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LEDEN 
 

Počasí: Z prosince přetrvávalo až do 12. velmi teplé počasí. Při proměnlivé oblačnosti a 

občasných dešťových přeháňkách se ranní teploty pohybovaly od +3 °C do +8 °C a odpolední 

od +5 °C do +10 °C. Při ochlazení 12. – 18. napadlo asi 6 cm sněhu; ranní teploty klesaly k -4 °C 

a odpolední dosáhly max. +6 °C. Teplá fronta 20. – 24. přinesla odpolední teploty +4 °C až 

+7 °C. Proud chladného vzduchu z východu od 25. vyvolal ochlazení až na -8 °C ráno a na 

odpolední nulu. 

1. vystoupili v Husově sboru Pražští pěvci vedení Stanislavem Mistrem a varhaník Milan 

Janoušek. Provedli Rybovu mši a Vánoční mši Eduarda Marhuly. 

Od 1., v souvislosti se změnami v systému vyplácení sociálních dávek, se museli 

čelákovičtí žadatelé obracet na pracoviště Úřadu práce v Brandýse n. L. a na náměstí Republiky 

v Praze, nikoli již na Městský úřad. 

1. byl spuštěn pult centrální ochrany ve služebně Městské policie, jenž kontroloval 

zabezpečení 11 městských objektů místo několika dosud najímaných bezpečnostních agentur. 

Cílem změny způsobu ostrahy byla úspora finančních prostředků.  

Od r. 2007 se postupně zvyšovaly nájmy v obecních bytech až na cílovou výši, která 

vstoupila v platnost 1. 1. 2012, a sice na 68,41 Kč/m2. V bytech s pečovatelskou službou činil 

nájem 16,40 Kč/m2 v Kostelní č. 26 a 28,96 Kč/m2 v Kostelní č. 462. 

9. předala lékárna Erika na projekt Klokánek Fondu ohrožených dětí 21 300 Kč 

získaných sbírkou mezi zákazníky lékárny. 

10. zemřel Josef Fouček. Původně mistr ve slévárně TOS byl od 19. 2. 1980 do 24. 11. 

1990 předsedou Městského národního výboru, v letech 1990 – 1994 a 1998 – 2002 členem 

Zastupitelstva města za KSČM. Všichni, kdo ho hlouběji poznali, ho bez ohledu na své politické 

názory oceňovali jako rovného, poctivého a obětavého člověka, jenž svému městu věnoval 

veškerou energii (příloha č. 1/12). 

12. zasedala Rada města. Schválila škole Mills, s. r. o., pronájem dalších 255 m2 

městských pozemků za budovou CMC v ceně 10 Kč/m2/rok. Škola je využívala jako zahradu pro 

svou mateřskou a základní školu. Rada schválila příspěvek 70 000 Kč o. s. Semiramis, Nymburk, 

na Terénní program v Čelákovicích v r. 2012 a souhlasila s vyhlášením dubu letního rostoucího 

na pozemku p. č. 444/7 v Sedlčánkách za památný strom. 

Shromáždění k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů v Čelákovicích se konala 12. 

v modlitebně Církve bratrské, 21. na děkanství římskokatolické církve a 24. v Husově sboru. 

13. navštívila Základní uměleckou školu Jana Zacha skupina mladých klavíristů z Číny 

v rámci své cesty po střední Evropě. Naše škola byla vybrána podle jejích výsledků v klavírních 

soutěžích doma i v zahraničí. Klavíristé obou zemí uspořádali společný koncert. 

V sobotu 14. vyrazilo 165 turistů na 37. ročník Tříkrálového pochodu pořádaného 

oddílem turistiky TJ Spartak. Mezi skupinami z Prahy, Mělníku a Litoměřic nechyběly rodiny 

s malými dětmi. 

18. lednem byla datována petice občanů proti používání nového loga, jemuž vytýkali, že 

„nijak neodráží historické a kulturní tradice města“. Organizátorem petice byl Mgr. Miloš Špringr. 

Proti tvorbě loga jako symbolu města se vyslovil bývalý ředitel Městského muzea Jaroslav Špaček, 

jenž je označil za nicneříkající obrázek bez vztahu k symbolice města na Labi, hrazený z peněz 

daňových poplatníků (příloha č. 2/12). Na otázku položenou v lednovém Zpravodaji, zda se 

občanům líbí logo města, odpověděl rekordní počet 481 občanů, z nichž 58,8 % řeklo ANO. 

Rada města se krátce sešla ještě 26. a schválila mj. podání žádosti Středočeskému Fondu 

sportu, volného času a primární prevence o 95 000 Kč na sportovní vybavení tělocvičny ZŠ 



2 

 

Kostelní.  

21. se v Síni Jana Zacha Městského muzea uskutečnila vernisáž výstavy brněnského 

fotografa Michala Příhody Uganda v obrazech, jehož snímky zachytily jak přírodní krásy 

Ugandy a Rwandy, tak jejich sociální realitu. Fotograf spolupracuje s neziskovou organizací 

Bwindi Orphans, o. s., zaměřenou na pomoc ugandským dětem; ta připravila nejen ochutnávku 

kávy, čaje a burských oříšků, ale nabídla také koupi tradičních rukodělných výrobků ugandského 

venkova, které v rámci podpory dětí vykupuje (č. 3/12). 

25. přednášela v Muzeu Kateřina Andrlová, zakladatelka o. s. Bwindi Orphans, o pomoci 

ugandským dětem, a to dopoledne pro žáky ZŠ J. A. Komenského a večer pro veřejnost. 

30. zveřejnila místní organizace SNK-ED nesouhlasné stanovisko k novému logu 

města. Kritizovala způsob výběru a schválení loga při napjatém rozpočtu města (příloha č. 4/12). 

Nesouhlas s postupem Rady města vyslovil veřejně také radní Tomáš Janák (příloha č. 5/12). 

30. besedovala s hosty v Městské knihovně Martina Hráská, zakladatelka o. s. Dlouhá 

cesta, jež pomáhá rodičům, kteří ztratili své dítě. 

Do 31. byla ve vstupní místnosti Muzea přístupná výstava obrazů Jaroslava Mokrého 

Krajiny z blízka i z dálky. 

31. odstoupil z funkce ředitele Kulturního domu Jindřich Polívka, DiS., a organizaci 

vedla do jmenování nového ředitele 1. 9. zástupkyně ředitele Jiřina Beránková. 

V lednu nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu pro Prahu-východ, jenž zamítl 

žalobu firmy PD-1, s. r. o., Brno, na Město Čelákovice a firmu STOPRO INVEST, s. r. o., 

Praha 5, ve věci zneplatnění kupní smlouvy na pozemky v proluce náměstí.  

Tříkrálová sbírka Farní Charity Čelákovice vynesla 12 700 Kč. 

 

 

ÚNOR 
 

Počasí: Mrazy vyvolané tlakovou výší nad východní Evropou a východním prouděním 

byly 1. – 14. výjimečné. Při jasné obloze klesaly ranní teploty od -8 °C k -19,4 °C (11.), odpolední 

od -3,5 °C k -7,5 °C (11.). Labe zamrzlo v dlouhém úseku nad zdymadly a silný led umožnil 

bruslení. Také nohejbalové hřiště se proměnilo v kluziště. 7. – 16. napadlo celkem asi 13 cm 

sněhu. 15. se obnovilo teplé západní proudění, které přineslo v druhé polovině měsíce 

proměnlivou oblačnost, občasné sněhové a dešťové srážky a kolísající, leč vysoké teploty: ranní 

mezi -3 °C až +10 °C a odpolední od +5 °C do +12 °C. Sníh ležel jen do 17.  

Pracovníci Vodovodů a kanalizací, a. s., Mladá Boleslav, řešili 8 poruch na vodovodních 

řadech způsobených mrazem, mj. v ul. Zárubově, Majakovského, Dělnické a na náměstí před 

budovou CMC, 10 poruch domovních přípojek a 12 případů zamrzlých vodoměrů. Porucha na 

vod. řadu na rohu ulic Zárubovy a Kálikovy dne 3. znamenala přerušení dodávky vody pro tisíce 

obyvatel Za Dráhou, v Jiřině, Pod Přerovskou cestou, v Sedlčánkách, Císařské Kuchyni a 

v Mochově. Dolní část Zárubovy ul. byla pro nesjízdnost způsobenou zmrznutím uniklé vody 

uzavřena, vylitá voda zmrzla i na Rooseveltově ul. 

2. vzala Rada města na vědomí závěrečnou zprávu pracovní skupiny ustavené 1. 9. 2011 

k prošetření skutečností uvedených v podkladu „Základní zjištěné nedostatky a připomínky 

k vedení Městského muzea v Čelákovicích“ a uložila řediteli Muzea vyčíslit do 30. 6. náklady 

nutné k odstranění nedostatků. Rada se vyjádřila k otevřenému dopisu volebního subjektu SNK-

ED z 30. 1. a mj. odmítla, že by nové logo města nahrazovalo městský znak a že užívání loga 

bude finančně náročné. Rada se v únoru sešla ještě 16. 

9. a 10. se konal zápis dětí do prvního ročníku základních škol. Do ZŠ J. A. 

Komenského zapsali rodiče 136 dětí, do ZŠ Kostelní 82 dětí. 

10. uspořádala restaurace BouCZECH na náměstí první hudební večer, tentokrát 
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s kapelou Beer Band Rock Revival a s bohatým jídelníčkem (příloha č. 6/12). 

18. zemřel Ing. Vladislav Prchal, bývalý ředitel Střední průmyslové školy strojnické 

v Čelákovicích v letech 1966 – 1969. Škola zanikla v r. 1974 (příloha č. 7/12).  

21. uspořádal Spolek přátel čelákovického muzea (dále SPČM) koncert klavíristy 

Miroslava Sekery a sopranistky Lucie Fišer Silkenové, sólistky Státní opery Praha. Přednesli 

díla J. Křičky, G. Mahlera, B. Smetany ad. 

24. byl Petr Špecián, pachatel vraždy taxikáře, jež se stala 22. 10. 2011 před 

čelákovickým nádražím, odsouzen Krajským soudem v Praze k 17 letům odnětí svobody. 

27. vyprávěl polárník Václav Sůra v Městské knihovně o své třetí cestě na severní pól. 

Tento cestovatel mj. přešel s Pavlem Blažkem zamrzlé jezero Bajkal. 

29. zasedalo Zastupitelstvo města. Souhlasilo s rekonstrukcí nádražní budovy a 

s přeložkou trati směrem na Prahu v rámci Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany. 

Rada doporučila Zastupitelstvu schválit částku 250 000 Kč na zakoupení vánočního stromu a 

jeho umístění na náměstí, zastupitelé Janák a Petřík předložili variantu s cenou do 50 000 Kč. 

Výsledkem diskuse byla usnesení o vyhlášení dotazníkového šetření mezi občany města a o 

vypuštění uvedené částky z návrhu rozpočtu na rok 2012. Na program se opět vrátila úprava 

Statutu čestného občanství města Čelákovic z r. 1993, jenž neodpovídá současným právním 

normám. Byl předložen návrh připravený Městským úřadem a návrh zastupitelů Igla, Janáka, 

Petříka, Špačka a Tichého. Ani jeden návrh nebyl přijat, mj. proto, že nadpoloviční většina 

zastupitelů se zdržela hlasování. Schválen byl úkol vypracovat návrh nové zřizovací listiny 

Městského muzea. Návrhy zastupitele Špačka, aby finanční a kontrolní výbor prověřily 

hospodaření na archeologickém (2004 – 2010) a publikačním účtu (2003 – 2010), byly schváleny i 

přesto, že v úvodu jednání zastupitelé na návrh zastupitele Igla odhlasovali, že podklad o 

prověrce hospodaření na archeologickém účtu v témže období, předložený místostarostou 

Rynešem, bude vyřazen z programu. 

Projednávání Grafického manuálu vizuálního stylu města bylo bouřlivé. Někteří 

zastupitelé a občané kritizovali formu výběru a schválení loga města. Manuál nebyl schválen 

(proti 15 hlasů), starostovi bylo uloženo přepracovat logo s využitím městského znaku a 

finančnímu a kontrolnímu výboru bylo uloženo přešetřit postup zadání tvorby jednotného 

vizuálního stylu včetně škodní události a zodpovědnosti za ni. Městský úřad graficky sjednocené 

dokumenty užíval i nadále, avšak bez loga.  

Zastupitelé schválili příspěvek 90 000 Kč Farní charitě Neratovice na pečovatelskou 

službu v Čelákovicích v r. 2012. 

Při schůzi ZM prošel generální zkouškou on-line přenos umožňující sledovat jednání na 

domácím počítači. Připojilo se 103 stanic. Projekt připravili Martin Chramosta, IT pracovník 

Městského úřadu, Miloslav Dvořák a Michal Vondráček. Kulturní dům byl s radnicí propojen 

vysokorychlostní datovou linkou vedoucí přes ZŠ J. A. Komenského a Gymnázium.   

V únoru se roztočily dvě horizontální Kaplanovy turbíny malé vodní elektrárny, již za 

15 měsíců vybudovaly firmy Zakládání staveb, a. s., a Metrostav, a. s., pro investora RenoEnergie, 

a. s., Plzeň, na pravém břehu labského jezu asi za 110 mil. Kč. Turbínami o max. výkonu 800 kW 

mohlo protéci až 38 m3 vody za sekundu. Součástí stavby byl rybí přechod o šířce 1,8 m a délce 

téměř 80 m postavený ve stísněném prostoru mezi strojovnou a obecní komunikací a na složitých 

geologických základech za 18 167 041 Kč (příloha č. 8/12). 

 

 

BŘEZEN 
 

Počasí: Oblačné počasí z konce února bylo 3. – 10. vystřídáno jasnou oblohou s 

mrazivými rány (-4 °C až +1 °C) a nejvyššími teplotami do +12 °C. 7. – 8. napadly 4 cm sněhu, 
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jenž ale 8. roztál. 11. – 15. ukončila velká oblačnost ranní mrazíky a oblast vysokého tlaku 

vzduchu 16. – 28. přinesla jaro: při převážně jasné obloze bylo ráno od +1 °C do +7 °C a 

odpoledne se teploty šplhaly až +21 °C. 29. – 31. přinesla studená fronta déšť a ochlazení na 

+7 °C. Měsíc byl velmi suchý. 

V březnu hostila vstupní místnost Městského muzea výstavu k 70. výročí Divadelního 

soboru J. K. Tyl. Principál souboru Pavel Wieser shrnul při zahájení výstavy nejen historii 

sdružení, ale také 150letou tradici čelákovického ochotnického divadla (přílohy č. 9 a, b, c, d/12). 

1. schválila Rada města Městskému muzeu nákup terénního automobilu pro 

archeologický výzkum nejvýše za 265 000 Kč, jehož cenu mělo Muzeum uhradit ze svého 

investičního fondu. V dubnu byl zakoupen vůz Dacia Logan MCV za 259 900 Kč od 

brandýského prodejce Auto Kout Centrum, s. r. o. Rada dále schválila smlouvu s firmou ATS 

TELCOM PRAHA, a. s., Praha 7, o koupi mobilního silničního rychloměru za 389 040 Kč. Na 

základě novely školského zákona, která zavádí jmenování ředitelů škol a školských zařízení 

zřizovaných obcí do pracovního poměru na dobu určitou 6 let, Rada potvrdila ve funkcích 

ředitelů od 1. 8. 2012 Mgr. Jaroslavu Burkertovou (ZŠ Kostelní), PaedDr. Alenu Pechalovou (ZŠ 

J. A. Komenského), Jaroslavu Duškovou (MŠ Přístavní) a Ing. Alenu Zradičkovou (MDDM).  

3. byl v Městském muzeu zahájen 5. ročník výstavy Řemesla Polabí organizovaný 

Městským domem dětí a mládeže. Ve 4 věkových kategoriích a v 7 tematických okruzích (tkaní, 

krajka, textil, vyřezávání, košíkářství, drátování a šperk, užité předměty) se představilo 124 autorů 

s více než 250 pracemi. Letošním motivem výstavy i soutěže bylo téma Stromy kolem nás. 

Poprvé vystavovali i „neorganizovaní samouci“. V následujících 5 víkendech se v Muzeu konaly 

výtvarné dílny. Čelákovice reprezentovala velká kolekce košíků vytvořená v kurzu MDDM 

vedeného Alenou Borovičkovou (příloha č. 10/12). 

3. představily ženy z Malajsie na římskokatolické faře svůj program ke Světovému dni 

modliteb. 

6. přednášel zastupitel Ing. Petr Studnička na Gymnáziu na téma Tibet – 20 let od 

zpřístupnění Tibetské náhorní plošiny turistům. Představil také videozáznam své cesty 

Transsibiřskou magistrálou do Číny. 

10. byla vyvěšena tibetská vlajka na budově radnice jako připomínka 53. výročí potlačení 

povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. 

10. oslavila městská organizace KSČM Mezinárodní den žen v sálku Technických 

služeb; k tanci hrála kapela Pohoda (příloha č. 11/12). 

10. si veřejnost v Husově sboru připomněla výroční narození T. G. Masaryka a výročí 

smrti Jana Masaryka pořadem Alfreda Strejčka a Františka Kreuzmanna Hovory v mlčení aneb 

Dialog o lásce, demokracii a humanitě. Pořad uvedl historik Mgr. Zdeněk Hazdra, mluvené 

slovo doprovodil violoncellista Miroslav Petráš (příloha č. 12/12). 

10. slavila místní organizace KSČM Mezinárodní den žen tradičním posezením 

s hudbou Pohoda a tancem v zasedací místnosti Technických služeb. 

10. se v Kulturním domě konal obnovený Divadelní ples s dramatickými ukázkami. 

Hudbu zajistila Taneční škola Zita Mladá Boleslav. 

Městské muzeum poskytlo své prostory pro zdravovědná témata: 13. besedoval MUDr. 

Svatopluk Ježek na téma první pomoc a 14. se zde konal seminář Mgr. Václavy Snítilé 

k trénování paměti. 

15. náhle zemřel ve věku 61 let člen Rady města Ing. Luboš Choura. Byl 

místopředsedou místního sdružení ODS, od 23. 4. 2009 zastupitelem za ODS a od 30. 11. 2010 

členem Rady města. Vzděláním hutní inženýr pracoval mj. v Kovohutích Čelákovice a na 

Integrované střední škole v Čelákovicích. Byl neúnavným turistou a dlouholetým předsedou 

oddílu turistiky TJ Spartak (příloha č. 13/12). 

15. byl zkolaudován bytový soubor postavený v proluce náměstí. V 5 sekcích bylo 

postaveno 59 bytů o velikosti 1 + kk až 4 + kk, 5 nebytových jednotek v přízemí, 63 garážových 
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stání a 62 sklepů a skladů a 45 parkovacích stání v terénu. 

19. schválila Rada města uvolnění 426 900 Kč z investičního fondu Základní umělecké 

školy Jana Zacha na nákup koncertního křídla C3 PE Yamaha za celkovou cenu 576 900 Kč a 

schválila smlouvu s firmou PVZ, s. r. o., Praha 5, na odvodnění hlavní komunikace v Císařské 

Kuchyni za 470 575,69 Kč bez DPH.  

20. se v Městské knihovně konal večer autorského čtení spojený s vyhlášením 

8. ročníku literární soutěže Městské knihovny, letos na téma Němé tváře. Vlastní texty četly 

autorky z Čelákovic a regionu – Alena Marečková, Tereza Cimoradská, Michaela Kašičková, 

Barbora Pavlišáková a Lenka Martinková – a spisovatelé Stanislav Rudolf a Petr Kukal. Hudební 

doprovod zajistili studenti Pražské konzervatoře M. Ochmanová, D. Koubek a L. Švestková. 

Ocenění Čtenář roku převzaly Miloslava Mikulová, která je čtenářkou knihovny 59 let, a žákyně 

5. ročníku ZŠ Kostelní Miriam Zouharová, která si v r. 2011 vypůjčila 348 knih. 

21. připravilo o. s. Routa Vítání jara pro děti a rodiče. Program se uskutečnil v domku 

č. 1097 v ul. J. A. Komenského, který vlastní Město a který chce Routa využívat pro své aktivity. 

21. se starosta zúčastnil slavnostního zahájení výstavby Vědeckotechnického parku 

SVÚM, a. s., v areálu TOS.  

22. přednášel Václav Jakubec z Luštěnic v Síni Jana Zacha Městského muzea o svých 

cestách za kaktusy po Mexiku. 

23. natáčeli studenti filmové fakulty AMU v Praze školní cvičení před Základní školou 

J. A. Komenského 414. Na školu pověsili nápis „GDV“ a záběry z příjezdu studentky autem ke 

škole a z jejího vstupu do budovy natáčeli celý den. 

23. se zastupitelkou za ODS stala Jarmila Volfová poté, kdy Ing. Josef Šalda složil 

mandát přešlý na něj po úmrtí Ing. Luboše Choury.  

Od 24. 3. do 15. 4. vystavovaly místní modelářské kluby modely lodí ve vstupní 

místnosti Městského muzea. 31. 3. byla uspořádána komentovaná prohlídka výstavy (příloha 

č. 14/12). 

26. besedoval v Městské knihovně Zdeněk Vacek na téma Čína očima turisty.  

28. vyhlásil Městský úřad dub letní (Quercus robur) rostoucí u Sedlčánek na parcele 

č. 444/7 v lokalitě „Hrad“ památným stromem. Dub je patrně 200 starý, obvod kmene má 303 

cm a výšku 16 m. Byl součástí lesního porostu v místě meandru středověkého koryta Labe. 

31. vyšli turisté na Vejšlap jarním Polabím pořádaný 1. čelákovickým klubem potápěčů 

a vodáků. Trasa 10 km byla sjízdná i pro kočárky s dětmi, delší tratě měřily 15 a 30 km. Všechny 

byly otevřeny cyklistům. Odpolední program nabízel jízdu na pramici, raftu a kánoi a střelbu ze 

vzduchovky, hrála kapela The Kingsize Boogiemen. Večer se tradičním rituálem odemykalo Labe 

pro novou sezónu (příloha č. 15/12). 

31. uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu 5. ročník rybářských 

závodů na Gradě za účasti 67 dospělých a 30 dětí, kteří museli snést +8 °C a silný vítr. Největší 

ulovenou rybou byl 75 cm dlouhý amur (Dominik Jareš). Pořadí závodníků stanovila celková 

délka ulovených ušlechtilých ryb: zvítězil Jan Říha z Bakova n. Jiz. (8 kaprů, 399 cm) a v dětské 

kategorii Josef Hegr z Mochova (2 kapři, 111 cm).  

31. se Čelákovice připojily k akci Hodina Země. Od 20.30 hod. do 21.30 hod. bylo 

vypnuto osvětlení radnice, Muzea, katolického a husitského kostela a část veřejného osvětlení. 

Koncem měsíce byl v rámci dokončování terénních úprav u nových budov v proluce na 

jižní straně náměstí umožněn vjezd na nová parkoviště včetně nového parkoviště pro hosty 

restaurace U Bohuslavů vybudovaného mezi restaurací a školním hřištěm. 

 

 

 

 



6 

 

DUBEN 
 

Počasí: Co do proměnlivosti oblačnosti a srážek bylo počasí až do 22. skutečně aprílové. 

Ranní teploty kolísaly od nuly po +9 °C a odpolední od +4 po +18 °C. Poslední letošní sníh 

spadl 8. Vysoký tlak vzduchu a teplé proudění po 23. radikálně změnilo počasí až do letní 

podoby: při jasné obloze stoupaly ranní teploty od +8 °C až k +18 °C a odpolední od +17 °C až 

k +31 °C (max. +31,9 °C dne 29.). 

V první polovině dubna byl stržen dům č. 100 v Sedláčkově ul. (bývalé železářství). 

Ruiny domu do konce roku nebyly odklizeny. 

1. byla v Síni Jana Zacha, při ukončení výstavy k 70. výročí Divadelního souboru J. K. 

Tyl, provedena ukázka z jedné z prvních her Václava Dragouna napsané pro čelákovické 

ochotníky „Inovované obrazy z dějin národa českého“, přitom byla pokřtěna publikace 

popisující práci souboru v letech 1992 – 2012 (příloha č. 16/12). 

Od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty 5. – 7. chodily děti v Jiřině a v Sedlčánkách 

s řehtačkami (dávná tradice oznamování času v době mlčících zvonů). V Jiřině začalo řehtání ve 

čtvrtek v 10 hodin u kapličky v Ruské ul., průvod vedli dva „páni“ – Jan a Jindřich Špačkovi. 

5. navrhl místostarosta Ing. Ryneš Radě města vypovědět v rámci řešení 

majetkoprávních vztahů Městského stadionu nájemní smlouvu mezi Městem a SK Union 

vzhledem k zrušení smlouvy o výpůjčce mezi ČSTV a SK Union. Návrh nebyl přijat a Rada jen 

vzala na vědomí materiál SK Čelákovice „Jak dál s Městským stadionem“. Rada schválila smlouvu 

s akad. sochařem Petrem Vitvarem z Černošic na rekonstrukci původního stupně sochy sv. Jana 

Nepomuckého v Kostelní ul. za 125 400 Kč a smlouvu s firmou Alestra, s. r. o., Kuřim, na 

dodávku herních prvků pro dětské hřiště v Sedlčánkách za 488 365 Kč. 

Od 3. dubna do konce května byla ve vstupní místnosti Městského muzea k vidění 

výstava k 50. výročí Mykologického kroužku. Při komentovaných prohlídkách ji mj. navštívilo 

200 dětí z 1. stupně Základní školy J. A. Komenského (příloha č. 17/12). 

7. uspořádal SPČM v Síni Jana Zacha koncert sopranistky Kateřiny Kudlíkové a 

klavíristy Víta Gregara. Na programu byla díla Mozartova, Chopinova, Smetanova, Dvořákova 

ad. 

9. vystoupila v Husově sboru s velikonočním koncertem C&K Vocal. Hlavním 

programem byly pašijové písně zhudebněné Jiřím Cerhou. 

18. se na zahradě Městského domu dětí a mládeže konala oslava Dne Země. Odbor 

životního prostředí Městského úřadu vyhlásil pro děti z mateřských škol soutěž o nejlepší 

výtvarné dílo vyrobené z recyklovatelných materiálů. 29 výrobků bylo na zahradě MDDM 

vystaveno, nejlepší díla byla odměněna cenami města a obalové společnosti EKO-KOM. 

18. přednášel v Síni Jana Zacha Městského muzea Jaroslav Pešta, buddhistický cestující 

učitel, o buddhismu Diamantové cesty, jednom z tří hlavních směrů buddhismu (příloha 

č. 18/12). 

20. navštívila město poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09). Jednala s vedením 

města a se studenty Gymnázia besedovala o tvorbě státního rozpočtu. 

21. byla v Síni Jana Zacha Městského muzea zahájena výstava fotografií Jana Williama 

Drnka Panoramata, nabízející snímky New Yorku a afrických, alpských a argentinských krajin. 

Vernisáž uvedl prezident Asociace profesionálních fotografů Stanislav Pokorný, na flétnu hrála 

studentka Mezinárodní konzervatoře Eliška Těžká (příloha č. 19/12).  

21. uspořádal oddíl turistiky TJ Spartak 31. ročník Pochodu jarní přírodou. 

25. se v Muzeu konala přednáška Jiřího Baiera Léčivé houby jako doprovodná akce 

k probíhající jubilejní výstavě. 

25. se sešlo Zastupitelstvo města. Kvůli chybám v metodice výpočtu neschválilo 

předložený návrh dotací v mimosportovní oblasti. Schváleny byly dotace na podporu 12 
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sportovních subjektů:  

  

Sportovní 

oddíl/ohlášený účel 

dotace 

Poža-

davek 

Přidělená dotace  

v tis. Kč 

Přiděleno 

celkem 

v tis. Kč podle 

členské 

základny 

podle 

dosažených 

výsledků 

Aerobic Studio, 

o. s./celoroční činnost 

100 49 40 89 

AVZO TSČ/celoroční 

činnost 

20 11 0 11 

Basketbal Čelákovice, 

o. s./celoroční činnost 

10 5 0 5 

FBK – florbal/celoroční 

činnost, práce s mládeží 

170 84 10 94 

Orka florbal/celoroční 

činnost, práce s mládeží 

230 169 10 179 

Masters Racing Team,  

o. s./celoroční činnost, 

amatér. cykl.  závody 

50 2 0 2 

1. čelákovický klub 

potápěčů a 

vodáků/celoroční činnost, 

práce s mládeží, péče o 

majetek 

120 34 20 51 

SK Union/celoroční 

činnost, práce s mládeží, 

údržba stadionu 

700 175 10 185 

SK Záluží/celoroční 

činnost, práce s mládeží, 

péče o majetek 

58 23 10 33 

TJ Spartak/celoroční 

činnost, práce s mládeží, 

péče o majetek  

700 227 80 307 

Tenisový klub/celoroční 

činnost, péče o majetek 

145 51 10 61 

Volejbalový sportovní 

club/celoroční činnost, 

péče o majetek 

200 49 10 59 

Součet 2 503 879 200 1 079 

Rezerva    21 

Rok 2011 2 650 840 210 1 050 

 

80 % objemu dotací bylo rozděleno podle velikosti členské základny (sportovci do 18 let 

byli dotováni trojnásobkem) a 20 % podle dosažených výsledků v r. 2011 (ocenění na regionální 

úrovni 10 tis. Kč, na celostátní 20 tis. Kč, na evropské 30 tis. Kč a na světové 40 tis. Kč). 

Na podporu jednorázových projektů schválilo Zastupitelstvo tyto dotace: 
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Organizace Požadavek Přidělená 

dotace 

v tis. Kč 

Účel dotace 

Český svaz včelařů 40 10 plošné léčení parazitárních 

chorob včel, přednášková 

činnost 

Gymnázium 

Čelákovice 

15 5 outdoorová soutěž Čelákovická 

odysea 

Náboženská obec 

Církve čs. husitské 

25 15 centrum pro děti, klub seniorů, 

pěvecký sbor 

Lucie Třešňáková, Jana 

Šindelářová 

35 10 3. ročník Festivalu kašparů 

Šance žít, o. s., 

Chomutov 

4 0 nabídka kult. pořadů pro 

seniory v domech s peč. 

službou 

Výtvarná dílna 

Labyrint, s. r. o. 

32 14 kurzy pro seniory, tematické 

trhy 

Celkem 151 54  

 

Při volbě člena Rady města na místo zesnulého Ing. Choury byl předložen jediný návrh, 

a sice z ODS na novou zastupitelku J. Volfovou. Hnutí PRO Č vystoupilo s požadavkem 

odvolání radních Skalického a Sekyry kvůli údajným manipulacím s veřejnými zakázkami. Oba se 

proti nařčení ohradili a žádali zastupitele Klicperu o předložení důkazů do 31. 5. 2012. 

Zastupitelka Novotná (ČSSD) se k požadavku odvolání připojila a navíc žádala odvolat 

místostarostu Ryneše. Zastupitelstvo následně odmítlo jednat o odvolání místostarosty Sekyry. 

V tajném hlasování byl radní Skalický odvolán poměrem 11:9 a místostarosta Ryneš poměrem 

12:6 (2 hlasy neplatné). Z poměru hlasů vyplývá, že pro odvolání radních hlasovali i koaliční 

zastupitelé! Starosta označil tuto skupinu za ty, kteří se cítí odstrčeni od vlivu či podílu na moci, 

protože se jim nedaří prosazovat své vlastní zájmy (příloha č. 20/12). J. Volfová byla zvolena do 

Rady poměrem 13:6 (1 hlas neplatný). Starosta Pátek na tento vývoj reagoval návrhem na zrušení 

funkce místostarosty II a na přechod jeho kompetencí na starostu, což zastupitelé schválili. 

Odvolání J. Ryneše z Rady města fakticky znamenalo posílení opozice o jeho hlas na poměr 10:11 

a poznamenalo rozhodování o mnoha návrzích včetně doplnění Rady města v příštích měsících.  

Závěrem zastupitelé schválili Memorandum o spolupráci při budování veřejných 

přístavišť na Labi uzavřené mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a městy Nymburk, Brandýs n.L.-

St. Boleslav, Čelákovice, Kolín, Lysá nad Labem, Poděbrady a obcí Velký Osek, dále smlouvu 

s Městysem Lázně Toušeň o zajištění činnosti Městské policie a o odchytu toulavých zvířat, 

přepracovanou variantu Statutu čestného občanství města Čelákovic nahrazující zastaralý Statut 

z r. 1993 a statut domů s pečovatelskou službou včetně kritérií o umisťování žadatelů. 

26. vzala Rada města na vědomí rezignaci Jarmily Volfové na funkci předsedkyně bytové 

komise a na její místo jmenovala Hanu Machálkovou. Rada také rozhodla, že se Město neodvolá 

proti pokutě 100 Kč uložené Krajským úřadem Středočeského kraje za porušení zákona o 

veřejných sbírkách, k níž došlo vyhlášením sbírky na obnovu městské zeleně. 

26. proběhla v Městské knihovně beseda s PhDr. Stanislavou Jarolímkovou Co 

v průvodcích nebývá aneb O Praze trochu jinak o pražských historických zajímavostech a 

kuriozitách.  

V pátek 27. vzplála na hřišti ZŠ J. A. Komenského tradiční čarodějnická hranice. Akci 

pořádala MO KSČM a přítomni byli europoslanec Jaromír Kohlíček a krajský zastupitel Zdeněk 

Milata. 
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28. se 10. ročníku Memoriálu Ladislava Báči zúčastnilo 26 družstev ze 17 hasičských 

sborů. V kategorii nejmladších žáků zvítězily Popovičky (Čelákovice na 3. místě), v kategorii 

starších žáků zvítězila Stará Boleslav (Čelákovice 4. místo) a v kategorii dorostu Velenka. 

V exhibičním zápase porazilo družstvo Městského úřadu (J. Pátek, M. Sekyra, O. Sedlář, 

M. Chramosta a M. Skalický) družstvo místního Sboru dobrovolných hasičů. 

28. uspořádal Spolek pro varhanní hudbu v katolickém kostele koncert Pocta Janu 

Zachovi s varhanicí Pavlou Bočkovou, trumpetistou Janem Bachtíkem a sopranistkou Alenou 

Hellerovou (příloha č. 21/12). 

30. prošel městem čarodějnický průvod a slavnost byla zakončena ohněm na zahradě 

MDDM. 

 

 

KVĚTEN 
 

Počasí: Teplo a jasná obloha vydržely (kromě přechodných srážek 5. – 7.) do 11. Ráno 

bylo příjemných +11 °C až +18 °C a odpoledne +17 °C až +31 °C (max. 31,6 °C dne 11.). 12. – 

18. přišly se studenou frontou občasné přeháňky a pokles teplot na +7 °C až +3 °C ráno a 

+18 °C až +12 °C odpoledne. „Ledoví muži“ se ozvali opožděně, ale o to důrazněji až 18., kdy 

noční přízemní třístupňový mráz spálil na mnoha místech nejen sazenice rajčat a paprik, ale i natě 

brambor a plody rybízu. Po 19. se vrátilo příjemné jarní počasí s převážně jasnou oblohou, 

ranními teplotami od +10 °C do +18 °C a odpoledními od +23 °C k +30 °C (max. 23.).   

První máj slavili tradičně komunisté dopoledním shromážděním v parku u Městské 

knihovny za účasti poslance JUDr. Stanislava Grospiče a krajského zastupitele Zdeňka Milaty a 

odpolední veselicí v zahradní restauraci U Najmanů s hudbou Pohoda. 

3. vydalo 7 kandidátů do ZM za Sdružení nezávislých kandidátů Naše Čelákovice 

prohlášení, v němž podpořili zastupitele Pátka, Sekyru, Skalického, Ryneše a Studničku a vyzvali 

ty koaliční zastupitele, kteří 25. dubna hlasovali pro odvolání svých kolegů, aby upustili od 

zákulisních praktik (příloha č. 22/12). 

5. se v Kulturním domě konal 8. ročník soutěže Čelákovická duběnka. V kategorii 

Show Dance zvítězila čelákovická skupina Lentilky s vystoupením „V peřině“. Vystoupilo téměř 

900 tanečníků. 

Rada města jednala krátce 7. a také 10. Schválila smlouvu s firmou RYBÁŘ stavební, 

s. r. o., Mělník, na výstavbu komunikace v ul. Václava Kálika za 1 187 859 Kč bez DPH a 

smlouvu s firmou A. R. okenní technika, s r. o., Praha 10, na dodávku a montáž oken a dveří 

v hasičské zbrojnici za 343 367 Kč. Rada stanovila, že právo užívat závěsný znak při slavnostních 

příležitostech a občanských obřadech má také bývalý místostarosta Ing. Ryneš a pověřila ho 

prováděním občanských sňatků. Po vyčerpání programu podal M. Leypold Iglo návrh na 

odvolání ředitele Městského muzea Mgr. Eisnera. Protože podklad nebyl předložen včas, bylo 

projednání bodu odsunuto. 

8. oslavilo město Den vítězství pietním aktem u pomníku padlých na náměstí; místní 

organizace KSČM konala také vlastní vzpomínku u pomníků Rudé armády v Sedlčánkách a 

v Záluží 8. a 9. 

10. byl po dokončení vozovky v dolní části náměstí otevřen průjezd z náměstí na 

parkoviště za CMC. 

13. asi v 16.00 položil neznámý pachatel před zastávkou Čelákovice-Jiřina na trať dva 

pražce a projíždějící vlak na ně najel. Byl odstaven a provoz na trati byl přerušen.  

15. oslavilo o. s. Routa Den rodin a náhradních rodin. Ve vodácké loděnici v Nedaninách 

si více než 100 dětí vyzkoušelo jízdu na pramici, skákací hrady, výtvarné činnosti, zhlédlo 

pohádku a zařádilo si v hoře pěny vytvořené místním sborem hasičů. Výtěžek z dobrovolných 
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finančních příspěvků návštěvníků byl věnován Klubu náhradních rodin Routy. 

16. rezignoval radní Tomáš Janák na funkci předsedy bezpečnostní komise Rady 

města. 

16. předvedli žáci tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha v Kulturním domě své závěrečné 

taneční představení nazvané Cesta kolem světa za 80 minut. Závěr představení věnovaly 

tanečnice vzpomínce na spolužačku Michaelu Horáčkovou, která tragicky zahynula v červnu 

loňského roku při autonehodě u Záp. 

17. vyprávěl hudební publicista Jiří Černý v Síni Jana Zacha Městského muzea o 

zpěvačce Zuzaně Navarové (1959 – 2004).   

19. byl zahájen tradiční Malý salón ZUŠ, letos s podtitulem Letem českým světem. 

Žákovské práce ztvárnily historická témata, památky a pohádky (příloha č. 23/12). 

19. vedl RNDr. Petřík exkurzi k nově vyhlášenému památnému stromu – dubu letnímu – 

v Sedlčánkách. 

19. uspořádali místní rybáři 2. ročník netradičních rybářských závodů se starou rybářskou 

technikou Bambus Cup na tůni Hrad. 

21. vydal odbor životního prostředí Městského úřadu rozhodnutí o registraci 

Významného krajinného prvku Na Vinici ležícího mezi Čelákovicemi a Mochovem. 

24. uspořádal Klub kaktusářů v Síni Jana Zacha Městského muzea přednášku o expedici 

za mexickými kaktusy a o cestování po současném Mexiku. Bohatý materiál přivezl z měsíční 

březnové cesty čelákovický rodák Ing. Petr Trafina. 

31. byla v Galerii v Altánu zahájena výstava obrazů afrických malířů, doplněná sochami 

kmene Makonde z Tanzánie. Kurátorkou výstavy otevřené do 1. srpna byla cestovatelka Ilona 

Bittnerová (příloha č. 24/12). 

31. byla ukončena hutní výroba v Kovohutích. 

 

 

ČERVEN 
 

Počasí: 1. – 14. bylo proměnlivé oblačné počasí s občasným deštěm, s ranními teplotami 

od +9 °C do +12 °C a odpoledními od +12 °C do +22 °C. Od 15. převládla jasná obloha a letní 

teploty, ráno od +15 °C do +23 °C a odpoledne od +21 °C do 34 °C (max. +34,6 °C dne 30.), 

přerušené 19. – 20. silnými dešti. V noci 30. bouřka a liják. 

V červnu byl změněn systém jednosměrného a obousměrného provozu v ulicích 

v lokalitě rodinných domků pod nádražím. Vyhovělo se tak požadavkům občanů vyjádřeným 

v petici. 

1. byl celý den na zahradě MDDM věnován oslavám Dne dětí, dopoledne pro školy a 

odpoledne pro ostatní návštěvníky. Tématem byl pravěk – děti hledaly ztracené mládě mamuta a 

hrály hry o pravěku; nechybělo skákadlo, hudba ani občerstvení. 3 000 Kč z aukce stromových 

listů vyrobených v březnu na výstavě Řemesla Polabí bylo využito na zasazení stromu na zahradě 

MDDM (příloha č. 25/12). 

1. předali starosta, místostarosta a předseda osadního výboru Petr Kabát nové dětské 

hřiště v Sedlčánkách (za restaurací Na Vošverku) jeho uživatelům. Oplocený areál dodaný 

firmou Alestra, s. r. o., Kuřim, zahrnoval dětské hřiště, multifunkční plochu s umělým povrchem 

pro míčové hry a v Čelákovicích vůbec první petangové hřiště. Na hodnotě díla 2 986 831 Kč se 

podílel částkou 285 000 Kč Fond životního prostředí Středočeského kraje. 

1. se při Noci kostelů v Čechách otevřelo 222 kostelů, kaplí a modliteben 11 

křesťanských církví. V Čelákovicích se tato slavnost konala potřetí. V Husově sboru vystoupila 

s pantomimou Jana Ungerová, zpívala Lenka Švestková a na varhany hrál Milan Janoušek, 

v katolickém kostele přednášel P. Richard Scheuch o opravách kostela v posledních 40 letech, 
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vystoupil písničkář Karel Vepřek a dětský sbor se skladbami Luďka Frankeho na biblická témata. 

V sobotu 2. následovala v Husově sboru pracovní dílna misionářky Jany Ungrové o komunikaci, 

tvořivosti a pantomimě (příloha č. 26 a, b, c/12). 

2. uspořádal osadní výbor v Sedlčánkách oslavu Dne dětí v parku na Zájezdě. Děti čekaly 

soutěže, ukázky zásahu hasičů a projížďka v kočáře po Sedlčánkách. 

8. začaly autobusy jedoucí od nádraží do Záluží zastavovat v parkovacím zálivu, jenž 

nahradil dopravně nevyhovující zastávku pouze u obrubníku Masarykovy ulice. Autobusy zde 

nemohly čekat, protože by zabíraly celý jízdní pruh a blokovaly by dopravu. Stavební úpravy 

přišly na 170 tis. Kč. 

9. byla otevřena výstava Po stopách letce Aloise Vašátka ve vstupní síni Městského 

muzeu (příloha č. 27/12). 

9. koncertoval písničkář Vojta „Kiďák“ Tomáško na nádvoří Muzea. 

V druhém červnovém týdnu prošly desítky dětí z čelákovických škol vagóny stříbřitě 

natřeného vlaku bez oken stojícího vlevo na první koleji železniční stanice. Uvnitř je čekal 

unikátní program protidrogové prevence nazvaný Revolution Train, jehož garantem byl 

Středočeský kraj. 

13. se v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského a v Městském bazénu konal 9. ročník silově-

vytrvalostní soutěže Mistrovství ČR o nejzdatnější střední školu, a to počtvrté v Čelákovicích. 

dotace Svaz kulturistiky a fitness ČR dostal od Města na tuto akci příspěvek 3 000 Kč. 

13. se v Městském muzeu konala beseda s velitelem 24. základny dopravního letectva 

v Kbelích plk. gšt. Ing. Jiřím Vávrou, MSS, mj. o provozu letadel a vrtulníků nad městem. 

14. schválila Rada města smlouvy o zřízení veřejného osvětlení na kruhovém objezdu na 

silnici II/245: zemní práce a pokládku kabelů zajistí za 213 247 Kč bez DPH firma K. Uhlíř, s. r. 

o., Čelákovice, a montáž stožárů firma Jarmil Brož, Týnec nad Labem, za 130 506 Kč bez DPH. 

Rada jmenovala Bc. Svatopluka Svatoně předsedou bezpečnostní komise Rady města a schválila 

smlouvu s firmou Ing. Jan Toušek, Planá nad Lužnicí, na vegetační úpravu rekreační zeleně a 

alejových dřevin ve městě za 298 600 Kč. 

15. – 17. navštívilo okresní výstavu zvířat zdarma 778 dětí (z toho 357 žáků místních 

škol) a 503 dospělých. 67 vystavujících předvedlo mj. 150 králíků, 137 holubů a 65 ks drůbeže 

(příloha č. 28 a, b/12). 

18. uspořádalo Myslivecké sdružení na své základně v Cucovně dětský den pro děti 

1. stupně základních škol. 

19. uspořádalo Mateřské centrum na zahradě MDDM zahradní slavnost s vystoupením 

kejklíře, soutěžemi, výtvarnou dílnou a tancem. 

19. začal zkušební provoz rekonstruované a rozšířené čistírny odpadních vod (dále viz 

zápis k 15. 9.). 

20. schválila Rada města smlouvu o rekonstrukci kotelny K 8 v budově ZŠ J. A. 

Komenského s firmou TZB Kladno, s. r. o., Kladno, za 2 119 466 Kč bez DPH a smlouvu 

s firmou COM-TIP, s. r. o., Praha 4, o rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole 

Rumunská za 899 254 Kč bez DPH. Rada se dále zabývala evidencí sbírkových předmětů 

v Městském muzeu: vzala na vědomí Záznam z metodické návštěvy RNDr. Jiřího Žalmana 

z Ministerstva kultury v Městském muzeu se stanoviskem ke zjištěným skutečnostem při evidenci 

sbírkových předmětů, uložila řediteli Městského muzea zpracovat střednědobou koncepci rozvoje 

Muzea na léta 2013 – 2019, dále zpracovat návrh, jak uvést evidenci do souladu se zákonem, a 

zpracovat režim zacházení se sbírkou.  

23. město vzpomnělo 70. výročí hrdinské smrti štkpt. Aloise Vašátka, čelákovického 

rodáka, velitele 312. stíhací perutě a čs. stíhacího wingu ve Velké Británii. Pietní akt se konal před 

jeho rodným domem ve Vašátkově ul. č. 284 za účasti vedení města, ředitele Městského muzea, 

zástupce Svazu letců ČR plk. Ing. Oldřicha Pelčáka, dále členů Klubu vojenské historie Sky 

Riders z Hradce Králové v uniformách RAF, zástupců Sokolské župy Barákovy a místního 
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skautského střediska. Nad městem se předvedla letadla Historické letky republiky Československé 

a Aeroklubu Praha-Letňany a v ose Vašátkovy ulice proletěly z východu na západ dva stíhací 

letouny Gripen ze základny v Čáslavi. V sále ZUŠ Jana Zacha následovala moderovaná beseda 

s hosty, spisovatelem Pavlem Vančatou, historikem PhDr. Zbyňkem Milošem Dudou a plk. gšt. 

Ing. Jiřím Vávrou, MSS, velitelem 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely. Klub voj. 

historie vystavil v předsálí výzbroj, výstroj a osobní věci příslušníků RAF (příloha č. 29/12).  

23. se za krásného letního počasí konala již čtvrtá čelákovická Muzejní noc. Zdarma byly 

přístupné expozice a výstavy i archeologické pracoviště. V parku čekaly návštěvníky ukázky 

řemesel, výzbroje a výstroje bývalé Čs. lidové armády, skauti vyráběli přání pro stromy a po 

setmění zazářilo ohňové představení skupiny T.E.T.R.I.S. Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

nabídl nejen komentované prohlídky, ale i koncert Od baroka k romantismu provedený Lenkou 

Čechovou – varhany a Petrem Čechem – klarinet a saxofon (příloha č. 30 a, b/12). V Městské 

knihovně byly zahájeny výstavy fotografií Jana W. Drnka „WILDAa AFRICA“ (příloha č. 31/12) 

a fotografií Miroslavy Pokorné „Česká krajina ve fotografii“ (příloha č. 32/12) a děti se mohly 

zapojit do soutěže o A. Vašátkovi a o pamětních deskách ve městě.  

Tradiční součástí Muzejní noci byla Svatojánská divadelní pouť: hrálo se 5 pohádek a 

večer 3 představení pro dospělé, mj. hra Květy Legátové „Sestra“ o české zdravotní sestře a 

německém lékaři za války. Částkou 18 tis. Kč na organizaci rozsáhlého programu přispěli občané 

a lékárna Erica. 

24. sloužil v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní mši pomocný biskup pražský 

Václav Malý u příležitosti oslavy 50. výročí kněžského svěcení čelákovického faráře Richarda 

Scheucha (v Čelákovicích od r. 1971). Přítomna byla také farářka Církve čs. husitské Mgr. Jana 

Špaková, která si připomněla rovněž 50. výročí svého svěcení.  

27. oznámil na začátku jednání Zastupitelstva města zastupitel Rusý, že s okamžitou 

platností rezignuje na svůj mandát. Starosta Pátek reagoval slovy: „Já Vás chápu.“ Zastupitel 

Klicpera prohlásil odložení volby do Rady města a odložení jednání o místním koeficientu daně 

z nemovitosti za podmínku schválení programu a zároveň oznámil, že opozice je ochotna jednat 

jen do 22 hodin. Opozice (posílená o bývalého místostarostu Ing. Ryneše a disponující teoreticky 

až 11 hlasy) si opakovaným zdržováním se hlasování vynutila minimální variantu 5 z 13 

navrhovaných bodů programu. Zastupitelstvo tedy mohlo mj. schválit dotace v oblasti výchovy 

a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit pro rok 2012: 

 

Organizace/ohlášený účel dotace Požadavek 

v tis. Kč 

Dotace 

v tis. Kč 

MO Českého rybářského svazu/celoroční činnost 80 20 

ZO Českého svazu chovatelů: výstavy, soutěže 

     Mykologický kroužek/poradenství 

70 

16 

42 

5 

ZO Českého zahrádkářského svazu/celoroční činnost 8 8 

Dlouhá cesta, o. s./celoroč. činnost, podpora pozůstalým rodičů 25 10 

Junák, středisko Čelákovice/celoroč. činnost, klubovna 110 75 

Klub kaktusářů/celoroč. činnost, přednášky, promítací technika 15 5 

Klub přátel Jana Zacha, o. s./celoroč. činnost, prezentace žáků na 

veřejnosti, loutkové divadlo 

100 25 

Mateřské centrum, o. s./celoroč. činnost, herna, akce pro 

veřejnost 

58 42 

Naše Čelákovice, o. s./celoroč. činnost, soutěž „Adoptuj si svůj 

strom“ 

30 15 

Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice, o. s./celoroč. 

činnost, akce pro studenty a rodiče 

30 5 
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Rodinné centrum Routa, o. s./celoroč. činnost, Klub náhradních 

rodin 

73 12 

ZO Sboru dobrovolných hasičů/celoroč. činnost, práce 

s mládeží, soutěže, letní tábory, zimní soustředění 

25 20 

Sojka, spolek mladých, o. s./celoroční činnost, administrativa 10 10 

Spolek pro varhanní hudbu, o. s./celoroční koncertní a osvětová 

činnost 

55 42 

Spolek přátel čelákovického muzea, o. s./celoroč. koncertní a 

osvětová činnost, Pouťové slavnosti, Muzejní noc 

50 40 

Celkem 755 376 

Rok 2011  480 

 

Zastupitelstvo schválilo 3 úvěry z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 490 000 Kč, a 

sice 70 000 Kč pro dům č. 242 v Jiráskově ul., ve výši 70 000 Kč pro dům č. 1038 v Polské ul. a 

350 000 Kč pro dům č. 1108 v Havlíčkově ul. Po 2 hodinách byl schválený program vyčerpán a 

starosta jednání ukončil. Kritický komentář předsedy redakční rady Zpravodaje Petra Studničky 

k průběhu jednání přinesl červencový Zpravodaj (příloha č. 33/12). 

 28. se stal zastupitelem Petr Kolínko, náhradník na kandidátce volební strany Volba pro 

město. 

30. se před 680 diváky utkaly 4 fotbalové týmy v 10. ročníku Turnaje o pohár starosty 

města Čelákovic, a sice vítěz Gambrinus ligy Slovan Liberec, FK Mladá Boleslav, Slavia Praha a 

Baumit Jablonec nad Nisou. Ve finále zvítězila Slavia nad Jabloncem 2:0, skórovali Škoda a 

Červenka. 3. místo obsadila Mladá Boleslav. Město podpořilo turnaj částkou 15 tis. Kč. 

30. zhlédli diváci v loděnici V Nedaninách představení 9 divadelních spolků a ZUŠ Jana 

Zacha při 3. ročníku Festivalu kašparů. Doprovodily ji výtvarná a taneční dílna pro děti a jízda 

na loďkách. 

V rámci Čelákovického kulturního léta koncertovaly před Kulturním domem dne 29. 

Cool Band a 30. Muzika v náladě. 

 V červnu dokončili restaurátor Josef Vitvar a akad. sochař Petr Vitvar obnovu 

pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a jejího podstavce. Akce započala v srpnu min. 

roku snesením sochy. Byl obnoven čtvrtý stupeň podstavce a 2 zachované fragmenty byly 

zakomponovány do plochy v okolí sochy. Obnova stála 263 550 Kč. 

 

 

ČERVENEC 
 

Počasí: Bouřkové počasí 1. – 8. přineslo při vysokých teplotách +27 °C až +31 °C 

vydatné lijáky (až 40 mm vody). 9. – 17. bylo proměnlivo, větrno s četnými přeháňkami, 

s ranními teplotami od +13 °C do +20 °C a odpoledními od +21 °C do +28 °C. 18. – 24. srážky 

ustoupily a odpolední teploty stoupaly ke třicítce. 25. – 31. vrcholily tropické teploty (28. – 

+35,2 °C) za občasných přeháněk, příp. deště. 

V červenci nabídlo Městské muzeum ve vstupní místnosti výstavu Raci, krabi, listonozi 

a jiní korýši. Exponáty z vlastních sbírek i zapůjčené reprezentovaly korýše z celého světa 

(příloha č. 34/12). 

Čelákovické kulturní léto: před Kulturním domem hrály 7. Dekameron, 14. Evergreen 

kvartet, 21. Druhej dech a 28. Muzika v náladě. 

6. si při bohoslužebném shromáždění náboženská obec Církve československé husitské 

připomněla 50 let kněžské služby farářky Mgr. Jany Špakové.  

12. schválila Rada města významnou smlouvu se společností Metrostav, a. s., Praha 8, o 
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výstavbě cyklistické stezky přes Labe v hodnotě 32 885 824 Kč bez DPH. Dodavatel byl vybrán 

z 6 uchazečů. Současně se rada seznámila s peticí 553 občanů Čelákovic a Káraného za zachování 

přechodu přes Labe buď stávajícím přechodem nad zdymadly, nebo přívozem, nebo výstavbou 

nové lávky. Rada petiční výbor informovala o aktuálním stavu přípravy nové lávky. 

20. schválila Rada města smlouvu s firmou RYBÁŘ stavební, s. r. o., Mělník, o obnově 

kanalizace v ul. Václava Kálika za 414 863 Kč bez DPH, bez níž by výstavba komunikace nebyla 

možná.  

26. převedl CMC Graduate School of Business, o. p. s., internetovou doménu 

www.celakovice.cz bezplatně na Město Čelákovice. Doména byla zaregistrována 28. 1. 1998.  

31. byla zpřístupněna celá plocha rekonstruovaného náměstí a byl obnoven průjezd 

do ulic Stankovského, Sedláčkovy a Rybářské. Povrch náměstí byl opatřen žulovou dlažbou a 

diagonálními pásy z původní pískovcové dlažby u pomníku padlých. V horní části náměstí byla 

šikmo usazena šestitunová kašna tvaru misky tak, aby z ní směrem po svahu voda vytékala do 

kanálku; uprostřed náměstí se voda prohnala 10stupňovou kaskádou a v dolní části tryskala 

gejzírem. Kašna lákala malé děti ke koupání; Městská policie řešila kuriózní případ, když 

projíždějící hlídka v noci zaznamenala kouř vycházející z kašny. Muži, kteří se vsadili, že si lehnou 

nazí do kašny s cigaretou, sice sázku vyhráli, ale zároveň zaplatili pokutu za veřejné pohoršení. 

Nové byly také dvě řady sloupů veřejného osvětlení, osvětlení radnice a pomníku padlých. 

Stojany na jízdní kola byly pojaty originálně: ve svislé kovové desce byl vyříznut otvor tvaru dubu 

jako odkaz na městský znak.  

Sadové úpravy provedla firma Ing. Jan Švejkovský – JENA z Prahy. Byla vykácena alej 

neperspektivních kulovitých javorů a četné keře. Podél silnice byla zasazena alej platanů, dále 

okrasná třešeň, sakury, ze stromovitých keřů magnólie a muchovníky, z nízkých keřů zimolezy a 

skalníky, také třezalky a zimostráz. 

Celková cena rekonstrukce dosáhla 53 742 817 Kč, dotace z ROP Střední Čechy činila 

20 717 990 Kč. 

 

 

SRPEN 
 

Počasí: Teplé počasí s přeháňkami a bouřkami z konce července přetrvalo do 5.; ráno 

bylo od +18 °C do +20 °C, odpoledne kolem třicítky (2.: +33,6 °C). Studená fronta 6. – 7. srazila 

teploty na ranních +15 °C až +17 °C a odpoledních +24 °C. 10. – 17. bylo jasno a polojasno, 

ráno od +14 °C do +8 °C a odpoledne mezi +20 °C až + 28 °C. Ve vysokém tlaku vzduchu za 

přílivu horkého afrického vzduchu 18. – 21. padaly teplotní rekordy: 20. v 15.35 hod. 

zaznamenala městská meteorologická stanice teplotu +37,3 °C (republikový rekord týž den 

v Dobřichovicích: +40,4 °C). Následná bouřka s deštěm dne 22. předznamenala počasí do konce 

měsíce: ranní teploty kolísaly mezi +20 °C až +11 °C, odpolední se v proměnlivém počasí 

s občasným deštěm pohybovaly mezi +23 °C a +30 °C. 

Čelákovické kulturní léto: před Kulturním domem vystoupily 4. Dekameron, 

11. Evergreen kvartet, 18. Druhej dech, 25. Fobos, 31. Druhej dech. 

1. se na náměstí vrátila zastávka autobusů linek 405, 412 a 427 směřujících západním 

směrem. 

V srpnovém čísle Zpravodaje města Čelákovic zveřejnil zastupitel Ing. Ryneš článek 

rozebírající tři možné důvody svého odvolání z Rady města na dubnové schůzi Zastupitelstva 

města. Prvním byl podle něho tlak nejmenovaných zastupitelů a radních na odvolání ředitele 

Městského muzea Mgr. Davida Eisnera, druhým odpor místostarosty Ing. Sekyry a funkcionářů 

SK Union a SK Čelákovice vůči převedení Městského stadionu do vlastnictví Města a třetím to, 

že nesplnil doporučení radního Igla zavést tržní nájemné u nově uzavíraných smluv na nájem 

http://www.celakovice.cz/
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městských bytů. Na text reagoval souhlasně ředitel Muzea, nesouhlasně Ing. Sekyra, předseda SK 

Čelákovice Miroslav Stránský, předseda SK Union PhDr. Václav Tichý a bývalý radní Iglo 

(příloha č. 35/12). 

3. – 30. zpřístupnilo Městské muzeum ve vstupní místnosti výstavu nálezů 

z archeologického výzkumu na ploše budoucího supermarketu TESCO uskutečněného v r. 2011 

nazvanou Co v TESCU nekoupíte: zlomky keramiky, štípané a broušené kamenné nástroje a 

kosti od neolitu do vrcholného středověku (příloha č. 36/12). 

Rada města jednala 2. a 23. Na druhém zasedání schválila nájemní smlouvu s Klárou 

Štíchovou z Kutné Hory na pronájem sauny za 21 500 Kč/měsíčně a schválila smlouvu s firmou 

K. Uhlíř, s. r. o., Čelákovice, na izolaci základů bytových domů č. 616 – 618 v Milovicích a č. 

1269 – 1274 v Čelákovicích za 717 500 Kč bez DPH. Následovala smlouva na rekonstrukci 

výtahů v domech č. 502 L a 606 P v Milovicích za 1 538 000 Kč bez DPH uzavřená s firmou 

MSV Liberec, s. r. o., Liberec. 

4. se na novém náměstí zastavil peloton cyklistů účastnících se jízdy „Tour de Labe pro 

všechny“ organizované nymburským obč. sdružením Labská stezka, které propaguje projekt 

„Labská stezka od pramene k moři bez bariér“. Dnešní etapa vedla v délce 45 km z Poděbrad do 

Brandýsa nad Labem (příloha č. 37/12). 

18. se konaly tradiční pouťové oslavy. V Městské knihovně děti vyráběly loutky 

z kartonu ve výtvarné dílně Lenky Procházkové, na nádvoří Muzea byla sehrána tři dětská 

představení, vystoupil klaun Bimbo a kouzelník Kelly, v parku stály obvyklé pouťové atrakce, 

prodávalo se cukrářské zboží i občerstvení. Letecko-modelářský klub vystavil své modely. 

Motorový vláček vozil děti i rodiče do Záluží, Sedlčánek a do sídliště V Prokopě (bylo prodáno 

277 jízdenek pro dospělé a 199 pro děti nad 3 roky). Jiní se svezli kočárem p. Ziky taženým 

koňmi. Organizátoři odhadli návštěvu na 1 600 osob (příloha č. 38/12).  

Večer následoval poutní koncert v kostele Nenebevzetí Panny Marie, na němž vystoupili 

varhaník Vladimír Roubal, vedoucí sboru strahovského kláštera Collegium Strahoviense, a zpěvák 

Jan Verner, sólista téhož sboru. Zazněla mj. díla Jana Zacha, J. S. Bacha a Antonia Stradelly 

(39/12). 

27. byla řidičům uvolněna celá rekonstruovaná trasa Toušeňské ulice včetně 

kruhového objezdu na křížení Toušeňské a Sokolovské ul. Rekonstrukce, výstavba nového 

železobetonového mostu přes Čelákovický potok a s nimi spojená dopravní omezení trvaly od 

února a stály celkem 68,2 mil. Kč, z nichž 10 mil. Kč uhradil Středočeský kraj, 54,5 mil. Kč 

Regionální operační program Střední Čechy a 3,7 mil. Kč investovalo město do nových chodníků, 

opěrné zídky a rekonstrukce části Sokolovské ulice. 

28. byla poklepem symbolického základního kamene zahájena stavba cyklistické stezky 

přes Labe za účasti starosty města Ing. Josefa Pátka, ředitele závodu Střední Labe s. p. Povodí 

Labe Ing. Jiřího Feygla, ředitel divize 5 a. s. Metrostav Ing. Václava Soukupa a starosty Káraného 

Petra Zatloukala. Kámen zhotovený podle návrhu Ing. arch. Šárky Kadeřábkové z odboru 

rozvoje města Městského úřadu připomínal žulový valoun z Labe, tzv. labák, avšak jeho rozměry 

byly větší (180 x 100 x 90 cm) a byl vytesán z Vahlovické žuly. Na jeho vrcholu vytesaná kruhová 

prohlubeň sloužila jako pítko pro ptáky. Bílá směrová růžice ukazovala na evropská hlavní města 

a udávala vzdušnou vzdálenost k nim, modré čáry směřovaly k prameni Labe a k Hamburku 

(příloha č. 40/12). 

 

 

ZÁŘÍ 
 

Počasí: Přelom měsíce byl sice ve znamení odpoledního chladu (+18 °C) a přeháněk, ale 

celkově bylo září velmi teplé: 2. – 11. se vrátilo suché letní počasí s ranními +9 °C až +16 °C a 
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odpoledními +19 °C až +30,3 °C (max. dne 11.). Babí léto s jasnou až polojasnou oblohou vládlo 

poté až do konce měsíce, přerušováno krátkými přechody studené fronty s deštěm 12. – 13., 19. a 

22. Odpolední teploty stoupaly k +21 °C až +25 °C, při přechodu fronty nejvýše k +19 °C, ranní 

teploty kolísaly podle oblačnosti od +5 °C po +14 °C.   

K 1. byl Radou města jmenován Mgr. Tomáš Staněk ředitelem Kulturního domu. Do 

výběrového řízení se přihlásilo 20 uchazečů, 5 odstoupilo a nový ředitel byl doporučen v 2. kole 

z 8 uchazečů. T. Staněk absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze a bydlí v Káraném (příloha 

č. 41/12). 

Rovněž k 1. byla Radou města jmenována do funkce vedoucí Pečovatelské služby 

města Čelákovic Mgr. Václava Snítilá podle výsledku výběrového řízení, jehož se účastnilo 11 

uchazeček. Předchozí vedoucí Dagmar Piskáčková odešla do starobního důchodu. 

1. uspořádalo Město Setkání na náměstí u příležitosti slavnostního předání 

rekonstruovaného náměstí veřejnosti. Konal se farmářský trh, hrály skupiny Dekameron, 

Evergreen kvartet a Hasičská dechová kapela z Lysé nad Labem a večer sehrál Divadelní soubor 

při TJ Sokol Lázně Toušeň hru C. Goldoniho Poprask na laguně. Večer se rozsvítilo slavnostní 

osvětlení a spustily se vodní prvky (příloha č. 42/12). Na radnici se dopoledne konala beseda o 

projektu a o významných archeologických nálezech s PhDr. Janem Frolíkem, CSc., a Ing. arch. 

Markem Tichým, na chodbách radnice byla k vidění výstava fotografií „Proměny náměstí“ a asi 

1 300 osob využilo možnosti podívat se na město z ochozu radniční věže. Oficiální části se 

zúčastnili také Ing. Jaroslav Heran z Metrostavu a Klára Fronková z Regionální operačního 

programu Střední Čechy. 

Archeologický průzkum provedený před rekonstrukcí odhalil dvě významné stavby, a 

to most přes Čelákovický potok a pivovar. Jednoobloukový most z pískovcových kvádrů, patrně 

ze 17. století, stál proti vchodu do budovy CMC. Po napřímení potoka v 2. pol. 19. stol. bylo 

původní koryto včetně mostu zavezeno. Při průzkumu byl v dlažbě jeho vozovky nalezen krejcar 

císaře Františka I. z r. 1800. Uvažovalo se o zřízení expozice přístupné po schodišti nebo o 

zakrytí mostku skleněným průzorem, ale jako nejvhodnější se ukázalo zakonzervování a opětné 

zasypání mostku. Pivovar obdélníkového půdorysu s 5 místnostmi v přízemí stával uprostřed 

náměstí. Výzkum odkryl východní místnost s částečně dochovanou kamennou podlahou a 

jihovýchodní roh pivovaru, avšak narušený pozdějšími výkopy (přílohy č. 43/12). 

1. uspořádala městská organizace KSČM 16. ročník Loučení s prázdninami. Novinkou 

byl stánek s knihami darovanými čelákovickými občany, které si mohl kdokoli odnést zdarma, 

nebo za částku, kterou si sám určil. Vedle tradičních soutěží bylo možno zhlédnout policejní 

zásah proti pachateli pomocí zbraní i služebního psa a ani letos nechyběla pěna vyrobená 

hasičským vozidlem. Návštěva se odhaduje na 200 dětí. Přítomen byl poslanec JUDr. Stanislav 

Grospič a krajští zastupitelé strany.   

1. se na tartanu v Houšťce konal 50. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém. 

Z čelákovických běžců bodovali Radovan Kerlík s 15 632 m (5. místo), Miroslav Pařízek s 

15 329 m (8.), a Ondřej Brada s 15 007 m (10.). 12letá Jana Čechlovská uběhla 10 104 m. 

1. odpoledne byl Na Statku v Rybářské ul. zahájen hudební festival STATEK FEST, na 

němž pod hlavičkou pořádající politické strany TOP 09 vystoupilo 12 kapel, mj. The Reds, Little 

Fish a Reverends (příloha č. 44/12). 

3. byl zahájen nový školní rok: 107 prvňáčků nastoupilo do 5 tříd v ZŠ J. A. 

Komenského 414 a 74 prvňáčků do 3 tříd v ZŠ Kostelní 457. 

3. bylo zahájeno vyučování v Základní škole Větrník, součásti vzdělávací instituce 

MILLS, v budově CMC na náměstí. 3 děti v 1. a 2. ročníku vyučovala Mgr. Silva Lešinská. Děti se 

od 1. ročníku učily anglicky a tento jazyk používaly i v jiných předmětech. Školné činilo 5 tis. 

Kč/měs.  

Od 3. do 21. hostila Městská knihovna výstavu fotografií Stromy v Čelákovicích, kterou 

připravili Ing. Petr Jiras, RNDr. Petr Petřík, Ph.D. a Helena Zvolská. K vidění byly také ukázky 



17 

 

výbrusu dřevin a řezba Hany Skálové. Součástí výstavy byla beseda dne 13. s MUDr. Evou 

Rychlíkovou o respiračních chorobách, Ing. Jirasem o významných stromech středních Čech a 

Ing. Lukášem Adámkem o řezu stromů (příloha č. 45/12). 

5. se Zastupitelstvo města konalo za účasti 12 zastupitelů; 9 opozičních zastupitelů se 

omluvilo. Pokus zvolit 2 chybějící členy Rady města nebyl úspěšný: 

 

Kandidát/navržen volební stranou Hlasů 

v 1. kole 

Hlasů 

v 2. kole 

Výsledek 

Ing. Jaroslav Ryneš/KSČM 1 2 nezvolen 

Mgr. Marek Skalický/TOP 09, ODS 10 10 nezvolen 

Ing. Petr Studnička/ODS 9 9 nezvolen 

  

Zastupitelstvo projednalo majetkoprávní záležitosti, úpravy rozpočtu města a rozhodlo o 

udělení historicky první Výroční ceny města Čelákovic Mgr. Bohumíru Hanžlíkovi, bývalému 

řediteli Základní umělecké školy Jana Zacha. Zastupitelé diskutovali o převodu tribuny na 

Městském stadionu do vlastnictví Města, ale problémy v identifikaci vlastníka tribuny (otázka 

právní existence Sportovního klubu Čelákovice) znemožnily shodnout se na dalších krocích. 

Zastupitelé nenašli shodu ani při návrhu M. Leypolda Igla a dalších zastupitelů odejmout čestné 

občanství města Klementu Gottwaldovi a J. V. Stalinovi, kdy se V. Duník postavil proti návrhu a 

J. Ryneš se zdržel hlasování. Nebyl schválen ani návrh udělit čestné občanství Karlu Ottovi; ten 

podpořilo jen 7 zastupitelů. 

6. se na Gymnáziu uskutečnily „volby nanečisto“ do Zastupitelstva kraje v rámci projektu 

organizace Člověk v tísni Studentské volby 2012. Nejvíce hlasů od 115 žáků starších 15 let 

získala Česká pirátská strana (25), ODS (20), TOP 09 a Starostové (15), Strana zelených (11) a 

KSČM (9). V kraji se do projektu zapojilo 10 gymnázií, celostátně 77 gymnázií.   

8. proběhla v Městském muzeu vernisáž výstavy výtvarných a literárních prací herce, 

malíře a spisovatele Miroslava Krejči (1931 – 2005) Svět klaunů, divadla a pohádek. Ve 

vstupní místnosti byla k vidění od 4. do 30. září (příloha č. 46/12). 

8. uspořádal Tenisový klub 12. ročník Memoriálu Ladislava Pánka, klubového turnaje 

ve čtyřhře. Z 25 dvojic byli nejúspěšnější Barbora Suková a Josef Šuráň. 

14. zazněl v Síni Jana Zacha Městského muzea autorský klavírní koncert Zdeňky 

Košnařové a Tomáše Sýkory u příležitosti vydání CD „Do větru a do tmy“. Autoři jsou 

absolventy Hudební fakulty AMU a Konzervatoře Jaroslava Ježka. Jako host večera vystoupil 

flétnista Dušan Navařík (příloha č. 47/12). 

14. – 16. se konala podzimní výstava zvířat, kterou zhlédlo 478 dětí v rámci školní 

výuky a dalších 790 návštěvníků. 78 vystavovatelů předvedlo 123 ks drůbeže, 193 ks králíků, 216 

ks holubů, 58 zvířat v teráriích, dále nutrie, mývaly, morčata, kozy kamerunské a akvarijní ryby. 

Při vyhodnocení králíků získali 1. – 2. místo Jitka Koktusová z Úval a Karel Čadil z Mukařova, při 

vyhodnocení drůbeže zvítězil Petr Bajer z Čelákovic a při vyhodnocení holubů Ing. Jiří Zach 

z Klecan (přílohy č. 48 a, b/12). 

15. využilo 83 návštěvníků možnost prohlédnout si v 3 komentovaných prohlídkách 

rekonstruovanou čistírnu odpadních vod. Od května 2011 byla vybudována nová aktivační 

nádrž, obnoveno technologického vybavení a zaveden nový řídicí systém. Potřeba výkonnější 

čistírny byla vyvolána růstem městské aglomerace a zpřísněnými předpisy EU. Čistička má nyní 

kapacitu 10 474 EO. Město uhradilo za rekonstrukci 42 867 405,98 Kč, dotace z OP Životní 

prostředí a SFŽP pokryly 27 401 754,25 Kč.  

15. uspořádala TJ Spartak dětský cyklistický den. 

16. – 22. se město zapojilo svým programem do 11. ročníku Evropského týdne 

mobility. Pod heslem „Pohyb správným směrem“ se uskutečnily besedy a soutěže v základních a 
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středních školách, pěší výlety a v sobotu 22. si občané mohli nechat zdarma změřit hladinu 

cholesterolu a cukru v krvi v mobilní laboratoři na náměstí (příloha č. 49/12). 

17. schválila Rada města druhou smlouvu na obnovu kanalizace s firmou RYBÁŘ 

stavební, s. r. o., Mělník, za 291 248 Kč bez DPH. 

21. – 23. se na děkanství konala tradiční výstava jedlých, nejedlých a jedovatých hub. 

Teplé a suché září nepřálo dobrým úlovkům, proto byly vystaveny i exempláře dárců z daleka. Na 

poslední chvíli pomohla bouřka s lijákem. Bylo vystaveno 237 druhů vyšších hub – hřibů, 

klouzků, bedel, muchomůrek, penízovek, ryzců a holubinek, zde poprvé např. květnatec 

Archerův, klouzek bílý a muchomůrka ježohlavá. Výstavu tradičně doplnily bonsaje Josefa Váchy 

a jiřiny Jany Čermákové. Návštěvnost se odhaduje na 545 osob, z toho bylo 300 dětí v rámci 

školní výuky (příloha č. 50/12). 

22. dopoledne uspořádal Spolek pro varhanní hudbu na římskokatolické faře výchovný 

koncert Jiřího Stivína „Od středověku až po současnost“ s ukázkami různých stylů a nástrojů a 

se společným muzicírováním (příloha č. 51/12). 

22. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konaly „Hovory s Foglarem“ za účasti 

Alfréda Strejčka, Jana Matěje Raka a Františka Vlčka. Pořadatelem bylo místní středisko Junáka 

(příloha č. 52/12). 

22. odpoledne koncertovala na nádvoří Muzea Jitka Vrbová a trio LTW. Přednesly 

jazzové, swingové a countryové skladby Z. Borovce, P. Vrby, J. Kainara ad. 

22. uspořádala místní rybářská organizace již třetí Rybářský den na své základně u 

zdymadel. Návštěvníkům se předvedlo rybářské náčiní, proběhly semináře k rybolovným 

technikám a soutěže pro děti. 

22. uspořádala místní organizace TOP 09 Na Statku Vinobraní s burčákem s večerním 

koncertem Dekameronu a Echoes v Irish Music Pubu.  

27. zemřel po dlouhé nemoci ve věku 68 let bývalý starosta města Ing. Josef Šalda. 

26. 11. 1989 se stal jedním z 5 mluvčích Občanského fóra v Čelákovicích, 27. 3. 1990 členem 

Městského národního výboru a 6. 12. 1990 členem prvního Zastupitelstva města za Občanské 

fórum a zároveň místostarostou města. 21. 4. 1991 spoluzaložil místní sdružení ODS. Dvě 

volební období v letech 1994 – 2002 byl starostou města a poté až do roku 2010 opět 

zastupitelem (příloha č. 53/12). 

28. sehrál Divadelní soubor J. K. Tyl v Síni Jana Zacha Městského muzea hru …a co 

když to bylo jinak aneb Trojská válka bez cenzury u příležitosti oslavy zlaté svatby autora hry 

Václava Dragouna. Byla to jeho první hra napsaná pro čelákovické divadlo. 

 

 

ŘÍJEN 
 

Počasí: Babí léto s proměnlivou oblačností, občasným deštěm, ranními +5 °C až +11 °C 

a odpoledními +12 °C až + 21 °C vydrželo do 6. Od 7. do 19. při jasné a polojasné obloze bylo 

již chladno, ranní teploty kolísaly od +1,5 °C po +10 °C, odpolední mezi +12 °C až +15°C. 20. – 

25. vládla inverze doprovázená ranními mlhami a stálými teplotami: ráno kolem +9 °C a 

odpoledne od +9 °C do +12 °C. Studená fronta přecházející od 26. připravila hlavně řidičům 

nemilé překvapení: kromě prudkého poklesu teplot k nule napadlo 27. odpoledne 5 cm mokrého 

sněhu a 28. přibyl další centimetr, ale následující oteplení tento neočekávaný útok zimy ukončilo. 

V říjnu se sedlčánská pobočka Městské knihovny přestěhovala z nevyhovujících 

prostor bývalé školy do zrekonstruované bývalé hasičské zbrojnice. Knihovnicí byla Vendulka 

Daňkovská. 

V říjnu vydalo čelákovické Studio NEST, s. r. o., v nákladu 1 000 ks DVD „Grado – 

písečné lázně“. 
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1. – 28. byla mimořádnou manipulací na brandýském i čelákovickém jezu snížena 

hladina Labe v čelákovické zdrži o 2 metry (blíže viz oddíl Životní prostředí). Dne 1. sebrali 

místní rybáři asi 1 000 kg mlžů a plžů uvízlých v bahně mlýnského ramene Labe a vrátili je do 

Labe a labských tůní. 2. pokračovali v odlovu ryb z mlýnského náhonu pomocí elektrického 

proudu; ulovili nejen jelce, plotice a cejny, ale také ostroretku stěhovavou. Z 1 100 kg ryb 

putovalo 800 kg jako násada do potoka Výmoly postiženého červnovou ekologickou havárií a 

300 kg do Labe. V dalších dnech pomohli při sběru škeble rybničné také žáci 8. a 9. ročníku ZŠ 

Kostelní (příloha č. 54/12). 

1. – 5. se konal již 16. celostátní Týden knihoven, tentokrát s mottem Čti, žij zdravě! 

V Městské knihovně vystavovalo 44 amatérských tvůrců svá výtvarná díla na téma Domácí 

mazlíčci, proběhl minikurz kresby zvířat pro děti s ilustrátorkou Vendulou Hegerovou a také 

tradiční páteční den otevřených dveří. 

1. zasedalo mimořádně Zastupitelstvo města na podnět 8 opozičních zastupitelů (jen 

do půlnoci sledovali jeho průběh občané na 185 počítačích). Jednání se natolik vymykalo 

dosavadním zvyklostem, že pro podrobné seznámení s událostmi odkazujeme čtenáře na zápis 

z jednání. Úvodem se zastupitel Studnička ohradil proti tomu, aby byl členem návrhové komise, 

když svolavatelé schůze nevypracovali včas návrhy na usnesení, a doporučil, aby si usnesení 

napsali opoziční zastupitelé sami. Odhlasována byla komise smíšená. Hladce bylo schváleno 

Prohlášení o partnerství mezi Rodinným centrem Routa, o. s., a Městem při uskutečnění 2 

grantových programů. Bez podkladů pro zastupitele předložili svolavatelé 5 bodů: prvním byl 

návrh na zrušení smlouvy o užívání osobního automobilu starostou. Prošel těsně 11 hlasy. 

Druhým byl požadavek na zprávu o provozu služebních automobilů Městského úřadu a Městské 

policie za 1,5 roku, který nebyl schválen, třetím požadavek na zprávu o výši cestovních náhrad 

místostarosty Sekyry za 1,5 roku. Poté, co starosta navrhl její rozšíření o bývalého místostarostu 

Ryneše a vedoucí odborů, opozice už pro návrh nehlasovala, ale přesto byl schválen. Čtvrtým 

návrhem, rovněž schváleným, byl požadavek administrativní kontroly dotací města v letech 2011 

a 2012 a pátým bodem požadavek na písemné vyjádření auditora k dotacím, na něž upozornil 

kontrolní výbor. Tento bod nebyl schválen. 

V bodě doplnění Rady města navrhl starosta nejdříve variantu 6 + 1, tj. doplnění RM o 

zastupitele Skalického a Bukače. Zastupitelé Ryneš a Rýdlo navrhli odvolat z rady M. Leypolda 

Igla za jeho přístup k problému Muzea a Městského stadionu. Starosta pohrozil, že v případě 

rozbití svého týmu odejde; totéž prohlásili radní Iglo, Janák a Volfová. Následovalo hodinové 

kuloární vyjednávání, po jehož skončení starosta oznámil, že požadavek opozice na složení Rady 

3:3:1 je nepřijatelný a že rezignuje na post starosty. Po něm složili mandáty ostatní 4 radní (Iglo, 

Janák, Sekyra, Volfová). Zastupitel Pátek následně otevřel praktickou otázku řízení schůze, event. 

města do zvolení nového vedení. Oslovení zastupitelé Bukač, Rýdlo a Klicpera odmítli řízení 

převzít. Patovou situaci vyřešil J. Pátek návrhem na zvolení prozatímního vedení do 31. 10., kdy 

by se na schůzi Zastupitelstva znovu řešilo personální složení Rady. Při volbě starosty se 6 stran 

shodlo na J. Pátkovi, SNK-ED a PRO Č nenavrhly žádného kandidáta. J. Pátek byl poté aklamací 

17 hlasy zvolen podruhé starostou města. Stejným způsobem byl navržen na funkci místostarosty 

M. Sekyra, byl zvolen 18 hlasy. Na místa radních byli navrženi Iglo, Janák, Ryneš a Volfová. Při 

aklamační volbě získali 9, 13, 8 a 14 hlasů, tj. Iglo a Ryneš nebyli zvoleni, proto se 5 volebních 

stran kromě SNK-ED, PRO Č a KSČM shodlo na nominaci zastupitele Tichého, jenž poté 

prošel 17 hlasy.  

Jádrem jednání o stavbě lávky přes Labe byla změna technologického postupu při stavbě, 

protože se včas nepodařilo přeložit vedení vysokého napětí na káranské straně. Opozice 

upozorňovala na možné porušení zákona o veřejných zakázkách, a tak byla změna schválena jen 

těsně 11 hlasy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí záznam z metodické návštěvy pracovníka 

Ministerstva kultury ve věci evidence sbírkových předmětů, protokol Oblastního inspektorátu 

práce a podpořilo stanoviska finančního a kontrolního výboru, která mj. konstatovala, že v letech 
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2004 – 2009 docházelo v Muzeu k porušování zákonů ve mzdové oblasti a k porušování 

Zákoníku práce, a požadovala zpomalit nárůst sbírkového fondu evidovaného v CES a schválit 

nové znění Zřizovací listiny, která jasně vymezí místo záchranného archeologického výzkumu 

v činnosti Muzea. Nová Zřizovací listina Městského muzea byla zastupiteli schválena. 

Rada města zasedala 4., 17. a 25. Na posledním zasedání zřídila komisi pro Místní agendu 

21, jmenovala 6 jejích členů s předsedou Miroslavem Leypoldem Iglem a schválila návrh 

kampaně města v rámci Místní agendy 21. 

4. se sešli zástupci vedení města, komise pro životní prostředí a vedení podniku TOS-

MET slévárna, a. s., a jednali i spolupráci při ochraně ovzduší ve městě. 

4. byly v Síni Jana Zacha Městského muzea vyhlášeny výsledky 8. ročníku literární 

soutěže Městské knihovny na téma Němé tváře. Porotu tvořili výtvarník Libor Havel, redaktor 

deníku Právo Josef Koukal, spisovatelé Petr Kukal, Martin Petiška a Stanislav Rudolf, účastník 

literárních soutěží Karel Majer a členka Státního fondu kultury Marcela Turečková. Soutěže se 

účastnilo 94 autorů, z toho 30 místních, se 102 pracemi. První místa byla udělena v kategorii dětí 

za poezii Kláře Janáčové a za prózu Lucii Sitterové, v kategorii mládeže za poezii Anně 

Hrbáčkové a za prózu Natálii Vančurové, v kategorii dospělých pak za poezii Miroslavu Búranovi 

a za prózu Veronice Kriss, pocházející z Lázní Toušeň a žijící v Richmondu ve Virginii.  

2. – 30. byla ve vstupní místnosti Městského muzea otevřena výstava fotografií Marcely 

Lazurkové Zajímavý svět vodního hmyzu. Spolupořadateli byly Muzeum přírody Český ráj, 

Polabské muzeum v Poděbradech a o. s. Hamerský potok. Pro školy byly připraveny 

komentované prohlídky (příloha č. 55/12). 

6. proběhla v Síni Jana Zacha Městského muzea vernisáž výstavy Podzim na obrazech 

Daniela Krejbicha. Autor vystudoval architekturu a figurální kresbu v Praze a design nábytku ve 

Štrasburku. Své obrazy, v jejichž podtónu je cítit vliv impresionismu, charakterizoval jako 

vzpomínku na scenérii, která mu učarovala (příloha č. 56/12). 

6. a 10. byl v Síni Jana Zacha Městského muzea promítnut film NIMBY [Not in my 

Back Yard = Ne na mém dvorku]. Zabýval se vztahem zájmu investorů, občanů, obcí a států, 

zpracoval mj. téma chystané výstavby paroplynové elektrárny v Mochově. Projekci finančně 

podpořenou Městem Čelákovice a okolními obcemi připravila obč. sdružení Bílý vrch, Naše 

Čelákovice a Mochov – místo pro život, přítomni byli starostové Čelákovic, Mochova a Velenky, 

režisér Stanislav Adámek a občanští aktivisté (příloha č. 57/12). 

10. oslavili sedlčánští hasiči 100. výroční založení svého sboru na slavnostní schůzi 

v restauraci U Strnadů. Po referátu starosty sboru Karafiáta předal zástupce okresního sdružení 

Miloš Fridrich a velitel okrsku Jiří Hanzl čestná uznání okresního sdružení pěti zasloužilým 

členům. 

11. byl očištěn pamětní kámen k 600. výročí městské knihy (1966) v parčíku před ZŠ 

J. A. Komenského 414 a upraveno jeho okolí dříve zarostlé neudržovanými keři. 

12. – 13. se v řádném termínu po 4 letech konaly volby do zastupitelstev krajů. Ve 

Středočeském kraji kandidovalo 21 volebních stran a na mnoha kandidátkách byli nominováni i 

občané Čelákovic: 

„Sdružení nestraníků“:     PhDr. Zdeňka Tichá,  

        Mgr. Lenka Grygarová 

Volte Pravý blok:     Hana Větrovcová 

Suverenita – blok Jany Bobošíkové:   Renata Jiráková 

Strana zelených:     Mgr. Ilja Tureček 

Koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislí kandidáti: PaedDr. Luboš Rýdlo,  

        Ing. Jiří Drahovzal, 

        Ing. Marie Pospíchalová, 

        Ing. Zbyněk Pospíchal, 

        Ing. Dr. Ludvík Adámek 
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Občanská demokratická strana :   Ing. Josef Pátek 

Dělnická strana sociální spravedlnosti:   Aleš Jánský 

„UNP-Středočeši 2012“:    Ing. Vilibald Knob,   

        Roman Segeda 

Česká pirátská strana:     Ing. Milan Moravec  

  

V Čelákovicích přišlo k volbám 3 323 voličů (37,31 %), kteří odevzdali 3 196 platných 

hlasů. Tabulka uvádí výsledky 5 nejúspěšnějších stran: 

 

Volební strana hlasů v % 

v Čelákovicích 

hlasů v % ve 

Středočeském 

kraji 

mandátů 

v Zastupitelstvu 

kraje 

ODS 26,25 18,32 16 

ČSSD 17,80 21,79 20 

KSČM 14,29 20,57 19 

TOP 09 a Starostové 10,63 11,71 10 

Koalice KDU-ČSL, SNK a 

nezávislých 

6,82 3,07 0 

 

13. uspořádal Spolek pro varhanní hudbu na římskokatolické faře hudební dílnu pro děti 

s Michaelem Pospíšilem na téma staré české barokní zpěvníky. Opakovala se 25. listopadu. 

13. uspořádal Městský dům dětí a mládeže v kulturním domě další ročník hudebního 

festivalu Jinej přístup. Hlavním hostem byl zpěvák a skladatel Omar Ka s kapelou Fula Band ze 

senegalského Dakaru, dále např. britský písničkář Justin Lavash a pražská skupina Tělo 

Anthony L. (příloha č. 58/12). 

17. byla v dolní části náměstí před prodejnou galanterie vysazena jedle kavkazská 

(Abies normanniana) o výšce 4,5 m, která by se měla v budoucnu stát městským vánočním 

stromem. Dospělá jedle bývá 20 – 30 m vysoká, je dekorativní, má hustý temně zelený habitus a 

jehlice 2 – 3 cm dlouhé. Je nenáročná na vláhu, odolná vůči mrazu a částečně i proti 

znečištěnému prostředí. Celková cena stromu včetně jeho převozu ze severního Německa a 

zasazení činila 94 290 Kč. Pro svou výšku a mohutnost musel být strom zajištěn podzemním i 

nadzemním kotvením. 

20. vystoupili varhaník Milan Janoušek a hobojistka Eva Otradovská na podzimním 

koncertu v Husově sboru s díly B. Pasquiniho, J. S. Bacha ad. 

21. představil hudební publicista Jiří Černý své autorské písně o víře v katolickém 

kostele (příloha č. 59/12). 

23. uspořádal SPČM koncert tria Volín – Šturm – Volín (klarinet, kytara) v Síni Jana 

Zacha Městského muzea. Otec a syn doprovázeni učitelem ZUŠ zahráli irské lidové melodie ve 

vlastním aranžmá. 

26. večer zadržela hlídka Městské policie pachatele vloupání do chat v katastru 

Káraného, když prchal přes zdymadla do Čelákovic. Po žádosti o pomoc od Policie ČR se 

strážníci u zdymadel ukryli, pachatele překvapili a zadrželi. Byl u něho nalezen nůž. 

27. provedl v Husově sboru smíšený pěvecký sbor MáTa vedený sbormistryní Helenou 

Velickou Mozartovo Requiem k uctění památky Václava Havla, zesnulého v prosinci minulého 

roku, jenž 27. 10. 1990 město navštívil. Informační panel o návštěvě připravil Jaroslav Špaček a 

na osobnost Václava Havla vzpomněl čelákovický občan Ing. Vladimír Šuman, bývalý poslanec 

České národní rady a náměstek ministra obrany. Koncert připravily Náboženská obec CČsH, 

Spolek pro varhanní hudbu a Spolek přátel čelákovického muzea (příloha č. 60/12). 

28. zazněla na zasněženém náměstí při pietním aktu u příležitosti výročí vzniku 
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Československa Seifertova báseň zachycující mladickou vzpomínku autora na rok 1918. Za 

vedení města promluvil starosta Ing. Josef Pátek, historické souvislosti vzniku republiky 

připomněl Mgr. David Eisner. 

28. byla na slavnostním večeru v Kulturním domě předána první Výroční cena města 

Čelákovic, a to Mgr. Bohumíru Hanžlíkovi „za významný přínos k rozvoji školství a kultury 

v Čelákovicích“. B. Hanžlík, výtvarník, hudebník, skladatel a pedagog, byl v letech 1983 – 2009 

ředitelem Základní umělecké školy Jana Zacha (příloha č. 61/12). Čelákovický výtvarník Michal 

Burda vytvořil cenu jako skleněnou vlnu, symbolizují domov na Labi, a stříbrnou plaketu, 

zvětšeninu otisku pečetidla rychtářského práva primase Pavla Ježdíka z roku 1631. Skleněná vlna 

o rozměru 120 x 240 x 55 mm měla na hranách vypískován název a letopočet a stříbrná plaketa o 

průměru 45 mm byla na vlnu nalepena. S pamětním listem o rozměru 120 x 297 mm na 

strukturovaném papíru s podpisem starosty města byla vložena do pouzdra vystlaného 

tmavomodrým sametem (příloha č. 62/12). Výtěžek ze vstupného 21 150 Kč město předalo na 

sbírkové konto Centra Paraple, jehož charitativní koncert v době slavnosti vysílala Česká televize. 

201 čestných vstupenek za 10 050 Kč zakoupil zastupitel Ing. Petr Studnička. 

31. se konalo řádné zasedání Zastupitelstva města. V duchu ohlášené dohody opozice a 

koalice byly volba členů Rady města a záležitosti výborů odloženy na prosincovou schůzi a jak 

starosta, tak zastupitel Rýdlo vyjádřili přání, aby probíhající jednání „napříč Zastupitelstvem“ o 

složení Rady města byla úspěšná. Program složený z majetkoprávních a finančních záležitostí byl 

brzy vyčerpán a schůze byla po 90 minutách (!) ukončena.   

 

 

LISTOPAD 
 

Počasí: 1. – 14. převládalo polojasno, do 7. s přeháňkami, s ranními teplotami od +6 °C 

do +9 °C a odpoledními od +8 °C do +14 °C. Nevítaná podzimní inverze od 15. do 23. přinesla 

teploty ráno od nuly do +6 °C a odpoledne od +6 °C do +10 °C, při občasném vyjasnění až do 

+12 °C. Teplé jihozápadní proudění od 24. rozptýlilo inverzi, přineslo proměnlivou oblačnost 

s občasnými drobnými srážkami, ranními teplotami od +1 °C do +7 °C a odpoledními od +2 °C 

do +10 °C.   

Výstavba lávky přes Labe začala na počátku měsíce na obou březích zemními pracemi 

pro osazení 8 vrtaných pilot na každém břehu o průměru 1,180 m a délce 12 m. 

V listopadu vystavovala ve vstupní místnosti Městského muzea Alena Vitáková své 

obrazy, kresby a šperky, zčásti inspirované egyptskou kulturou (příloha č. 63/12). 

3. proběhla v Muzeu vernisáž výstavy Vladimíra Bruntona Fotografie na japonském 

papíře a plátně. Původně asistent kamery se vypracoval v originálního fotografa schopného 

přenést černobílý negativ na plátno a na japonský ruční papír washi a postavy předvést 

v nadživotní velikosti (příloha č. 64/12). 

8. schválila Rada města smlouvu s firmou SAMAB BRNO GROUP, a. s., o předtiskové 

úpravě a tisku Zpravodaje města Čelákovic od 1. 1. 2013. 

8. přednášel v Síni Jana Zacha Městského muzea kaktusář Václav Hlaváček o kaktusech 

Baja California a o jihozápadě USA. Akci připravil místní Klub kaktusářů (příloha č. 65/12). 

10. zvítězilo v ekumenické soutěži čelákovických křesťanských církví ve znalostech 

Bible družstvo Církve československé husitské, druhé místo patřilo družstvu Církve bratrské. 

12. se účastníci 8. ročníku literární soutěže sešli v Městské knihovně na večeru autorského 

čtení, mj. básníci Kamil Princ a Vendula Vartová, dále Michaela Kašičková, Tomáš Tománek a 

Barbora Pavlišáková. Místní autoři Karel Majer a Jiří Zradička jako hosté pobavili publikum 

svými povídkami. Zahrálo kytarové trio Veronika Hanáková, Martina Koreňová a Pavel 

Kopecký. 
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16. – 17. vyrazili běžci na tratě 38. ročníku Večerního běhu městem Čelákovice. 16. 

běželi závodníci v dětských kategoriích v Sadech 17. listopadu (121 chlapců v 12 kategoriích a 

114 dívek v 12 kategoriích), další den ostatní od juniorů po dospělé po obvyklé trase (68 mužů ve 

4 kategoriích a 31 žen ve 3 kategoriích). V hlavní kategorii mužů zvítězil na trati 6 500 m Lukáš 

Olejníček z Moravské Slavie Brno v čase 21:05, v hlavní kategorii žen na trati 3 000 m Carmen 

Beshirová z SK Zdice v čase 10:46. Nejrychlejším mužem mezi veterány nad 69 let byl Jaroslav 

Čech z Prahy s časem 29:08. Z čelákovických běžců byl nejrychlejší Petr Luhan (celkově 9. místo) 

a Markéta Kalinová (celkově 14. místo).  

Před závodem všichni vzpomněli minutou ticha na zesnulého Iva Domanského, 

dlouholetého komentátora běhu. Sponzorské dary od občanů a firem dosáhly výše 32 000 Kč. 

19. vystoupil na Vánočním koncertu v Kulturním domě Orchestr Václava Hybše. 

Nevyřešené financování nemocnic zdravotními pojišťovnami přivedlo majitele brandýské 

nemocnice k bezprecedentnímu kroku – k uzavření některých lůžkových oddělení: od 20. 

bylo uzavřeno dětské a novorozenecké odd. a od 21. gynekologicko-porodnické odd. včetně 

porodnice.  

22. uspořádal Spolek přátel čelákovického muzea další koncert v Síni Jana Zacha: 

vystoupilo Trio Canto corno e organo s pořadem Od opery k muzikálu. Vystoupili Radka 

Kyralová – mezzosoprán, Věra Trojanová – klavír a Tomáš Kyral – lesní roh. 

29. rezignovala na členství v Zastupitelstvu města Eva Bukačová (SNK-ED). Jako 

náhradník získal 30. 11. mandát Mgr. František Bodlák, bývalý místostarosta města. 

V pátek 30. se poprvé rozsvítil vánoční strom v Sedlčánkách. 

  

 

PROSINEC 
 

Počasí: Ochlazení a oblačnost 1. – 6. se projevily dešťovými a sněhovými přeháňkami 

(první 1 cm sněhu přišel v noci na 4.) při ranních teplotách od -2 °C do +2 °C a odpoledních od 

+2 °C do +4 °C. 7. – 9. a 11. – 14. jsme zaznamenali 7 ledových dnů, kdy teplota nevystoupila 

nad nulu. Ráno bylo od -8 °C po -0,2 °C a odpoledne od -2 °C po -0,6 °C. 9. – 10. napadlo asi 

9 cm sněhu (ležel do 18.). 15. – 20. přišla obleva s mlhami a slabým deštěm, teploty se od ranních 

0 °C až +2 °C dostávaly odpoledne k +2 °C až +6 °C. Po dalším sněžení 22. – 23. (asi 3 cm 

sněhu) a dešti bylo od Štědrého dne do Silvestra poměrně teplo, téměř bez srážek a koncem 

měsíce i jasno; ranní teploty +2,5 °C až -2 °C a odpolední od +2 °C do +10 °C. 

Prosincové číslo Zpravodaje města Čelákovic bylo po 32 letech naposledy vytištěno 

v místní tiskárně Iva Vodáková – Durabo (dříve Tiskařské závody, státní podnik, provoz 70). 

V prosinci přišel Tam tam bar v Kostelní ul. č. 43 s novinkou – domácí zabijačkou a 

prodejem jejích produktů i příchozím tzv. přes ulici. 

1. prosince – 27. ledna byla ve vstupní místnosti Městského muzea přístupná vánoční 

výstava nazvaná Štědrej večer nastal aneb Od Ondřeje po Tři krále (příloha č. 66/12). 

1. prosince byla zahájena výstava obrazů a fotografií Jarmily Šmerhové a stříbrných 

šperků Marcely Novákové ve výstavní síni Městského muzea (příloha č. 67/12). 

1. dopoledne se 8 mužstev utkalo v 15. ročníku turnaje v bandy hokeji Bohuslav 

Gambrinus Cup. Zvítězil tým Yetti následován týmy Radost a Zelení hlemýždi. Nejlepším 

střelcem se stal Rybecký z THC Praha s 29 brankami, nejlepším brankářem Jan Slepička z AC 

Bohuslav. 

Sobota 1. byla ve znamení tradičního zahájení adventu (příloha č. 68/12). V Základní 

umělecké škole byl vystaven český betlém a hrálo se divadlo, v Muzeu byly otevřeny výtvarné a 

řemeslné dílny MDDM, Galerie U Radnice vítala návštěvníky svařeným vínem a medovinou.  

Den otevřených dveří měla ZŠ Kostelní a Vánoční setkání se tradičně konalo odpoledne na 



24 

 

Gymnáziu. Poprvé se na rekonstruovaném náměstí konaly odpolední trhy. Pódium na náměstí 

patřilo komponovanému pořadu ZUŠ a folkové skupině Neřež, ulička Na Statku hostila adventní 

trh, výrobu vánočních dekorací, občerstvení a večer v Irish Music Pubu vystoupila čelákovická 

punk-rocková skupina TMZTM. Martin Rych vystavil Ve Skále čp. 63 staročeský loutkový 

betlém, u jesliček hrál flašinetář (příloha č. 69/12). Vánoční strom vztyčený v travnatém pásu pod 

zastávkou autobusů byl slavnostně rozsvícen v 17 hodin (povedlo se až napodruhé), zpívaly se 

koledy evropských národů a vystoupilo loutkové ohňové divadlo Kvelb Theatre. Večer vystoupil 

v katolickém kostele chlapecký pěvecký sbor Bruncvík vedený Lenkou Pišteckou se staročeskými 

roráty a písněmi z historických českých kancionálů za varhanního doprovodu Pavly Salvové 

(příloha č. 70/12). 

Adventní program v Městské knihovně přilákal v prosinci přes 20 tříd 1. stupně 

základních škol nejen místních, ale i z Mochova, Lázní Toušeň a z Českého Brodu. Páťáci 

z Českého Brodu zde sehráli pohádku o Popelce. 

3. vystoupil nymburský sbor Vox Nymburgensis na adventním koncertu v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie. 

3. pozval starosta města 18 nejúspěšnějších sportovců města a vedoucích týmů 

z 5 sportovních disciplín k setkání ve velké obřadní síni radnice.  

Rada města zasedala 3., 6. a 20. Dne 6. schválila záměr na pořádání pátečních 

celodenních trhů na náměstí na ploše 1 000 m2 a sobotních dopoledních farmářských trhů na téže 

ploše. Nájemce by měl za páteční trhy platit nejméně 400 000 Kč ročně, za sobotní potom 

195 000 Kč ročně. Rada schválila ceník jízdného a jízdní řád přívozu přes Labe jako součást 

zadávací dokumentace pro obnovu tohoto prostředku pro přepravu osob. Schválila dále cenu 

vodného a stočného pro rok 2013 ve výši 37,84 Kč/m3 a 27,57 Kč/m3; s DPH tedy bude cena 

vody činit celkem 75,22 Kč/m3 (v r. 2012 to bylo 67,98 Kč/m3). 

5. ve 4.00 hod. zasahovali příslušníci Policie ČR a Městské policie proti dvěma 

pachatelům vloupání do areálu Kovohutí. Hlídky zajistily materiál připravený k odvozu a díky 

stopám na čerstvém sněhu po krátké honičce dopadly jednoho z pachatelů. 

5. se konaly dvě mikulášské nadílky: první v podání žáků brandýského gymnázia 

v Husově sboru a druhá večer na zahradě MDDM doprovázená ohňovou show brandýské 

skupiny T.E.T.R.I.S. 

7. pozvalo Město seniory na Vánoční setkání v Kulturním domě s „Muzikou v náladě“ 

Zdeňka Švancara. 

12. přednášeli v Městském muzeu mykologové Ing. Jiří Baier a Ing. Jan Kroutil 

o léčivých houbách (příloha č. 71/12). 

12. se naposledy v tomto roce sešlo Zastupitelstvo města a jeho jednání bylo opět 

poznamenáno nesmiřitelným vztahem koalice a opozice i faktickou převahou opozice, posílené 

zastupitelem Rynešem, odvolaným v dubnu z Rady města. Opozice nebyla ochotna přijmout 

předložený program, především bod doplnění Rady. Podle oznámení starosty zrušili opoziční 

představitelé dohodu o rozdělení mandátů v Radě jen několik hodin před schůzí, podle 

zastupitelů Rikla (PRO Č) a Grygarové (KSČM) s nimi nikdo nejednal. Další kolize nastala při 

schvalování rozpočtu na rok 2013. Přestože se návrhy rozpočtu dlouho projednávaly ve 

finančním výboru a ještě 6. 12. na poradě zastupitelů, vystoupil zastupitel Klicpera s významnými 

pozměňovacími návrhy: prosadil částku 2,2 mil. Kč na regeneraci ulice J. Zeyera (financováno 

z rezervy), rekonstrukci vodovodu v ul. J. A. Komenského za 3,5 mil. Kč (financováno z úvěru) a 

rekonstrukci vodovodu V Prokopě za 2,5 mil. Kč (financováno z prostředků plánovaných na 

rekonstrukci veřejného osvětlení v Záluží). Koalice v zájmu schválení rozpočtu ustoupila. Nebyla 

schválena dotace Farní charitě Neratovice na charitní službu v Čelákovicích v roce 2013 v 

navrhované výši 90 000 Kč. Pro koupi nabízených 48 akcií a. s. Zdroj pitné vody Káraný za 

1 056 Kč hlasovala zprvu jen koalice, teprve po obsáhlé diskusi vysvětlující potřebnost vlastnit 

tyto akcie se pro nákup vyslovila i většina opozičních zastupitelů. Bez výhrad prošlo schválení 
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smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu lávky přes Labe od Státního fondu dopravní 

infrastruktury pro rok 2012 ve výši 10 mil. Kč. Závěrem byla schválena Obecně závazná vyhláška 

E 3/2012 o odpadech zvyšující poplatek za osobu na rok 2013 na 516 Kč (loni 480 Kč). 

Na schůzi Rady města dne 20. přednesl radní Tichý emotivní obvinění ředitele 

Městského muzea z amatérismu, záměrného rozkladu personálního obsazení Muzea a ze 

špatného hospodaření. Požadoval okamžité vypsání výběrového řízení na místo ředitele. Rada o 

návrhu na vypsání výběrového řízení z důvodu „dlouhodobě neřešené personální i odborné 

situace“ v Muzeu a na základě výsledků předchozích kontrol hlasovala. Radní Janák a Tichý byli 

pro, starosta se postavil proti a radní Volfová se zdržela hlasování. 

Vánoční koncerty „Hanžlíkovců“ se konaly čtyři: 15. a 16. v Síni Jana Zacha Městského 

muzea třikrát vystoupil Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka a 18. v Kulturním domě Orchestr 

Bohumíra Hanžlíka (příloha č. 72/12). 

16. provedl pěvecký sbor Resonance řízený Miloslavou Pospíšilovou Rybovu Českou 

mši vánoční v Husově sboru. 

24. provedl Rybovu mši od 22. hodiny chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Tradičně před prodejnou Albert na náměstí prodávalo Rybářství Chlumec nad Cidlinou, 

a. s., vánočního kapra, letos za 79,90 Kč/kg. Před svým supermarketem prodávalo TESCO 

kapra výběrového za 76 Kč/kg a kapra 1. jakosti za 68 Kč/kg. Tamtéž bylo možno koupit i 

vánoční stromek od firmy ABIES Vysočina, s. r. o., např. smrk ztepilý do 180 cm za 249 Kč 

nebo borovičku za 349 Kč. 

 

 

HOSPODAŘENÍ 
 

Závěrečný účet hospodaření města v r. 2011 (v tis. Kč): 

Příjmy  Plán Skutečnost 

 Daňové 98 909,00 110 348,15 

 Nedaňové 53 547,00 58 136,84 

 Kapitálové 9 315,00 11 761,00 

Vlastní celkem  161 771,00 180 245,99 

 Dotace 14 937,60 34 995,118 

Celkem  176 708,60 215 241,11 

    

Výdaje Zemědělství a les. hospodářství 189,00 190,00 

 Průmyslová odvětví 35 475,00 50 799,00 

 Služby pro obyvatelstvo 109 819,00 95 402,93 

 Sociální věci 2 689,00 6 499,00 

 Bezpečnost státu a práv. ochrana 7 003,00 7 615,00 

 Všeobecná správa a služby 41 163,60 40 959,41 

Celkem  196 338,60 201 415,34 

 

 

Rozpočet města na r. 2012 a 2013 (v tis. Kč): 

  2012 2013 

Příjmy Daňové 109 889,00 11 540,00 

 Nedaňové 64 189,00 59 592,00 

 Kapitálové 3 500,00 2 250,00 

 Přijaté dotace 41 292,70 8 711,10 

 Celkem 218 870,70 190 093,10 
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Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 232,00 182,00 

 Průmyslová a ost. hosp. odvětví  46 043,00 45 290,00 

 Služby pro obyvatelstvo 118 142,00 95 141,00 

 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 177,00 2 643,00 

 Bezpečnost a právní ochrana 10 341,00 9 398,00 

 Všeobecná veřejná správa a služby 53 021,70 53 757,10 

Celkem  230 956,70 206 411,10 

 

Městské byty 

 

V r. 2012 nebyl prodán žádný byt ve vlastnictví Města; jejich počet činil 716, z toho 212 

bylo v Milovicích. 

 

 

OBYVATELSTVO 
 

1. ledna 2012 bylo ve městě trvale hlášeno 11 109 obyvatel. Během roku se 283 obyvatel 

přistěhovalo a 244 odstěhovalo (+39), narodilo se 124 dětí a 122 občanů zemřelo (+2). Za rok 

tedy počet obyvatel města vzrostl o 41 na 11 150 na konci roku; z toho ve vlastním městě žilo 

10 052 obyvatel, v Císařské Kuchyni 103, v Sedlčánkách 689 a v Záluží 306 obyvatel. 

Ve městě se v r. 2012 konalo 36 svatebních obřadů. Občané Čelákovic uzavřeli celkem 

57 sňatků, z toho na Městském úřadě 14 a v Městském muzeu 6, mimo město celkem 37. 

Rozvedlo se 37 občanů města.   

 

Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu: 

 

Datum děti celkem hoši dívky 

21. 1. 19 10 9 

11. 2. 13 6 7 

24. 3. 14 7 7 

21. 4. 14 9 5 

12. 5. 18 10 8 

22. 9. 13 8 5 

20. 10. 15 5 10 

24. 11. 14 9 5 

15. 12. 7 4 3 

Celkem 127 68 59 

 

Statistika rodných jmen přivítaných dětí: 

po 5 Ondřej 

po 4 Jan, Marek, Vojtěch 

po 3 Antonín, David, Lukáš, Tomáš, Václav 

po 2 Denis, Dominik, Jakub, Matěj, Matyáš, Michal, Pavel 

po 1 Aleš, Daniel, Eliáš, Filip, Jáchym, Jiří Bartoloměj, Jonáš, Josef, Karel, 

  Libor, Martin, Mikuláš, Nela, Nikolas, Oliver, Patrik, Radim, Šimon,  

  Štěpán, Tadeáš, Viktor, Vilém, Zdeněk 

 

  po 5 Anna 

  po 4 Adéla 



27 

 

  po 3 Eliška, Lucie, Tereza, Viktorie 

  po 2 Klára, Kristýna, Nela, Sára, Zuzana 

  po 1 Barbora, Beáta, Ema, Emma, Eva, Justina, Karolína, Kateřina, Kristina, 

   Kristýna Ráchel, Linda, Lisa, Magdalena, Marie, Marika, Natálie, Nicole, 

   Riana, Sadia, Sofie, Sophie, Šárka, Tatiana Emma, Tess, Terezie, Veronika, 

   Žofie 

 
Při vítání hrály na kytaru žákyně ZUŠ Jana Zacha Klára Hausteinová a Šárka Jarošová 

vedené učitelem Janem Šturmou (kytara) a recitovaly děti z Mateřské školy v Přístavní ul. 

připravované učitelkou Pavlínou Radovou (příloha č. 73/12). 

 

Nezaměstnanost 

Průměrná míra nezaměstnanosti v Čelákovicích dosáhla 3,6 %. Pro srovnání – v okrese 

Praha-východ činila k 31. 12. 2012 3,58 % (okres s nejnižší mírou nezaměstnanosti v ČR), ve 

Středočeském kraji 7,52 % a v ČR 9,36 %. 

 

 Pečovatelská služba města Čelákovic  

191 klientům poskytovala služby jako pomoc při oblékání, hygieně, při podávání jídla a 

pití, donášku stravy, úklid domácnosti, praní a žehlení a pomoc při obstarávání osobních 

záležitostí. Od prosince byly služby rozšířeny o dopravu klienta osobním automobilem k lékaři, 

na úřady apod. 

Domy s pečovatelskou službou měly 30 bytů (Kostelní č. 26) a 7 bytů (Na Hrádku 

č. 426). 

Vedoucí Pečovatelské služby byla Dagmar Piskáčková, od 1. září Mgr. Václava Snítilá. 

 

Farní charita Čelákovice 

Organizovala sbírky oblečení a obuvi v dubnu a v říjnu pro potřebné v Čelákovicích a pro 

postižené přírodními katastrofami. 

 

Občanské sdružení Semiramis z Nymburka pracovalo v rámci svého Terénního 

programu s čelákovickými uživateli drog v jejich přirozeném prostředí s cílem minimalizovat 

rizika spojená s užíváním drog a stabilizovat jejich sociální situaci a zdravotní stav. Vyhledávalo 

problémové uživatele, sbíralo odhozené injekční stříkačky, poskytovalo zdravotní, sociální a 

trestněprávní informace, vyměňovalo injekční a další materiál, motivovalo uživatele k detoxifikaci 

a k léčbě závislosti a testovalo klienty na přítomnost viru způsobujícího hepatitidu typu C. Do 

lékáren dodávalo balíčky s injekčním materiálem a z objemu jejich prodeje odhadovalo počet 

skrytých uživatelů drog. 

 

 Statistika roku 2012 (v závorce údaje z r. 2011) 

 

Počet klientů-uživatelů drog 37 (47) 

Počet kontaktů s uživateli drog  250 (266) 

Počet prvních kontaktů s uživateli drog 15 (30) 

Počet nalezených injekčních stříkaček 27 (59) 

Počet injekčních stříkaček nalezených 

Městskou policií 

14 (21) 

Počet vyměněných injekčních jehel 11 004 (13 088) 

 

Občanské sdružení vysvětlovalo pokles počtu klientů a počet prvních kontaktů s uživateli 
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drog nemožností migrujících uživatelů využívat opuštěné obytné prostory. Výrazně vzrostl podíl 

bezdětných žen na počtu klientů, což se vysvětluje ztrátou ostychu žen-uživatelek navázat 

kontakt s terénním pracovníkem. Díky efektivnímu výměnnému programu poklesl více než 

dvojnásobně počet nalezených injekčních stříkaček. Nejvíce jich bylo nalezeno na nádraží a 

v ruinách v jeho blízkosti, potom na Malvínách, v parku u starého hřbitova a u zdravotního 

střediska. 

95 % klientů užívalo pervitin, průměrný věk uživatelů byl 27 let. 

Vedoucím projektu Terénní program Čelákovice byl Mgr. Lukáš Verner (příloha 

č. 74/12). 

 

 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 

V únoru byla dokončena rekonstrukce bývalé jídelny v budově CMC a mochovská firma 

LAFA, a. s., zde začala provozovat kantýnu (závodní jídelnu nabízející obědy a večeře), pivnici a 

restauraci pod souhrnným názvem Bouczech 3v1. Vedoucím byl Michal Holzman. Cena 58 Kč 

za hlavní jídlo v kantýně (platila do 4. 1. 2013) byla v centru města bezkonkurenčně nejnižší. 

1. února byla lékárna v č. 2055 c na náměstí přejmenování na S-Pharma, s. r. o. Vedoucí 

lékárnicí byla PharmDr. Jana Pivoňková. Od 1. února nabízela masérské služby a zdravotní 

tělovýchovu vč. skupinových cvičení v tělocvičně Městského bazénu Alena Křivánková 

Mračková. 

V únoru byl uzavřen Antik bazar v domě na rohu Sedláčkovy a Kostelní ul. a v listopadu 

se přesunul do prostor uvolněných po prodejně Machra v Kostelní ul. č. 15. V únoru převzal 

praxi praktického lékaře od MUDr. Markéty Krejčové MUDr. Lukáš Fuka v Křižíkově ul. č. 

448. Na konci února byl v Masarykově ul. č. 323 (u nádraží) zřízen kadeřnický salon Petra a 

obchod s oděvy vietnamských prodejců na Masarykově ul. č. 780 byl uzavřen. 

V březnu bylo v Sedláčkově ul. č. 79 otevřeno zlatnictví Zlatý šperk. 

V dubnu se cestovní agentura Lenky Kadlecové přestěhovala do č. 780 v Masarykově 

ulici. V dubnu otevřel zubní ordinaci s bezbariérovým vstupem MUDr. Evald Wanke v ul. Jana 

Kamaráda č. 1975. 

V květnu otevřelo Střední odborné učiliště a střední odborná škola TOS kadeřnický 

kosmetický salón pro veřejnost. Ceny služeb poskytovaných učni byly lákavé: pánské stříhání 

50 Kč, vodová ondulace 100,- Kč. 25. 5. byla v Masarykově ul. č. 204 otevřena prodejna 

Kaudynka nabízející dámské značkové oblečení pro volný čas a dětské oblečení z druhé ruky. 

V květnu nahradila v Sedláčkově ul. č. 52 cestovní agenturu Lenky Kadlecové provozovna Mgr. 

Vladimíra Pechy Kominictví – vzorkovna. Rovněž v květnu zahájil prodej second hand 

Fashion Outlet Sarah v prostorách bývalé prodejny oděvů vietnamských obchodníků 

v Masarykově ul. č. 95. 

V červnu otevřel Petr Němeček z Pátku u Poděbrad prodejnu Outlet Sarah Fashion 

v Masarykově ul. č. 95. 

V červenci byla uzavřena drogerie Stanislava Birnera v Masarykově ul. č. 212. 

V září skončil prodej v cukrářství Černohorský na Sokolovské ul. č. 1493. 

V říjnu se v nově zřízených obchodních prostorách obytného domu v Masarykově ul. 

č. 244 otevřelo pekařství Tomáše Kopeckého z Nymburka. V ul. U Podjezdu se otevřela 

prodejna Květiny Za Rohem. V kadeřnictví v ul. Na Švihově rozšířily nové nájemkyně paní 

Greplová a Kukačková služby o pánské kadeřnictví. V Jaselské ul. č. 1837 bylo otevřeno Studio 

Vacufit výživové poradkyně Ing. Miluše Hlávkové a v pasáži Sluníčko v Masarykově ul. prodejna 

kuřecího a krůtího masa Leghorn. 

2. listopadu byla v prostorách bývalé kavárny ČelEj na nádraží otevřena Mochovská 
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pekárna Na Peróně provozovaná mochovskou firmou LAFA, a. s. Vedle prodeje pečiva nabízí 

také bufetový sortiment. Jejím vedoucím byl Petr Kohout. 

9. listopadu byla po tříměsíční rekonstrukci znovu otevřena drogerie v Masarykově ul. 

č. 212, nyní patřící do sítě TETA. Jejím vedoucím byl Martin Lerch. 

V listopadu se majitelkou květinářství v pasáži Sluníčko v Masarykově ul. stala Jana 

Hlušičková a prodejna se přejmenovala na Květinářství Jana. 

Na konci prosince nahradil prodejnu potřeb pro domácí zvířata second hand Josefa a 

Zdeňky Budkových v Kostelní ul. č. 37. 

V prosinci skončila prodej Večerka vietnamských obchodníků v Sedláčkově ul. č. 99. 

V objektu hotelu TOSCCA byla znovu otevřena restaurace, nazvaná nyní TOSCCA 

RISTORANTE a zaměřená na italskou kuchyni. Odpovědným vedoucím byl Michal Fikar. 19. 

prosince byla otevřena prodejna pizza Maestro v č. 113 na náměstí. Jejím provozovatelem byl 

Djevdet Islami.  

 

 

DÁRCOVSTVÍ KRVE 
 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník, jenž působí na území okresů Mělník a 

Praha-východ, odebírá krev od dobrovolných dárců každé poslední úterý v měsíci v ordinaci 

MUDr. Hany Ježkové. 3 dárci získali bronzovou, 4 dárci stříbrnou a 4 dárci zlatou medaili prof. 

Jana Janského.  

 

 

VÝSTAVBA 
 

Investiční akce (uvedené finanční náklady byly uhrazeny v r. 2012): 

Rekonstrukce náměstí stála 53 742 817 Kč, z celkové dotace 20 717 990 Kč zůstala část 

neproplacena. 

Rekonstrukce čistírny odpadních vod stála 42 867 405,98 Kč, dotace EU činily 

25 879 434,60 Kč a dotace Státního fondu životního prostředí 1 522 319,65 Kč. 

Rekonstrukce odvodnění silnice v Císařské Kuchyni provedená firmou PVZ, s. r. o., 

Praha 5, stála 782 181,90 Kč. 

Za komunikaci v ul. Václava Kálika zaplatilo město firmě RYBÁŘ stavební, s. r. o., 

Mělník, 1 575 737 Kč. 

Veřejné osvětlení na kruhovém objezdu vyšlo na 1 141 110 Kč. 

Kotelnu K 8 v budově ZŠ J. A. Komenského rekonstruovala firma TZB Kladno, s. r. o., 

Kladno, za 2 804 702 Kč. 

Firma K. Uhlíř, s. r. o., Čelákovice, izolovala základy bytových domů č. 616 – 618 

v Milovicích a č. 1269 – 1274 v Čelákovicích za 893 190 Kč.  

Výtahy v domech č. 502 L a 606 P v Milovicích opravila za 1 821 600 Kč firma MSV 

Liberec, s. r. o., Liberec. 

 

Soukromá výstavba 

V roce 2012 bylo zkolaudováno 20 nových rodinných domků a bytový komplex s 57 byty 

na náměstí 5. května. 

Původní zástavba města: Kozovazská 2048, Majakovského 2058, Masarykova 2050, Na 

Nábřeží 2060, Na Požárech 993, Na Švihově 2056, Palackého 2051, Vančurova 2057, Ve Skále 

2061. Firma Stopro-Invest, s. r. o., dokončila v březnu v komplexu budov postavených v proluce 

náměstí 5. května celkem 57 bytů, z toho 11 garsoniér, 17 dvoupokojových, 17 třípokojových a 
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12 dvoupokojových bytů. 

Nové obytné zóny: 

Pod Přerovskou cestou: Lidická 2045, V Lukách 1902 

Sedlčánky: K Borku 182, Smetanova 287, U Mlýnské strouhy 270, U Přívozu 286 

Třebízského: Karla Otty 1824, Krajní 1817, Na Požárech 2047 

V Rybníčkách: Bratří Petišků 1983 a 1985 

 

 Byly odstraněny domy v Haškově 3, Vančurově 706, Majakovského 1402 a chata 

v Sedlčánkách, Před Labem 112. 

 

Národní technické muzeum v Praze ukončilo výstavbu depozitáře v Záluží o výměře 

1 553 m2 a v Průmyslové ul. č. 1958 kolaudovala provozovnu firma Auto Protec, s. r. o. 

 

 

BEZPEČNOST  
 
Městská policie 

13 strážníků se střídalo v nepřetržité službě po 12hodinových směnách. Území města bylo 

rozděleno na 6 částí s 2 přidělenými strážníky, kteří oblast detailně znají. Oblastmi s nejčastějším 

narušením veřejného pořádku byl prostor před prodejnou Albert na náměstí, u budovy CMC a 

v Sadech 17. listopadu. Od 1. července strážníci zajišťovali pořádek také na území městyse Lázně 

Toušeň a obce Mochov. 

Za rok 2012 řešila Městská policie 1 584 přestupků, za něž byly uděleny pokuty ve výši 

686 600 Kč, z toho zaplatili řidiči v 1 028 případech 624 200 Kč. Z parkovacího automatu 

v Sedláčkově ul. strážníci inkasovali 72 073 Kč. Zadrželi 4 osoby podezřelé ze spáchání trestné 

činnosti, ve 122 případech asistovali Policii ČR, hasičům a záchranné službě. Strážníci nalezli 14 

odhozených injekčních stříkaček a nasadili 70x tzv. botičku, prostředek zamezující rozjetí vozidla. 

Všichni strážníci byli odborně vyškoleni k odchytu zvířat. Za rok provedli 69 odchytů, 35 

zvířat předali do smluvního útulku VELAS v Lysé nad Labem, 6 bylo předáno Spolku pro 

ochranu divoce žijících zvířat a ostatní svým majitelům. 

Od 1. ledna dozíral pult centralizované ochrany v počtu 6 pracovníků na 11 městských 

objektů. Městský kamerový dozorčí systém byl rozšířen o 8. bod na rohu Sedláčkovy a 

Masarykovy ulice. Operátoři předali Městské policii 572 hlášení. 

V technickém vybavení Městské policie došlo k významnému posunu – operační 

středisko, vozidla a strážníci byli vybaveni vysílačkami, od května byl k dispozici mobilní laserový 

měřič rychlosti motorových vozidel. O r. 2011 měla Městská policie k dispozici vozidlo Dacia 

Logan a nově od poloviny roku vozidlo Škoda Roomster, zakoupené jako použité od MP Staré 

Město, obě s výstražným a rozhlasovým zařízením.  

V srpnu byly prostory služebny rozšířeny a byl zřízen nový vchod z Rybářské ulice. 

Velitelem městské policie byl Radek Fedaček. 

 

Obvodní oddělení Policie České republiky 

V r. 2012 bylo na území města spácháno 327 trestných činů, z nichž bylo 37,5 % 

objasněno. Bylo to mj. 87 krádeží, 65 vloupání do objektu, 19 vloupání do motorových vozidel a 

8 krádeží motorových vozidel, 19 případů zanedbání povinné výživy a 11 případů poškozování 

cizí věci. Oddělení vyřídilo 742 přestupků, z toho 540 v dopravě, 53 proti občanskému soužití, 

125 proti majetku a 17 přestupků v oblasti boje s alkoholismem a toxikománií. 

14x byla stíhána nedovolená výroba drog a jejich distribuce 5x bylo zjištěno řízení 

motorového vozidla pod vlivem drog. 
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Vedoucím obvodního oddělení byl nadporučík Bc. Michal Gecko.  

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2012 vychází ze záznamů nejbližší měřicí stanice 

Českého hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad Labem. 

 

Měsíc Průměrná 

teplota ve 

°C 

Nejnižší 

teplota ve 

°C (dne) 

Nejvyšší 

teplota ve 

°C (dne) 

Sluneční 

svit 

(hodin/měs

.) 

Srážky 

(mm) 

Sněhu  

napadlo 

(cm) 

leden +2,5 -8,8 (31.) +11,5 (2.) 67,9 49,6 8 

únor -3,0 -21,3 (11.) +12,8 (24.) 99,8 18,8 5 

březen +7,1 -5,9 (7.) +21,8 (17.) 185,0 9,3 4 

duben +10,4 -5,5 (9.) +31,8 (29.) 191,6 31,6 0 

květen +16,6 +0,5 (18.)** +30,6 (23.) 268,4 52,0 0 

červen +18,9 +3,0 (6.) +34,6 (30.) 207,9 51,5 0 

červenec +20,1 +8,5 (23.) +35,2 (28.) 215,4 116,0 0 

srpen +20,4 +7,7 (14.) +38,0 (20.) 260,4 82,9 0 

září  +14,9 +3,9 (21.) +30,6 (11.) 175,5 35,9 0 

říjen +8,7 -2,6 (30.) +22,9 (6.) 69,4 36,1 4 

listopad +6,1 -2,6 (14.) +13,0 (3., 4.) 26,4 49,3 0 

prosinec +0,1 -9,8 (8.) +10,7 (27.) 50,8 54,5 16 

Celkem +10,23 – –     1818,5  587,5 37 

Celkem 

2011 

+10,35 – –     1842,7  527,8 11* 

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

**Přízemní mráz -3,2 °C. 

 

Počet tzv. ledových, letních a tropických dnů a tropických nocí: 

 

 ledový den 

(max. teplota 

< 0 °C) 

letní den 

(max. teplota 

≥25 °C) 

tropický den 

(max. teplota 

≥30 °C) 

tropická noc  

(min. teplota 

≥20 °C) 

leden 2* 0 0 0 

únor 14* 0 0 0 

duben 0 4 1 0 

květen 0 8 4 0 

červen 0 12 5 0 

červenec 0 17 6 0 

srpen 0 14 9 1 

září 0 6 1 0 

prosinec 7 0 0 0 

* 31. 1. – 14. 2. nepřetržitě. 

 

Stejně jako minulý rok dosáhla letos průměrná teplota hodnoty o +2 °C vyšší. Srážkově 

byl rok průměrný, avšak se silnými výkyvy v různých měsících: leden, červenec a prosinec 



32 

 

přinesly značné množství srážek, velmi suché byly únor a březen. Za povšimnutí stojí také 

neobvykle vysoký počet tropických dnů od dubna do září. 

 

Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2012: 

(Ve srovnání s dlouhodobým průměrem pro Středočeský kraj.) 

 

měsíc teplota: odchylka 
od prům. teploty 

srážky: odchylka 
od prům. množství 

leden +4,5 °C +55,0 % 

únor -2,6 °C -37,4 % 

březen +3,7 °C -74,2 % 

květen +3,6 °C  

červenec  +61,1 % 

srpen +3,2 °C  

listopad -2,7 °C  

prosinec  +55,7 % 

2012 +2,0 °C -2,43 % 

 

 

V soutěži Zelená informacím (o nejlepší prezentaci o životním prostředí na webových 

stránkách města) byly Čelákovice mezi 25 oceněnými. Soutěže se účastnila všechna města v ČR 

nad 5 000 obyvatel. 

 

Odpadové hospodářství 

Technické služby i letos organizovaly svoz tříděného komunálního odpadu vždy o 5 

sobotách v březnu – dubnu a v září – říjnu na různých stanovištích ve městě. Občané zde mohli 

zdarma odložit papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompostovatelný odpad 

ze zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a 

akumulátory, elektronický odpad, zářivky a ledničky. 

Sběrný a separační dvůr komunálního odpadu v Mochovské ul. č. 116 byl otevřen 28 

hodin týdně.  

Objem zlikvidovaného odpadu v r. 2012 činil 5 632,23 t. Občané odložili do kontejnerů 

pro tříděný odpad 189,6 t papíru, 147 t skla, 22,7 t textilu, 113 t plastu. Odpad z úklidu města 

dosáhl objemu 1 070 t. Do červených kontejnerů se odkládalo elektrozařízení a baterie a do 

separačního dvora bylo dovezeno 523 t biologicky rozložitelného odpadu. 

 

Městská zeleň 

V lednu prasklo vlivem mrazů potrubí pro průmyslovou vodu čerpanou z vodoteče Labe 

do Kovohutí. Únik vody podmáčel zahradu Mateřské školy v Přístavní ul. do té míry, že bylo 

nutno 2 stromy smýtit a 5 poškozených hodnotných stromů (2 lípy, 2 javory a dub) ošetřit. Škodu 

na životním prostředí ve výši 70 000 Kč firma uhradila. 

V červnu byla z prostředků projektu „Zdravé stromy pro zítřek“ ošetřena lípa u 

děkanství. 

V září a v říjnu ošetřila firma Ing. Jana Touška z Plané nad Lužnicí celkem 649 ks dřevin 

v alejích v ul. Sukově, Kostelní, V Prokopě, Stankovského, U Kapličky, Matěje Červenky, 

Fügnerově, Dukelské, Křižíkově, Spojovací, Na Požárech, P. Bezruče, u Mateřské školy v ul. 

Přístavní, v ul. Rumunské, J. A. Komenského a Vančurově. Tato akce stála 323 800 Kč.   

29. října bylo smýceno 8 javorů v aleji u starého hřbitova. Odborníci navrhovali kácení 

v tomto areálu již v r. 2009. Stromy byly postiženy hnilobou a hrozila možnost rozlomení nebo 

vývratu. Ještě v listopadu zde bylo zasazeno 7 ks javoru klenu za 28 560 Kč. 
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V listopadu bylo v ulici Na Požárech vysazeno 24 ks jírovce za 107 496 Kč jako náhrada 

za dříve smýcené stromy. Obyvatelé ulice proti výsadbě protestovali peticí, ale Rada města jim 

nevyhověla z důvodu rizikovosti přesadby a vysokých finančních nákladů. 

 

Povodí Labe 

V březnu bylo vyčištěno trdliště a odtokové koryto z Grada do Labe (mj. se tím snížila 

pravděpodobnost zatopení chatové oblasti při povodni) a v září bylo opraveno opevněné koryto 

Výmoly před ústím do Labe. 

Říjnové snížení hladiny řeky v čelákovické zdrži o 2 metry bylo vyvoláno nutností opravit 

stavební část vodního díla Lysá nad Labem a horní část vodního díla v Čelákovicích (oprava 

horní dělicí zdi a malé vodní elektrárny ve mlýně). Přitom byly odstraněny usazeniny v mlýnském 

náhonu a obnoven jeho původní profil. O záchraně vodní fauny viz blíže oddíl Říjen. 

V září měla být pro veřejnost uzavřena jezová lávka přes zdymadla kvůli plánované 

rekonstrukci zdymadel; ta byla odložena do roku 2013, a tak Město zaplatilo materiál na 

provizorní opravu lávky, což umožnilo zachovat přechod přes řeku do března příštího roku.  

 

 

ŠKOLSTVÍ 
 

Statistické údaje o čelákovických školách k 30. 9. 2011 uvádějí tabulky (příloha č. 75/12): 

 

Mateřské, základní a umělecké školy: 

 

 MŠ 

Pří-

stavní 

333 

MŠ 

Rumun-

ská 1477 

MŠ J. A. 

Komen- 

ského 

1586 

MŠ 

Větrní-

ček, 

nám. 

5.květ-

na 2 

Ekolan

-dia, 

s.r.o., 

Jirásko

- 

va 243 

ZŠ 

Komen-

ského  

414 

ZŠ 

Kostel-

ní 457 

ZUŠ 

Jana 

Zacha 

Kapacita 95 200 168 20 --- 700 650 855 

Učebny 5 8 7 1 1 37 28 21 

Třídy --- --- --- --- --- 26 24 --- 

Žáků 95 200 168 20 11 596 479 832 

Nepřijato 

z kapacitních 

důvodů 

28 62 57 --- --- --- --- --- 

Škol. družina --- --- --- --- --- 228 150 --- 

Pedagogové* 8 16 14 2 3 44 37 36 

Ostat. zam. * 5 12 10 --- 4 32 20 3 

Příspěvek 

rodičů měs. 

Kč 

400 450 400 --- --- 150 

družina 

150 

družina 

--- 

Žáci jídelna 60 200 168 --- --- 480 470 --- 

Strava den Kč 29 29 29 --- --- --- --- --- 

Cena oběda 

Kč 

--- --- --- --- --- 20/22 21/23 --- 

*Počty pracovníků jsou uváděny ve fyzických osobách. 
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Střední a vyšší odborné školy: 

 

 Gymnázium VOŠ, SOŠ 

a ZŠ 

MILLS, 

s.r.o. 

Kapacita 400 --- 

Učebny 20 12 

Třídy 12 --- 

Žáků 272 584 

Pedagogové* 34 55 

Ostat. zam.* 6 3 

Cena oběda 

Kč 

22/24 

v ZŠ Kom. 

--- 

*Počty pracovníků jsou uváděny ve fyzických osobách. 

 

Mateřská škola Přístavní 333 

V kmenové budově sídlily 3 třídy pro 60 dětí a v detašovaném pracovišti v prostorách 

bývalé družiny ZŠ J. A. Komenského 414 byly umístěny 2 třídy pro 35 dětí. V kmenové budově 

bylo nutno opakovaně odstraňovat následky vlhka v suterénu. 

Školka nabízela nadstandardní aktivity jako výuku angličtiny, logopedii, dětský aerobik, 

keramickou dílnu, poznávání přírody a národních tradic. Uspořádala mj. mikulášskou a vánoční 

nadílku, karneval ke dni čarodějnic, výlety do ZOO v Chlebech a školu v přírodě v Lučanech nad 

Nisou. 

Ve škole pracovalo 8 učitelek, ředitelkou školy byla Jaroslava Dušková. 

 

Mateřská škola „Mateřídouška“ Rumunská 1477 

Školka nabízela dětem několik kroužků: výtvarnou dílnu, cvičení s prvky jógy, tvořivou 

dramatiku, dětský aerobik nebo cvičení na overballech. 

Děti se účastnily oslavy Dne Země na školní zahradě s rodiči, připravily tajný výlet pro 

maminky ke Dni matek na výstavu fotografií v Městském muzeu. Ve školce a v Kulturním domě 

zhlédly děti několik divadelních představení a navštívily také Městskou knihovnu.  

Ředitelkou školy byla Dagmar Horáčková. 

 

Mateřská škola J. A. Komenského 1586 

Pracovala podle školního vzdělávacího programu „Umění, sport a svět kolem nás“ 

s důrazem na výchovu ke vztahu k regionu – děti navštívily Muzeum, katolický kostel, základní 

školy, MDDM, poštu, nádraží, hasičskou zbrojnici ad. Školka nabídla dětem také angličtinu, 

aerobik, keramickou dílnu; děti navštívily přerovský skanzen, pražské planetárium a jedna třída se 

připojila k Noci s Andersenem a 30. března přespala ve školce. 

 V 7 třídách bylo zařazeno 168 dětí, o něž se staralo 13 učitelek a 2 asistentky pedagoga. 

Ředitelkou školy byla Hana Henyšová. 

 

Mateřská škola Ekolandia, Jiráskova 243 

Soukromá školka s ekologickým zaměřením pečovala o 15 dětí. Její ředitelkou byla Eva 

Slaná. 

 

Mateřská škola Větrníček 

Školka byl součástí soukromé vzdělávací instituce MILLS, s. r. o. Nabízela hravou 
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angličtinu s jazykovou školou Carpinus, zábavnou keramiku, tzv. lesní pedagogiku, tanec a 

kroužek Hrajeme si na školu. 
 
Základní škola Kostelní 457 

Škola měla 478 žáků. Do 13 běžných tříd 1. stupně bylo zařazeno 292 žáků, v 1 speciální 

třídě pro žáky z různých ročníků 1. stupně s lehkým mentálním postižením bylo 8 žáků; 8 tříd 

2. stupně mělo 169 žáků a v 1 speciální třídě 2. stupně 9 žáků. 116 žáků dojíždělo z jiných obcí. 

Ve škole vyučovalo 34 učitelů (88,2 % odborně kvalifikovaných) a 2 asistenti pedagoga, 

5 vychovatelek pracovalo ve školní družině. 

Do primy osmiletých gymnázií bylo přijato 11 žáků; z 37 absolventů 9. ročníku začali 3 

studovat na čtyřletém gymnáziu, 20 na středních odborných školách a 14 na středních odborných 

učilištích.   

Volitelnými předměty byly ruský a německý jazyk, anglická konverzace, administrativa, 

sportovní hry, domácnost, výtvarné činnosti, literárně-vlastivědný seminář. Škola se zapojila do 

programů Zdravé zuby a Zdravý životní styl a uspořádala projektový Den Země. 

Žáci se účastnili okresních kol v Olympiádě v českém jazyce, plavání, vybíjené, florbalu a 

nohejbalu, v kopané se probojovali do krajského kola Mc Donald´s Cup.  

Ředitelkou školy byla Mgr. Jaroslava Burkertová, její zástupkyní Mgr. Ivana Sekyrová. 

9člennou školskou radu vedla Mgr. Pavlína Kučerová. 

 

Základní škola J. A. Komenského 414 

Školu navštěvovalo 597 žáků, z toho 399 v 18 třídách 1. stupně a 198 žáků v 8 třídách 

2. stupně. 81 žáků dojíždělo z jiných obcí. Ve škole vyučovalo 35 učitelů (84 % odborně 

způsobilých) a 2 asistentky pedagoga. 8 vychovatelek pečovalo o 226 dětí ve školní družině. 

Do primy osmiletých gymnázií bylo přijato 19 žáků; z 52 absolventů 9. ročníku začalo 5 

studovat na čtyřletém gymnáziu, 33 na středních odborných školách a 14 na středních odborných 

učilištích.   

Volitelnými předměty byly např. cizí jazyky, praktika, finanční gramotnost, dílny a základy 

administrativy, z kroužků a zájmových aktivit nabízených školou jmenujme mažoretky, cizí 

jazyky, počítače, keramiku, sport, vaření a zdravotní tělesnou výchovu. Ve školní družině 

pracovaly kroužky výtvarný, plavecký, počítačový a ručních prací. Dlouhou tradici mělo vítání 

prvňáčků, vánoční besídky pro rodiče, prodejní výstava výtvarných prací, Adventní jarmark, 

masopustní průvod městem a Noc s Andersenem. 

Škola dosahovala tradičně výborných výsledků ve sportovních soutěžích: žáci zvítězili 

v okresním kole závodu Středočeská in-line brusle, v atletickém víceboji, ve Vánočním přeboru 

v plavání a v okresním kole Poháru rozhlasu a v atletickém víceboji. 

Ředitelkou školy byla PaedDr. Alena Pechalová, zástupci Mgr. Eva Kadlečková, Mgr. 

Miloš Bukač a Ing. Vilma Michelčíková. Předsedkyní 9 členné školské rady byla Eva Bartošová.  

 

Základní škola Větrník 

Byla součástí soukromé vzdělávací instituce MILLS, s. r. o. Ve vzdělávacím programu 

byla posílena angličtina a tělesná výchova. 

 

Základní umělecká škola Jana Zacha 

Škola poskytovala umělecké vzdělání celkem 827 žákům ve 4 oborech, a to v přípravném 

ročníku, v I. a II. stupni a v hudebním a výtvarném oboru také ve STUDIU pro předškolní děti. 

Ve škole studovalo také 6 dospělých. 
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obor žáků absolventů učitelů školné/měs. 

Hudební 508 25 29 240 Kč 

Výtvarný 166 4 3 200 Kč 

Taneční 106 7 2 180 Kč 

Literárně-dramatický 47 2 2 160 Kč 

 

Škola měla pobočky v budovách základních škol v Šestajovicích (6 učitelů) a v Zelenči (10 

učitelů). 

Výsledky žáků školy v různých soutěžích vypovídaly o úrovni vzdělávání: na dubnové 

12. mezinárodní klavírní soutěži na Scriabinově konzervatoři v Paříži hráli jako jediní 

reprezentanti České republiky v konkurenci 150 mladých klavíristů z Evropy a Asie Robert Latýn 

a Anna Kadlecová. Robert zvítězil v kategorii do 8 let a Anna Kadlecová získala 3. místo 

v kategorii do 15 let. V domácí soutěži Prague Junior Note pro děti od 5 do 15 let obsadil Robert 

Latýn 1. místo a Robin Böhm 2. místo. V krajském kole hry na dechové nástroje zvítězily 

Dominika Tvrdá, Eliška Špalková a Alena Laudátová; v celostátním kole získala Dominika Tvrdá 

3. místo.  

Nejvyšší ocenění – Lidickou růži – dostal výtvarný obor za kolekci keramiky 

v mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice. 

V tanečním oboru postoupily dvě choreografie do krajského kola a choreografie 

„Náladová“ se sólem Barbory Zlatohlávkové byla nominována do celostátní přehlídky. 

Absolventka Markéta Děkanovská byla přijata ke studiu oboru grafický design na Střední 

škole Náhorní v Praze 8. 

Žáci školy vystoupili na 76 akcích pro veřejnost – na žákovských a výchovných 

koncertech, v pravidelných divadelních a loutkových představeních v sále ZUŠ a v představeních 

pro seniory, při vítání občánků, vernisážích výstav, na Svatojánské divadelní pouti ad. (příloha 

č. 76/12). 

Ředitelkou školy byla Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, jejím zástupcem Jan Bláha. 

 

Gymnázium 

Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze měla 8 tříd osmiletého gymnázia s 206 žáky 

a 4 třídy čtyřletého gymnázia s 66 žáky, celkem 272 žáků. V r. 2012 absolvovalo 43 maturantů, 

z nichž se 40 přihlásilo na vysokou školu. Na škole pracovalo 39 pedagogů. 

V budově v ul. J. A. Komenského měla škola 15 vlastních učeben, z toho 6 odborných, a 

dále si najímala 3 učebny v budově CMC Graduate School of Business, o. p. s., na náměstí. 

Největším sportovním úspěchem žáků školy bylo 3. místo v celostátním finále Orion 

Florbal Cup v Brně, které vybojovalo 11 chlapců z tercie a kvarty. Filip Drábek (1. A) a Lenka 

Záhumenská (III. A) vyhráli ve svých kategoriích krajské kolo soutěže Středočeská in-line brusle. 

Mikuláš Matoušek (5. A) zvítězil v krajských kolech Chemické a Fyzikální olympiády a 3členné 

družstvo zvítězilo v krajském kole soutěže Finanční gramotnost. Tomáš Richter (4. A) vyhrál 

okresní kola Soutěže v anglickém jazyce, Fyzikální a Chemické olympiády. 

Škola uspořádala okresní kola 8 jazykových a přírodovědných soutěží a vedla 9 kurzů pro 

veřejnost vč. přípravy na přijímací zkoušky. 

Zapojení se do projektu „Vyučovací moduly pro přírodovědné předměty s využitím 

moderních technologií“ přineslo škole moderní technické vybavení pro výuku. V projektu 

Comenius hrazeném z evropských fondů s názvem „Human Rights in Europe between Ideal and 

Reality“ se uskutečnila setkání 9 zúčastněných škol v Čelákovicích, na Kypru, v Itálii a v Polsku. 

Ředitelkou školy byla Ing. Mgr. Lenka Pehrová, zástupci ředitelky Mgr. Helena 

Macháčková a PhDr. Mirko Nosek. Škola měla 6člennou školskou radu.  
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Městský dům dětí a mládeže 

Stálé zájmové útvary se dělily na výtvarné, jazykové, sportovní, vzdělávací, turistické a pro 

zdravý životní styl. Novinkou byl tzv. flag football (bezkontaktní forma amerického fotbalu), 

„Keškování s Terezou“ (hledání pokladů pomocí navigace) a dílna tvůrčího psaní. 

Mezi oblíbené kurzy patřily encaustika a dekupáž, Valentýnské vyrábění, pletení košíků, 

malování na hedvábí, tisk na textil, tkaní, háčkování, patchwork, mola, korálkování, šperk, 

batikování, drhání, práce s kůží, paspartování, knižní vazba, výrobky ze slámy a šustí.  

Pracovníci MDDM připravili opět několik různě zaměřených letních táborů: u Černého 

moře v Kitenu v Bulharsku, dva ze tří miličínských táborů byly nazvány „Miličínský pravěk“ a 

Středověk na Miličíně“, dále tábor „Pravěk“ ve Vojtově Mlýně u Rakovníka, v Ostrém u Blatné a 

Čestíně u Kácova. Příměstský tábor v zimě byl nazván „Divadlo se vším všudy“, letní „Ztratilo se 

strašidlo“. Nechyběl ani tradiční lyžařský tábor ve Strážném v Krkonoších o jarních prázdninách. 

Taneční kroužky vedené Radkou Weyrostkovou sbíraly body na mnoha soutěžích: 

Lentilky zvítězily na Čáslavském čtyřlístku, na Havlíčkobrodském střevíčku byly třetí, Caterpillars 

byly druhé na Slánském tančení i na Havlíčkobrodském střevíčku a skupina Scarlett získala na 

Josefovském klíči v kategorii moderní a výrazový tanec s choreografií Netopýři 3. místo. 

Z poděbradské soutěže Dancefonie si Lentilky odvezly zlato a Scarlett s Netopýry 2. místo. 

V klubu Čajovna v budově Technických služeb vedla výtvarnice Lucie Třešňáková 

divadlo pro děti, konaly se zde výstavy a každý měsíc se scházeli hudebníci na volný Jamklub. 

Aktivit MDDM využilo 714 účastníků, z toho 99 předškoláků, 505 žáků a 110 dospělých.  

MDDM měl 39 zaměstnanců, z toho 31 pedagogů (5 stálých na plný úvazek a 26 

externistů na 6,19 pracovního úvazku). Ředitelkou MDDM byla Ing. Alena Zradičková. 

 

Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o., U Učiliště 1379 

Nový název bez označení učiliště a bez odkazu na firmu TOS dostala škola v lednu 2012. 

V 16 třídách studovalo 238 žáků, 30 ukončilo studium maturitní zkouškou a 20 získáním 

výučního listu. 

Maturitní obory:  

Sociální činnost (4leté denní i dálkové studium) 

Ekonomika a podnikání – management strojírenství (4leté denní) 

Ekonom (4leté denní), Kosmetička (4leté denní) 

Kosmetička (4leté denní) 

Podnikání (2leté denní a dálkové nástavbové), 6 absolventů denního a 15 absolventů 

dálkového studia 

Mechanik seřizovač (4leté denní), 3 absolventi 

Mechanik seřizovač – mechatronik (4leté denní), 6 absolventů  

Mechanik strojů a zařízení (4leté denní) 

 

Učební obory: 

Kadeřník – kadeřnice 

Truhlář, 11 absolventů 

Strojní mechanik, 2 absolventi 

Nástrojař, 2 absolventi 

Operátor skladování, 5 absolventů 

Autolakýrník 

Klempíř 

Obráběč kovů 

Modelář 

 

Strojírenské obory se zaměřovaly na programování NC strojů a vybraní žáci absolvovali 
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praxi v závodech partnerského koncernu Schleifring v Německu a ve Švýcarsku. Další zahraniční 

praxí byly třítýdenní pobyty v Halle a Magdeburgu v rámci projektu Leonardo – Mobility. Škola 

záskala 3 granty Středočeského kraje: E-learning v technických oborech, UNIV 2 (celoživotní 

vzdělávání dospělých) a Projekt získávání dovedností ve výuce mechatronika. 

Nabídka služeb pro čelákovickou veřejnost byla začátkem roku obohacena o tři učňovská 

pracoviště v budově školy: kadeřnictví, kosmetické služby a truhlářské práce. Pánské stříhání stálo 

50 Kč, vodová ondulace 100 Kč a manikúra 70 Kč. V létě škola připravila tři příměstské týdenní 

tábory pro děti od 6 do 12 let, z toho jeden s angličtinou. 

Zřizovatelem školy je společnost TOSBOHEMIA, a. s.., Tábor. Ředitelkou a jednatelkou 

společnosti byla Blanka Šrimplová, jednatelem společnosti Ing. Karel Šrimpl a ředitelkou školy 

Mgr. Helena Hončíková. Škola měla 26 pedagogů a 6 provozních zaměstnanců. 

 

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. 

Školní rok 2011/12 škola zahájila s 82 studenty denní a 383 studenty neprezenční formy 

studia. Na vyšší odborné škole se studovalo ve 3 oborech: Diplomovaný zdravotnický záchranář 

(v denní formě 37, v dálkové formě 51 studentů, v kombinované formě 64 studentů), 

Diplomovaný farmaceutický asistent (5 + 21 + 96) a Sociální práce (40 + 80 + 71). Na střední 

odborné škole studovalo 139 studentů v dálkové formě obor Předškolní a mimoškolní 

pedagogika. Škola dále uspořádala akreditované kurzy pro farmaceutické asistenty, sociální 

pracovníky a sportovní maséry. 

Absolutorium získalo celkem 104 studentů (v oboru Dipl. zdr. záchranář 44, v oboru 

Dipl. farm. asistent 11 a v oboru Sociální práce 49) a 65 studentů složilo maturitní zkoušku 

v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

3. – 4. května uspořádala škola počtvrté (a v Čelákovicích potřetí) Den pro záchranu 

života za účasti družstev záchranářů z několika škol.  

V rámci projektu Leonardo financovaného z prostředků Evropské unie absolvovaly 

studentky oboru Sociální práce stáž v Portugalsku.  

Na škole působilo 5 interních a 50 externích učitelů. Statutárními zástupci školy byly 

jednatelky PaedDr. Michaela Myšková a PaedDr. Monika Montfortová, ředitelkou školy byla 

PaedDr. Monika Montfortová. 

 

CMC Graduate School of Business, o. p. s. 

Škola poskytovala vzdělání a manažerský výcvik řídícím pracovníků soukromého i 

státního sektoru. Řídila ji 7členná správní rada ve složení Ing. Libor Witassek, MBA (předseda), 

MUDr. Oldřich Šubrt, MBA, Ing. Pavel Holý, MBA, JUDr. Vladimír Sitta, MBA, Ing. Tomáš 

Gřešek, Ing. Štěpán Lacina a Mgr. David Prchala. Výkonným ředitelem školy byl Ing. Tomáš 

Janča, MBA. 

Ve studijním programu MBA zde pobývalo ve 2 skupinách (každá 7 týdnů) 59 studentů 

z Thunderbird School of Global Management ve Phoenixu (Arizona, USA). Součástí jejich 

vzdělávání byly návštěvy četných společností. 

V rámci exekutivních programů se konaly mj. kurzy Dynamický manažer, Řízení lidských 

zdrojů a Strategie v každodenní manažerské praxi; v rámci zakázkových programů potom kurzy 

v oblasti marketingu, financí, komunikace ad. 

Škola již mnoho let věnuje charitativní péči Dětskému domovu v Milovicích a také letos 

mu věnovala 10 tis. Kč symbolicky ušetřených náhradou papírových vánočních přání 

elektronickou poštou. Děti dostaly také mikulášské dárky.  
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KULTURA 
 

Městské muzeum 

V hlavní budově, historické Tvrzi, sídlily stálé expozice (archeologická, historická a 

přírodovědná), odborná pracoviště a výstavní síň, v Rybářské ul. č. 156 archeologická laboratoř a 

další depozitáře. V Kostelní ul. č. 22 byla umístěna expozice Čelákovické košíkářství.  

Muzeum spravovalo dvě sbírky evidované v Centrální evidenci sbírek při Ministerstvu 

kultury ČR: Archeologickou sbírku Městského muzea a Sbírku Městského muzea, dále dělenou 

na podsbírku historickou a přírodovědnou. Jako oprávněná archeologická organizace prováděla i 

letos archeologický průzkum na 49 katastrálních územích v regionu ohraničeném na severu 

Mečeříží, na západě Dřísy a Zelenčí, na východě Starou Lysou a na jihu Slušticemi. 

V r. 2012 byl vypracován „Návrh střednědobé koncepce rozvoje Městského muzea 

v Čelákovicích na období 2013 – 2019 s výhledem do roku 2023“ s cílem otevřít Muzeum více 

veřejnosti. 

 

Akce Městského muzea (samostatné a ve spolupráci s partnery): 

 

expozice a 

výstavy 

20* 

7049 
skupinové 

programy 

17 

koncerty 13 611 

vernisáže 10 516 

přednášky 

a besedy 

15 599 

skupinové 

programy 

17 2 637 

celkem 70 8 775 

* Z toho 2 zahájené r. 2011. 

 

Za r. 2012 bylo prodáno 2 137 vstupenek (2011 – 1 865 vstupenek) za 29 440 Kč (2011 – 

26 345 Kč). Zdarma přicházeli žáci místních škol v rámci výuky a návštěvníci v době IV. 

čelákovické muzejní noci, Svatojánské divadelní pouti, zahájení adventu a při vernisážích výstav. 

V Muzeu se konalo 10 svatebních obřadů a byla předána závěrečná vysvědčení absolventům 

9. ročníku ZŠ Kostelní 457, absolventům SOŠ a SOU TOS Čelákovice, s. r. o., a VOŠ a SOŠ 

MILLS, s. r. o. 

Muzeum připravilo četné akce pro různé cílové skupiny: školní programy při výstavách 

Mykologického kroužku (237 žáků a učitelů), o vodním hmyzu (340) a při vánoční výstavě (306), 

archeologové připravili seminář pro nevidomé a slabozraké žáky Konzervatoře Jana Deyla a 

střední školy pro zrakově postižené v Praze, ředitel Muzea vystoupil na besedách k výročí vzniku 

ČSR a k osvobození v obou zákl. školách, při vzpomínce na štkpt. Aloise Vašátka a na parašutisty 

Gabčíka a Kubiše v Nehvizdech. Muzeum také spolupořádalo výstavu „Jak se žilo v Jirnech“, 

výstavu historických fotografií v Mochově a vzpomínkovou akci na Václava Havla v Husově 

sboru. 

Vlastní sbírkové předměty byly zapůjčeny mj. Regionálnímu muzeu v Teplicích (Keltové) 

a Regionálnímu muzeu v Kolíně (divoké prase a sele) a pokračovaly dlouhodobé zápůjčky 

Obecnímu úřadu ve Skorkově, expozici dermoplastických preparátů Ludvíka Salvátora 

Toskánského na brandýském zámku a archeologické expozici ve Staroboleslavské bráně. 

Přírodovědné oddělení uspořádalo tematickou vycházku do okolí města pro studenty 
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Přírodovědecké fakulty UK a další příchozí a podílelo se mj. na sledování silniční mortality šelem, 

posuzování zdravotního stavu dřevin ve městě, měření emise škodlivých látek v areálu TOSu a na 

posouzení chorob některých dřevin ve městě. 

Historické oddělení poskytlo konzultace při restaurování sochy sv. Anny v jirenském 

zámku, sochy sv. Jana Nepomuckého a kříže před radnicí a podílelo se na návrhu a zhotovení 

Výroční ceny města Čelákovic. 

Muzeum jako garant archeologické památkové péče sledovalo 317 staveb. V 21 případech 

bylo zjištěno narušení archeologických památek, a proto musel být proveden záchranný 

archeologický výzkum. Archeologové pracovali na 7 záchranných arch. výzkumech Ústavu 

archeologické památkové péče Středních Čech a do Muzea byla uložena dokumentace z 33 

archeologických akcí provedených v roce 2011. 

Sbírka Městského muzea měla v historické podsbírce 132 820 evidenčních čísel a 

v přírodovědné podsbírce 106 192 evid. čísel. Archeologická sbírka Měst. muzea vedla 318 331 

evid. čísel. 

V Muzeu pracovalo 17 zaměstnanců (13,35 pracovních úvazků), ředitelem Muzea byl 

Mgr. David Eisner (příloha č. 77/12). 

 

Městská knihovna 

Evidováno bylo 2 105 čtenářů, z toho 605 dětí. 25 745 návštěvníků si půjčilo celkem 

100 617 titulů, z toho 8 539 časopisů. 25 665 svazků bylo půjčeno v dětském oddělení. Pobočky 

V Prokopě a v Sedlčánkách půjčily 3 976 svazků 46 čtenářům při 754 návštěvách. 

83 svazků bylo prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby poskytnuto jiným 

knihovnám, 423 svazků si vyžádali místní čtenáři. 

Knihovní fond obsahoval na konci roku 61 199 svazků; Knihovna odebírala 50 časopisů 

v 56 výtiscích. 

Webové stránky knihovny poskytují on-line katalog (10 840 vstupů za rok 2012) a tzv. 

čtenářské konto, jehož prostřednictvím je možno knihu rezervovat nebo si prodloužit její 

výpůjční lhůtu. Novinkou roku byla rubrika Tipy na nákup knih. Samozřejmostí je již dlouho 

volný přístup na internet ve výpůjční hale. 

On-line katalog byl díky dotaci 130 000 Kč od Ministerstva kultury modernizován, je 

interaktivní, umožňuje fulltextové vyhledávání dokumentů a čtenáři mohou mj. přidávat 

hodnocení oblíbených knih a diskutovat o knihách. 

Pobočka v Sedlčánkách mohla opustit nevyhovující prostory v bývalé škole a dostala 

důstojné místo v rekonstruované bývalé hasičské zbrojnici. Původní depozitář knihovny umístěný 

od r. 2009 v Obecním domě ustoupil potřebám Městské policie a byl přesunut do větších prostor 

v téže budově.  

Knihovna je dlouhodobě významným organizátorem kulturních a vzdělávacích akcí ve 

městě. Letos jich uspořádala 147, z toho 128 pro děti a mládež, a navštívilo je 3 574 zájemců. 

Patřily mezi ně 4 výstavy, 8. ročník literární soutěže, literární přednášky pro školy, lekce 

informatiky, besedy se zajímavými hosty, večery autorského čtení ad. Jsou zachyceny v měsíčních 

zápisech (příloha č. 78/12).  

V knihovně pracovalo 7 odborných pracovnic a uklízečka. Ředitelkou byla Soňa 

Husáriková. 

 

Kulturní dům 

Konalo se zde 101 kulturních a společenských akcí, jež navštívilo 22 460 hostů, např. 14 

plesů, 8 zájezdových divadelních představení, 17 dětských představení, 13 tanečních kurzů, 39 

komerčních akcí a 6 schůzí Zastupitelstva města.  

V zájezdových představeních vystoupilo např. Divadlo Metro – se Světlanou Nálepkovou 

a Oldřichem Víznerem ve hře Láska na tři, herečka Národního divadla Taťjana Medvecká ve hře 
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Poprvé vdaná, dále flamencová tanečnice Lola Karpenka, houslový virtuóz Jaroslav Svěcený nebo 

známá kapela Katapult.  

Kulturní dům poskytoval přístřeší Divadelnímu souboru J. K. Tyl, 2 oddílům SK Karate 

Hirjú a hudebnímu souboru Veselinka. Prostory Kulturního domu byly pronajaty taverně Athény 

a firmám Textil Vaňous, Autoškola Báša a AXTOR (prodejna hraček, dětských potřeb a 

kávovarů).  

Ředitelem Kulturního domu byl do 31. 1. 2012 Jindřich Polívka, DiS., a od 1. 9. 2012 

Mgr. Tomáš Staněk, jenž obohatil programovou nabídku o pop-rockové koncerty kapel Sto 

zvířat, Blue Effect, Mňága a Žďorp, což vedlo i k zvýšení návštěvnosti. Zdroje pro rozšíření 

programové nabídky hledal jak v provozních úsporách, tak v pronájmu KD ke komerčním akcím 

(přílohy č. 79 a, b/12). 

 

Divadelní soubor J. K. Tyl 

Letos oslavil 70. výroční svého založení. Sehrál 5 představení pohádky Šípková Růženka 

+ Tři přadleny a 3 představení Hry o dědictví aneb Tohle jste dělat neměli v ZUŠ Jana Zacha, 

v Havlíčkově Brodě, v Brandýse nad Labem, Lysé nad Labem a v Rakovníku. S Šípkovou 

Růženkou ochotníci vystoupili 7. listopadu na národní přehlídce Popelka v Rakovníku a 

1. prosince za ni dostali cenu za inspirativní inscenaci od Volného sdružení východočeských 

divadelníků a Střediska amatérské kultury Impuls v Hradci Králové. 

Soubor se podílel na sobotních loutkových představeních literárně-dramatického oboru 

ZUŠ. V sezoně hrál s 10 herci pod režií Boženy Vítovcové. Vedoucím souboru byl Pavel Wieser.  

 

Irish Music Pub v Rybářské ul. č. 154 („Na Statku“) poskytl místo několika koncertům: 

3. 3. Echoes, 10. 3. TmZtM, 17. 3. Tam Rock, 24. 3. Qwill a Ondynoj, 14. 4. Message, 21. 4. Big 

Five a Mashina, 16. 6. Něco, 14. 7. TmZtM, 22. 9. Dekameron a Echoes, 10. 11. Okrej Band, 24. 

11. skupina Echoes, 25. 12. chachabitová skupina Něco 

 

 

SPORT 
 

Členská základna sportovních klubů v roce 2012: 

 

 do 18 let nad 18 let Celkem 

TJ Spartak 221 310 531 

z toho aerobic 17 5 22 

         atletika 82 9 91 

         badminton 3 27 30 

         basketbal 37 8 45 

         kulturistika 1 40 41 

         nohejbal 13 49 62 

         stolní tenis 12 13 25 

         šachy 0 12 12 

         turistika 1 51 52 

         sport pro všechny 55 91 146 

         kuličky 0 5 5 

SK Union 147 134 281 

Tenisový klub 44 116 160 

Volejbalový sportovní klub 33 124 157 

Aerobic Studio Vlaďky Barešové 51 8 59 
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BK Čelákovice 29 25 54 

ORKA florbal 273 57 330 

FBK florbal 98 40 138 

Masters Racing Team 0 8 8 

1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků 17 54 71 

z toho vodáci 15 13 28 

         vodní motoristé 2 23 25 

         potápěči 0 18 18 

SK Záluží 0 85 85 

Celkem    

 

Aerobic Studio Vlaďky Barešové 

V kategorii žen opět Denisa Barešová potvrdila, že patří do světové špičky. Po 2. místě na 

Mistrovství ČR v Kladně 28. – 29. 4. se potřetí stala mistryní Evropy (Praha 7. – 10. 6.) a na 

Mistrovství světa v Nizozemí 16. – 19. 10. obsadila 5. místo. Markéta Linhartová získala na MČR 

čtvrté a Denisa Herodesová páté místo. 

Tým juniorek Veronika Švarcová, Sabina Pavlíková a Lucie Dalekorejová po vítězství na 

nominačním závodě pro Mistrovství Evropy v Luhačovicích 31. 3. vybojoval 4. místo na 

Mistrovství ČR. 

Juniorka Daniela Löffelmannová si odnesla z Mistrovství ČR 3. místo, z Mistrovství 

Evropy 5. místo a z Mistrovství světa 9. místo. 

 

1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 

Na Mistrovství ČR ve vodáckém víceboji, získali žáci 2. místo (Milan Chyba, Monika 

Chybová, Jiří Brožík, Marie Kořínková a Aneta Hymelová), junioři 3. místo. 

Mistrovství ČR vodních motoristů Formula Future potvrdilo kvalitu čelákovického klubu: 

V kategorii M 3 získal Zdeněk Hlaváček druhé a Matěj Petržel páté místo, v kategorii M 2 Milan 

Chyba třetí a Ondřej Gonzor čtvrté místo. Pohár města Čelákovic přinesl týmu 2. místo. 

Předsedou klubu byl Pavel Samochin. 

 

TJ Spartak 

Předsedou jednoty byl Ing. Jaroslav Ryneš. 

 

TJ Spartak – oddíl atletiky 

Trenéři Renata Michalíková, Jaroslav Ryneš, Petr Klimeš a Marek Tichý dovedli své 

svěřence k cenným medailím: na Mistrovství ČR žáků 30. 6. – 1. 7. v Olomouci zvítězila Pavla 

Cabrnochová ve skoku vysokém výkonem 167 cm a David Matoušek uběhl 200 m překážek za 

26,76 s. Nikola Strachová si z Mistrovství ČR juniorů 23. – 24. 4. odvezla bronz za 169 cm ve 

skoku vysokém, na Mistrovství ČR dospělých 16. – 17. 6. ve Vyškově byla čtvrtá výkonem 

175 cm. 

Obě atletky slavily v srpnu úspěch také na Mezinárodních závodech juniorů Mladá 

Evropa v Jablonci nad Nisou: Nikola zvítězila se skokem 170 cm a Pavla byla druhá se 163 cm. 

Nikola zvítězila také na Mezinárodních závodech juniorů zemí Visegrádu v Kolíně výkonem 

173 cm.  

 

TJ Spartak – šachový klub 

Šachisté obsadili 5. místo v regionálním přeboru družstev „C“ Středočeského kraje, což je 

nejlepší výsledek od obnovení klubu v r. 2000. Přeborníkem klubu se stal Petr Tichý. Velikonoční 

turnaj v bleskovém šachu 6. dubna vyhrál Pavel Horký.  
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Nadějí je Lukáš Janda, jenž v turnaji OPEN Nymburk obsadil 4. místo v kategorii 

mladších žáků. 

Předsedou oddílu byl Petr Kopecký. 

 

1. nohejbalový klub 

A-tým obsadil 4. místo v extralize družstev po prohře v zápase o 3. místo s SK Šacung 

ČNES Benešov 1947 v poměru 5:2. Druholigový B-tým byl třetí stejně jako dorostenci 

v krajském přeboru. Michal Kolenský byl členem českého reprezentačního družstva. 

Spilka, Frank a Kolenský získali 3. místo na Mistrovství ČR v trojkách; posíleni o Doucka 

se na Austin Cupu ve Vsetíně 31. března dostali až do semifinále.  

Výrazným úspěchem byl dvojnásobný titul Marka Vedrala na Mistrovství světa v Brně 

3. – 4. listopadu v juniorských kategoriích jednotlivců a trojic (příloha č. 80/12). 

Předsedou klubu byl Martin Spilka. 

 

RC klub 

Klub spadající pod TJ Spartak pořádá závody modelů automobilů a motocyklů 

poháněných elektrickým nebo spalovacím motorem. V zimní sezóně se jezdí např. závody 

poháru Mini Off Road ve 2 kategoriích (autíčka s elektrickým pohonem v měřítku 1:18) 

v sokolovně na koberci s umělými terénními skoky a překážkami a závody kategorie F 1 (modely 

formulí ve stájových barvách v měřítku 1:10 s elektrickým pohonem). 

V letní sezóně se závodí na asfaltové dráze v areálu Městského stadionu s bezbariérovým 

přístupem. V poháru FG Eco Cup závodí modely v poměru 1:5 s motory z motorových pil, 

v pohárech Open 1:10 GP a EP se konalo 8 závodů modelů se spalovacím, nebo elektrickým 

pohonem. 

Předsedou klubu byl Ing. Miloslav Pfeffer. 

 

Městský bazén 

Do bazénu přišlo v 323 dnech provozu 20 100 plavců individuálně a 48 300 v rámci 

organizovaného plavání, celkem 68 400 osob. Tržba ze vstupného činila 3 528 305 Kč.  

Bazén využívaly především školy z regionu: do plaveckých kurzů přivedlo 12 mateřských 

škol 675 dětí a 16 základních škol 1 600 žáků a mateřská centra 1 070 dětí. V rámci tělesné 

výchovy plavalo 155 žáků místních základních a středních škol a žáci z Šestajovic. Ostatní 

organizace (mj. klienti zdravotní pojišťovny Metal Aliance, senioři, Smíšená organizace zdravotně 

postižených) využily možnosti plavání pro 4 650 svých členů. 

V bazénu se konala okresní a krajská kola v duatlonu, a Mistrovství ČR středních škol 

v silovém víceboji. Místní sportovní organizace využívaly také malou tělocvičnu pro kurzy 

aerobiku, orientálního tance, zumby, boxu, jógy atd.   

Vstupné zůstalo na úrovni roku 2011, tj. hodina plavání stála dospělého 60 Kč, rodinu 

s 2 dětmi do 15 let 180 Kč a permanentka na 10 vstupů pro dospělého byla za 500 Kč. 

Vedoucím Městského bazénu byl Mgr. Miloš Bukač. 

 

Městská sauna 

Provozní doba umožňovala saunování mužům 26 hodin týdně, ženám 16 hodin týdně a 

5 hodin bylo vyhrazeno pro společné saunování. 

Podle nového ceníku od 1. března činil např. vstup na 2 hodiny pro děti do 15 let 55 Kč, 

pro dospělé 125 Kč a permanentka na 10 vstupů stála dospělého 1 150 Kč.  

Sauna byla pronajata firmě Kylpylä Kláry Štíchové z Kutné Hory, která ji pro veřejnost 

otevřela 2. října. Provozní doba vyhradila 48 hodin společnému saunování a 14 hodin ženám; 

permanentka na 20 vstupů stála 2 000 Kč. 
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Orka Florbal 

A-tým mužů skončil v 2. lize na 4. místě, B-tým mužů v Pražské lize získal 2. místo, 

junioři v 3. lize (nejvyšší regionální soutěž) byli třetí a dorostenci sedmí. Starší žáci obsadili 

v nejvyšší soutěží 5. místo. 

Do reprezentace dorostu byli zařazeni David Kryštof, Michal Kubík, Votěch Nockin, 

Marek Budil a Lukáš Weissgrab, trenérem Středočeského výběru se stal Stanislav Rubeš. 

Předseda oddílu byl Michal Novotný.       

 

FBC Čelákovice, o. s. 

V Pražské a středočeské soutěži mužů, divize D, klub zvítězil. Starší žáci byli druzí v 

Regionální amatérské florbalové lize. 

Předsedou klubu byl Tomáš Holcman.  

 

Masters Racing Team, o. s. 

Cyklisté se účastnili především dvou prestižních seriálů silničních závodů amatérů – ligy 

UAC, kde jako tým zvítězili, a Extraligy Masters. Z individuálních výsledků uveďme 2. místo 

Václava Jelínka na Mistrovství světa kategorie UCI Masters v Rakousku a 1. na Mistrovství ČR 

SAC v silničním závodě. Tomáš Vitáček zvítězil na Mistrovství ČR v časovce dvojic a byl druhý 

v celkovém pořadí seriálu UAC a rovněž druhý v Extralize Masters. Jiří Sekera v seriálu UAC 

zvítězil, Radek Šuvada byl třetí. Jonáš Tichý získal 2. místo v celkovém pořadí silničního poháru 

Extraligy Masters. 

Předsedou představenstva klubu byl Jonáš Tichý. 

 

Sportovně-střelecký klub 

 Začátek roku vítají členové na své střelnici jižně od silnice do Mstětic tzv. novoročním 

výstřelem do malovaného terče. Ze sportovních úspěchů střelců jmenujme 2 první, 1 druhé a 1 

třetí místo Ing. Pavla Dadáka na Mistrovství ČR v divizi Classic Asociace praktické střelby. 

V červnu členové uspořádali pro sebe a pozvané hosty 2. ročník Memoriálu Mirka Henyše 

(malorážová a velkorážová pistole na 25 m, malorážová puška na 50 m a střelba na kovové 

padající terče) a 6. října soutěž k výročí Karpatsko-dukelské operace. 

Střelnice je o víkendech volně přístupná veřejnosti; pronájem střelnice ozbrojeným 

složkám byl vzhledem k rozpočtovým úsporám omezen, ale na konci roku byla uzavřena nájemní 

smlouva s Městskou policií Čelákovice. Klub zde uspořádal pohárový závod Lidové obranné 

střelby a Mistrovství ČR v Lid. obr. střelbě. 

Předsedou klubu s téměř 40 členy byl Pavel Burian (příloha č. 81/12). 

 

Tenisový klub Čelákovice 

Areál klubu Na Nábřeží měl 6 kurtů, tréninkovou zeď a kurt pro malé tenisty. Ze 143 

členů bylo 27 mladších 18 let. V mistrovských soutěžích se dorostenci umístili na 8. pořadí 

krajské soutěže 2. třídy, starší žáci na 2. místě v krajské soutěži 3. třídy B a mladší žáci rovněž na 

2. místě v krajské soutěži 2. třídy B. Z individualit jmenujme Tomáše Sadila, který odehrál 18 

žákovských turnajů a dostal se do finále dvouhry a dvakrát do finále čtyřhry. Jaroslav Pšenička 

zvítězil v okresním poháru starších žáků v dvouhře. 

Klub v červenci opět uspořádal 5denní sportovní příměstský tábor 5 dnů pro 50 dětí 

(zájem převyšoval možnosti klubu) vedený manželi Michelčíkovými a Barborou Sukovou. V září 

byl otevřen další ročník tenisové školičky pro děti od 7 let. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 

 

SK Union – fotbal 

Muži ukončili sezonu na 13. místě v divizi s 30 body a skóre 39:68. Tým byl oslaben 
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odchodem Jelínka a nemocemi hráčů. Nejdéle hrajícím hráčem byl Ondřej Janda s 2 480 

minutami, nejúspěšnějším střelcem Pavel Kraus s 8 brankami. 

Starší dorost sestoupil z krajského přeboru do I. A třídy, v krajském přeboru získali starší 

žáci 4. místo a mladší žáci 10. místo. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý.  

 

SK Záluží 

A-mužstvo se umístilo na 13. pozici okresního přeboru a B-mužstvo na 6. pozici okresní 

soutěže IV. třídy. 

Předsedou klubu byl Leoš Fridrich. 

 

Volejbalový sportovní club 

V krajském přeboru II. třídy, skupině „A“ muži zvítězili, ženy získaly 3. místo. Předsedou 

klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 

 

Basketbal Čelákovice, o. s. 

Obsadil 2. místo v Krajském přeboru mužů II a zajistil si postup do I. třídy. Od září 

pracovala přípravka pro 3 – 4leté děti vedená Michaelou Uhrovou a Lenkou Bohuslavovou. 

Oddíl připravil na 16. červen streetballový turnaj na hřišti ZŠ J. A. Komenského. 

Předsedou občanského sdružení byl Ing. Jan Marek. 

 

Klub českých turistů 

Klub uspořádal doma Tříkrálový pochod a Pochod jarní přírodou. Členové klubu 

věnovali turistickým pochodům 39 sobot a tradiční společnou dovolenou strávilo 22 členů klubu 

na Náchodsku. 

5 členů se zúčastnilo 5denní horské turistiky v polském pohoří Bieszczady. 

Na konci roku měl klub 51 členů, z toho 35 žen; 46 členů bylo v důchodovém věku. 

V čele 6členného výboru byl předseda František Musílek. 

 

TJ NOLA Teplice 

V tomto cyklistickém týmu závodil žák zdejšího Gymnázia Matěj Benda, nar. 1993, člen 

českého reprezentačního týmu Spastic Handicap ČR – Cyklistika. Získal 3. místo v Českém 

poháru na dráze v Motole, dvakrát 12. místo ve Světovém poháru v Římě a 2. místo v Českém 

poháru v Plzni.  

 

 

POLITICKÉ STRANY 
 

Česká strana sociálně demokratická 

Předsedou místní organizace s 33 členy byl Petr Kubíček, dalšími členy výboru byli 

místopředsedové Ing. Liběna Knapová a Jaroslav Korec. Předsedkyní okresního výkonného 

výboru strany byla čelákovická zastupitelka Ing. Johana Novotná, MBA. 

 

Komunistická strana Čech a Moravy 

Městská organizace s 65 členy se po úmrtí 8 členů zúžila na počet 57 na konci roku. 

V čele organizace stál 11členný výbor s předsedou Vladimírem Duníkem. 3 členové organizace 

byli členy okresního výboru. K pravidelným akcím pro veřejnost, které jsou zachyceny 

v měsíčních zápisech, patří posezení s hudbou k MDŽ, pálení čarodějnic 30. dubna, oslava 1. 

máje a Loučení s prázdninami pro děti. 
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Volební kampaň před říjnovými volbami do Zastupitelstva kraje byla spojena s peticí 

proti církevním restitucím (příloha č. 82/12).  

  

Občanská demokratická strana 

Rada místního sdružení pracovala ve složení Ing. Josef Pátek (předseda MO), Ing. Luboš 

Choura (místopředseda, zemřel 15. 3.), Ing. Petr Studnička, Stanislav Jonáš a Ondřej Bouška. 

 

TOP 09 

Místní organizace měla na konci roku 15 členů, jejím předsedou byl Tomáš Janák (také 

místopředseda regionálního výboru Praha-východ a člen krajského výboru strany). Uspořádala již 

tradiční zářijovou akci Vinobraní s burčákem Na Statku, tentokrát s účastí poslankyně Heleny 

Langšádlové. 

 

Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté  

V čele oblastní organizace v Čelákovicích, jedné z pěti ve Středočeském kraji, stáli 

předsedkyně Ing. Marie Pospíchalová a místopředseda Ing. Jiří Drahovzal. Organizace měla 2 

zástupce v Zastupitelstvu města, kteří se spolu s volebními stranami PRO Č a Volba pro město 

profilovali jako opoziční.  

 

Strana zelených 

Předsedou základní organizace byl Mgr. Miloš Špringr. 

 

 

CÍRKVE 
 

Církev římskokatolická 

Veřejná činnost farnosti je popsána v měsíčních zápisech. Při letní opravě střechy farní 

budovy, na niž bylo vynaloženo téměř 500 tis. Kč, byla vyměněna krytina a část krovu a přitom 

byla objevena podlahová prkna s ornamentální barokní malbou, patrně z původní fary. Po 

zdokumentování byla opět zakryta. V nehvizdském kostele sv. Václava bylo opraveno topení, 

zvon a křtitelnice za téměř 200 tis. Kč. 

Farářem v Římskokatolické farnosti Čelákovic zahrnující také Přerov nad Labem, 

Mochov a Nehvizdy byl Richard Scheuch. Vypomáhali mu dva akolyté zmocnění biskupem. 

 

Církev československá husitská 

V roce 2012 byly vykonány 2 křty, 5 pohřbů a 7 obřadů uložení urny. 

Kulturní a společenské akce náboženské obce jsou zachyceny v měsíčních zápisech. 

K životu obce patřily dále úterní klub seniorů a zkoušky pěveckého sboru, ve středu výuka 

náboženství pro menší děti a večer biblická hodina pro dospělé. V srpnu se konal pětidenní farní 

tábor s 12 dětmi od 5 do 8 let. Při příležitosti rozsvícení městského vánočního stromu obec 

vyhlásila dětskou výtvarnou soutěž „Co by si přál Ježíšek pod stromeček“, jejíž vyhodnocení 

přesáhlo do příštího roku. 

V červnu se jáhenka M. Poloprutská zúčastnila jako delegátka za Českou republiku 

celosvětového shromáždění světového dne modliteb v New Yorku.  

Návštěvníci Husova sboru uvítali montáž elektrických topných podsedáků, které od 

prosince zpříjemňovaly pobyt ve sboru v chladných měsících.  

Náboženská obec měla 218 členů. Předsedou rady starších byl JUDr. Jiří Červinka, 

duchovní Mgr. Jana Špaková a kazatelkou, správkyní matriky a kolumbária Ing. Miroslava 

Poloprutská (příloha č. 83/12). 
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Církev bratrská 

Vedle nedělních bohoslužeb, jichž se účastní také někteří klienti z chráněného bydlení 

Vyšší Hrádek s asistentkami, pěstuje sbor mnoho dalších aktivit: v pondělí odpoledne je otevřen 

nízkoprahový klub pro děti se zpěvem a angličtinou, hodiny biblického studia a schůzky mládeže 

se konají ve čtvrtek, kdy také občas probíhají tematické večery k aktuálním tématům. Každý 

poslední čtvrtek v měsíci je věnován společným modlitbám a chválám. V pátek se setkávají 

maminky malých dětí, konají se schůzky dorostu. V neděli souběžně s bohoslužbou se koná 

nedělní škola pro děti ve dvou věkových odděleních a každou pátou neděli v měsíci je tzv. 

sborový den – členové sboru mají po společném obědě společný program, často s hostem, např. 

v lednu to byl Trevor Marshall z pražského Mezinárodního sboru s tématem svoboda a práce 

s mládeží. Setkání mužů bývají zaměřena sportovně a ženy se zaměřují na výtvarné dovednosti. 

Několik rodin má dítě v pěstounské péči nebo v adopci, a proto sbor pořádá přednášky a 

besedy na toto téma. Tradiční English Camp se letos nekonal; asi 70 lidí strávilo letní týdenní 

dovolenou v želivském klášteře.  

Přípravy ke stavbě nového sborového domu na pozemku zakoupeném v Palackého ulici 

proti nádraží pokročily k výběru architekta – výběrové řízení zvolilo Prof. Ing. arch. Ladislava 

Lábuse z Fakulty architektury ČVUT. 

V čele 41členného sboru pracovalo místní staršovstvo volené na období 2009 – 2013 ve 

složení Marshall Brown, Ph.D., Mgr. Luboš Dörfl, Ing. Marek Kořínek a Per Luhan, DiS., a 

administrátor sboru M. Brown (příloha č. 84/12). 

 

 

OSADNÍ VÝBORY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ A DALŠÍ ORGANIZACE 
 

Osadní výbor Záluží 

Výbor zorganizoval několik akcí pro obyvatele Záluží – pálení čarodějnic, dětský den, běh 

Zálužím, ukončení prázdnin a mikulášskou nadílku. 5. června se v klubovně TJ Sokol konalo 

7. setkání místních žen, které diskutovaly o problémech života v této části města. 

Předsedou výboru byl Roman Přívozník.  

 

Osadní výbor Sedlčánky 

Uspořádal četné akce pro děti: v březnu maškarní bál, v dubnu pálení čarodějnic, 

červnový dětský den a začátkem září program k ukončení prázdnin. 

Předsedou výboru byl Petr Kabát. 

 

Mateřské centrum, o. s. 

Nabízelo bezplatné hlídání dětí, předporodní kurzy, čtení pohádek, cvičení dětí, cvičení 

pro ženy – aerobic a kondiční gymnastiku, líčení, malování, křesťanské setkání, divadélka, kurz 

první pomoci dětem, bazar dětských věcí, kurzy a kroužky – výtvarné, hudební, sportovní, 

jazykové. 

Uskutečnily se pravidelné akce jako Skáču dobře, skáču rád, Drakiáda, Velké závody pro 

malé děti, Zahradní slavnost, lampionový průvod a Pohádkový rej s taťkou Šmoulou 

v Kulturním domě. 

Předsedkyní občanského sdružení s 24 členkami byla Monika Žatečková.  

 

Asociace náhradních rodin ČR 

Je neziskovou organizací koordinující potřeby pěstounů a adoptivních rodičů. Místní klub 

uspořádal několik osvětových a rekreačních akcí. 14. dubna se konal seminář Výchova dětí 

s traumatem vedený Mgr. Hanou Brodníčkovou a 10. listopadu seminář Jak budovat zdravou 
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náhradní rodinu s Bc. Janou Frantíkovou, DiS. Klub se vypravil do Zooparku v Zelčíně a 

v červnu uspořádal víkendový pobyt v Peci pod Sněžkou. 

Předsedkyní místního klubu byla Barbora Jungerová. 

 

Rodinné centrum Routa, o. s. 

Nejstarším klubem sdružení je Klub tisícerých aktivit (rodinné pobyty, výlety, návštěvy 

divadel a akce pro veřejnost), dále pracoval Klub náhradních rodin (přednášky, víkendová 

setkání, letní pobyt v Poniklé v Krkonoších), plavecký klub Tučňáčci, klub Táta v akci 

(dobrodružné výpravy za poznáním) a od září se pro děti do 8 let konaly kurzy angličtiny vedené 

rodilým mluvčím. Routa dostala letos pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle 

zákona. 

Sdružení dostalo granty na několik projektů: Ministerstvo práce a sociálních věcí letos 

podpořilo projekt Rodinné útočiště pro všechny generace středního Polabí zaměřený na 

pobytové kurzy a vzdělávací aktivity rodičů; Evropský sociální fond podpořil projekt Rodina a 

práce i pro Čelákovice, v jehož rámci pracuje již 2 roky infocentrum a odborná knihovna a tzv. 

odpolední útočiště zajišťující převod dětí ze školy a jejich pobyt v mateřském centru.  

V listopadu získal projekt Podporujme podnikatelky Polabí! dotaci z ESF, jehož součástí 

je komplexní bezplatný program podpory podnikajících žen. V prosinci se rozjel projekt 

Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice. 

Předsedkyní rady občanského sdružení byla Mgr. Vratislava Tomášková (příloha 

č. 85/12). 

 

Občanská poradna Nymburk, o. s. 

Každou první středu v měsíci poskytovala v budově Městského úřadu odborné sociální 

poradenství mj. v oblasti sociálních dávek, pracovně-právních vztahů, bydlení a rodinného práva. 

V tomto roce poskytla pomoc 47 klientům. 22 % dotazů se týkalo exekučního řízení a insolvence, 

19 % majetkoprávních vztahů a náhrady škody, 15,5 % bydlení a 9 % pracovněprávních vztahů a 

zaměstnanosti – zde se počet řešených problémů proti minulému roku zvýšil čtyřnásobně.  

Poradna pracovala s příspěvkem města ve výši 33 tis. Kč (příloha č. 86/12). 

 

Smíšená organizace zdravotně postižených 

Organizace sdružovala 340 členů (267 žen); z nich bylo 164 tělesně, 141 vnitřně, 18 

zrakově a 17 sluchově postižených. Nejvíce byla zastoupena kategorie 60 – 69 let (112 členů). 250 

členů bylo místních, větší počet členů byl z Mochova, Nehvizd, Vyšehořovic (tyto obce také 

poskytly finanční dotaci) a Lázní Toušeň. 

Pro členy byly jako v minulých letech vyhrazeny sobotní hodiny plavání a rehabilitace 

v Městském bazénu, každé první úterý v měsíci vedla logopedka Mgr. Marie Lašanová v klubovně 

Kulturního domu poradnu pro sluchově postižené. Byly uspořádány dva rekondiční pobyty – pro 

tělesně postižené ve Zdíkově a pro zrakově postižené ve Stráži pod Ralskem. 

Výbor tradičně připravoval také oddechové a poznávací akce, např. zájezdy do Polska, na 

řepařskou drážku u Kolína, do automobilky TPCA a do divadel. 

Předsedou 9členného výboru byl Jaroslav Smolík, předsedou revizní komise Vladimír 

Doksanský (příloha č. 87/12). 

 

Junák – svaz skautů a skautek 

Středisko mělo 87 členů do 18 let a 21 dospělých: v oddíle Světlušek bylo 14 dívek, 

v oddíle Vlčat 25 chlapců (7 – 10 let), 21 skautek a 27 skautů bylo ve věku 11 – 15 let, 12 roverů a 

rangers ve věku 15 – 18 let a nejstarší skupinu tvořilo 9 oldskautů. Vůdcem střediska byl Jaroslav 

Rada, zástupkyní vůdce Anna Rysová. 

Tradiční oslava Dne Země 20. – 22. dubna pod Kunětickou horou byla opět ve znamení 



49 

 

sběru hliníku a soutěží s alobalovou koulí. Čelákovické středisko bylo nejúspěšnější, sebralo 80 kg 

hliníku.  V soutěžích obsadilo dívčí družstvo 2. místo. 

1. máje vyráběli skauti rozkvetlý strom z PET lahví. 17 dětí se zapojilo do kampaně 

Čelákovice – město stromů: na jaře navštívily rezervaci Lipovka – Grado a v rámci projektu Můj 

kamarád strom sbíraly informace o konkrétním jedinci. Mezi kamarády tak patřil ořešák, trnovník, 

akát, vrba, topol, vejmutovka, jinan dvoulaločný, katalpa trubačovitá, dřezovec trojtrnný a 

cypřišek hrachonosný. 

V krajském kole Závodu Vlčat a Světlušek v Nymburce se Vlčata umístila na 5. – 6. místě 

a Skautky na 3. místě v celostátní skautské umělecké soutěži Polibek Múzy. 

Letní tábor pro 70 skautů se letos konal na novém tábořišti u říčky Kocáby s táborovými 

hrami inspirovanými objevitelskými plavbami, pouštěním loděk po Kocábě a vodními bitvami. 

Členové střediska získávali veřejnou sbírkou finanční prostředky pro akci Postavme školu 

v Africe; 4 skauti cestovali na jamboree do dánského města Holstebro. 

 

Sojka – spolek mladých 

Občanské sdružení se sídlem v Čelákovicích (v prodejně Electroshop v Masarykově ul. 

č. 22 má informační místo) pracuje s dětmi a mládeží s cílem pěstovat česko-německé styky (jejím 

partnerem je organizace Sudetendeutsche Jugend Niederbayern/Oberpfalz). Uspořádalo tradiční 

velikonoční tábor, tábory Gaisthal Klasik pro děti od 13 do 16 let a Gaisthal Junior pro 8 – 12leté 

a pracovní dílnu JAPA s výukou češtiny a němčiny. Vydává časopis Zobák dokořán. 

Akcí sdružení se letos zúčastnilo asi 490 mladých. Mezi 90 členy je 12 z Čelákovic. 

Předsedkyní 9členné rady sdružení byla Anna Kušičková z Nýřan.  

 

Sbor dobrovolných hasičů 

Sbor měl 89 členů, z toho 41 mužů, 17 žen a 31 dětí. Výjezdová jednotka s 24 členy 

(z toho 6 žen) byla zařazena do kategorie JPO III/2, což znamená, že je schopna do 10 minut 

vyslat 2 družstva, která dojedou na místo zásahu také za 10 minut. Do oblasti zásahu jednotky 

patřily Lázně Toušeň a Mochov. V r. 2012 vyjeli hasiči k 51 zásahům, z toho k 23 požárům, 6 

dopravním nehodám, 20x jako technická pomoc a 2 výjezdy byly plané. Velitelem jednotky byl 

Jiří Hanzl.  

Sbor trvale pečuje o výchovu svého dorostu. Přípravka s předškolními dětmi pracuje od 

r. 2011, účastnila se Festivalu přípravek v Břehách u Pardubic a v Sověticích u Hradce Králové. 

Její vedoucí byla Jana Krejčí. Mladší žáci zvítězili v soutěži Plamen v Mnichovicích a odvezli si 

bronz z Oujezdského útočení v Křížkovém Újezdci; starší žáci byli tamtéž druzí. Tradiční 

dvoutýdenní tábor v Miličíně, letos s mottem Po stopách Karla Maye, absolvovalo 40 dětí. 

 

Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o. 

Jednatelkou společnosti byla Miroslava Šimonová. Akcí dílny se pravidelně účastnilo 80 

dětí a mladých, 20 dospělých a 15 seniorek. Pořádala kurzy kreslení, ubrouskování, skleněné 

mozaiky a Tiffany, spolupořádala programy ke Dni Země a k zahájení adventu. 

 

Asociace víceúčelových základních organizací ČR – TSČ  

Letecký modelářský klub sídlil v Rybářské č. 161 a měl 13 členů od 9 do 16 let a 16 

dospělých členů. Instruktory mladých modelářů byli Vojtěch Skála a Michal Fettr. Klub se 

zabýval konstrukcí a stavbou volných i rádiem řízených modelů a využíval letiště u Vestce nebo u 

Horoušan. Předsedou základní organizace byl Vojtěch Skála. 

 

Klub přátel Jana Zacha 

Občanské sdružení se 17 členy zajišťovalo akce Základní umělecké školy Jana Zacha pro 

veřejnost, mj. loutková a činoherní představení v sále školy, Svatojánskou divadelní pouť v Tvrzi, 
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vystoupení žáků tanečního oboru v Kulturním domě, adventní program a vánoční koncerty. 

Finančně podporovalo žáky ZUŠ při návštěvách jiných kulturních akcí, hradilo cestovní náklady a 

nákup pomůcek pro výtvarné oddělení školy. 

Předsedkyní sdružení byla Milena Nespalová, jednatelem Pavel Lhoták. 

 

Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 

Občanské sdružení připravilo 14. ledna v Kulturním domě ples „Maruno, pojď si 

zaplesat“ (příloha č. 88/12). Soutěž o nejpočetněji zúčastněnou třídu vyhrála oktáva A 

maturitního ročníku 2006/07. Sdružení uspořádalo turnaje v bowlingu a plážovém volejbalu a i 

v tomto roce sbíralo finanční prostředky pro guinejskou dívku Haby Bah v projektu Adopce na 

dálku. 

Předsedkyní sdružení s 22 členy byla Ing. Radomíra Kopecká. 

 

Spolek pro varhanní hudbu 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie uspořádal 6 koncertů. Podílel se na programu 

muzejní noci, Noci kostelů, pouťových oslav a štědrovečerních bohoslužeb v Čelákovicích a 

v Nehvizdech. Věnoval se práci s mládeží – dětský sbor zpíval při Noci kostelů a další zájemci se 

zúčastnili tří „hudebních dílen“ s Jiřím Stivínem a Michaelem Pospíšilem.  

Spolek nadále pracoval na obnově varhan, věnoval jí výnos ze vstupného z koncertů a 

zajistil nový motor k varhanám. Akce spolku jsou zachyceny v měsíčních zápisech. 

Spolek měl 26 členů, předsedou správní rady byl Ing. Dr. Ludvík Adámek. 

 

Spolek přátel čelákovického muzea 

V Městském muzeu uspořádal 9 koncertů, 1 besedu, 1 přednášku, 1 hudební pořad a 3 

představení pro děti. Spolek byl významným spoluorganizátorem programu pouťových oslav a 

muzejní noci. V únoru vyšel jeho nákladem dotisk 1. dílu Kroniky města Čelákovic (2006) 

v nákladu 252 ks; svazek se prodával za 400 Kč. 

 Předsedou Spolku byl Petr Polnický. 72 členů nebylo jen z Čelákovic, ale i Prahy, Přerova, 

Lázní Toušeň, Poděbrad, Kounic, Dřís, Bystrého, Brandýsa n. L. a Ostravy (příloha č. 89/12). 

 

Naše Čelákovice 

Občanské sdružení se zabývalo ochranou přírody a krajiny, veřejným zdravím, bezpečnou 

dopravou, ochranou památek, kulturních hodnot a krajinného rázu. 

22. března zvolila členská schůze nový výbor ve složení Petr Polnický, Pavel Fišera, 

Renata Fialová, Miloslav Uhlíř a Václav Vlasák. V důsledku těchto změn odešlo ze sdružení 

6 členů, mj. zastupitel Miroslav Leypold Iglo. 

Aktivity sdružení jsou zmíněny v měsíčních zápisech; významným počinem byla celoroční 

soutěž Adoptuj si svůj strom organizovaná RNDr. Petříkem, vyhodnocená 1. listopadu na 

zahradě Mateřské školy J. A. Komenského 1586, kdy zde byly vysazeny okrasný svitel latnatý, 

hrušeň a jabloň. Výhercem a Přítelem tří sakur na pozemku školy se stal Sebastian Fišera, 

v kategorii dospělých zvítězil Josef Žák, jenž adoptoval lípu v ul. Na Stráni. 

Předsedou sdružení se 17 členy byl Petr Polnický (příloha č. 90/12). 

 

Dlouhá cesta 

Občanské sdružení se věnuje rodinám, v nichž zemřelo dítě, prostřednictvím několika 

projektů a aktivit. V projektu „Nejste sami“ poskytují od r. 2008 vyškolení laičtí poradci 

dobrovolnou pomoc dalším pozůstalým rodičům; letos se uskutečnilo 32 setkání s novými rodiči. 

Projekt „Barevný anděl“ se podílel na rekonstrukci 4 dětských pokojíčků a v projektu „Prázdná 

kolébka“ proběhlo 10 setkání s rodiči.  

V Praze byly zahájeny pravidelné schůzky psychoterapeutických skupin s Mgr. Zuzanou 
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Těšínskou, uspořádány 3 rekondiční víkendy v Louňovicích pod Blaníkem, Brně a Velkých 

Karlovicích a několik vzpomínkových akcí (turistický pochod ve středních Čechách a memoriály 

na Zlínsku). 

Sdružení mělo 127 členů, jeho předsedkyní byla Martina Hráská (příloha č. 91/12). 

 

Opři se, o. s. 

Sdružení vzniklo v lednu, mělo 10 členů a asi 20 dalších spolupracovníků. Jeho předsedou 

byl Mgr. Petr Matyáš. Zaměřovalo se na péči o konkrétní děti z dětských domovů v Novém 

Strašecí, Nymburku a Pyšelích od jejich útlého věku až po odchod z domova, kdy je velmi 

důležité zajistit jim práci a ubytování. Sdružení spoluorganizovalo také sportovní, kulturní, 

poznávací a turistické akce, mj. loučení s létem 16. září v loděnici. 

 

Czela.Net 

Občanské sdružení s asi 800 členy provozovalo místní internetovou síť. Spolupráce 

s Městem umožnila vzájemně využívat výkopové práce k rozšiřování sítě optických kabelů. Letos 

se sdružení připojovalo do internetu prostřednictvím poskytovatele O2, což umožnilo 

šestinásobně zvětšit kapacitu a původní bezdrátová pojítka nahradit plnohodnotným kabelovým 

spojením. Podařilo se optickým kabelem zasíťovat oblast kolem Husovy ulice a připojit oblast 

V Prokopě k centru města. 

K „nesíťovým“ aktivitám sdružení patřilo pálení čarodějnic, plavání v Městském bazénu a 

podpora florbalové Orky a o. s. Basketbal Čelákovice. 

V čele sdružení s asi 800 členy pracovala Rada ve složení Matěj Cyrín, Petr Hájek, Aleš 

Kužílek, Vlastimil Procházka a Pavel Vyskočil. Sdružení využívalo klubovnu v suterénu budovy 

CMC na náměstí s pravidelnými úředními hodinami pro své členy.  

 

Český svaz chovatelů 

Základní organizace uspořádala místní a okresní výstavu zvířat, 10 burz akva-tera 

s chovatelskou a houbařskou poradnou a členové se zúčastnili 12 soutěžních výstav, na nichž 

získali 45 pohárů: Ze srpnové soutěžní výstavy v Sadské si Petr Bajer odvezl 8 cen za holuby 

(brněnské voláče), husy labutí a kachny americké. Organizace zvítězila na soutěžích v Sadské a ve 

Slušticích a získala 3. místo v Úvalech. 13letá Veronika Sedláčková se stala nejúspěšnější 

chovatelkou holubů v okrese v kategorii do 18 let. 

V soutěži o nejlepšího chovatele okresu (soutěž vodní a hrabavé drůbeže čistokrevných 

chovů) zvítězil Petr Bajer z Čelákovic (572,5 bodu) těsně před Karlem Čadilem z Mukařova (572 

bodů). 

V areálu na děkanství jsou trvale chovány kachny, husy, holubi, exotičtí ptáci, holandské 

kozičky, mývalové, nutrie, hrabavá drůbež, akvarijní rybičky a teraristická zvířata. 

Předsedou zákl. organizace s 28 členy a 6 mladými chovateli byl Petr Bajer. 

 

Mykologický kroužek při Českém svazu chovatelů 

Hlavním úkolem tohoto roku byla příprava výstavy k 50. výročí kroužku. Mimoto vedli 

jeho členové pravidelnou houbařskou poradnu při akvaristických a teraristických burzách na 

děkanství, pořádali vycházky pro veřejnost s odborným výkladem, dokumentovali vzácné a 

ohrožené druhy hub v různých lokalitách.  

Tradičním závěrem sezóny byla zimní vycházka „Zamykání lesa“ 28. prosince za účasti 49 

dospělých a 8 dětí. Letos při ní objevili 23 druhů hub s převahou bolcovitky bezové a penízovky 

sametonohé. 

Kroužek měl 9 členů v čele s předsedou Ing. Josefem Kadeřávkem, jenž letos obdržel 

ocenění „Stříbrný Canthazellus“ za publikační, přednáškovou a osvětovou činnost (příloha 

č. 92/12). 
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Český rybářský svaz 

Místní organizace hospodařila na 85 ha vodní plochy, z toho na 50 ha Labe, 3 ha Výmoly, 

25 ha tůní a 14 ha Grada, do nichž vysadila ryby za 625 tis. Kč, mj. 8 315 kg kapra, 250 kg cejna, 

550 ks lína, 1 175 ks štiky, 8 500 ks candáta, 600 ks amura, 150 ks pstruha potočního a 300 ks 

pstruha duhového. 

Místní rybáři ulovili podle svých hlášení 1 289 ks ryb o váze 2 777 kg, z toho např. 728 

kaprů, 55 pstruhů, 51 štik, 31 candátů, 18 amurů a 18 sumců. Největšího kapra ulovil Michal 

Žáček (9 kg), největší štiku Pavel May (86 cm, 4,6 kg) a největší rybou vůbec byl 26kilový sumec 

Zdeňka Diviše o délce 145 cm. Nejistota v souvislosti s možným uzavřením přechodu Labe přes 

jez se projevila snížením počtu rybářů lovících na Gradě. 

V revíru došlo 25. června k masivnímu úhynu ryb v potoce Výmola, do něhož unikla 

nedočištěná odpadní voda z Jirenského potoka, kam unikla u Horoušan z firmy Keramost. 

Výmola byla znečištěna v úseku 9 km, uhynulo asi 780 kg ryb v hodnotě 143 130 Kč. 

Akce pro veřejnost jsou popsány v měsíčních zápisech. V krajském závodě ve feederu 

získali starší žáci 1. a 3. místo a mladší žáci 2. a 3. místo. 

Předsedou místní organizace s 805 členy (z toho 48 dětí a mladých do 18 let) byl Jiří 

Eichler, hospodářem Pavel Jindřich, vedoucím 14členné Rybářské stráže Milan Karpíšek a 

kroužek mladých rybářů vedl Josef Mrázek. 

 

Klub kaktusářů 

Byl součástí Společnosti českých pěstitelů kaktusů a sukulentů. Uspořádal 4 přednášky 

v Městském muzeu (viz měsíční zápisy).  

V květnu připravil přírodovědnou procházku s pozorováním ptáků v okolí Čelákovic 

s odborným garantem RNDr. Miroslavem Švátorou, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

a v srpnu zorganizoval dosazování kaktusů a jiných mrazuvzdorných sukulentů u dálnice D 11. 

Předsedou klubu s 61 členy byl Ing. Zdeněk Červinka. 

 

Český zahrádkářský svaz 

Výbor základní organizace připravil na jaře ukázku roubování a řezu ovocných stromů, 

zájezdy na jarní a podzimní zemědělské výstavy v Lysé nad Labem, zájezdy na výstavu Zahrada 

Čech v Litoměřicích a do Pěnčína u Turnova. V listopadu se členové rozloučili se sezónou na 

společenském večeru v Kulturním domě. 

249 členů hospodařilo na 268 parcelách, jejichž výměra v koloniích činila celkem 9,713 

ha. Předsedou organizace byl Václav Bartůněk, jenž letos oslavil osmdesátiny. 

 

Český svaz včelařů 

Na území města působilo 19 včelařů (patří do základní organizace Českého svazu včelařů 

v Brandýse n. L.-Staré Boleslavi), kteří hospodařili se 118 včelstvy. V roce 2012 vytěžili 1 454 kg 

medu a 21 kg vosku. Díky dotaci z rozpočtu města mohlo být vyměněno 75 geneticky 

prověřených matek z vyšších chovů. Jarní prohlídka včelstev potvrdila rozsáhlé úhyny vyvolané 

napadením roztočem Varroa destructor na podzim r. 2011. 

Včelařským důvěrníkem byl Jiří Mrňavý. 

 

 

PŘÍLOHY 
 

1/12  úmrtí Josefa Foučka, ZMČ 2/2012     

2/12  J. Špaček: „Poznámka k našemu logu“, ZMČ 2/2012    

3/12  výstava fotografií Uganda v Obrazech 25. 1. 2012, pozvánka   
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4/12  místní organizace SNK-ED proti logu města, 30. 1. 2012    

5/12  dopis T. Janáka zastupitelům o logu, iTOK 16. 2. 2012   

  http://www.itok.cz/clanky/zpravodajstvi/koalice-se-otrasa-v-zakladech/[cit.  

  2013-4-6] 

6/12  1. hudební večer v restauraci BouCZECH 10. 2. 2012, pozvánka 

7/12  úmrtí Ing. Vladislava Prchala, ZMČ 4/12     

8/12  Ing. F. Skočovský o malé vodní elektrárně na Labi    

   http://www.karany.cz/informace/vodni-elektrarna/[cit. 2013-4-6]       

9 a/12  výstava k 70. výroční založení divadelního spolku J. K. Tyl, pozvánka 

9 b/12  projev P. Wiesera při vernisáži výstavy k výročí div. spolku J. K. Tyl  

9c/12  informace o ochotnickém divadelnictví v Čelákovicích   

10 a/12 výstava Řemesla Polabí 3. 3. 2012, ZMČ 4/12     

10 b/12 výstava Řemesla Polabí, 3. 3. 2012, plakát     

11/12  oslava Mezinárodního dne žen 10. 3. 2012, pozvánka   

12/12  pořad Hovory v mlčení 10. 3. 2012, pozvánka     

13/12  medailon Ing. Luboše Choury, www.celakovice.cz     

14/12  výstava modelů lodí v Městském muzeu 24. 4. 2012, plakát   

15/12  Vejšlap jarním Polabím 31. 3. 2012, pozvánka    

16/12  zakončení výstavy k 70. výročí založení div. spolku J. K. Tyl, pozvánka       

17/12  výstava k 50. výročí Mykologického kroužku 3. 4. 2012, plakát  

18/12  Buddhismus Diamantové cesty 18. 4. 2012, pozvánka    

19/12  výstava Panoramata 21. 4. 2012, pozvánka     

20/12  J. Pátek, Zastupitelstvo města 25. 4. 2012, ZMČ 5/2012  

21/12  koncert Pocta Janu Zachovi 28. 4. 2012 

22/12  prohlášení SNK Naše Čelákovice z 3. 5. 2012     

23/12  výstava Malý salón 19. 5. 2012, plakát 

24/12  výstava obrazů afrických malířů 31. 5. 2012 

25/12  oslava Dne dětí 1. 6. 2012, plakát 

26 a/12 Noc kostelů 1. 6. 2012, plakát 

26 b/12 recitál Karla Vepřka 1. 6. 2012, plakát      

26 c/12 pracovní dílna v Husově sboru 2. 6. 2012, pozvánka    

27/12  výstava Po stopách letce Aloise Vašátka 9. 6. 2012, plakát 

28 a/12 výstava zvířat 15. 6. 2012, plakát 

28 b/12 výstava zvířat 15. 6. 2012, katalog 

29/12  70. výročí smrti Aloise Vašátka, plakát      

30 a/12 Muzejní noc 23. 6. 2012, plakát 

30 b/12 Muzejní noc 23. 6. 2012, program 

31/12  výstava WILDa AFRICA 23. 6. 2012 

32/12  výstava Česká krajina ve fotografii 23. 6. 2012 

33/12  Petr Studnička o jednání Zastupitelstva města 27. 6. 2012   

34/12  výstava „Raci, krabi, listonozi a jiní korýši“, plakát 

35/12  okolnosti odvolání Ing. Ryneše, ZMČ 8/12    

36/12  výstava Co v Tescu nekoupíte, plakát     

37/12  Tour de Labe pro všechny, plakát     

38/12   pouťové oslavy 18. 8. 2012, plakát     

39/12  poutní koncert 18. 8. 2012, plakát     

40/12  základní kámen cyklostezky přes Labe 28. 8. 2012, pozvánka   

41/12  rozhovor s Mgr. Tomášem Staňkem, ZMČ 11/12   

42/12  Setkání na náměstí 1. 9. 2012, plakát     

43/12  PhDr. Jan Frolík, CSc., o archeologickém průzkumu náměstí   

http://www.itok.cz/clanky/zpravodajstvi/koalice-se-otrasa-v-zakladech/%5bcit
http://www.itok.cz/clanky/zpravodajstvi/koalice-se-otrasa-v-zakladech/%5bcit
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44/12  Statek Fest 1. 9. 2012, plakát       

45/12  výstava Stromy v Čelákovicích, plakát     

46/12  výstava Svět klaunů, divadla a pohádek, plakát   

47/12  koncert Do větru a do tmy 14. 9. 2012, plakát     

48 a/12 výstava zvířat 14. – 16. 9. 2012, plakát     

48 b/12 výstava zvířat 14. – 16. 9. 2012, katalog    

49/12  Evropský týden mobility 16. 22. 9. 2012, plakát 

50/12  výstava hub 21. – 23. 9. 2012, plakát 

51/12  Jiří Stivín 22. 9. 2012, plakát 

52/12  Hovory s Foglarem, 22. 9. 2012, plakát 

53/12  úmrtí Ing. Josefa Šaldy 

54/12  snížení hladiny Labe, ZMČ 11/12 

55/12  výstava Zajímavý svět vodního hmyzu, 2. 10. 2012, plakát 

56/12  výstava obrazů Daniela Krejbicha 6. 10. 2012, plakát 

57/12  film NIMBY, 10. 10. 2012, pozvánka 

58/12  festival Jinej přístup, 13. 10. 2012, plakát 

59/12  Jiří Černý: Zpívání v kostele 21. 10. 2012, plakát 

60/12  Mozartovo Requiem 27. 10. 2012, plakát 

61/12  portrét Bohumíra Hanžlíka, ZMČ 11/12 

62/12  Výroční cena Města Čelákovic, ZMČ 11/12 

63/12  výstava obrazů Aleny Vitákové, 3. 1. 2012, plakát 

64/12  výstava fotografií Vladimíra Bruntona 3. 11. 2012, pozvánka 

65/12  přednáška o kaktusech 8. 11. 2012, pozvánka 

66/12  vánoční výstava v Městském muzeu 1. 12. 2012, plakát 

67/12   výstava Jarmily Šmerhové a Marcely Novákové 1. 12. 2012, pozvánka 

68/12  zahájení adventu 1. 12. 2012, plakát 

69/12  Staročeský loutkový betlém 1. 12. 2012, plakát 

70/12  Adventní koncert 1. 12. 2012, plakát 

71/12  přednáška o léčivých houbách 12. 12. 2012, plakát 

72/12  vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka, plakát 

73/12  vítání nových občánků na Městském úřadě v r. 2012, ZMČ 2012 

74/12  občanské sdružení Semiramis, Terénní program v Čelákovicích 2012 

75/12  školství v Čelákovicích k 30. 9. 2011 

76/12  akce Základní umělecké školy Jana Zacha pro veřejnost 2011/12 

77/12  Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v r. 2012 

78/12  Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v r. 2012 

79 a/12 Kulturní dům – přehled akcí a návštěvnosti v r. 2012 

79 b/12 měsíční programy Kulturního domu v r. 2012 

80/12  Marek Vedral mistrem světa, 5+2 dny 15. 11. 2012, s. 45 

81/12  Sportovně-střelecký klub v r. 2012 

82/12  činnost městské organizace KSČM v r. 2012 

83/12  náboženská obec Církve československé husitské v r. 2012 

84/12  sbor Církve bratrské v r. 2012 

85/12  občanské sdružení Rodinné centrum Routa v r. 2012 

86/12  Občanská poradna Nymburk v r. 2012 

87/12  Smíšená organizace zdravotně postižených v r. 2012 

88/12  ples Rodičovského sdružení Gymnázia Čelákovice 14. 1. 2012, plakát 

89/12  Zpráva o činnosti Spolku přátel čelákovického muzea v r. 2012 

90/12  Zpráva o činnosti občanského sdružení Naše Čelákovice v r. 2012 

91/12  občanské sdružení Dlouhá cesta v r. 2012 
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92/12  Mykologický kroužek v r. 2012 

 

Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2012 sestavil městský kronikář PhDr. 

Mirko Nosek a text schválený Radou města zapsala do městské kroniky PhDr. Marie Svobodová.      


