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ROK 2013 
 

LEDEN 
 

Počasí: 1. – 10. bylo zataženo s občasným mrholením, ranní teploty kolísaly od -1 °C po 
+9 °C a odpolední od +4 °C po +10 °C. 11. – 28. určovala počasí studená fronta, v níž se ranní 
teploty pohybovaly od -2 °C do -8 °C a kdy ani odpolední teploty nepřekročily nulu (12. – 27.). 
Nejchladněji bylo ráno 26., kdy teploměr ukázal – 15,72 °C. Sněžilo 14. (9 cm), 17. (5 cm), 21. 
(3 cm), 24. (1 cm) a 27. (4 cm). 23. byla ve Středočeském kraji vyhlášena smogová situace pro 
vysokou koncentraci suspendovaných částic PM 10. Obleva od 28. přinesla ranní teploty mezi +4 
°C až +6 °C, odpolední až +13 °C, čerstvý vítr a konec sněhové pokrývky. 

1. se v Husově sboru konalo ekumenické shromáždění křesťanských církví 
k přivítání nového roku. V lednu proběhla ekumenická shromáždění v modlitebně Církve 
bratrské, na děkanství církve římskokatolické a v Husově sboru v rámci Aliančního týdne 
modliteb a Týdne modliteb za jednotu křesťanů v Čelákovicích. 

Grafické zpracování a tisk Zpravodaje města Čelákovicpřevzala od lednového čísla 
brněnská firma SAMAB GROUP, a. s., na základě vyhraného výběrového řízení. Dosud byl 
tištěn v místní tiskárně DURABO. 

Tříkrálová sbírka 2. – 15. lednavynesla 16 833 Kč. 
3. vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie smíšený pěvecký sbor Vox 

Nymburgensis vedený sbormistrem JanemMikuškem. Z repertoáru s vánoční tematikou 
jmenujme díla Adama Michny z Otradovic, Petra Ebena a Jaroslava Křičky.Koncert připravil 
Spolek pro varhanní hudbu (příloha č. 1/13). 

6. uspořádala Církev československá husitská v Městském muzeu Tříkrálový koncert 
souborudobových nástrojů Chairé vedeného Josefem Krčkem. Byly vyhlášeny výsledky dětské 
vánoční výtvarné soutěže „Co by si přál Ježíšek pod stromeček“. 

10. jednali na čelákovické radnici z iniciativy vedení města zástupci obcí, neziskových 
organizací z regionu a podnikatelé o vytvoření Místní akční skupiny Střední Polabí. 

11. – 12. se konalo 1. kolo historicky první přímé volby prezidenta České republiky. 
V Čelákovicích se ho účastnilo 6 028 z 8 899 oprávněných voličů (67,74 %), kteří odevzdali 6 024 
platných hlasů. V ČR to bylo 5 171 666 voličů z 8 435 522 oprávněných, platných hlasů bylo 
5 168 161 a volební účast dosáhla 61,31 %. Do 2. kola postoupili Ing. Miloš Zeman a Karel 
Schwarzenberg.  

 

Kandidát Čelákovice Česká republika 
hlasů % hlasů % 

MUDr. Zuzana Roithová 256 4,27 255 045 4,95 
Ing. Jan Fischer, CSc. 1 045 17,44 841 437 16,35 
Ing. Jana Bobošíková 94 1,56 123 171 2,39 
Taťana Fischerová 179 2,98 166 211 3,23 
MUDr. Přemysl Sobotka 225 3,75 126 846 2,46 
Ing. Miloš Zeman 1 112 18,56 1 245 848 24,21 
Prof. JUDr. Vladimír Franz 345  5,75 351 916 6,84 
Jiří Dienstbier 738 12,32 829 297 16,12 
Karel Schwarzenberg 1 996 33,32 1 204 195 23,40 

 
12. vyrazilo na Tříkrálový pochod pořádaný turistickým oddílem TJ Spartak 177 turistů, 

z toho 24 členů TO TJ Spartak. 
17. zasedala Rada města. Schválila mj. smlouvu s firmou Baroch – okna, s. r. o., Praha 7, 
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o výměně oken v bytových domech č. 1345 – 1352 V Prokopě za 1 191 620 Kč bez DPH. 
Schválila Zásady pronajímání bytů v majetku města pro rok 2013. 

24. přednášel v Městské knihovně poradce a lektor školy fengšuejPavel Plzák ze 
společnosti AquaVentus. Fengšuej je oborem tradiční čínské medicíny zabývajícím se životním 
prostorem a zdravým bydlením. 

25. – 26. se v 2. kole volby rozhodlo o prezidentovi České republiky na léta 2013 – 
2018. Stal se jím Ing. Miloš Zeman.  

 

Kandidát Čelákovice Česká republika 
hlasů % hlasů % 

Ing. Miloš Zeman 2 237 39,86 2 717 405 54,80 
Karel Schwarzenberg 3 375 60,13 2 241 171 45,19 

 
V lednu odeslala lékárna Erica na Fond ohrožených dětí 11 500 Kč. 
 
 

ÚNOR 
 
Počasí: Do 6. přetrvávalo oteplení z konce ledna, kdy ranní teploty stoupaly až k +5 °C a 

odpolední až k +8 °C. 7. – 19. klesaly ranní teploty k -2 °C, odpolední stoupaly k -1 °C až +3 °C 
při převážně zatažené až inverzní obloze; od 7. do 15. ležel sníh. 20. – 24. se ráno ochladilo až na 
-5 °C, odpoledne dosáhly teploty jen k nule a napadlo postupně 29 cm sněhu. Inverze po 24. 
znamenala zvýšení ranních teplot na +1 °C až +3 °C a odpoledních až na +5 °C.  

1. náhle zemřel Josef Kyncl, amatérský fotograf. V někdejším národním podniku TOS 
Čelákovice se vyučil strojním zámečníkem a dlouhá léta zde v této profesi pracoval. Vystudoval 
fotografickou školu Jána Šmoka, své snímky publikoval mj. v časopisu Tosák a ve Zpravodaji 
města Čelákovic, fotografoval také pří vítání občánků na radnici. Byl členem Sportovního 
střeleckého klubu Čelákovice. 

2. byla v Městském muzeu zahájena výstava výtvarných prací6. ročníku soutěže 
Řemesla Polabí s tématem Přírodní živly. Při vernisáži oživené hudební skupinou Lahoda byly 
vyhlášeny výsledky soutěže ve 4 věkových kategoriích a 8 tematických okruzích. Vystaveno bylo 
přes 250 prací od 97 tvůrců (mj. z domů dětí a škol z Úval, Brandýsa n. L, Neratovic, Milovic, 
Českého Brodu, Kutné Hory). Následovalo 5 víkendových výtvarných dílen a doprovodný 
program pro školy (mj. předení, výroba perníku, drátování, výroba šperků, kramplování ovčího 
rouna, tkaní, pletení košíků, enkaustika). Tento náročný projekt připravil Městský dům dětí a 
mládeže (příloha č. 2/13). 

6. se sešlo Zastupitelstvo města. Pro nezájem občanů zrušilo program Fond rozvoje 
bydlení na opravu a modernizaci bytového fondu zahájený r. 1997, schválilo podání přihlášky 
města do o. s. Místní akční skupina Střední Polabí (program rozvoje venkova podporovaný 
z evropských fondů), pověřilo radního T. Janáka zastupováním města v Místní akční skupině a 
předložením návrhu na transformaci tohoto občanského sdružení na obecně prospěšnou 
společnost.  

Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s., o přeložce vedení vysokého napětí na káranské straně 
staveniště lávky přes Labe se stala konfliktním bodem mezi vedením města a opozicí, která 
prosadila usnesení, že přeložka měla být provedena před zahájením stavby a zakotvena 
v zadávacím řízení zakázky a ve smlouvě o dílo. Dále prosadila usnesení požadující vyšetření 
osobní zodpovědnosti za tento postup a po starostovi požadovala předložit důkazy o údajné 
liknavosti předchozího vedení města při přípravě přeložek elektrického vedení při stavbě lávky, 
jak starosta uvedl v článku v lednovém Zpravodaji.Zastupitelstvo uložilo starostovi připravit 
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Zakladatelskou listinu Čelákovické sportovní, o. p. s., která by sdružovala město a sportovní 
subjekty (TJ Spartak, SK UNION, Sportovní klub ad.).  

Při jednání o doplnění Rady městadošlo k dohodě s opozicí na modelu 2 mandáty ODS, 
2 mandáty TOP 09 a 3 mandáty pro Ing. Klicperu, PaedDr. Rýdla a Mgr. Bodláka. Dosavadní 
radní M. Tichý poté na svou funkci rezignoval, aby podle svých slov přispěl ke koncensu v Radě 
a k její akceschopnosti. Ve Zpravodaji města Čelákovic vycházely celý rok rozsáhlé příspěvky 
dokládající rozdílný pohled nových členů Rady a bývalé koalice na výstavbu lávky, hospodaření 
s vodou, investiční akce ad. 

7. zasedala Rada města. Schválila dvě smlouvy s firmou Ing. P. N. – Agentura Mág, 
Praha 12, o pronájmu části plochy náměstí o výměře 1 000 m2 na pořádání pátečních trhů od 8 
do 17 hodin za 444 000 Kč/rok a na pořádání sobotních farmářských trhů od 7 do 14 hodin za 
245 000 Kč/rok. Schválila dále smlouvu o zajištění lodní dopravy od 16. 3. do 31. 10. 2013 
s firmou SP Praha, s. r. o., Praha 11, za 922 880 Kč vč. DPH. 

8. se v Lázních Toušeni konala ustavující valná hromada Místní akční skupiny Střední 
Polabí, o. s. Do čela 7členného výboru byl zvolen člen Rady města Čelákovic Tomáš Janák. 
Činnost MAS se měla zaměřitmj. na ochranu přírodních a kulturních hodnot, podporu 
občanských iniciativ, malého a středního podnikání, rozvoj zemědělství, dopravy a cestovního 
ruchu. 

9. se na náměstí konal masopustnífarmářský trh. V 25 stáncích si zákazníci vybírali 
maso, masné výrobky, občerstvení, svařené víno, domácí potřeby, dárky, dětské nafukovací 
balónky, sladké i slané pečivo. Další „zkušební“ trhy proběhly 16. a 23. 

9. zemřel ve věku 87 let Břetislav Hynek, bývalý vedoucí kapely Veselinka a pěveckého 
souboru Radost. Ve „Volmance“ se vyučil strojním zámečníkem a pracoval jako mistr na 
učňovské škole TOS (příloha č. 3/13). 

15. se žáci Základní školy J. A. Komenského 414 vydali v kostýmech na masopustní 
průvod městem. 

17. zemřelve věku 80 let akad. malíř Jiří Hanžlík. Čelákovický rodák se v Divadelním 
souboru J. K. Tyl angažoval jako herec, režisér a scénograf. Vystudoval Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou u prof. Adolfa Hoffmeistra, připravoval světové výstavy v Montrealu a 
v Moskvě a četnémuzejní expozice.V Městském muzeu v Čelákovicích uspořádal autorské 
výstavy v letech 1983, 2002 a 2006 (příloha č. 4/13). 

20. schválila Rada města mj. smlouvu s Lubošem Vávrou, Mladá Vožice, o výměně 
stoupaček v bytovém domě č. 1645 – 1648 v ul. J. A. Komenského v ceně 483 737 Kč bez DPH. 

23. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy fotografií Miroslava BřeskéhoSladká 
Paříž se špetkou pepře. Autor se od r. 2005 pravidelně do Paříže vracel a fotografoval také rub 
Paříže, onen „pepř“ – všední den, špínu, kriminalitu. Vernisáž doprovodil francouzskými 
melodiemi Milan Řehák na akordeon a Ondřej Dovalil recitací z Malého prince (příloha č. 5 a, b, 
c/13). 

28. besedovala PhDr. Stanislava Jarolímková v Městské knihovně o tématu své nové 
knihy Co nevíte o životě našich předků. 

 
 

BŘEZEN 
 
Počasí: Polojasná až zatažená obloha 1. – 10. byla doprovázena ranními teplotami mezi   

-2 °C až +6 °C a odpoledními mezi +4 °C až +12 °C. Ochlazení 11. – 24. bylo při jasné až 
polojasné obloze doprovázeno ranními mrazy, jež klesaly až k -7 °C (16.) a -8 °C (24.); odpolední 
teploty silně kolísaly od nuly po +9 °C. Napadlo 11 cm sněhu, jenž vydržel do 29. Poslední 
březnový týden poznamenala inverze.  
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Městská knihovna doprovodila letošní Březen – měsíc čtenářů mottem „S námi vždy 
allinclusive!“ Výstava Knihovna v proměnách času – 30 let v novém připomněla 30. výročí 
přestěhování knihovny ze Sedláčkovy ulice do vily v ul. Na Hrádku. 

2. se na děkanství konalo shromáždění k Světovému dni modliteb s tématem „Byl jsem 
cizí a přijali jste mě“; program připravily ženy z Francie. 

2. se konaly první farmářské trhy na náměstí podle smlouvy s firmou Ing. Pavel 
Nohavica – Agentura Mág, jež měla provozovat páteční trhy od 8 do 17 hodin (nájemné min. 
400 000 Kč ročně) a sobotní farmářské trhy od 8 do 14 hodin (nájemné min. 195 000 Kč ročně).  

3. se čelákovické „trojky“ umístily na 1. (Doucek, Bareš a Padělek) a 2. místě 
nohejbalového turnaje trojic o Středočeský pohár mezi 19 družstvy. 

4. vzala Rada městana vědomí Koncepci řešení kapacit škol a školských zařízení 
v Čelákovicích a v této souvislosti uložila vypracovat posudek o technickém stavu domku č. 1097 
v ul. J. A. Komenského pro jeho případnou rekonstrukci pro účely předškolního vzdělávání. 
Rada nevyhlásila konkurz a potvrdila Hanu Henyšovou ve funkci ředitelky Mateřské školy J. A. 
Komenského 1586 od 1. 8. 2013 na dobu 6 let. Radní Janák předložil návrh zastupitelů Igla a 
Tichého na odvolání ředitele Městského muzea Mgr. Eisnera z funkce, ale Rada 5 hlasy potvrdila 
své stanovisko z února 2013, jímž současného ředitele podpořila a deklarovala, že „pracovně-
právní vztahy jsou výlučně vnitřní záležitostí příspěvkové organizace a zodpovědností jejího 
statutárního orgánu“. 

5. představil Ing. Studnička své zážitky z Tibetu na besedě v Městské knihovně nazvané 
O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. 

9. uspořádala městská organizace KSČM tradiční oslavuMezinárodního dne žen v sále 
Technických služeb. 

10. byla na budově radnice vyvěšena tibetská vlajka v rámci mezinárodní kampaně 
„Vlajka pro Tibet“ u příležitosti 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské anexi. 

11. vyjádřilo Zastupitelstvo Středočeského kraje podporu „Memorandu o vzájemné 
spolupráci obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti výstavbě paroplynové 
elektrárny u obce Mochov“ předloženému starostou města Ing. Pátkem. 

14. uspořádal Spolek přátel čelákovického muzea (SPČM) v Síni Jana Zacha Městského 
muzea koncert Balady a janáčkovské parafrázeZuzany Lapčíkové (zpěv a cimbál) a Josefa Feči 
(basa). 

14. byl spisovatel Jan Řehounek hostem Večera autorského čtení pro děti a mládež 
v Městské knihovně. Čtenářem roku za 176 vypůjčených knih za rok 2012 byla vyhlášena Agáta 
Štveráčková (5. roč. ZŠ J. A. Komenského). Své práce četly autorky Marie Richterová, Klára 
Janáčová, Lucie Opočenská, Lenka Martinková ad. (příloha č. 6/13). 

16. začal zajišťovat spojení labských břehůpřívoz. Z ceníku: děti do 5 let zdarma, 
dospělí do 64 let 20 Kč, senioři od 65 let 10 Kč, jízdní kolo nebo kočárek 5 Kč. Přívoz jezdil 
v půlhodinových intervalech od 7.30 do 18.30 hod., o letních prázdninách od 7.00 do 21.00 
hod.Katamaran na dvou plovácích s kabinou poháněný přívěsným motorem mohl přepravit 8 
osob, 4 bicykly a 1 moped nebo kočárek. Nástupní molo bylo zřízeno na levém břehu asi 300 m 
nad jezem, na pravém břehu blíže k jezu.  

18. byla definitivně uzavřena lávkapřes čelákovické zdymadlo a jez (příloha č. 7/13). 
20. vzala Rada městana vědomí rezignaci zastupitele M. LeypoldaIgla na funkci předsedy 

komise Místní agenda 21 a na jeho místo jmenovala Janu Slovákovou. 
21. bylo za účasti starosty města otevřeno Centrum podnikatelek Polabí v Masarykově 

ul. č. 95 zřízené v rámci projektu Rodinného centra Routa Podporujme podnikatelky Polabí! 
23. zahájilo Městské muzeum výstavu reprodukcí obrazů Josefa Lady 

zapůjčených Oblastním muzeem Praha-východ v Brandýse n. Labem (příloha č. 8/13). 
23. uspořádaly občanské sdružení Domeček Ve Skále a Výtvarná dílna Labyrint 

velikonoční jarmark. Nechybělo zdobení perníčků, pletení pomlázek, výstava historických 
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loutek ani harmonikářka Anička (příloha č. 9 a,b/13). 
23. bylo při akci Hodina Zeměpořádané Světovým fondem na ochranu přírody vypnuto 

od 20.30 do 21.30 hod. osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie, Husova sboru Církve 
československé husitské, radnice a Městského muzea jako symbolická podpora ochrany životního 
prostředí.  

25. – 30. se v Kulturním domě konala výstava rukodělných prací seniorů. Od 4. do 19. 
dubna byla k vidění v Městské knihovně. 

28. připravil Klub kaktusářů přednášku MUDr. VítaZavadila „Chile 2012: flóra, fauna, 
krajina, poměry“. 

30. proběhl v Kulturním domě filmový festival Expediční kamera. 
 
 

DUBEN 
 
Počasí: Zimní počasí nás trápilo do 7. – ráno bylo od -1 °C do -4 °C, odpoledne při 

inverzním počasí od +4 °C do +6 °C. 9. – 13. bylo deštivo a oteplilo se na ranních +3 °C až 
+9 °C a odpoledních +11 °C až +16°C. 14. – 26. bylo převážně jasno až polojasno, beze srážek a 
s jarními teplotami ráno od +6 °C do +13 °C, odpoledne od + 12 °C po rekordních +27,61 °C 
dne 26. Od 27. do 30. přinesl déšť mírné ochlazení na +13 °C až +9 °C v ráno a na +19 °C až 
+10 °C odpoledne. 

Při velikonočním řehtání vedli děti jako „páni“ Jindřich a Veronika Špačkovi. 
1. hráli na Velikonočním koncertu v Husově sboru – Josef Prokop na varhany, Bedřich 

Hejsek na trubku a zpívala Jana Jehličková. 
2.byla ve vstupní místnosti Městského muzea zpřístupněnavýstava o časopisuVEDEM 

vydávaným 13 – 16letýmichlapci z tzv. Heimu č. 1 v terezínském ghettu. Výstavu připravila 
Přírodní škola, o. p. s., Praha 7, a Opona, o. p. s. Na vernisáži 5. dubna pronesl úvodní slovo 
ředitel školy Mgr. František Tichý a žáci školy předvedli hru internovaného Hanuše Hachenburga 
„Hledáme strašidlo“ a zazpívali písně složené chlapci z Heimu. V Městském muzeu a v Městské 
knihovně byla následně k podpisu petice požadující udělení Nobelovy ceny za mír Nicholasi 
Wintonovi.Pro 9. ročníky obou základních škol připravila čelákovická studentka Kateřina 
Bartošová a žáci Přírodní školy pracovní dílny zakončené výrobou třídního časopisu 
inspirovaného časopisem VEDEM (příloha č. 10 a, b, c/13). 

3. přednášel Ing. Zdeněk Vacek v Síni Jana Zacha Městského muzea na téma Život 
v Mongolsku. Připravil Klub kaktusářů (příloha č. 11/13) 

5. odpoledne bylamimořádně otevřena Městská knihovna pro akci Hrajeme si 
s Andersenem. 

8. se Rada města mj. zabývala úpravou hřbitova. Uložila zpracovat architektonické 
ztvárnění jeho západní zdi, vyprojektovat novou přístupovou cestu z Rooseveltovy ulice, 
rekonstruovat obřadní síň a zpracovat dendrologické posudky na hřbitovní stromy a na akátovou 
alej vedoucí ke hřbitovu. Schválila ceník rekondičních a sportovních masáží, které rozšíří nabídku 
Pečovatelské služby v Domě s peč. službou v Kostelní ul. č. 26.Rada uložila řediteli Městského 
muzea předložit návrhy řešení péče o sbírky, aby se neopakovala situace ze srpna 2012, kdy 
Muzeum dostalo pokutu od Ministerstva kultury za porušení povinností vlastníka sbírek. 

13. uspořádal 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků další ročník Vejšlapu jarním 
Polabím na trasách pro pěší, cyklisty i rodiny s kočárkem. V cíli v loděnici byl připraven zábavný 
program včetně jízd na pramici. 

19. byla na zahradě MDDM k vidění výstava výtvarných prací na téma „Cesta 
odpadu“ dětí z mateřských škol připravená ke Dni Země.Dopoledního programu se zúčastnilo 
400 dětí z mateřských a základních škol, které se mj. dozvěděly, co se děje s odpady po jejich 
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odložení do kontejneru, a viděly „v akci“ popelářský vůz firmy AVE (příloha č. 12/13). 
20. byla v Městském muzeu zahájena výstava obrazů Eduarda Borovičky (1928 – 

2003).Průvodní slovo měla Helena Roubková, lidové popěvky v podání dívek z pěveckého sboru 
ZUŠ doprovodili Bohumír Hanžlík na klavír a Jan Bláha na klarinet. E. Borovička byl uznávaným 
svářečem v podniku TOS, maloval od r. 1958 a školil se u akademického malíře Josefa Oleksy. 
Motivy olejomaleb představujících průřez celoživotní tvorbou byla česká krajina a Středomoří 
(příloha č. 13 a, b/13). 

20. uspořádalo občanské sdružení czela.net na náměstí oslavusvého 10. výročí nazvanou 
Czela.fest.Hrály kapely YellowSisters, TheKingsizeBoogiemen ad., hrála divadla Samý ženy, a 
Černý Petr, byl připraven dětský program a informační stánek. Večer následovala diskotéka 
v Kulturním domě (příloha č. 14 a, b/13). 

20. vystoupily v Husově sboru pěvecké sbory gymnázií z Brandýsa n. L. a 
zPoděbradv pořadu nazvanémHudba nemusí být jen vážná. 

20. se pochodu Jarní přírodou zúčastnilo na trasách 10 – 50 km 79 turistů, z toho 25 
členů místního turistického oddílu TJ Spartak. 

22. doporučila Rada města nezřizovat v r. 2013 lékařskou službu první pomoci ve městě 
pro její vysokou finanční náročnost a také proto, že brandýská nemocnice je stále v provozu. 
Schválila smlouvu s firmou as4u.cz, s. r. o., Praha 2, na vytvoření nových webových stránek 
města za 182 000 Kč bez DPH. Souhlasila se změnou jízdního řádu autobusové linky č. 405 
Brandýs – Čelákovice – Nehvizdy – Jirny – Úvaly, která již nebude zajíždět do zastávky TOS, 
protože nebyla dostatečně využívána. 

22. a 23. se konala obvyklá jarní sbírka oblečení a obuvi pořádaná Farní charitou 
Čelákovice na děkanství. 

23. přednášel Lukáš Policar v Městské knihovně na témaJemen mezi tradicí a 
modernitou.Spolupracovník evropské sítě dobrovolnických organizací GLEN pracoval 
v Jemenu v nevládním vzdělávacím centru pro dívky. 

24. byla na Městský úřad podána petice za ochranu historického jádra Čelákovic a 
výzva pro zastupitele města, jež požadovala nevydat stavební povolení na stavbu dvou 
čtyřpodlažních obytných domů v Kostelní ul. v místech bývalé sběrny surovin, protože podle 
názoru petičního výboru je projekt v rozporu s územně-plánovací dokumentací města a hrozí 
znehodnocení bezprostředního okolí památkově chráněných areálů fary, kostela a tvrze. Petici 
podepsalo 145 občanů, mluvčím petičního výboru byl zastupitel Milan Tichý. 

24. zasedalo Zastupitelstvo města. Jednalo o několika desítkách návrhů na změnu 
Územního plánu, ponechalo částku 516 Kč na občana a rok za odstraňování komunálního 
odpadu platnou i v r. 2013.Návrh na zřízení funkce místostarosty II byl těsně schválen11 hlasy 
opozice. KSČM, SNK Naše Čelákovice, Volba pro město Čelákovice a ODS nepostavily 
vlastního kandidáta. SNK Evropští demokraté, PRO Č a ČSSD podpořily Ing. Klicperu a 
TOP 09 nominovala radního Tomáše Janáka. Ing. Klicpera dostal 10 hlasů a T. Janák 9 hlasů. 
Přes starostův návrh odložit volbu na příští zasedání prosadila opozice její opakování. V 2. kole 
získal Ing. Klicpera 11 hlasů a byl zvolen místostarostou II. Byla mu přidělena příprava projektu 
zateplení Mateřské školy Rumunská, příprava rekonstrukce kotelen K-6 a K-40 a sledování 
otevřených výzev v ROP Střední Čechy. 

Na 25. připravil Klub kaktusářů přednášku Martina TvrdíkaChile a Argentina 2012 aneb 
Dvakrát přes Andy...v Síni Jana Zacha Městského muzea (příloha č. 15/13). 

27. putovali místní chovatelé při tradičním otvírání lesa do Byšiček. Očekávané májovky 
kvůli suchu nerostly. 

30. uspořádaly symbolické pálení čarodějnic osadní výbory v Sedlčánkách a v Záluží a 
s předcházejícím průvodem čarodějnic městem také MDDM. 

Na konci dubna ozdobili žáci ZŠ J. A. Komenského severní fasádu budovy školy, 
poškozenou sprejery, vlastními obrazy rostlin a živočichů. 
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KVĚTEN 
 
Počasí: Občasné přeháňky z konce dubna se vyskytovaly do 10., ale nebylo chladno: ráno 

+8 °C až +14 °C, odpoledne +15 °C až +25 °C. 11. – 20. bylo jasno až polojasno, ráno + 8 °C 
až +16°C, odpoledne + 16 °C až +26 °C. Poslední dekádu měsíce poznamenala studená fronta 
s vydatnými dešti (26. – 27. pršelo 24 hodin a spadlo 24 mm vody). Ranní teploty se pohybovaly 
od +7 °C do +12 °C a odpolední od +11 °C po +20 °C. Dodavatel tepla do panelových domů 
Q-byt sice ukončil topnou sezónu 9. 5., ale opět musel byty vytápět od 23. 5. do 5. 6. (obdobně i 
v letech 2006 a 2010). 

1. pořádala městská organizace KSČM tradiční oslavu Svátku práce v parku u Městské 
knihovny za účasti krajského zastupitele Ing. Pavla Posoldy a odpoledne májovou veselici na 
zahradě restaurace U Najmanů, kterou navštívil poslanec Ing. Stanislav Grospič. 

4.uspořádal MDDM v Kulturním domě 9. ročník amatérské taneční nepostupové soutěže 
pro děti a mládežČelákovická duběnka. Ve 4 věkových a 5 tanečních kategoriíchsoutěžilo 900 
tanečníků v 105 družstvech před zraky 200 diváků a kamerou Dobrovické internetové 
televize.Taneční skupiny čelákovického MDDM byly úspěšné: V kategoriiModern Dance, Jazz 
Dance do 9 let získaly Piškvorky 2. místo, v kategorii Show Dance do 9 let Lyra 1. místo, Lentilky 
(9 – 12 let) 3. místo av kategorii Discodanceskupina Flash (12 – 15 let) 3. místo. 

7. se starosta Ing. Pátek a radní T. Janák zúčastnili otevření nové výrobní halyfirmy FV 
Plast. 

8. položilo vedení města věnce u pomníku padlých na náměstí u příležitosti Dne 
vítězství; městská organizace KSČM dne 8. u pomníků v Sedlčánkách a v Topolníkácha dne 9. 
v Záluží. Ve svátečním odpoledni dne 8. hrála před radnicí před více než stovkou sedících 
posluchačů Hasičská dechová hudbaz Lysé nad Labem. 

11. byl zahájen Festival Jana Zachau příležitosti 300. výročí narození a 240. výročí 
skladatelova úmrtí. Dlouho byl rok 1699 považován za rok Zachova narození v Čelákovicích, ale 
prokázalo se, že se narodil r. 1713 v Dehtárech v rodině pocházející z Čelákovic. Festival začal 
v kostele Nanebevstoupení Panny Marie koncertem Jan Zach komorní v provedení 
souboruTrifoliumPragense: Ludmila Vernerová – soprán, Lydie Härtelová – harfa a Zdeněk Rys 
– hoboj (příloha č. 16 a, b/13). 

13. nenašli členové Rady městashodu, koho z nominovaných doporučit Zastupitelstvu 
k udělení letošní Výroční ceny města Čelákovic. Pro Věru Gissingovou hlasovali 2 radní (5 se 
zdrželo), pro Jaroslava Špačka 1 radní (2 byli proti, 4 se zdrželi). Radní schválili zvýšení rozpočtů 
mateřských škol od školního roku 2013/14 tak, aby na každé dítě s potřebou asistenta pedagoga a 
s trvalým bydlištěm v Čelákovicích bylo vyčleněno 20 000 Kč na školní rok. V bodě zařazeném 
na návrh radního Ing. Klicpery jednala Rada o odvolání Ing. Studničky z funkce předsedy 
redakční rady Zpravodaje města Čelákovic a o jmenování Ing. Pavloviče na tuto funkci. Obě 
usnesení byla schválena v poměru 4:3 (proti Ing. Pátek, Ing. Sekyra, J. Volfová). Starostavyjádřil 
podiv nad tím, že kandidát na tuto funkci nebyl předem představen, a následně pozastavil výkon 
usnesení Rady a předložil věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva. 

13. přednášel v Městském muzeu Ing. Milan Jirsák z Mochova o tzv. II. pilíři 
důchodové reformy. Přednášku připravilo o. s. Naše Čelákovice. 

15. mělo zasedat Zastupitelstvo města, ale na jednání se dostavili pouze starosta, 
místostarosta I Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, Ing. Studnička a J. Volfová. 15 zastupitelůse 
v předchozích 2 dnech z účasti omluvilo, zastupitel Kolínko svou neúčast oznámil již na 
předchozím zasedání ZM. Starosta konstatoval neusnášeníschopnost Zastupitelstva, navrhl využít 
této příležitosti k interpelacím občanů a vyzval je k zasílání dotazů a podnětů mailem. Podněty se 
týkaly mj. aukcí energií pro občany, dopravy a Městského stadionu. Ing. Studnička vyzval 
neuvolněného místostarostu II Ing. Klicperu k rezignaci z důvodu jehočasové zaneprázdněnosti. 
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V červnovém čísle Zpravodaje vyšla ostrá vyjádření Ing. Pátka, Ing. Studničky a Mgr. Skalického 
k působení Ing. Klicpery ve funkci místostarosty II. 

15. vystoupil taneční obor ZUŠ Jana Zacha v tradičním závěrečném programu, nazvaném 
letosPřekvapený pan Zach. 

15. uspořádalo Mateřské centrum a 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků odpolední 
Setkání rodin v loděnici. 

16. – 31. mohli návštěvníci Městské knihovny spatřitVzpomínkový salón Evy 
Zavadilové, výstavu výtvarných prací, fotografií a dětských prací vytvořených pod jejím 
vedením. Výtvarnice zemřela v dubnu 2012 (příloha č. 17/13). 

16. navštívil město poslanec Ing. Jiří Krátký (ČSSD) a besedoval o odpadovém 
hospodářství a lokální energetice.Setkání připravila komise Rady města proti paroplynové 
elektrárně v Mochově. 

18. byla v Městském muzeu zahájena tradiční výstava výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha, 
tentokrát na téma Příroda kolem nás (příloha č. 18/13). 

18. se v loděnici konalo první celostátní setkání hasičských přípravek. Vedle vlastních 
hasebních zásahů byly na programu vědomostní soutěže pro malé i velké, projížďka v kánoi, 
zadržení pachatele trestné činnosti Městskou policií, vyproštění osob z havarovaného auta 
hasiči.Čelákovické družstvo Tygříci předvedlo požární útok na spadnuvší vrtulník a zásah 
v případě nárazu motocyklu do domu. Setkání zahájil MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského 
kraje. 

18. připravily město a Kulturní dům Setkání na náměstíjako zahajovací program 
čelákovického kulturního léta. Vystoupili Vladimír Mišík a ETC..., Lola běží ad. kapely, folklórní 
soubor Dykyta z Přerova nad Labem a taneční kroužky MDDM. Mediálním partnerem akce bylo 
Radio Beat (příloha č. 19 a, b/13). 

18. se u příležitosti 105. výročí narození malíře Čeňka Jandy konala akce Košíky105x 
jinak. U malířova domku si mohli zájemci vyrobit košíků z proutí, pedigu, textilu, perníku, 
keramiky, drátů, ovčího rouna nebo papíru. 

18. otevřelo Městské muzeum své expozice zdarma v rámciMezinárodního dne muzeí. 
19. vystoupil vokálně-instrumentální soubor dobových nástrojů Chairévedený Josefem 

Krčkem v Husově sboru s pořadem Zpěvy sladké Francie.  
22. zpívala v Síni Jana Zacha se svou tříčlennou kapeloujazzová zpěvačka Jana 

Koubková(příloha č. 20/13). Koncert uspořádal SPČM. 
24. se konala Noc kostelů. V katolickém kostele po podvečerní mši přednášel farář R. 

Scheuch o příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, následoval varhanní koncert Milana Janouška 
a vystoupení písničkáře Slávka Klecandra. V Husově sboru byla k vidění obnovená výstava 
vánočních soutěžních výtvarných prací, i zde hrál varhaník Milan Janoušek. Lenka Švestková 
z Čelákovic, absolventka ZUŠ Jana Zacha a studentka Pražské konzervatoře, zde oslavila své 
vítězství v Pěvecké soutěži Českého rozhlasu 2013 „Česko zpívá“ (příloha č. 21 a, b, c/13). 

29. předal petiční výbor Městskému úřadu Petici za přemístění skříně ovladače 
semaforu umístěné při výjezdu ze sídliště V Prokopě na silnici II/245. 

29. zasedaloZastupitelstvo města. Při hlasování o přijetí dotace na stavbu lávky přes 
Labe za rok 2012 ve výši max. 10 mil. Kčse 12 zastupitelů zdrželo hlasování pro právní nejasnost 
vztahu několika smluv o stavbě lávky, a přijetí dotace tedy nebylo schváleno.  

Zastupitelstvo schválilo dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a 
dalších volnočasových aktivit v r. 2013 v celkové výši 1,506 mil. Kč. 
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Sportovní oddíl/ohlášený 
účel dotace 

Poža-
davek 

Přidělená dotace  

v tis. Kč 

Přiděleno 
celkem v tis. 

Kč 

Dotace I Dotace II 

Aerobic Studio, 
o. s./celoroční činnost 

100 35 36 71 

AVZO TSČ/celoroční 
činnost 

35 13 0 13 

Basketbal Čelákovice, 
o. s./celoroční činnost 

50 26 9 35 

FBK – florbal/celoroční 
činnost 

190 77 9 86 

Orka florbal/celoroční 
činnost, práce s mládeží 

275 200 18 218 

MastersRacing Team, 
o. s./celoroční činnost včetně 
zahraničních soutěží 

80 2 36 38 

1. čelákovický klub potápěčů 
a vodáků/celoroční činnost, 
práce s mládeží, péče o 
sportovní areál 

80 24 18 42 

SK Union/celoroční činnost, 
péče o sportovní areál 

500 130 9 139 

SK Záluží/celoroční činnost, 
péče o sportovní areál 

35 20 9 29 

TJ Spartak/celoroční činnost, 
péče o sportovní areál 

750 214 54 268 

Tenisový klub/celoroční 
činnost, péče o sportovní 
areál 

152 44 9 53 

Volejbalový sportovní 
club/celoroční činnost, péče 
o sportovní areál 

200 52 9 61 

M. B., reprezentant ČR 
v cyklistice (Spastic handicap 
ČR) 

40  7 7 

Součet 2 447 837 216 1 060 
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Rezerva    40 

Rok 2012  2 503 879 200 1 079 

 
Dotace I činila 80 % částky vyčleněné v rozpočtu města a byla rozdělena podle velikosti 

členské základny se zvýhodněním dětí a mládeže do 18 let, dotace II byla rozdělena podle 
výsledků v roce 2012. 

 
Organizace/účel dotace Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

MO Českého rybářského svazu/celoroční činnost 50 30 
ZO Českého svazu chovatelů/celoroční činnost 
+ Mykologický kroužek 

70                
16 

42            
3 

ZO Českého zahrádkářského svazu/celoroční činnost 8 8 
Dlouhá cesta, o. s./celoroční činnost 25 10 
Junák, středisko Čelákovice/celoroční činnost 120 70 
Klub přátel Jana Zacha, o. s./celoroční činnost 100 25 
Mateřské centrum, o. s./celoroční činnost 60 30 
Myslivecké sdružení Čelákovice/zábavně-vzdělávací akce pro mládež 10 3 
Občanské sdružení míčových kouzelníků/celoroční činnost 30 3 
Rodinné centrum Routa, o. s./celoroční činnost 60 32 
ZO Sboru dobrovolných hasičů/celoroč. činnost s mládeží, 1. celore- 
publikové setkání hasičských přípravek 

40 40 

Sojka, spolek mladých, o. s./celoroční činnost 10 5 
Spolek pro varhanní hudbu, o. s./celoroční koncertní a osvětová 
činnost 

60 35 

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

50 40 

Naše Čelákovice, o. s.* 30 10 

Celkem 739 386 

Rok 2012 755 376 

*Dotace o. s. Naše Čelákovice ve výši 10 tis. Kč byla schválena až na zasedání ZM 26. 6. 2013. 
Celková výše dotací tedy dosáhla 1,516 mil. Kč. 

 
Projekty, jiné zájmové a vzdělávací aktivity/účel dotace Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

Náboženská obec CČsH Čelákovice/celoroční činnost centra pro děti, 
klubu seniorů a pěveckého sboru 

25 10 

MUDr. Michaela Petišková/oslavy výročí Jana Zacha 110 40 
Sbor Církve bratrské Čelákovice/celoroční činnost dětského klubu 
s výukou angličtiny 

40 10 

Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o./kurzy pro seniory a tematické trhy 40 10 
Celkem 215 70 

Rok 2012 151 54 
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Zastupitelstvo dále projednalo uplatnění sistační pravomoci starosty města vůči usnesení 
Rady města o odvolání předsedy redakční rady Zpravodaje města Čelákovic Ing. Petra 
Studničky ze dne 13. 5. 2013. Podle PhDr. Tiché by v čele redakční rady měl stát někdo mimo 
politické půtky, zklidnit situaci a vést časopis informační, bez osobních emotivních útoků. 
Zastupitelstvo potvrdilo 12 hlasy usnesení Rady města. 

30. – 31. se konal 5. ročník záchranářské soutěžeDne pro záchranu života(po čtvrté 
v Čelákovicích) pořádaný VOŠ, SOŠ a ZŠ MILLS, s. r. o. 

31. oslavil Městský dům dětí a mládeže nadcházející Den dětí Barevnou olympiádou na 
zahradě MDDM. 

V květnu byla kolaudací po 11měsíčním zkušebním období uvedena do trvalého provozu 
intenzifikovaná čistírna odpadních vod. Zkušební provoz hodnotila od července 2012 do 
února 2013 firma Aqua-contact Praha, v. o. s., a čistírna prospěla „na výbornou“. 

 
 

ČERVEN 
 
Počasí:Chladný a deštivý konec května se protáhl do 4. Vydatně pršelo (47 mm vody), 

ráno bylo od +8 °C do +13 °C, odpoledne od +10 °C do + 16 °C. Od 5. do 16. bylo jasno až 
polojasno, ráno od +10 °C do +17 °C, odpoledne od +18 °C do +27 °C. Vpád horkého 
afrického vzduchu 17. – 20. vyhnal ranní teploty na +17 °C až +24 °C a odpolední dokonce na 
+35,3 °C dne 20. Noci na 19. a 20. červen byly tzv. tropické, tj. teploty neklesly pod +20 °C 
(minima byla +20,61 °C, resp. +21,67 °C). Oblačnost a bohaté srážky (24. – 25. celkem 55 mm 
vody) v poslední dekádězpůsobily také pokles ranních teplot na +18 °C až +8 °C a odpoledních 
na +25 °C až +14 °C. 

Počátkem měsíce způsobily vydatné deště povodeň na Labi a Výmole, jež na Labi 
dosáhla naštěstí jen 2. stupně povodňové aktivity a voda zůstala v korytu. Příval vody se podařilo 
zvládnout úplně zvednutým jezem při vyrovnané hladině nad i pod jezem. 2. červnabyl zastaven 
přívoz, 3. červnaprotékalo řekou 516 m3/s, v Brandýse vlivem vody z Jizery 750 m3/s. Na 
Výmolemusela být v Sedlčánkách za novou obytnou zónou postavena 100m hráz, na niž byl 
spotřebován tzv. sáňkovací kopec, Další hráz se stavěla v poli u Cucovny. 6. červnauž byly Labe a 
Výmola v normálu, 7. červnazačal znovu jezdit přívoz. Náklady na záchranné práce dosáhly asi 
100 000 Kč.V srpnu odstranil podvodní dozerpovodňové usazeniny v korytě řeky a upravil 
plavební hloubku na 2,2 m (příloha č. 22/13). 

1. připravily oslavu Dne dětí osadní výbor v Sedlčánkách a o. s. Domeček Ve Skále a 
Výtvarná dílna Labyrint s mottem Jak si hrály děti před 100 lety. 

5. rezignovala předsedkyně komise Místní agenda 21 Jana Slováková. 
7. byly zveřejněny výsledky hodnocení návrhů na nový Územní plán města Čelákovic. 

1. místo získal návrh skupiny Ing. arch. Jitky Fikarové z Ústí nad Labem. 
8., 9., 11. a 12. zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů sbírku pro postižené 

povodnív obci Křešice. 10. proběhla sbírka města a Farní charity Čelákovice. Čisticí, dezinfekční 
a úklidové prostředky, rukavice, holínky, nové ložní prádlo a nové oblečení bylo předáno 
Českému červenému kříži v Mělníku. Finanční sbírku na pomoc postiženým povodní provedly 
také Diakonie a misie Církve československé husitské. 

10. připravil SPČM v Městském muzeu besedu se známou spisovatelkou pod názvem 
Když se řekne Irena Fuchsová. 

10. zasedala Rada města. Čtyři radní, kteří v květnu prosadili odvolání předsedy redakční 
rady ZMČ Ing. Studničky, předložili několik usnesení, jež konstatovala, že ZMČ není dostatečně 
objektivní a vyvážený, slouží k propagaci jedné politické skupiny a články starosty města slouží 
k jednostranné polemice. Požadovala zveřejňování pravdivých a nezkreslených informací a 
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srozumitelný obraz o alternativách pro různá rozhodování. Rada odvolala Ing. Studničku a další 
tři členy redakční rady a jmenovala dva nové. Odvolaní Ing. Petr Studnička, Miroslava Šimonová, 
Vladislav Švestka a Jarmila Volfová se protidůvodům ohradili v prohlášení otištěném 
v červencovém čísle ZMČ. 

10. byla Městskému úřadu doručena Petice za navýšení kapacit v mateřských školách 
v Čelákovicích zřizovaných městem. 54 podepsaných občanů, převážně ze Sedlčánek, 
navrhovalo zvýšit počty dětí ve třídách, umístit montované buňky na pozemcích mateřských škol 
a nabídlo příspěvek rodičů nepřijatých dětí na vybavení nových tříd. Za petiční výbor byly 
uvedeny Lenka Krojidlová, Šárka Škovronková a Zuzana Libánská. 

14. – 16. vystavilo na jarní okresní výstavě zvířat na děkanství46 chovatelů celkem 104 
králíků, 71 ks drůbeže, 110 holubů, dále nutrie, obojživelníky, plazy, akvarijní rybky, zakrslé 
holandské kozičky, medvídky mývaly ad. Přišlo 1 001 návštěvníků, z toho 554 dětí zdarma.Místní 
chovatelé získali 14 čestných cen. 1. místo získala Olga Vašíčková za brněnského voláče a Petr 
Bajer za husu českou a 2. – 3. místo Petr Bajer za brněnského voláče (příloha č. 23 a, b/13). 

15. se v rámci zachovského festivalu konalkoncert souboru Musica Florea řízeného 
Markem Štrynclem a pěveckého sboru CollegiumFloreumDuchovní tvorba Jana Zacha za 
účasti ředitelky odboru církví Ministerstva kultury Pavly Bendové (Ministerstvo také festival 
dotovalo). V premiéře zaznělo Zachovo Requiem g moll, dále sborové kompozice, koncert pro 
flétnu a orchestr D dur (příloha č. 24/13). 

17. vzala Rada města na vědomí stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že 
město postupovalo při schválení změny technologického postupu stavby lávky přes Labe 
v souladu se zákonem (viz Zastupitelstvo města 1. 10. 2012).  

18. uspořádalo rodinné centrum Routa na zahradě MDDM Zahradní slavnost s oslavou 
Dne rovnosti žen a mužů. Slavnost nabídla soutěže, pěvecká a taneční vystoupení a výtvarné 
dílny (příloha č. 25/13). 

21. byla ve vstupní místnosti Městského muzea otevřena retrospektivní výstava Dvojí 
výročí muzea. R. 1903 muzeum vzniklo a 21. 6. 1983 byly otevřeny expozice v tvrzi po její 
10leté rekonstrukci vedené tehdejším ředitelem muzea Jaroslavem Špačkem (příloha č. 26 a, 
b/13). 

22. se konala tradiční Muzejní noc se Svatojánskou divadelní poutí.Divadelní scéna 
ZUŠ Jana Zacha a Divadelní soubor J. K. Tyl sehrály na nádvoří Muzea10 představení, rozsáhlý 
program dále připravily Městská knihovna, SPČM, MDDM a Spolek pro varhanní hudbu. 
Jmenujme komentované prohlídky muzea a Husova sboru, ukázku laboratorní práce na 
archeologickém pracovišti muzea, výstavu obrazů afrických tvůrců, soutěže, pracovní dílny 
v knihovně, soutěže k výročí muzea a knihovny, odpolední varhanní koncert Milana Janouška 
v římskokatolickém kostele, ukázky pletení košíků, rodinné loutkové divadlo Jana Karpaše, 
projekci filmu „Z popelnice do lednice“ o plýtvání potravinami. Počet návštěvníků muzea se 
odhaduje na 630, knihovny na 140 a Husova sboru na 70 (příloha č. 27 a, b, c/13). 

18. – 23. byloupraveno bezprostřední okolí rekonstruované sochy sv. Jana 
Nepomuckého v Kostelní ul. Socha byla ze tří stran obklopena netradičními travinami a lučními 
rostlinami podlenávrhu firmy JENA. Přední strana podstavce sochy byla s chodníkem spojena 
rozšiřující se mlatovou cestou pískové barvy, kterou lemují lavičkyvyrobené z cizokrajného dřeva 
podle návrhu Ing. arch. Tichého a osazené začátkem července. Výsadba stála 11 583 Kč, 2 lavičky 
a 2 odpadové koše 48 874 Kč. 

23. koncertoval v Husově sboru varhaník Milan Janoušek a kvartet Pražských pěvců. 
24. byla Městskému úřadu předložena petice s 656 podpisy požadující obnovení 

dětského hřiště v lokalitě Na Stráni. 
25. – 28. zasáhla Labe druhá povodeň. Při 1. stupni povodňové aktivity dosáhl průtok 

26. června 486 m3/s. 
26. byla Městskému úřadu předánapetice podepsaná 423 občany převážně ze Sedlčánek a 
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Záluží, jež vyzývala zastupitele, aby neodvolávali z funkcí starostu Ing. Pátka a 
místostarostu I Ing. Sekyru, aby „Zastupitelstvo města zjednalo nápravu v komunikaci a 
podpoře projektů potřebných pro občany města“ a aby se zastupitelé vyvarovali vzájemných 
konfliktů. Pod peticí byl podepsán Petr Kabát, předseda osadního výboru Sedlčánky. 

26. zasedalo Zastupitelstvo města. O rozruch se v úvodu postaral návrh zastupitelky 
Novotné zařadit do programu bod změny v Radě města, neboť mnozí z desítek hostů, kteří 
jednak přišli podpořit starostu a jednak žádat výstavbu nového veřejného osvětlení v Záluží, si ho 
vyložili jako návrh k odvolání starosty. K eskalaci napětí přispěla neochota iniciátorů tohoto bodu 
projednat ho jako třetí v pořadí. Došlo až na urážlivé výkřiky z míst pro veřejnost, směrované 
vůči zastupitelům volební strany PRO Č, které však řídící schůze nechával bez povšimnutí.  

Jádrem sporu, zda stavět veřejné osvětlení v Záluží, nebo ne, byla skutečnost, že by 
mohlo být poškozeno pozdější výstavbou kanalizace, jak poukazovali opoziční zastupitelé. ZM 
nakonec doporučilo Radě města zrušit usnesení, kterým revokovala zahájení výběrového řízení na 
výstavbu veřejného osvětlení v Záluží, a deklarovalo vůli zahájit stavbu v r. 2013. ZM sice 
schválilo závěrečný účet a účetní závěrku za r. 2012, ale s upozorněním, že do budoucího 
hospodaření města může negativně zasáhnout řešení dosud nevyplacené dotace na rekonstrukci 
náměstí až do výše 13 mil. Kč. ZM dále schválilo roční příspěvek na provozní výdaje Místní akční 
skupiny Střední Polabí, o. s., ve výši 5 Kč za každého obyvatele města. Neúčast 16 zastupitelů na 
zasedání 15. května se promítla do nesouhlasu s úhradou nájemného ve výši 5 000 Kč za sál 
v CMC při projednávání úpravy rozpočtu č. 5, ale ta byla nakonec schválena. 

ZM projednalo návrhy na udělení Výroční ceny města za rok 2013. Nominaci Věry 
Gissingové, rozené Diamantové, podpořilo 29 občanů města, dále mj. filmový režisér Matej 
Mináč a předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, nominaci Jaroslava Špačka 
podpořilo 33 občanů města. Komise Rady města pro kulturu, sport a cestovní ruch ani Rada 
města nepřijaly v této věci doporučení podpořené nadpoloviční většinou všech hlasů. PhDr. 
Tichá navrhla neudělit letos cenu vůbec vzhledem k „tanečkům“, které nominaci provázely, příp. 
udělit cenu oběma sestrám Gissingovým. Návrh ocenit Věru Gissingovou,roz. Diamantovou,byl 
přijat 13 hlasy, 8 zastupitelů se zdrželo hlasování. 

Jednání bylo poznamenáno trvalým napětím mezi starostovou skupinou a opozicí, 
častými osobními invektivami, především při projednávání změn v Radě města, výstavby 
veřejného osvětlení v Záluží, založení o. p. s. Čelákovická sportovní, úpravy rozpočtu č. 5 a 
závěrečného účtu města za rok 2012. Zároveň došlo na vulgární výkřiky z prostoru pro veřejnost 
a po výhrůžkách, že někteří zastupitelé budou za svůj postoj fyzicky napadeni, byla povolána 
Městská policie. 

29. byla v Městském muzeu zahájena výstavaJiříHanžlík – Retrospektiva, již připravili 
Tomáš Böhm, Josef Moravec a malířův vnuk Zbyněk Drozda. Členové Komorního souboru 
Bohumíra Hanžlíka přednesli holywoodské melodie, vystoupil malířův přítel Lubomír Houska 
(příloha č. 28/13). 

29. proběhl v loděnici 4. ročník divadelníhoFestivalu kašparů, jejž připravily výtvarnice 
Lucie Třešňáková a Jana Šindelářová. Vystoupila amatérská divadla (např. Divadlo od paty až 
k hlavě, Samý ženy, divadelní soubor z Lázní Toušeň),na programu byly pracovní dílny, soutěže, 
vodní bitva, vystoupení fakíra, autorské čtení a výstava fotografií (příloha č. 29/13). 

V červnu se na trhu objeviloDVD s dokumentárním filmemČelákovice vydané místní 
firmou STUDIONEST, s. r. o. 34minutová procházka městem byla doprovázena komentářem 
vyjadřujícím mnohdy subjektivní názory autorů na současné dění ve městě.  

V červnu vydalo město nákladem 8 000 výtisků brožuru „Čelákovice. Procházka 
městem“ prodávanou za cenu 20 Kč.Čtenáře seznámila s historií města, popisovala radnici, 
kostely, tvrz akrajinu Čelákovicka, na mapce bylo zakresleno 39 významných míst města. 
Nechyběly tipy na výlety do okolí a seznam kulturních, sportovních, restauračních a ubytovacích 
zařízení. 
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V červnu byl opět spodní vodou zaplaven sklepní sklad knih v Městské knihovně. Při 
odčerpávání vody a vynášení knih pracovaly nejen knihovnice, ale i jejich rodinní příslušníci.  

 
 

ČERVENEC 
 
Počasí: Do 23. byl měsíc typicky letní, ale suchý. Při převážně jasné obloze bylo ráno od 

+13 °C do +18 °C, odpoledne od +22 °C do 31 °C. Od 24. převládla proměnlivá oblačnost, 
přeháňky a bouřky, avšak teploty neklesly a dosáhly maxim: dne 28. vystoupily na 37,89 °C. 

Čelákovické kulturní létonabídlo posluchačům v zahrádce Taverny Athény koncerty 
kapel Muzika v náladě Zdeňka Švancara, Goodfellas, Druhej dech L. Weyrostka, Feferon 
JanaFerlese, Dekameron a četné diskotéky. 

6. se ve městě zastavili cyklisté a in-line bruslařipři 3. etapě Tour de Labe pro všechny 
2013 z Nymburka do Neratovic. Seznámili se s projektem lávky. 

8. Rada městamj. schválila smlouvu s firmou Granit Lipnice, s. r. o., o úpravě okolí 
kašny na náměstí 5. května za 96 284,54 Kč (zásah měl zamezit nežádoucímu výtoku vody 
z přepadu kašny mimo jímku; voda tekla často až do 10 m vzdáleného kanálku). Rada schválila 
název Maják pro Dům s pečovatelskou službou, který si vybrali sami klienti. Zastupitelka PhDr. 
Tichá adresovala Radě písemný protest proti průběhu jednání Zastupitelstva města 26. 6. 2013 a 
reagovala zejména na verbální útoky na svou osobu z prostoru pro veřejnost. Radní Mgr. Bodlák 
v této souvislosti doporučil neprodávat v restauraci Athény alkohol v době zasedání ZM.   

Od 16. 3. do 10. 7. přepravil přívoz přes Labe celkem 13 900 osob, z toho 5 100 dětí, 
5 400 bicyklů, kočárků a psů a 6 motocyklů. 

17. bylo městu doručeno rozhodnutí ROP Střední Čechy ouplatnění finanční korekce 
výdajů na veřejnou zakázku Revitalizace náměstí 5. května ve výši 1 586 468 Kč z důvodu 
pochybení zadavatele.  

19. 7. – 2. 8. podnikli bývalí žáci místního gymnázia Ondřej Němeček(21 let) a Ondřej 
Holzman (20 let) cestu do letoviska Makarska v Chorvatsku na 20 let starých mopedech Jawa 
210 známých jako Babetta. Cesta tam přes Rakousko a Slovinsko trvala 7 dní, zpáteční cestu 
zvolili cestovatelé kratší – přes Maďarsko a Slovensko. Jako přídavek pokořili nejvyšší horu 
pohoří Biokovo (1762 m). Ujeli2 970 km při spotřeběbenzínu 1,8 l/100 km, náklady na cestu se 
vešly do 7 000 Kč. Ve Slovinsku museli rozebrat přidřený motor a nechat si napevno přivařit 
šlapku, na zpáteční cestě byl poslední, 15. den využit 10kg rezervní motor pro výměnu prasklé 
spojky (příloha č. 30/13). 

22. zasedala Rada města. V úvodu navrhli 4 radní přerušit jednání, aby se mohla nejdříve 
konat valnáhromada Q-byt, s. r. o., kterou tvoří členové Rady města. Byli odvoláni jednatelé 
Ing. Pátek a Ing. Sekyra a do funkcí zvoleni T. Janák a PaedDr. Rýdlo, byla odvolána dozorčí rada 
vedená Petrem Polnickým a jmenována nová vedená Ing. Václavem Kadlečkem. Podle radního 
PaedDr. Rýdla byla změna projednána v bloku 16 zastupitelů. P. Polnický v ZMČ 10/2013 
dokládal, že bývalé vedení Q-bytu aktivní politiku provádělo a že mimořádná valná hromada byla 
v rozporu se stanovami svolána bez pozvání stávajících členů dozorčí rady a ředitele Q-bytu. 

Po 15 minutách schůze Rady pokračovala. Nejdůležitějším bodem byl dopis Auditního 
orgánu Ministerstva financí ČR z 1. 7. 2013, jenž konstatoval, že komise hodnotící nabídky na 
rekonstrukci náměstí 5. května akceptovala vítěznou nabídku překračující předpokládanou 
hodnotu plnění zakázky. Město bylo proto potrestáno snížením dotace o 10 %, tj. o 1 586 468 
Kč. Rada následně uložila tajemníkovi a vedoucí odboru starosty zajistit do 31. 8. 2013 zprávu o 
právním postupu při řešení vzniklé škody u externí advokátní kanceláře a pro příští zasedání 
Zastupitelstva města připravit všechny podklady k věci. 
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SRPEN 
 

Počasí: Na rozdíl od jasného července byl srpen oblačný a občas deštivý. Do 6. 
přesáhlopočasí konce července s vysokými teplotami, bouřkami a srážkami (+36,44 °C dne 3.). 7. 
– 18. se ranní teploty pohybovaly od +12 °C do +20 °C a odpolední od +20 °C do +31 °C. 19. – 
31. se již ochladilo na ranních +15 °C až +12 °C a odpoledních +16 °C až +25 °C. 

2. byl zahájen jednosměrný provoz v ulicích J. A. Komenského (od náměstí), V Zátiší a 
Vančurově (od ulice J. A. Komenského). Cílem této úpravy bylo zlepšit průjezdnost ulic v ranní a 
odpolední špičce, kdy desítky automobilů přivážejí, resp. odvážejí děti z Mateřské a Základní 
školy, zlepšit parkovací možnosti a zvýšit bezpečnost dětí. 

7. schválilaRada města smlouvu s firmou MSV Liberec, s. r. o., na vybudování 
bezbariérového přístupu do budovy Radnice II (výtahu) za 1 924 557 Kč bez DPH. Schválen byl 
také dodatek č. 3 ke smlouvě s Metrostavem, a. s., podle něhož činí konečná cena lávky přes Labe 
32 524 563 Kč bez DPH. 

Rada města zasedala také 12. Poměrem 4:3 přijala usnesení, že na udělení finanční 
korekce za chybně provedené výběrové řízení mají vinu i kolektivní orgány města a že je nutné 
uplatnit nárok na náhradu školy způsobené městu. Rada k tomu zřídila komisi korekce dotace 
Revitalizace náměstí a jmenovala 7 jejích členů v čele s Ing. Klicperou. Rada odstoupila od 
smlouvy o nájmu a provozování pátečních trhů pro neplacení nájemného a zrušila komise 
Poradní sbor občanů a Místní agenda 21 z důvodu jejich nečinnosti. 

15. byly spuštěny nové webové stránky města. Redakční systém umožnil např. zasílání 
aktualit na registrovaný e-mail a integrovaný kalendář akcí umožňující registrovanýmsubjektům 
vkládat do něho informace. 

17. se konaly poslední sobotní farmářské trhy na náměstí. 
17. uspořádal SPČM 6. ročník pouťových oslav navštívených odhadem 1 500 

lidmi.Vláčekpřepravil 167 dětí a 275 dospělých, v nabídce byla jízda na koni, výtvarná dílna 
v knihovně, dětské atrakce, letové ukázky dravců, prodejní stánky tradičních řemesel a výstava 
Letecko-modelářského klubu. Divadlo Bez hranic sehrálo loutkovou pohádku O Petříčkovi. 
Večer uspořádal Spolek pro varhanní hudbu v římskokatolickém kostele poutní koncert 
souboru SocietasMusicalis, jenž představil barokní mariánskou hudbuAlberika Mazáka, A. 
Michny,Josefa Antonína Plánického ad. (příloha č. 31 a, b/13). 

22. se starosta Ing. Josef Pátek a zastupitel Ing. Petr Studnička zúčastnili slavnostního 
vztyčení praporů všech 88 měst na Labi v Dessau-Roßlau za účasti zástupců více než 50 
českých a německých měst. 

22. zemřela v Aucklandu na Novém Zélandu Eva Haymanová, roz. Diamantová 
(*1924), starší sestra Věry Gissingové. Sestry žijící v Čelákovicích patřily k tzv. Wintonovým 
dětem zachráněným r. 1939 před německým nacismem. Eva se jako žena anglického 
lékařepřestěhovala r. 1957 na Nový Zéland, kde pracovala jako vysokoškolský pedagog, 
překladatelka a spisovatelka. R. 1992 vydala knihu By the Moon and the Stars, v níž zpracovala 
svůj válečný deník. 

24. uspořádal Nohejbalový oddíl TJ Spartak 12. ročník Mistrovství ČR jednotlivců žen. 
Čelákovické hráčky postoupily pouze do osmifinále (Mojdlová, Pěčková, Vokounová, 
Kadeřábková). Vyhrála Fišerová z Českého Brodu. 

30. byl založen Místní klub Strany soukromníků České republiky v Čelákovicích. 
Jeho předsedou se stal Ing. Josef Knap. 

31. se v Čelákovicích konalo 45. Mistrovství ČR trojic mužů.Spilka, Vrtiška a Vedral o 1 
bod nedosáhli na semifinále. 

31. proběhl již 17. ročník dětskéhosportovního dne – loučení s prázdninami 
pořádaného MO KSČM, letos pod heslem Kdo si hraje, nezlobí. Na 200 dětí čekaly soutěže, 



16 
 

pohádkové postavy, ukázka zadržení pachatele městskými policisty a závěrem pěnová koupel 
připravená místními hasiči (příloha č. 32/13). 

31. se rozburácel tradiční Statek Fest.Hrály místní kapely Marty & Honza UK a 
T.M.Z.T.M., dáleTheSlowFingers, FlatFive, Continue ad. 

 
 

ZÁŘÍ 
 
Počasí:Měsíc byl oblačný, s častými přeháňkami. Do 7. bylo ráno +17 °C až +12 °C a 

odpoledne +18 °C až +27 °C. 8. – 16. dosáhly odpolední teploty jen +8 °C až +16 °C. 17. – 30. 
klesaly ranní teploty od +14 °C k +2 °C a odpolední se dostávaly jen k +13 v až +17 °C. 

1. nastoupilo do prvních tříd obou základních škol ve městě 166 dětí. 
1. začala firma Ekolandia, s. r. o., provozující mj. školku v Jiráskově ulici, vařit 

obědyv provozovně v Sedláčkově ul. č. 48 (kapacita až 1 000 porcí denně). Její filozofií byla 
zdravá domácí kuchyně, čerstvé a trochu pozapomenuté suroviny (pohanka, jáhly, kroupy). Do 
škol a firem v Čelákovicích dovážela obědy v termoizolačních obalech za 68 Kč.  

6. hrály v Kulturním domě kapely Imodium, Lola běží, Nanosféra ad.narockovém 
festivalu „Zpátky do škol“. 

V září byla ve vstupní místnosti Městského muzea přístupná výstava Free World aneb 
Svobodné světy mladého umělce Tomáše Speváka. Absolvent Fakulty výtvarných umění 
VUT v Brně vytváří kombinace věcí a prostorů ve zvláštních souvislostech s využitím specifické 
barevnosti (příloha č. 33 a, b/13). 

7. se na zahradě MDDM konal Festival volnočasových aktivit. Ukázky činnosti 
předvedly nejen MDDM ale i Výtvarná dílna Labyrint a Mateřské centrum, vystoupila skupina 
T.E.T.R.I.S., kapely a taneční skupiny (34/13). 

7. se v 51. ročníku Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém v Houšťce umístili 
čelákovičtí běžci Ondřej Brada s 15 660 m na 4. místě a Radovan Kerlík s 14938 m na 6. místě. 

7., při konání tenisového turnaje dvojic „Pánkův memoriál“,byly v Tenisovém klubu Na 
Nábřeží vystaveny Davisův pohár a Pohár federace, které čeští tenisté a tenistky získali v roce 
2012. Zapůjčení od Českého tenisového svazu bylo zpoplatněno, pomohlo město částkou 
5 000 Kč a další sponzoři. Poháry siprohlédlo asi 450 zájemců (příloha č. 35 a, b/13). 

7. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy Vývoj městské krajiny zachycující 
historický vývoj, současnost a možný rozvoj města podle nové územního plánu. Průvodcem 
výstavou byla autorka Ing. arch. Renata Fialová. Výstava byla zakončena 29. září swingovým 
koncertem (příloha č. 36/13). 

9., v den 10. výročí otevření Městské bazénu, měli plavci vstup zdarma.Za 10 let si 
přišlo zaplavat 580 700 občanů, z toho 193 600 volně příchozích. 

11. zasedala Rada města v počtu čtyř členů. Neprojednala zápis ze schůze komise 
korekce dotace a radní Ing. Klicpera reagoval oznámením o svolání mimořádné schůze Rady 
města. Ta se sešla dne 16. za účasti radních Ing. Klicpery, Mgr. Bodláka, T. Janáka a PaedDr. 
Rýdla a předložila návrh na řešení odpovědnosti za škodu způsobenou městu v zadávacím řízení 
na zakázku Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích. Odmítli pro údajnou neobjektivnost 
Memorandum AK Kubík Partners a pověřili zpracováním právního stanoviska AK Brož Sedlatý, 
s. r. o., Praha 3. Všechna usnesení této schůze byla po obdržení dopisu odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitraČR z 23. září zrušena. 

13. byla městu doručena Petice za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých 
topolů u náhonu Labe (5 stromů na pravém, tj. ostrovním břehu). Protože se jednalo o kácení 
topolů na pozemku Povodí Labe, s. p., byla petice podepsaná 123 občany postoupena 
Městskému úřadu v Brandýse n. L.-Staré Boleslavi. Městu se podařilo prosadit vysazení 13 
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vzrostlých balových stromů jako náhrady (příloha č. 37/13). 
Podzimní výstavu zvířat13. – 15. navštívilo 1 284 zájemců, z toho 842 dětí. 54 

chovatelůvystavovalo mj. 113 králíků, 180 holubů, 105 ks drůbeže. Místní chovatelé získali 24 
čestných cen (příloha č. 38 a, b/13). 

14. uspořádali vodáci Dětský cyklistický den se závodem. 
17. se ve výstavní síni Městského muzea konala beseda k probíhající výstavěVývoj 

městské krajiny Čelákovic, jíž se zúčastnili ocenění účastníci soutěže o návrh na zpracovatele 
nového územního plánu, vedoucí odborů rozvoje města a výstavby, zastupitelé, podnikatelé ad. 
zájemci. 

19. – 22. uspořádal Spolek houbařů výstavu hub v Tam Tam baru v Kostelní ul. č. 43. 
20. uspořádala Místní akční skupina Střední Polabí, o. s., soutěže a výtvarnou dílnu před 

Kulturním domem pod názvem Kde bydlíme, kde žijeme... aneb Zábavné odpoledne 
s MASkou. Cílem setkání bylo také seznámit občany s činností Místní akční skupiny. 

21. uspořádali rybáři rybářský den pro děti i dospělé na parcele nad zdymadlem. 
Soutěže pro děti byly doplněny semináři pro dospělé a rybářskou expozicí. 

23. schválila Rada městasmlouvu s firmouBonita Group Service, s. r. o., Tišnov, na 
plnění 1. části veřejné zakázky Dětské hřiště Na Stráni za 811 032 Kč a ustavilo komisi pro 
prošetření pokut udělených Městskému muzeu v čele se zastupitelkou Mgr. Lenkou Grygarovou.  

24. se v muzeu konala beseda Zapojení občanů do procesu tvorby nového územního 
plánu. 

25. – 26. jednalo Zastupitelstvo města.Projednávání odpovědnosti za škodu 
způsobenou městu při zadávacím řízení na Revitalizaci nám. 5. května vyvolalo bouřlivou 
diskusi.Starosta poukázal na zodpovědnost firmy ML Compet, a. s. Zastupitelstvo schválilo 15 
hlasy „balík“ usnesení: mj. odmítlo právní stanovisko AK Kubík Partners, advokátní kancelář, s. 
r. o., zadané starostou města, z důvodu neobjektivnosti a schválilo smlouvu s Advokátní kanceláří 
Brož, Sedlatý, s. r. o., ve výši 50 000 Kč o zpracování právního stanoviska kzodpovědnosti za 
škodu. 5 zastupitelů tvořících zbytek rozpadlé koalice si stěžovalo, že od předkladatele návrhu 
radního Ing. Klicpery návrh smlouvy nedostalo. 

Po půlnoci navrhl zastupitel Ing. Ryneš odvolat místostarostu IIng. Sekyruza nezvládnutí 
rekonstrukce náměstí a nečinnost ve věci Městského stadionu. Starosta reagoval návrhem na 
přechodné složení Rady města do voleb (5 koaličních zastupitelů + Ing. Klicpera a PaedDr. 
Rýdlo), jenž nebyl schválen. Místostarosta Ing. Sekyra byl odvolán 12 hlasy a rovněž 12 hlasy byl 
do funkce místostarosty I zvolen Milan Tichý jako neuvolněný. S poukazem na nemožnost řídit 
město s 2 neuvolněnými místostarosty starosta Ing. Pátek rezignoval a vyzval k převzetí 
odpovědnosti za řízení města 16člennou koalici. Následně se vzdali svých funkcí také předseda 
finančního výboru Ing. Studnička a radní J. Volfová. Na návrh radního Ing. Klicpery byla zřízena 
funkce uvolněného radního a do ní zvolena 14 hlasy zastupitelka PhDr. Tichá. V následujících 
dnech potvrdil bývalý starosta svůj záměr znovu kandidovat v příštích obecních volbách a 
usilovat o post starosty (příloha č. 39/13). 

26. přednášel v Městském muzeu Ladislav Horáček na téma Albánie očima manažera 
ČEZu a novinky o rodu Sulcorebutia. Setkání připravil Klub kaktusářů (příloha č. 40/13). 

26. odmítla Rada města memorandum AK Kubík Partners jako neobjektivní a schválila 
zpracování právního stanoviska AK Brož, Sedlatý, s.r.o., Praha 3. Tím opět vstoupila v platnost 
dříve zrušená usnesení Rady z 16. září. 

Dny od 30. září do 4. října byly v Městské knihovně věnovány celostátnímu Týdnu 
knihovens mottem „S námi jen allinclusive!“. Jeho součástí byla výstava Hračky ze staré skříně a 
domácí dílny, již obeslalo 43 vystavovatelů, setkání s ilustrátorem Jiřím Fixlem, autorské čtení 
Petra Kukala z jeho knihy Deník muže ve středních letech s doprovodem zpěvačky Lenky 
Švestkové. Knihovnu navštívily stovky zájemců, mj. 22 tříd mateřských a základních škol (příloha 
č. 41/13). 
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ŘÍJEN 
 

Počasí: Dříve než obvykle přišly 1. – 3. ranní mrazíky. Zvětšená oblačnost 6. – 20. 
přinesla vedle přeháněk a deště (10. – 12. spadlo 30 mm vody) také vyšší ranní teploty od +3 °C 
do +10 °C a odpolední mezi +13 °C až +16 °C.Poslední dekáda byla ve znamení babího léta – 
obloha byla až polojasná s příjemnými ranními teplotami od +8 °C do +14 °C a odpoledními 
+14 °C až +23 °C dne 28. 

2. proběhlyStudentské předčasné volby 2013 organizované organizací Člověk v tísni. 
Volit mohli studenti starší 15 let. Na místním Gymnáziuvolilo 90 zájemců, kteří by na prvních 3 
místech rádi viděli TOP 09 (21), Českou pirátskou stranu (16) a ODS (8). Celostátní pořadí bylo 
TOP 09, Česká pirátská strana a ANO 2011. 

5. byla v Městském muzeu vernisáží zahájena výstavaSvět loutek a animovaných filmů 
Jana Karpaše. Akad. arch. Jan Karpaš (1913 – 1984), člen Studia kresleného filmu Bratři v triku 
Jiřího Trnky, žil od r. 1947 v Toušeni a od r. 1965 v Čelákovicích. Ilustrovaldětské knihy, podílel 
se na expozicích výstav EXPO 58 v Bruselu a EXPO 67 v Montrealu, pro čelákovické ochotníky 
vytvořil kompletní výpravu k 6 inscenacím. Doprovodný program k výstavě navštívilo 809 dětí 
školního a předškolního věku při školních akcích (příloha č. 42 a, b, c/13). 

5. zazněly na koncertě Hudební svět Jana Zacha v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
varhanní skladby J. Zacha a jeho současníků. Hráli Josef Prokop – varhany, Miroslav Laštovka – 
trubka. Koncert představil v české premiéře Fugu a moll a dosud zcela neznámou Fugu g moll 
(příloha č. 43/13). 

11. vydalo 7 kandidátů SNK Naše Čelákovice stanovisko k situaci ve městě po změně 
ve vedení města 25. – 26. září. Konstatovalo, že současné řízení města uvolněnou radní a dvěma 
neuvolněnými místostarosty je nedostačující k zodpovědnému řízení města (příloha č. 44/13). 

12. byl otevřen Vědeckotechnický park SVÚM, a. s., v Tovární ul. v areálu bývalé 
firmy TOS. SVÚM, a. s., se zabývá výzkumem a vývojem kovů, plastů a kompozitů. 
V Čelákovicích si vybudoval administrativní sídlo a centrum výzkumu a inovací. Předsedou 
představenstva ústavu byl Mgr. Ivo Hain. 

12. byla ve vstupní místnosti muzea zpřístupněna výstava Výročí Jana Zacha a 30 let 
Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka a v podvečer následoval koncert Komorního 
souboru Bohumíra Hanžlíkas jeho sólisty a hosty v Síni Jana Zacha (příloha č. 45 a, b/13). 

12. úspěšně zvládl Josef Pavlík z Čelákovic (*1972) pod vedením Martina Dvořáka, 
plavce a triatlonisty, havajský triatlon za 10 hodin 32 minut a 12 sekund (příloha č. 46/13). 

13. uspořádali vodáci Vejšlap za polabskými strašidly. 
14. byla ve vestibulu ZUŠ Jana Zacha zahájena výstava Z historie hudebních rukopisů 

a tisků k výročí Jana Zacha. 
16. se konal tzv. Den podnikatelek, při němž 12 žen představilo své aktivity podpořené 

v projektu „Podporujme podnikatelky Polabí!“ 
16. přednášelv Městském muzeu PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D., na téma Jan Zach a 

Čelákovice. 
16. přednášela lingvistka PhDr. Zdeňka Tichá v Městské knihovně o neologismech 

v češtině a o přejímání cizích slov. 
20. předaly uvolněná radní PhDr. Tichá a ředitelka Městské knihovny Soňa 

HusárikováVýroční cenu města Čelákovic paní Věře Gissingové, roz. Diamantové, v jejím 
anglickém domově, v doprovodu kameramana brandýské televize TV ÍČKO. Cena byla 
ztvárněna jako skleněná plastika, symbolizující domov na Labi, se stříbrnou plaketou, zvětšeninou 
otisku pečetidla rychtářského práva primase Pavla Ježdíka z roku 1631.  

20. vystoupili na Podzimním koncertu v Husově sboru varhaník Mikoláš Troup 
z Netolica kvarteto Pražských pěvců. 
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21. vyprávěl Václav Sůra v Městské knihovně o svém pobytu na Pólu chladu v 
Ojmjakonu na Sibiři v březnu 2013, nejchladnějším obydleném místě na Zemi (příloha č. 47/13). 

21. – 22. uspořádala Farní charita podzimní sbírku oblečení, obuvi, hraček, ložního 
prádla ad. Lidé, kteří si ze svého příjmu tyto věci nebyli schopni koupit, si 22. potřebné ošacení a 
obuv vybrali a zbytek byl odeslán na humanitární pomoc. 

21. schválilaRada městasmlouvu se společností  SCREEN ING, s. r. o., Praha 1, na 
vybudování sportovního hřiště V Prokopě za 89 291 Kč vč. DPH. Zabývala se neobvykle 
vysokým účtem za využití služebních telefonů bývalého starosty Ing. Pátka a bývalého 
místostarosty Ing. Sekyry v měsíci září a schválila navýšení ceny za lávku přes Labe na 
32 514 563 Kč bez DPH. 

Na 23. bylo svoláno mimořádné Zastupitelstvo města. Schválilo název „Bratří 
Vlasáků“ pro novou ulici v lokalitě V Nedaninách. Zastupitel Studnička apeloval na zvolení 
starosty, ale z důvodu nepřipravenosti to 16 zastupitelů odmítlo. Bylo stanoveno vzájemné 
zastupování starosty a obou místostarostů a gesce uvolněné radní. Tlak veřejnosti si vynutil nové 
projednání složení vedení města, a tak byla funkce místostarosty I Milana Tichého ustanovena 
jako uvolněná. 12 hlasy byl na návrh KSČM zvolen předsedou finančního výboru zastupitel Ing. 
Ryneš. 

24. konstatovala Rada města, že na základě právního stanoviska AK Brož, Sedlatý, 
s. r. o., ve věci veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ zahájí právní 
kroky proti společnosti ML Compet, a.s. Schválila smlouvu s firmou STRABAG, a. s., Praha 5, na 
stavební práce při rekonstrukci Sokolovské ulice za 11 993 097,40 Kč bez DPH.  

24. přednášel v Městském muzeu Ladislav Šnicero svých kaktusářských objevech 
v Mexiku. Přednášku připravil Klub kaktusářů. 

25. uspořádal Kulturní důmČelákovický rockfest s kapelami Doga, HentaiCorporation, 
TheSwitch ad. 

25. – 26. se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve 
Středočeském kraji postavilo kandidátní listiny 20 politických stran a politických hnutí (v ČR 
celkem 24). 

Kandidovalo 8 občanů města:  
Ing. Milan Moravec, Česká pirátská strana, 7. místo z 22 kandidátů. 
Ing. Josef Knap, inženýrská činnost, Strana soukromníků České republiky, 8/34. 
Ing. Jan Valášek, vedoucí směny v tiskárně, Strana soukromníků České republiky, 19/34. 
Šárka Havelková, pedikérka, Strana soukromníků České republiky, 25/34. 
Hana Machálková, finanční referentka, KDU-ČSL, 17/34. 
Aleš Jánský, razič, Dělnická strana sociální spravedlnosti, 6/34. 
Jaroslav Kop, vedoucí pracovník, Dělnická strana sociální spravedlnosti, 22/34. 
Jaroslav Konečný, živnostník, Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a 

Slezska), 1/29. 
Nikdo z těchto kandidátů nebyl zvolen. 
 
Z 8 900 zapsaných přišlo v Čelákovicích k volbám 5 735 voličů (tj. 64,44 %, celostátně 

59,48 %), kteří odevzdali celkem 5 689 platných hlasů. 
  

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 25. – 26. října:  

Volební strana % hlasů 

v Čelákovicích 

% hlasů 

ve Střed. kraji 

% hlasů 

v ČR 

Česká strana sociálně demokratická 15,69 18,44 20,45 
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Občanská demokratická strana 12,05 8,85 7,72 

TOP 09 17,92 14,64 11,99 

Komunistická strana Čech a Moravy 10,14 14,41 14,91 

ANO 2011 19,33 20,07 18,65 

 
Při volební kampani agitovaly na náměstí volební štáby ANO, Hlavu vzhůru! Na Statku 

se konalo předvolební odpoledne TOP 09. Osobně se představili někteří kandidáti:  Ing. Pavel 
Posoldaa Ing. Zdeněk Štefek (KSČM) byli přítomni při sběru podpisů pod petice požadující 
revizi církevních restitucí a zavedení majetkových přiznání (dne 15.) a Martin Kupka (ODS) zval 
kolemjdoucí v ranní mlze na svařené víno (dne 19.). 

26. se stal PhDr. Václav Tichý zastupitelem za volební stranu Volba pro město za 
odstoupivšího zastupitele Petra Kolínka. 

25. – 28. se konala elektronická aukce na dodavatele plynu a elektřiny organizovaná 
firmoueCentre. V Čelákovicích se jí zúčastnilo 155 domácností, z objemu 6 842 545 Kč bylo 
ušetřeno 1 742 836 Kč, tj. 25,5 %. Pro jednu domácnost to znamenalo 11 244 Kč, pro bytová 
družstva 400 000 Kč. 

26. – 28. pořádalSpolek houbařůpodzimní jarmark v Kostelní č. 43. Vepřové hody 
doprovodily ukázky podzimních a dušičkových květinových vazeb. 

27. proběhla akce Ukliďme svět – ukliďme Čelákovice organizovaná zastupitelem 
RNDr. Petrem Petříkem, Ph.D., a Petrem Jirasem v rámci celosvětové kampaně „Clean up 
theWorld“. Úklidu se ujali skauti a u prodejny Penny, vlečky do areálu bývalé firmy TOS, v Aleji 
Jiřího Wolkera a v porostu za loděnicí nasbírali 273 kg odpadu, tříditelný hliník a plast. 

28. uspořádalo vedení města pietní akt u pomníku padlých k výročí vzniku 
Československé republiky 1918. 

28. se v Kulturním domě konal slavnostní večer u příležitosti udělení Výroční ceny 
města Čelákovic 2013Věře Gissingové, roz. Diamantové.Narodila se 4. 7. 1928 
v Čelákovicích židovským rodičům Irmě a Karlu Diamantovým a v červenci 1939 byla se svou 
starší sestrou Evou dopravena transportem organizovaným Angličanem NicholasemWintonem 
do Británie, jenž jim a 667 dalším převážně židovským dětem zachránil život.Důstojnou součástí 
večera bylo vystoupení Ondřeje Havelky a jeho MelodyMakers.Výroční cena, skleněná plastika 
Michala Burdy, byla paní Gissingové předána již 20. října v Británii. Výtěžek ze vstupného ve výši 
28 050 Kč byl věnován Nadačnímu fondu Rozum a cit zabývajícímu se pomocí náhradním 
rodinám. Ženy dostaly při vstupu do sálu perlové náušnice připomínající perly jako slzy, ale také 
jako něco drahého a dokonalého (příloha č. 48 a, b/13). 

Na 29. připravilo Městské muzeum prohlídku exteriérů Volmanovy vily pro 25 předem 
přihlášených zájemců. 

 
 

LISTOPAD 
 

Počasí: Studená fronta z 31. října ukončila teplý podzim a do 11. pršelo, ranní teploty 
kolísaly mezi nulou a +13 °C, odpolední mezi +8 °C až +18 °C. Další ochlazení přišlo 12., 
přineslo ranní mrazíky 12. – 14. a 25. – 27. V ostatních dnech dosahovaly ranní teploty nejvýše 
+6 °C a odpolední +2 °C až +9 °C. S výjimkou 22. – 26. často pršelo. 

4. zasedalaRada města. Uložilavedoucímu hospodářského odboru Městského úřadu, aby 
požádal bývalého starostu Ing. Pátka o vrácení čísla služebního mobilního telefonu a o uhrazení 
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zvýšených nákladů za telefonní služby v září oproti obvyklému průměru. Jmenovala pracovní 
skupinu pro posuzování udělení a odejmutí čestného občanství města ve složení Michal Burda, 
Miroslav LeypoldIglo, Ing. Aleš Rikl, Jaroslav Špaček, Milan Tichý a náhradník PhDr. Ladislava 
Petišková. 

5. rezignovala Mgr. Václava Snítilá na funkci předsedkyně sociální komise Rady 
města.Místo ní byl jmenován Jaroslav Smolík. 

5. se v Kulturním domě konal Galakoncert žáků ZUŠ Jana Zacha. Vystoupilo 200 
žáků všech oborů a v Kulturním domě byla umístěna výstava výtvarných prací žáků školy. 

9. se v Městském muzeu konala vernisáž již dříve otevřené výstavy obrazů Petra Ettlera 
inspirovaných francouzskými impresionisty a zachycujících krajinu středních Čech, jihočeských 
rybníků a Šumavy. Při vernisáži promluvil Ing. Václav Špaček a hráli žáci ZUŠ Jana Zacha 
(příloha č. 49 a, b/13). 

9. proběhla již tradiční ekumenická biblická soutěž, letos ve znalostech prvních 50 
žalmů. Zvítězilo družstvo církve římskokatolické před družstvy Církve československé husitské a 
Církve bratrské.  

12. se v Městském muzeu konala přednáška Na skok do Říše středu aneb Čína očima 
studenta Jana Matouška. Absolvent zdejšího Gymnázia, student sinologie na FF UK, získal 
vládní stipendium ke studiu v Číně na půl roku a další půlrok se zde životem prodíral na vlastní 
pěst (příloha č. 50/13). 

13. vystoupil v Kulturním domě legendární trumpetista Laco Deczi. 
15. a 17. se konal 39. ročník Večerního běhu městem Čelákovice. V žákovských 

kategoriích běželo 263 dětí, v hlavní kategorii do 39 let 48 mužů a 26 žen, také 42 veteránů. 
Stejně jako loni zvítězil Lukáš Olejníček z oddílu Moravská Slavia Brno, jenž pokořil 6 500 m 
v čase 21:12,0; nejrychlejší ženou na trati 3 000 m v hlavní kategorii bylaIvana Sekyrová z AK 
Sokolov v čase 10:35,0. Nejstarším běžcem byl Tomáš Kohout z Prahy (76 let). Z čelákovických 
atletů se nejlépe umístilPetr Luhan na 6. místě s časem 22:45,0. 

25. besedoval v Městské knihovně motocyklový cestovatel Jaroslav Šíma o své cestě na 
rovník západní Afrikou. 

25. znovu zasedala Rada města. Schválila uzavření smluv s Ing. arch. J. F. o 
zpracováníÚzemního plánu Čelákovic v celkové ceně 1 573 020 Kč a o zpracování vyhodnocení 
vlivůÚzemního plánu Čelákovic na udržitelný rozvojúzemí v celkové ceně 423 500 Kč.Rada také 
schválila kupní smlouvu se společností KOBIT, s. r.o., Praha 6, o koupi kropicího vozu za 
2 990 000 Kč s příspěvkem z Fondu soudržnosti EU. 

26. se pod záštitou SPČM konal v Síni Jana Zacha koncert Rodiče dětem, děti rodičům 
připravený MgA. Leem Marianem Vodičkou (příloha č. 51/13). 

29. se rozsvítil vánoční strom v Sedlčánkáchna městském pozemku v Dělnické ulici. 
30. dopoledne byla v Městském muzeu zahájena výstavaČokoláda, královna sladkosti, 

aneb Příběh slavného hříchupopisující umělecký vývoj obalů čokolád podle soukromé 
sbírkyIng. Stanislav Krámského, jenž se sběratelství věnuje od r. 1964 (vlastní mj. 155 000 obalů 
od čokolád ze 140 zemí a od 8 700 firem). Regionální muzeum v  Kolíně zapůjčilo artefakty 
z pozůstalosti výtvarníka Zdenka Rykra–obal s čtyřcípou hvězdou a kofilovým mouřenínem pro 
čokoládovnu Orion (příloha č. 52 a, b/13). 

Na sobotu 30. připadlo zahájení adventuve městě: k tradici již patřil český betlém na 
nádvoří ZUŠ Jana Zacha, divadelní přestavení Gloria v sále ZUŠ, program v Galerii U Radnice, 
dny otevřených dveří v ZŠ Kostelní a na Gymnáziu, ukázky řemesel a výtvarné dílny MDDM. 
Náměstí bylo obsazeno prodejními stánky, pódiumpatřilo komponovanému pořadu ZUŠ a 
folkovéskupině NEŘEŽ.O. s. Domeček Ve Skále a Výtvarná dílna Labyrint připravily mikulášský 
jarmark a staročeský loutkový betlém.V kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupil večer 
chrámový sbor z Lysé nad Labem vedený Petrem Bajerem a pro příznivce jiného žánru hrály Na 
Statku kapely T.M.Z.T.M. a Yetti On.Vánoční strom věnovali manželé Wimmerovi (příloha č. 
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53/13). 
V listopadu bylo veřejnosti zpřístupněno dětské hřiště v ul. Na Stráni u areálu Na 

Statku. Jeho hlavní atrakcí je obří lanová loď, první svého druhu v ČR. Je to balanční lanový 
prvek o rozměrech 8 x 6 x 4 m s max. výškou volného pádu 1,5 m pro větší počet dětí od 3 do 14 
let. Pro rodiče zde byly umístěny 3 cvičební stroje. 

 
 

PROSINEC 
 

 Počasí: V chladném proudění 1. – 7. klesaly ranní teploty až k -4 °C, odpolední stoupaly 
nejvýše k +6 °C. 6. – 7. spadly asi 3 cm sněhu, ten se ale neudržel a více v prosinci nesněžilo. 
Vichr Xaver, jenž v mnohem větší síle ohrožoval severní Evropu, shodil dne 6. tašky ze střechy 
v Sedláčkově ul. a pohrál si s velkoobjemovými odpadovými kontejnery. S výjimkou 16. – 21., 
kdy ranní teploty klesaly až k -4 °C, se v ostatních dnech držely při zatažené až inverzní obloze a 
občasném slabém dešti mezi nulou až +8 °C a odpoledne kolísaly od nuly po +11 °C. 

1. zpívala na adventním koncertu v Husově sboru sopranistka Kristýna Kůrková a na 
varhany hrál Milan Janoušek.  

2. byl zahájen advent v knihovně: konaly se besedy pro základní školy, setkání u 
stromečku pro 1. třídy, program České vánoce s Josefem Ladou pro 4. třídu a Duch Vánoc s Ch. 
Dickensem pro 5. třídu. 

8. uspořádal SPČM v Městském muzeu adventní koncert tria Canto Corno e Organ: 
Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral – lesní roh, Věra Trojanová – klavír.Byly 
provedeny skladby Mozartovy, Dvořákovy, Schubertovy ad. (příloha č. 54/13). 

11. zasedalo Zastupitelstvo města. Zastupitel Jaroslav Špaček se vyjádřil ke Kontrolní 
zprávě Městského muzea z 30. 3. 2011, jak mu ukládalo usnesení Zastupitelstva z 29. 6. 2011: 
Oddělení služby kriminální policie a vyšetřováníPolicie České republiky odložilo ad acta dne 20. 
8. 2013 prověřování podezření na J. Špačka ze spáchání trestného činu při správě cizího majetku, 
kterého se měl dopustit jako ředitel Městského muzea. 

Při tajné volbě starosty města byla 15 hlasy (přítomno 20 zastupitelů)zvolena PhDr. 
Zdeňka Tichá, dosavadní členka Rady města. Byla jediným navrženým kandidátem (návrh 
podala volební strana PRO Č). Sedmým členem Rady městabyl 14 hlasy zvolen Ing. Jaroslav 
Ryneš jako jediný kandidát (navržen volební stranou KSČM).16 hlasy byl zvolen Bc. Svatopluk 
Svatoň do funkce přísedícího Okresního souduPraha-východ.  

ZM schválilo rozpočtový výhled města na roky 2015 a 2016. Při projednávání návrhu 
rozpočtu na rok 2014 došlo k významné změně při financování sportovních klubů a občanských 
sdružení: příspěvek na sport byl zvýšen o 800 000 Kč na 2 mil Kč. (návrh PhDr. Tichého) a 
příspěvek občanským sdružením o 500 000 Kč na 1 mil. Kč (návrh Ing. Pátka), a to na úkor 
rozpočtu hospodaření s byty. Rozpočet byl schválen všemi hlasy. 

ZM projednalo petici 164 občanů města požadující využití bývalé školy v Sedlčánkách pro 
zvýšení kapacity mateřských a základních škol. Poplatek za komunální odpad na rok 2014 byl 
schválen ve stejné výši, která platila pro rok 2013: 516 Kč na osobu a rok. ZM odmítlo návrh Ing. 
Studničky, aby město převzalo patronát nad hrobem rodiny Volmanovy v Žebráku včetně 
obnovy a údržby hrobu. 

12. odpoledne se konalo Vánoční setkání pro seniory s Muzikou v náladě Zdeňka 
Švancara. 

14. a 15. provedl Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka tři Vánoční koncertyv Městském 
muzeu a 17. vystoupil Orchestr Bohumíra Hanžlíka na Vánočním koncertu města Čelákovic 
v Kulturním domě. 

16. schválila Rada města smlouvu o přepravě osob na čelákovickém přívozu s firmou SP 
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Praha, s. r. o., Praha 11, od 1. 1. do 30. 4. 2014 za 259 560 Kč. Zrušila komisi pro kulturu, sport a 
cestovní ruch a zřídila komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity(7 členů, 
předsedou jmenován J. Špaček) a komisi pro sport (9 členů, předsedou jmenován PhDr. Tichý). 
Rada schválila cenu vodného pro rok 2014 ve výši 40,55 Kč/m3 bez DPH a stočného ve výši 
30,53 Kč/m3bez DPH, tj. celkem 81,74 Kč/m3 s DPH (v r. 2013 – 75,22 Kč/m3). 

20.se uskutečnil vánoční benefiční koncert Církve bratrské. 
22. provedli Rybovu Českou mši vánoční v Husově sboru Pražští pěvci Stanislava 

Mistra, smyčcové kvarteto a varhaník Milan Janoušek. 
Zemní práce na zamezení průsaku podzemních a povrchových vod do sklepních 

prostor Městské knihovny pokračovaly i o vánočních svátcích. Položení drenáží na východní a 
jižní straně budovy provedla firma Stavby S+D, s. r. o., Praha 4, za 156 538 Kč, a tím zabezpečila 
již celý obvod budovy. 

Přívoz přes Labe přepravil od 16. března do 31. prosince 2013 celkem 21 780 osob. 
 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

Rozpočet města na r. 2013 a2014 (v tis. Kč): 

  2013 2014 

Příjmy Daňové 119 540,00 124 120,00 

 Nedaňové 59 592,00 62 337,00 

 Kapitálové 2 250,00 1 800,00 

 Přijaté dotace 8 711,10 10 202,00 

 Celkem 190 093,10 198 459,00 

Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 182,00 130,00 

 Průmyslová a ost. hosp. odvětví  45 290,00 47 803,00 

 Služby pro obyvatelstvo 95 141,00 114 684,00 

 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 643,00 2 767,00 

 Bezpečnost státu 9 398,00 8 992,00 

 Všeobecná veřejná správa a služby 53 757,10 58 246,00 

Celkem  206 411,10 232 622,00 

 
Městské byty 
Koncem r. 2013 prodalo město dům s 8 byty č. 53 v Záluží (vpravo od vjezdu do mycího 

centra) firmě K. Uhlíř, s. r. o. Bytový fond města tedy na konci roku zahrnoval 708 bytů, z toho 
212 v Milovicích. 

Správce bytového fondu Q-byt, s. r. o., provedl 3 velké opravy: opravu 2 výtahů 
v Milovicích za 2 mil. Kč, výměnu oken ve 2 domech v ul. Prokopa Holéhoč. 1346 – 1348 a  
1349 – 1352 za 1,6 mil. Kč a zahájil rekonstrukci domu č. 1203 v téže ulici. 
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OBYVATELSTVO 
 
1. ledna 2013 bylo ve městě trvale hlášeno 11 150 obyvatel. Během roku se 320 obyvatel 

přistěhovalo a 201 odstěhovalo (+119), narodilo se 141 dětí a 119 občanů zemřelo (+22). 31. 12. 
2013 žilo ve městě 11 291 obyvatel, tj. za rok vzrostl jejich počet o 141. V Záluží bylo hlášeno 
313, v Sedlčánkách 706, v Císařské Kuchyni 101 a v samotných Čelákovicích 10 171 osob. 

V matričním obvodu Čelákovic bylo uzavřeno 70 sňatků, z toho v obřadní síni radnice 
38, v Městském muzeu 9, ve Vyšehořovicích 18 a v Lázních Toušeni 5 sňatků. 

Konalo se 79 svatebních obřadů, při nichž byl aspoň jeden ze snoubenců občanem 
Čelákovic, z toho v Čelákovicích 26, ve Vyšehořovicích 2, V Lázních Toušeni 1 a na jiných 
místech 50 obřadů. 

 
Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu: 
 

Datum děti celkem hoši dívky 

19. 1. 15 6 9 

16. 2. 14 8 6 

16. 3. 11 5 6 

13. 4. 6 2 4 

1. 6. 13 3 10 

15. 6. 18 9 9 

28. 9. 10 5 5 

19.10. 14 7 7 

23. 11. 10 6 4 

14. 12. 13 6 7 

Celkem 124 57 67 

 
Statistikarodnýchjmenpřivítanýchdětí: 
 
 5x Aneta, Barbora 
 4x Adéla 
 3x Amálie, Natálie, Tereza 

2x Anna, Daniela, Dominika, Ella, Ema, Karolína, Kristýna, Magdalena, 
 Michaela, Nikola, Sofie, Vanesa, Veronika, Viktorie, Zuzana 
1x Elena, Jaroslava, Johana, Kateřina, Klara, Lenka, Lucie, Magdaléna, Marie, 
 Natali, Nela, Sabina, Sára, Šárka, Vanda, Zora 
 
4x Jakub, Jan, Martin 
3x Lukáš, Ondřej, Tobiáš, Tomáš 
2x Alex, Matěj, Matouš, Patrik, Pavel, Vojtěch 
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1x Aleš, Daniel, David, Denis, Dominik, František, Jáchym, Jaroslav, Jiří,  
 Josef, Marek, Matyáš, Max, Maxim, Michal, Oliver, Petr, Robin, Simon, 
 Šimon, Štěpán, Tadeáš, Václav, Vít Blahomír, Zbyněk 

 
Při vítání občánků hráli na kytaru žáci ZUŠ Jana Zacha vedeníučitelem Janem Šturmema 

recitovaly děti z Mateřské školy v Přístavní ul. připravované učitelkou Pavlínou Radovou a 
ředitelkou Jaroslavou Duškovou (příloha č. 55/13) 

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 
V lednubylo v Kulturním domě otevřeno výdejní místo internetového obchodu AXTOR, 

s. r. o.V budově CMC se otevřelo Studio Lenny Lenky Rossmannové poskytujícípedikúru, 
manikúru a modelování nehtů. 7. ledna obnovil nový provozovatel, Lafa, a. s., kosmetický salón 
v budově nádraží a nazval ho ČELEJ RELAX.  31. ledna byla po 23 letech služby zákazníkům 
zrušena Videopůjčovna v Masarykově ul. č. 213. 

5. února otevřel Dušan Piskor opravnu obuvi DUMA servis ve Vašátkově č. 176 s 
vchodemz Masarykovy ul. 11. února byla v pasáži U Diamantů otevřena čajovna. Prodejna 
tabáku a nápojů Pavla Komendy, která se přestěhovala z Masarykovy č. 690 do Sedláčkovy 
č. 99, byla v únoru uzavřena. 

1. března uzavřel Ing. Vladimír Pecha obchod s komíny v Sedláčkově ul. č. 52. 
17. března otevřela Adéla Dvořáková kavárnu Paříž v budově CMC (příloha č. 56/13) a 
21. března tamtéž Milada Maroušková prodejnu Český kanafas, květiny, dárečky. V březnu se 
prodejna drůbežích produktů Leghornpřestěhovala v Masarykově ul. z pasáže v č. 69 do č. 96 a 
v Sedláčkově ul. č. 176 uzavřeli vietnamští provozovatelé obchod oděvy a obuví. 

2. dubna byla v Sedláčkově ul. č. 99 otevřena prodejna AKI – dekorace s papírnickým 
zbožím. Vedoucím byl Jiří Ságl. V dubnu ukončily provozprodejna zdravé výživy v Masarykově 
č. 188 a kadeřnický salon Lenka v č. 223 v téže ulici. 

Na jaře otevřela Kateřina Foktová ve svém domě č. 121 v Husově ulici půjčovnu 
společenských her a hraček. 

V květnu bylo uzavřeno květinářství v Sedláčkově ul. č. 1011. V Masarykově ul. č. 188 
byla otevřena Galerie bydlení nabízející jak prodej nábytku a bytových doplňků, tak poradenství, 
projekci a výrobu nábytku. Vedoucím byl Ing. Jaroslav Štěpán. V č. 97 také v Masarykově ul. 
zahájila činnost prodejna oděvů Bella Donna s vedoucí Lenkou Šípkovou.Dámský butikPetry 
Vydrnákové byl otevřen v budově CMC. V Sedláčkově ul. č. 105 otevřel Jaroslav Marek Bazárek 
a outlet U Sluníčka a ordinace všeobecného lékaře MUDr. Lukáše Fuky se přestěhovala 
z Křížíkovy ul. do budovy CMC. 

V červenci se Pohřební služba Šimůnek, s. r. o., přestěhovala do Sedláčkovy ul. č. 52 
ze zahradnictví v Jiřinské ul. Vedoucí provozovny byla Nikola Ottlová.  

V srpnu byly v objektu č. 2043 v průmyslové zóně Jih otevřeny drogerie TETA 
provozovaná firmou Family drogerie, s. r. o., Šestajovice, s vedoucí Romanou Foučkovou, 
prodejna oděvů KIK a prodejna domácích potřeb Orion s vedoucí Martou Abramovičovou. 
15. srpna se otevřela cestovní kancelář Invia v Masarykově ul č. 223. Vedoucí byla 
TerezaMaťková.31. srpna se Výtvarná dílna Labyrint přestěhovala do domu č. 189 Ve Skále. 

2. září byla znovuotevřena prodejna květinDany Noskové v Sedláčkově ul. č. 1011 pod 
názvem Kvítí. 

V září byl v Sedláčkově ul. č. 79 otevřen butik Obchod nejen pro kočky Ivany Válkové 
a Jaroslavy Šenfeldové a v objektu TOSCCA V Prokopě nová restaurace Color Food Pavla 
Bortníka. 
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1. říjnapřesídlila ordinace všeobecných lékařek MUDr. Jany Čejkové a MUDr. Hany 
Kadeřávkové ze zdravotního střediska do č. 2055 na nám. 5. května. 

8. října otevřelo pekařství Kollingerprodejnu v rekonstruovaném objektu č. 196 
v Sedláčkově ul. a v říjnu zahájil prodej obchod s potřebami pro domácí zvířata Apollo ve 
Vašátkově ul. č. 176. 

26. listopadu zahájila v Masarykověul. č. 323 provoz veterinární ambulance MVDr. 
Ivany Svobodové. 

 
 

ODBĚR KRVE 
 
Mladoboleslavská nemocnice zrušila externí odběrová místa, a tak dárci dojížděli do jejího 

odběrového střediska v Mladé Boleslavi. 50 dárců z oblasti Čelákovic registrovaných v tomto 
středisku podstoupilo 140 odběrů. Byly jim uděleny 3 bronzové Janského plakety za 10 
bezpříspěvkových odběrů. 

 
 

VÝSTAVBA 
 
V roce 2013 bylo zkolaudováno 13 nových rodinných domků a 2 nové byty ve stávajících 

domech (U Hřiště 81 v Záluží a v ul. J. Zacha 1622). V průmyslové zóně Jih byla zkolaudována 
budova č. 2043 s prodejnami KIK (oděvy), TETA (drogerie) a Orion (kuchyňské potřeby). 

Původní zástavba města: 
 Mstětická č. 135 a č. 137 v Záluží. 
Nové obytné zóny: 
 V Nedaninách: Bratří Vlasáků č. 2063 a č. 2064. 
 Pod Přerovskou cestou: Jaselská č. 1900, Trnková č. 1915. 
 Sedlčánky: Josefa Klicpery č. 232, Matěje Koštíře č. 274 a č. 276, Františka  

   Chvátliny č. 261. 
 Třebízského: Karla Otty č. 1828. 
 V Rybníčkách: Dr. Čihákové č. 1962, Jana Kamaráda č. 1975. 

 
 

BEZPEČNOST 
 
Městská policie 
13 strážníků vč. velitele Radka Fedačka zajišťovalo nepřetržitou službu na území města, 

v Lázních Toušeni, Mochově a od konce roku 2013 také v Přerově nad Labem.Město bylo 
rozděleno na 6 úseků s dohledem pověřeného strážníka. Útvar měl k dispozici upravené vozy 
Dacia Logan a Škoda Roomster. 

Strážníci vyřešili 1 172 přestupků, z toho 1 085 v dopravě a 55 proti majetku. Na 
pokutách vybrali 761 000 Kč, z toho 539 100 Kč za překročení rychlosti motorových vozidel 
změřené radarem. Zadrželi 17 osob, ve 122 případech asistovali Polici ČR, hasičům a 
zdravotnické záchranné službě. Strážníci odchytli 69 toulavých psů, z nichž 39 předali útulku 
VELAS v Lysé nad Labem a ostatní majitelům nebo Spolku pro ochranu divoce žijících zvířat. 

Městský kamerový dohlížecí systéms 6 pracovníkyzpracoval 463 hlášení pro městskou i 
státní policii. Byly zřízeny 2 nové kamerové body – na náměstí a v novém bytovém komplexu na 
náměstí. 
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Obvodní oddělení Policie České republiky 
Policisté řešili 339 trestných činů, z toho 80 vloupání, 89 krádeží, 19 vloupání do auta, 

18 krádeží motorových vozidel, 30 poškozování cizí věci a 4 padělání. Objasněnost případů činila 
40,5 % 

V oblasti přestupků se řešilo 536 případů, z toho v dopravě 285, proti občanskému soužití 
63, proti majetku 139, na úseku boje proti alkoholismu a toxikománii 15. Pro nedovolenou 
výrobu a distribuci drog bylo stíháno 10 osob a byla odhalena 1 varna drog. 

Vedoucím obvodního oddělení byl nadporučík Bc. Michal Gecko.  
 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2013 vychází ze záznamů nejbližší měřicí stanice 
Českého hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad Labem. 

 

Měsíc Průměrná 
teplota v °C 

Nejnižšítep
lota v °C 

(dne) 

Nejvyšší 
teplota v °C 

(dne) 

Sluneční 
svit(hodin/mě

s.) 

Srážky(
mm) 

Sněhu 
napadlo 

(cm) 

leden -0,1 -16,2 (26.) +13,3 (30.) 14,9 39,1 15 

únor +0,6 -6,0 (11., 22.) +8,6 (1.) 29,5 40,1 29 

březen +0,8 -9,7 (16.) +12,3 (6.) 114,2 20,6 16 

duben +10,2 -5,0 (8.) +27,7 (26.) 140,4 26,4 0 

květen +13,6 +4,6 (24.) +26,0 (9.) 163,9 134,6 0 

červen +17,7 +7,2 (1., 28.) +34,4 (20.) 207,8 165,6 0 

červenec +21,0 +10,1 (16.) +37,4 (28.) 306,2 76,2 0 

srpen +18,8 +7,5 (15.) +35,3 (3.) 245,1 90,0 0 

září +13,6 +0,9 (28.) +27,7 (8.) 112,1 59,6 0 

říjen +10,1 -0,9 (2.) +23,4 (28.) 104,4 47,4 0 

listopad +5,7 -4,5 (27.) +18,0 (8.) 36,3 34,9 0 

prosinec +2,7 -4,6 (4.) +11,6 (26.) 55,7 11,3 1 

Celkem +9,56 – – 1530,5 745,8 61* 

Celkem 
2012 +10,23 – – 1818,5 587,5 37* 

*Sněhové srážky jsou z hlediska obsahu vody započteny ve srážkách celkem. 
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Počet tzv. ledových, letních a tropických dnů a tropických nocí: 

 ledový den 
(max. teplota 

< 0 °C) 

letní den (max. 
teplota 
≥25 °C) 

tropický den 
(max. teplota 

≥30 °C) 

tropická noc 
(min. teplota  

≥20 °C) 

leden 16 0 0 0 

únor 5 0 0 0 

březen 5 0 0 0 

duben 0 2 0 0 

květen 0 4 0 0 

červen 0 9 4 1 

červenec 0 19 7 0 

srpen 0 11 6 0 

září 0 4 0 0 

prosinec 2 0 0 0 

 
 
Rok 2013 zaznamenal četné srážkové a teplotní extrémy. Vysoký počet zatažených a 

inverzních dnů v lednu a v únoru přinesl nežádoucí rekord – nejméně slunečního svitu v tomto 
období za posledních 50 let. Březen a duben byly velmi studené a suché: od 11. března do 
7. dubna činila průměrná teplota v České republice -1 °C, což bylo v tomto období nejméně za 
100 let.Dlouhá zima byla způsobena neobvyklou kombinací tlakové níže nad Azory a tlakové 
výše nad Islandem. V květnu a červnu při výrazném oteplení napršel dvojnásobek průměrných 
srážek, listopad a prosinec byly teplotně výrazně nadprůměrné a prosinec sám byl velmi suchý a 
takřka bez sněhu. Průměrná roční teplota byla proti r. 2012 o 0,67 °C nižší, spadlo o čtvrtinu více 
srážek oproti průměru. 

 
Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2013: 
(Ve srovnání s dlouhodobým průměrem pro Středočeský kraj.) 
 

měsíc teplota: odchylka 
od prům. teploty 

srážky: odchylka 
od prům. množství 

leden +4,5 °C  
březen -2,6 °C -42,8 % 
duben  -38,6 % 
květen -2,1 °C +92,2 % 
červen  +120 % 
červenec +3,2 °C  
říjen  +31,7 % 
listopad +2,4 °C  
prosinec +2,5 °C -67,7 % 
2013 +1,36°C +26,4 % 
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Městská zeleň 
K odclonění silnice do Sedlčánek od obytné zóny Pod Přerovskou cestou bylo vysazeno 

20 balových stromů (koelreuterie, javor, sophora) za 63 392 Kč. Firmy Ing. Adámka a Ing. 
Touška ošetřily 34 stromů v Sadech 17. listopadu a ve Vašátkově ul. za 39 858 Kč a 41 stromů 
v parčíku v Hájku za 36 715 Kč. 5 památných stromů označeno za 6 750 Kč. Redukční řezy 
přerostlých stromů byly provedeny v ul. Jungmannově, Příční a V Prokopě. 

 
Povodí Labe, s. p. 
Firma LABSKÁ, s. r. o., Pardubice, opravila od března do prosince jezové věže, pilíře a 

lávku, kompletně vyměnila elektroinstalaci a elektromotory ovládající jez. Kromě odstraňování 
povodňových sedimentů v srpnu bylo dno řeky čištěno také v listopadu a v prosinci a vytěžené 
sedimenty odvezl remorkér na skládku v Borku. 

Povodí Labe, s. p., pečuje také o koryta Čelákovického a Jiřinského potoka a Výmoly. Při 
obnově břehového porostu mlýnského náhonu byly v říjnu smýceny 2 z 5 přestárlých a 
nebezpečných topolů na pravém břehu a vysazeny lípy na levém břehu. 

 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
Statistické údaje o čelákovických školách k 30. 9. 2012 uvádějí tabulky (příloha č. 57/13): 
 
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.,Jir
ásko-va 
243 

ZŠ J. A. 
Komen-
ského 
414 

ZŠ 
Kostel-
ní 457 

ZŠ 
MILLS, 
s.r.o. 

ZUŠ 
Jana 
Zacha 

Kapacita 95 200 168 --- --- 700 650 100 855 

Učebny 5 8 7 1 1 38 28 1 21 

Třídy --- --- --- --- --- 27 24 1 --- 

Žáků 95 200 168 31 13 628 505 4 840 

Nepřijato 
z kapacitních 
důvodů 

63 95 92 --- --- --- --- --- --- 

Škol. družina --- --- --- --- --- 230 v 8 
odd. 

150 v 5 
odd. 

--- --- 

Pedagogové* 8 16 15 2 2 47 38 1 37 

Ostat. zam.* 5 12 9 1 2 31 15 --- 3 

Příspěvek 
rodičů měs. 

400 450 450 max. 
6 000 

až 9 900 150 150 
družina 

--- --- 
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Kč družina 

Žáci jídelna 60 200 168 --- --- 493 521 --- --- 

Strava den Kč 32 32 32 --- --- --- --- --- --- 

Cena oběda 
Kč 

--- --- --- --- --- 22/24 23/25 --- --- 

*Počty pracovníků jsou uváděny ve fyzických osobách. 
 
Střední a vyšší odborné školy: 
 

 Gymnázium SOŠ Čelá-
kovice, 
s. r. o. 

VOŠ, SOŠ 
a ZŠ 
MILLS, 
s. r.o. 

Kapacita 400 --- --- 

Učebny 21 21 9 

Třídy 12 --- --- 

Žáků 251 239 487 

Pedagogové* 28 26 75 

Ostat. zam.* 5 6 --- 

Cena oběda 
Kč 

22/24 

v ZŠ J. A. 
Komenského 

--- --- 

*Počty pracovníků jsou uváděny ve fyzických osobách. 
 
Mateřská škola Přístavní 333 
60 z 95 dětí bylo zařazeno do 3 tříd v budově v Přístavní ul., 2 třídy s 35 dětmi sídlily již 

několik let v prostorách bývalé školní družiny v ZŠ J. A. Komenského 414.  
Dětem byly nabízeny nadstandardní aktivity jako výuka angličtiny, poradna pro zlepšení 

výslovnosti, dětský aerobik, keramika, práce se dřevem, děti navštívily Městské muzeum, 
Městskou knihovnu a MDDM a čekaly je programy k významným dnům v kalendáři: Mikuláš, 
Vánoce, masopust, svátek čarodějnic, Den dětí ad. 

Ve škole pracovalo 7 učitelek vedených ředitelkou Jaroslavou Duškovou. 
 
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 navštívily divadelní představení 
v Kulturním domě, v Praze a Planetárium. Účastnily se pravidelných akcí: podzimního uspávání 
přírody, nočního dobrodružství s přespáním ve školce, vánočního mateřinkového jarmarku i akce 
Celé Česko čte dětem. 

Ředitelkou školy byla Dagmar Horáčková. 
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Mateřská škola J. A. Komenského 1586 
Školka nabízela dětem odpolední zájmové aktivity – dětský aerobik, tvořivé hry, 

angličtinu, cvičení na overballech a plavecký výcvik v Městském bazénu. Ve školce děti zhlédly 
divadelní představení a ukázky letu dravců; vypravily se mj. do svíčkárny v Šestajovicích, do 
Planetária v Praze, do Botanicu v Ostré a na zámek Staré Hrady. Školka byla zapojena do aktivit 
Městské knihovny, hasičů, Městské policie a uspořádala akce k Mikuláši, Vánocům, Velikonocům, 
ke Dni matek a Dni dětí. Děti prožily týden na škole v přírodě v hotelu U Loubů ve Třech 
Studních na Vysočině. 

V 7 třídách bylo zařazeno 168 dětí, o něž pečovalo 13 učitelek a 2 asistentky pedagoga. 
 Ředitelkou školy byla Hana Henyšová. 

 
Mateřská škola Ekolandia, Jiráskova 243 
2 učitelé soukroméškolky s ekologickým zaměřením a s výukou angličtiny se starali o 13 

dětí. Ředitelkou školky a jednatelkou společnosti byla Mgr. Jana Teichertová. 
 
Základní škola Kostelní 457 
Školu navštěvovalo 506 žáků. Na 1. stupni to bylo 310 dětí v 15 třídách (z toho 

v 1 speciální třídě pro děti s lehkým mentálním postižením 7 žáků), na 2. stupni 196 dětí 
v 9 třídách. 133 žáků dojíždělo z jiných obcí. Ve škole vyučovalo 34 učitelů (88,2 % odborně 
kvalifikovaných) a 2 asistenti pedagoga, 5 vychovatelek se ve školní družině staralo o 150 dětí. 

Do primy osmiletých gymnázií bylo přijato 7 žáků; z 51 absolventů začalo 5 studovat na 
čtyřletém gymnáziu, 33 na středních odborných školách a 13 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 Celé Česko čte dětem, Zdravé zuby, Zdravý životní styl, Zdravá škola; němčináři prošli 
studijním pobytem v KiEZ v Sebnitz. 

Žáci se účastnili okresních kol v Pythagoriádě, Olympiádě v českém jazyce, v Zeměpisné 
olympiádě, v duatlonu a ve stolním tenisu; do krajského kola se dostaly týmy kopané a florbalu. 

Ředitelkou školy byla Mgr. Jaroslava Burkertová, její zástupkyní Mgr. Ivana Sekyrová. 
Předsedkyní 9členné rady školy byla Mgr. Lenka Šudová. 

 
Základní škola J. A. Komenského 414 
Školu navštěvovalo 628 žáků, z toho 438 v 19 třídách 1. stupně a 190 žáků v 8 třídách 

2. stupně. 71 žáků dojíždělo z jiných obcí. Ve škole vyučovalo 47 učitelů (na 2. stupni z 87 % 
odborně způsobilých), 8 vychovatelek pečovalo o 230 dětí ve školní družině. 

Do primy osmiletých gymnázií bylo přijato 25 žáků; z 39 absolventů 9. ročníku přešli 4 na 
čtyřleté gymnázium, 23 na střední odborné školy a 12do učebních oborů. 

Volitelnými předměty na 2. stupni byly mj. cizí jazyky, přírodovědná praktika, výtvarné 
techniky, finanční gramotnost, dílny, základy administrativy. 

Žáci měli široký výběr mimovyučovacích aktivit jako mažoretky, cizí jazyky, počítače, 
keramika, sport, vaření, kroužek deskových her. Ve školní družině pracovaly kroužky výtvarný, 
plavecký, počítače a pro šikovné ruce. 

Svou tradici měly hojně navštěvované akce pro veřejnost jako vánoční besídka, prodejní 
výstavy výtvarných prací, vánoční jarmark a Mikulášská stezka odvahy, dále masopustní průvod 
žáků městem a přespání ve škole při tzv. Noci s Andersenem. 

Gabriela Hladká z 5. ročníku zvítězila ve své kategorii v krajském kole Logické olympiády 
a v celostátním měření se umístila na 9. – 19. místě. Sportovci zvítězili v jedné kategorii okresního 
kola Plavecko-běžeckého poháru a získali 5 vítězství ve Večerním běhu městem Čelákovice. 
Družstva vybojovala 2. místa v okresních kolech florbalu, Poháru rozhlasu a v minikopané. 

Ředitelkou školy byla PaedDr. Alena Pechalová, zástupci Mgr. Eva Kadlečková, Mgr. 
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Miloš Bukač a Ing. Vilma Michelčíková. Předsedkyní 9 členné školské rady byla Eva Bartošová.  
 
Základní umělecká škola Jana Zacha 
Škola, člen Asociace základních uměleckých škol ČR,měla 37 interních učitelů a 840 žáků 

ve 4 oborech, a to v přípravném ročníku, v I. a II. stupni a v hudebním oboru také ve STUDIU 
pro předškolní děti. 

 
obor žáků absolventů učitelů školné/měs. 
Hudební 525 25 30 240 Kč 
Výtvarný 152 4 3 200 Kč 
Taneční 116 7 2 180 Kč 
Literárně-dramatický 47 2 2 180 Kč 

 
Škola měla pobočky v budovách základních škol v Šestajovicích (10 učitelů a 43 žáků) a 

v Zelenči (6učitelů a 15 žáků). Žáci školy vystoupili na 102 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 v Městském muzeu, na 
Svatojánské divadelní pouti ad. Lze bez nadsázky říci, že jsou výraznou tváří čelákovického 
kulturního života. 

Dokladem vysoké úrovně výuky jsou významné úspěchy žáků v uměleckých soutěžích.  
Žáci získali 5 prvních míst v okresním kole soutěže ZUŠ v komorní hře, v krajském kole 

v kategorii komorních souborů s převahou dechových nástrojů 3 druhá místa (Sabina 
Kadeřábková, Alena Laudátová, Aneta Hodaničová; Filip Krubner, Judith Frinková, Kryštof 
Mitka; Kristýna Námisňáková, Barbora Lysáková a Emma Polomská, Petr Žaba, Milan Ročeň a 
Kateřina Dlouhá). Krajské kolo v kategorii komorních souborů s převahou smyčcových nástrojů 
přineslo 3. místa dvěma triům, a sice Kláře Bláhové, Kristýně Kratochvílové a Hedvice 
Kořínkové; Adéle Benešové, Miriam Zouharové a Adamu Kulichovi. 

Dalším úspěchem byla 2 první místa v okresním kole ve hře na akordeon a 2 druhá místa 
v krajském kole (František Šturma a Jaroslav Drahokoupil). 

V 22. ročníku celostátní dětské hudební soutěže pro sólisty do 15 let ve hře na klavír 
Prague Junior Note získal Robin Böhm 1. místo v 3. kategorii, Lucie Latýnová 2. místo 
v kategorii nejmladších a Robert Latýn 2. místo v 1. kategorii. Viktorija Hanžlíková Krafová 
potom cenu za nejúspěšnějšího pedagoga. 

3. – 5. května se tito klavíristé představili na 8. mezinárodní Mozartově klavírní soutěži 
v Římě mezi 75 soutěžícími z 22 zemí a všichni tři své kategorie vyhráli! 

Ve výtvarné soutěži Komenský a my na téma Strom získala kniha linorytů starších žáků 
s názvem Letokruhy cenu poroty. 

Barbora Zlatohlávková se účastnila Národního kola přehlídky scénického tance dospělých 
v Jablonci nad Nisou s choreografií „Kam ten spěch?“ a v krajské postupové přehlídce 
scénického tance dostali Radek Stránský a Veronika Šťástkovádiplom za nápad a scénické 
ztvárnění choreografie „Snílek“. 

V pěvecké soutěži Jarní petrklíč obdržel Michal Gregárek bronzovou stuhu v kategorii 
mladších zpěváků. 

Ředitelkou školy byla Mgr. ViktorijaHanžlíkováKrafová, zástupcem ředitelky Jan Bláha. 
 
Gymnázium 
Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze měla 8 tříd osmiletého gymnázia se 197 

žáky a 4 třídy čtyřletého gymnázia s 55 žáky, celkem 252 žáků. V r. 2013 odmaturovalo 34 
absolventů, z nichž se 30 přihlásilo na vysokou školu. Na škole pracovalo 29 pedagogů. 
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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 GraduateSchoolof Business, o. p. s., na náměstí. 

Žáci školy dosáhli cenných výsledků v krajských kolech vědomostních soutěží: Klára 
Pehrová obsadila 2. místo v kategorii II B Soutěže v anglickém jazyce, Josef Kadlec 3. místo 
v kategorii C Fyzikální olympiády a Mikuláš Matoušek zvítězil v kategorii C Chemické olympiády. 
Největším sportovním úspěchem bylo vítězství florbalového týmu v krajském kole Orion Florbal 
Cup. 

Škola uspořádala okresní kola 11 jazykových a přírodovědných soutěží a vedla několik 
kurzů pro veřejnost vč. přípravy na přijímací zkoušky. 

Škola ukončila svou účast v projektu Comenius hrazeném z evropských fondů s názvem 
„HumanRights in EuropebetweenIdeal and Reality“ posledními výměnnými pobyty ve Francii a 
v Německu. Nově se zapojila do projektu „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání 
v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií“. 

Ředitelkou školy byla Ing. Mgr. Lenka Pehrová, zástupci ředitelky Mgr. Helena 
Macháčková a PhDr. Mirko Nosek. Škola měla 6člennou školskou radu vedenou Mgr. Jaromírem 
Čížkem. 

 
Městský dům dětí a mládeže 
Stálé zájmové útvary se dělily na výtvarné, jazykové, sportovní a turistické, estetické a 

vzdělávací, přírodovědné a ekologické, klubové a relaxační. MDDM dále pořádal víkendové 
kurzynapř. košíkování, pletení košíků z pedigu a z proutí, korálkování a výtvarné dílny.Významné 
jednorázové akce jsou popsány v měsíčních zápisech (Duběnka, Řemesla Polabí, Večerní běh 
apod.). 

Táborová činnost začíná o jarních prázdninách lyžařským táborem ve Strážnémv 
Krkonoších a příměstským divadelním tábor v MDDM. V létě nechyběl tradiční pobyt u moře 
v Kitenu v Bulharsku, 3 turnusy táborů v Miličíně, Ostrém u Blatné, turistický táborv Čestíně a 
tábor ve Vojtově Mlýně na Rakovnicku. Novinkou byl tábor Indiánské léto ve Varvařově u Písku. 
Rovněž tradiční letní příměstské tábory se konaly pod názvy Stroj času a Artefiletika. 

V MDDM pracovaly 4 taneční kroužky – Piškvorky, Lentilky, Flash a Scarlett vedené Ing. 
Radkou Weyrostkovou. Skupina Scarlett s dívkami nad 15 let zvítězila s choreografií Pavoučí 
ženy na soutěži „O týnišťské tajemství“. 

Do zájmových útvarů se zapojilo 736 zájemců, z toho 50 předškoláků, 588 žáků a 98 
dospělých. Na 12 táborech pobývalo 281 dětí. 

MDDM měl 35 pedagogických (z toho 5 interních) a 7 provozních pracovníků. 
Ředitelkou MDDM byla Ing. Alena Zradičková. 

 
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o. 
Škola vyučovala ve středním odborném učilišti a střední odborné škole tyto obory:    
 
Obor:      Forma studia:  Počet žáků: 
Ekonomika a podnikání   denní   15 
Sociální péče – pečovatelská činnost  denní     9 
Sociální péče – sociálně správní činnosti denní   17 
Sociální činnost    denní   27 
Podnikání     dálkové nástavbové   6 
Podnikání     denní nástavbové 10 
Podnikání     dálkové nástavbové 31 
Sociální činnost    dálkové nástavbové   8 
Mechanik seřizovač    denní     9 
Truhlář      denní   39 
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Strojní mechanik    denní   11 
Operátor skladování    denní   19 
Mechanik seřizovač – mechatronik  denní     9 
Mechanik seřizovač    denní     6 
Kadeřník     denní   15 
Kosmetické služby    denní     8  

    
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. 

 
Vyšší odborná škola,střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. 
Mateřská škola Větrníček nabízela hravou angličtinu s jazykovou školou Carpinus, 

zábavnou keramiku, tzv. lesní pedagogiku, tanec a kroužek Hrajeme si na školu. 
Základní škola Větrníkpracovala druhým rokem. V učebním plánu byla posílena tělesná 

výchova, environmentální výchova a angličtina s rodilým mluvčím. Škola měla 3 žáky v 1. ročníku 
a 1 žákyni ve 2. ročníku. 

Střední škola poskytovala 2leté zkrácené dálkové studium oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika s 137 studenty, 54 z nich složilo maturitní zkoušku. 

Na vyšší odborné škole byly v denní a kombinované formě vyučovány obory 
Diplomovaný zdravotnický záchranář (40 + 68 studentů, 7 absolutorií), Diplomovaný 
farmaceutický asistent (7 + 95 studentů, 10 absolutorií) a Sociální práce (28 + 130 studentů, 55 
absolutorií). 

Škola pořádala kurzy pro veřejnost – masáže, léčivé látky, první pomoc pro hasiče, 
počítače pro seniory, zdravotník zotavovacích akcí. 

Projekt Euromills II hrazený z prostředků evropských fondů umožnil vybraným 
studentům pobyt na stážích v Řecku a Portugalsku. 

Na podzim 2013 byla založena Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. 
Na škole působilo interních a 64 externích učitelů.Statutárními zástupci školy byly 

jednatelky PaedDr. Michaela Myšková a PaedDr. Monika Montfortová, ředitelkou školy byla 
PaedDr. Monika Montfortová. 

 
CMC GraduateSchoolof 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. 

V rámci Full-time programu MBA zde po 7 týdnů studovaly 2 skupiny v celkovém počtu 
41 studentů ze školy ThunderbirdSchool of GlobalManagement ve Phoenixu (Arizona, USA). 
Strávili víkend v Českém Krumlově, oblíbeném místě zahraničních studentů. 

V rámci exekutivních programu se konaly kurzy pro veřejnost (Dynamický manažer, 
Řízení lidských zdrojů, Strategie v každodenní manažerské praxi ad.) a škola se stala školitelem 
14měsíčního grantového projektu Pardubického kraje „Další vzdělávání pracovníků škol a 
školských zařízení“. Probíhala výuka angličtiny DynEd. 

I letos darovalo CMC Dětskému domovu v Milovicích 10 tis. Kč jako vánoční dar. 
Pracovníci CMC byli pozváni na Den dětí a mikulášskou nadílku. 
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KULTURA 
 
Městské muzeum 
V rozmístění expozic nedošlo v r. 2013 k žádným změnám. Muzeum spravovalo dvě 

sbírky evidované v Centrální evidenci sbírek při Ministerstvu kultury ČR: Archeologickou sbírku 
Městského muzea a Sbírku Městského muzea, dělenou na podsbírky historickou a 
přírodovědnou. Muzeum provádělo 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. 

 
Návštěvnost Městského muzea: 
 

expozice a výstavy 17* 5 193 

vernisáže 11 760 

komentované prohlídky 
pro školy 

 1 709 

celkem  7 662 

* Z toho 2 zahájené r. 2012. 
 
Bylo prodáno 2 668 vstupenek za 34 860 Kč (nárůst asi o 17 %).Byl patrný pokles zájmu 

o expozice, ale rostla návštěvnost výstav a doprovodných školních akcí při výstavách. Muzeum 
poskytlo vstup zdarma nejen školám, ale i veřejnosti při Muzejní noci, Svatojánské divadelní pouti 
a zahájení adventu. 

Přednášky a koncerty navštívilo celkem 1 175 lidí, ostatní akce zmíněné výše odhadem 
1240 hostů. 

Archeologické oddělení sledovalo 292 staveb, z toho v 19 případech došlo k narušení 
archeologických památek a k následnému záchrannému archeologickému výzkumu. Největší 
archeologickouakcí byl záchranný výzkum vyvolaný výměnou vysokotlakého plynovodního 
potrubí v oblasti Mochova, Nehvizd, Kozovaz a Záluží. Na 3 km byla sejmuta ornice o mocnosti 
3 m. Nalezen byl mj. žlábek tvořící kruh o průměru 3,5 m, patrně relikt mohyly. Dále byly 
odhaleny kůlové jámy, zásobní jámy z eneolitu a tzv. hliník – místo, odkud byl těžen materiál na 
omaz proutím vyplétaných stěn chýší. 

Fotoarchiv muzea obsahoval 55 620 karet, historická podsbírka čítala 132 820evid. čísel, 
přírodovědná podsbírka 106 192 evidenčních čísel a Archeologická sbírka Městského muzea 
318 331evid. čísel. 

V muzeu pracovalo 15 zaměstnanců (12,225 pracovních úvazků), ředitelem muzea byl 
Mgr. David Eisner (příloha č. 58/13). 

 
Městská knihovna 
Registrovala 2 113 čtenářů, z toho 658 dětí. 55 637 uživatelů využilo v r. 2013 služeb 

knihovny, z toho bylo 26 242 čtenářů, 24 136 uživatelů internetových služeb (katalog a čtenářské 
konto) a 5 259 návštěvníkůcelkem 180 kulturních a vzdělávacích akcí (z toho 23 pro dospělé), což 
představuje meziroční nárůst přibližně o 32 % osob. 

Čtenáři provedli 92 840 výpůjček, z toho 85 202 knih a 7 638 časopisů. Počet výpůjček 
odborné a krásné literatury činil v odd. pro dospělé 2 356 a 47 319 svazků, v odd. pro děti 6 096 a 
19 131 svazků. V pobočkách V Prokopě a v Sedlčánkách bylo 49 čtenářům při 751 návštěvách 
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půjčeno 2 957 svazků. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby odešlo 66 svazků, 367 
svazků z jiných knihoven kmenoví čtenáři získali. 

Knihovní fond měl na konci roku 63 498 svazků (přírůstek 2 299), knihovna odebírala 50 
titulů časopisů v 58 exemplářích. Téměř 10 000 svazků je uloženo v depozitáři v budově 
Obecního domu, Stankovského č. 1650. 

Asi 8% pokles výpůjček byl ovlivněn využíváním internetového zasílání předupomínek 
před vypršením výpůjční doby; čtenář si poté sám výpůjční dobu prodloužil, což se do počtu 
výpůjček už nezapočítává. 

Novinkou byla webová aplikace Smartkatalog pro mobilní telefony a tablety. V březnu se 
knihovna zapojila do koordinované akce více než 70 českých knihoven „Ptejte se knihovny“. 

Četné výstavy, kulturní a vzdělávací akce knihovny jsou zachyceny v měsíčních zápisech. 
Při práci s mládeží dominovala výchova ke čtenářství, informatická výchova a literární přednášky 
nejen pro místní školy, ale i školy ze Zelenče, Mochova, Českého Brodu, Jiren a Vyšehořovic. 

Knihovna je členem mj. Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Klubu dětských 
knihoven. Pracovalo zde 8 odborných pracovnic (7 úvazků) a uklízečka (0,5 úvazku). Ředitelkou 
byla Soňa Husáriková (příloha č. 59/13). 

 
Kulturní dům 
232 kulturních,společenských, sportovních a komerčních akcí v Kulturním domě 

navštívilo 24 770 zájemců. Konalo se zde mj. 12 plesů, 8 zájezdových divadelních představení, 12 
dětských představení a 13 tanečních kurzů. 

Vedení KD sledovalo cíl rozšiřovat programovou nabídky v žánrové a věkové pestrosti, 
otevřít KD externím pořadatelůma zajistit financování kulturních pořadů pronájmem sálu a 
kluboven. Diváci tak mohli v r. 2013 vidět např. hru Dívčí válka Františka Ringo Čecha, skupiny 
Mňága a Žďorp a Vypsaná fixa, Divadlo Sklep, Pražskýkomorní balet Pavla Šmoka, Věru 
Špinarovou, Karla Šípa a jeho pořad Všechnopartička, Laca Decziho, Karla Plíhala a skupiny 
Harlej, JAV tour, Johny Machette. 

Pod hlavičkou Kulturního domupůsobily 2 soubory Divadelního souboru J. K. Tyl, 
2 oddíly SK Karate Hirjú(letos ukončil činnost v KD) a hudebnísouborVeselinka. 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 Mgr. Tomáš Staněk (příloha č. 60 a, b/13). 
 
Divadelní soubor J. K. Tyl 
Podílel sena sobotních loutkových představeních v ZUŠ Jana Zacha. Na krajské 

postupové přehlídce v Havlíčkově Brodě byla premiérová pohádka O měšci, botách a jablíčku 
navržena na účast v 32. celostátní přehlídce her pro děti POPELKA Rakovník.Soubor sehrál 14 
představení pohádek O měšci, botách a jablíčku, Šípková Růženka a Tři přadleny. Soubor s 15 
hercivedl principál Pavel Wieser. 
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SPORT 
 
Členská základna sportovních klubů v roce 2013: 
 

 do 18 let nad 18 let Celkem 

TJ Spartak 146 314 460 

z toho aerobic 12 4 16 

         atletika 70 9 79 

         badminton 3 27 30 

         kulturistika 0 41 41 

         nohejbal 9 54 63 

         stolní tenis 15 19 34 

         šachy 7 16 23 

         turistika 1 48 49 

         sport pro všechny 32 94 132 

SK Union 159 140 299 

Tenisový klub 64 116 180 

Volejbalový sportovní klub 79 126 205 

Aerobic Studio Vlaďky Barešové 64 14 78 

BK Čelákovice 46 24 70 

ORKA florbal 304 60 364 

FBC florbal 101 63 164 

AVZO TSČ - Modeláři 15 13 28 

MastersRacing Team (cyklistika) 0 7 7 

1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 33 56 89 

SK Karate Dragon 51 7 58 

Celkem 1 062 940 2 002 

 
Aerobic Studio Čelákovice, o. s. 
Na regionální soutěži týmů v Havlíčkově Brodě obsadily 3. místo N. Vohradská, S. 

Herodesová a M. Jandová. Nela Vohradská zvítězila na Mistrovství ČR SAMC v kategorii 11 – 13 
let. Denisa Barešová v kategorii ženobsadila 2. místo na Mistrovství světa v Belgii 6. – 12. května 
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a Markéta Linhartová získala v kategorii žen na Mistrovství ČR v Kladně 3. místo. 
Předsedkyní obč. sdružení byla Ladislava Barešová 
 
1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 
V Mistrovství ČR vodních motoristů FormulaFuturezískali Tomáš Procházka 2. místo 

(M0), Klára Procházková 3. místo (M1), Milan Chyba 3. místo (M3) a Zdeněk Hlaváček 3. místo 
(M4). 

Ve vodáckém víceboji na pramicích absolvovali vodáci 4 závody v Kolíně, na Metuji, na 
Berounce a Svratce. 

Předsedou klubu byl Pavel Samochin. 
 
TJ Spartak 
Předsedou jednoty byl Ing. Jaroslav Ryneš. 
 
TJ Spartak – oddíl atletiky 
Atleti dosahovali pěkných výsledků v krajských i celostátních soutěžích: 
Na halových přeborech žáků Středočeského kraje zvítězil Václav Jisl se 140 cm ve skoku 

vysokém se 468 cm v dálce.Halové přebory dorostu přinesly vítězství Pavle Cabrnochovéza 167 
cm ve výšce a v kategorii juniorek 2. místo Nikole Strachové za 169 cm. 

Květnové Středočeské přebory jednotlivců znamenaly zisk 11 medailí. 1. místa obsadily 
juniorka Nikola Strachová (167 cm), dorostenka Pavla Cabrnochová (161 cm) a dorostenka 
Nikola Machová za hod oštěpem na 37,87 m. 

9. června zvítězila Nikola Strachová na mezinárodním Opolském festivalu skoku 
vysokého výkonem 186 cm. 

Na červnovém Mistrovství ČR juniorů a dorostenců v Jablonci nad Nisou získala juniorka 
Strachová zlato (174 cm) a dorostenka Pavla Cabrnochová bronz (168 cm). Strachová potvrdila 
své kvality ještě na Mistrovství ČR v atletice do 22 let v Ústí nad Orlicí 31. srpna ziskem 
bronzové medaile za 175 cm. 

 
TJ Spartak – šachový klub 
Nadějí je Lukáš Janda, jenž v turnaji OPEN Nymburk obsadil 4. místo v kategorii 

mladších žáků. Mladí šachisté se výborně umístili v Krajském přeboru: v kategorie HD 14 
(ročníky 2000 – 2001) skončil Lukáš Janda čtvrtý, v kategorii HD 12 (ročníky 2002 – 2003) David 
Grego devátý a v kategorii HD 10 (2004 a mladší) Vojtěch Rubeš třetí. 

Oddíl pořádal turnaje v bleskovém šachu. V Regionálním přeboru družstev B obsadil 
v sezóně 2012/13 konečné 6. místo. 

Předsedou oddílu byl Ing. Petr Kopecký. 
 
Klub českých turistů 
Uspořádal tradičně Tříkrálový pochod a Pochod jarní přírodou. Turisté vyšlápli v 39 

sobotách v roce, např. na Karlštejn, do Brd, do Sopotnice a na tajný výlet do Otradovic. 
Každoroční společnou dovolenou strávilo 36 členů oddílu na Lipně, prohlédli si 
Schwarzenberský kanál, Vyšší Brod a Rožmberk. 

V čele 7členného výboru stál předseda František Musílek. 
 
1. nohejbalový klub 
29. – 30. června se v Českém Brodě konalo Mistrovství ČR dvojic, v němž zvítězila 

dvojice Jan Kaděra – Martin Flekač (se střídajícímRadoslavemFrankem). 
V Extralize družstev se A-týmupodařilo podruhé vybojovat bronz, poté co 28. září porazil 

na soupeřově půdě tým SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary Av poměru 4:5.Kapitánem družstva 
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byl Martin Flekač. 
B-tým hrál 2. ligu, C-tým obsadil 2. místo v okresním přeboru. 
Na 20. Mistrovství ČR v singlu mužů 26. října zvítězil Michal Kolenský.  
Předsedou klubu byl Martin Spilka. 
 
RC klub 
Pořádal závody modelů automobilů a motocyklů s elektrickým i spalovacím motorem. 
V sokolovně pořádal závody Mini OffRoad elektrických modelů 1:18 na koberci s 

umělými terénními překážkami. Finanční náročnost této kategorie vedla k poklesu zájmu 
modelářů. 

Na venkovní dráze v prostoru Městského stadionu se jezdily celoroční závody F1 
s modely postavenými podle skutečných vozů Formule 1 s elektromotorem poháněnou zadní 
nápravou. Nově zde začali jezdit modeláři z Českých Budějovic. 

Dalšími kategoriemi byly modely FG v měřítku 1:5 se spalovacími motory a poháněnou 
zadní nápravou, Pohár Open 1:10 EP pro modely s elektrickým pohonem všech kol a závody 
modelů motocyklů v poměru 1:5 s elektrickým nebo spalovacím motorem a s plastovými 
figurkami jezdců. 

Dráha na Městském stadionu se bohužel stávala terčem útoku zlodějů, kteří poškozovali 
elektrické rozvody, kradli kabely a vloupali se do uzavřených prostor tribuny. 

Předsedou klubu byl Ing. Miloslav Pfeffer. 
 
Městský bazén 
V bazénu si v 307 dnech provozu zaplavalo 70 950 osob, z toho 50 200 při 

organizovaném plavání a 20 750 volně příchozích zájemců. Na vstupném zaplatili celkem 
3 612 000 Kč. 

Plaveckých kurzů se účastnilo 14 mateřských a 15 základních škol z širšího regionu od 
Prahy-Vinoře po Milovice a Kostelec nad Černými lesy; místní školy využívaly bazén ke školní 
výuce tělesné výchovy, plavaly zde děti z 6 mateřských center, klienti zdravotní pojišťovny, 
Smíšené organizace zdravotně postižených, senioři ad. Bazén spoluorganizoval mj. okresní a 
krajské kolo v duatlonu a závody zdravotně postižených. Malá tělocvična u bazénu byla využívána 
pro gymnastiku, aerobic, zumbu, jógu a bojová umění. 

Vedoucím Městského bazénu byl Mgr. Miloš Bukač. 
 
Městská sauna 
Z 60 provozních hodin týdně bylo 14 vyhrazeno ženám a 46 společnému saunování. 

Jednotlivé vstupné se 1. října zvýšilo dětem z 55 Kč na 90 Kč. Nově byly prodávány permanentky 
na 20 vstupů za 2 000 Kč. 

Provozovatelem sauny byla firmaKylpylä Kláry Štíchové z Kutné Hory, odpovědným 
vedoucím byl Radovan Štícha. 

 
Jachtklub Lázně Toušeň 
Jiří Parůžek z Čelákovic získal v závodech třídy Fireball ve dvojčlenné posádce 3. místo 

v Poháru ČR na Nechranické přehradě, 8. místo na Mistrovství ČR na Lipně a 18. místo na 
Mistrovství světa v Portoroži ve Slovinsku. 

 
Orka Florbal 
A-týmskončil ve 2. lize na 7. místě, veteráni v 1. lizena 8. místě, junioři v 3. lize na 2. 

místěa dorostenci svou soutěž vyhráli.  
Vedle sportovní činnosti se klub angažoval na veřejnosti pořádáním dětských dnů, plesu, 

mikulášské zábavy a vánočním sportovním dnem pro děti. 
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Předseda oddílu byl Michal Novotný.       
 
FBC Čelákovice, o. s. 
V sezóně 2012/13 zvítězil v Pražském a středočeském přeboru mužů, divizi B. 
Předsedou klubu byl Tomáš Holcman.  
 
MastersRacing Team, o. s. 
Občanské sdružení, v jehož čele stojí předseda představenstva Jonáš Tichý, formálně 

zaštiťuje 7členný cyklistický tým BMC ViessmannRacing Team a 10 začínajících mladých 
cyklistů. Tomáš Vitáček se stal celkovým vítězem Extraligy Masters 2013 v kategorii M45 a 
jednotlivců UAC 2013, Václav Jelínek zvítězil v Mistrovství ČR SAC v silničním závoděa stal se 
mistrem světa v kategorii UCI Masters. Jonáš Tichý zvítězil na Mistrovství UAC Maraton 2013 a 
Pavel Červenka byl druhý na Mistrovství ČR SAC v časovce jednotlivců. 

Tým získal 2. místo v české amatérské soutěži družstev UAC 2013 a 2. místo v soutěži 
družstev Extraligy Masters 2013. 

 
Sportovně střelecký klub 
Členové klubu se účastnili soutěží v rámci Asociace praktické střelby ČR a Sdružení LEX. 

Ing. Pavel Dadák zvítězil v kategorii Classic IPSC, v níž také soutěžili Eva Turková, Pavel Jireš, 
Jakub Jireš a Miloš Kratochvíl. 

Mezi klubové závody patřil 3. ročník Memoriálu Mirka Henyše (mířená střelba 
malorážovou a velkorážovou pistolí a malorážovou puškou na kovové terče) a Říjnová 
blýskavice. 

Na klubové střelnici při silnici do Zelenče probíhal také výcvik příslušníků Policie České 
republiky a armádních specialistů ve střelbě, nedělní dopoledne byla vyhrazena pro veřejnost. 

Předsedou klubu byl Pavel Burian (příloha č. 61/13). 
 
Tenisový klub Čelákovice, o. s. 
Tenisté se účastnili soutěží v mnoha kategoriích: Děti do 10 let hrály krajskou soutěž baby 

tenisu, mladší žáci obsadili v krajské soutěži I. třídy, skupina B, 6. místo a starší žáci v krajské 
soutěži II. třídy, skupina B, 7. místo. Dorost skončil v krajské soutěži II. třídy, skupina A, na 
7. místě a dospělí zvítězili v krajské soutěži IV. třídy. 

Z individuálních výsledků možno zmínit úspěchy mladšího žáka Martina Modráka, vítěze 
čtyřhry na turnaji Baníku Praha, a mladšího žáka Štěpána Fišera, jenž získal 3. místo na turnaji 
LTK Liberec. 

V červenci se konal již 4. příměstský tenisový tábor, letos pro 75 dětí, vedený manželi 
Michelčíkovi a trenérkou Barborou Sukovou, bývalou ligovou hráčkou. V září byl zahájen další 
ročník tenisové školičky pro děti od 7 let. 

13. ročníkuPánkova memoriálu – tenisového turnaje dvojic – se účastnilo 35 dvojic a 
zvítězil pár Karolína Vavrošová a Jiří Šuráň. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 
 
SK Union Čelákovice 
Muži byli po podzimní části na posledním místě v diviziB a na konci soutěže sestoupili do 

krajského přeboru. Skončili se 7 body za 2 výhry, 1 remízu a 12 proher se skóre 13:46. Sestoupili 
rovněž starší žáci do krajské I A třídy a mladší žáci do okresního přeboru. 

Klub se potýkal s vážnými finančními problémy, kdy bez sponzorů, dotací od 
sportovních organizací a pouze s dotací z rozpočtu města musel hradit opravy a údržbu 
Městského stadionu. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý.  
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Basketbal Čelákovice, o. s. 
Klub obsadil v krajském přeboru I. třídy 10. místo a zachránil se před sestupem. 
Michaela Uhrová, bývalá česká reprezentantka, a Lenka Bohuslavová vedly v přípravce 46 

dětí ve skupinách od 3 do 5 let a od 5 do 9 let. Klub uspořádal 3. ročník letního turnaje 3členných 
týmů ve streetballu. 

Předsedou obč. sdružení byl Ing. Jan Marek. 
 
TJ NOLA Teplice 
Člen českého reprezentačního týmu Spastic Handicap v cyklistice Matěj Benda vybojoval 

2. místo na Mistrovství ČR, 2. místo v Evropském poháru, 9. místo v časovce a 10. místo 
v silničním závodě Světového poháru v Itálii. Ve světovém žebříčku UCI byl na 15. místě. 

 
SK karate Dragon Čelákovice. s. p. 
V r. 2013 se stal nástupcem SK karate Hirjú (od 2003), pěstoval karatestylu Shokotan. 
Předsedouklubu a trenérembyl Martin Brejcha, klub měl 58 členů, z toho 51 do 18 let. 
 

 
POLITICKÉ STRANY 

 
Česká strana sociálně demokratická 
Předsedou místní organizace byl Petr Kubíček. 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Četné veřejné akce městské organizace jsou zachyceny v měsíčních zápisech. Organizace 

měla na konci roku 50 členů, jejím předsedou byl Vladimír Duník (příloha č. 62/13). 
 
Občanská demokratická strana 
Rada místního sdružení s 12 členy pracovala ve složení Ing. Josef Pátek (předseda MO), 

Ing. Petr Studnička, Stanislav Jonáš a Ondřej Bouška, post místopředsedy zůstal neobsazen. 
V listopadu byl Ing. Pátek zvolen místopředsedou oblastního sdružení ODS Praha-východ. 

 
TOP 09 
Místní organizace měla na konci roku 16 členů, jejím předsedou byl Tomáš Janák 

(místopředseda regionálního výboru Praha-východ a člen středočeského krajského výboru). 
Členem místní organizace se stal zastupitel Jaroslav Špaček (do Zastupitelstva města zvolen na 
kandidátce ODS) a přestupem do pražské organizace ji opustil zastupitel Mgr. Marek Skalický. 

 
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. 
 
Strana zelených 
Předsedou základní organizace byl Mgr. Miloš Špringr. 
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CÍRKVE 
 
Církev římskokatolická 
K Římskokatolické farnosti Čelákovicepatřilykostely v Přerově nad Labem, Mochově a 

Nehvizdech. Na svatomartinskou pouť byla po mnoha letech sloužena mše v uklizeném kostele 
ve Vyšehořovicích. Farářem farnosti byl osobní děkan Richard Scheuch, jemuž vypomáhali 
akolyté zmocnění biskupem a P. Michal Kaplánek, ředitel Vyšší odborné školy sociálně 
pedagogické a teologické JABOK v Praze. 

Ekumenická a bohatá kulturní činnost farnosti je zachycena v měsíčních zápisech. 
Z nutné péče o nemovité vybavení farnosti nutno uvést opravu varhan v Čelákovicích za 
35 467 Kč, dokončení opravy přerovské fary za 863 057 Kč a projekt na opravu přerovského 
kostela za 83 500 Kč, dále opravu věže mochovského kostela za 11 400 Kč a opravu 
vyšehořovického kostela po vichřici za 33 289 Kč. 

 
Církev československá husitská 
Vedle pravidelných nedělních a svátečních bohoslužeb se konaly 2 pohřby a 3 uložení 

urny. Klub seniorů ukončil činnost, pokračovaly zkoušky pěveckého sboru, biblická hodina pro 
dospělé a výuka dětí. 

22. června se členové sboru zúčastnili sázavské pouti. 29. června se Zdeněk Poloprutský a 
Anna Radová vydali na 1. etapu Cyklotour Tábor – Kostnice (s cílem v Karlštejně) připomínající 
cestu M. Jana Husa do Kostnice. Srpnového farního tábora se zúčastnilo 13 dětí. 

22. prosince byla sloužena děkovná bohoslužba k 75. narozeninám farářky Jany 
Špakovéza účasti patriarchy církve Tomáše Butty. 

Náboženská obec měla 212 členů, z toho 19 do 18 let. Předsedkyní rady starších byla 
Libuše Bartošová, duchovní Mgr. Jana Špaková a kazatelkou, správkyní matriky a kolumbária Ing. 
MiroslavaPoloprutská (příloha č. 63/13). 

 
Církev bratrská  
K vnitřnímu životu sborupatřily bohoslužby, jichž se účastnili také klienti z chráněného 

bydlení Vyšší Hrádek s asistentkami, čtvrteční biblické hodiny, každý poslední čtvrtek v měsíci 
společný večer modliteb a chval a v pátek setkávání matek malých dětí, schůzky mládeže a 
dorostu vedené staršími členy sboru a Besídka, tj. nedělní škola pro děti ve 2 věkových skupinách. 
5. neděle v měsíci byla využita pro sborový den – po bohoslužbách následoval společný oběd a 
program.  

V pondělí se otevíral klub pro děti z města i z okolí s písničkami a angličtinou, přístupný 
všem. V létě se konal pravidelný English Camp s účastí 100 zájemců nejen ze sboru 
v konferenčním křesťanském centru Immanuel ve Slavíkově na Vysočině. 

Dlouhodobou pozornost věnuje sbor náhradní rodinné péči – pořádá přednášky a besedy, 
ve 4 rodinách členů sboru bylo přijato 6 dětí v adoptivní nebo pěstounské formě. Sbor požádal o 
vydání územního rozhodnutí pro stavu Sborového domu v Palackého ulici.. 

Správním orgánem 58členného sborubylo staršovstvo zvolené v březnu na období 2013 – 
2017 ve složení Marshall Brown, Ph.D., Mgr. Luboš Dörfl, Ing. Marek Kořínek, Petr Luhan, 
DiS., a Bohuslav Starosta. Administrátor sboru byl M. Brown (příloha č. 64/13). 
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OSADNÍ VÝBORY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ A DALŠÍ 
ORGANIZACE 

 
Osadní výbor Záluží 
Na hřišti TJ Sokol uspořádal 31. srpna rozloučení s létem. Hasiči z Vyšehořovic předvedli 

likvidaci požáru a policisté výcvik služebního psa. Nechyběly soutěže, opékání buřtů ani bojová 
hra. 

Předsedou výboru byl Roman Přívozník.  
 
Osadní výbor Sedlčánky 
Pro děti připravil dětský karneval, velikonoční řehtání s řehtačkami, klapačkami a trakaři, 

pálení čarodějnic a 7. září indiánskou stezku jako vzpomínku na prázdniny. K tradičním počinům 
patřilo setkání seniorů. Při zahájení adventu si Sedlčánští rozsvítili vlastní vánoční strom. 
Novinkou roku byl svatební obřad na louce Na Zájezdě. 

Předsedou výboru byl Petr Kabát (příloha č. 65/13). 
 
Okrašlovací spolek čelákovický, o. s. 
Předsedou 6členného spolku vzniknuvšího v říjnu byl Ing. Pavel Fišera. Za cíl si kladl 

zkvalitnit život ve městě, což se netýká jen ovzduší a zeleně, ale i dopravy a oživení občanské 
společnosti. 

 
Mateřské centrum, o. s. 
Nabízelo bezplatné hlídání dětí, předporodní kurzy, kurzy masáží kojenců a batolat, 

přednášky na zdravotní a výchovná témata, cvičení pro děti i speciální programy pro matky 
(aerobic, gymnastika, kosmetika), čtení pohádek v rámci kampaně Celé Česko čte dětem, výtvarné 
činnosti, zpěv, divadlo pro nejmenší, bazar dětských věcí, hudební školu Yamaha. 

Centrum uspořádalo 5. dubna Noc s Andersenem, „Velké závody pro malé děti“ na 
odstrkovadlech u Kulturního domu a lampionový průvod. V Tučňákově půjčovněbylo možno 
získat vstupenky do Botanicu v Ostré, do Botanické zahrady v Praze a půjčit si dětské cestovní 
krosny a vozík za jízdní kolo. 

Statutárními zástupci obč. sdružení s 24 členy byly členky 3členné Rady Jana Krejčí, Ivana 
Turínská a Monika Žatečková (příloha č. 66/13). 

 
Rodinné centrum Routa, o. s. 
Centrum se účastnilo několika projektů financovaných z Evropských sociálních fondů. 

Projekt „Podporujme podnikatelky Polabí!“ zaštítil Miniškolu podnikání pro ženy, projekt 
„Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice“podpořil služby péče o děti, např. odpolední 
hlídání dětí vč. jejich převodu z mateřských a základních škol. Oba projekty spolufinancovalo 
město Čelákovice. Díky projektu Rodina a práce i pro Čelákovice bylo zřízeno infocentrum 
Rodina apráce a odpolední útočiště pro děti. 

V centru pracovaly Klub tisícerých aktivit, Klub náhradních rodin, Klub rodičů dvojčat a 
vícerčat a Klub rodičů dětí s poruchou autistického spektra. 

Projekt Finanční gramotnost s ROUTOU a s rozumem byl spolufinancován z CSR 
regionálního fondu ČSOB. 

Centrum disponovalo pověřením k výkonusociálně-právní ochrany dětí ve Středočeském 
kraji a v Praze. 

K oddechovým aktivitám centra patřil plavecký klub Tučňáčci, angličtina s rodilým 
mluvčím, španělština, cvičení pro dospělé. 

Předsedkyní sdružení byla Mgr. Vratislava Tomášková (příloha č. 67/13). 
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Občanské sdružení míčových kouzelníků 
Pořádalo sportovní a kulturní akce, např. dětský den, turnaj v beachvolejbalu a nohejbalu. 
 
Občanská poradna Nymburk, o. s., od října 2013Respondeo, o. s. 
Poskytovala poradenství lidem v složité životní situaci, kterou neumějí řešit, na základě 

principů bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti v oblastech sociální, 
pracovněprávní, rodinné, v oblasti zdravotnictví, školství, financí, lidských práv ad. 
V Čelákovicích je otevřena od r. 2009 každou 1. středu v měsíci v budově radnice. 

V r. 2013 pracovala se 40 klienty (z toho bylo 25 žen). 66 dotazů se týkalo nejvíce 
rozvodu manželství, osvojení dětí, dědictví, exekuce a insolvenčního řízení (příloha č. 68/13). 

 
Smíšená organizace zdravotně postižených 
Organizace sdružovala 341 členů (z toho 271 žen); z nichž bylo 165 tělesně, 141 vnitřně, 

18 zrakově a 17 sluchově postižených. Nejvíce členů patřilo do věkové kategorie 60 – 69 let (113 
členů), do skupiny 70 – 79 let potom 104 členů. 249 členů bylo místních, větší počet členů byl 
také z Mochova, Nehvizd, Vyšehořovic a Lázní Toušeň. 

Pro členy organizace byla jako v minulých letech vyhrazena sobotní hodina 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 a vnitřně postižené ve Zdíkově a pro zrakově a sluchově 
postižené ve Stráži pod Ralskem a v Černé v Pošumaví. Mimoto byly uspořádány zájezdy do 
Polska, na zámek do Radimi, do Poděbrad, do nymburského pivovaru a dvě návštěvy 
hornopočernického divadla. 

Předsedou 9členného výboru byl Jaroslav Smolík, předsedou revizní komise Vladimír 
Doksanský. Na činnost organizace přispívaly obecní úřady v Nehvizdech, Vyšehořovicích a 
v Mochově a četní místní sponzoři (příloha č. 69/13). 

 
Junák – svaz skautů a skautek 
Skauti a skautky se účastnili mnoha různorodých akcí – výletů do ZOO v Ústí nad 

Labem, do Jičína, do Měsíčního údolí u Vlašimi, her pořádaných jinými středisky, např. Prahou 
plnou strašidel, Dne Země v Brandýse nad Labem, hry Stínadla se bouří ve Dvoře Králové nad 
Labem. 

Třítýdenního letního tábora se účastnilo 70 skautů a skautek a členové střediska se 
podíleli na organizaci mezinárodního skautského tábora v Sedlčanech. 

Po červnových povodních se 13 skautů a skautek vydalo do Klecánek, kde pomáhali 
s odstraňováním jejich následků. 

Přivezené Betlémské světlo si mohli lidé odnést 21. prosince na skautské besídce 
v Kulturním domě nebo 24. prosince při mši v římskokatolickém kostele. 

Středisko mělo 109 členů z toho 83 do 18 let. Nejmladších bylo 19 světlušek a 23 vlčat, 
následovalo 18 skautů a 23 skautek, poté 18 roverů a 26 dospělých. 

Vedoucím skautského střediska byl Jaroslav Rada, DiS. 
 
Sojka – spolek mladých, o. s. 
Organizace připravovala celoroční volnočasové aktivity pro děti a mládež, zejména 

výměnné pobyty s cílem pěstovat česko-německé vztahy: Gaisthal Klasik pro mládež od 13 do 16 
let, letos s tématem Středověk, Gaisthal Junior pro děti od 8 do 12 let s tématem Svět kouzel (oba 
v Německu), dále Velikonoční tábor v ČR pro děti a mládež od 10 do 16 let. Workshop JAPA 
v Žinkovech měl za cíl zdokonalit účastníky z obou zemí v češtině a v němčině a připravit je na 
práci s mládeží. Sdružení vydávalo svůj časopis „Zobák dokořán“. 

Sdružení mělo svůj informační stánek v prodejně Electroshop v Masarykově ul. č. 22. 
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Akcí sdružení se letos zúčastnilo asi 400 mladých. 12 ze 119 členů žilo v Čelákovicích. 
Předsedkyní 9členné rady sdružení byla Anna Kušičková z Nýřan.  
 
Sbor dobrovolných hasičů 
Měl 92 členů – 43 mužů, 18 žen a 31 dětí a mladistvých. Ve výjezdové jednotce vedené 

Jiřím Hanzlem sloužilo 24 hasičů, kteří provedli 60 výjezdů, mj. k 29 požárům, 4 dopravním 
nehodám a 14xposkytli technickou pomoc. 

Hasiči se pravidelně účastnili regionálních soutěží jako Mukařovský uzel, hry Plamen ve 
Všestarech, závodů dorostu v Třebonicích (3. místo) azávodu požárnické 
všestrannostiv Senohrabech (dorostenci 1. místo). Starší žáci zvítězili ve své kategorii 
v Memoriálu Ladislava Báči. 

V srpnu se 40 dětí zúčastnilo hasičského tábora v Miličíně. 
Starostou sboru byl Miloš Fridrich. 
 
Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o. 
Dílna spolupořádala četné kulturní akce jako Den Země, adventní trhy, betlém na náměstí 

– viz měsíční zápisy. Do dílny docházelo pravidelně 85 mladých do 15 let, kurzy pro veřejnost 
navštěvovalo 35 dospělých a 25 seniorek. 

Jednatelkou společnosti byla Miroslava Šimonová. 
 
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR 
Členové se zabývali konstrukcí a stavbou volných i rádiem řízených modelů letadel, 

k jejichž provozu využívali letiště u Vestce nebo u Horoušan. 
Předsedou základní organizace s 28 členy (z toho 15 bylo mladších 18 let) byl Vojtěch 

Skála. 
 
Klub přátel Jana Zacha, o. s. 
Sdružení organizovalo a financovalo akce Základní umělecké školy Jana Zacha pro 

veřejnost, mj. loutková a činoherní představení v sále školy, Svatojánskou divadelní pouť v Tvrzi, 
vystoupení žáků tanečního oboru a Galakoncert v Kulturním domě, adventní program a vánoční 
koncerty. Podílelo se na organizaci výstav, vítání občánků v budově radnice. Finančně 
podporovalo žáky ZUŠ na soutěžích a přehlídkách, při návštěvách jiných kulturních akcí, na 
tanečním soustředění a tanečních seminářích. 

Předsedkyní 17členného obč. sdružení byla Milena Nespalová, jednatelem Pavel Lhoták. 
 
Spolek pro varhanní hudbu, o. s. 
Aktivita spolku při pořádání městských kulturních akcí je zachycena v měsíčních zápisech. 
Spolek připravil natáčení pořadu o Janu Zachovi pro stanici Českého rozhlasu Region, 

v němž vystoupili Jaroslav Špaček a Mgr. David Eisner. 
Spolek připravil pěveckou dílnu hlasové pedagožky Lenky Pištecké, svatoštěpánské 

vystoupení dětí a besedu s manželi Hansenovými, misioáři v Keni. Členové spolku a další zájemci 
si prohlédli varhany v Chrámu sv. Víta v Praze. 

Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie dostaly letos nový motor. Na náklady spolku 
firma varhanáře Antonína Habětína seřídila a naladila varhany před říjnovým koncertem. 

Spolek měl 27 členů, předsedou správní rady byl Ing. Dr. Ludvík Adámek. 
 
Naše Čelákovice, o. s. 
Nejdůležitějším počinem občanského sdružení byla výstava „Vývoj městské krajiny 

Čelákovic“ připravená v Městském muzeu. 
Luboš Netušil a Ing. Milan Jirsák se zúčastnili besedy po promítání filmu NIMBY na 
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Vysoké škole ekonomické, na Právnické fakultě UK a na Masarykově univerzitě v Brně. 
Předsedou sdružení s 12 členy byl Petr Polnický (příloha č. 70/13). 
 
Spolek přátel čelákovického muzea 
uspořádal v Městském muzeu 8 koncertů, 1 besedu, 2 cestovatelské přednášky a 2 

představení pro děti, podílel se na Muzejní noci a připravil Pouťové oslavy. 
Předsedou Spolku byl Petr Polnický. 72 členů nebylo jen z Čelákovic, ale i Prahy, Přerova 

nad Labem, Lázní Toušeň, Poděbrad, Kounic, Dřís, Bystrého, Brandýsa n. L. a Ostravy (příloha 
č. 71/13). 

 
Dlouhá cesta, o. s. 
Toto obč. sdruženíse zabývalo péčí o rodiny, v nichž zemřelo dítě, a to v celostátním 

měřítku. Pro projekt „Nejste sami“bylo vyškoleno 10 nových laických poradkyň. V projektu 
„Barevný anděl“ bylo upraveno 5 dětských pokojíčků. Dalším projektem byla „Prázdná kolébka“ 
pomáhající rodičům, jimž zemřelo dítě před narozením nebo do 1 roku života. 

Se souborem Canti di Praga sdružení připravilo vánoční vzpomínkový koncert v rámci 
celosvětové akce Zapalme svíčku. K dalším aktivitám patřil seminář pro rodiče pozůstalých 
sourozenců „Děti ve stínu“ a byl zahájen pilotní projekt „Dobrý posel špatných zpráv“ pro 
policisty a hasiče. 

Sdružení mělo 142 členů, jeho předsedkyní byla Martina Hráská. 
 
Opři se, o. s. 
Obč. sdružení se věnovalo integraci dětí z dětských domovů do společnosti. Připravilo 

akce pro děti z Krnsku, Pyšel, Nového Strašecí a Nymburka zahrnující turistiku, sport, 
poznávacía kulturní oblast (lyžování na Perninku, aquapark Čestlice, výtvarné činnosti, návštěvu 
hradu Krakovec, povánoční procházka Prahou ad). 

Předsedou sdružení s 13 členy desítkami dobrovolných spolupracovníků byl Mgr. Petr 
Matyáš. 

 
czela.net, o. s. 
Obč. sdružení provozující internetovou síť ve městě a v regionu poskytlo svým členům 

televizní vysílání v rámci sítě. Pokračovalo v posilování síťové infrastruktury a v pokládání 
optických kabelů ve městě i v okolí. 

K „nesíťovým“ aktivitám sdružení patřilo pálení čarodějnic, plavání v Městském bazénu a 
úspěšný program 20. dubna na náměstí při oslavě 10. výročí občanského sdružení. 

Počet členů vzrostl letos na 900. V čele občanského sdružení stála 5členná 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 
Hlavními akcemi pořádanými základní organizací byly jarní a podzimní okresní výstava 

zvířat v chovatelském areálu na děkanství – jsou popsány v měsíčních zápisech. Jako jediná 
základní organizace v okrese vystavuje akvaristiku, teraristiku, chová mývala severního a 
holandské zakrslé kozičky. Každý měsíc pořádá burzu a chovatelskou a mykologickou poradnu. 

Petr Bajer byl vyhlášen nejlepším chovatelem okresu v kategorii chovu vodní 
drůbeže.První místa v celoročních soutěžích získalo 10 místních chovatelů.  

Předsedou zákl. organizace s 29 členy, z toho 4 mladými chovateli, byl Petr Bajer. 
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Sdružení houbařů Čelákovice, o. s. 
Obč. sdruženízaložené 1. května 2013 nahradilo Mykologický kroužek při ZO ČSCH a 

přešla do něho většina členů kroužku. 
2. července uspořádalo přednášku o letních jedovatých houbách s minivýstavou v Tam 

Tam baru, poté návštěvu tábora dětí z Jedličkova ústavu v bezbariérovém táboře u Doks, kam 
přivezlo mykologickou zahrádku a houbařsko-sportovní disciplíny. 3. srpna připravilo dětskou 
vycházku do kouzelného lesa. 

Na říjnovém podzimním jarmarku v Tam Tam baru byla k vidění výstava čerstvých hub. 
Sezónu zakončilo 28. prosince tradiční zamykání lesa. 

Sdružení mělo 94 členů, z toho 15 do 18 let. Předsedou se stalPhDr. Vladimír Štibinger, 
místopředsedou Aleš Chvojka, čestným předsedou Ing. Josef Kadeřávek.  

 
Myslivecké sdružení Čelákovice 
R. 2012 dostalo od Honebního společenstva Čelákovice výpověď z užívání honitby 

k výkonu práva myslivosti, proti níž se MS odvolalo a podalo žalobu o rozhodnutí, kdo bude 
právo myslivosti vykonávat. 

V r. 2013 myslivci zorganizovali sběr odpadu podél městských komunikací a 3. Dětský 
den v červnu. 

 
Český rybářský svaz 
Základní organizace s 42 dětskými a 691 dospělými členy hospodařila na 95 ha vodních 

ploch. Na Grádo vysadila 2 540 kg ryb, mj.1 700 kg výběrového kapra, 50 ks štik, 1 000 ks 
candáta a 300 ks pstruha duhového. Na Labe a Výmolu vysadila 2 530 kg kapra, 1 000 ks cejna, 
500 ks štiky a 3 000 ks úhoře, do tůní dále 4 500 kg kapra, 50 kg štiky, 200 ks amura v celkové 
ceně 550 000 Kč. 

Letní kyslíkový deficit způsobil úhyn 60 kg ryb na Labíčku. Bylo povoleno střílet 
přemnožené kormorány, o což se postarali přerovští myslivci. 

Dětský kroužek prožil tradiční červnovou noc na Řehačce. 
V krajském závodě ve feederu získalimladší žáci druhé a starší žáci třetí místo; organizace 

uspořádala tradiční závody na Grádě a Bambus CUP v Sedlčánkách. 
Rybářská stráž řešila 6 přestupků a odebrala 2 povolenky. Předsedou místní organizace 

byl Jiří Eichler. 
 
Klub kaktusářů 
byl součástí Společnosti českých pěstitelů kaktusů a sukulentů. V r. 2013 připravil 

4 odborné přednášky a besedy v Síni Jana Zacha v Městském muzeu (viz měsíční zápisy) a 
přírodovědnou procházku s pozorováním ptáků v okolí Čelákovic vedenou RNDr. Miroslavem 
Švátorou, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Členové klubu se účastnili sympózií 
v Praze a Bratislavě, navštívili kaktusáře na Plzeňsku, Hodonínsku a Ostravsku a vedli odbornou 
poradnu na výstavě v Botanické zahradě v Praze. 

Předsedou klubu s 52členy z Čelákovic, Prahy a středních Čech byl Ing. Zdeněk Červinka, 
místopředseda Svazu českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. 

 
Český zahrádkářský svaz 
K tradičním akcím patřily ukázkové řezy stromů a roubování na osadách, poradenské dny 

na osadách, zájezdy na výstavy do Bohdanče na výlov rybníka, Pěnčína, Litoměřic a nově do 
arboreta na Svatém Kopečku u Olomouce a do štiřínského parku, kde hosty provázel známý 
botanik RNDr. Václav Větvička. 

Na konci roku měla základní organizace v čele s předsedou Václavem Bartůňkem 204 
členů, osada č. 7 vystoupila z organizace. 
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Český svaz včelařů (Sdružení včelařů Čelákovice, o. s.) 
Na území města působilo 19 včelařů, kteříletos zazimovali 110 včelstev. Vytěžili 1 798 kg 

medu a 75 kg vosku. Zimu 2012/13 přežila včelstva bez úhony, ale pozdní a rychlý nástup jara 
neumožnil včelám opylovat všechny včelařsky významné rostliny, a tak byla jarní snůška 
minimální. 

Čelákovičtí včelaři založili v červnu obč. sdružení s názvem Sdružení včelařů Čelákovice 
se sídlem v Kostelní ul. č.43. Předsedou byl zvolen PhDr. Vladimír Štibinger a hospodářem Jiří 
Mrňavý.Sdružení mělo 19 členů, z toho 2 do 18 let. 

 
 

PŘÍLOHY 

 
1a/13  Novoroční koncert 3. 1. 2013, plakát    
1b/13  Novoroční koncert 3. 1. 2013, ZMČ 2/2013 
2a/13  Řemesla Polabí VI, 2. 2. 2013, plakát 
2b/13  Řemesla Polabí VI, 2. 2. 2013, ZMČ 3/2013 
3/13  úmrtí Břetislava Hynka 9. 2. 2013, ZMČ 3/2013 
4/13  úmrtí akad. malíře Jiřího Hanžlíka 19. 2. 2013, ZMČ 4/2013 
5a, b/13 Sladká Paříž se špetkou pepře, výstava 23. 2. 2013, průvodce 
5 c/13  Sladká Paříž se špetkou pepře, výstava 23. 2. 2013, pozvánka 
6/13  Večer autorského čtení pro děti a mládež 14. 3. 2013, pozvánka Městské knihovny 
7/13  předposlední den na lávce přes zdymadla 16. 3. 2013, ZMČ 4/2013 
8/13  výstava obrazů Josefa Lady v Městském muzeu 23. 2. 2013, pozvánka 
9a/13  Velikonoce Ve Skále 23. 3. 2013, plakát 
9b/13  Velikonoce Ve Skále 23. 3. 2013, foto, ZMČ 4/2013  
10 a/13 výstava „VEDEM. Cesta terezínských kluků stále pokračuje“ 2. 4. 2013;pozvánka 
10 b/13 výstava VEDEM, ZMČ 3/2013 
10 c/13 výstava VEDEM, Terezínská hymna, Škidovská hymna 
11/13  Život v Mongolsku 3. 4. 2013, pozvánka¨ 
12/13  Cesty čelákovických odpadů, plakát 
13 a/13 výstava Eduard Borovička – obrazy 20. 4. 2013, pozvánka 
13 b/13 výstava Eduard Borovička – obrazy 20. 4. 2013, medailón 
14 a/13 czela.fest 20. 4. 2013, plakát 
14 b/13 czela.fest 20. 4. 2013 ZMČ 5/2013 
15/13  přednáška Chile a Argentina 2012 aneb Dvakrát přes Andy... 25. 4. 2013,  
   pozvánka 
16 a/13 Oslavy výročí barokního skladatele Jana Zacha v Čelákovicích, plakát 
16 b/13 koncert Jan Zach komorní 11. 5. 2013 
17/13  Vzpomínkový salón na tvorbu Evy Zavadilové 16. 5. 2013, ZMČ 5/2013 
18/13  výstava Malý salón 18. 5. 2013, plakát 
19 a/13 Setkání na náměstí 18. 5. 2013, plakát 
19 b/13 Setkání na náměstí 18. 5. 2013, ZMČ 6/2013 
20/13  koncert Jany Koubkové 22. 5. 2013, plakát 
21 a/13 Noc kostelů 24. 5. 2013, plakát 
21 b/13 Noc kostelů 24. 5. 2013, Slávek Klecandr, plakát 
21 c/13 Noc kostelů 24. 5. 2013, Lenka Švestková, ZMČ 5/2013 
22/13  povodeň v červnu 2013, ZMČ 7/13 
23 a/13 Výstava zvířat 14. – 16. 6., plakát 
23 b/13 Výstava zvířat 14. – 16. 6., program 
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24/13  koncert Duchovní tvorba Jana Zacha 15. 6., plakát 
25/13  Zahradní slavnost 18. 6., plakát 
26 a/13 Dvojí výročí muzea 21. 6., plakát 
26 b/13 Muzeum a Muzejní noc 21. 6., ZMČ 6/2013 
27 a/13 Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť 22. 6., plakát 
27 b/13 V. čelákovická muzejní noc 22. 6., soutěžní list 
27 c/13 V. čelákovická muzejní noc 22. 6., městská knihovna, plakát 
28/13  výstava Jiří Hanžlík – Retrospektiva 29. 6., plakát 
29/13  Festival kašparů 29. 6., plakát 
30/13  Tři tisíce kilometrů v sedle československé legendy, České motocyklové noviny  
   1/2014 
31 a/13 6. pouťové oslavy 17. 8., plakát 
31 b/13 Poutní koncert 17. 8. 2013, plakát 
32/13  Loučení s prázdninami 31. 8., pozvánka 
33/13  výstava Tomáše Speváka v Městském muzeu, září 2013, o autorovi 
34/13  Festival volnočasových aktivit 7. 9. 2013, plakát 
35 a/13 Davis Cup v Čelákovicích 7. 9. 2013, plakát 
35 b/13 Davis Cup v Čelákovicích 7. 9. 2013, ZMČ 10/2013 
36/13  výstava Vývoj městské krajiny 7. 9. 2013, plakát 
37/13  petice proti kácení aleje topolů u Labe, plakát 
38a/13 Výstava zvířat 13. – 15. 9. 2013, plakát 
38 b/13 Výstava zvířat 13. - 15. 9. 2013, katalog 
39/13  „Město nemůže vést jeden člověk“, týdeník 5+2, 17. 9. 2013 
40/13  přednáška Albánie očima manažera ČEZu [...] 26. 9. 2013, pozvánka 
41/13  Týden knihoven 30. 9. – 4. 10. 2013, plakát 
42 a/13 výstava Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše 5. 10. 2013, pozvánka 
42 b/13 JanKrálík: Strýček Karpaš, text k výstavě 5. 10. 2013 
42 c/13 Ivan Vaňousek: Jan Karpaš. Svým uměním rozdával radost dětem i dospělým, 
   text k výstavě 5. 10. 2013 
43/13  koncert Hudební svět Jana Zacha 5. 10. 2013, plakát 
44/13  Prohlášení kandidátů SNK Naše Čelákovice 11. 1. 02013 
45 a/13 výstava Výročí Jana Zacha a 30 let Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka  
   12. 10. 2013, plakát 
45 b/13 koncert Komorní soubor 30 let 12. 10. 2013, pozvánka 
46/13  Hawaii – sen, který se splnil, ZMČ 12/2013 
47/13  Setkání na pólu chladu 21. 10. 2013, plakát 
48 a/13 Výroční cena města 2013, ZMČ 11/2013 
48 b/13 Výroční cena města 2013, plakát 
49 a/13 výstava Petr Ettler – krajina a horizonty, pozvánka 
49 b/13 Václav Špaček: Krajiny a horizonty, ZMČ 12/2013 
50/13  přednáška Na skok do Říše středu [...] 12. 11. 2013, plakát 
51/13  koncert Rodiče dětem, děti rodičům 26. 11. 2013, plakát 
52 a/13 výstava Čokoláda, královna sladkostí... aneb příběh sladkého hříchu 30. 11. 2013, 
   pozvánka 
52 b/13 výstava Čokoláda, královna sladkostí... aneb příběh sladkého hříchu 30. 11. 2013, 
   pozvánka 
53/13  koncert Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele 30. 11. 2013, plakát 
54/13  koncert Canto Corno e Organo 8. 12. 2013, plakát 
55 a - e/13 vítání občánků, ZMČ 
56/13  kavárna Paříž, plakát 
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57/13  přehled školství v Čelákovicích na začátku školního roku 2012/13 
58/13  Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích 2013 
59/13  Městská knihovna Čelákovice. Činnost v roce 2013 
60 a/13 Kulturní dům – přehled akcí a návštěvnosti 2013 
60 b/13 Kulturní dům – měsíční programy 2013 
61/13  Sportovně střelecký klub Čelákovice, činnost 2013 
62/13  Činnost Městské organizace KSČM v Čelákovicích v roce 2013 
63/13  Církev československá husitská v Čelákovicích v roce 2013 
64/13  Církev bratrská v Čelákovicích v r. 2013 
65/13  Osadní výbor – Sedlčánky. Informace o činnosti za rok 2013 – výroční zpráva 
66/13  Mateřské centrum Čelákovice, výroční zpráva 2013 
67/14  Rodinné centrum Routa, o. s., Zpráva o činnosti za rok 2013 
68/13  Respondeo, o. s. (dříve Občanská poradna Nymburk), a její působení  
   v Čelákovicích v roce 2013 
69/13  Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice za rok  
   2013 
70/13  Zpráva výboru o činnosti občanského sdružení Naše Čelákovice za rok 2013 
71/13  Zpráva správní rady o činnosti Spolku přátel čelákovického muzea za rok 2013 
 

Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2013 sestavil městský kronikář PhDr. 
Mirko Nosek a text schválený Radou města zapsala do městské kroniky PhDr. Marie Svobodová.      

 
 


