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ROK 2020 

 
 

LEDEN 
 

Počasí: Leden byl teplý a suchý, sněhu jsme se nedočkali. 1.–8. bylo zataženo, ráno 
od -5 °C do  -1 °C, odpoledne od +2 °C do +5 °C. 11.–20. bylo polojasno, ráno od -3 °C do 
-1 °C a odpoledne od +3 °C do +9 °C. V poslední dekádě se ráno ochladilo na -6 °C až 
+1 °C, odpoledne teploty stoupaly od nuly k +8 °C. Rekordní byl 31. leden s +15 °C. Slabě 
zasněžilo 5. a 6., ale sníh roztál. 

1. uspořádal SK OCR Čelákovice, z. s., poprvé Čelákovickou novoroční koupačku. 
Kromě běhu a několika skoků „panáka“ muselo 30 odvážlivců od 15 do 75 let vydržet 2 x 20 
sekund ve vodě o +4 °C. Odměnou byly opečené buřty a svařené víno. Akce měla také 
charitativní rozměr – 140 návštěvníků darovalo přes 10 tis. Kč pro čelákovickou dívku Irenu 

trpící epilepsií. 
Při Tříkrálové sbírce Charity Neratovice bylo v Čelákovicích získáno 12 416 Kč. 
7. schválila Rada města smlouvu s DIS Praha, s. r. o., na rekonstrukci chodníku ve 

Vašátkově ul. za 1 314 953,91 Kč. Vzala na vědomí rezignaci Anděly Noskové na funkci 
koordinátorky akcí pro seniory města Čelákovic k 31. prosinci 2019 a pověřila od 1. ledna 
2020 touto funkcí místostarostku II Nikolu Ottl ve spolupráci s odborem pro občanské 
záležitosti Městského úřadu. 

11. vedl cestovatel Jiří Sladký v Městské knihovně besedu Írán – pohled do zákulisí. 
Jak se žije v Íránu.  

16. přednášel tamtéž prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc., pracovník 
Fyziologického ústavu AV ČR, na téma Neurověda a osobní růst. 

17. se v Kulturním domě konal Novoroční koncert města Čelákovic, na němž 
vystoupila Komorní filharmonie Pardubice s houslistou Pavlem Šporclem. 

21. schválila Rada města smlouvu s TZB Kladno, s. r. o., na opravu strojovny 
sportovní haly BIOS za 484 000 Kč a smlouvu s firmou ORGATEX – NÁCHOD, s. r. o.,  
na opravu akustiky školní jídelny ZŠ J. A. Komenského 414 za 893 870,56 Kč. 

21. představil v Městské knihovně novinář Josef Špidla svůj pohled na historii  
na besedě Bílá hora trochu jinak. 
 
 

ÚNOR 
 
Počasí: Měsíc byl teplý a deštivý, s proměnlivou oblačností. Třikrát slabě zasněžilo, 

ale sníh okamžitě roztával. Teploty se během měsíce výrazně neměnily; ranní  
se pohybovaly od -2 °C po +9 °C a odpolední od +4 °C po +15 °C. 

10.–11. zasahovala výjezdová Jednotka sboru dobrovolných hasičů při 

odstraňování následků bouře Sabina: Upevňovala plechy stržené ze střechy domu 
v Polské ul., pokácela vyvrácený smrk hrozící pádem na dům v téže ulici a vyvrácený strom 
ve Stankovského ul. Na zahradě ROUTY odstranila ze zdi stržený živý plot a v ul. Prokopa 
Holého zabezpečila před dalším pádem kontejner na textil, jejž vítr opřel o parkující felicii. 

4. pověřila Rada města s účinností od 1. června 2020 zastupitele Mgr. Miloše Bukače 
prováděním občanských obřadů a stanovila, že od téhož data má právo (vedle starosty  
a místostarostů) užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských 
obřadech. 

4. uspořádala Městská knihovna setkání s malířem a sběratelem vydání Babičky 
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Jaroslavem Kreibichem z Jakubovic k 200. výročí narození Boženy Němcové. 
8. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konala vernisáž výstavy 100 let 

rybářského spolku v Čelákovicích. Promuvili člen místní organizace Pavel Jindřich, 
ichtyolog Ing. Pavel Vrána, ředitel Středočeského územního svazu Českého rybářského 
svazu, z. s., Dušan Hýbner. Starosta města Ing. Josef Pátek připomněl rybářství  
a košíkářství jako tradiční řemesla starých Čelákovic. Hudebními čísly doprovodili vernisáž 
žáci ZUŠ Jana Zacha. Místní organizace Českého rybářského svazu připravila k tomuto 
výročí odznak a plaketu se znakem spolku. V infocentru bylo možno zhlédnout doprovodnou 
výstavu kreslíře a rybáře Zdeňka Hofmana (přílohy č. 1 a, b, c/20). 

18. schválila Rada města uzavření smlouvy se stavební společností Guttenberg,  
s. r. o., na zhotovení obvodového pláště sportovní haly BIOS za 9 651 934,68 Kč. 

20. se za účasti představitelů města a zástupce firmy Energie – stavební a báňská, 
a. s., uskutečnil slavnostní poklep základního kamene stavby splaškové kanalizace  
ve vnitřním Záluží. Bylo vybudováno 2,75 km stok a asi 140 přípojek. Akce byla 
spolufinancována Operačním programem Životní prostředí. 

Na 22. připravil Městský dům dětí a mládeže 5. ročník obnoveného masopustního 
průvodu. Účastníci si v MDDM mohli půjčit masky.  

22. se konalo Masopustní veselí také v Sedlčánkách. Místostarosta III Ing. Miroslav 
Opa, Ph.D., předal předsedovi osadního výboru Petru Kabátovi symbolické „Masopustní 
právo“. 200členný průvod prošel Sedlčánkami s harmonikářem a koňským povozem  
a zastavil se asi u 40 domů. 

26. schválilo Zastupitelstvo města prodej 37 neobsazených bytových jednotek 
v Milovicích ve vlastnictví města Čelákovic tzv. třetí osobě, a sice firmě CHANA, s. r. o.,  
a 3 individuálním zájemcům. 

Armádní ul. č. p. 501 1 850 800 Kč 
 1 120 400 Kč 
 1 131 100 Kč 
 1 938 800 Kč 
 1 928 900 Kč 
 1 822 200 Kč 
 1 823 300 Kč 
 1 144 600 Kč 
 1 823 300 Kč 
 1 144 600 Kč 
 1 955 300 Kč 
 1 823 300 Kč 
 1 823 300 Kč 
 1 390 000 Kč 
 1 823 300 Kč 
 1 144 600 Kč 
 1 955 300 Kč 
Armádní ul č. p. 502 1 933 300 Kč 
 1 933 300 Kč 
 1 130 300 Kč 
 1 130 300 Kč 
 1 804 600 Kč 
 1 794 700 Kč 
 1 794 700 Kč 
 1 794 700 Kč 
Průběžná ul. č. p. 606 1 956 400 Kč 
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 1 956 400 Kč 
 1 430 600 Kč 
 1 840 900 Kč 
 1 721 000 Kč 
 1 430 600 Kč 
 1 956 400 Kč 
 1 840 900 Kč 
 1 956 400 Kč 
 1 840 900 Kč 
 1 430 600 Kč 
 1 956 400 Kč 
 1 430 600 Kč 
 1 430 600 Kč 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek šetření (na podnět občana) ve věci 

neposkytnutí dotace žadateli a posouzení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Čelákovic odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Odbor sdělil, 
že „Ministerstvo vnitra ve shodě s Ministerstvem financí nepovažuje podmínku dotace 
vázanou na skutečnost, že žadatel o dotaci není s územním samosprávným celkem 
v žádném soudním sporu, za diskriminační“.  

Zastupitelstvo zvolilo Karla Turka přísedícím Okresního soudu Praha-východ  
na obodobí od 28. února 2020 do 27. února 2024 (dalšími navrženými kandidáty byli Marie 
Adámková a Ing. Pavel Dadák). 

 
 

BŘEZEN 
 
Počasí: 1.–13. bylo převážně zataženo s častým deštěm. Teploty se ráno pohybovaly 

mezi nulou a +11 °C, odpoledne mezi +7 °C a +14 °C. 14.–20. bylo převážně jasno  
a odpolední teploty dosahovaly jarních +15 °C až +19 °C. Ochlazení se studeným větrem 
od 22. snížilo ranní teploty na -4 °C až +4 °C a odpolední na +4 °C až +10 °C (s výjimkou 
27. a 28., kdy bylo +18 °C). Ranní mráz 25. spálil květy meruněk probuzené předchozími 
teplými dny. Letošní zima bez trvalé sněhové pokrývky se rozloučila 31. centimetrovou 
sněhovou nadílkou. 

3. Rada města schválila smlouvu s firmou Linhart, spol. s r. o., na výstavbu nového 
sportovního hřiště u ZŠ Kostelní 457 za 4 717 938,30 Kč. 

3. byla v Galerii v altánu, Vašátkova ul. č. p. 818, otevřena výstava fotografií psů  
a koček. 

9. se v Městské knihovně konal křest omalovánkového leporela Čelákovice – 
městečko u řeky Labe za účasti spisovatelky Petry Braunové. Ta předala také ceny  
4 učitelkám ZŠ Kostelní 457, které vyhrály anketu „Nejlepší učitelka, která mě přivedla  
ke čtení“ konanou v lednu a v únoru: Marii Gregorovičové, Ivetě Ceé, Ireně Vojáčkové  

a Naděždě Černé. 
Šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 

vedlo vládu České republiky k přijetí radikálních opatření. Virus původem z Číny způsoboval 
vážná, až smrtelná onemocnění plic. Nebezpečný byl zvláště pro seniory a chronicky 
nemocné. Výčet opatření, uváděný v kronice po celý rok 2020, není úplný, omezil se na ta, 
která se týkala našeho města. 

10. zakázalo Ministerstvo zdravotnictví ČR s platností od 18:00 hod. divadelní, 
hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, 
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taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, 
ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný 
čas 100 osob. 

10. zakázalo Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností od 11. března osobní 
přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  
ve školách a osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole. Rodič mohl zůstat doma 
s dítětem do 13 let věku a pobírat ošetřovné jako při onemocnění dítěte. 

10. ve 14:00 hod. se v obřadní síni Městského úřadu poprvé sešel Krizový štáb 
města Čelákovic. Jeho předsedou byl starosta města Ing. Josef Pátek, místopředsedou 
místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD., a dalšími stálými členy místostarosta II, vedoucí 
odboru organizačního Městského úřadu, velitel Městské policie a jeho zástupce a velitel 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Přítomni byli ředitelé příspěvkových organizací města, 
tajemník Městského úřadu, ředitelka společnosti Q-BYT a ředitelka Gymnázia. 

Od 11. organizovala Pečovatelská služba Čelákovice, p. o., nákup základních 
potravin v hodnotě max. 500 Kč/den pro obyvatele města, kteří neměli jinou možnost  
si je opatřit a byli v nařízené domácí karanténě. Od 16. rozšířila službu o nákup  
pro všechny osoby starší 65 let pobývající na území města a o vyzvednutí léků v lékárně 
nebo u ošetřujícího lékaře. 

Od 11. zrušil krizový štáb výuku v městem zřízených třech mateřských školách, 
v obou základních školách, v ZUŠ Jana Zacha a zrušil zájmové vzdělávání v Městském 
domě dětí a mládeže. Byla s okamžitou platností zrušena představení v Kulturním domě, 
vernisáž výstavy Řemesla Polabí v Městském muzeu a některé pořady v Městské knihovně. 
Krizový štáb zrušil pořádání sobotních trhů na náměstí 5. května a ceremoniály v Městské 
sauně, zakázal návštěvy v Domech s pečovatelskou službou. Soukromá mateřská škola  
při VOŠ Mills byla uzavřena také. 

K 12. od 14:00 hod. rozhodla vláda České republiky o vyhlášení nouzového stavu 
na dobu 30 dnů. Nouzový stav byl prodlužován až do 17. května. 

Od 13. platil zákaz uměleckých představení, sportovních a spolkových akcí, trhů  
a vzdělávacích akcí s účastí nad 30 osob. Provozovny stravovacích služeb mohly přijímat 
hosty jen mezi 6:00 až 20:00 hod. Byly uzavřeny četné služby – sportoviště, sauny, knihovny 
a galerie. Město Čelákovice v této souvislosti uzavřelo od 13. Městské muzeum, 
Městskou knihovnu, Kulturní dům, Městský bazén, Městskou saunu, Sportovní halu Vikomt 
a tělocvičny v ZŠ J. A. Komenského 414 a v Městském bazénu. 

Od 13. zrušilo město všechny kulturní, sportovní, společenské a další akce, 
soutěže, přehlídky a dny otevřených dveří organizovaných městem a jeho příspěvkovými 
organizacemi, a to do 30. června 2020. 

Od 14. byly uzavřeny restaurace, obchody a služby kromě drogerií, lékáren, 
prodejen potravin, autoservisů, čerpacích stanic, trafik ad.; byly zrušeny sobotní farmářské 
trhy na náměstí. 

Od 15. března do 4. června zasedal Krizový štáb města Čelákovic 21x a vydával 
usnesení vyplývající z rozhodnutí státních orgánů i z pravomoci samosprávy.  

Od 16. nebyly povoleny svatební obřady a byly uzavřeny sběrné a separační dvory 
komunálního odpadu Technických služeb (do 31.), městský hřbitov, uzamykatelná dětská 
a víceúčelová hřiště a Městský stadion. 

Od 16. do 24. zavedla vláda ČR karanténu pro celé území státu. Lidé se nesměli 
pohybovat na veřejnosti kromě cesty do práce a nákupu potravin a léků (s četnými 
výjimkami), byly uzavřeny hranice státu. 

Od 16. byly zrušeny úřední hodiny Městského úřadu. V pondělí a ve středu od 8:00 
do 11:00 hod. byla otevřena pokladna a podatelna (Radnice II, 2. patro, odbor finanční  
a plánovací); občané byli vyzváni, aby s úřadem komunikovali pokud možno prostřednictvím 
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datové schránky a e-mailu. Byla uzavřena kancelář Q-BYTu. 
Od 16. byly zastaveny plánované operace i jiné neakutní zásahy v nemocnicích ve 

Středočeském kraji s cílem uvolnit kapacitu akutním případům nemoci COVID-19. 
Od 16. byl zakázán stánkový prodej. 
Od 16. přerušily činnost osadní výbory Záluží a Sedlčánky. 
Od 16. uzavřeli praktičtí lékaři čekárny a vyzvali pacienty, aby využívali telefonický 

kontakt. 
Situace ve vybraných provozovnách a ordinacích dne 16.: 

• Občerstvení Na Růžku, Sedláčkova ul. – výdej jídla jen s sebou, omezená 
otvírací doba; 

• restaurace U Bohuslavů, náměstí 5. května – výdej jídla jen s sebou bez vstupu 
do restaurace, po telefonické objednávce, v dalších dnech jen rozvoz; 

• praktická lékařka MUDr. Hana Koukalová – zavřená čekárna, jen telefonické 
konzultace; 

• praktická lékařka MUDr. Jana Čejková – zavřená čekárna, jen telefonické 
konzultace; 

• lékárna BENU, náměstí 5. května – vstup po jednom, s rouškou; 

• Řeznictví a uzenářství Přibyl, Dukelská ul. – vstup max. 5 osob, s rouškou. 
16. zkrátila pobočka České pošty provozní dobu do 16:00 hod. a zrušila sobotní 

provoz. 
Od 16. března do 3. května pracovala třídicí linka sběrného dvora Technických 

služeb tak, že navezený odpad byl postříkán dezinfekcí a tříděn byl až po 72 hodinách.  
Od 17. nebyl zajišťován svoz velkoobjemového netříděného odpadu. 
Od 17. byly uzavřeny veřejné toalety v Rybářské ul. 
17. byl v Čelákovicích potvrzen první případ osoby nakažené koronavirem. 
17. zrušil Kulturní dům všechna představení do konce června. 
17. otevřela prodejna Koral – Bytový textil v Obecním domě, aby umožnila nákup 

na šití roušek, ale tkalouny, prádlové gumy a šikmý proužek byly vyprodány. 
17. schválila Rada města smlouvu se společností NEO BUILDER, a. s., na výměnu 

střešního pláště na bytovém domě v ul. Prokopa Holého č. p. 1442–1443, za 4 135 597,11 
Kč. 

18. bylo možno vstoupit do supermarketu Albert na náměstí 5. května pouze 
s rouškou. 

18. byla uzavřena neuzamykatelná dětská hřiště a workoutová sportoviště. 
Od 18. byly zrušeny bohoslužby. 
19. vstoupil v platnost zákaz vycházet na veřejnost bez zakrytí úst a nosu, tedy 

bez tzv. roušky. V maloobchodních prodejnách potravin, léků a drogistického zboží byla 
doba mezi 10:00–12:00 hod. vyhrazena pro seniory nad 65 let. 

19. upravila Česká pošta doručování zapsaných zásilek. Byly zásadně ukládány 
na poště bez pokusu o doručení a s prodlouženou úložní dobou na 30 dnů. Balíky byly 
doručovány bez přímého kontaktu s adresátem (příjemce položil doklad totožnosti  

na určené místo, odstoupil, doručovatel ověřil totožnost, položil balík o ošetřil si ruce 
dezinfekcí). 

Od 20. platila doba vyhrazená pro seniory v maloobchodních prodejnách  
na 7:00–9:00 hod. 

Jarní svoz tříděného komunálního odpadu, plánovaný na 21. března – 4. dubna, 
byl zrušen; zachován byl systém třídění odpadu ve sběrných místech a jeho následné 
zpracování. 

Od 23. vyhradila Česká pošta dobu od 8:00 do 9:00 hod. pro klienty nad 65 let  
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a držitele průkazu ZTP-P starší 50 let. 
Od 23. zkrátili někteří zubní lékaři ve městě ordinační dobu. 
Na Koncertech pro radost pořádaných vždy v úterý od 18:00 hod. od 24. března do 

26. května ve velké obřadní síni radnice vystupovali bez nároku na honorář místní 
hudebníci. Přímý přenos na facebook zajišťovala TV Port, na dotazy, vzkazy a přání občanů 
odpovídal starosta města. 

I. – 24. 3., Ladislava Šťastná, Jan Bláha (ZUŠ Jana Zacha); 
II. – 31. 3., Radim Keith (ZŠ J. A. Komenského); 
III. – 7. 4., Ladislava Štastná, Jan Bláha (ZUŠ Jana Zacha); 
IV. – 14. 4., Ladislav Weyrostek (Druhej dech); 
V. – 21. 4., Jan Ferles (TrojBoy); 
VI. – 28. 4., Jan Chleboun (Klasickej postup); 
VII. – 5. 5., Radim Keith (ZŠ J. A. Komenského); 
VIII. – 12. 5., Ladislav Weyrostek (Druhej dech); 
IX. – 19. 5., Jan Chleboun (Klasickej postup); 
X. – 26. 5., Jan Ferles (TrojBoy). 
Od 25. platila poslední úprava doby vyhrazené pro nákupy seniorů nad 65 let,  

a to od 8:00 do 10:00 hod. v prodejnách s plochou nad 500 m2. Předchozí varianta 
znemožňovala ranní nákupy lidem spěchajícím do zaměstnání. 

Od 26. byly prodejny vybavovány plastovými štíty na pokladnách a výdejních 
pultech k ochraně prodavačů a zákazníků před přenosem infekce vzduchem. 

Od 29. března do 11. dubna dostal každý občan ČR trvale žijící ve městě a každý 
občan s cizí státní příslušností s dlouhodobým pobytem na území města zdarma 750 ml 
alkoholové dezinfekce Anti-COVID (ethylalkohol, peroxid vodíku a glycerol). Příslušníci 
Městské policie, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, pracovníci Q-BYTu a dobrovolníci  
ji rozváželi podle volebních okrsků a rozdali asi 11 900 lahví. Dezinfekci dopravila  
do Čelákovic firma z Císařské Kuchyně Stavebniny CK, s. r. o., ze skladu ČEPRO, a. s.,  
ve Šlapanově u Havlíčkova Brodu v třech tisícilitrových kontejnerech. 

Lékárny čelily návalu zákazníků shánějících roušky, respirátory, teploměry a Paralen. 
Zpočátku ne všechny komodity byly na skladě. V prodejnách potravin byly často 
vykoupeny těstoviny, mouka, droždí, dětské ovocné přesnídávky a pudingy. Doplňování 
chybějících zásob bylo rychlé. 

Od 30. března do 30. dubna byla uzavřena mateřská škola Ekolandia. 
31. rozhodla Rada města o prodeji cisternové automobilové stříkačky LIAZ CAS 25, 

užívané dříve Jednotkou sboru dobrovolných hasičů, obci Stašov (okres Beroun)  
za 600 tis. Kč. Schválila uzavření smlouvy se Sdružením Alej Jiřího Wolkera (ZEPRIS,  
s. r. o., a 1. SčV, a. s.) na obnovu vodohospodářské infrastruktury v Aleji Jiřího Wolkera  
za 23 930 499,82 Kč a dále uzavření smlouvy s 1. SčV, a. s., na obnovu sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů vodovodního řadu za 6 118 217,38 Kč. 

Součástí březnového čísla Zpravodaje města Čelákovic byl dotazník zjišťující 
hodnocení životních a pracovních podmínek obyvatel města v rámci projektu „Predikce 
budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“. Dotazník 
vyplnilo 252 osob starších 15 let a 216 žáků 8. a 9. ročníku základní školy. 

 
 

DUBEN 
 
Počasí: 1. a 2. doznívaly březnové ranní mrazíky. Od 3. převládala jasná obloha  

a příjemné jarní teploty. Ráno se postupně zvyšovaly z +1 °C až na +13 °C, odpolední 
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kolísaly mezi +10 °C až +25 °C. Měsíc byl suchý, pršelo silněji jen 19., 29. a 30. 
Ve středu 1. se neuskutečnila pravidelná měsíční zkouška sirén, aby nebyla v době 

nouzového stavu vyvolána panika. 
1.–30. zapisovaly základní školy nové žáky do 1. ročníku elektronickou cestou, bez 

přítomnosti dětí. 
1. byl obnoven provoz obou sběrného a separačního dvoru komunálního odpadu 

(Mochovská) a sběrného místa (v Sedlčánkách), a to pouze pro občany města, s okamžitou 
přítomností max. 5 osob na místě. 

K 1. nařídil Krizový štáb ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, p. o., rozšířit 
službu nákupu potravin a vyzvednutí léků také osobám tělesně postiženým, držitelům 
průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zdržujícím se na území města Čelákovic. 

2. byly otevřeny obchody s domácími potřebami, které nabízely ochranné 
prostředky. 

2. byl v přízemí Radnice II (v Obecním domě) uveden do provozu 
„rouškomat“ bezplatně poskytnutý firmou Jaromír Posel z Brandýsa nad Labem – Staré 
Boleslavi. První den stála rouška 10 Kč, další dny 50 Kč. 

7. byl zpřístupněn městský hřbitov. 
7. bylo podle webových stránek města v Čelákovicích celkem 14 osob infikovaných 

koronavirem. 
Od 9. mohli občané využívat venkovní sportoviště po jejich předchozí dezinfekci, 

s dodržením 2metrových rozestupů a dalších specifických omezení. 
Od 10. byl zpřístupněn Městský stadion. 
14. Rada města doporučila Zastupitelstvu města udělit Výroční cenu města 

Čelákovic 2020 Mgr. Miloši Bukačovi „za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy  
v rozvoji základního a středního školství a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou 
aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky kterým 
je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí“. 

K zmírnění ekonomických následků omezení výroby a služeb v souvislosti 
s šířením koronaviru SARS-CoV-2 přijala Rada města tato opatření: 

• Souhlas s úhradou dlužného nájemného za nebytové prostory za období  
od 12. března 2020 do ukončení nouzového stavu, nejdéle do 31. března 2022; 

• souhlas s úhradou dlužného nájemného za byty za období od 12. března 2020  
do ukončení nouzového stavu, nejdéle do 31. května 2021. 

16. uložil Krizový štáb města Čelákovic svému předsedovi zabezpečit pro potřeby 
škol zřízených městem Čelákovice 80 bezkontaktních teploměrů a 5 000 ks jednorázových 
roušek a zvážit pořízení generátorů ozonu pro každou základní školu zřízenou městem 
Čelákovice. 

20. byly obnoveny úřední hodiny Městského úřadu, a to v pondělí a ve středu  
od 8:00 do 17:00 hod. 

Od 20. byly povoleny svatební obřady s 10 účastníky včetně oddávajícího  
a matrikáře. Byly nařízeny 2metrové rozestupy s výjimkou snoubenců a členů jedné 
domácnosti. Ruce podané ke gratulaci a všechny použité pomůcky se poté musely 
dezinfikovat. 

25. se opět konaly sobotní farmářské trhy na náměstí a byly otevřeny veřejné 
toalety v Obecním domě, vstup z Rybářské ul. 

Od 27. se na městském hřbitově mohlo nacházet až 10 osob. 
27. byl obnoven provoz Sběrného a separačního dvora komunálního odpadu bez 

omezení. 
28. schválila Rada města smlouvu s firmou TZB Kladno, s. r. o., na obnovu 
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technologie kotelny K 32 za 2 375 298,97 Kč. 
Rada města přijala další opatření k zmírnění ekonomických následků šíření 

koronaviru: 

• sleva na inzerci ve Zpravodaji města Čelákovice č. 5–9/2020 ve výši 50 %; 

• nájemné ve výši 1 Kč/měs. po dobu přerušení provozu Městské sauny a klubovny 
na hřišti v Záluží; 

• nájemné za část plochy náměstí ve výši 1 Kč za duben–červen 2020 
organizátorovi Polabských farmářských trhů; 

• snížení nájemného nájemcům Městské sauny a klubovny na hřišti v Záluží  
na 1 Kč/měs. po dobu přerušení provozu; 

• doporučení ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice 
snížit nájemné v nebytových prostorech za duben–červen 2020 o 50 % 
subjektům, které měly omezený provoz, a ve výši 1 Kč/měs. subjektům, které 
měly přerušený provoz; 

• vzala na vědomí rozhodnutí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu 
o prominutí místního poplatku z pobytu od 6. května do 31. prosince 2020; 

• doporučení ředitelkám a ředitelům 3 mateřských škol zřízených městem 
Čelákovice, Městské knihovny, Čelákovické sportovní, p. o., zachovat provoz 
svých zařízení po celou dobu hlavních prázdnin. 

Dubnové a květnové číslo Zpravodaje města Čelákovic roznášeli pracovníci 
Městského úřadu, strážníci Městské policie, hasiči a dobrovolníci. Česká pošta, s. p., tuto 
službu v době nouzového stavu pozastavila. 
 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: Po deštivém 1. máji následovaly 2.–8. suché dny s ranními teplotami +3 °C 

až +8 °C a odpoledními +13 °C až +20 °C. 9.–11. den byl deštivý a „ledoví muži“ ozdobili 
ráno 12. skla a karosérie aut námrazou. Do 21. převládalo polojasno, ráno bylo od +3 °C  
do +8 °C, odpoledne od +14 °C až po +27 °C. 22.–31. se vrátilo deštivé počasí, jež přineslo 
odpolední ochlazení na +15 °C až +23 °C. 

Od 3. byly povoleny bohoslužby při stanovených hygienických podmínkách. 
Od 4. byla otevřena Městská knihovna. Počet návštěvníků jednoho oddělení a obou 

poboček byl omezen na pět. Knihy se vracely jen do biblioboxu, strávily několik dnů 
v karanténě a teprve poté byly odepsány z konta čtenáře. 

Od 4. nebyl omezen provoz Technických služeb a společnosti Q-BYT. 
5. osvědčila Rada města, že na uvolněný mandát v Zastupitelstvu města Čelákovic 

nastupuje tímto dnem Ing. Jakub Ježek. Ten se však mandátu vzdal. 
6. osvědčila Rada města, že na uvolněný mandát v Zastupitelstvu města Čelákovic 

nastupuje tímto dnem Lucie Chrůmová. 
6. zasedalo Zastupitelstvo města. Veřejnost mohla být přítomna v odděleném 

prostoru. ZM doporučilo Radě města nesankcionovat nezaplacení místního poplatku do 
doby 3 měsíců po lhůtě splatnosti navýšením a schválilo obecně závaznu vyhlášku (OZV) 
E1/2020, jíž se změnila OZV E5/2019 o komunálních odpadech a OZV E4/2015 o místních 
poplatcích s platností od 1. června. Vyhláška prodloužila splatnost poplatku za komunální 
odpad do 30. září příslušného kalendářního roku a splatnost poplatku ze psů do 30. června 
příslušného kalendářního roku. 

Zastupitelstvo schválilo prodej 7 bytů v Milovicích, a sice 5 bytů stávajícím nájemcům 
a 2 prázdných bytů společnosti ESP investiční, s. r. o.: 
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Armádní ul. č. p. 501 1 749 000 Kč 
 1 773 000 Kč 
Armádní ul. č. p. 502 1 798 000 Kč 
 1 132 000 Kč (ESP) 
 1 958 000 Kč (ESP) 
Průběžná ul. č. p. 606 1 669 000 Kč 
 1 669 000 Kč 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Nikoly Ottl na funkci místostarostky II  

a členky Zastupitelstva města a stanovilo počet místostarostů na dva, a to neuvolněné. 
Určilo místostarostu I Ing. Petra Studničku, PhD., k zastupování starosty města v době jeho 
nepřítomnosti, k spolupodepisování právních předpisů města a pověřilo ho plněním úkolů 
v oblasti protidrogové problematiky a dotační politiky města. Místostarostovi II Ing. Miroslavu 
Opovi, Ph.D., rozšířilo kompetence o oblast sportu. Novým členem Rady města byl tajnou 
volbou zvolen Pavel Jindřich z volební strany ODS (17 hlasy z 20 přítomných zastupitelů). 
Volební strany ANO 2011 ani PRO Č = Pro Čelákovice kandidáta nenavrhly. 

Do 7. využilo 78 zájemců možnosti nákupu potravin nebo vyzvednutí léků 
pracovníky Pečovatelské služby. 

11. byla v ZUŠ Jana Zacha obnovena individuální výuka v hudebním oboru (1 učitel 
a 1 žák). Kolektivní předměty byly do konce školního roku vyučovány distančně. 

11. se mohli do školních lavic dobrovolně vrátit žáci závěrečných ročníků 
základních a středních škol a studenti závěrečných ročníků vyšších odborných škol  
a konzervatoří. Počet žáků byl omezen na 15 v jedné učebně. V ZŠ Kostelní 457 byly 
vytvořeny 3 skupiny (11, 13 a 14 žáků), v ZŠ J. A. Komenského 414 pak 2 skupiny  
(15, 14 žáků). 

Od 11. bylo zrušeno omezení svateb. 
11. byly dále otevřeny např. restaurace s prodejem přes výdejní okénko, nákupní 

centra, venkovní zahrádky restaurací, holičství a kadeřnictví, muzea, hrady, zámky; do počtu 
100 osob byly povoleny bohoslužby, divadelní, filmová představení a společenské akce. 
Proto byly při dodržení hygienických opatření otevřeny Městské muzeum, Kulturní dům, 
tělocvična u Městského bazénu a sportovní hala Vikomt. 

12. odvolala Rada města Nikolu Ottl z funkce předsedkyně pracovní skupiny  
pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže a z funkce koordinátorky akcí pro seniory 
města Čelákovic. S účinností od 13. jmenovala do první uvedené funkce místostarostu I  
Ing. Petra Studničku, PhD., do druhé potom zastupitelku Janu Vondráčkovou. 

K 12. ukončila pracovní poměr ředitelka Pečovatelské služby Čelákovice, p. o., 
Mgr. Václava Snítilá. 

13. rozhodla Rada města o uzavření smlouvy na dodávku nábytku do nové dostavby 
ZŠ Kostelní 457 za 4 705 432,27 Kč s firmou INTERDEKOR HP, s. r. o. 

Do 17. trval v České republice nouzový stav. 
Od 20. května do 6. července byla v infocentru Městského muzea přístupná výstava 

Mezi válkou a mírem přibližující závěr druhé světové války ve třech středoevropských 
městech Čelákovicích, Levicích (Slovensko) a Tatabányi (Maďarsko). 

25. se otevřely 3 městské mateřské školy a Čelákovická sportovní, p. o., otevřela 
všechna sportoviště včetně Městského bazénu. Bazén a Městská sauna musely vyhovět 
zvláštním hygienickým podmínkám. 

25. byly za stejných podmínek jako od 11. otevřeny třídy pro žáky 1. stupně 
základních škol. V ZŠ J. A. Komenského 414 17 skupin s 215 žáky, v ZŠ Kostelní 457  
3 skupiny s 42 žáky. 

25. znovuotevřel Městský dům dětí a mládeže 18 zájmových kroužků. 
25. byly mj. otevřeny vnitřní prostory restaurací a hotely. Skončila povinnost nosit 
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roušky venku, pošta se vrátila k obvyklé otvírací době a zrušila hodiny vymezené  
pro klienty nad 65 let věku. 

Od 25. byly povoleny návštěvy v Domech s pečovatelskou službou. 
25. poděkoval Krizový štáb města oddílu nohejbalu TJ Spartak Čelákovice a spolku 

czela.net, z. s., za pořízení 3 generátorů ozonu pro potřeby města a jeho příspěvkových 
organizací. 

26. zrušila Rada města komisi pro revitalizaci Městského stadionu a komisi  
pro výstavbu sportovní haly v Čelákovicích a s účinností od 1. června zřídila novou pracovní 
skupinu pro výstavbu sportovní haly v Čelákovicích. Předsedou 11členné komise jmenovala 
radního Ing. Martina Bajera. 

27. ukončilo město provoz „Čelákovického rouškomatu“ v přízemí Radnice II  
a distribuci alkoholové dezinfekce Anti-COVID v podatelně Městského úřadu. 

 
 

ČERVEN 
 
Počasí: Teploty byly po celý měsíc vyrovnané, od +9 °C po +17 °C ráno a od +17 °C 

po +29 °C odpoledne. 3x překročily třicítku. 13.–14. a 28.–29. byly četné oblasti státu 
postiženy přívalovými dešti a krupobitím, v našem regionu Praha. Měsíc byl teplotně 
průměrný, ale extrémně deštivý, v celostátním průměru nejdeštivější od roku 1961.  
V Čelákovicích pršelo v 17 dnech. 

1. schválila Rada města uzavření smlouvy s 1. SčV, a. s., na obnovu kanalizačního 
řadu v Záluží za 919 452,99 Kč. 

1.–3. proběhla státní část odložených maturitních zkoušek. 
5. schválila Rada města uzavření smlouvy s firmou Compo Interiéry, s. r. o.,  

na dodávku techniky a vybavení do nové dostavby ZŠ Kostelní 457 za 3 048 373,57 Kč. 
K 7. činily uznatelné výdaje z rozpočtu města (město, příspěvkové organizace, 

Městská policie, Jednotka SDH, Technické služby) související s šířením onemocnění 
COVID-19 počínaje 12. březnem celkem 991 105,33 Kč, z toho výdaje na roušky, 
respirátory, ochranné prostředky a dezinfekce byly vyčísleny na 753 092,58 Kč a výdaje  
na sanaci budov a zařízení na 72 914 Kč. Tyto výdaje mohla ČR nárokovat z Fondu 
solidarity EU. 

Od 8. se mohli do školy vrátit žáci 6.–8. ročníku základních škol, nejvýše  
v 15členných skupinách v jedné učebně. Z prostorových důvodů nebyla  
v ZŠ J. A. Komenského 414 výuka obnovena, v ZŠ Kostelní 457 se v 8 skupinách  
vzdělávalo asi 75 % žáků 2. stupně. 

K 8. pracovalo v MDDM 20 kroužků s 156 účastníky. 
Od 8. nebylo nutno nosit roušku v Městském bazénu. 
8.–9. se konala odložená státní přijímací tzv. jednotná zkouška na střední školy. 
K 9. byla rozhodnutím starosty města ukončena činnost krizového štábu města 

Čelákovic v souvislosti s rozvolňováním restriktivních opatření v souvislosti s pandemií 

COVID-19. 
9. schválila Rada města snížení nájemného na období duben až červen 2020  

na 1 Kč/měs. Galerii U Radnice a knihkupectví Kanzelsberger. 
12. se po několika odkladech konala tradiční Noc kostelů, letos s nutnými rozestupy 

a bezkontaktním programem. Mottem byla věta ze 104. kapitoly Žalmů „Učinil jsi měsíc 
k určování času…“. V modlitebně Církve bratrské byla mj. zahájena výstava abstraktních 
obrazů, konal se koncert Jiřího Lukeše a Anny Paulové (akordeon a klarinet) a Jan Luhan 
promluvil na téma „Naše peníze v lidových písničkách a příslovích“. V Husově sboru  
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si návštěvníci mohli poslechnout varhanní koncert Milana Janouška. Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie nabídl prohlídku kostela a koncert J. Černého a R. Seethalera. 

21. se konal Sousedský orientační běh v parku Na Zájezdě pořádaný spolkem 
Orienťáček Sedlčánky, z. s. 

Od 22. bylo Městské muzeum přístupné návštěvníkům bez omezení,  
tj. bez omezené kapacity a nutných rozestupů. 

24. schválilo Zastupitelstvo města přijetí úvěru 50 mil. Kč od České spořitelny, a. s., 
s úrokem 1,09 % splatného do 10 let k dokončení rozsáhlých investičních akcí města 
v období ztráty daňových příjmů vzniklých v souvislosti s pandemií. Pro Čelákovice byla 
ztráta pro rok 2020 v tuto dobu odhadována na 3 % (asi 40 mil. Kč). 

Podle doporučení Rady města udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu města 
Čelákovic 2020 Mgr. Miloši Bukačovi „za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy  
v rozvoji základního a středního školství a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou 
aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky kterým 
je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí“ (získal 20 hlasů). 
Dalšími navrženými byli Prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., „za mimořádný přínos v oblasti 
neurologie, zásluhy o všeobecné zdraví občanů a šíření dobrého jména Čelákovic a celé 
České republiky ve světě“, Jaroslav Špaček „za celoživotní práci ve prospěch kultury  
a kulturní paměti města, stejně tak za významný podíl na dokumentaci jeho historie“  
a Ing. Václav Špaček „za uplatňování principů svobody a demokracie, mimořádné zásluhy 
o rozvoj města Čelákovic a šíření jeho dobrého jména v celé České republice i zahraničí“. 

Zastupitelstvo vydalo změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovic. 
Zastupitelstvo schválilo prodej 4 bytů v Milovicích. Starosta města uvedl,  

že v současné ekonomické situaci se prodej bytů téměř zastavil – dosud bylo prodáno  
80 ze 180 nabízených bytů. 

Armádní ul. č. p. 502 1 950 000 Kč (volný) 
 1 800 000 Kč (volný) 
Průběžná č. p. 606 1 620 000 Kč (volný) 
Lesní č. p. 621 2 241 000 Kč 
Do 30. zajišťovala Pečovatelská služba Čelákovice, p. o., nákup potravin  

a vyzvednutí léků pro zájemce. 
Městský bazén v červnu kompenzoval zákaz plaveckého výcviku základních škol 

rozšířením otvírací doby pro veřejnost (příloha č. 2/20). 
 

 

ČERVENEC 
 
Počasí: Měsíc byl teplý, ale velmi suchý. Jen v 7 dnech nepřesáhla odpolední teplota 

+25 °C. Teploty byly vyrovnané, ráno od +13 °C po +18 °C, odpoledne od +21 °C po +35 °C. 
5.–11. panovala velká oblačnost, pršelo 7., 8., 18. a 19. Poslední týden byl tropický. 

1. se stala ředitelkou Pečovatelské služby Čelákovice, p. o., Bc. Lucie Mucková, 

DiS., na základě jmenování Radou města 1. června (příloha č. 3/20). 
Od 1. nemuseli občané používat roušky v uzavřených prostorech a v hromadné 

dopravě s výjimkou zdravotnických a sociálních zařízení a oblastí, kde se onemocnění 
způsobené koronavirem ještě šířilo. Roušky zůstaly povinné také v pražském metru. 
Skončilo omezení otvírací doby restaurací do 23. hodiny. 

Zmírnění opatření proti šíření koronaviru umožnilo postupné obnovování veřejných 
akcí: 3. se konal koncert skupiny Mňága a Žďorp v restauraci U Bohuslavů a první 
obnovená komentovaná vycházka Čelákovicemi pořádána Městským muzeem. 
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7. byla ve výstavní síni Městského muzea zahájena výstava Příběh meče 
představující okolnosti nálezu a restaurování vzácného meče na dně vypuštěné bývalé 
pískovny Malvíny u Lázní Toušeně v roce 2016. Meč pravděpodobně pochází z konce  
10. století a byl vyroben v široké oblasti rodícího se polského státu, možná i Uher a Kyjevské 
Rusi. Doprovodná výstava Výprava za Vikingy byla zdarma k zhlédnutí v infocentru. 

7. Rada města schválila přijetí vyprošťovacího zařízení Weber V50-T+SAH2  
od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Zrušila k 31. červenci komisi 
bytovou a sociální a k 1. srpnu zřídila 4člennou pracovní skupinu pro bytové a sociální 
záležitosti v čele s předsedkyní Hanou Machálkovou. 

Začala volební kampaň před volbami do zastupitelstev krajů a do Senátu 
Parlamentu ČR. 7. se v Irish Music Pub představili kandidáti České pirátské strany. 

10. byla uvedena do provozu elektronická úřední deska Městského úřadu 
umístěná v Obecním domě vlevo od vchodu do Radnice II. Nahradila vývěsní tabule úřední 
desky. Byla ovládána dotykově několika tlačítky. Projekt Nové funkce IS města Čelákovic 
byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj (příloha č. 4/20). 

Od 25. platila povinnost pro účastníky hromadných akcí ve vnitřních prostorech s více 
než 100 osobami nosit roušku zakrývající ústa a nos v souvislosti s růstem nákazy 
koronavirem v některých regionech. 

Letos výjimečně nepřerušila Městská knihovna provoz na přelomu července  
a srpna. V červenci a v srpnu byl Městský bazén otevřen pro veřejnost denně od 16:00  
do 21:00 hod. 

V druhé polovině července poskytl SK UNION svůj stadion U Hájku 6. ročníku 
Fotbalové školy Lukáše Váchy. Ve 2 týdenních cyklech se ho zúčastnilo přes 50 chlapců 
a dívek. Trenéra Váchu navštívili jeho bývalí spoluhráči ze Sparty Praha Tomáš Ujfaluši, 
Roman Bednář ad. 

 
 

SRPEN 
 
Počasí: Také srpen byl velmi teplý, pouze v 7 dnech nepřesáhla odpolední teplota 

+25 °C. Studené fronty přinesly deště a časté bouřky 2.–4., 17.–18. a 28. Ranní teploty  
se pohybovaly od +12 °C do +18 °C, odpolední od +17 °C do +35 °C. Nejteplejší byly dny 
od 7. do 17. 

4. schválila Rada města smlouvu s Pavlem Karáskem, Čelákovice, na rekonstrukci 
střechy Městské knihovny za 429 181,96 Kč. 

8. uspořádal fotbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice první ročník Memoriálu Josefa 
Vokáčka. Slavnostního zahájení se zúčastnil radní Středočeského kraje Robert Bezděk 
(ANO 2011) a vedení MO ANO Čelákovice. 

10. večer se na náměstí 5. května konal mítink Občanské demokratické strany 
před volbami do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu ČR pod heslem „Postavme 
kraj na nohy!“. Vystoupili mj. kandidáti na zastupitele Mgr. Martin Kupka (č. 1 – kandidát  

na hejtmana) a Ing. Josef Pátek. Kandidáti podnikli společnou jízdu na kolech po okolních 
obcích, na náměstí 5. května promítalo Letní kino ODS. 

15. byla dokončena dostavba ZŠ Kostelní 457. 
V polovině měsíce dostalo město kompenzační bonus v souvislosti s pandemií 

Covid-19 ve výši 1 250 Kč/obyv., tj. 15 341 250 Kč. 
18. schválila Rada města smlouvu se společností Kenast, s. r. o., na vybavení 

interiéru pro Rodinné centrum ROUTA za 473 218,90 Kč. Schválila také smlouvu  
s DAS elektr, s. r. o., na dodávku 3 radarových měřičů rychlosti silničních vozidel, které 
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budou umístěny na Mochovské ul. a v Císařské Kuchyni. 
19. se na nádvoří Městského muzea konal koncert skupiny Melissa. 
28. večer zasahovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů (jako jedna z 22 sborů) 

při požáru stodoly s čerstvým senem o rozměrech 30 x 80 m v Lázních Toušeni. Do stodoly 
udeřil bouřkový blesk. Záře viditelná z věžáků. Čelákovičtí hasiči dohašovali i další den. 

29. proběhl tradiční StatekFest, mj. skupiny Qwil (Lysá nad Labem), Zuzka a kocouři 
(Čelákovice), Piranha (Mladá Boleslav), Authentic (Milovice). 

31. schválila Rada města smlouvu o partnerství a spolupráci „na rozvoji a marketingu 
produktu Labská stezka“ s Partnerství, o. p. s. 

31. oznámilo vedení ZŠ Kostelní rodičům svých žáků, že školní rok nebude 1. září 
zahájen z důvodu testování pedagogického sboru na přítomnost Covidu-19, neboť školu 
navštívila osoba s koronavirem. Týž den byla škola kompletně dezinfikována. 

Město vydalo publikaci Dědečkův hrdina spisovatelky Heleny Beránkové  
a čelákovických umělkyň grafičky Michaely Jindřiškové a ilustrátorky Anny Radové. Děj 
knihy zaměřené na prevenci šikany se odehrává v Čelákovicích. Vznik knihy iniciovala 
pracovní skupina Prevence rizikového chování dětí a mládeže a byla určena nejmenším 
žákům základních škol. 

 
 

ZÁŘÍ 
 
Počasí: Měsíc byl teplý a deštivý. 1.–17. bylo ráno od +8 °C do +15 °C, 18.–25.  

se už ráno ochlazovalo na +4 °C až +10 °C. Odpolední teploty byly až do 24. letní – mezi 
+20 °C až +30 °C, od 25. klesly při zatažené obloze na +10 °C až +18 °C. 

Do 1. ročníku základních škol přišlo poprvé 79 (ZŠ J. A. Komenského 414) a 75  
(ZŠ Kostelní 457) žáků. Kvůli zhoršující se epidemické sitauci se uvítání prvňáčků  
v ZŠ J. A. Komenského 414 uskutečnilo až od 10:00 hod. na prostranství před hlavním 
vchodem do budovy. V ZŠ Kostelní 457 byl školní rok zahájen až v pátek 4. září kvůli 
karanténě nařízené pedagogům. 

Od 1. bylo povinné nosit roušky v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb,  
na úřadech, ve veřejné dopravě. 

3. se na náměstí 5. května konala předvolební akce MS ODS „Pojďte nás 
grilovat“ s opékáním špekáčků. 

5. zemřel P. Richard Scheuch, bývalý farář římskokatolické církve v Čelákovicích, 
držitel Výroční ceny města 2015. Narodil se 24. prosince 1937 v Brně, vysvěcen na kněze 
byl 24. června 1962 v Litoměřicích. V Čelákovicích působil v letech 1971–2014, poté byl 
výpomocným duchovním u kostela Matky Boží před Týnem a u kostela sv. Ducha na Starém 
Městě pražském (příloha č. 5/20). 

Od 10. byly povinné roušky ve vnitřních společných prostorech a ve školách  
od mateřských po vysoké. 

10. koncertovalo na nádvoří Městského muzea Zámecké saxofonové kvarteto 

Josefa Žemličky. 
10. souhlasila Rada města s přerušením provozu Městského domu dětí a mládeže 

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Vzala na vědomí nařízenou karanténu dětí 
a pedagogů v MŠ J. A. Komenského 1586, ve třídě B 1 – Sluníčka a v ZŠ J. A. Komenského 
414, ve třídách 1. D a 5. C. 

10.–12. se v Kostelní ul. č. p. 22 se konala Místní soutěžní a prodejní výstava 
drobného domácího zvířectva s expozicí akva/tera, za účasti chovatelů i z jiných 
organizací. Výstavu navštívilo asi 190 dospělých a 500 dětí. 
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12. koncertoval Pech Cello Quartet v Husově sboru (příloha č. 6/20). 
12. projela u příležitosti Pražského železničního dne Čelákovicemi parní lokomotiva 

Šlechtična na cestě z Prahy-Masarykova nádraží do Lysé nad Labem. 
Na 12. připravil Městský dům dětí a mládeže tradiční Festival volnočasových aktivit 

na zahradě MDDM. Představil zájmové kurzy, kroužky a kluby pro začínající školní rok. 
13. se v Sedlčánkách běžel druhý Sousedský orientační běh. 
14. souhlasila Rada města se zrušením obřadu Vítání občánků do odvolání. 
15. schválila Rada města smlouvu s firmou Aulický invest, s. r. o., na opravu  

a modernizaci lodžií bytového domu č. p. 1581 v ul. Stankovského za 6 765 707,47 Kč. 
15. byly v Městském muzeu představeny dílčí výsledky projektu Predikce 

budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů. 
16. uložilo Zastupitelstvo města Radě města zadat zpracování projektové 

dokumentace k rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách ve variantě  
A 1 (komunitní dům s knihovnou) včetně zachování možnosti napojení podkroví. Návrhy 
zpracovaly Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta architektury České 
vysokého učení technického v Praze. 

Zastupitelstvo schválilo prodej 15 bytů v Milovicích: 
Armádní ul. č. p. 501 1 773 000 Kč stávající nájemce 
 1 200 000 Kč 
 1 123 600 Kč 
 1 123 600 Kč 
 1 141 000 Kč 
Armádní ul. č. p. 502 1 753 000 Kč stávající nájemce 
 1 170 000 Kč 
 1 250 000 Kč 
 1 250 000 Kč 
 1 250 000 Kč 
Průběžná č. p. 606 1 600 000 Kč 
 2 050 000 Kč 
 1 972 000 Kč 
 1 851 000 Kč 
 1 972 000 Kč 
Od 18. bylo nošení roušek venku povinné. 
19. se měla slavnostně otevřít dostavba Základní školy Kostelní 457. Vzhledem 

k epidemické situaci musela Rada města akci odvolat (příloha č. 7/20). 
Městské muzeum zrušilo dernisáž výstavy Příběh meče a křest stejnojmenné 

publikace plánované na 19. z důvodu nepříznivé epidemické situace. 
19. se na akci Ukliďme Česko podílely 1. Čelákovický klub vodních sportů  

a Okrašlovací spolek čelákovický. 
Od 26. byla v infocentru Městského muzea instalována výstava Svět gotického 

nábytku z tvorby Ladislava Sluky ml., zvaného Kocour Pozdnický, truhláře a restaurátora 
historického nábytku. 

28. uspořádala městská organizace KSČM vzpomínkový akt u příležitosti 69. výročí 
smrti nadstrážmistra Jaroslava Honzátka před domem č. p. 234 v Masarykově ul. 
Promluvili mj. místopředseda ÚV KSČM JUDr. Stanislav Grospič a krajský zastupitel  
Ing. Zdeněk Štefek. 

29. schválila Rada města smlouvu s firmou GESTAV, s. r. o., na opravu vjezdů  
a ploch u domů č. p. 74–79 v Sedláčkově ul. a na rekonstrukci chodníku a parkovacího stání 
v ul. J. A. Komenského za 2 586 712,58 Kč a smlouvu s firmou DIS Praha, s. r. o., na opravu 
povrchu chodníku v ul. U Kapličky za 1 735 101,11 Kč. Schválila také smlouvu s firmou 
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STAPRINC – stavby, s. r. o., na vybudování psího hřiště za 1 040 100,45 Kč. Město získalo 
dotaci z Participativního rozpočtu Středočeského kraje 365 tis. Kč na zřízení žulového kříže 
na městském hřbitově. Rada města následně schválila smlouvu s firmu HV-GRANIT, s. r. o., 
na postavení kříže za 540 590,36 Kč. Rada dále schválila smlouvu s firmou RAISA,  
spol. s r. o., na opravu veřejného osvětlení V Prokopě za 992 509,71 Kč. 

30. se setkání s voliči na náměstí zúčastnil kandidát ANO 2011 pro volby do Senátu 
MUDr. Igor Karen z Lysé nad Labem. 

30. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konal koncert Kontratenor včera a dnes 
připravený Spolkem pro varhanní hudbu (příloha č. 8/20). 

10denní karanténa nařízená v souvislosti s onemocněním COVID-19 postihla  
MŠ Sluníčko (J. A. Komenského 2071) do 23. září, MŠ J. A. Komenského 1586 do 25. září, 
2 třídy MŠ Přístavní 333 do 26. září; v ZŠ J. A. Komenského 414 třídy 2 do 20. září  
a po jedné třídě do 25. a 30. září. ZŠ Kostelní 457 měla v karanténě jednu a část další třídy 
do 22. září a budova Městského domu dětí a mládeže byla celá uzavřena do 18. září. 

 
 

ŘÍJEN 
 
Počasí: První dekáda byla teplá, ráno mezi +6 °C až +12 °C, odpoledne mezi +10 °C 

až +23 °C při polojasné obloze. Od 11. převažovalo zataženo a odpolední teploty se 
pohybovaly už jen mezi +8 °C až +16 °C. Měsíc byl bohatý na srážky. 

Od 1. se zkrátila otvírací doba pobočky České pošty z 48 na 39 hodin týdně. 
Důvodem byl nedostatek zaměstnanců a důsledky hygienických opatření při pandemii. 
Nové rozložení otevírací doby umožnilo jednosměnný provoz. Vedení města se podařilo 
prosadit nejen zachování otvírací doby v sobotu, ale i její prodloužení o 1 hodinu. 

Pondělí: 10:00–12:00 13:00–18:00 
Úterý: 8:00–12:00 13:00–16:00 
Středa: 10:00–12:00 13:00–18:00 
Čtvrtek: 8:00–12:00 13:00–16:00 
Pátek: 8:00–12:00 13:00–16:00 
Sobota: 8:00–12:00 
2.–3. se po 4 letech konaly volby do zastupitelstev krajů. Ve Středočeském kraji 

kandidovalo 16 volebních stran a na mnoha kandidátkách stáli občané Čelákovic: 
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 
 Zuzana Belluová, 7. místo 
Česká pirátská strana RNDr. Petr Petřík, Ph.D., 50. místo 
Občanská demokratická strana Ing. Josef Pátek, 17. místo 
Dělnická strana sociální spravedlnosti Aleš Jánský, 5. místo 
Česká strana sociálně demokratická Ing. Vilibald Knob, 54. místo; 
 Petr Bařina, 70. místo 
Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení 

 Tomáš Janák, 69. místo 
ANO 2011 doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, 20. místo; 

Ing. Martin Bajer, 39. místo 
Trikolóra hnutí občanů Bc. Natálie Vachatová, 2. místo  
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V Čelákovicích přišlo k volbám 3 911 voličů (43,6 %), kteří odevzdali 3 806 platných 
hlasů. V tabulce je uvedeno 5 nejúspěšnějších volebních stran (příloha č. 9 a, b/20): 

Volební strana hlasů v % 
v Čelákovicích 

hlasů v % ve 
Středočeském 

kraji 

mandátů 
v Zastupitelstvu 

kraje 

ODS 34,23 24,62 16* 

ANO 2011 15,39 23,08 15 

Česká pirátská strana 15,29 18,46 12 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 13,29 27,69 18 

Spojenci pro Středočeský kraj – 
TOP 09, Hlas, Zelení 

5,57 6,15 4 

*Starosta města Ing. Josef Pátek byl na 17. místě kandidátky tzv. „první pod čarou“. 
 
3. byla v Městské knihovně u příležitosti 24. Týdne knihoven a 100. výročí čelákovické 

knihovny zahájena výstava V hlavní roli knihovna. Čtenáři na ni zapůjčili svá díla s tématy 
„kniha“ nebo „knihovna“. V Městském muzeu byla otevřena výstava 100 let Městské 
knihovny Čelákovice, avšak z epidemických důvodů bez vernisáže. Rovněž nedošlo  
na plánované besedy s 11–19letými žáky o historii knihoven. 

4. se na Městském stadionu běžel 58. ročník Čelákovické hodinovky. Z 64 mužů 
byl nejúspěšnější Jiří Brychta (16 635 m), z 20 žen Svatoslava Kacířová (13 981 m). 
Nejlepšími čelákovickými běžci byli Pavlína Klimešová (12 523 m) na 3. místě a Radovan 
Kerlík (15 107 m) na 5. místě. 

4. uspořádal 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., ve spolupráci s Městským 
muzeem tradiční Vejšlap za polabskými strašidly. Na trase od Městského muzea 
k loděnici potkaly děti bludičky, vodníka a bezhlavého rytíře. 

Od 5. vláda vyhlásila nouzový stav. Byl prodlužován až do roku 2021. 
5. byl aktivován Krizový štáb města Čelákovic ve stejném složení jako v březnu. 

Město mělo v zásobě asi 1 200 l dezinfekce, 3 100 jednorázových a 2 200 ks látkových 
roušek. 

Od 5. byla zastavena výuka ve středních školách kromě tříd s žáky plnícími 
povinnou školní docházku, činnost středisek volného času a základních uměleckých škol. 
Byly zakázány zpěv při vyučování a na 2. stupni základních škol sportování. 

5. vláda zakázala hromadné akce ve vnitřních prostorech s účastí více než 10 osob 
a ve vnějších prostorech s účastí více než 20 osob, koncerty, divadelní představení, při nichž 
se převážně zpívá; omezila účast na ostatních uměleckých představeních na 500 osob. 
Omezila účast na bohoslužbách na max. 100 sedících osob. Restaurace byly uzavřeny od 
22:00 do 6:00 hod. a u stolu mohlo sedět nejvýše 6 hostů. 

Od 9. byly uzavřeny Městský bazén a Městská sauna. 
Od 12. směly restaurace pouze vydávat stravu výdejním okénkem do 20:00 hod. 
Od 12. byly stanoveny úřední hodiny Městského úřadu (pondělí 8:00–13:00 hod., 

středa 12:00–17:00 hod.). 

Od 12. poskytovala Pečovatelská služba nákupy do 1 000 Kč osobám v karanténě 
nebo v izolaci, starším 65 let a osobám zdravotně potiženým s průkazy TP, ZTP, ZTP/P. 

Od 12. byla výuka v třídách 2. stupně základních škol možná jen v polovičním počtu 
tříd a v základních uměleckých školách jen ve formě 1 učitel – 1 žák. Tato úprava platila jen 
dva dny. 

13. schválila Rada města restaurování drobných uměleckých předmětů z kaple  
sv. Václava v Císařské Kuchyni a sv. Jana Křtitele v Sedlčánkách, které byly v červnu 
uloženy v Městském muzeu, za 232 500 Kč. Schválila nájemné Ekolandii, školní catering, 
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mateřská škola, s. r. o., za duben až červen ve výši 1 Kč/měs. Za nájem prostor pro jídelnu 
v nádvorním traktu domu U Diamantů, Sedláčkova č. p. 109. Město se zavázalo vybudovat 
veřejný vodovodní řad z ulice U Stabenovky k budoucímu přístavišti. 

Od 14. byla zrušena prezenční výuka v základních, středních, vysokých  
a základních uměleckých školách. Byla přerušena činnost Městského domu dětí  
a mládeže, Kulturního domu, Městského muzea, byly uzavřeny Městský bazén a Sportovní 
hala Vikomt, byly zrušeny akce Městské knihovny pro veřejnost. Bohoslužeb se mohlo 
účastnit nejvíce 6 osob. V Domech s pečovatelsku službou bylo zakázáno vycházení klientů 
a přijímání návštěv, na Sběrném a separačním dvoře Technických služeb byl omezen počet 
přítomných osob na šest, stejně tak na venkovních sportovištích a dětských hřištích. 

Od 19. byl počet osob na sňatečních obřadech omezen na 30 osob. 
21., v poslední den otevřených provozen služeb, pracovala některá kadeřnictví  

do 23:00 hod.  
21. Zastupitelstvo města schválilo snížení nájemného podnikatelům a živnostníkům 

za nebytové prostory o 50 % při omezení provozu nebo na 1 Kč/měs. při přerušení provozu; 
dále jim snížilo cenu inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic o 50 % po dobu 6 měsíců 
počínaje číslem 11/2020. Zastupitelstvo schválilo finanční dar u příležitosti udělení Výroční 
ceny města Čelákovic 2020 Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s., ve výši 30 000 Kč. 

Zastupitelstvo schválilo prodej 12 bytů v Milovicích: 
Armádní ul. č. p. 501 1 200 000 Kč 
 2 001 000 Kč 
 1 250 000 Kč 
 1 260 000 Kč 
 1 969 999 Kč 
Armádní ul. č. p. 502 1 293 000 Kč 
 1 101 000 Kč 
Průběžná ul. č. p. 606 1 505 000 Kč 
 1 603 000 Kč 
Lesní ul. č. p. 621 2 466 900 Kč 
 2 272 000 Kč 
 2 272 000 Kč 
Zastupitelstvo dále schválilo Smlouvu o podmínkách vzájemné spolupráce mezi 

městem Čelákovice a Záluží park, s. r. o., při zástavbě pozemku p. č. 21/1 v Záluží. 
Protože epidemická situace nedovolila uspořádat slavnostní večer s předáním 

Výroční ceny města Čelákovic, předal starosta města Výroční cenu laureátovi  
Mgr. Miloši Bukačovi na tomto zasedání (příloha č. 10/20). 

Statistické údaje o počtu obyvatel s nemocí COVID-19 byly dostupné v této formě: 
počet osob aktivně nakažených + počet osob vyléčených = celkový počet osob zasažených, 
a to v Čelákovicích a v okolních obcích (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Mochov, 
Lázně Toušeň, Nehvizdy). K 21. to bylo 182 + 81 = 263. 

Od 22. byly uzavřeny např. prodejny oděvů, obuvi, elektro, sportovních potřeb, 
nábytku a hraček, knihkupectví, kadeřnictví a restaurace. 

Od 22. byl přerušen provoz Městské knihovny, sňateční obřady byly povoleny  
s účastí nejvýše 10 osob. 

V sobotu 24. se již nekonaly farmářské trhy na náměstí 5. května. 
Od 25. byly zakázány bohoslužby. 
Příklady omezení činnosti služeb: 
V Palackého ulici byla Čínská restaurace uzavřena, modlitebna Církve bratrské 

zůstala pro veřejnost otevřena. 
V Masarykově ulici bylo pánské kadeřnictví v č. p. 220 uzavřeno stejně jako 
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kadeřnictví v č. p. 211, veterinární ordinace Ervet omezila počet osob v čekárně  
a požadovala telefonické objednání návštěvy. Prodejna čajů Mix-Tee omezila počet 
zákazníků v prodejně na dva, v obchodě Víno Šafaříkovi bylo možno odebrat zboží pouze 
z výdejního okénka ve dvoře. Prodejna Elektro Borecký požadovala vstup po jednom 
zákazníkovi, prodejna Cyklosport byla uzavřena. V pasáži Sluníčko byly uzavřeny pedikúra 
a second hand a také sousední prodejna Bella Dona. Papírnictví v č. p. 690 omezilo otvírací 
dobu, papírnictví v č. p. 99 pracovalo jen jako výdejní místo společnosti DPD. Uzavřeny byly 
dále hodinářství, prodejna Zdraví pro radost a kancelář Cestovní agentury Lenka Kadlecová. 
Vinotéka Dobré časy prodávala zboží z výdejního okénka. 

V Sedláčkově ulici vydávala prodejna Kaspo pouze zboží objednané z e-shopu, 
Pizzeria Antonio prodávala z výdejného okénka a zboží rozvážela, Pivnice Mušketýr, 
Salonek Niki a prodejna obuvi Jedelský byly uzavřeny. Knihkupectví Kanzelsberger pouze 
vydávalo knihy objednané v internetovém obchodě, v pasáži U Diamantů bylo uzavřeno 
Studio Gabriela. 

V Kostelní ulici č. p. 15 bylo uzavřeno kadeřnictví a Mount Club Restaurant jídlo 
rozvážel nebo vydával z okénka. 

Na náměstí byla herna Štístko uzavřena a restaurace U Bohuslavů jídlo rozvážela 
nebo vydávala z okénka po předchozí objednávce. Pobočka České pošty povolovala 
přítomnost nejvýše 20 osob v hale. 

27. schválila Rada města novou koncepci údržby městské zeleně. 
Pro zmírnění dopadu pandemie COVID-19 na občany a podnikatele přijala tato 

opatření: 

• Schválila nájem 1 Kč nájemcům Městské sauny a klubovny na hřišti v Záluží po 
dobu přerušení provozu; 

• organizátorovi Polabských farmářských trhů stanovila nájemné z části plochy 
náměstí v říjnu–prosinci na 1 Kč; 

• schválila slevu na inzerci v ZMČ od č. 11/2020 do č. 4/2021 o 50 %; 

• stanovila nájemné z nebytových prostor pro podnikající fyzické osoby  
a právnické osoby včetně spolků snížené o 50 %, pokud měly omezený provoz, 
a na 1 Kč/měs., pokud přerušily provoz; podmínkou bylo, aby podnikající osoby 
podaly žádost společnosti Q-BYT. 

RM doporučila ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, 
aby obdobně postupovali ve vztahu k nájemcům nebytových prostor ve svých objektech. 

28. položili starosta a oba místostarostové bez účasti veřejnosti věnec k pomníku 
padlých na náměstí; na sociální síti Facebook byl zveřejněn jejich asi 1minutový projev 
k výroční vzniku Československa. Věnec k pomníku položili také pracovníci Městského 
muzea. 

28. se měl konat Slavnostní večer u příležitosti udělení Výroční ceny města 
Čelákovic 2020 s koncertem Jožky Černého a vstupné mělo být tradičně věnováno  
na charitativní účel, tentokrát Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s., Praha 10. Proto 
Zastupitelstvo města rozhodlo dne 21. o finančním daru ve výši 30 000 Kč této organizaci 

(příloha č. 11/20). 
V říjnu a v listopadu dezinfikovala autobusové zastávky, lavičky a dětská hřiště firma 

THECA SOLUTIO LTD., odštěpný závod. 
V soutěži Redakční listy 2020 organizované spolkem Kvalikom, z. s., se Zpravodaj 

města Čelákovic umístil v kategorii měst nad 10 tis. obyvatel na 5. místě, v okrese  
Praha-východ na 1. místě. 
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LISTOPAD 
 

Počasí: S výjimkou polojasna v prvním týdnu byla obloha převážně zatažená. 
Teplotně se měsíc dělil na dvě části: Do 18. bylo tepleji, ranní teploty se pohybovaly od nuly 
do +7 °C a odpolední mezi +7 °C až +19 °C. Od 19. bylo výrazně chladněji, ráno od -2 °C 
do +2 °C a odpoledne od +1 °C do +8 °C. Měsíc byl výrazně suchý, zapršelo jen 1. a 3. 
Slabě sněžilo 20., ale sníh okamžitě roztával. 

Od 1. do 29. platilo uzavření obchodů v neděli. 
Počet obyvatel s nemocí COVID-19 k 2. listopadu: 320 osob aktivně nakažených, 

97 osob vyléčených, 417 osob zasažených. K 12. listopadu: 364 osob aktivně nakažených, 
101 osob vyléčených, 465 osob zasažených. 

10. schválila Rada města smlouvu s firmou DUOS, s. r. o., na rekonstrukci sociálního 
zařízení v areálu Městského domu dětí a mládeže za 1 178 464,52 Kč. Rada schválila 
smlouvu s DIS Praha, s. r. o., na opravu přístupových schodů na Městský stadion  

za 381 182,65 Kč. Schválila snížení nájemného za prostory sloužící k podnikání firmě  
na 1 Kč/měs. od října do prosince: Bydlení a domov na náměstí 5. května č. p. 1, 
knihkupectví Kanzelsberger v Sedláčkově ul. č. p. 109 a dalším dvěma subjektům v tomtéž 
domě. Firmě NEPA Čelákovice v ul. U Podjezdu č. p. 231 stanovila měsíční nájemné v tomto 
období na 3 480 Kč a firmě LANTINA, s. r. o., v Masarykově ul. č. p. 212 na 7 031 Kč. 

Od 16. byly povoleny bohoslužby. 
17. položili zástupci vedení města bez účasti veřejnosti květinu k pamětní desce 

„Obětem nesvobody“ na náměstí 5. května. 
Plánovaný 46. ročník Večerního běhu se letos neuskutečnil. 
Od 18. platilo nařízení o nejvyšším přípustném počtu zákazníků v provozovnách 

služeb – na 1 zákazníka muselo připadat nejméně 15 m2 prodejní plochy. Např. v pekařství 
Kollinger směl být 1 zákazník, na poště 20 klientů, v Řeznictví a uzenářství Přibyl  
3 zákazníci, v lékárně Erica 2 zákazníci, v knihkupectví Kanzelsberger 5 zákazníků. Svatby, 
pohřby a bohoslužby byly limitovány počtem 15 osob. 

18. se do škol vrátili žáci 1. a 2. ročníku základní školy. 
18. přešla Městská knihovna na bezkontaktní vracení a výdej knih po předchozí  

e-mailové objednávce. 
Počet obyvatel s nemocí COVID-19 k 19. listopadu: 249 osob aktivně nakažených, 

227 osob vyléčených, 476 osob zasažených. 
22. byla otevřena Městská knihovna. 
Od 23. směli navštěvovat budovu školy také žáci ZUŠ Jana Zacha k individuální 

výuce. 
Od 23. platil limit účasti 20 lidí na svatbách a pohřbech. 
24. schválila Rada města vodné ve výši 44,18 Kč/m3 a stočné ve výši 43,42 Kč/m3 

bez 10 % DPH pro rok 2021. Schválila smlouvu s Window Holding, a. s., ve výši 621 279,85 
Kč na výměnu oken v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského 414. Rada schválila také snížení 
nájemného za prostory sloužící k podnikání za říjen–prosinec 2020, a to subjektu  

v Sedláčkově ul. č. p. 107 na 6 957,17 Kč/měs. a sdružení podnikatelů LUMIRA  
v Masarykově ul. č. p. 226 za listopad a prosinec na 12 373 Kč/měs.  
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Rok Vodné v Kč/m3 
vč. DPH 

Stočné v Kč/m3 
vč. DPH 

Celkem 
Kč 

Zvyšení oproti 
předchozímu roku 

2021 48,60 47,76 96,36 +6,70 % 

2020, od 1. 5. x x 90,31 -4,35 % 

2020 47,63 46,78 94,41 +7,81 % 

2019 45,66 41,91 87,57 +3,75 % 

2018 47,67 36,73 84,40 x 

* Od 1. 5. 2020 změna výše DPH z 15 % na 10 %. 
 
Od 25. se žáci maturitních ročníků účastnili prezenční výuky. 
25. obnovil Městský dům dětí a mládeže individuální zájmové vzdělávání. 
Počet obyvatel s nemocí COVID-19 pouze pro území Čelákovic k 27. listopadu: 

kumulativní počet pozitivních 557, kumulativní počet hospitalizovaných 24, kumulativní 
počet vyléčených 475 a kumulativní počet zemřelých 10. 

28. byly obnoveny sobotní trhy na náměstí po 5týdenním přerušení, avšak  
s omezeným počtem stánků kvůli nutným rozestupům. 

28., první adventní sobotu, byl vánoční strom na náměstí rozsvícen bez 
shromáždění občanů a bez obvyklého programu. 

30. se vrátily do škol celý 3.–5. a 9. ročník základní školy. 6.–8. ročník základní školy 
a nižší stupeň víceletých gymnázií se učily v týdenním rotačním režimu, tj. za přítomnosti 
jen poloviny počtu tříd. 

K 30. rezignoval na mandát člena Zastupitelstva města Čelákovic Petr Kabát 
(kandidátka ODS) a na jeho místo nastoupil k 8. prosinci Michal Fokt. Petr Kabát zároveň 
odstoupil i z funkce předsedy osadního výboru Sedlčánky. 

V listopadu ukončil z ekonomických důvodů provoz oblíbený Irish Music Pub 
v Rybářské ulici. Byl otevřen v říjnu 2004. 

30. byl ukončen projekt Koncepce mobility města Čelákovice spolufinancovaný 
Evropským sociálním fondem z Operačního fondu Zaměstnanost (příloha č. 12/20). 
 
 

PROSINEC 
 
Počasí: Chladný konec listopadu přesáhl do 4. Ráno slabě mrzlo, odpoledne bylo 

nejvýše +5 °C. 5.–21. se oteplilo, bylo polojasno, ráno +2 °C až +5 °C a odpoledne +2 °C  
až +8 °C. Teplá fronta 22.–25. přinesla déšť a odpolední teploty až +13 °C. Od 26. bylo opět 
chladněji ranní teploty kolem nuly se odpoledne dostaly jen k +5 °C. Měsíc byl opět velmi 
suchý. Slabé jednodenní sněžení přišlo na první svátek vánoční, ale sníh se neudržel. 

Autorkou ilustrací ve vánočním čísle Zpravodaje byla Šárka Plašilová vystupující 
pod přezdívkou Sarley. 

Od 1. byla povolena návštěva klientů v Domech s pečovatelskou službou, avšak 
jen v provozní době (pondělí–pátek 8:00–16:00 hod.) a v počtu jedna návštěva jednoho 

klienta jednou cizí osobou vždy povinně s respirátorem. 
2. se otevřela Městská knihovna. V jednom oddělení mohly být nejvýše 4 osoby. 
Od 3. mohly mít restaurace a hospody otevřeno do 22:00 hod. při obsazení poloviny 

kapacity a v počtu nejvýše 4 osob u stolu. Byla otevřena holičství, kadeřnictví, knihkupectví; 
Městské muzeum mohlo vpustit návštěvníky do čtvrtiny běžné kapacity, bohoslužeb  
se mohlo účastnit jen 30 % sedících, byly otevřeny hotely a bazény (max. 10 osob), 
maloobchod s kapacitním omezením (15 m2 na 1 zákazníka). 

Od 3. se mohlo sňatečních obřadů účastnit 30 osob. 
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Od 3. mohly být Sportovní hala Vikomt a tělocvična při Městském bazénu 
pronajímány externím subjektům a byl obnoven omezený provoz Městského stadionu. 

Od 3. obnoven omezený provoz Městské sauny. 
5. obnoveny sobotní farmářské trhy na náměstí. 
5. v podvečer uspořádalo RC Routa Čertovskou stezku. Prošly jí desítky rodin,  

i s kočárky. Začínala u mlýnského náhonu pod kostelem a vedla přes Nedaniny k lávce  
a zpět. Děti plnily různé úkoly a dostávaly drobné odměny.  

V neděli 6. již byly otevřeny obchody. 
Od 7. nastoupily do škol všechny ročníky středních škol. 
Od 7. byla v ZUŠ Jana Zacha umožněna prezenční výuka za účasti až 10 žáků  

a v Městském domě dětí a mládeže zájmové vzdělávání za týchž podmínek. 
7. byl obnoven omezený provoz Městského bazénu. 
8. schválila Rada města snížení nájemného prostor sloužících k podnikání od října 

do prosince 2020 na 1 Kč/měs. nájemci Městské sauny společnosti KYLPYLA, s. r. o.,  
a nájemci klubovny na hřišti v Záluží SK Panthers, z. s. Provozovatelům Polabských 
farmářských trhů snížila nájemné za část plochy náměstí 5. května na 1 Kč za říjen  
až prosinec 2020, Rodinnému centru Routa, z. s., nájemné za listopad a prosinec 2020  
na 4 333 Kč/měs. za prostory v 1. patře a na 1 083,50 Kč/měs. za pronájem zahrady. 
Dalšímu podnikateli v tomtéž domě bylo nájemné za říjen–prosinec 2020 stanoveno  
na 4 000 Kč/měs. 

8. ve večerních hodinách likvidovala výjezdová Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Čelákovice požár přístřešku ve výcvikovém prostoru Honebního společenstva 
Čelákovice u jezera Cucovna. Škoda byla odhadnuta na 400 tis. Kč a do konce roku 2020 
nebyla zjištěna příčina požáru. 

9. schválilo Zastupitelstvo města rozpočet města na rok 2021, Střednědobý výhled 
rozpočtu města na roky 2022 a 2023 a Program pro poskytování dotací na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, a to všemi hlasy přítomných zastupitelů. 

Zastupitelstvo schválilo prodej 19 bytů v Milovicích: 
Armádní ul. č. p. 501 1 749 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 772 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 036 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 935 100 Kč (ESP) 
Armádní ul. č. p. 502 1 755 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 753 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 753 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 753 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 627 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 960 100 Kč 
 1 960 100 Kč 
 1 790 100 Kč 
 1 960 100 Kč 
Průběžná ul č. p. 606 1 506 666 Kč 
 1 506 666 Kč 
 1 451 666 Kč 
Lesní ul. č. p. 621 1 610 100 Kč (Nuverim, s. r. o., Milovice) 
 1 700 100 Kč (ESP) 
 1 700 100 Kč (Nuverim, s. r. o., Milovice) 
Zastupitelstvo zvolilo předsedkyní osadního výboru Sedlčánky zastupitelku Lucii 

Chrůmovou a dalším členem osadního výboru Petra Kabáta, a to shodně 16 hlasy  
z 19 přítomných zastupitelů. 
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17. odvolala Rada města ve zkušební době ředitelku Pečovatelské služby 
Čelákovice, p. o., Bc. Lucii Muckovou, DiS., a zároveň zrušila její pracovní poměr. 

18. bylo z epidemických důvodů předčasně ukončeno vyučování před vánočními 
prázdninami v základních školách, v ZUŠ Jana Zacha a zájmové vzdělávání v Městském 
domě dětí a mládeže (mělo končit až 22.). 

Omezení od 18.: Byl omezen počet účastníků sňatečních obřadů a pohřbů  
na 20 osob, při bohoslužbách mohli lidé zaplnit místa k sezení nejvýše do 20 % kapacity 
kostela, uzavřeny byly hotely, sportoviště a Městský bazén. Městské muzeum pouze 
prodávalo tiskoviny výdejovým okénkem, Městská knihovna zajišťovala výdej předem 
objednaných svazků výdejovým okénkem a stejně tak i restaurace. V maloobchodních 
prodejnách platilo omezení 15 m2 na 1 zákazníka. 

Vánoční kapr byl ke koupi na více místech. Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s., 
prodávalo před velkoprodejnou Albert kapra do váhy 1,5 kg za 69,90 Kč/kg, těžší  
za 105 Kč/kg a 109 Kč/kg, před supermarketem TESCO za 75 Kč/kg, 105 Kč/kg a 110 Kč/kg. 
Firma Martin Brejcha, nabízela před supermarketem BILLA třeboňského kapra do 1,5 kg  
za 79,90 Kč/kg, do 2,4 kg za 105,90 Kč/kg a těžšího za 109,90 Kč/kg. 

U supermarketu TESCO prodávala vánoční stromky tradičně společnost ABIES 
Vysočina, s. r. o. Jedle kavkazská stála 399–699 Kč, smrk ztepilý 349 Kč, borovice černá 
499 Kč. V Rybářské ulici se jedle kavkazská prodávala za 600–850 Kč. 

24. od 23:00 hod. do 25. 01:59 hod. platila výjimka ze zákazu vycházení,  
a to pro účast na shromážděních pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi. 

Omezení od 27.: Platil zákaz návštěv klientů v Domech s pečovatelskou službou. 
Sňatečné obřady a pohřby mohly být navštíveny nejvýše 15 osobami, při bohoslužbách 
mohlo být obsazeno nejvýše 10 % míst k sezení. Byl zakázán volný pohyb osob  
od 21:00 do 5:00 hod. Opatření předpokládalo, že do škol budou po Novém roce docházet 
jen žáci 1. a 2. ročníku základní školy, ostatní se měli učit distančně. Mateřské a speciální 
školy zůstaly otevřeny. Byla uzavřena vnitřní sportoviště, kadeřnictví, bazény, muzea, 
galerie, hrady, zámky a další památky. Restaurace směly prodávat jen přes výdejové 
okénko. 

28. uskutečnili čelákovičtí houbaři tradiční zamykání lesa. 
30. jmenovala Rada města do funkce ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, 

p. o., Pavlínu Bernáškovou od 1. ledna 2021. 
Rada schválila program „COVID-19 III“ pro zmírnění dopadu pandemie na místní 

podnikatele a živnostníky: 

• Bezplatná inzerce „podpora podnikání“ ve Zpravodaji města Čelákovic č. 2  
a 3/2021, v max. rozsahu š. 6 x v. 8 cm; 

• sleva na veškerou inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic č. 5–12/2021 ve výši 50 %; 

• nájemné ve výši 1 Kč/měs. po dobu přerušení provozu Městské sauny a klubovny 
na hřišti v Záluží; 

• nájemné za část plochy náměstí ve výši 1 Kč za leden–březen 2021 
organizátorovi Polabských farmářských trhů; 

• nájemné z nebytových prostor vlastněných městem Čelákovice za leden–březen 
2021 o 50 % subjektům, které měly omezený provoz, a ve výši 1 Kč/měs. 
subjektům, které měly přerušený provoz; 

• doporučení ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice 
snížit nájemné v nebytových prostorech za leden-březen 2021 o 50 % subjektům, 
které měly omezený provoz, a ve výši 1 Kč/měs. subjektům, které měly přerušený 
provoz; 

• doporučení Zastupitelstvu města prodloužit splatnost místního poplatku ze psů 
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do 30. června 2021 a splatnost místního poplatku za komunální odpad  
do 30. září 2021. 

Novoroční přání města Čelákovic zdobila kresba radnice od Alexandry Dětinské 
(příloha č. 13/20). 

Město vydalo stolní kalendář na rok 2021 s fotografiemi Jany Vondráčkové 
zachycujícími známé i méně obvyklé pohledy na město (příloha č. 14/20). 

 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

Závěrečný účet hospodaření města v r. 2019 (v tis. Kč): 

  Plán Skutečnost 

Příjmy Daňové 204 665,00 214 391,00 

 Nedaňové 38 790,00 37 979,51 

 Kapitálové 2 000,00 14 691,00 

 Dotace 45 024,43 116 925,22 

Celkem  290 479,00 383 986,730 

 Financování 105 500,00 -65 754,50 

    

Výdaje Zemědělství a lesní 
hospodářství 

100,00 88,00 

 Průmyslová odvětví 175 464,00 53 143,00 

 Služby pro obyvatelstvo 131 483,00 182 583,67 

 Sociální věci  2 318,00 3 796,01 

 Bezpečnost státu a právní 
ochrana 

17 749,00 15 526,00 

 Všeobecná správa a služby 68 715,43 62 661,08 

Celkem  395 829,43 317 797,63 

 Financování 150,00 -133,00 

 
Rozpočet města na r. 2020 a 2021 (v tis. Kč): 

  2020 2021 

Příjmy Daňové 225 696,00 212 502,00 

 Nedaňové  40 638,00 39 969,00 

 Kapitálové 63 000,00 23 000,00 

 Transfery 92 280,55 48 989,27 

Celkem  421 614,55 324 460,27 

 Financování 120 000,00 170 000,00 

    

Výdaje Zemědělství 120,00 100,00 

 Průmyslová a ost. odvětví 
hospodářství 

202 888,00 204 671,00 

 Služby pro obyvatelstvo 232 052,00 178 379,00 

 Sociální věci 2 400,00 2 233,00 

 Bezpečnost státu a právní ochrana 18 765,00 14 826,00 

 Všeobecná veřejná správa 85 320,55 89 154,27 

Celkem  541 545,55 489 363,27 

 Financování 69,00 5 097,00 
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Individuální dotace z rozpočtu města: 

Příjemce dotace Částka 
v tis. Kč 

Účel dotace (mj.) 

1. Čelákovický klub vodních sportů, 
z. s. 

119 celoroční činnost spolku, údržba  
a pořízení majetku 

Basketbal Čelákovice, spolek 146 celoroční činnost spolku 

Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Čelákovice 

99 celoroční činnost spolku, údržba  
a pořízení majetku 

Český svaz chovatelů – Základní 
organizace Čelákovice 

56 celoroční činnost spolku, údržba  
a pořízení majetku 

Dlouhá cesta, z. s. 27 celoroční činnost spolku 

Ing. I. F. 15 výstavy v Galerii v altánu v roce 2020 

Junák – český skaut, středisko 
Čelákovice, z. s. 

99 celoroční činnost spolku, údržba  
a pořízení majetku 

Klub přátel Jana Zacha, z. s. 44 celoroční činnost spolku 

Kulturistický spolek Čelákovice 39 celoroční činnost spolku a pořízení 
majetku 

Mateřské centrum Čelákovice, z. s. 77 celoroční činnost spolku a údržba 
majetku 

Náboženská obec Církve 
československé husitské 
v Čelákovicích 

30 oprava oplocení Husova sboru  
v Čelákovicích 

Náboženská obec Církve 
československé husitské 
v Čelákovicích 

33 celoroční činnost obce 

Opři se, z. s. 82 Expedice za hranice dětského domova 
2020 

Orienťáček Sedlčánky, z. s. 30 celoroční činnost spolku 

Orka Florbal, z. s. 306 celoroční činnost spolku a pořízení 
majetku 

Patriot Čelákovice, spolek 208 celoroční činnost spolku 

Rodinné centrum Routa, z. s. 99 celoroční činnost spolku a údržba 
majetku 

Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 62 celoroční činnost a pořízení majetku 

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Čelákovice 

97 celoroční činnost spolku a pořízení 
majetku 

SK OCR Čelákovice, z. s. 98 celoroční činnost spolku a pořízení 
majetku 

Smíšená organizace zdravotně 
postižených Čelákovice, z. s. 

30 zájezdy, vstupné, nájem 

Spolek pro varhanní hudbu 41 koncert „Kontratenor včera a dnes“  
a Adventní koncert v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie 

SPORTICUS orienteering, z. s. 54 celoroční činnost spolku a pořízení 
majetku 

Sportovní akademie Čelákovice,  
z. s. 

116 celoroční činnost spolku a pořízení 
majetku 

Sportovní klub karate Dragon 
Čelákovice, z. s. 

296 celoroční činnost spolku 
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Spolek houbařů Čelákovice 79 celoroční činnost spolku a pořízení 
majetku 

Spolek míčových kouzelníků, 
spolek 

36 celoroční činnost spolku 

Spolek včelařů Čelákovice 66 celoroční činnost spolku a pořízení 
majetku 

Sportovní klub UNION Čelákovice, 
z. s. 

240 celoroční činnost spolku, údržba  
a pořízení majetku 

Tenisový klub Čelákovice, spolek 211 celoroční činnost spolku, údržba majetku 

TJ Spartak Čelákovice, z. s. 704 celoroční činnost spolku, údržba  
a pořízení majetku 

Volejbalový sportovní club 
Čelákovice, z. s. 

215 celoroční činnost spolku, údržba  
a pořízení majetku 

Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Čelákovice, 
pobočný spolek 

44 celoroční činnost spolku 

Celkem 3 898  

 
Programová dotace z rozpočtu města (poskytovatelům sociálních služeb): 

Příjemce dotace Částka 
v tis. Kč 

Účel dotace (mj.) 

Domácí hospic Nablízku, z. ú., Lysá 
nad Labem 

51,200 sociání služby 

EDA cz, z. ú., Praha 4 9,500 sociální služby 

Charita Neratovice 100,000 sociální služby 

Fokus Praha, z. ú., Praha 8 50,000 sociální služby 

Oblastní charita Kutná Hora 10,000 sociální služby 

Respondeo, z. s., Nymburk 40,000 sociální služby 

Routa, z. s., Čelákovice 75,000 sociální služby 

Semiramis, z. ú., Nymburk 67,790 sociální služby 

Vyšší Hrádek, poskytovatel 
sociálních služeb, Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav 

36,875 sociální služby 

Celkem 440,365  

 
Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o. 
Společnost ve vlastnictví města spravovala více než 1 500 bytů ve vlastnictví města, 

družstev a společenství vlastníků v Čelákovicích, Milovicích a Lysé nad Labem  
a provozovala 33 kotelen s výkonem přes 20 MW. Ředitelkou společnosti byla Ing. Veronika 
Fürjesová, předsedou dozorčí rady byl Ing. Miloš Choura. 

Prodej bytů v Milovicích: Zastupitelstvo města schválilo v tomto roce prodej 84 bytů 

za 134 722 098 Kč. Skutečně prodáno bylo 75 bytů. Město tedy vlastnilo na konci roku 
celkem 618 bytů, z toho 490 v Čelákovicích a 128 v Milovicích. 

Q-BYT kompletně opravil 12 bytů za 3 065 894,40 Kč a v 7 bytech provedl větší 
opravy za 1 326 206,45 Kč. Do obnovy zařízení kotelny K 32 v Čelákovicích bylo 
investováno 2 375 299 Kč. 

 
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace 
Zajišťovaly odstraňování komunálního odpadu a čištění města, údržbu místních 
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komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a pohřebišť. Provozovaly sběrný dvůr komunálního 
odpadu, jenž byl otevřen 28 hod. týdně, sběrné místo v ul. Na Hrázi v Sedlčánkách 2,5 hod. 
týdně. Na jaře a na podzim uspořádaly sběr tříděného komunálního odpadu, na jaře  
ne ve všech termínech vzhledem k protiepidemickým omezením. 

 
Vliv pandemie COVID-19 na život města (autor: Ing. Petr Studnička, PhD.) 
Šíření viru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 bylo 

zaznamenáno v Čínské lidové republice v roce 2019, v Evropě pak na počátku roku 2020. 
Výskyt prvního případu v Česku byl oznámen 1. března a na území města Čelákovic byl 
první případ výskytu infekčního onemocnění COVID-19 oznámen 17. března. 

V období od 10. března do 9. června a od 5. října až do roku 2021 byl aktivován 
Krizový štáb města Čelákovic (dále jen „KŠMČ“), který se zabýval krizovým řízením města 
v době pandemie, především v období vyhlášeného nouzového stavu na celém území 
České republiky. O zřízení KŠMČ rozhodl starosta města v souladu s krizovým zákonem. 

KŠMČ pracoval ve složení: předseda – Ing. Josef Pátek, místopředseda – Ing. Petr 
Studnička, PhD., členové – Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Ondřej Přenosil, Bc. Martin 
Chramosta, Jiří Hanzl, Bc. Marek Drobný a Denis Hýbl. Zastoupeny byly město Čelákovice, 
Městský úřad Čelákovice, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice a Městská 
policie Čelákovice, a to plně v souladu s Plánem krizové připravenosti města Čelákovic. 

V roce 2020 byla zřejmá tři období tzv. rozvolnění, a to období letních prázdnin, 
období před volbami do Zastupitelstev krajů a období před vánočními svátky. Bohužel i kvůli 
těmto rozvolněním nepříznivá epidemická situace do konce roku 2020 neskončila. 

S ohledem na částečné uzavření ekonomiky (tzv. lockdown) došlo k poklesu výkonu 
české ekonomiky v roce 2020 o 5,2 % a tato skutečnost se promítla v rámci rozpočtového 
určení daní i ve výši daňových příjmů do rozpočtu města. První odhady počítaly se snížením 
daňových příjmů až o 40 mil. Kč (– 18,4 % z daňových příjmů města). Část tohoto propadu 
zmírnil stát tzv. kompenzačním bonusem, který byl na 1 obyvatele ve výši 1 250 Kč. Město 
Čelákovice tak získalo v polovině srpna částku ve výši 15 341 250 Kč. Snížily se i nedaňové 
příjmy města, a to rozhodnutími samosprávy na podporu občanů, místních živnostníků  
a podnikatelů v rámci podpůrných opatření COVID-19 I a II (např. snížení ceny za inzerci 
ve Zpravodaji města Čelákovic o 50 %, prominutí místního poplatku z pobytu, snížení 
nájemného v městských nebytových prostorech o 50 % v případě omezeného provozu  
či na 1 Kč/měsíc v případě přerušeného provozu, naopak nebyl vyhlášen program 
návratných finančních výpomocí /půjček/ pro živnostníky a podnikatele s ohledem  
na omezené finanční prostředky města). Proto si město muselo vzít bankovní úvěr s úrokem 
1,09 % p. a. ve výši 50 mil. Kč a splatností 10 let, aby bylo schopno proplatit veškeré 
realizované investiční projekty, zejména pak rekonstrukci tělocvičny BIOS a dostavbu 
Základní školy v Kostelní ulici 457. S ohledem na nejistou ekonomickou situaci byla 
odložena realizace dvou významných investičních akcí hrazených z rozpočtu města,  
a to rekonstrukce elektroinstalace v Kulturním domě (asi 8,5 mil. Kč) a rekonstrukce 
sportovního areálu u Základní školy v ulici J. A. Komenského 414 (asi 35 mil. Kč). Kapitolové 

příjmy rozpočtu města byly tvořeny již rozběhnutým prodejem bytových jednotek v majetku 
města Čelákovic na území města Milovic. V rozpočtu byl na krizové řízení města vyčleněn 
1 mil. Kč. 

Vzhledem k distanční výuce dětí v mateřských školách a žáků v základních školách 
či nařízené práci z domova (tzv. home office) vzrostl objem směsného komunálního odpadu, 
stejně tak se zvýšila spotřeba vody. Poklesl počet sňatečních obřadů, vítání nejmladších 
občánků města se uskutečnilo jen v lednu a únoru. Změny byly patrné i v obsahu Zpravodaje 
města. Často absentovaly informace z oblasti školství, kultury, sportu a volnočasových 
aktivit, naopak nechyběly informace o výstupech z jednání KŠMČ. Změnilo se i červnové 



27 
 

téma měsíce ve Zpravodaji. Původně plánované Setkání rodáků a přátel Sedlčánek  
a Císařské Kuchyně, které se nemohlo uskutečnit, bylo nahrazeno připomínkou 90. výročí 
Tenisového klubu Čelákovice. Velký dopad měla pandemie na dopravu. Obsazenost vlaků 
klesla až k neuvěřitelným pouhým 10 %, podobné to bylo u autobusů. Významně poklesla  
i individuální automobilová doprava. Přes všechny potíže se podařilo zrealizovat dopravní 
průzkumy pro Koncepci mobility města Čelákovic, a to v průběhu září, kdy ekonomika  
i jednotlivé organizace fungovaly bez jakýchkoliv omezení. Slavnostní večer spojený 
s udělením Výroční ceny města Čelákovic a kulturním programem se nemohl 28. října 
uskutečnit, proto byla výroční cena jejímu laureátovi Mgr. Miloši Bukačovi předána  
na zasedání Zastupitelstva města konaném dne 21. října. Oblíbená akce Zahájení 
adventního času ve městě, jejíž 24. ročník připadal na rok 2020, se nekonala a vedení 
města připravovalo pro občany vánoční přání od městského vánočního stromu na náměstí 
formou videa. 

Z restriktivních opatření, která přijímal KŠMČ, patřila mezi nejdiskutovanější ta,  
která se týkala uzavření uzamykatelných dětských hřišť, veřejného pohřebiště (hřbitova)  
a sběrného a separačního dvoru komunálního odpadu. Veřejnost rovněž nelibě nesla zákaz 
organizace Polabských farmářských trhů na části plochy náměstí 5. května. Samozřejmě 
nepopulární bylo zrušení všech kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 
organizovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi. Naopak město formou 
videopřenosů organizovalo každé úterý koncerty pro občany z obřadní síně radnice. 
Jednoznačně nejpřísnější opatření byla stanovena v tzv. jarní vlně. Zároveň se projevila 
velká solidarita mezi občany. Vše je zaznamenáno v usneseních KŠMČ. 

Největší logistickou akcí v podmínkách města po roce 1989 byla jednoznačně 
bezplatná distribuce alkoholové dezinfekce Anti-COVID o objemu 750 ml všem občanům 
s trvalým pobytem na území města bez ohledu na věk, která probíhala po dobu dvou týdnů 
na přelomu března a dubna. Město rovněž zajišťovalo dezinfekci vybraných veřejných 
prostranství (lavičky, autobusové zastávky, venkovní sportoviště). Pro potřeby města a jeho 
příspěvkových organizací zajistily nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice a spolek 
czela.net, z. s., formou daru tři generátory ozonu. 

Téměř celý rok byl něčím mimořádný. Samosprávné orgány s výjimkou 
Zastupitelstva města jednaly převážně distančně online. V mateřských a základních školách 
proběhly zápisy k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce bezkontaktně, 
elektronicky bez přítomnosti dětí. Výuka probíhala často distančně. Velmi omezenou činnost 
vykonávaly ZUŠ Jana Zacha a Městský dům dětí a mládeže. Provoz Městské knihovny, 
Městského muzea a Kulturního domu byl zásadně omezen, nebo zcela přerušen. Zakázány 
byly návštěvy klientů v Domech s pečovatelskou službou, naopak Pečovatelská služba 
zajišťovala službu nákupu potravin a léků především pro osoby v nařízené karanténě  
či izolaci, ale i pro osoby ZTP a ZTP/P a osoby starší 65 let věku. 

Na všech rozhodnutích, týkajících se krizového řízení města v době pandemie 
COVID-19, se členové Rady města i Zastupitelstva města bez ohledu na politickou 
příslušnost shodli vždy jednomyslně. 

 
 

OBYVATELSTVO 
 
Podle matričního úřadu, jenž eviduje osoby přihlášené k trvalému pobytu, měly 

Čelákovice k 1. lednu 11 532 obyvatel, k 31. prosinci 11 480 obyvatel, tj. o 52 méně.  
(V roce 2019 se počet obyvatelstva snížil o 87.) Podle Českého statistického úřadu, jenž 
eviduje také osoby s dlouhodobým pobytem, zde k 1. lednu 2020 žilo 12 273 obyvatel. 
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V Záluží bylo hlášeno 343 obyvatel (+6), počet obyvatel Sedlčánek se nezměnil – 337,  
a v Císařské Kuchyni bylo hlášeno 101 obyvatel (+4). V roce 2020 se přistěhovalo 242 osob 
(loni 236) a 247 se odstěhovalo (loni 286). 

Narodilo se 99 dětí (loni 110), v tom jedna dvojčata; 2 děti se narodily doma. 
135 občanů zemřelo (loni 105), z toho 51 doma. Město bylo opatrovníkem  

15 opatrovanců. 
V matričním obvodu města (do nějž patří i Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, 

Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč) bylo uzavřeno 80 sňatků (loni 96), z toho 4 církevní. 
V Čelákovicích bylo uzavřeno 45 sňatků (z toho 29 na Městském úřadě, 12 v Městském 
muzeu a 4 na dalším vhodném místě, např. na louce u lávky přes Labe), v Lázních Toušeni 
6, v Hotelu Lony v Kozovazech (Vyšehořovicích) 26, v Mochově 2 a jeden sňatek dokonce 
na golfovém hřišti ve Mstěticích. Při 23 sňatcích byl alespoň jeden ze snoubenců občanem 
Čelákovic, a to při 21 obřadech ve městě a 2 v Lázních Toušeni. 

U párů, které uzavřely sňatek v matričním obvodu, bylo registrováno 26 rozvodů  
(loni 34). 

Zastupiteli města oprávněnými provádět sňateční obřady byli Mgr. Miloš Bukač,  
Bc. Ondřej Holzman, Mgr. Jindra Chourová, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D.,  
Nikola Ottl, Ing. Josef Pátek, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička, PhD., Jarmila 
Volfová. 
 

Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu (příloha č. 15 a, b/20): 

Datum Děti celkem Hoši Dívky 

25. 1. 7 4 3 

22. 2. 12 5 7 

Celkem 19 9 10 

Rok 2019 105 66 39 

 
Obřady se kvůli pandemii od března nekonaly. 
Prvním čelákovickým občánkem narozeným v roce 2020 byla Kristýna Stuchlíková 

(2. ledna). 
Při asi 20minutovém obřadu recitovaly děti z MŠ Přístavní vedené učitelkou Radkou 

Křížovou a na kytary hráli Dalibor Kolínko, Vít Körner a Karolína Špitálská, žáci učitele Jana 
Šturma ze ZUŠ Jana Zacha. 

Statistika rodných jmen přivítaných dětí: 
1x Aloisie, Andrea, Antonie, Eliška, Emma, Lilly, Nina, Nora, Sabina, Tereza; 
1x Daniel, David, Edvard, Jakub, Jan Jozef, Rene, Lukáš, Theodore, Václav. 

 
Senioři 
Koordinátorky akcí připravily kurz trénování paměti (Renáta Nentvichová Novotná), 

keramiky ve Výtvarné dílně Labyrint, s. r. o., (Miroslava Špringrová), kurz angličtiny (Miloš 
Špringr), cvičení (Lenka Skalická). V kostele Církve bratrské se scházel Klub seniorů 
„KLUS“ (Jana Vachková a Petr Luhan), na děkanství probíhalo cvičení na židlích. 

Koordinátorkou akcí pro seniory byla do 12. května Nikola Ottl, od 13. května 
zastupitelka Jana Vondráčková. 

 
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 
K organizaci patřily 2 domy s pečovatelskou službou, a to v Kostelní ul. č. p. 26  

s 30 byty a Na Hrádku č. p. 426 se 7 byty. Poskytovala terénní a ambulantní službu: nákupy, 
pochůzky, péči o domácnost, rozvoz obědů odebíraných ze ZŠ Kostelní 457, osobní 
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hygienu na lůžku u imobilních klientů nebo v DPS v Kostelní č. p. 26. Mezi služby hrazené 
klientem patřila pedikúra, masáže, parafinové zábaly, odvoz automobilem. 

Ředitelkou Pečovatelské služby byla Mgr. Václava Snítilá, od 1. července  
do 17. prosince Bc. Lucie Mucková, DiS. 

 
Charita Neratovice 
V Čelákovicích sídlící pracoviště pro okres Praha-východ mělo střediska  

v Čelákovicích a v Říčanech. Čelákovické středisko se přestěhovalo z budovy CMC  
na náměstí do č. p. 1199 ve Vančurově ulici. 

Zdravotní ošetřovatelskou službu (např. odběry biologického materiálu, injekce, 
infúze, rehabilitaci, převazy, přípravu a podávání léků) a domácí hospicovou péči hrazenou 
z veřejného zdravotního pojištění poskytovaly 2 zdravotní sestry.  

Pečovatelskou službu hrazenou klienty zajišťovaly 3 pečovatelky průměrně  
pro 20 klientů v Čelákovicích, Jirnech, Lázních Toušeni, Mochově, Nehvizdech, 
Vyšehořovicích a Šestajovicích (např. donášku oběda, úklid, pomoc při osobní hygieně, 
praní, doprovod). 

Všechny pracovnice byly v době pandemie vybaveny ochrannými pomůckami  
a staraly se také o klienty pozitivní na COVID-19.  

 
Semiramis, z. ú. 
Mladoboleslavská organizace dlouhodobě uskutečňuje Terénní program Čelákovice, 

jenž poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí 
pro minimalizaci zdravotních rizik a ochranu veřejného zdraví. Poskytuje také zdravotní  
a trestněprávní poradenství a pomáhá při zprostředkování léčby drogové závislosti, 
vyměňuje injekční materiál. 

Pandemie ovlivnila způsob práce s klienty (omezení doby kontaktu, rozestupy, 
roušky, u pracovníků také rukavice). Ústav se zapojil do studie ADI-COVID-19 organizované 
Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, v jejímž rámci dostali pracovníci 
ústavu orientační testy na Covid pro vlastní potřeby a pro klienty, které zároveň testovali  
na HIV, hepatitidu typu C a syfilis. 

Nejčastěji užívanou látkou byl pervitin, s buprenorfinem a heroinem se terénní 
pracovníci setkávali velmi málo. 

Ústav dodával do lékáren balíčky s informacemi o terénním programu a o bezpečné 
likvidaci použitých stříkaček. 

 2018 2019 2020 

Počet klientů – uživatelů drog 104 75 64 

z toho problémových 78 56 51 

z toho nových 22 13 15 

Počet kontaktů s uživateli drog  284 207 222 

Průměrný věk klientů programu 33 34 36 

Počet nalezených injekčních stříkaček 17 3 12 

Počet vyměněných injekčních jehel 11 188 9 030 8 201 

 
Statistické údaje jsou ovlivněny jednak nemožností vyhledávat nové klienty, jednak 

menším pohybem klientů na veřejnosti v době nouzového stavu. 
Od Městské policie převzal ústav 2 injekční stříkačky. 
Vedoucím Centra terénních programů byl Ondřej Šulc, DiS., statutárním zástupcem 

ústavu byl Bc. Miroslav Zavadil, DiS., (příloha č. 16/20). 
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DOPRAVA 
 
Na hlavní železniční trati č. 231 do Prahy jezdily vlaky každou půlhodinu kromě 

večerních hodin. Jízdenka Pražské integrované dopravy pokrývala jízdu do Prahy a využití 
pražské městské hromadné dopravy po dobu 150 minut za nezměněných 46 Kč. V pracovní 
dny jezdilo do Prahy celkem 48 (z toho na hlavní nádraží 14), z Prahy 46 vlaků (z toho 
z hlavního nádraží 12). V ranní 4hodinové špičce jelo do Prahy 14 spojů a v odpolední 
6hodinové špičce z Prahy celkem 19 spojů. 27 km dlouhou trať zvládaly vlaky za 29 minut, 
do stanice Praha hlavní nádraží za 27 minut.  

Na trati do Mochova (4 km, doba jízdy 7–8 minut) jezdily oběma směry 2 motoráčky 
v pracovní dny v ranní a 4 v odpolední špičce. Dopravu zde provozovala KŽC Doprava,  
s. r. o. Na 24km trati do Neratovic (46 minut jízdy) jezdilo v pracovní dny 13 spojů,  
do Brandýsa nad Labem (8 km, 16 minut) 19 spojů. 

V silniční dopravě město obsluhovaly autobusové linky č. 655 Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav – Čelákovice – Nehvizdy – Jirny – Úvaly; č. 662 Čelákovice – Mochov – 
Český Brod – Kouřim; č. 427 Čelákovice – Vyšehořovice – Kounice a č. 443 Čelákovice – 
Přerov nad Labem – Sadská. 

„Optimalizace trati Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, rekonstrukce 
dvojkolejného mezistaničního úseku, byla symbolicky zahájena 31. října 2019 poklepem  
na kolejnici. Stavbu prováděla společnost Lysá tvořená společnostmi EUROVIA CS, GJW 
Praha a Elektrizace železnic Praha. Cena díla byla při začátku akce stanovena  
na 1 820 788 824 Kč bez DPH a měla být spolufinancována z programu Nástroj  
pro propojení Evropy (CEF) do max. výše 83,07 %. 

V březnu začala rekonstrukce obou traťových kolejí, spodní stavba nového mostu 
přes Labe a stavba provizorní mostní konstrukce. Byla uzavřena cyklostezka od lávky přes 
Labe po železniční most. V červnu byly zhotoveny betonové základy podpěr provizorního 
mostu. V období od září do prosince byla trať převedena na provizorní most, byla snesena 
polovina železničního mostu a byl postaven provizorní most přes Přístavní ulici. 

Od 19. října do 30. listopadu byla při nepřetržité výluce opravena trať Čelákovice – 
Neratovice. Byly mj. opraveny konstrukce 6 přejezdů mezi Čelákovicemi a Brandýsem  
nad Labem a opravena nástupiště na zastávkách Čelákovice zastávka a Brandýs  
nad Labem zastávka. 

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 
V lednu zahájilo ve výpravní budově železniční stanice provoz pekařství Hello! 

Provozovala ho společnost Lagardere Travel Retail, a. s. 
10. února bylo otevřeno v Masarykově ul. č. p. 211 holičství Barber Sun Beauty. 
8. června otevřel Petr Viďourek provozovnu „Smetanová zmrzka“ na náměstí  

5. května č. p. 113. Kromě zmrzliny nabízel i párek v rohlíku, vafle a nápoje. 
V červenci byla otevřena kancelář poradenské firmy JUST centrum v Masarykově 

ul. č. p. 96, odpovědná vedoucí Renáta Plšková. 
10. července byla uzavřena pobočka Komerční banky v ul. Na Stráni č. p. 167. 
V červenci byl v přízemí budovy CMC Graduate School of Business, náměstí  

5. května 2, obnoven restaurační provoz. Pivní bar Bou.CZECH Jaroslava Kukly nabízel 
uvnitř i na venkovním posezení velkopopovickou jedenáctku, plzeňskou dvanáctku  
a míchané nápoje. 

1. srpna otevřela restaurace a řeznictví U Bohuslavů, náměstí 5. května č. p. 114, 
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v prostorách bývalého řeznictví, café-snack bar Vpravo. Od pondělí do soboty nabízel  
mj. snídaně od 7:30 do 10:00 hod. 

7. září Luxusní sekáč v Kostelní ul. č. p. 15 v prostorách po bývalém „vetešnictví“. 
Vedoucí Markéta Vobořilová. Značkové oblečení nové i z druhé ruky. 

 
 

VÝSTAVBA 
 

Investiční akce: (Uvedené částky byly uhrazeny v tomto roce) 
Rekonstrukce chodníku ve Vašátkově ulici, DIS Praha, s. r. o., 1 315 000 Kč. 
Nové sportovní hřiště u ZŠ Kostelní 457, Linhart, spol. s r. o., 5 638 000 Kč. 
Obnova vodovodu a kanalizace v Sukově ulici, Vodohospodářské stavby  

Javorník-CZ, s. r. o., 18 998 000 Kč. 
Obnova technologie kotelny K 32, TZB Kladno, s. r. o., 2 873 000 Kč. 

Dostavba Základní školy v Kostelní ulici, PSG Construction, a. s., 85 991 000 Kč. 
Celkové výdaje na techniku a vybavení dostavby od více firem činily dalších 8 025 000 Kč. 

Výměna podlahy ve sportovní hale BIOS, PSG Construction, a. s., 5 700 000 Kč. 
Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS, STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG, 
s. r. o., 8 957 000 Kč. Nové oplocení a manipulační plocha u sportovní haly BIOS,  
DIS Praha, s. r. o., 2 889 000 Kč. Celké výdaje na halu BIOS dosáhly 37 563 000 Kč. 

Obnova vodohospodářské infrastruktury v Aleji Jiřího Wolkera, Sdružení Alej 
Jiřího Wolkera (ZEPRIS, s. r. o., a 1. SčV, a. s.), 18 744 000 Kč. 

Dvě lávky přes Čelákovický potok, KŠ PREFA, s. r. o., 4 285 000 Kč. 
Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města, 1. SčV, a. s., 

Praha 10, 5 797 000 Kč. 
Splašková kanalizace v Záluží, Energie – stavební a báňská, a. s., 30 305 000 Kč. 
Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka v Záluží. Horák – stavební a obchodní 

společnost, s. r. o., 31 773 000 Kč. 
Obnova kanalizačního řadu v Záluží, 1. SčV, a. s., 1 110 000 Kč. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení podél Labe a v ul. Ve Vrbí, RAISA, spol. s r. o., 

2 385 000 Kč. 
Oprava vjezdů a ploch č. p. 74–79 v Sedláčkově ulici a rekonstrukce chodníku  

a parkovacího stání v ulici J. A. Komenského, Gestav, s. r. o., Čelákovice, 652 000 Kč. 
Oprava a modernizace lodžií bytového domu ve Stankovského ul. č. p. 1581,  

Aulický invest, s. r. o., 2 744 000 Kč. 
Rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod, souvisejících objektů  

a stokové sítě, Sdružení „Jiřina“ (ZEPRIS, s. r. o., a 1. SčV, a. s.), 32 346 000 Kč. 
 

Soukromá výstavba 
V roce 2020 bylo zkolaudováno 7 nových rodinných domků a 1 bytový dům se 77 

bytovými jednotkami. 

 
Původní zástavba města: 
 J. Zacha č. p. 2092 
 Mochovská č. p. 2093 
 Pražská č. p. 2089 
 Smetanova č. p. 296, Sedlčánky 
 V Zátiší č. p. 2094 
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Nové obytné zóny: 
 Na Paloučku č. p. 259, Sedlčánky 
 Na Paloučku č. p. 291, Sedlčánky 
 Tovární č. p. 2091 (bytový dům, 77 bytů a 2 komerční prostory) 

 
 

BEZPEČNOST 
 

Městská policie 
Na začátku roku byl naplněn tabulkový stav 14 strážníků, na konci roku 3 strážníci 

chyběli. Městská policie používala 2 vozy – Škodu Octavia a VW Caddy, upravený  
pro odchytovou službu. Do oblasti hlídkové činnosti patřily také Lázně Toušeň a Přerov  
nad Labem. 

Modernizace Městského kamerového a dohlížecího systému v říjnu a v listopadu 

umožnila zvýšit počet kamer na 13. 
Strážníci odchytili v roce 2020 celkem 74 zvířat; 5 bylo předáno do útulku VELAS 

v Lysé nad Labem a 69 majitelům. 
Řešili 1 070 přestupků (loni 774), za něž uložili pokuty v celkové výši 450 200 Kč. 

Z celkových 958 přestupků v silniční dopravě se 94 týkalo porušení maximální rychlosti 
zjištěné radarem. Z parkovacího automatu v Sedláčkově ul. bylo vybráno 70 394 Kč. 
Strážníci nasadili 3 technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla. Pečovali také  
o cyklověž u nádraží; tržba za rok činila 19 165 Kč. 

V 232 případech asistovala Policii ČR. Zajišťovala veřejný pořádek a bezpečnost 
osob při společenských a sportovních akcích a při úklidových a údržbových pracích  
na komunikacích. 

Velitelem byl Bc. Marek Drobný. 
 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
Na území města bylo spácháno 190 (loni 161) trestných činů. Nejvyšší počet 

trestných činů se týkal krádeží věcí (39), vloupání do objektů (21) a poškozování cizí věci 
(17). Byla odcizena 2 vozidla a spáchána 1 loupež. Oddělení vyřešilo 473 přestupků, z toho 
98 majetkových deliktů a 77 přestupků proti občanskému soužití. 

Vedoucím oddělení byl npor. Bc. Radim Holexa, DiS. 
 
Výjezdová jednotka JPO III/2 – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice 
Jednotka požární ochrany byla organizační složkou města. Velitelem jednotky  

s 24 členy, vykonávajícími službu mimo své povolání, byl Jiří Hanzl. Označení JPO III/2 
znamenalo zajištění nástupu 2 družstev do 10 minut od vyhlášení poplachu a dojezd k místu 
zásahu do 10 minut. 

Jednotka vyjela 66krát, a to mj. k 22 požárům, 11 dopravním nehodám  

a 32 technickým zásahům. 
Jednotka měla 2 cisternové automobilové stříkačky, 1 vozidlo s výsuvným žebříkem, 

2 technická vozidla, motorový člun, minibus a osobní automobil Škoda. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2020 vychází ze záznamů nejbližší měřicí 
stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad Labem. 

 

Měsíc Průměrná 
teplota 
ve °C 

Nejnižší 
teplota 

ve °C (dne) 

Nejvyšší 
teplota 

ve °C (dne) 

Sluneční svit 
(hodin/měs.) 

Srážky 
celkem 
v (mm) 

Sněhu 
napadlo 

(cm) 

Leden +2,0 -6,2 (21.) +15,0 (31.) 63,9 9,1 0 

Únor +6,1 -2,6 (9.) +15,7 (1.) 61,7 61,2 0 

Březen +5,7 -6,1 (23.) +18,3 (18.) 177,0 52,3 0 

Duben +11,2 -6,2 (9.) +25,1 (28.) 288,4 13,4 0 

Květen +13,0 -0,5 (12.) +26,4 (9) 213,2 80,7 0 

Červen +18,2 +8,5 (2.) +31,1 (27.) 195,2 160,7 0 

Červenec +20,1 +8,1 (13.) +34,5 (28.) 263,3 35,6 0 

Srpen +20,6 +9,4 (28.) +33,5 (9.) 244,9 90,6 0 

Září  +15,7 +3,8 (28.) +30,9 (15.) 210,8 77,2 0 

Říjen +10,6 -2,4 (20.) +23,6 (3.) 62,2 71,1 0 

Listopad +5,4 -2,6  
(21., 22.) 

+19,3 (2.) 43,9 15,3 0 

Prosinec +3,7 -3,8 (1.) +12,9 (22.) 38,2 21,9 0 

Rok 2020 +11,03 – – 1 862,7 689,1 0 

Rok 2019 +11,36 – – 1 881,5 459,2 25 

Normál +8,60 – – – 587,0 – 

 

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 1 0 0 0 

Duben 0 1 0 0 

Květen 0 2 0 0 

Červen 0 11 2 0 

Červenec 0 19 4 0 

Srpen 0 14 10 0 

Září 0 9 1 0 

Pozn. Mimo uvedené měsíce nebyly tyto dny zaznamenány. 

 
Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2020: 
(Ve srovnání s dlouhodobým normálem pro Středočeský kraj.) 

Měsíc Teplota: odchylka 
od prům. teploty ve °C 

Srážky: odchylka 
od prům. množství v mm 

Leden +3,2 -24,9 (-73,2 %) 

Únor +6,3 +31,2 (+104 %) 

Březen +2,0 +12,3 (+30,8 %) 

Duben +2,6  -20,6 (-60,1 %) 

Květen -0,7 +17,7 (+28,1 %) 

Červen +1,7 +90,7 (+129,6 %) 
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Červenec +1,6 -46,4 (-56,6 %) 

Srpen +2,6 +15,6 (+20,8) %) 

Září +2,2 +30,2 (+64,3 %) 

Říjen +1,9 +37,1 (+109,1 %) 

Listopad +2,0 -24,7 (-61,8 %) 

Prosinec +3,8 -16,1 (-42,4 %) 

2020 +2,43 +102,1 (+17,4 %) 

 
Rok 2020 byl teplotně nadprůměrný srovnatelně s rokem minulým. Výrazně 

nadprůměré byly leden, únor a prosinec (v zimě slabě zasněžilo jen v několika dnech a sníh 
okamžitě roztával). Léto bylo výrazně teplejší v srpnu a v září. 

Po několika letech byl rok 2020 srážkově nadprůměrný, a to díky extrémně deštivému 
únoru, červnu a říjnu. Výrazně suché byly měsíce leden, duben, červenec a listopad. 

 

Městská zeleň a čistota města 
Byl zvýšen počet nádob pro oddělený sběr odpadů: 

Kovy +4 

Kuchyňský olej +6 

Textil +4 

Papír +5 

Sklo +4 

 
Nové stromy byly vysazeny v parčíku v západní části Rooseveltovy ul., v plánovaném 

parčíku u autobusové zastávky mezi ul. Jiřinskou a Dukelskou a V Prokopě. Práce  
na údržbě zeleně byly provedeny v 14 lokalitách na celém území města. V havarijním režimu 
bylo smýceno 25 stromů. 

Roční měření imisí v areálu MŠ Sluníčko (J. A. Komenského 2071), reprezentujícím 
kvalitu ovzduší v celém městě, prokázalo překročení limitu pro benzo[a]pyren o 18 %,  
ale limit pro suspendované částice frakce PM10 byl naplněn jen z 55 %. Šlo o nižší  
až střední zátěž typickou pro města podobné velikosti bez významné zátěže z dopravy  
a průmyslu. Hlavním zdrojem znečištění byla lokální topeniště na pevná a fosilní paliva. 

Tradiční Den Země se kvůli omezením při pandemii neuskutečnil (příloha č. 17/20). 
 
Řeka Labe 
Čelákovický úsek toku v délce 6 km spravovaný Povodím Labe, s. p., sahal od ústí 

Mlynařice k vodárně v Káraném; zdrž čelákovického jezu měřila 5,713 km. Jezem proplulo 
994 plavidel (loni 863), nejvíce v červenci (273) a v srpnu (249). 705 plavidel bylo 
sportovních, 72 nákladních (loni 24) a vzhledem k protiepidemickým opatřením jen  
8 osobních („Král Jiří“ a „Florentýna“), loni 52. 
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ŠKOLSTVÍ 
 
Zahájení školního roku 2019/2020 v mateřských, základních a středních školách 

popisují následující údaje poskytnuté školami v září 2019: 
 

 MŠ 

Přístavní 

333 

MŠ 

Rumunská 

1477 

MŠ 

J. A. Komen- 

ského 1586 

MŠ 

Větrníček 

(soukr.) 

MŠ 

Ekolandia 

(soukr.) 

ZŠ 

J. A. Komen-

ského 414 

ZŠ 

Kostelní 

457 

ZŠ 

Větrník 

(soukr.) 

Kapacita 110 200 168 20 10 800 650 100 

Učebny 5 8 7 1  42 32 9 

Třídy 5 8 7 1 1 31 27 6 

Žáků 110 183 168 20 12 687 600 61 

Kapacita 

škol. 

družiny 

x x x x x 350 210 60 

Příspěvek 

rodičů  

na škol. 

družinu 

měs. 

x x x x x 200 Kč 200 Kč 
1 000 

Kč 

Oběd  

pro žáka 
x x x x x  24/26 Kč 24/26 Kč 

53/58 

Kč 

Příspěvek 

rodičů 

měs. 

550 Kč 550 Kč 470 Kč x 6 000 Kč 

+ 90 

Kč/oběd 

x x 6 000 Kč 

 

 ZUŠ Jana Zacha Gymnázium SOŠ a SOU TOS VOŠ a SZŠ MILLS 

Kapacita 855 400 2 000 500 + 200 

Učebny 24 19 12 8 

Třídy x 11 25 x 

Žáků 850 152 241 470 

 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
V hlavní budově v Přístavní ul. měla 60 dětí ve 3 třídách a na detašovaném pracovišti 

v budově MŠ Sluníčko (J. A. Komenského 2071) 50 dětí ve 2 třídách. 
Děti se účastnily výtvarných soutěží vyhlášených hasiči a zahrádkáři, soutěží 

v dopravní výchově, zažily mikulášskou a vánoční nadílku, masopustní veselí a karneval  
ke dni čarodějnic. Pracovaly v keramické a dřevíčkové dílničce, mohly si vyzkoušet aerobik 
a jógu i kroužek angličtiny. Protiepidemická opatření zrušila připravovaná interaktivní 
odpoledne pro rodiče, výlety, divadelní představení ve škole a oslavu Dne dětí s rodiči. 

Děti tradičně recitovaly při vítání nových občánků na radnici. 
Ředitelkou školy s 5 pedagogy v hlavní budově, 4 pedagogy na detašovaném 

pracovišti a 3 asistenty pedagoga byla Jaroslava Dušková. 
 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace 
Škola nabízela dětem jógu, angličtinu s rodilým mluvčím, cvičení na overballech  

a taneční kroužek. Uskutečnila se 4 divadelní představení ve škole, výlet do fajnparku 
v Chlumci nad Cidlinou, přerovského skanzenu a návštěva Městského úřadu. Uskutečnilo 
se podzimní tvoření s rodiči, vánoční dílničky a posezení s rodiči a vánoční jarmark. 
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Protiepidemická opatření znemožnila plánované akce s dobrovolnými hasiči, základními 
školami, MDDM a Policií ČR, školu v přírodě a zakončení školního roku karnevalem  
na zahradě. 

Do 8 tříd docházelo na konci školního roku 184 dětí. Ředitelkou školy s 16 pedagogy 
a 5 asistenty pedagoga byla Dagmar Horáčková. 

 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace 
Děti navštívily mj. místní základní školy, Městskou knihovnu, Městské muzeum, 

výstavu zvířat, výstavu hub, betlém v Husově sboru a několik představení v Kulturním domě. 
Zúčastnily se několika výtvarných soutěží. Ve školce se konala hudební a divadelní 
představení, keramická dílna. K odpoledním programům patřily aerobik, tvořivé hry, hrátky 
se slovíčky. Protiepidemická opatření nedovolila uspořádat školu v přírodě. 

Do 7 tříd docházelo 168 dětí. Pro školní rok 2020/2021. Ředitelkou školy  
s 15 pedagogy a 4 asistenty pedagoga byla Hana Henyšová. 

 
Ekolandia, školní catering, mateřská škola, s. r. o. 
Soukromá škola v Jiráskově ul. č. p. 243 se 3 pedagogy měla 10 dětí v běžné třídě  

a 10 dětí v tzv. lesní školce. Nadále pracoval odpolední anglický kroužek. Cena za měsíční 
pobyt dítěte ve školce činila i letos 6 000 Kč, celodenní strava 90 Kč. 

Ekolandia provozovala 4 mikrojesle (v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, 
Čelákovicích, Lysé nad Labem a Mladé Boleslavi). Čelákovické mikrojesle pečovaly o 7 dětí 
ve věku 10 měsíců až 3 roky s provozní dobou od 7:00 do 17:00 hod. Provozování mikrojeslí 
bylo podpořeno z Evropského sociálního fondu.  

Součástí společnosti byla mateřská škola v Brandýse nad Labem. 
V kuchyni v ul. Karla Otty č. p. 2076 se vařilo denně 600 obědů, v objektu Kovohutí 

také 600 obědů, v Klánovicích 450 a v Praze 4 – Chodově 1 000 obědů, tj. celkem 2 650 
porcí. Byly rozváženy do institucí a škol v Čelákovicích, v Praze, Říčanech a Měšicích. 

Součástí společnosti byla Stolovna v pasáži domu U Diamantů v Sedláčkově  
ul. č. p. 109 nabízející netradiční, zdravou stravu. Poskytovala obědy žákům ZŠ Větrník, 
Gymnázia a obědy s bezlepkovou dietou žákům ZŠ Kostelní 457 v počtu asi 150 porcí 
denně. Školní oběd s dotací stál 53 Kč, bez dotace 58 Kč, pro žáky Gymnázia za 52/60 Kč. 

Kuchyně Ekolandia uspěla v celostátní kuchařské soutěži „Nejlepší kuchařka/kuchař 
roku 2020 ve společném stravování“ vyhlášené Asociací kuchařů a cukrářů ČR. Získala  
2. místo v kategorii Nejchutnější hlavní pokrm v základních školách a 3. místo v kategorii 
Nejlepší hlavní pokrm pro seniory 70+. 

Společnost uspořádala 5 typů letních příměstských táborů v 13 termínech 
v Čelákovicích a v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi (příloha č. 18/20). 

Jednatelkami společnosti byly Eva Slaná a Mgr. Jana Bocek Teichertová, ředitelkou 
školy Martina Ježková. 

 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
Škola měla na konci školního roku 601 žáků, z toho 342 v 15 třídách 1. stupně  

a 259 v 12 třídách 2. stupně, družinu navštěvovalo 210 dětí. Detašovaná pracoviště zřízená 
kvůli demolici objektu Chanos a výstavbě nového pavilonu byla uzavřena 30. června. 
V budově CMC Graduate School of Business na náměstí 5. května pracovaly 3 třídy  
3. ročníku, v budově ZŠ J. A. Komenského 414 celý 1. a 2. ročník. Do osmiletých gymnázií 
odešlo z 5. ročníku 12 žáků. Povinnou školní docházku ukončilo 59 žáků 9. ročníku.  
Na čtyřletá gymnázia bylo přijato 16 uchazečů, na střední odborné školy 29, na umělecké 
školy 3 a na střední odborná učiliště 11 absolventů. 

Žáci se zúčastnili okresních kol Matematické olympiády, Pythagoriády, Olympiády 
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v českém jazyce a Soutěže v anglickém jazyce a okresních kol mnoha sportovních soutěží. 
Výrazným úspěchem byla účast v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce. 

Škola prováděla projekt „ZŠ Kostelní Čelákovice – Šablony II“ zaměřený  
na personální podporu, vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů, a na kariérové poradenství. 

Ředitelem školy s 40 pedagogy a 14 asistenty pedagoga byl Ing. Jiří Kyliánek, 
zástupkyněmi ředitele Mgr. Ivana Sekyrová a Mgr. Pavlína Kučerová. Předsedkyní 9členné 
školské rady byla učitelka školy Mgr. Jitka Ostenová. 

 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
Školu navštěvovalo 687 žáků, z toho v 20 třídách 1. stupně 440 a v 11 třídách  

2. stupně 247 žáků. Školní družinu využívalo 257 dětí. Z 5. ročníku odešlo na osmiletá 
gymnázia 14 žáků. Druhý stupeň ukončilo 46 žáků 9. a 1 žák 8. ročníku. Z nich 2 nastoupili 
na čtyřletá gymnázia, 38 na střední odborné školy a 7 na střední odborná učiliště. 

Mimovyučovací zájmové útvary nabízely např. angličtinu, hru na flétnu, keramiku, 
zdravotní tělesnou výchovu, počítače; ve školní družině kroužek výtvarný, plavecký  
a kroužek anglického jazyka. 

Nabídka vědomostních soutěží byla omezena protiepidemickými opatřeními, přesto 
žáci stihli získat 3 medaile: Lucie Musilová (9. A) vyhrála dějepisnou soutěž 
Staroboleslavský klíček, Jan Hron (8. A) byl druhý v okresním kole Soutěže v anglickém 
jazyce, kategorie II, a Matyáš Kandl (7. A) třetí v I. kategorii této soutěže. V okresním kole 
zvítězili starší žáci ve stolním tenisu a hoši v basketbalu, v krajských kolech vítězili žáci školy 
v in-line bruslení a stolním tenisu. Pokračovala školní sportovní liga, v níž se 153 žáků  
z 11 tříd utkalo v 7 disciplínách. 

Finanční prostředky škola čerpala také z projektu „ZŠ Komenského – Šablony 
II“ zaměřeného na podporu čtenářské a matematické gramotnosti žáků a na podporu žáků 
ohrožených školním neúspěchem. 

K tradičním akcím pro veřejnost patřily vánoční besídky pro rodiče, vánoční  
a velikonoční jarmark a Mikulášská stezka odvahy. 

Ředitelkou školy s 47 pedagogy a 7 asistenty pedagoga byla PaedDr. Alena 
Pechalová, zástupkyněmi ředitelky Mgr. Eva Kadlečková a Ing. Vilma Michelčíková. 
Předsedou 9členné školské rady byl učitel školy PhDr. Miloslav Rychetský. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace 
841 žáků se vzdělávalo ve 4 oborech. Ke studiu bylo přijato 97 nových žáků, 69 

uchazečům nebylo vyhověno. 
 

Obor Žáků Absolventů Učitelů Školné/měs. 

Hudební 533 39 37 
240 Kč; 

STUDIO 200 Kč 

Výtvarný 154 20 3 200 Kč 

Taneční 112 26 3 180 Kč 

Literárně-dramatický 42 4 3 160 Kč 

 
Hudební obor měl 7 oddělení (klávesové, strunné, dechové a bicí nástroje, oddělení 

pěvecké, oddělení kytarové a akordeonové, oddělení teoretických předmětů). 
Všechny obory nabízely studium v přípravném ročníku (v hudebním oboru pracovalo 

také STUDIO pro děti předškolního věku), v I. stupni (5 ročníků) a ve II. stupni studia  
(4 ročníky). 

Škola měla pobočky v budovách základních škol v Zelenči (98 žáků) a v Jirnech  
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(60 žáků). Školné se meziročně nezvýšilo. 
Ve škole pracovalo 22 kolektivních hudebních těles: školní orchestr, 5 dechových trií, 

3 kytarové soubory, soubor elektrických kytar, 2 smyčcové soubory, 2 flétnové soubory,  
2 tria zobcových fléten, soubor žesťových a soubor bicích nástrojů, 4 pěvecké sbory (Triangl, 
Trianglíček, Zelenčata a Činelky). 

Kvůli omezením v době pandemie se nekonala krajská a národní kola postupových 
soutěží. Uvádíme proto i první místa v okresních kolech. 

 

Soutěž Soutěžící Umístění 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Eliška Gabrielová 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Sofia Bukh 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Šárka Valášková 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Alžběta Vrtišková 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Alžběta Pádivá 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Jana Hodaničová 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Klára Urbanová 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Julie Csatlós 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Klavírní duo Eliška Gabrielová,  
Tobiáš Mrozek 

1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Klavírní duo Ella Rejská,  
Jan Rejský 

1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Klavírní duo Alžběta Pádivá  
a Victor Sánchez 

1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Agáta Holovková 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Jonáš Ohanka 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Dalibor Kolínko 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Klára Kobková 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Samuel Štěch 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Tomáš Bodlák 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Claudie Štroblová 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Kytarové trio Dalibor Kolínko,  
Claudie Štroblová, Tomáš 
Bodlák 

1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Lucie Pohanková 1. 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Vojtěch Pospíšil 1.  

Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Kytarové trio Karolína Brodská,  
Klára Čechová, David Štěch 

1. 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na housle Vítězslav Stařík 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na housle Ema Valášková 1. s postupem 

Národní soutěž ZUŠ ve hře  

na violoncello 

Vít Holovka 1. s postupem 

Celostátní klavírní soutěž  
Prague Junior Note 

Alžběta Pádivá, III. kategorie 1. 

Celostátní klavírní soutěž  
Prague Junior Note 

Eliška Gabrielová, I. kategorie 3. 

Celostátní klavírní soutěž  
Prague Junior Note 

Sofia Bukh 3. 
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Absolventka Marie Rýdlová byla přijata na obor Sólový zpěv se zaměřením  
na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a absolventka Anežka 
Salamánková na obor Grafický design na Střední škole oděvního a grafického designu 
v Lysé nad Labem. 

Žáci a učitelé školy vystupovali na městských akcích, účinkovali na koncertech 
hudebního oddělení a na výchovných koncertech pro školy, v divadelních a loutkových 
představeních, na předtančeních na společenských akcích, vystupovali při vítání občánků. 

Ve škole pracovalo 45 pedagogů (28,4 úvazku), z nich 15 na pobočkách. Ředitelkou 
školy byla Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, zástupcem ředitelky byl Jan Bláha. 
 

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 
Na škole studovalo 158 žáků v 8 třídách osmiletého a 4 třídách čtyřletého studia. 

Maturitní zkoušku úspěšně složilo 14 absolventů, z toho 5 s vyznamenáním,  2 neprospěli. 
Na škole pracovalo 36 pedagogických pracovníků. 

Gymnázium bylo fakultní školou Filozofické fakulty UK v Praze a držitelem prestižní 
evropské jazykové ceny LABEL. 

Škola byla zapojena do mezinárodních programů Erasmus+ (partnerství škol v rámci 
EU: Německo, Řecko, Itálie, Španělsko; také Turecko), Edison a do projektu AFS (zajištění 
studia studentky ze Španělska). 

 
Úspěchy v okresních a vyšších kolech vědomostních soutěží: 

Soutěž Kolo Žák Třída Umístění 

Soutěž v anglickém jazyce, kat. I B okresní Vladan Skwarski 2. A 1. 

Soutěž v anglickém jazyce, kat. I B okresní Matyáš Dvořák 2. A 3. 

Soutěž v anglickém jazyce, kat. II B okresní Tomáš Sokol 4. A 2. 

Soutěž v německém jazyce, kat. I B okresní Tomáš Janta 2. A 1. 

Soutěž v německém jazyce, kat. I B okresní Josefína Včeláková 2. A 2. 

Soutěž v německém jazyce, kat. III A okresní Vojtěch Smrž 7. A 3. 

Zeměpisná olympiáda, kat. C okresní Bruno Bartůněk 3. A 1. 

Fyzikální olympiáda, kat. F okresní Bruno Bartůněk 3. A 1. 

Fyzikální olympiáda, kat. F okresní Martin Buchta 3. A 2. 

Česká lingvistická olympiáda krajské Hedvika Kořínková 8. A účast 

 

Škola nabízela 2 kroužky příprav k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky  
5. a 9. ročníku ZŠ. Byla také organizátorem okresních kol 6 vědomostních soutěží,  
2 se nekonala kvůli pandemickým omezením. 

Ředitelkou školy byla Mgr. Barbara Holubcová, vedoucí organizačně správní složky 
Mgr. Pavla Černá a vedoucí pedagogického sboru Mgr. Jana Salačová. Členy školské rady 
byli Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., Mgr. Jana Salačová a Jiří Fantík. 

 
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o. 
Škola měla 241 žáků (z toho 62 v dálkovém studiu) v 25 třídách v 6 tříletých učebních 

oborech (v denní i dálkové formě), v 11 čtyřletých studijních oborech s maturitní zkouškou 
(v denní i dálkové formě) a ve dvouletém nástavbovém studiu s maturitní zkouškou  
(v dálkové formě). Škola neměla vlastní školní kuchyni, žáci proto využívali smluvně 
zajištěné stravování ve Stolovně společnosti Ekolandia v Sedláčkově ulici. Pro školní  
rok 2019/2020 bylo přijato 91 uchazečů, skutečně nastoupilo 82 žáků. 

Studijní obory: Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač-mechatronik, Truhlář, Strojní 
mechanik, Obráběč kovů, Operátor skladování, Nástrojař, Kadeřník, Kosmetické služby, 



40 
 

Podnikání, Sociální činnost. 
Učební obory: Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Operátor skladování, 

Kadeřník, Nástrojař. 
Škola se mj. účastnila projektů E-learning v technických oborech, Získání dovedností 

v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky SOŠ a SOU, Podpora interaktivity ve výuce 
pomocí ICT nástrojů. 

Maturitní zkoušku složilo úspěšně 12 z 26 absolventů, závěrečné zkoušky v učebních 
oborech složilo 31 absolventů, z toho 4 s vyznamenáním, 2 neprospěli. 

Ředitelkou a jednatelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, jednatelem Ing. Karel 
Šrimpl a ředitelkou školy byla Ing. Ivana Němečková. Na škole působilo 32 pedagogů,  
z toho 17 žen, a 7 nepedagogických pracovníků. Zřizovatelem školy byla firma 
TOSBOHEMIA, a. s., Tábor. 

 
Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s. r. o. 
Vyšší odborná škola měla 470 studentů v 5 oborech: Diplomovaný zdravotnický 

záchranář (5 studentů v denním a 28 v kombinovaném studiu), Diplomovaný farmaceutický 
asistent (74, kombinované), Diplomovaný zdravotní laborant (84, kombinované), Sociální 
práce (40, kombinované), Diplomovaná všeobecná sestra (60, kombinované studium).  
Při absolutoriu byli úspěšní 4 záchranáři, 13 farmaceutických asistentů, 14 zdravotních 
laborantů a 10 studentů oboru Sociální práce. Neuspěli 4 studenti. 

Střední škola měla v dálkovém studiu 224 studentů oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika. 100 absolventů složilo maturitní zkoušku, 3 neprospěli. 

Na vyšší odborné a na střední škole pracovalo 73 pedagogů. 
Počet žáků v Základní škole Větrník s přibývajícím počtem ročníků rostl: Na  

1. stupni se v 4 třídách učilo 53 žáků (4. a 5. ročník byl spojený do 1 třídy), v 6. ročníku  
9 žáků, celkem 62 žáků. 3 absolventi 5. ročníku byli přijati na víceletá gymnázia. Škola měla 
12 pedagogů. 

ZŠ nabízela výuku angličtiny od 1. ročníku, němčiny od 4. ročníku a vyšší počet hodin 
tělesné výchovy. Žák 4. ročníku získal v Logické olympiádě 2. místo v krajském kole  
a účastnil se celostátního finále. 

Předsedkyní 3členné školské rady byla Mgr. Silvie Lešinská. 
Vedení školy tvořily: PaedDr. Monika Volsich Montfortová, jednatelka a ředitelka 

školy, PaedDr. Michaela Myšková, jednatelka a zástupkyně ředitelky, a Ing. Marika Götzl, 
jednatelka, se zaměřením na finance a marketing. 

 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
V MDDM pracovalo 43 zájmových útvarů, sportovních, turistických, tanečních, 

řemeslných, estetických a vzdělávacích a výtvarných, celkem pro 1 053 účastníků. 
MDDM tradičně spoluorganizoval četné sportovní a veřejné akce, avšak jejich počet 

byl protiepidemickými opatřeními omezen. Ve školním roce 2019/2020 to byly Večerní běh 
městem Čelákovice, okresní kolo Středočeského atletického poháru, okresní kola 
v minifotbalu, florbalu a stolním tenisu, 13. ročník Středočeské in-line brusle, plavecké 
závody, florbalový turnaj a Vánoční laťka. 

O jarních prázdninách se konal tradiční zimní turistický tábor v Sedloňově v Orlických 
horách. V létě 8 příměstských táborů, 9denní sportovní tábor a 2týdenní letní tábor  
ve Vojtově mlýně v Čisté u Rakovníka. 

Ředitelkou MDDM s 5 interními a 60 externími pracovníky byla Naděžda Pokorná, 
zástupkyní ředitelky Mgr. Veronika Kratochvílová. 
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CMC Graduate School of Business, o. p. s. 
Pokračoval projekt Dynamická inkluze hrazený z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. Zahrnoval pracovní dílny v 18 základních školách Ústeckého, 
Středočeského a Zlínského kraje. Jeho cílem byla diagnostika žákovského týmu a profesní 
diagnostika osobnosti učitele.  

Jako výhradní zástupce švýcarského Světového ekonomického fóra v České 
republice se škola ve spolupráci s VŠE Praha, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 
Technologickou agenturou ČR a Hospodářskou komorou ČR podílela na dotazníkovém 
šetření mezi 6 000 podnikatelskými subjekty v ČR zjišťujícím jejich konkurenceschopnost. 
Výstupy byly shrnuty v publikaci Global Competitiveness Report. 

Ředitelem školy byl Ing. Tomáš Janča, MBA, předsedou 5členné správní rady byl 
PhDr. František Petružalek. 

 
 

KULTURA 
 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace 
Knihovna oslavila 100 let od svého založení, bohužel většina akcí k jubileu se kvůli 

pandemii nemohla uskutečnit. Velká výstava v Městském muzeu byla přístupná jen několik 
dnů od 3. října a před Vánocemi. Knihovna vydávala v době pandemie rubriku „Zkuste  
to s námi“ ve Zpravodaji města Čelákovic s kvízy, rébusy, křížovkami a přetahovačkami. 
K výročí zpracovaly pracovnice knihovny dva podrobné příspěvky uveřejněné v číslech  
3 a 5 Zpravodaje města Čelákovic (přílohy č. 19 a, b/20). 

Počet výpůjček činil 62 039 svazků, z toho bylo 4 047 časopisů, 687 zvukových 
dokumentů a 355 e-knih a dalších elektronických dokumentů. V pobočkách V Prokopě  
a v Sedlčánkách si 45 čtenářů půjčilo 2 303 položek. Knihovna rezervovala 7 074 knih  
a v rámci Meziknihovní výpůjční služby poskytla 31 a přijala 187 svazků. 

Na konci roku obnášel knihovní fond 63 099 jednotek, z toho 62 674 knih  
a 425 zvukových dokumentů. Beletrie tvořila 48 %, naučná literatura 25 %, beletrie  
pro mládež 19 % a naučná literatura pro mládež 8 % fondu. Knihovna odebírala 44 titulů 
časopisů v 48 výtiscích. Do evidence bylo zapsáno 2 044 nových jednotek a vyřazeno  
z ní bylo 3 533 starých. Ve skladech bylo asi 20 000 knih, novin a časopisů za poslední dva 
roky a v depozitáři v Obecním domě přes 10 000 svazků knih a starší ročníky časopisů. 
Kapacita skladů a depozitáře je téměř vyčerpána. 

Na konci roku bylo registrováno 2 094 čtenářů, z toho 721 dětí do 15 let. Přišlo  
42 528 uživatelů, z toho 21 618 vypůjčovatelů a 19 128 uživatelů on-line služeb.  
1 791 návštěvníků navštívilo 71 kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 56 pro děti a mládež. 

41 924x si uživatelé otevřeli webové stránky knihovny, z toho do on-line katalogu 
vstoupili 19 728x a do osobního čtenářského konta 4 344x. 

Koordinovaná služba Ptejte se knihovny umožnila tazatelům získat informaci přímo 
nebo do 48 hodin od jiné zapojené knihovny. Knihovna na své facebookové stránce 

informuje o svých akcích, odpovídá na dotazy čtenářů a upozorňuje na novinky ve svém 
fondu. 

Knihovna byla členem SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR), Sekce 
veřejných knihoven, Klubu dětských knihoven a SKAT (Sdružení uživatelů knihovních 
systémů LANius). 

Do Souborného katalogu ČR, jenž slouží jako databáze Meziknihovní výpůjční 
služby, vložila knihovna do konce roku 10 972 záznamů knih a periodik, z toho bylo 102 
unikátních, tj. vlastněných pouze touto knihovnou. 
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Dvě pracovnice působily jako lektorky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika  
na škole MILLS, s. r. o., Čelákovice. Přednášky na téma „Služby českých knihoven  
se zaměřením na dětského čtenáře“ byly provedeny jen distančně. 
V knihovně pracovalo 9 odborných pracovnic (8 úvazků). Ředitelkou knihovny byla Naděžda 
Picková (příloha č. 19 c/20). 

 
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace 
Ve tvrzi byly umístěny stálé expozice (archeologická, historická a přírodovědná), 

odborná pracoviště a výstavní síň a v Rybářské ul. č. p. 156 archeologická laboratoř a další 
depozitáře. 

K 31. prosinci 2019 byla s platností od 1. ledna 2020 omezena oblast provádění 
vlastních záchranných archeologických průzkumů na 17 katastrů 17 obcí, měst a městysů 
Čelákovice (Císařská Kuchyně, Sedlčánky), Horoušany (Horoušánky), Jirny (Nové Jirny), 
Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Šestajovice, Vyšehořovice (Kozovazy), 

Zápy, Zeleneč (Mstětice). 
Muzeum sbíralo sbírkové předměty převážně z katastrálních území 15 měst, městysů 

a obcí. 
Muzeum spravovalo Archeologickou sbírku Městského muzea v Čelákovicích  

a Sbírku Městského muzea v Čelákovicích, jež se dále dělila na podsbírku historickou  
a přírodovědnou. 

Muzeum vydalo 3 publikace: Eisner, David – Hergesell, Jan (eds.), Čelákovický 

uličník I. Katastrální území Čelákovice; Eisner, David – Hergesell, Jan – Králík,  
Jan – Němečková, Hana (eds.), Toušeň na starých pohlednicích; Hergesell, Jan – Snítilý, 
Pavel (eds.), Příběh meče. Výjimečný archeologický nález z Lázní Toušeně. 

Muzeum sledovalo 112 stavebních akcí, ve 4 případech byl proveden záchranný 
archeologický průzkum. Nejvýznamnější archeologický výzkum souvisel s prováděnou 
výstavbou kanalizace v Záluží: Ve Vořechovce byly odkryty topeniště z cihel a kamene  
a středověké odpadní a zásobní jámy, v okolí parku a v ul. V Zahrádkách potom zásobní 
jámy z mladší doby železné a doby římské, pozůstatky polozemnic a část železářské pece. 
Povrchový sběr na dlouhodobě sledovaných lokalitách přinesl nález pravěkých artefaktů  
na 5 místech. 

Pracovníci muzea uspořádali jen 6 komentovaných procházek městem s účastí  
90 zájemců a několik programů souvisejících s výstavou Příběh meče pro 174 osob. 

V muzeu bylo přístupno 10 výstav (včetně dvou zahájených v roce 2019), z toho  
7 využilo muzejní sbírky. Uskutečnila se jediná vernisáž, a to k 100. výročí rybářského 
spolku, s účastí 80 osob. 

Za rok navštívilo muzejní expozice 2 135 osob. Služeb turistického informačního 
centra využilo 4 358 návštěvníků, z toho 44 zahraničních. Ornitologická vycházka  
pro studenty PřF UK v Praze a veřejnost, 50 osob. 

Přednášky, besedy a semináře organizované muzeem se nekonaly. 
Základní vstupné do expozic činilo 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné vstupné pro nejvýše 

4 osoby 60 Kč; školy platily při doprovodném muzejním programu 20 Kč za žáka. Vstupné 
neplatily místní školy, pokud jejich návštěva nebyla doplněna doprovodným muzejním 
programem. 

V muzeu byla slavnostně předána maturitní vysvědčení absolventům Gymnázia 
Čelákovice a ročníková vysvědčení absolventům 9. ročníku ZŠ Kostelní 457. 

Neúspěšná byla žádost o dotaci z Fondů EHP 2014–2021, jež měla finančně zajistit 
stavební a technickou rekonstrukci budovy, nové hygienické zázemí pro návštěvníky, úpravu 
nádvoří a instalaci nové expozice o vývoji místní krajiny. 

V době uzavření muzea veřejnosti se jeho aktivita přesunula na elektronické sítě:  
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Na webových stránkách muzea byly k zhlédnutí Ukázky z muzejních sbírek, soutěže 
Polabská hádanka a Archeologická hádanka, na facebooku rubrika Ukryto v depozitářích. 

Ředitelem muzea s 13 zaměstnanci (11,2 úvazku) byl Mgr. David Eisner. 
 

Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace 
Uzavření Kulturního domu od 12. března do 17. května a od 5. října do 31. prosince 

změnilo statistiku: Konalo se sice 10 plesů, 10 tanečních kurzů a 15 dětských představení, 
jejichž počet je srovnatelný s rokem 2019, ale jen 3 externí divadelní představení  
a 3 koncerty. Bylo to celkem 61 akcí (loni 181) pro 7 240 návštěvníků (loni 29 025). 

S velkým úspěchem se setkala představení „Velké lásky v malém hotelu“ (Lukáš 
Vaculík, Adéla Gondíková ad.) a „Příště ho zabiju sám“ (Leoš Noha, Michaela Kuklová ad.), 
představení Úsměvy Jaromíra Hanzlíka a dvojkoncert skupiny Jakub Děkan & band  
a Kapely Pekař. 

Pod hlavičku Kulturního domu patřil Divadelní soubor J. K. Tyl a hudební soubor 
Veselinka. Stálými nájemci prostor byly firmy Taverna Athény, STEFI Módní textil – obuv 
(Vaňous), Autoškola Báša, Matthew Moistner – výuka angličtiny a Helen Doron English – 
výuka angličtiny. Klubovny využívala Veselinka, Smíšená organizace zdravotně postižených 
a senioři k cvičení. 

Ředitelem Kulturního domu byl Mgr. Tomáš Staněk (přílohy č. 20 a, b/20). 
 
Divadelní soubor J. K. Tyl 
Začátkm roku zkoušel soubor pohádku „Dračí romance“ a 9. února ještě stihl sehrát 

v Mělníku pro děti pohádku „O princezně Majolence“. Přerušení divadelních představení 
zhatilo plánovanou březnovou toušeňskou premiéru „Dračí romance“ a neuskutečnila  
se ani v odloženém termínu na konci října. 

Kulturní dům poskytoval souboru sklad kostýmů a kulis a prostor pro zkoušení. 
Vedoucím souboru byl Pavel Wieser. 

 
 

SPORT  
 
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace 
Organizace spravovala Městský bazén, víceúčelové hřiště s umělým povrchem  

u Městského bazénu, na Městském stadionu minihřiště UEFA (20 x 40 m, umělá tráva), 
tribunu a hlavní travnatou plochu, Sportovní halu Vikomt (36 x 18 m), 7 dětských  
a 5 sportovních hřišť a 3 workoutová sportoviště. 

Městský bazén nabízel kurzy plavání dětí do 4 let, pro děti od 5 do 15 let  
a pro dospělé. Pro veřejnost byl otevřen denně kromě čtvrtka celkem 38 hodin týdně. 
Vstupné činilo např. pro dospělého 69 Kč/hod., pro děti do 15 let a důchodce 59 Kč/hod., 
permanentka na 20 vstupů pro dospělého stála 1 000 Kč a rodinné vstupné pro 2 dospělé 
a 2 děti do 15 let 200 Kč/hod. (ceny se od roku 2017 nezměnily). 

Organizace připravila od 29. června do 28. srpna 8 pětidenních příměstských 
sportovně-plaveckých táborů pro děti od 6 do 15 let s všeobecnou sportovní průpravou, 
plaváním, vodním pólem a míčovými hrami za cenu 3 000 Kč na účastníka. 

V době uvolnění protiepidemických opatření od června do začátku října byla 
prodloužena otvírací doba pro veřejnost a bazén byl otevřen po celé letní prázdniny. 
Dlouhodobé uzavření bazénu a s tím související pokles příjmů si vyžádal mimořádný 
příspěvek zřizovatele ve výši 1 816 000 Kč. 

Ředitelem příspěvkové organizace byl Ing. Petr Bambas. 
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Členská základna některých sportovních klubů k 31. 12. 2020: 

 do 19 let dospělí Celkem 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 55 84 139 

Atletika Čelákovice, z. s. 33 12 45 

Basketbal Čelákovice, spolek 93 15 108 

SK OCR Čelákovice, z. s. 67 311 378 

Kulturistický spolek Čelákovice, spolek 21 70 91 

Orienťáček Sedlčánky, z. s. 23 9 32 

Orka florbal, z. s. 322 102 424 

Patriot Čelákovice, spolek 258 86 344 

SK karate Dragon Čelákovice, z. s. 145 14 159 

SK UNION Čelákovice, z. s. 118 131 249 

SPORTICUS Orienteering, z. s. 31 44 75 

TJ Spartak Čelákovice, z. s. 455 209 664 

Aerobic Studio 8 1 9 

Atletika 250 15 265 

Box 9 8 17 

Kopaná 70 27 97 

Nohejbal 41 14 55 

Volnočasový a rekreační sport 2 45 47 

Stolní tenis 28 38 66 

Šachy 49 13 62 

Turistika 2 44 46 

Sportovní akademie, z. s. 183 2 185 

Tenisový klub Čelákovice, spolek 121 103 224 

Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 90 98 188 

 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
Výsledky Mistrovství ČR motorových člunů Formula Future: 
Kategorie M1 (8–9 let) – Marek Brzobohatý 1. místo, Viktorie Pařezová 2. místo; 
Kategorie M2 (10–11 let) – Jan Sotona 2. místo; 
Kategorie M5 (16–18 let) – Daniel Kudláček 3. místo. 
Na Mistrovství světa v Lisabonu, které se bohužel kvůli pandemii nekonalo, byli 

nominováni Marek Brzobohatý, Viktorie Pařezová a Jan Sotona.  
Vodáci vybojovali na Mistrovství ČR 1. místa v kategoriích juniorek, mladších  

a starších žáků. Mladší žáci („Rychlý pádla“) a starší žáci („Raini“) zvítězili rovněž v Českém 
poháru vodáckého víceboje. 

Předsedkyní klubu byla Veronika Pařezová. 
 
AKTRA.cz, z. s. 
Spolek nabízel sportovní gymnastiku, balet, klavír a jógu. V létě uspořádal  

2 příměstské tábory se zaměřením na sport, fotografování, turistiku a dramatickou výchovu. 
O 140 účastníků kurzů se staralo 12 pracovníků. 
Předsedkyní spolku byla Zuzana Prokopovičová. 
 
Atletika Čelákovice z. s. 
Do nově založeného spolku přešly dva kroužky původně vedené pod TJ Spartak 

Čelákovice: Nezávodní kroužek Atletika pro radost byl určen pro děti a mladé od 12 do 18 
let, kroužek Kondiční atletická příprava se soustředil na zvyšování výkonnosti závodníků 
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v jiných sportech. 
S TJ Spartak Čelákovice uspořádal spolek v červenci 3. ročník letního atletického 

tábora v Křižanově a 7.–14. prosince 3. ročník Nočního orientačního běhu městem 
Čelákovice s účastí 120 sportovců. 

Předsedou spolku byl Miroslav Šup. 
 
Basketbal Čelákovice, spolek 
Sezona 2019/2020 byla přerušena v březnu, kdy si všechny týmy vedly velmi dobře: 

V krajských soutěžích byli minižáci U 12 první, minižákyně U 13 druhé a ženy  
ve Středočeské lize žen třetí. Tým „Pandy“ se kvalifikoval na Mistrovství ČR a chtěl obhájit 
loňský mistrovský titul v kategorii U 11 MIX (hoši i dívky do 11 let). Další závody byly kvůli 
pandemii zrušeny. 

Předsedkyní spolku byla Michaela Uhrová. 
 
Kulturistický spolek Čelákovice 
Spolek provozoval posilovnu v domě U Frigosů v Kostelní ul. Poskytl bezplatný 

trénink členům místních sportovních klubů. 
 
Spolek míčových kouzelníků 
Spolek sdružující bývalé aktivní sportovce (fotbalisty, házenkáře, volejbalisty ad.) 

uspořádal na volejbalových kurtech Na Nábřeží 4 turnaje v nohejbalu trojic pro amatéry  
a hráče okresních soutěží s účastí 14–23 týmů. Na beachvolejbalových kurtech se konal 
turnaj pro 21 týmů. 

Předsedou spolku byl Daniel Nejman. 
 
SK OCR Čelákovice, z. s. 
Spolek se věnoval extrémním překážkovým závodům, běhu, otužování a józe. 

Protiepidemická omezení zkrátila sezonu a klub se účastnil jen 13 závodů, i tak v 12 z nich 
byl klub mezi 10 nejlepšími týmy. Nejlepšími týmovými výsledky bylo 2. místo na Spartan 
Liberec Sprint (z 70 týmů) a 3. místo na Spartan Liberec Ultra (z 54 týmů). 

V období zákazu kolektivního sportování se sportovci zapojili do tří tzv. online výzev, 
kdy dostávali zadané pohybové aktivity. 

Klub se věnoval charitativní činnosti. Po Novoroční koupačce to byla mj. účast v Běhu 
za trpaslíky pro Nadační fond Šance a výběh pro Nadační fond Českého rozhlasu. 

Předsedou spolku byl Jan Pfeffer. 
 
Orka florbal, z. s. 
A-tým mužů zvítězil v základní části Národní florbalové ligy, B-tým byl druhý v Pražské 

a středočeské lize mužů a C-tým také druhý v Pražské a středočeské třídě mužů. Všechna 
družstva stála při předčasném ukončení soutěží v sezoně 2019/2020 na postupových 
místech, avšak kvůli nedohraným zápasům v play-off byly postupy a sestupy zrušeny. 

V době letního uvolnění protiepidemických opatření stihl tým Orky zvítězit  
na mezinárodním florbalovém turnaji Czech Open v kategorii PRO. 

Junioři zůstali na 6. místě 2. juniorské ligy a dorost na 4. místě v 2. dorostenecké lize. 
Klub vedl celkem 22 družstev od mužů po předpřípravku v Čelákovicích, Brandýse  
nad Labem a v Milovicích. 

Předsedou spolku byl Michal Novotný. 
 
Orienťáček Sedlčánky, z. s. 
Trenéři, bývalí aktivní orientační běžci, pečovali o děti předškolního a školního věku 
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ze Sedlčánek a Císařské Kuchyně. 
Kvůli pandemii byly z velké části zrušeny oblastní závody a asi na 2 měsíce zrušeny 

tréninky. 
Na 12. září připravil spolek velkou úklidovou akci soustředěnou na střed Sedlčánek. 
13. září uspořádal spolek 2. ročník sedlčanského závodu v orientačním běhu  

pro všechny věkové kategorie se 120 účastníky. V prosinci byla pro dětské členy 
uspořádána Mikulášská orientační procházka Sedlčánkami. 

Předsedkyní spolku byla Vladislava Kuncová, držitelka bronzové medaile  
z Mistrovství Evropy v žákovské kategorii. 

 
Patriot Čelákovice, spolek 
Spolek sdružoval badmintonový a plavecký oddíl. V době omezené 

protiepidemickými opatřeními se podařilo zorganizovat dva badmintonové turnaje,  
a to v lednu a v září, asi pro 70 hráčů z regionu. Plavecký oddíl se stihl zúčastnit 
Meziměstských klubových závodů 25. června v Městském bazénu, 3. října III. kola Krajské 
základní soutěže žactva v Kralupech nad Vltavou. 

Dalšími aktivitami spolku byly volejbalové tréninky a tréninky malého fotbalu. 
Předsedou výkonného výboru byl Tomáš Klíma. 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
Klub vyučoval karate v tvrdém a dynamickém pojetí stylu Shotokan. 
Protiepidemická omezení dovolila klubu účastnit se jen 4 soutěží. Na prvním turnaji 

roku, Velké ceně města Trutnova, obsadil klub mezi 44 účastníky druhé místo. Celková 
bilance v individuálních a týmových kategoriích byla 47 zlatých, 31 stříbrných  
a 30 bronzových medailí. Mistrovství Evropy ani Mistrovství světa se nekonala. 

Předsedou klubu byl Martin Brejcha. 
 
Sportovní klub Union Čelákovice, z. s. 
Soutěž v sezoně 2019/2020 nebyla kvůli pandemii dohrána. Na podzim bylo 

odehráno 15 kol a na jaře 1 kolo. A-tým trenéra Radka Skuhravého tak neoficiálně obsadil 
14. místo ve Středočeské I. A třídě, skupině B, s 16 body a se skóre 18 : 30. V Krajském 
přeboru by ve svých kategoriích byl starší dorost první (trenéři Kujal–Fantík), mladší dorost 
pátý (trenér Radek Skuhravý), starší žáci by byli druzí a mladší žáci osmí (trenér Tomáš 
Gaži). 

Na stadionu U Hájku bylo dokončeno nové oplocení v Jaselské ulici i mezi garáží  
a objektem šaten a byla vyměněna dosluhující elektroinstalace v kabinách. Problémem  
do budoucna se stalo napadení travního porostu hrací plochy lipnicí, snižující hustotu  
a soudržnost trávníku. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
 
SPORTICUS Orienteering, z. s. 
Spolek vedl tréninky dětí v orientačním běhu. Pandemická omezení umožnila jen 

středeční pražské štafety v září. Ella a Lisa Kalinových vyhrály všechna Mistrovství ČR  
v MTBO (orientační závody na horských kolech) v kategorii dívek do 11 let. Jan Vacek byl 
nominován na juniorské Mistrovství Evropy MTBO ve Finsku; bohužel bylo zrušeno. 

Dospělí členové závodili v orientačním běhu, orientačních závodech na horských 
kolech (MTBO) a v lyžařském orientačním běhu.  

Spolek patřil mezi 3 největší v sekci MTBO a měl nejvyšší počet závodníků v elitních 
kategoriích (6 mužů a 2 ženy). V srpnu uspořádal trojzávod Českého poháru MTBO  
s centrem v Heřmanově Městci. 
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Spolek měl 75 členů, z toho 20 s trvalým pobytem v Čelákovicích. 
Předsedou spolku byl Miroslav Kalina. 
 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s.  
Pandemie zastavila jarní sezonu včetně Mistrovství ČR, Evropy a světa, proto  

je možno zmínit jen výsledky ligových závodů Soutěžního Aerobiku Master Class: Jana 
Vavřičková (juniorky, 14–17 let) byla třetí a čtvrtá, Agáta Hůlová (kadetky, 11–13 let) šestá  
a v kategorii dospělých Nela Vohradská celkově třetí. Akademie vedla pobočky  
v Praze-Dolních Počernicích, Praze-Suchdole, v Praze-Kyjích a v Lysé nad Labem. 

Akademie uspořádala dvě týdenní sportovní soustředění, a to v zimě v Radvanicích 
a v létě v Hejnicích. Šestým rokem pokračoval projekt Děti na startu zaměřený  
na všeobecnou pohybovou přípravu dětí od 4 let. 

Předsedkyní spolku byla Vlaďka Barešová. 
 
Sportovně střelecký klub Čelákovice, z. s. 
Na Nový rok byla tradičně zahájena nová sezona „Novoročním výstřelem“ do repliky 

historického terče. 
Omezení a zastavení činnosti klubu v souvislosti s pandemií dovolilo uspořádat dvě 

klubové soutěže; výrazně byla omezena činnost dětského střeleckého kroužku 
organizovaného s MDDM. 

Členové pracovali na instalaci protihlukové pěny na střelištích. 
Předsedou klubu byl Pavel Burian. 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
Předsedou jednoty byl Ing. Jaroslav Ryneš. 

 
Oddíl atletiky 
Na Mistrovství ČR žactva v Třinci získal Martin Buchta ve skoku o tyči stříbro za výkon 

415 cm, Petr Špitálský ve skoku vysokém 7. místo a Klára Kobková ve skoku o tyči  
14. místo. Martin Buchta získal také bronz ve skoku o tyči na Halovém mistrovství ČR žactva 
za výkon 380 cm. 

 
Oddíl boxu 
Martin Pinc zvítězil na prosincovém Mistrovství ČR v České Lípě v kategorii  

nad 91 kg. 
 
Oddíl nohejbalu 
A-tým mužů hrál extraligu; postoupil do finále Českého poháru, jež kvůli 

protiepidemickým opatřením nebylo dohráno. B-tým hrál krajský přebor. Na Mistrovství ČR 
dvojic skončily Čelákovice ve čtvrtfinále. Ženy obsadily v 1. lize 7. místo, dorostenci  
v extralize 3. místo a žáci v krajském přeboru 5. místo. 

Trojice Radek Šafr, Martin Spilka a Petr Flekač zvítězila v červenci v 59. ročníku 
turnaje Šacung Cup, pořádaném v posázavské trampské osadě Šacung. 

Předsedou oddílu byl Martin Spilka. 
 
Oddíl turistiky 
Do začátku omezení veřejného života pandemií stihli členové oddílu 7 pochodů  

a připravit místní Tříkrálový pochod 18. ledna. Uvolnění umožnilo zúčastnit se pochodu  
z Kostomlat nad Labem a prožít společnou turistickou dovolenou v Novém Boru  
(26 účastníků). Podzim ještě dovolil zúčastnit se dvou organizovaných pochodů  
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a tří klubových vycházek (v oblasti vymezené Lysou nad Labem, Káraným, Zelenčí  
a Lázněmi Toušení). 

Předsedou oddílu byl František Musílek. 
 
Oddíl stolního tenisu 
Kvůli epidemické situaci byly soutěže ukončeny předčasně. A-tým mužů získal v divizi 

3. místo, B-tým mužů byl v okresním přeboru 1. třídy druhý a C-tým mužů v okresním 
přeboru 2. třídy pátý. 

V bodovacích okresních soutěžích zvítězil Tomáš Musil mezi mladšími žáky a stal  
se také okresním přeborníkem v dvouhře, Ondřej Čech okresním přeborníkem ve čtyřhře. 

 
Oddíl šachu 
B-tým dospělých hrál v regionálním přeboru. 
V krajském přeboru získali 3. místa Jáchym Fadrný a Tess Hujová (HD 8) a Linda 

Kubíčková (D 12). V době protiepidemických opatření byl 21. listopadu uspořádán 
internetový turnaj. 

Z regionálního přeboru školních družstev v Čelákovicích postoupilo družstvo žáků  
do krajského kola. Linda Kubíčková byla nominována na Mistrovství Evropy online formou. 

V době protiepidemických opatření koupila TJ Spartak Čelákovice zahradní 
šachovnice umožňující dvoumetrový rozestup mezi hráči. Členové klubu připravili 
internetové šachové turnaje. 
 

Oddíl fotbalu 
Muži hráli okresní soutěž ve IV. třídě, skupině A. 
Předsedou oddílu byl Tomáš Zápotocký. 
 
RC klub 
Klub využíval vlastní asfaltovou závodní dráhu v areálu Městského stadionu,  

jež je hodnocena jako jedna z nejlepších v kraji. Omezení vyplývající z protiepidemických 
opatření se závodů naštěstí termínově nedotkla a klub stihl uspořádat pohárové závody  
o 8 víkendech. 

Členové závodili s rádiem řízenými modely v měřítku 1 : 10 a 1 : 5. Větší modely měly 
benzinový motor o objemu 23 cm3, některé i duralové podvozky a hydraulické brzdy. Menší 
modely byly poháněny elektromotory, měly pohon buď zadní nápravy, nebo obou náprav. 

Klub uspořádal dva společné sobotní závody s Modelářským klubem Klatovy, p. s.,  
s modely 1 : 5 a 1 : 6. 

Předsedou klubu byl Ing. Miloslav Pfeffer (příloha č. 21/20). 
 
Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s. 
Pražský klub vedl tréninky zájemců všech věkových kategorií v tělocvičně  

ZŠ J. A. Komenského 414. Jeho předsedou a trenérem byl Petr Poklop. 
 

Tenisový klub Čelákovice, spolek 
Tenisový areál na nábřeží Labe měl 6 antukových dvorců, tréninkovou zeď, kurt  

pro malé tenisty a klubovnu se sociálním zázemím. Byl opraven zavlažovací systém  
a vstupní dveře do budovy byly nahrazeny bezpečnostními. 

Soutěže družstev se s ohledem na pandemii zkrátily na tříkolový vyřazovací model. 
Družstvo dospělých se jako loni umístilo na 3. místě v 1. třídě Středočeského kraje. Družstvo 
dorostu sestoupilo pro příští sezonu do 3. třídy, ale starší žáci naopak uspěli a budou hrát 
1. třídu. Družstvo A mladšího žactva zvítězilo v 1. třídě Středočeského kraje a postoupilo  
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do nejvyšší soutěže družstev „O putovní pohár prezidenta ČTS“. 
V době letního uvolnění epidemických omezení uspořádal klub celostátní turnaj 

babytenisu, 2 celostátní turnaje kategorie C mladšího žactva a 1 celostátní turnaj kategorie 
B dorostu. 

Memoriál Ládi Pánka se konal 5. září už podvacáté. Z 28 dvojic byli nejúspěšnější 
Milan Kašička a Jiří Pakandl. Bylo to zároveň jediné hromadné setkání členů klubu v tomto 
roce. 

Tradiční 5denní sportovní tábor pro děti a mládež od 6 do 18 let s účastí 55 zájemců 
zorganizovala Ing. Vilma Michelčíková a vedli ho Barbora Suková, Luboš Soukup ad. 

Na podzim byl otevřen další ročník tenisové školičky pro 27 přihlášených dětí od 6 let 
věku, ale kvůli epidemickým omezením nezahájil činnost. 

10. října byla postavena nafukovací hala, ale využít ji bylo možno jen 2 týdny  
na přelomu listopadu a prosince. V zimním období nebylo možno ji odstranit a její udržování 
zatěžovalo klub finančně. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
Muži hráli v krajském přeboru II. třídy; ženy v téže soutěži obsadily 6. místo a juniorky 

získaly v krajském přeboru 5. místo. 
V období uvolnění protiepidemických opatření v létě proběhla soustředění pražského 

klubu Kometa a mladých nymburských hráčů, v prosinci využily starší žákyně a juniorky 
možnosti využít tréninkové prostředí, bazén a rehabilitaci v areálu SC Nymburk. 

Klub poskytoval svůj areál Na Nábřeží bezplatně 5 místním školám k výuce tělesné 
výchovy. Byla dokončena oprava šaten a tribuny. 

Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 
 

Jachtklub Lázně Toušeň 
Za klub závodil čelákovický jachtař Jiří Parůžek ve dvojposádkové třídě Fireball  

s Jakubem Košvicou z TJ Lodní sporty Brno. Pandemie posunula začátek sezony  
na polovinu května, kdy bylo už možno pořádat akce s více než 100 účastníky, Mistrovství 
ČR bylo zkráceno o 1 den a Mistrovství světa v Irsku bylo zrušeno zcela. 

Dvojice získala na Mistrovství ČR na Lipně 4.–6. července bronz a v závodu Poháru 
ČR na nádrži Nové Mlýny 19.–20. září stříbro. V Poháru ČR třídy Fireball byli celkově druzí. 

 
 

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ 
 
ANO 2011 
Na červnovém volebním sněmu místní organizace byl předsedou MO znovu zvolen 

Ing. Martin Bajer, místopředsedou doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA. 
 

Česká strana sociálně demokratická 
Předsedkyní městské organizace s 11 členy byla RNDr. Veronika Knobová. 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Protiepidemická omezení neumožnila uskutečnit letos MO posezení s hudbou  

a tancem k Mezinárodnímu dni žen ani setkání občanů při Májové veselici. Improvizované 
pietní akty k připomenutí 75 let od konce druhé světové války se uskutečnily u pomníků  
a pamětních desek ve městě, v Nehvizdech a v Lázních Toušeni. Tradičně se těchto aktů 
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zúčastnili místopředseda ÚV KSČM JUDr. Stanislav Grospič, krajští a okresní funkcionáři 
strany a v tomto roce tajemnice Velvyslanectví Ruské federace v Praze. 

Ve volbách do krajských zastupitelstev nezískala KSČM poprvé ve Středočeském 
kraji od vzniku krajského zřízení žádný mandát. 

Na konci roku měla 36 členů (2 odešli), vedl ji výbor bez předsedy. 2 členové MO byli 
členy okresního výboru (příloha č. 22/20). 

 
Občanská demokratická strana 
Složení Místního sdružení se nezměnilo a mělo na konci roku 19 členů, z toho 6 žen. 
Lednový volební místní sněm potvrdil jako předsedu Místního sdružení Ing. Josefa 

Pátka, starostu města. Byl znovu zvolen místopředsedou Oblastního sdružení ODS  
Praha-východ. Členem kontrolní a revizní komise Regionálního sdružení ODS Středočeský 
kraj byl Jiří Thiele. 

Kvůli pandemii se výbor s členy MS setkal jen dvakrát, a to 13. ledna při volebním 
sněmu a 10. srpna. Setkání s kandidáty do Zastupitelstva města proběhlo 7. září v hospodě 
U Frigosů (příloha č. 23/20). 

 
TOP 09 
Akce pro veřejnost byly rušeny v souvislosti s omezeními z epidemických důvodů.  

V lednu ještě proběhla v Irish Music Pubu akce Na pivo s Mirkem Kalouskem, potom  
až 1. září „TOP vinobraní s burčákem“ v omezeném rozsahu Na Statku. V září ještě 
proběhlo setkání s kandidátem strany do Senátu Pavlem Klineckým, místostarostou 
Českého Brodu. 

Předsedou městské organizace s 13 členy z Čelákovic, Zelenče a Nehvizd byl Tomáš 
Janák (zároveň předseda regionální organizace Praha-východ), místopředsedou byl Tomáš 
Adamec. 

 
V Čelákovicích působily také organizace KDU-ČSL a Dělnická strana sociální 

spravedlnosti. 
 
 

CÍRKVE 
 
Církev římskokatolická 
Do farního obvodu patřily kostely v Čelákovicích (bohoslužby ve středu a v pátek  

v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.), v Mochově (filiální kostel sv. Bartoloměje, neděle  
8:00 hod.), Nehvizdech (filiální kostel sv. Václava, neděle 11:00 hod.), Přerově nad Labem 
(filiální kostel sv. Vojtěcha, sobota 17:30 hod.), Semicích, Vykáni (občasné bohoslužby)  
a Vyšehořovicích (filiální kostel sv. Martina, 1. neděle v měsíci v 15:00 hod.). K farnosti patřily 
také obce Horoušany a Káraný. 

Byly pokřtěni 2 dospělí a 1 dítě, 8 dětí přišlo k prvnímu svatému přijímání, výuky 

náboženství se zúčastňovalo 10 dětí. 
Farnost provedla 9 církevních pohřbů. Příčinou úmrtí 5 zesnulých byl COVID-19. 
Od října byla nedělní mše dostupná v přímém přenosu na internetu díky manželům 

Špačkovým. 
Farnost nechala opravit střechu přerovského kostela nákladem 1 mil. Kč, z čehož 

dotace Ministerstva zemědělství činila 700 tis. Kč. 
Administrátorem farnosti byl ThLic. Sebastian Piotr Kopeć, OFMConv. 
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Církev československá husitská 
Příslušníci náboženské obce se podíleli na ekumenickém životě křesťanských církví 

(Týden modliteb za jednotu křesťanů 23. ledna, Světový den modliteb 14. března s liturgií 
ze Zimbabwe, Noc kostelů, soutěž ve znalostech bible). Kulturní a společenské akce 
uskutečněné v Husově sboru jsou popsány v měsíčních zápisech. 

Začátkem roku slavila církev 100 let od svého vzniku s mottem: „100 let služby Bohu, 
100 let pomoci člověku“. Velikonoční bohoslužby (neděle 12. dubna) byly z epidemických 
důvodů zrušeny, členové Náboženské obce dostali postní a velikonoční kázání v tištěné 
podobě, e-mailem nebo prostřednictvím facebooku. Pro děti bylo natočeno video  
s Kašpárkem o svátku Květná neděle. 

13. června vyvrcholily oslavy 100 let církve účastí na mši pod širým nebem  
ve Škodějově, rodišti dr. Karla Farského, prvního patriarchy Církve československé 
husitské. Byla vyzvednuta prsť u základů jeho rodné chalupy a 5. července slavnostně 
uložena ve schránce pod kazatelnou v Husově sboru. Plaketu s portrétem dr. Farského 
vytvořil Pavel Rybka. 

Tradiční farní tábor se konal 24.–28. srpna, účastnily se ho 4 děti předškolního věku. 
Program byl z hygienických důvodů zkrácen jen na dopoledne a bez společného stravování. 

Z epidemických důvodů se nekonaly adventní koncerty ani půlnoční bohoslužba. 
Náhradou bylo video u stromečku a betlému s promluvou farářky a video pro děti 
s Kašpárkem v rozhovoru nad adventním věncem místo tradiční mikulášské oslavy. V rámci 
projektu Křesťanské Vánoce byl kostel zpřístupněn veřejnosti k prohlídce betlému, letos 
nově s panoramatem Čelákovic. 

Rekonstrukce hromosvodu si vyžádala výkopy podél východní a jižní zdi kostela,  
byl opraven plot pozemku. 

Náboženská obec sdružovala 147 dospělých a 20 mladých do 19 let. Farářkou sboru 
byla Ing. Miroslava Poloprutská, DiS., pastorační asistentkou Mgr. Anna Radová, DiS., 
předsedkyní rady starších Libuše Bartošová. Náboženská obec poskytovala Pohřební 
službě Ottl prostory Husova sboru k občanským pohřbům (příloha č. 24/20). 

 
Církev bratrská 
Pandemie a s ní související omezení shromažďování přivedly členy sboru k využití 

moderní komunikační techniky. Od první neděle po omezení společenských aktivit vysílali 
bohoslužby online, tj. v přímém přenosu. Sledovanost přenosů byla vyšší než dříve fyzická 
účast na bohoslužbách. Aplikace ZOOM umožnila komunikaci ve skupinách při schůzkách 
mládeže, dorostu, seniorek a při hodinách biblického studia (téma roku – 2. kniha 
Mojžíšova). O Velikonocích byla takto uspořádána sederová večeře a o Vánocích zkrácená 
půlnoční bohoslužba. 

V novém kostele se v omezené době mohly uskutečnit výstavy Hany Brown  
a abstraktního umění Jany Dörflové. 

V únoru zahájil činnost „KLUb Seniorů“ (KLUS). Každý pátek dopoledne zval seniory 
mj. na muzikoterapii, zpěv, masážní cvičení, právní poradenství a společenské hry. 

English Camp se stihl v době prázdninového uvolnění, avšak bez příletu amerických 
lektorů. Asi 120 účastníkům se věnovali rodilí mluvčí působící v Česku a v Rakousku. 

Sbor měl 67 členů, administrátorem sboru byl Marshall Todd Brown, místopředsedou 
staršovstva Marek Kořínek. Začátkem roku nastoupil do funkce vikáře na plný úvazek Petr 
Luhan; organizoval sborové služby a pastorační doprovázení lidí (příloha č. 25/20). 
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DALŠÍ ORGANIZACE 
 
Osadní výbor Sedlčánky 
Jedinou veřejnou akcí bylo – kvůli následujícím protiepidemickým opatřením – 

Masopustní veselí 22. února. Před první adventní nedělí byl bez přítomnosti občanů 
rozsvícen podeváté vánoční strom. Osadní výbor předal v tomto roce psímu útulku v Lysé 
nad Labem 125 kg masových konzerv a 165 kg granulí. 

28. října položili členové osadního výboru květiny k památníku příslušníků Armády 
ČR a členů složek Integrovaného záchranného systému v parku Na Zájezdě, kteří zahynuli 
při výkonu služby. 

Předsedou 12členného výboru byl Petr Kabát, od 9. prosince Lucie Chrůmová 
(příloha č. 26/20). 

 
Osadní výbor Záluží 

Ještě před zavedením protiepidemických opatření stihl osadní výbor připravit  
5. ročník turnaje v karetní hře prší pro 27 účastníků. V turnaji zvítězila žena a první tři 
nejlepší dostali věcný dar.  

Po desítkách let odkladů byla vybudována kanalizace v části Záluží. Členové  
OV zajišťovali souhlas majitelů nemovitostí s připojením na stoku. Na počátku 
protiepidemických opatření v březnu roznášeli členové OV do rodin dezinfekci a roušky  
pro seniory darované městysem Nehvizdy. 

Předsedou 5členného výboru byl Roman Přívozník. 
 
Spolek Dělnické domky, spolek 
Spolek dlouhodobě usiloval o zlepšení úrovně bydlení obyvatel tzv. dělnických domků 

č. p. 292–299 v Křižíkově ul. u Kovohutí. 
V průběhu roku byly s nájemci uzavřeny nové nájemní smlouvy na pozemky  

pod nemovitostmi a na zahrádky. Cena byla zvýšena z 9 na 60 Kč/m2/rok. 
Schválením změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice byla lokalita 

dělnických domků zařazena do všeobecně obytného území. 
V tomto roce spolek neorganizoval z důvodu pandemie žádné úklidové práce  

na území města. 
Předsedkyní spolku byla Bc. Andrea Pencová, DiS. 
 
Mateřské centrum Čelákovice, z. s. 
V zadním traktu Obecního domu byla otevřena volná herna ve čtvrtek a v pátek  

od 9:00 do 12:00 hod., v pondělí se konaly kurzy hudební školy Yamaha, avšak jen mimo 
období protiepidemických omezení. Miniškolka v úterý a ve středu od 8:00 do 12:00 hod. 
s  účastí 8–12 dětí byla otevřena trvale. 

Jiné veřejné akce letos nebyly pořádány. 
Předsedkyní spolku byla Bc. Monika Žatečková. 

 
Rodinné centrum Routa, z. s.  
Routa uskutečnila v rámci Operačního programu Zaměstnanost Evropského 

sociálního fondu projekt „Komunitní centrum ROUTA – JURTA“ zaměřený na rozvoj 
komunitní sociální práce a projekt „ROUTA DĚTEM pokračuje“ pomáhající rodičům dětí  
1. stupně ZŠ sladit práci s péčí o dítě. Projekt „ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0“ mj. 
podporoval ženy po mateřské dovolené při návratu na trh práce. Sociálně aktivizační služba 
pomohla 34 rodinám z města a okolí v obtížné životní situaci ohrožující dítě. 
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Čtvrtým rokem běžel program Dobročinný obchod nabízející domácí potřeby, knihy  
a oblečení získané od dárců. Výnos byl určen na podporu ohrožených rodin z města a okolí. 

Z pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí poskytovala služby  
60 pěstounským rodinám. 

Jurta a zahrada byly otevřeny v pracovní dny od 10:00 do 18:00 hod. a navštěvovány 
podle počasí 20–50 osobami denně. 

Omezení činnosti v důsledku pandemie postihlo Plavecký a Taneční klub. Online 
formou byly částečně pořádány jazykové kurzy, příprava na přijímací zkoušky pro žáky  
9. ročníku ZŠ, Dětský klub a kurzy pro maminky na mateřské dovolené. Pracovnice 
pomáhaly dětem v distančním vzdělávání při komunikaci se školou, při zajištění techniky  
a doučování. Podařilo se uskutečnit tábor bez rodičů pro 45 dětí, týdenní pobyt pro 20 rodin 
s malými dětmi a 13 příměstských táborů pro 210 dětí. 

Město jako vlastník budovy v Sedláčkově ul. č. p. 107 rekonstruovalo v červenci–říjnu 
prostory Routy v 1. patře za 1 962 413 Kč. 

Předsedkyní spolku byla Mgr. Vratislava Tomášková (příloha č. 27/20). 
 
Respondeo, z. s. 
Nymburská nestátní nezisková organizace poskytovala služby lidem ve složité životní 

situaci, již sami neuměli řešit, na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti  
a důvěrnosti, individuálního přístupu a respektu. V Čelákovicích poskytovala 2 sociální 
služby: odborné sociální poradenství (Občanská poradna každou 1. středu v měsíci  
od 13:00 do 17:00 hod. ve staré budově radnice) a v terénu intervenční centrum pro osoby 
postižené domácím násilím. Občanská poradna poskytovala informace a pomoc především 
v oblastech ochrany spotřebitele, trestního řízení, bydlení, pracovněprávních vztahů, 
občanskoprávních vztahů a financí, rodinného práva, mezilidských vztahů a lidských práv. 

V roce 2020 poskytla Občanská poradna pomoc 31 klientům (z toho 18 ženám)  
při 33 konzultacích, další 4 klienti z Čelákovic navštívili jiné pobočky. Z celkového počtu  
84 dotazů se největší počet týkal rodiny a mezilidských vztahů, zejména zániku manželství 
(39,2 %), dědění a darování (25 %), exekuce a insolvence (5,9 %). 

Meziročně stoupl počet dotazů v oblasti rodinného práva a klesl počet dotazů 
z oblasti zadlužování, občanského soudního řádu a ochrany spotřebitele. Vlivem pandemie 
klesla osobní návštěvnost a zvýšil se podíl distanční komunikace, rovněž vzrostl počet 
dotazů v souvislosti s utlumením činnosti zaměstnavatele, čerpání nemocenské apod. 
(příloha č. 28/20). 

 
Spolek SCK 
Spolek byl založen v lednu s cílem připravit 6. setkání rodáků, obyvatel a přátel 

Sedlčánek a Císařské Kuchyně. Protiepidemická opatření bohužel tento záměr zhatila. 
Spolek připravil setkání a položení květin u pomníku padlých v Sedlčánkách 8. května 

a 28. října a úklid a výzdobu kapličky o Velikonocích a o Vánocích. 
Předsedou spolku byl Ing. Pavel Špalek. 
 
Smíšená organizace zdravotně postižených, z. s. 
Členy spolku bylo 226 občanů, z toho 179 žen. K tělesně postiženým patřilo 100, 

vnitřně postiženým 86, zrakově 19 a sluchově 21 členů. Přihlásili se 4 noví členové, 9 členů 
zemřelo. 40 členů mělo průkazku ZTP, 8 členů průkazku ZTP/P. 

Omezení setkávání a cestování v době protiepidemických opatření zúžilo možnost 
pořádat oblíbené zájezdy. V září se uskutečnily zájezdy do Památníku Bedřicha Smetany  
v Jabkenicích a do Zoo Chleby (48 účastníků) a návštěva představení Famílie  
v Divadle Na Fidlovačce (48 účastníků).  
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Obce Mochov a Vyšehořovice, městyse Lázně Toušeň a Nehvizdy a město 
Čelákovice poskytly spolku dotaci. Prodejna LUMIRA darovala k Vánocům těžce zdravotně 
postiženým, členům starším 75 let a vedoucím úseků dárkové poukázky v hodnotě 180 Kč. 

V sobotu byly pro členy spolku vyhrazeny hodiny plavání a rehabilitace v Městském 
bazénu. 

Předsedou výboru byl Jaroslav Smolík (příloha č. 29/20). 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s. 
Středisko mělo 131 členů v 5 oddílech: světlušky (dívky 6–10 let), vlčata (hoši  

6–10 let), skautky (dívky 11–15 let), skauti (hoši 11–15 let) a starší. 
V době uvolnění protiepidemických opatření se uskutečnily 2 tábory u Rychnova  

nad Kněžnou; zařízení tábora postavili starší skauti sami. V srpnu přešli starší skauti Nízké 
Tatry a v listopadu se uskutečnila městská hra hledání ježka v kleci. 

Členové se zapojili do akce Skautská pomoc seniorům a tradičně rozdávali 
Betlémské světlo. 

V čele střediskové rady byl vůdce střediska Jaroslav Rada, DiS. 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 
Omezení vlivem protiepidemických opatření dovolila uskutečnit v únoru v Nehvizdech 

soutěž mladých hasičů a letní tábor v Nesplíkově pro 40 dětí. V době nouzového stavu 
rozváželi hasiči letáky a spolupracovali při plnění nádob dezinfekcí a jejich rozvozu  
do domácností. 

Starostou sboru byl Miloš Fridrich. 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s. 
Spolek organizačně a finančně zajišťoval mimoškolní aktivity žáků a učitelů ZUŠ Jana 

Zacha. Kvůli omezení činnosti ZUŠ Jana Zacha v době pandemie mohl spolek zajistit jen 
ušití kostýmů, pro plánované představení tanečního oddělení v Kulturním domě  
a pro pěvecký sbor ZUŠ Jana Zacha, a odměny pro děti ve Studiu a v pěveckém sboru 
Triangl. 

Předsedkyní spolku byla Milena Nespalová, jednatelem Pavel Lhoták. 
 
Spolek pro varhanní hudbu 
Hlavním projektem roku bylo provedení kantáty Stabat Mater současného českého 

skladatele Tomáše Hanzlíka. Fond kultury a památek Středočeského kraje přidělil  
20 000 Kč, město Čelákovice dotovalo projekt částkou 41 000 Kč. Při koncertu „Kontratenor 
včera a dnes“ 30. září zazněly také Vivaldiho, Händelovy a Monteverdiho skladby. Zpíval 
Jan Mikušek (kontratenor), hrálo Rejchovo kvarteto doplněné Filipem Dvořákem  
a Matyášem Berdychem. 

Předsedkyní spolku byla MUDr. Michaela Petišková (příloha č. 30/20). 
 

Honební společenstvo Čelákovice 
Společenstvo dokončilo v roce 2019 výcvikový areál loveckých psů v pískovně  

u jezera Cucovna. Skládal se z výcvikové nory pro norníky a z výcvikové ohrádky  
pro přenášení lišky přes překážku. Do areálu umístilo vyřazený kontejner vhodný  
pro skladování krmiva pro zimní krmení zvěře. Účastnilo se několika kynologických akcí, 
např. Memoriálu Václava Vančury nebo soutěže Retrívr klubu ČR. 

Pandemie v roce 2020 výrazně omezila činnost společenstva. Uskutečnily  
se jen vodní zkoušky retrívrů a podzimní zkoušky ohařů. 15. srpna proběhl Kynologický 
trojboj. 13 psů a jejich psovodů soutěžilo ve sledování stopy, donášce a předání zvěře  
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a vodní práci. Pohár získal Aras od Kálků s vůdcem Ladislavem Kopsou. 
Starostou společenstva byl Ing. Jan Bouček. 
 
Okrašlovací spolek čelákovický 
Členové spolku a skauti prořezali 8. února stromy ve starém sadu „Višňovka“ a uklidili 

odpadky v jeho okolí a 7. dubna sebrali v aleji mezi Čelákovicemi a Mochovem 3,5 pytle 
odpadků. Spolek pokračoval v péči o novou alej v lokalitě Krátká Linva – hnojení stromů, 
sekání trávy, sběr odpadků. V říjnu bylo do aleje dosazeno 14 jeřábů beků, čímž počet 
stromů dosáhl osmdesáti. 

Po 3 letech byla uzavřena petiční akce „Chceme čistý vzduch“ se 700 podpisy, 
protože její požadavky byly splněny (měření kvality ovzduší a přezkoumání integrovaného 
povolení firmy TOS-MET slévárna, a. s.). Spolek zaslal Krajskému úřadu Středočeského 
kraje vyjádření ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – 
CZ02: Aktualizace 2020“, v němž navrhl jeho doplnění mj. o zlepšení měření kvality ovzduší 
a objektivní zhodnocení vlivu dopravy a průmyslu. 

Spolek se snažil zachránit před smýcením starý jasan rostoucí na hřišti při severní 
straně budovy ZŠ J. A. Komenského 414 a kriticky se vyjadřoval k záměru vybudovat  
zde oplocené hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením. 

Významná byla aktivita členů spolku v době jarní fáze pandemie. Od 5. dubna  
do 16. května rozdali na náměstí více než 2 000 podomácku ušitých roušek a desítky litrů 
dezinfekce. Z dobrovolných příspěvků koupili křovinořez. 

Spolek byl členem Místní akční skupiny Střední Polabí, jeho předsedou byl  
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

 
Dlouhá cesta, z. s. 
Spolek sdružoval rodiče, kteří přišli o dítě, a připravoval projekty pro další ve stejné 

situaci. 
Cílem projektu „Nejsme sami“ byla laická podpora dobrovolníky – rodiči s vlastní 

zkušeností. Podpořili více než 70 nových rodin z celé ČR. 
Projekt „Barevný anděl“ přispěl k proměně dalších 4 sourozeneckých pokojů. 
V projektu „Vědomý zármutek“ hrazeném z evropských fondů byla ukončena podpora 

druhé skupiny 12 rodičů a zahájena skupinová a individuální podpora třetí, 15členné 
skupiny. 

Spolek uspořádal v září rekondiční víkend; protiepidemická opatření dovolila dále  
jen připravit 8 vzpomínkových pamětních míst a online literární dílnu na téma Láskyplné 
vzpomínky. 

Město Čelákovice podpořilo vydání brožury „Nejste sami. Průvodce rodičů po ztrátě 
dítěte“ autorek Martiny Hráské a Ilony Špaňhelové. 

Předsedkyní spolku byla Martina Hráská. 
 
Opři se, z. s. 
Spolek pomáhal při sociální integraci dětem a mladistvým z dětských domovů 

z Pyšel, Krnska, Nového Strašecí a Unhoště. Pořádal pro ně lyžařské, vodácké, turistické 
akce, tábory, poznávací víkendy ad., za účasti dětí mj. z pěstounských rodin. 

Protiepidemická opatření zúžila časový prostor pro veřejné akce, a proto  
z 21 uskutečněných uvádíme 3 tradiční dobrovolnické víkendy na hradě Hauenštejně,  
2 animační dílny v dětských domovech, letní 5denní cyklistický tábor v Čelákovicích  
a 2týdenní mezinárodní workcamp na Hauenštejně. 

Předsedou spolku s 13 členy byl Mgr. Petr Matyáš. 
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czela.net, z. s. 
Spolek spravoval metropolitní počítačovou síť v Čelákovicích a okolí a uživatelům 

poskytoval internetové připojení za nezměněných 350 Kč měsíčně. 
Spolek s více než 1 500 členy řídila 7členná rada. 

 
Domeček ve Skále, spolek 
Spolek pořádal folklorní akce k uchování lidových tradic. 
Předsedkyní 7členného spolku byla Mgr. Gabriela Rychová. 
 
Český svaz chovatelů,z. s., Základní organizace Čelákovice 
Výstavy drobného zvířectva jsou popsány v měsíčních zápisech. Chovatelé 

uspořádali 8 akva-tera burz s chovatelskou poradnou. 
Předsedou základní organizace se 14 členy byl Petr Slovák. 
 

Spolek houbařů Čelákovice 
Završením houbařského roku byla tradiční výstava hub na zahrádce restaurace 

Mount club v Kostelní ulici č. p. 43, tentokrát 24.–26. září. Přes dlouhodobé sucho  
se podařilo vystavit 205 druhů hub, z toho 30 označovaných za vzácnější či nehojné.  
Byla doplněna výstavou místních včelařů s proskleným úlem. Protiepidemická opatření 
umožnila návštěvu jen 4 školních tříd; celkem zavítalo 360 osob. 

Z téhož důvodu mohly být uskutečněny jen některé akce: Odemykání lesa 18. dubna 
a zamykání lesa 28. prosince se odehrály v omezeném rodinném rozsahu, proběhly  
3 výjezdní mykosemináře a 1. října přednášel Miroslav Rudolf v Lysé nad Labem na téma 
„Nehřibovité jedlé houby – nejen v kuchyni“. 

Při mapování růstu hub ve městě a okolí byly poprvé zaznamenány např. hvězdovka 
vlasohlavá, klouzek slizský a hlízenka sasanková. 

Pravidelnou týdenní houbařskou poradnu navštívily desítky zájemců. 
Předsedou spolku byl Dr. Vladimír Štibinger.  
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice 
Na konci roku měla místní organizace 898 členů. Starala se o 11km úsek Labe  

od Přerova nad Labem po Grado a o 9 tůní o celkové ploše 89 ha, z toho činila plocha Labe 
55 ha. Smluvně zajišťovala ostrahu revíru Dvorce pro Středočeský územní svaz ČRS. 
Rybářská stráž měla 12 členů. 

Epidemická situace nedovolila pořádat žádné sportovní závody. 
Do rybářského kroužku chodilo 20 dětí, organizace pro ně uspořádala v polovině 

prázdnin „Rybářský víkend“ na parcele U Zdymadel. 
Organizace pořádala kurzy a zkoušky pro zájemce o první rybářský lístek. Všech  

48 účastníků zkoušky úspěšně složilo. 
Předsedou místní organizace byl Jiří Eichler, hospodářem Pavel Jindřich. 

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice 
Vzhledem k epidemické situaci se neuskutečnil žádný zájezd ani tradiční listopadový 

společenský večer. 
Dotace z rozpočtu města Čelákovic ve výši 25 000 Kč byla využita na nákup hnojiva  

a dusíkatého vápna pro členy základní organizace. Výbor registroval zvýšený zájem 
především mladých rodin o nájem pozemků v osadách. 

Organizace měla 221 členů hospodařících v 6 osadách na 6,9 ha pozemků v různých 
formách vlastnictví (v osobním vlastnictví, v nájmu od fyzických osob a v nájmu  
od církevního vlastníka). Mimo osady hospodařili členové na 1,6 ha půdy. 
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Předsedou základní organizace byl Jaromír Kurka. 
 
Spolek včelařů Čelákovice 
Epidemická situace a omezení veřejných akcí dovolily včelařům jen účast na akci 

v zahradnictví v Radonicích zaštítěné Včelí stráží a předvedení živých včel na zářijové 
houbařské výstavě v Kostelní ul. v Čelákovicích, bohužel s velmi nízkou návštěvností.  
20. června uspořádal s Městským domem dětí a mládeže pro děti projektový den  
„Život v zahradě – včelky“. 

Počet včelstev dosáhl 168, bylo vytočeno 2 000 kg medu a získáno 96 kg včelího 
vosku. Včelaři vychovali 37 matek, dalších 41 zakoupili díky dotaci z rozpočtu města. 

Z technických pomůcek byly zakoupeny dva refraktometry k přesnému měření 
obsahu vody v medu, další varroa dna a několik slunečních tavidel na podporu těžby 
kvalitního vosku. 

Předsedou spolku byl Dr. Vladimír Štibinger. 
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PŘÍLOHY 
 
1 a/20 100 let rybářského spolku v Čelákovicích, plakát k výstavě v Městském muzeu 
1 b/20 Pamětní mice k 100. výročí spolku 
1 c/20 Odznak spolku 
2/20 Otvírací doba Městského bazénu pro veřejnost, Zpravodaj měta Čelákovic  

(dále jen ZMČ) 6/2020 
3/20 Do funkce ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, p. o., jmenovali radní  

Bc. Lucii Muckovou, Dis., ZMČ 7/2020 
4/20 Nové funkce informačních systémů města Čelákovic, ZMČ 8/2020 
5/20 Za P. Richardem Scheuchem, ZMČ 10/2020 
6/20 Pech Cello Quartet, koncert 12. září v Husově sboru, ZMČ 9/2020 
7/20 Slavnostní otevření…, plakát, ZMČ 9/2020 
8/20 Kontratenor včera a dnes, koncert 30. září, program 

9 a/20 Propagační tiskoviny volebních stran před volbami do Zastupitelstva 
Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky 

9 b/20 Jak volit… (návod pro voliče v karanténě nebo izolaci) 
10/20 Laureát Výroční ceny města Čelákovic 2020, ZMČ 11/2020 
11/20 Výroční cena města Čelákovic, plakát, ZMČ 10/2020 
12/20 Koncepce mobility města Čelákovic, ZMČ 1/2021 
13/20 Novoroční přání města Čelákovic 
14/20 Kalendář na rok 2021 
15 a, b/20 Vítání občánků, ZMČ 2, 3/2020 
16/20 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice 
17/20 Důležité akce v oboru životního prostředí za rok 2020 pro kroniku města 
18/20 O prázdninách s Ekolandií. Letní příměstské tábory 2020, ZMČ 6/2020 
19 a/20 100 let Městské knihovny Čelákovice, ZMČ 3/2020 
19 b/20 Knihovna a statistika, ZMČ 5/2020 
19 c/20 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, činnost v roce 2020 
20 a/20 Kulturní dům – přehled akcí a návštěvnoti v roce 2020 
20 b/20 Kulturní dům – měsíční programy 
21/20 RC klub v roce 2020 
22/20 Zpráva o činnosti Městské organizace KSČM Čelákovice za rok 2020 
23/20 Podklad do Kroniky města Čelákovic za rok 2020 – MS ODS Čelákovice 
24/20 Přehled činnosti Náboženské obce Církve československé husitské  

v Čelákovicích za rok 2020 
25/20 Církev bratrská v Čelákovicích v roce 2020 – informace o činnosti 
26/20 Zpráva o činnosti osadního výboru Sedlčánky za rok 2020 
27/20 Zpráva o činnosti Rodinného centra Routa v roce 2020 
28/20 Činnost občanské poradny Respondeo v Čelákovicích v roce 2020 
29/20 Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice, z. s., 

za rok 2020 
30/20 Stručná zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2020 
31/20 Usnesení Krizového štábu města Čelákovic v roce 2020 


