutěže, ZMČ 5/07 
20a/07  výstava Krajina jinak, pozvánka, 21. 4. 
20b,c/07 výstava Krajina jinak, katalog 
21/07  výstava na hrádku Vokáleč, 21. 4. 
22/07  plakát Blázen Láďa a kačka Káča, 21. 4. 
23/07  pálení čarodějnic, 28. 4. 
24/07  SMS infokanál 
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25/07  plakát Čelákovická duběnka, 12. 5. 
26/07  4. mistrovství České republiky v LRU Feeder, 12. – 13. 5. 
27/07  pozvánka na Malý salón 2007, 19. 5. 
28/07  ceník slev velkoprodejny Plus, 8. 6. 
29a/07  výstava Záchranný archeolog. Výzkum v Jirnech, pozvánka, červen 
29b/07  výstava Záchranný archeolog. Výzkum v Jirnech, text, červen 
30a/07  historie varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie, ZMČ 5/07 
30b/07  benefiční koncert v kostele 12. 6., ZMČ 6/07 
30c/07  benefiční koncert v kostele 12. 6., program 
30d/07  benefiční koncert v kostele 12. 6., zpráva, ZMČ 6/07 
31a/07  oblastní výstava zvířat 15. – 17. 6., pozvánka 
31b/07  oblastní výstava zvířat 15. – 16. 6., katalog 
32a/07  otevření železniční zastávky v Jiřině 18. 6., pozvánka 
32b/07  otevření železniční zastávky v Jiřině 18. 6., TOK 27. 6. 
33/07  koncert Lucie Bílé 19. 6., plakát 
34a/07  koncert Vojty „Kiďáka“ Tomáška 20. 6., plakát 
34b/07  koncert Vojty „Kiďáka“ Tomáška 20. 6., TOK 27. 6. 
35a/07  prohlášení 10 zastupitelů 23. 6. 
35b/07  komentář k prohlášení 10 zastupitelů 23. 6.  
36a/07  Svatojánská divadelní pouť 24. 6., program 
36b/07  Svatojánská divadelní pouť 24. 6., plakát 
37a/07  výstava Poslední Germáni v Čechách 30. 6., pozvánka 
37b/07  výstava Poslední Germáni v Čechách 30. 6., text 
37c/07  výstava Poslední Germáni v Čechách, plakát 
38/07  turnaj O pohár starosty města Čelákovic 5. 7., fotografie 
39/07  Nezávislý zpravodaj města Čelákovic, srpen 
40a/07  Transparency International Česká republika (TIC) městu 10. 7. 
40b/07  komentář Mgr. Ivany Kašpárkové k dopisu TIC 20. 7. 
40c/07  dopis TIC městu 31. 7. 
40d/07  dopis starosty města TIC 20. 8. 
41/07  7. celostátní turnaj v kopané vietnamské komunity v ČR, ZMČ 9/07 
42/07  program Kulturního léta 2007 
43/07  11. dětský sportovní den 1. 9. 
44a/07  svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města 5. 9. 
44b/07  stanovisko šéfredaktora ZMČ k nezveřejnění zprávy 10 zastupitelů, ZMČ 9/07 
44c/07  stanovisko 10 zastupitelů, stanovisko 11 zastupitelů, starosty města ad.texty  
   k zástavbě proluky, ZMČ 9/07 
45/07  29. okresní všeobecná výstava zvířat 14. – 16. 9., katalog 
46a/07  soutěž MDDM Řemesla Polabí 15. 9., plakát 
46b/07  Řemesla hrou 15. 9., plakát  
47a/07  výstava „Kresby, grafika, obrazy“ 22. 9., pozvánka 
47b/07  výstava „Kresby, grafika, obrazy“ 22. 9., katalog 
48/07  Zahradní slavnost aneb Co nenapsal žádný vašek, 22. 9. 
49/07  odpověď na 10 otázek 11 zastupitelům, ZMČ 10/07 
50a/07  Týden knihoven 1. – 5. 10., pozvánka 
50b/07  Týden knihoven 1. – 5. 10., pozvánka na výtvarnou dílnu 
51/07  benefiční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 2. 10. 
52/07  Záhadná Libye, Tok 10. 10. 
53/07  Velké závody pro malé děti 9. 10., plakát 
54/07  festival Jinej přístup 20. 10. plakát 
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55a/07  výstava Z dílny hudebních skladatelů 20. 10., pozvánka 
55b/07  výstava Z dílny hudebních skladatelů 20. 10., plakát 
56/07  výstava Z historie hudebních rukopisů a tisků 20. 10., pozvánka 
57/07  diskuse o zdravotní středisku, ZMČ 10/07 
58a/07  60. výročí Základní umělecké školy, text Mgr. Bohumíra Hanžlíka 
58b/07  60. výročí Základní umělecké školy, pozvánka na promenádní koncert 13. 11. 
58c/07  60. výročí Základní umělecké školy, plakát 
59/07  oslava 70. narozenin Mgr. Bohumíra Hanžlíka 
60/07  názory opozičních zastupitelů na rozpočet města, ZMČ 1/08 
61a/07  rozsvícení vánoční městského vánočního stromu 1. 12. 
61b/07  Vánoce 2007 ve městě Čelákovice, plakát 
62/07  Vrazi, nebo hrdinové, 4. 12., pozvánka 
63/07  benefiční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 13. 12., ZMČ 12/07 
64/07  vítání občánků na Městském úřadě, ZMČ 2/07 – 1/08 
65/08  Závěrečná zpráva o činnosti o.s. Semiramis v Čelákovicích v r. 2007 
66/07  otevření centra Spring 1. 11., leták 
67/07  Farní charita Neratovice, brožura 
68/07  rekonstrukce Stankovského ulice, nákres, ZMČ 4/07 
69/07  obvodní oddělení Policie ČR, ZMČ 3/08 
70/07  statistický přehled školství k 30. 9. 2006 
71/07  „Čelákovice řeší, co se zvláštní školou“, Právo 19. 6. 
72/07  akce a mimoškolní činnost ZUŠ Jana Zacha 2006/07 
73a/07  mezinárodní projekt „Čeština a němčina ruku v ruce“, ZMČ 12/09 a 5/07 
73b/07  Slovní přísloví z mezinárodního projektu, 2 strany 
75a/07  CMC – program Řízení lidských zdrojů, leták 
75b/07  CMC – program MiniMBA, leták 
76/07  hotel CMC, leták 
77a/07  výroční zpráva Městského muzea za rok 2007 
77b/07  novoročenka Městského muzea na rok 2008 
77c/07  Zpráva o celkové hospodaření Městského muzea za rok 2007 
78/07  výroční zpráva Městské knihovny za rok 2007 
79a/07  přehled akcí a návštěvnosti Kulturního domu v roce 2007 
79b/07  měsíční programy Kulturního domu v roce 2007 
80a/07  50. výroční klubu potápěčů a vodáků v Čelákovicích, ZMČ 5/07 
80b/07  3. kolo Mistrovství ČR ve slalomu, plakát 
81/07  zpráva o činnosti Místního sdružení ODS v roce 2007 
82/07  zpráva Církve československé husitské za rok 2007 
83a/07  zpráva Církve bratrské za rok 2007 
83b/07  Církev bratrská – letní tábor, plakát 
84/07  výroční zpráva Mateřského centra za rok 2007 
85/07  výroční zpráva Smíšené organizace zdravotně postižených za rok 2007 
86/07  zpráva o činnost Spolku pro varhanní hudbu, o.s., v roce 2007 
87/07  zpráva o činnosti Spolku přátel čelákovického muzea v roce 2007 
88/07  zpráva o činnosti občanského sdružení Dlouhá cesta v roce 2007 
89/07  výroční zpráva základní organizace Českého svazu chovatelů za rok 2007 
90/07  zpráva o činnosti včelařů v roce 2007 
 
 

Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2007 sestavil městský kronikář PhDr. 
Mirko Nosek a schválené záznamy přepsala do městské kroniky PhDr. Marie Svobodová. 


