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 ROK 2014 
 

LEDEN 
 

Počasí: První dvě lednové dekády se vyznačovaly zataženou oblohou, „nezimními“ vysokými 
teplotami a téměř denními dešťovými přeháňkami. Ranní teploty kolísaly od -3 °C do +5 °C, odpolední 
potom od +2 °C do +7 °C. 22. – 30. souvisle mrzlo a často sněžilo, avšak mrazy nebyly nijak výrazné, 
většinou se pohybovaly mezi ranními -4 °C a odpoledním -1 °C s výjimkou odpoledne 25. (-12,5 °C) a 
rána 26. (-12 °C). 

1. se od 15 hodin konala ekumenická bohoslužba křesťanských církví v Husově sboru. 
5. – 12. se při Aliančním týdnu modliteb a Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 

v Čelákovicích konala ekumenická shromáždění v katolickém kostele, ve sboru Církve bratrské a 
v Husově sboru.  

6. Rada města souhlasila, aby Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s. r. o., přistoupila k uplatnění 
nároku na náhradu škody vůči společnosti ML Compet, a. s., soudní cestou.  

Při Tříkrálové sbírce Farní charity Čelákovice bylo vybráno 15 649 Kč. 
11. vyrazilo na Tříkrálový pochod pořádaný místním Klubem českých turistů celkem 235 

nadšenců, z toho 35 členů čelákovického klubu.  
15. byla na Městský úřad doručena petice „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ adresovaná 

Zastupitelstvu města. 207 signatářů žádalo analýzu velikostního a chemického složení prachových 
částic, veřejnou besedu o kvalitě ovzduší v Čelákovicích s odborníky a zástupci společnosti TOS-MET 
Slévárna, a. s., a zveřejňování opatření k ochraně ovzduší v Čelákovicích. 

20. neměla Rada města námitky proti vydání stavebního povolení k výstavbě bytového domu 
v Kostelní ulici a proti záměru postavit novou kuchyni firmy Ekolandia v ul. Karla Otty. Schválila 
poskytnutí finančních příspěvků z tzv. humanitárního fondu rozpočtu města organizacím pečujícím o 
postižené a o seniory. 

23. uspořádala Městská knihovna besedu s ředitelem Městského divadla v Mladé Boleslavi 
Františkem Skřípkem a režisérem Josefem Kettnerem nazvanou Čelákovický divadelní spolek J. K. 
Tyl vzpomíná. Oba pánové s „Tyláky“ spolupracovali (příloha č. 1/14). 

23. přednášela v Městském muzeu Mgr. Tereza Zborníková na téma Zdenek Rykr (1900 – 
1940): Umění jako reklama – reklama jako umění. Přednáška doplnila výstavu „Čokoláda, královna 
sladkostí... aneb příběh sladkého hříchu“, zahájenou v listopadu minulého roku (přílohy č. 2 a, b/14) 

Spojení labských břehů, tak jako v minulém roce, zajišťoval přívoz, a to až do otevření nové 
lávky v červnu. Jízdenka pro dospělého stála 20 Kč, pro děti od 6 let a pro seniory od 65 let 10 Kč. 
Jízdní kolo, kočárek a pes byli přepravováni za 5 Kč a malý motocykl do 50 ccm za 20 Kč. Rozpočet 
města pamatoval na provoz přívozu částkou 600 tis. Kč. 

31. byl do 10 hodin zastaven provoz na železniční trati do Brandýsa nad Labem a Neratovic, 
protože 10 minut po půlnoci vykolejila na vlečce v Brandýse lokomotiva a musela být vyproštěna. 
 

ÚNOR 
 
Počasí: Vládlo předjarní počasí, do 8. s téměř jasnou oblohou, ranními teplotami kolem nuly a 

odpoledními šplhajícími se od +3 °C k +11 °C. Od 9. bylo zataženo, občas polojasno, ráno s teplotami 
od -3 °C do +6 °C, odpoledne od +6 °C do +12 °C. Měsíc byl velmi suchý. 

3. se Rada města seznámila s kritérii přijímání dětí do mateřských škol v Čelákovicích, na nichž 
se shodly ředitelky městských mateřských škol:  

 1. místo trvalého bydliště na území města Čelákovic; 
 2. předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájení povinné školní docházky; 
 3. předškolní vzdělávání dětí podle dosaženého věku: 



2 
 

  a) předškolní vzdělávání čtyřletých dětí s celodenní docházkou; 
  b) předškolní vzdělávání tříletých dětí s celodenní docházkou. 
 V jednotlivých věkových kategoriích byly přednostně přijímány děti, které měly 

v mateřské škole sourozence a ten pokračoval v docházce i ve školním roce 2014/15. 
Rada města odvolala z funkce předsedy redakční rady Zpravodaje města Čelákovic Ing. 

Vladimíra Pavloviče z důvodu nerespektování jednacího řádu komisí Rady města, odvolala 1 členku 
komise a jmenovala 2 nové členy. Vedením redakční rady dočasně pověřila člena redakční rady Ing. 
Václava Špačka.  

Rada uložila vedoucí odboru životního prostředí objednat měření imisí ve městě v období 
17. 2. – 31. 3. a 1. 7. – 31. 8. 2014 na základě návrhu komise pro životní prostředí a petice „Kvalitní 
ovzduší pro naše děti“ (mluvčí petičního výboru Mgr. Jana Šonková). Během roku docházelo ke 
sporům o interpretaci naměřených hodnot mezi vedením města a zastupiteli M. L. Iglem a RNDr. P. 
Petříkem, Ph.D. 

6. – 7. proběhl zápis dětí do 1. třídy základní školy. ZŠ J. A. Komenského zapsala 85 dětí, ZŠ 
Kostelní 70 dětí. Nástup 32 dětí byl odložen. 

8. byla vernisáží a vyhlášením vítězů soutěže zahájena výstava Řemesla Polabí VII 
organizovaná tradičně Městským domem dětí a mládeže v Městském muzeu. Vernisáž moderoval Pavel 
Wieser.  Byly vystaveny a hodnoceny práce ve 4 věkových kategoriích a 7 tematických okruzích (tkaní, 
krajka, textil, vyřezávání, košíkářství, drátování a šperk, užité předměty). Do výstavní síně se vešlo 350 
výtvorů 170 tvůrců, nechyběly ani krajky a kroje ze sbírek Městského muzea. Doprovodným tématem 
ročníku a osmým tematickým okruhem byl „Ornament“. Lektoři kurzů a řemeslníci uspořádali také 5 
víkendových odpoledních výtvarných dílen a dopolední program pro školy s celkovou návštěvností přes 
500 osob. Organizátor předal 594 Kč z výtěžku za školní programy Nadaci pro rozvoj občanské 
společnosti pro projekt Pomozte dětem (přílohy č. 3 a, b/14). 

13. byla Městskému úřadu doručena petice 33 občanů požadující úpravu projektu navrhované 
přestavby železniční trati v rámci optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany tak, aby 
zvýšení železniční trati nezhoršilo podmínky k bydlení v ul. U Mostu, Přístavní, Dělnické, Táboritské a 
v Aleji Jiřího Wolkera. 

17. vyprávěla čelákovická rodačka Ilona Bittnerová, roz. Füzéková, o svých cestách Kosovem, 
Albánií a Tanzanií v Městské knihovně na besedě pod příznačným názvem Po exotických zemích 
s dítětem. V dalších dnech představila své cesty po Albánii a Africe také žákům 5. a 8. ročníků 
základních škol. 

17. února – 3. března byla měřena kvalita ovzduší měřicí stanicí Českého 
hydrometeorologického ústavu na parcele č. 1261.   

20. – 21. se v Městském muzeu konala konference o budoucnosti želvy bahenní v ČR 
pořádaná o. s. Herpeta, Městským muzeem, Muzeem přírody Český ráj a Polabským muzeem 
v Poděbradech. 

27. schválilo Zastupitelstvo města prodej zchátralého obytného domu č. p. 53 v ul. Cihelna 
(vpravo od vjezdu do myčky automobilů) firmě K. UHLÍŘ, s. r. o., Čelákovice, za 1,6 mil. Kč. Schválilo 
příspěvek 20 000 Kč na humanitární pomoc Ukrajině prostřednictvím organizace Člověk v tísni (dopis 
s žádostí o příspěvek zaslal zastupitelstvům měst a obcí Petr Gazdík, místopředseda hnutí STAN). 
Zastupitelstvo projednalo petici „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ a uložilo vedoucí odboru životního 
prostředí, aby materiál vypracovaný zastupiteli M. L. Iglem a RNDr. P. Petříkem, Ph.D., předala 
Státnímu zdravotnímu ústavu k posouzení a vyjádření. Zastupitelstvo zvolilo 5 přísedících u Okresního 
soudu Praha-východ na období 2014 – 2018, a to Marii Adámkovou, Ing. Pavla Dadáka, Mgr. Michaelu 
Hladkou, Zdeňka Schütze a Karla Turka. Všichni vykonávali tuto funkci i v uplynulém období. 
Zastupitelstvo udělilo čestné občanství města Čelákovic Věře Gissingové, roz. Diamantové, a in 
memoriam Evě Haymanové, roz. Diamantové. 
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Zastupitelstvo schválilo dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a 
dalších volnočasových aktivit v roce 2014 celkem 13 sportovním a 22 dalším právnickým a fyzickým 
osobám. 

Dotace sportovním subjektům: Bylo schváleno vydání celkem 2 mil. Kč. Rozděleno bylo 
1 800 000 Kč, z toho 1 440 000 Kč podle velikosti členské základny (počet členů do 18 let násoben 
koeficientem 3) a 360 000 Kč podle dosažených výsledků v předchozím roce. 

 
Sportovní oddíl / 
účel dotace (mj.) 

Požadavek 
v tis. Kč 

Dotace v tis. Kč Dotace v tis. 
Kč celkem Podle 

členské 
základy 

Podle 
dosažených 

výsledků 
Aerobic Studio, o. 
s./soutěže 

140 72 30 102 

AVZO TSČ/celoroční 
činnost 

40 20 0 20 

Basketbal Čelákovice, 
o. s. / nájem tělocvičny 

70 57 10 67 

FBC Čelákovice, o. s. 
/celoroční činnost 

210 128 10 138 

ORKA florbal, o. s. / 
celoroční činnost 

290 339 20 359 

Masters Racing Team, 
o. s. / amatérské 
cyklistické závody 

100 2 40 42 

1. čelákovický klub 
potápěčů a vodáků / 
celoroční činnost, 
drobné opravy 

120 54 20 74 

SK karate Dragon 
Čelákovice / celoroční 
činnost 

50 56 20 76 

SK Union Čelákovice 
/ celoroční činnost, 
turnaj O pohár starosty 

550 215 10 225 

TJ Spartak Čelákovice 
/ celoroční činnost 

800 262 90 352 

Tenisový klub 
Čelákovice, o. s. / 
celoroční činnost, 
provoz areálu 

145 107 10 117 

Volejbalový sportovní 
club Čelákovice 
/celoroční činnost 

200 127 10 137 

Celkem 2 715 1 439 270 1 709 
Rezerva    291 
Rok 2013 2 447 879 200 1 079 

 
Z rezervy byla vyplacena dotace Matěji Bendovi, reprezentantovi ČR v cyklistice v týmu Spastic 

Handicap, ve výši 20 000 Kč. 
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Žádosti o dotace na činnost občanských sdružení a další zájmové aktivity v roce 2014 
byly posuzovány podle 6 kritérií, mj. podle kvality projektu, společenského přínosu a podle míry práce 
s dětmi a mládeží. Ze schváleného 1 mil. Kč bylo rozděleno 900 000 Kč. 
 
 
Organizace / účel dotace (mj.) Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

MO Českého rybářského svazu / rybářský kroužek, 
závodní činnost 

70 60 

ZO Českého svazu chovatelů /výstavy, soutěže 70 70 
ZO Českého zahrádkářského svazu / celoroční činnost 8 8 
Dlouhá cesta, o. s. / odborná pomoc rodičům při úmrtí 
dítěte 

20 20 

Gymnázium Čelákovice / hra „Čelákovická odysea“ 19,580 15 
Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice / 
celoroční činnost, provoz klubovny 

150 130 

Klub kaktusářů / celoroční činnost 10 10 
Klub přátel Jana Zacha, o. s. / podpora akcí ZUŠ Jana 
Zacha 

120 80 

Labská stezka, o. s., Nymburk / akce Tour de Labe pro 
všechny  

20 20 

Mateřské centrum Čelákovice / celoroční činnost 52 52 
Náboženská obec Církve československé husitské 
v Čelákovicích / podpora Centra pro děti, Klubu seniorů a 
pěveckého sboru 

25 25 

Okrašlovací spolek čelákovický, o. s. / celoroční činnost 30 10 
Opři se, o. s. / podpora práce s dětmi z dětských domovů 20 15 
Rodinné centrum Routa, o. s./celoroční činnost 70 70 
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích / podpora práce 
s dětmi a mládeží 

30 25 

Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice / práce s mládeží 65 65 
Sdružení houbařů Čelákovice, o. s. / celoroční činnost 86 30 
Sdružení včelařů Čelákovice, o. s. / celoroční činnost 85 50 
Sojka, spolek mladých, o. s. / celoroční činnost 10 10 
Spolek pro varhanní hudbu, o. s. / celoroční koncertní a 
osvětová činnost, údržba varhan 

50 50 

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

50 50 

Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o. / tematické slavnosti a další 
kulturní aktivity ve městě 

46 35 

Celkem 1 171 080 900 
Rezerva  100 
Rok 2013 954 456 

 
28. února – 2. března se konala 3 představení cirkusu Andres v šapitó postaveném u 

kruhových garáží ve Spojovací ul. Diváky lákalo zlevněné vstupné za 100 Kč. 
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BŘEZEN 
 
Počasí: Měsíc byl nezvykle teplý, do 13. zcela bez srážek. Teploty se 1. – 13. pohybovaly ráno 

mezi -1 °C až +6 °C, odpoledne mezi +10 °C až +17 °C. 15. – 22. se vyskytly občasné srážky, 
oteplování pokračovalo k nezvyklým +10 °C ráno a odpoledním +23 °C (21.). Studená fronta 23. – 24. 
přinesla vydatnější srážky a ochlazení, ale v dalších dnech se opět obloha vyjasnila, ranní teploty 
stoupaly od +1 °C k +9 °C a odpolední až k +20 °C (30.). Teplo a sucho letošní zimy byly důsledkem 
obří tlakové níže nad Atlantikem vyvolávající teplé jihozápadní proudění. 

Přívoz přes Labe přepravil za rok svého provozu (16. 3. 2013 – 15. 3. 2014) celkem 19 682 
dospělých pasažérů, 10 369 dětí nebo seniorů, 12 628 bicyklů a 14 malých motocyklů. Bylo prodáno 
celkem 343 týdenních jízdenek. 

1. zaplnili příznivci motocyklového cestovatele Jaroslava Šímy Síň Jana Zacha v Městském 
muzeu při vernisáži výstavy 30 let za řídítky. Ředitel Jawy Týnec nad Sázavou František Hruška ocenil 
Šímu jako testovacího jezdce Jawy. Promluvil také Šímův obdivovatel herec Petr Nárožný, zazpívala 
Miluška Voborníková, na kytaru zahrál Lubomír Dočkal ze Staré Boleslavi (přílohy č. 4 a, b/14). 

1. byla ve vstupní místnosti Městského muzea zahájena výstava Otisky minulosti aneb 
Trilobiti, dinosauři a mamuti ze sbírek muzejních i soukromých představující flóru a faunu od 
prvohor po poslední dobu ledovou (přílohy č. 5 a, b/14) 

3. schválila Rada města Smlouvu o výpůjčce a provozování farmářských trhů mezi městem a 
Martinem Honzů, Lysá nad Labem. Jmenovala Barboru Jungerovou předsedkyní redakční rady 
Zpravodaje města Čelákovic. 

5. vystoupila v Městském muzeu Petra Ernyei Q (P. Ernyei – zpěv, Jaroslav Šindler a Marek 
Rejhon – kytara, Petr Pospíšil – kontrabas). 

8. se u příležitosti Světového dne modliteb konalo shromáždění na děkanství s programem 
připraveným egyptskými křesťany. 

8. se v sále Technických služeb konala tradiční oslava Mezinárodního dne žen s kapelou 
Pohoda pořádaná městskou organizací KSČM. 

9. byl při výbuchu varny drog a následném požáru poškozen dům č. 1197 na Mochovské ulici. 
Při výbuchu byli zraněni tři lidé, z nichž jeden byl převezen vrtulníkem do pražské nemocnice. Dva 
zadržení byli obviněni z trestných činů obecného ohrožení a nedovolené výroby omamných a 
psychotropních látek, jeden byl vzat do vazby.  

10. byla na budově radnice vyvěšena tibetská vlajka. Žádost spolku LUNGTA, Praha 1, 
o vyvěšení vlajky schválila Rada města. 

11. a 12. navštívili zástupce místních církví dobrovolníci z hnutí TAIZÉ v souvislosti 
s přípravou evropského setkání mladých křesťanů, jež se konala na přelomu roků 2014 a 2015 v Praze. 

12. přednášel v Městském muzeu esperantista a cestovatel Pavel Polnický na téma Neznámé 
Thajsko, Malajsie a Singapur.   

13. uspořádala Městská knihovna Večer autorského čtení s Annou a Vendulou Vartovými a 
Jiřím Zradičkou. Ocenění čtenářské rodiny, jejíž členové si v minulém roce půjčili nejvíce knih, si 
odnesli Jana a Pavel Turkovi (matka a syn) za 363 půjčených publikací.  Hostem večera byla spisovatelka 
Ivona Březinová, jež předtím absolvovala autogramiádu a besedovala s žáky základních škol. 

14. se současní a bývalí zaměstnanci Mateřské školy Rumunská sešli při příležitosti 40. výročí 
otevření školky. 24. dubna následovaly soutěže, zábavný program pro děti a výstava fotografií z historie 
a současnosti školky (příloha č. 6/14). 

27. představila spisovatelka Stanislava Jarolímková v Městské knihovně svou knihu Na co  
v učebnicích dějepisu nezbylo místo. 

27. přednášel v Síni Jana Zacha Městského muzea Ing. Václav Jiránek, CSc., o svých cestách za 
kaktusy a dalšími zajímavostmi po Argentině. Akci připravil Klub kaktusářů. 

29. bylo od 20.30 hod. do 21.30 hod. vypnuto osvětlení radnice, katolického kostela, Husova 
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sboru a tvrze u příležitosti Hodiny Země. 
31. schválila Rada města smlouvu s Metrostavem, a. s., Praha 8, o úpravě okolí kašny na 

náměstí za 155 381 Kč a smlouvu se společností CEREK – evidence jízdních kol, s. r. o., Praha 2, jež za 
1 500 Kč/rok zajišťovala zájemcům registraci jejich jízdních kol usnadňující mj. jejich dohledání 
v případě krádeže. 

31. připravila komise pro životní prostředí v Městském muzeu besedu „Čistý vzduch ve městě 
– základ našeho zdraví“. Vedle zástupců firem TOS-MET a Slováckých strojíren se besedy zúčastnili 
MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví, Ing. Jan Topinka, DrSc., z Ústavu 
experimentální medicíny AV ČR a Ing. H. Hnilicová z Českého hydrometeorologického ústavu. 

V březnu byl na městské webové stránky umístěn 4minutový propagační film „Čelákovice – 
město na Labi“ režisérky MgA. Terezy Štěpánkové. Natočení filmu umožnil Nadační fond 
Dobromysl, jenž Čelákovice vybral losem. 
 

DUBEN 
 
Počasí: Březnové teplé a jasné počasí trvalo do 8., odpolední teploty šplhaly přes dvacítku 

(23,11 °C dne 3.). 9. – 22. bylo proměnlivo s občasnými slabými srážkami, s ranními teplotami +1 °C až 
+10 °C a odpoledními do +17 °C. Jasno a teplo opět ovládly od 23. zbytek měsíce, kdy bylo ráno od 
+7 °C do +12 °C a odpoledne +19 °C až +23 °C. 

Již sedmou sezonu jezdil přes Čelákovice nostalgický vlak Polabský motoráček, a to 12. dubna, 
1. května, 1. června, 5. července, 27. září, 17. listopadu a 6. prosince, na tratích Mělník – Lysá nad 
Labem – Čelákovice – Mochov a Mochov – Čelákovice – Lysá nad Labem – Milovice. Ve vlacích bylo 
ke koupi občerstvení, z cen jízdenek vybíráme např. trasu Čelákovice – Milovice za 30 Kč a Čelákovice 
– Mělník za 75 Kč. Město dotovalo projekt 5 000 Kč (příloha č. 7/14). 

3. schválila Rada města smlouvu s firmou RYBÁŘ stavební, s. r. o. Mělník, na osvětlení lávky 
přes Labe a připojovacích cest za 953.881,49 Kč. 

4. odpoledne byla v rámci celostátní akce Noc s Andersenem otevřena Městská knihovna, jež 
připravila program s hledáním pokladu pod názvem Do knihovny za komisařem Vrťapkou. Děti ze ZŠ 
J. A. Komenského již poněkolikáté přenocovaly ve škole, spánek mimo domov si vyzkoušely děti také 
v Mateřském centru. 

5. byla ve výstavní síni Městského muzea otevřena výstava Očima a objektivem Josefa Kyncla 
(příloha č. 8/14). 

7. odpověděl předseda představenstva RWE Česká republika Martin Herrmann na dopis 
starostky města. Uvedl, že RWE nepočítá s výstavbou paroplynové elektrárny v katastru Mochova, 
protože by byla v souvislosti s vývojem na evropském energetickém trhu nerentabilní. 

12. bylo možno strávit sobotu na velikonočním jarmarku pořádaném o. s. Domeček Ve Skále 
a Výtvarnou dílnou Labyrint. K dostání byly regionální potraviny, pletly se pomlázky, děti se projely na 
poníkovi a hrálo se divadlo s pohádkovými bytostmi.   

12. byly obnoveny farmářské trhy na náměstí, letos pořádané novým organizátorem Martinem 
Honzů z Lysé nad Labem (příloha č. 9/14). 

12. se turisté vydali na 42. ročník turistického pochodu Vejšlap jarním Polabím pořádaného 
1. čelákovickým klubem potápěčů a vodáků. 

14. přednášel v Městské knihovně doc. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD., z Fyziologického ústavu 
Akademie věd České republiky na téma „Od kmenových buněk a mozku až k chování: vesmír 
v naší hlavě“. 

14. schválila Rada města smlouvu s firmou GESTAV, s. r. o., Čelákovice, na stavbu rampy od 
připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe za 1 304 601 Kč. 

15. připravil Spolek přátel čelákovického muzea koncert Dua contempo v Síni Jana Zacha 
Městského muzea (Lenka Kozderková – flétna, Markéta Mazourová – marimba a bicí). 
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15. byla ve vstupní místnosti Městského muzea také zpřístupněna výstava Slovo, hudba, obraz 
aneb 10 let činnosti Spolku přátel čelákovického muzea (příloha č. 10/14). 

16. představilo o. s. Naše Čelákovice v obřadní síni radnice novou internetovou službu Lepší 
místo. Občan mohl upozornit příslušný městský úřad na nedostatek nebo poškozenou věc ve veřejném 
prostoru tak, že digitální fotografii uložil na internetovou adresu www.lepsimisto.cz (příloha č. 11/14). 

16. dopoledne se s podporou odboru životního prostředí Městského úřadu a dalších organizací, 
mj. i Přírodního gymnasia v Praze, slavil na dětském hřišti Na Stráni Den Země. Tématy byla ochrana 
ovzduší a úspora energie v domácnosti – čím a jak topit, jak šetřit vodou atd. Akci zakončenou 
opékáním buřtů Na Statku navštívilo asi 500 dětí z mateřských škol. 

19. vyrazilo 104 turistů, z toho 30 místních, na pochod Jarní přírodou pořádaný čelákovickým 
Klubem českých turistů, oddílem TJ Spartak.    

19. odpoledne, na Bílou sobotu, připravila na náměstí Misijní stanice Apoštolské církve 
Celonárodní čtení z bible. Tradiční velikonoční řehtání připravili v Jiřině mladí dvakrát na Zelený 
čtvrtek, čtyřikrát na Velký pátek a jednou na Bílou sobotu. Řehtalo se také na Zelený čtvrtek 
v Sedlčánkách. 

21. vystoupil soubor Alla Breve, reprodukující hudbu od gotiky po baroko, v Husově sboru.  
24. přednášel v Městském muzeu cestovatel a kaktusář Vít Zavadil z Nového Strašecí o 

přírodovědecké expedici na Kubu v r. 2012. Setkání připravil Klub kaktusářů. 
24. zasedalo Zastupitelstvo města. Schválilo přijetí dotace od Státního fondu životního 

prostředí ve výši 3 147 427,70 Kč na zakoupení kropicího vozu od firmy KOBIT, s. r. o. (jeho celková 
cena byla 3 809 658 Kč) a smlouvu o poskytování pečovatelské služby s obcemi a městysy 
Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Mochov a Lázně Toušeň. Město ukončilo přípravu prohlášení 
nejstaršího historického jádra v Čelákovicích za městskou památkovou zónu z důvodu připravované 
dostavby budovy ZŠ Kostelní.  

26. se na hřišti ZŠ J. A. Komenského konal 13. ročník Memoriálu Ladislava Báči. V kategorii 
mladších žáků zvítězila Stará Boleslav, v kategorii starších žáků Doubek a nejlepším družstvem dorostu 
byli čelákovičtí. 

26. sehrálo Divadlo Járy Cimrmana v Kulturním domě hru Vražda v salonním coupé  jako 
vzpomínku na Františka Petišku, jenž byl několik sezon členem divadla. V roli inspektora Trachty 
vystoupil Zdeněk Svěrák, továrníka Bierhanzla si zahrál Jaroslav Weigel a továrníka Majera Jan Hraběta. 
Představení bylo okamžitě po zahájení prodeje vstupenek vyprodáno (příloha č. 12/14). 

30. odpoledne byla pěším a cyklistům zpřístupněna lávka přes Labe. Oficiální otevření se 
konalo 21. června. 

30. vzplály hranice při pálení čarodějnic na hřišti v Záluží, a poté, co průvod čarodějnic prošel 
městem, také na zahradě Městského domu dětí a mládeže. Čarodějnický rej uspořádalo také 
Springcentrum (příloha č. 13/14). 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: Do 18. bylo počasí proměnlivé, s častými přeháňkami. Ranní teploty kolísaly od +1 °C 

do +13 °C (4. zaznamenán poslední přízemní mrazík) a odpolední od +11 °C do +22 °C. Od 19. do 
27. se jako by již hlásilo léto s jasnou oblohou a vysokými teplotami: ráno od +11 °C do +16 °C a 
odpoledne až k třicítkám (22. – 23. naměřeno +29,94 °C). V závěru měsíce se mírně ochladilo.  

První máj jako Svátek práce slavila tradičně městská organizace KSČM. Dopolední 
shromáždění v parku u knihovny navštívili členové Zastupitelstva kraje a kandidáti do Evropského 
parlamentu, odpolednímu vystoupení kapely Pohoda u Kulturního domu přihlížel poslanec JUDr. 
Stanislav Grospič. 

1. večer skončila v Čelákovicích zběsilá jízda 25letého muže na motocyklu. Z Prahy ujížděl 
policejní hlídce až 200km rychlostí. Poté, co ho policisté vytáhli z Labe, kam před nimi utekl, našli 
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v jeho batohu asi 2 000 tablet bílé barvy a zjistili také, že měl vystaven zákaz řízení motorových vozidel.   
2. vystoupili v Městském muzeu na koncertu připraveném SPČM Jana Heryánová – soprán a 

Bernd Radoch – klavír se skladbami W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, F. Lehára ad. 
3. připravili místní dobrovolní hasiči 2. ročník celostátního setkání hasičských přípravek. 

Soutěžilo 90 dětí do 6 let z 10 oddílů z celé republiky, nejlepší bylo družstvo z Městce Králové. Městská 
policie připravila ukázku zadržení agresivního útočníka a záchranáři předvedli pomoc zraněnému 
cyklistovi. Hostem setkání byl středočeský hejtman MVDr. Josef  Řihák. 

3. upořádal Spolek pro varhanní hudbu v katolickém kostele májový koncert Marka Čihaře, 
varhaníka baziliky sv. Markéty v břevnovském klášteře. 

6. schválila Rada města smlouvu s firmou Halko stavební společnost, s. r. o. Nová Ves I, Václ. 
nám. 28, Kolín 2, o opravě kanalizace a výměně vodovodu v ul. J. A. Komenského za 6 987 985 Kč. 

7. moderoval ředitel Městského muzea Mgr. David Eisner v Síni Jana Zacha besedu s PhDr. 
Martinem Petiškou pod názvem Eduard Petiška a Čelákovice. 

Oslavy 69. výročí ukončení druhé světové války začaly dne 8. pietní vzpomínkou u pomníku 
padlých na náměstí (promluvili starostka města PhDr. Zdeňka Tichá a ředitel Městského muzea Mgr. 
David Eisner), odpoledne hrála na náměstí Hasičská dechová hudba z Lysé nad Labem. Členové 
městské organizace KSČM položili květiny k pomníku padlých v Sedlčánkách a dne 9. v Záluží. 

10. vystoupilo v Kulturním domě před více než 300 diváky 88 tanečních souborů na 10. 
ročníku Čelákovické duběnky. Kroužky MDDM Čelákovice Piškvorky a Lentilky získaly ve svých 
kategoriích 3. místa. MDDM připravil jako doprovodný program venkovní stánky s výtvarnou dílnou a 
s pohádkami Eduarda Petišky.   

14. uspořádalo hnutí ANO 2011 v dolní části náměstí bezplatné vyšetření kožních 
znamének v pojízdné ordinaci v rámci preventivní zdravotní akce „ANO 2011 a Evropský den boje 
proti melanomu“. 

14. předvedli v Kulturním domě své absolventské představení Za zrcadlem žáci tanečního 
oboru ZUŠ Jana Zacha, a to dopoledne pro školy a večer pro veřejnost. V příběhu o napravení 
neposlušného dítěte vystoupilo 112 účinkujících 

14. zpřístupnila Městská knihovna výstavu k 90. výročí narození spisovatele Eduarda 
Petišky. Její součástí byly rodinné fotografie a 114 dětských výtvarných prací na motivy z Petiškových 
knih. 

14. uspořádalo Rodinné centrum Routa v loděnici odpolední Den rodin s programem pro 
celou rodinu včetně projížděk na lodích. 

15. byla vernisáží zahájena výstava výtvarných prací 37 žáků Gymnázia Čelákovice v NAPA 
bar & gallery v Praze. Připravila ji učitelka školy MgA. Zuzana Riva Jeřábková (příloha č. 14/14). 

15. uspořádal Klub kaktusářů v Síni Jana Zacha přednášku RNDr. Evy Smržové, vedoucí 
skleníku Fata morgana v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji, o jejích cestách za sukulenty. Před 
přednáškou proběhla tradiční burza rostlin. 

16. byla na staré budově ZŠ Kostelní slavnostně odhalena pamětní deska bratří Petišků u 
příležitosti jejich výročí narození. Eduard (spisovatel, básník, překladatel, 1924 – 1987) a František 
(lékař, prozaik a básník, herec Divadla Járy Cimrmana, 1934 – 1980) prožili mládí v domě v Palackého 
ul. v Čelákovicích a školu „Kamenku“ navštěvovali (přílohy č. 15 a, b/14). Slavnosti se zúčastnila širší 
rodina obou bratří – Eduardův syn PhDr. Martin Petiška, Františkova manželka PhDr. Ladislava 
Petišková s dcerami a jejich rodinami, starostka města PhDr. Zdeňka Tichá, poslankyně Mgr. Nina 
Nováková, žáci a ředitelka školy Mgr. Jaroslava Burkertová. Autorem návrhu na výtvarné ztvárnění 
desky byl Michal Burda (přílohy č. 16 a, b/14) 

17. se za nepříjemného deště konalo 3. Setkání na náměstí – hudební festival s prezentací 
organizací a zájmových sdružení (MDDM, ZUŠ Jana Zacha) a s trhem. Mj. byly oznámeny výsledky 
soutěže Nejlepší podnikatelka Středního Polabí vyhlášené Rodinným centrem Routa a městem 
Čelákovice v rámci projektu „Podporujme podnikatelky Polabí!“. Z 11 přihlášených byla v kategorii žen 
podnikajících dobu kratší než 2 roky vyhlášena vítězkou Marta Šipčiaková za projekt distribuce čerstvé 
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zeleniny z Polabí a v kategorii žen podnikajících déle než 2 roky Ing. arch. Kamila Douděrová 
za interiérové studio Kamidesign. V hudební části vystoupili Radim Hladík s kapelou Blue Effect, 
Adam Mišík ad. (příloha č. 17/14).  

21. byla na budově radnice na návrh organizace Člověk v tísni a po schválení Radou města 
vyvěšena ukrajinská vlajka „jako výraz symbolické podpory těch, kteří usilují o celistvost Ukrajiny a 
reformy, jež jí zajistí transparentní ekonomické a politické prostředí“ (usnesení Rady města z 12. 5. 
2014). 

23. připomněl Radim Vašinka recitací veršů Františka Petišky-Vinanta jeho nedožité 80. 
narozeniny v Krytovém divadle Orfeus v Praze 5 (příloha č. 18/14). 

23. se konal 5. ročník Noci kostelů. P. Scheuch přednášel o pokračovatelích cyrilometodějské 
misie, v Husově sboru se konal klavírní koncert a byla k vidění výstava o Bibli kralické a v modlitebně 
Církve bratrské přednášel JUDr. Jan Luhan o mincích v biblických dobách; představil také projekt nové 
modlitebny v Palackého ul. (příloha č. 19 a/14).  

23. – 24. se konaly volby do Evropského parlamentu. Z 8 942 zapsaných voličů jich do 
volebních místností přišlo 1 925 (21,53 %), celostátně 18,20 %. Odevzdáno bylo 1 910 platných hlasů. 
Ve Středočeském kraji kandidovalo 38 volebních stran. Kandidoval jediný občan města, a sice Ing. Jiří 
Drahovzal, DiS., na 22. místě SNK Evropští demokraté. 

 
Volební strana % hlasů 

v Čelákovicích 
% hlasů 

ve Střed. kraji 
% hlasů 

v ČR 
Zvolených 
poslanců 

Koalice TOP 09 a STAN 22,82 19,04 15,95 4 
ANO 2011 16,96 18,41 16,13 4 
Česká strana sociálně demokratická 11,04 12,32 14,17 4 
Občanská demokratická strana 11,04 8,34 7,67 2 
Komunistická strana Čech a Moravy 8,21 10,69 10,98 3 
Česká pirátská strana 5,75 5,01 4,78 x 
Strana zelených 5,54 3,80 3,77 x 
KDU-ČSL 4,76 5,01 9,95 3 
Strana svobodných občanů 4,34 5,84 5,24 1 

 
24. byl ve výstavní síni Městského muzea zahájen Malý salón 2014 – Mezi nebem a zemí 

představující výtvarnou tvorbu žáků ZUŠ Jana Zacha v tomto školním roce. Při vernisáži zahrála 
skupina 3 + 3. 

24. se v areálu loděnice V Nedaninách konala multižánrová akce ČelArt 2014 nabízející 
výstavu fotografií, obrazů, graffiti, autorská čtení a vystoupení různých kapel, výtvarnou a divadelní 
dílnu.  

30. uspořádal MDDM na své zahradě Kouzelný den jako oslavu nadcházejícího Dne dětí; 
houbařský koutek přichystalo Sdružení houbařů.  

 
ČERVEN 

  
Počasí: Do 10. vládlo horké letní počasí s jasnou oblohou, ranní teploty stoupaly od +7 °C 

k +17 °C, odpolední od +20 °C po rekordních +34,94 °C (11.). Poté následovaly přechody několika 
studených front, občasné bouřky a občasné srážky. Ranní teploty se pohybovaly od +9 °C do +18 °C, 
odpolední od +17 °C do +24 °C.  

1. byla pro motoristy i pěší po 3 měsících rekonstrukce otevřena Sokolovská ulice. 
1. se v Kulturním domě konalo Mistrovství ČR ve fitness pořádané Svazem kulturistiky a 

fitness ČR. V kategorii mužů zvítězil Jiří Baran (Hammer Strength Fittness) v kategorii juniorů Jakub 
Stuchlík (TJ Tesla Brno). 
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2. byla v Čelákovicích založena místní organizace Liberálně ekologické strany. Jejím 
předsedou se stal RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

3. hovořil hudební publicista Jiří Černý o jazzové zpěvačce Evě Olmerové v Síni Jana Zacha 
Městského muzea. Besedu připravil SPČM. 

3. v Kulturním domě koncertovala a nové CD pokřtila folková skupina Nezmaři. 
7. byla v Městském muzeu zahájena výstava Továrník Josef  Volman a Čelákovice (příloha 

č. 19 b/14). 
7. se odehrál 2. ročník Czela.festu, premiérově v loděnici V Nedaninách. Nabídl divadlo pro 

děti, žongléry a četná hudební čísla, např. olomouckou skupinu Nylon Jail (příloha č. 20/14). 
Na 8. připravil Spolek pro varhanní hudbu v Husově sboru koncert dívčího klarinetového 

kvartetu Cantarina clarinete. Jeho členkou je také Jana Lahodná, jež část dětství prožila v Čelákovicích 
v rodině Burdových a hrála na housle v ZUŠ Jana Zacha (příloha č. 21/14). 

10. byla Radka Körnerová jmenována Radou města vedoucí odboru pro občanské 
záležitosti Městského úřadu. 

12. – 13. uspořádalo Sdružení včelařů, o. s., v Městském muzeu akci Ať to bzučí pro 110 dětí 
z mateřských škol. Její součástí byla výstava, besedy se včelaři a mj. historický medomet a prosklený 
zabezpečený včelí úl.  

13. – 14. se na děkanství konala jarní výstava zvířat místní organizace Českého svazu 
chovatelů. Navštívilo ji 368 dospělých a 305 dětí v rámci školní výuky. Expozici akva-tera nabízela tato 
výstava jako jediná v okrese. Chovatel Petr Bajer získal 4 čestné ceny za drůbež a jednu za holuby. 

14. se Na Statku konal vzpomínkový večer na Karla Kryla. 
15. uspořádal florbalový klub Orka sportovní dětský den.  
17. vystoupili v Síni Jana Zacha Městského muzea v literárním pořadu Hovory k sobě a 

k druhým Táňa Fischerová, Alfréd Strejček a Jaroslav Krček. Akci připravil SPČM. 
17. uspořádaly Mateřské centrum a Rodinné centrum Routa zahradní slavnost na zahradě 

MDDM u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů a jako součást projektu Slaďování 
rodiny a práce – šance pro Čelákovice. 

19. zasedalo Zastupitelstvo města.  Schválilo koupi hasičského žebříku AZ 37 IVECO 
Magirus od firmy Letiště Praha a.s., za 1 645 600 Kč. Projednávalo návrhy na udělení Výroční ceny 
města Čelákovic za rok 2014: Miloš Fridrich, starosta Sboru dobrovolných hasičů, byl navržen 
zastupiteli Pátkem, Studničkou, Volfovou, Sekyrou a Skalickým a jeho nominace byla podpořena 29 
občany. Získal 9 hlasů. Dalším navrženým subjektem byla Vila Volman, k. s., navržená zastupiteli 
Tichou, Riklem, Bukačem a Rýdlem ad. občany; získala 8 hlasů. Třetím navrženým byl bývalý ředitel 
Městského muzea Jaroslav Špaček, navržený zastupiteli Tichým, Janákem, Leypoldem Iglem, Petříkem 
ad. občany. Ten se kandidatury vzdal. Zastupitelstvo odmítlo nabídku zpracování studie identifikace 
znečištění ovzduší Čelákovic prachovými částicemi, která by byla plně hrazena z vědeckého grantu 
Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze z důvodu nutnosti 
dlouhodobého kontinuálního měření. 

21. byla slavnostně předána veřejnosti lávka pro pěší a cyklisty přes Labe. Dopoledne se na 
radnici konala beseda s autory projektu a staviteli doprovázená promítáním dokumentu o výstavbě za 
účasti Ing. Milana Kalného, technického ředitele firmy Pontex, s. r. o., a Ing. Roberta Brože, Ph.D., 
z Metrostavu, zhotovitele stavby. Odpoledne byla přestřižena symbolická páska za účasti vedení města a 
radního pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje Ing. Zdeňka Štefka. Koncertoval 
Podnikový dechový orchestr Škoda Auto Mladá Boleslav, lávka byla vybrána jako dojezdový bod 
hvězdicové cyklojízdy při akci „Tour de Labe pro všechny“ pořádané Labskou stezkou, o. p. s.  Vodáci 
v loděnici uspořádali dětský den s překážkovým závodem, diváci obdivovali vodní atrakce na řece a 
večerní ohňostroj nad řekou (přílohy č. 22 a, b/14). 

Lávka postavená 490 m nad jezem byla unikátní stavbou – byla první v ČR s mostovkou 
vyrobenou z ultra vysokohodnotného betonu, jenž umožnil snížení hmotnosti lávky a použití lehkých 
závěsů a pylonů. Dalším rekordem bylo největší rozpětí hlavního pole ze zavěšených lávek pro pěší a 
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cyklisty. Celková délka lávky činila 242 m, rozpětí hlavního pole 156 m, výška pylonů 36 m a šířka 
cyklostezky 3 m. Lávku vybudoval Metrostav, a. s. podle projektu Pontexu, s. r. o., za 42,053 mil. Kč 
(s dotací Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 9 999 222,59 Kč). Lávka získala 3 ocenění: 
nominaci na titul Stavba roku, Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury a ocenění v soutěži Cesty 
městy Nadace Partnerství v kategorii Bodová řešení (příloha č. 23/14). 

21. se rovněž konala Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť. Vedle Městského muzea a 
Městské knihovny program spolupořádali Husův sbor Církve československé husitské, Spolek přátel 
čelákovického muzea, Spolek pro varhanní hudbu a čelákovičtí skauti. Muzeum promítalo prezentace 
k výročí vypuknutí 1. světové války a k výročí Eduarda Petišky, tradičně bylo otevřeno archeologické 
pracoviště. Divadelní scéna ZUŠ a Divadelní soubor J. K. Tyl sehrály na nádvoří muzea celkem 12 
představení, zájemci se mohli zúčastnit komentovaných prohlídek katolického kostela (Jaroslav Špaček) 
a Husova sboru. Knihovna představila výstavu mexického amatérského fotografa Alana Alberta 
Turrubiarte Contrerase „Mexický kaleidoskop“ (příloha č. 24/14) a vyhlásila výsledky dětské výtvarné 
soutěže „Namaluj obrázek ke knize Eduarda Petišky“ – návštěvníci knihovny nejvýše ohodnotili 
v příslušných kategoriích Nikolu Dítětovou, Vandu Samohelovou a Annu Mlejnkovou, ilustrátorka 
Vendula Hegerová obrázek Antonely Vesky. Skauti tradičně připravili lanové aktivity v parku. V Husově 
sboru se konal koncert vokálního kvarteta Laurus (příloha č. 25/14) a byla otevřena výstava o Bibli 
kralické a o Karlu starším ze Žerotína (450. výročí narození). Malí účastníci Muzejní noci byli 
motivováni soutěží s pracovním listem, k jehož správnému vyplnění museli získat informace na 5 
stanovištích: v muzeu, v archeologické laboratoři, v knihovně, v Husově sboru a u skautů (příloha č. 
26/14). 

21. se konal nultý ročník soutěže Čelákovický Bivoj pod patronací SK Bivoj Čelákovice 
(součást TJ Spartak) a o. s. Domeček Ve Skále. Rozhodující byla síla vztažená k hmotnosti vlastního 
těla. 1. místo získal Dalibor Hoang, 2. místo Michal Kružlík a 3. místo Martin Kružlík. 

27. schválila Rada města smlouvu s firmou OTISTAV, s. r. o., Praha 9, na stavební úpravy 
budovy Mateřské školy Rumunská 1477 za 688 468,22 Kč.  

28. se utkaly fotbalové týmy Slovanu Bratislava, Slavie Praha, Dukly Praha a FK Příbram 
v 11. ročníku Poháru starosty města Čelákovic, letos s přídomkem Ministerský pohár díky podpoře 
ministra školství Marcela Chládka. Mistr slovenské ligy Slovan porazil ve finále Duklu 1:0, pohár předal 
vítězům osobně ministr Chládek (příloha č. 27/14). 

28. byla v Městském muzeu zahájena výstava plastik Zdeňka Maniny Vzduchoplavci a plavci 
zobrazujících lidské tělo v pohybu. Program doprovodili hudebníci skupiny Lahoda v námořnických 
tričkách (přílohy č. 28 a, b, c/14). 

28. bylo vystoupením kapely Ladislava Weyrostka Druhej dech před Kulturním domem 
zahájeno Čelákovické kulturní léto. Tato kapela hrála také 11. a 26. července, 16. a 29. srpna, Muzika 
v náladě vystoupila 19. července a 23. srpna, Dekameron 2. a Feferon 9. srpna. 
 

ČERVENEC 
 
Počasí: První týden byl příjemně letní, s jasnou oblohou a odpoledními teplotami stoupajícími 

až na 33,33 °C (7.). Studená fronta 9. – 13. přinesla srážky a ochlazení na +25 °C, ale týden od 14. do 
20. byl opět horký: 20. bylo naměřeno 35,56 °C a následující noc byla tropická (+22,78 °C). Poslední 
dekáda byla suchá, s proměnlivou oblohou, ranními teplotami od +15 °C do +19 °C a odpoledními 
maximy mezi +24 °C až +33 °C.   

1. byla zahájena rekonstrukce běžecké dráhy Městského stadionu. Ministerstvo školství 
poskytlo dotaci 12,5 mil. Kč. 

5. koncertovalo na nádvoří Městského muzea kvarteto lesních rohů složené z členů pražských 
orchestrů. Koncert uspořádal SPČM, mj. také jako zakončení oslav svého 10. výročí příloha č. 29/14). 

8. bylo na náměstí umístěno 8 různě tvarovaných laviček zhotovených podle projektu 
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kanceláře TaK Architects, s. r. o., z kovové konstrukce protkané proutím. Součástí některých byly obří 
květináče.  

13. hrál na náměstí Poděbradský Big band Josefa Jíny. 
14. přestřihli představitelé města a zástupci firmy Strabag, a. s., a poskytovatele dotace 

(Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy) symbolickou pásku při slavnostním ukončení 
projektu Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích. Vozovka byla zúžena z 8,5 m na 6 m ve 
prospěch parkovacích stání, byly nově vybudovány chodníky a dvě protilehlé autobusové zastávky. 

30. byl Sboru dobrovolných hasičů předán výsuvný žebřík AZ 37 IVECO Magirus schopný 
dosáhnout výšky 11. patra panelového domu, což odpovídalo výšce nejvyšších domů ve Spojovací ul. 
 

SRPEN 
 
Počasí: Horké léto, při oblačné až zatažené obloze a občasném dešti, vydrželo do 10. Ráno bylo 

od +13 °C do +19 °C a odpoledne +23 °C až +32 °C. Ve 2. a 3. dekádě se odpolední teploty ustálily 
v rozmezí +21 °C až +24 °C, ranní postupně klesaly od +20 °C k +10 °C. S výjimkou bezsrážkových 
dnů od 17. do 23. bylo zataženo s občasným deštěm. 

1. se konala beatboxově-vokální improvizace Ondřeje Havlíka, vystupujícího pod značkou 
en.dru, před Kulturním domem. 

2. se na náměstí sešli občané ke vzpomínce na 100. výročí počátku 1. světové války za účasti 
starostky města PhDr. Zdeňky Tiché a představitelů křesťanských církví ve městě P. Richarda Scheucha, 
Miroslavy Poloprutské a Marshalla T. Browna. Historické zamyšlení přednesl ředitel Městského muzea 
Mgr. David Eisner. 

4. byla dokončena úprava přepadu vody z kašny na náměstí. Lasturovitý trychtýř sestavený 
z 6 dílů žuly, zabraňující rozlévání vody po ploše náměstí, postavila firma Granit Lipnice, s. r. o., podle 
návrhu TaK Architects, s. r. o., autora projektu rekonstrukce náměstí. 

6. se sešlo Zastupitelstvo města. Schválilo smlouvu s TJ Spartak o poskytnutí příspěvku ve 
výši 5,5 mil. Kč na rekonstrukci atletického oválu včetně sektorů na Městském stadionu a žádost o 
dotaci na novou mateřskou školu v Havlíčkově ulici z národních fondů Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy a závazek města spolufinancovat stavbu ve výši asi 15 mil. Kč z rozpočtů města v letech 
2014 a 2015. Zastupitelstvo také schválilo přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na 
zateplení budovy mateřské školy v Rumunské ul. ve výši 7 515 514 Kč. 

16. se konaly 7. pouťové oslavy za účasti asi 1 500 návštěvníků. Nechyběly jízda motorovým 
vláčkem (145 dětí a 227 dospělých) a kočárem (170 osob), na minikoníkovi, na lodích, ukázka lovu 
dravců a výcviku psů připravená cvičištěm BADAFA Klánovice, dále stánky s řemeslnými výrobky a 
maňáskové divadlo Paleček. Knihovna byla otevřena celý den a dětem nabídla poznávací testy o Mexiku 
a výtvarnou dílnu. I letos představil Letecko-modelářský klub modely letadel svých členů. Součástí 
poutních slavností byl také koncert v katolickém kostele Ave Maria v hudební historii s Ondřejem 
Muchou – varhany a Magdalenou Vlasákovou – soprán, jenž představil mj. skladby méně známého 
českého autora Bedřicha Antonína Wiedermanna (příloha č. 30/14). 

30. se asi 180 dětí s rodiči sešlo na 18. ročníku Loučení s prázdninami pořádaném MO 
KSČM na dopravním hřišti ZŠ J. A. Komenského. Hosty byli poslanec JUDr. Stanislav Grospič a 
členové Zastupitelstva kraje za KSČM (příloha č. 31/14) 

30. uspořádal sbor Církve bratrské sportovně-benefiční akci pro získání finančních 
prostředků na stavbu sborového domu. Petr Luhan uběhl za 24 hodin 100 km a M. T. Brown ujel na 
kajaku 120 km. 

30. uspořádal Irish Music Pub 10 ročník hudebního festivalu StatekFest. Vystoupilo Divadlo 
Tichá pošta a kapely One Hot Minute, Steel Heaven ad. (příloha č. 32/14). 

30. bylo ve Spojovací ul. předáno veřejnosti venkovní cvičiště postavené firmou MP Company, 
s. r. o., Pardubice, za 358 644 Kč. Základem cvičení na kovové konstrukci s kruhy a dopadovou plochou 
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z tartanu bylo cvičení s vlastní tělesnou vahou.  
 

ZÁŘÍ 
  
Počasí: Deštivý konec srpna se protáhl do 2. Od 3. do 10. bylo jasno, s vysokými ranními 

teplotami od +12 °C do +19 °C a odpoledními od +19 °C do +28 °C (max. +28,89 °C dne 6.). Od 11. 
vládla proměnlivá oblačnost s občasným deštěm, ranními teplotami směřujícími od +16 °C k +4 °C a 
odpoledními mezi +18 °C až +24 °C. 

1. Rada města schválila smlouvu s firmou ENVIRO – EKOANALYTIKA, s. r. o., Velké 
Meziříčí, o výstavbě vodovodu a přípojek V Prokopě v ceně 2 924 584,56 Kč a jako nejvhodnější 
nabídku na zajištění dodavatele zemního plynu a elektřiny pro rok 2015 schválila nabídku společnosti 
FIN – Servis, a. s., Kladno, za cenu 12 100 Kč. Firma zastupovala město na komoditní burze Kladno. 

5. souhlasila Rada města s opravou kapličky Panny Marie v Ruské ulici Okrašlovacím spolkem 
čelákovickým, o. s., a schválila mu příspěvek na opravu ve výši 19 500 Kč. Důležitá byla smlouva 
s firmou Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY, Ostrava – Hrabůvky, na revitalizaci významné sídelní 
zeleně v intravilánu města Čelákovic za nabídkovou cenu 2 183 010,65 Kč, a to v ul. Na Nábřeží, 
Rooseveltově, Jaselské a v Záluží, v parčíku u Kovohutí a na hřbitově. 

5. a 6. oslavila firma Demoautoplast, s. r. o., 50 let od založení skupiny Safe Demo promítáním 
filmů Vesnice roku a Okresní přebor na náměstí, v obou dnech za účasti asi 400 diváků. 
Spolupořadatelem akce bylo Místní sdružení ODS. 

5. koncertoval zpěvák Voxel v rámci akce Zpátky do škol. 
6. se na zahradě MDDM konal Festival volnočasových aktivit, jenž představil kroužky a kurzy 

připravené nejen MDDM, ale i dalšími organizacemi. 
6. uspořádaly Atletika pro děti, 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků a TJ Spartak v loděnici 

Dětský cyklistický den. 
8. zemřel ve věku 85 let čelákovický občan doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc., dříve pracovník 

katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Byl 
městským kronikářem, podílel se na vydání knihy Polabské město Čelákovice a na vydání dvou svazků 
Kroniky města Čelákovic a jednoho dílu Kroniky obce Sedlčánky. Letos byl oceněn medailí ministra 
vnitra „Za zásluhy o české archivnictví“ (příloha č. 33/14). 

12. – 13. proběhla podzimní výstava zvířat v chovatelském areálu na děkanství. Navštívilo ji 
302 dospělých a 346 dětí. 57 vystavovatelů zde představilo více než 500 exponátů (příloha č. 34/14). 

13. uspořádala Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o., a Skaláci, o. s., na zahradě JAZYKové školy 
v Sedláčkově ul. 107 první bleší trh. Další následoval 18. října (příloha č. 35/14). 

16. ráno před 6. hodinou se v husté mlze stala tragická nehoda v mírném stoupání na silnici 
z Mochova do Čelákovic: Řidič osobního vozu jedoucí z Mochova srazil dva cyklisty – bratry 
z Mochova (45 a 46 let) a ti na místě zahynuli. 

18. byla seniorům žijícím v DPS v Kostelní ul. předána „aktivní zahrada“ jako dárek ke Dni 
seniorů (1. říjen). Byl zasazen dub, zřízeny záhony a opraven závlahový systém. Návrh úprav za 
107 758 Kč zdarma vypracoval arborista Ing. Lukáš Adámek. 

20. připravil na náměstí odbor životního prostředí Městského úřadu vzdělávací akci Smokeman 
zasahuje jako součást Dne pro naše ovzduší. Program připravil Ing. Jiří Horák, Ph.D. a jeho tým 
z Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a RNDr. 
Bohumil Kotlík, vedoucí národní referenční laboratoře pro venkovní a vnitřní ovzduší Státního 
zdravotního ústavu v Praze, jenž přivezl také služební měřicí vůz. Spolupořadateli byly Rodinné 
centrum ROUTA a firma FV Plast, jež poskytla sponzorský dar ve výši 14 tis. Kč. Pro děti byl 
připraven oddechový program, hrála country skupina JenTak. 

20. uspořádalo o. s. Domeček Ve Skále vinobraní Ve Skále s divadelním jarmarkem, kolotočem 
a nabídkou regionálních potravin. Hrála skupina Dekameron. 
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20. zpíval na nádvoří Městského muzea pražský pěvecký sbor Siloe na pozvání SPČM. 
Provedl skladby C. Monteverdiho, L. Krtičky, P. Ebena ad. 

22. uspořádalo město besedu Pozor na šmejdy! s projekcí filmu Šmejdi Sylvie Dymákové. 
Pojem „šmejdi“ se ujal jako označení podvodných prodejců zaměřujících se především na okrádání 
seniorů při prodejních akcích. 

23. předčítal v Městském muzeu ze svých prací spisovatel, dramatik a herec Arnošt Goldflam 
(příloha č. 36/14). Autorské čtení zakončilo projekt pro žáky 4. – 9. ročníku místních základních škol 
„Píšeme povídku pro radost“. 

25. představil Jan Boháček z Roudnice své fotografie sbírek českých kaktusářů v Síni Jana 
Zacha Městského muzea. 

25. besedovali v Městské knihovně amatérští filmaři Danuše a Pavel Kubátovi. 
27. udělila Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů Ing. Zdeňku 

Červinkovi cenu Zlatý Alberto za celoživotní propagaci kaktusů. 30. října mu v Městském muzeu 
k ocenění blahopřáli starosta města a kolegové z klubu. Ing. Červinka, absolvent Agronomické fakulty 
Vysoké školy zemědělské v Praze, pracoval do r. 1990 v JZD Květen Nehvizdy jako agronom a od 
r. 1993 v Městském muzeu Čelákovice jako přírodovědec a kurátor sbírek. První kaktusářský spolek 
inicioval už jako 12letý, další založil v r. 1965 jako součást místní organizace zahrádkářského svazu. 
V roce 1990 byl spoluzakladatelem Svazu českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů a byl 
zvolen jeho prvním předsedou, od roku 1996 byl místopředsedou svazu. Jeho bratr Ladislav, také 
kaktusář, jako odborník v informačních technologiích vypracoval databázi jmen kaktusů s více než 
3 000 species, 50 000 synonym, 18 000 map a 3 000 fotografií. 

27. uspořádalo město seminář o zdravém školním vaření jako odpověď na zájem rodičů o 
pestrou a zdravou stravu ve školních jídelnách. Seminář RNDr. Pavla Suchánka (IKEM Praha) 
moderovala herečka Regina Rázlová. 

27. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy Zvedám své oči k tobě prezentující 
předměty náboženského charakteru ze sbírek Městského muzea - obrazy, textilie, užité umění, drobné 
svaté obrázky ad. (příloha č. 37/14). 

27. uspořádaly Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o., a Skaláci, o. s., dožínkovou slavnost 
s jarmarkem, divadlem a vystoupením skupiny Druhej dech. 

29. schválila Rada města pronájem části domu č. 109 v Sedláčkově ul. Mateřské škole Ekolandia, 
s. r. o., která zde zamýšlela provozovat moderní restauraci zaměřenou na zdravou kuchyni. Výše 
nájemného byla stanovena na 1 450 Kč/m2/rok. 

30. byla ve vstupní místnosti Městského muzea otevřena prodejní výstava obrazů Miloslava 
Vokouna Naše parní lokomotivy v dobách své slávy. Při vernisáži 5. října vystoupili žáci ZUŠ Jana 
Zacha (příloha č. 38/14). 
 

ŘÍJEN 
  
Počasí: Do 6. bylo sice zataženo, ale relativně teplo: ráno od +14 °C do +7 °C a odpoledne 

od+19 °C do +14 °C. Období od 7. do 21. bylo deštivé, ale stále teplé: ranní teploty neklesaly pod 
+8 °C a odpolední stoupaly k +16 °C až +20 °C. Poslední týden měsíce byl sice suchý, ale již chladný: 
ráno bylo od +7 °C po -1 °C (29.) a odpoledne od +12 °C do +7 °C.    

1. zdolal čelákovický občan Ladislav Nosek (nar. 1973) horu Manaslu (8 160 m n. m.) 
v Himálaji. 

2. Rada města schválila smlouvu s Nadací Partnerství Brno o poskytnutí nadačního příspěvku 
10 tis. Kč za výhru v soutěži Cesty městy, kategorie Bodová řešení, kterou získala lávka přes Labe.  

2. Zastupitelstvo města zamítlo zařazení bodu stravování žáků Gymnázia do jednání, jak 
požadovali v emotivním vystoupení někteří rodiče gymnazistů. Schválilo smlouvu s Regionální radou 
regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace na propojení ul. Stankovského se silnicí II/245 
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(do Brandýsa n. L.) rekonstrukcí ul. V Prokopě až do výše 5 889 484,85 Kč a schválilo vyčlenění 
prostředků města na tuto akci až do výše 6 928 805,71 Kč. 

2. uspořádal SPČM v Městském muzeu besedu s investigativním novinářem Jaroslavem 
Kmentou. 

4. se konaly moderované prohlídky funkcionalistické Volmanovy vily. 
4. přednesli v katolickém kostele Drahoslav Gric (varhany) a Karel Chudý (violoncello) 

skladby německých autorů období preromantismu na koncertu pořádaném Spolkem pro varhanní 
hudbu. 

Kampaň před obecními volbami byla pestrá: 3. rozdávali kandidáti ODS pralinky na nádraží, 
4. otevřeli volební stánky na náměstí kandidáti Liberálně ekologické strany, ODS a ANO; Na Statku 
uspořádala strana TOP 09 Vinobraní s burčákem s programem pro děti a s vystoupením souboru písní 
a tanců Dykyta z Přerova nad Labem a s kapelou Jazz Police (příloha č. 39/14). 8. rozdával lídr ANO 
Andrej Babiš koblihy ve vlaku z Lysé nad Labem do Prahy, odpoledne se na náměstí objevili kandidáti 
Úsvitu a ODS do Senátu.  

5. zpívala v Husově sboru skupina Let´s Go! americké spirituály. 
6. uspořádal SPČM v Městském muzeu koncert Naděždy Chrobákové – soprán a Lubomíra 

Dočkala – kytara. 
6. – 10. proběhl tradiční Týden knihoven: K vidění byla výstava „Rodinné poklady napříč 

generacemi“, doprovázená i zapůjčenými rodokmeny, od 56 vystavujících. 7. se konaly besedy se 
spisovatelkou a ilustrátorkou Andreou Popprovou a s Michalem Řezníčkem, ředitelem Státního 
okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem na téma „Kudy ke svým předkům“. 9. byly 
vyhlášeny výsledky literární soutěže na téma „Srdce, ve kterém bydlím“ vyhlášené k 90. výročí narození 
Eduarda Petišky, jíž se zúčastnilo 97 autorů se 107 pracemi. První místa získaly: v dětských kategoriích 
poezie Anna Vartová (Stará Boleslav), prózy Marie Richterová (Čelákovice), v kategorii dospělých za 
poezii i prózu Jana Martiníková (Vřesina u Ostravy).   

8. začalo Městské muzeum prodávat 4. vydání brožury Labská cyklotrasa – Město 
Čelákovice (kolektiv autorů vedený Ing. arch. Janem Ritterem st.). V loňském roce bylo publikaci na 
10. mezinárodním kartografickém festivalu TOURMAP uděleno 2. místo v kategorii Mapy a atlasy 
s turistickým obsahem. 

10. – 11. vybírali občané města z 258 kandidátů 14 volebních stran své zastupitele na volební 
období 2014 – 2018. Z 8 980 zapsaných se voleb zúčastnilo 4 318 voličů, tj. 48,08 %. 

 
 
 
 
 
 
Zastupiteli byli zvoleni (v pořadí podle čísla volební strany): 
 

Číslo 
vol. 

strany 
Volební strana Kandidát 

Pořadí 
na kand. 

listině 

Počet 
hlasů 

2 SNK NAŠE Čelákovice Ing. arch. Renata Fialová 2 387 

3 Česká strana sociálně 
demokratická Petr Bařina 1 299 

4 Komunistická strana Čech a 
Moravy Vladimír Duník 1 389 

5 STAN-PRO Č=PRO 
ČELÁKOVICE 

Mgr. Miloš Bukač 3 709 
5 PhDr. Zdeňka Tichá 1 672 
5 Ing. Aleš Rikl 4 594 
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6 

Občanská demokratická strana 

Ing. Josef  Pátek 1 2 207 
6 Ing. Petr Studnička 2 1 841 
6 Jarmila Volfová 3 1 636 
6 Mgr. Jindra Chourová 6 1 633 
6 Aleš Kužílek 5 1 554 
6 Martin Spilka 8 1 543 

6 Ing. Miroslav Opa, 
Ph.D. 4 1535 

6 Jiří Hanzl 11 1533 
6 Ing. Markéta Reisieglová 7 1488 
6 Milena Přívozníková 10 1487 
6 Petr Kabát 9 1483 
10 TOP 09 Milan Tichý 2 314 
12 

ANO 2011 
Ing. Miloš Sekyra 3 786 

12 Mgr. Marek Skalický 4 753 
12 Ing. Miloš Choura 1 732 

 
Výsledky voleb podle umístění volebních stran: 
 

Pořadí Číslo 
vol. 

strany 

Volební strana Počet hlasů % platných 
hlasů 

Počet 
mandátů 

1 6 ODS 31 665 38,70 11 
2 12 ANO 2011 11 165 13,64 3 
3 5 STAN-PRO Č=PRO ČELÁKOVICE 10 341 12,63 3 
4 4 Komunistická strana Čech a Moravy 5 246 6,41 1 
5 3 Česká strana sociálně demokratická 4 727 5,77 1 
6 2 SNK NAŠE Čelákovice 4 324 5,28 1 
7 10 TOP 09 4 247 5,19 1 
8 11 Zelení a Piráti 2 482 3,03 0 
9 7 Volba pro město Čelákovice 2 337 2,85 0 
10 14 ČELAKOVANDY.CZ-s podporou 

KDU-ČSL 
2 014 2,46 0 

11 8 Liberálně ekologická strana (s podporou 
PTH) 

1 669 2,04 0 

12 1 Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst 1 411 1,72 0 
13 9 DSSS-Za práva občanů 112 0,71 0 
14 13 Strana soukromníků ČR 63 0,80 0 

 
Svůj mandát obhájilo 10 zastupitelů, z členů bývalé Rady města byli znovu zvoleni zastupiteli jen dva. 

10. – 11. volili občané Čelákovic po 6 letech senátora volebního obvodu č. 42 (Kolín). 
 

Č. Kandidát Věk Volební 
strana 

Člen polit. 
strany Povolání, bydliště 

1 Emilie Třísková 52 ČSSD ČSSD 
ředitelka Centra sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady, 
Poděbrady 

2 MUDr. Pavel 
Lebeda 74 Republika bez polit. 

příslušnosti senátor Parlamentu ČR, Kolín 
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3 Mgr. Pavel Kárník 54 TOP 
+STAN TOP 09 ředitel knihovny, Kolín 

4 Ing. Roman 
Škrabánek 47 Úsvit bez polit. 

příslušnosti 

prezident Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur, 
Kolín 

5 Ing. Regina 
Davídková 64 ANO 2011 ANO 2011 ekonomka, Dolní Chvatliny 

6 MUDr. Milan Rak 57 ODS bez polit. 
příslušnosti lékař, Kolín 

7 František Švarc 62 KSČM KSČM strojní zámečník, Radim 
 

V 1. kole nebyl senátor zvolen, v 2. kole 17. – 18. byla senátorkou zvolena kandidátka ČSSD 
Emilie Třísková z Poděbrad. 

 
Výsledky voleb v Čelákovicích a v obvodu č. 42: 

 
1. kolo  

Čelákovice 
2. kolo  

Čelákovice 
1. kolo  

obvod č. 42 
2. kolo  

obvod č. 42 

kandidát 
hlas

ů % poř. hlasů % poř. hlasů % poř. hlasů % poř. 

Třísková 677 24,45 1. 608 44,67 2. 11 111 26,11 1. 10 027 56,24 1. 
Lebeda 51 1,61 7. X x x 1 049 2,70 7. x x x 
Kárník 620 19,64 3. X x x 7 143 16,78 3. x x x 
Škrabánek 260 8,23 5. X x x 3 787 8,90 6. x x x 
Davídková 588 18,63 4. X x x 6 779 15,93 4. x x x 
Rak 732 23,19 2. 753 55,32 1. 7 828 18,39 2. 7 799 43,75 2. 
Švarc 228 7,22 6. X x x 4 750 11,16 5. x x x 

 
Senátních voleb se účastnilo v 1. kole 3 661 z 8 974 oprávněných voličů (40,80 %), ve 2. kole jen 

1 372 z 8 980 (15,28 %). Pro srovnání: Účast ve volebním obvodu č. 42 činila 39,59 % a 15,17 %, 
v České republice 38,62 % a 16,69 %. 

13. schválila Rada města příspěvek 10 tis. Kč na film o Eduardu Petiškovi a jeho rodině 
„Srdce, ve kterém bydlím“, který pro Českou televizi natočí Filmová akademie Miroslava Ondříčka v 
Písku a RIAFILM. 

20. – 24. uspořádala CMC Graduate School of  Business, o. p. s., přednášky a kurzy v rámci 
Týdne vzdělávání dospělých, nekomerční akce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Akce se 
v Čelákovicích konala poprvé. Program připravily CMC, Rehaspring centrum, s. r. o., a Městské 
muzeum v Čelákovicích (příloha č. 40/14). 

28. se u pomníku padlých na náměstí konal slavnostní akt k výročí vzniku Československé 
republiky v r. 1918. Promluvil ředitel Městského muzea Mgr. David Eisner, básně J. Seiferta a K. V. 
Raise přednesli žáci ZUŠ Jana Zacha, květiny k pomníku položili představitelé města a zástupci ODS, 
ANO 2011 a ČSSD. Hrálo dechové trio učitelů ZUŠ Jana Zacha. Odpoledne se k výročí vzniku ČSR 
sešlo ekumenické shromáždění čelákovických křesťanských církví v Husově sboru. 

28. se v Kulturním domě konal slavnostní večer s koncertem u příležitosti státního svátku a 
udělení čestného občanství Věře Gissingové, roz. Diamanové, a Evě Haymanové, roz. Diamantové. 
Hrál Orchestr Bohumíra Hanžlíka s houslistkou Gabrielou Demeterovou. Starostka města PhDr. 
Zdeňka Tichá předala Simonu Haymanovi, synovi E. Haymanové, atributy čestného občanství jeho 
matky. S. Hayman se také zúčastnil pietního aktu u pomníku padlých, byl pozván na radnici, kde se mj. 
zapsal do městské pamětní knihy, a 30. října se v Městské knihovně setkal se spolužáky své matky. Mgr. 
Vratislava Tomášková vyhlásila výsledky soutěže „Firma s otevřenou náručí“, kterou uspořádalo 
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Rodinné centrum Routa a Centrum podnikatelek Polabí. 1. místo získala čelákovická a brandýská 
pobočka Kooperativy, a. s.., 2. místo čelákovická pobočka České spořitelny, a. s., a 3. místo CMC 
Graduate School of  Business, o. p. s. Porota udělila také 3 čestná uznání, a sice Jídelně Popelka, s. r. o., 
mateřské škole Ekolandia a provozovateli lékárny BENU v Čelákovicích firmě S-farma, s. r. o. Cílem 
soutěže bylo ocenit firmy vycházející vstříc matkám s malými dětmi, osobám znevýhodněným nebo 
těm, kteří pečují o své staré rodiče (přílohy č. 41 a, b, c, d/14). 

30. uspořádal Klub kaktusářů v Síni Jana Zacha Městského muzea přednášku zahradníka, 
botanika a cestovatele Ing. Pavla Heřtuse ze Sibřiny „Peru – nadoblačná říše Inků“. 

31. ukončil po více než 43 letech práci faráře čelákovické farnosti církve římskokatolické P. 
Richard Scheuch. Místem jeho dalšího působení byl kostel sv. Ducha v Dušní ul. v Praze. Věřící 
ocenili, že P. Scheuch obnovil výuku náboženství, usiloval o rozšíření biblických znalostí věřících, 
pořádal přednášky o svých cestách po biblických místech Blízkého východu, byl spoluiniciátorem 
ekumenického hnutí v Čelákovicích a podílel se na opravách děkanství, kostela a jeho varhan. 

31. byla veřejnosti předána druhá venkovní posilovna, zřízená za 353 925 Kč v Hájku u 
stadionu UNION (první 31. 8. ve Spojovací ulici). Nabízela cvičení na bradlech, mostu, hrazdách a 
kruzích. 

31. přednášel v Městském muzeu plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., znalec dějin četnictva na 
našem území, o četnících a četnických humoreskách. Informoval o dějinách četnictva, o svém 
podílu na přípravě oblíbeného televizního seriálu Četnické humoresky a o osudech sedlčánského 
četníka Josefa Arazima. 

V dubnu a v říjnu pořádala Farní charita Čelákovice na děkanství tradiční sbírku oblečení pro 
sociálně potřebné občany města a pro humanitární pomoc při katastrofách v tuzemsku i v cizině. 
 

LISTOPAD 
  
Počasí: 1. – 19. převládala zatažená obloha s občasnými srážkami, ranní teploty kolísaly od 

+5 °C do +12 °C, odpolední mezi +8 °C až +17 °C. Od 20. pokrývala město inverze přinášející stabilní 
nízké teploty: ráno bylo od +5 °C do +1 °C a odpoledne od +7 °C do +3 °C.   

1. se Ing. Karel Hanuš stal vedoucím odboru rozvoje města Městského úřadu.  
K 1. ustanovil arcibiskup pražský R.D. JCLic. Mgr. Mikuláše Uličného farářem čelákovické 

farnosti církve římskokatolické. Do úřadu byl uveden 2. listopadu generálním vikářem pražské 
arcidiecéze Mons. Michalem Slavíkem, Th.D.   

5. se poprvé sešlo nově zvolené Zastupitelstvo města a zabývalo se volbou nového vedení 
města. Za kandidáta na funkci starosty města navrhly volební strany SNK NAŠE Čelákovice, ČSSD, 
ODS a ANO 2011 shodně Ing. Pátka, ostatní strany jiného kandidáta nenavrhly. Většinou 16 hlasů z 21 
byl v tajné volbě Ing. Josef  Pátek zvolen starostou města na volební období 2014 – 2018. 
V přestávkách jednání spontánně přicházeli někteří občané novému starostovi blahopřát. ZM dále 
stanovilo počet místostarostů na dva, z toho místostarostu I určilo jako uvolněného. Jediným 
navrženým kandidátem na tuto funkci byl Ing. Miloš Sekyra (nominován ODS a ANO 2011), byl 
zvolen 15 hlasy. Na funkci neuvolněného místostarosty II byli nominováni Ing. Petr Studnička (návrh 
ČSSD, ODS a ANO 2011) a bývalá starostka PhDr. Zdeňka Tichá (návrh STAN-PRO Č=PRO 
ČELÁKOVICE). Dr. Tichá získala 5 hlasů, 16 hlasy byl Ing. Petr Studnička zvolen místostarostou II. 

Na funkce dalších 4 členů Rady města byli navrženi PhDr. Tichá (nominace KSČM a STAN-
PRO Č=PRO ČELÁKOVICE), J. Volfová a Ing. Opa (nominace ODS) a Mgr. Skalický a Ing. Choura 
(nominace ANO 2011). Dr. Tichá dostala v tajné volbě 6 hlasů a nebyla zvolena. Členy Rady města se 
stali Jarmila Volfová (15 hlasů), Ing. Miroslav Opa, Ph.D. (17 hlasů), Mgr. Marek Skalický (16 hlasů) a 
Ing. Miloš Choura (16 hlasů). 

Do čela nově ustavených výborů byli zvoleni Ing. Miroslav Opa, Ph.D. (finanční) a Petr Bařina 
(kontrolní), do čela osadních výborů byli zvoleni staronoví předsedové Petr Kabát (Sedlčánky – 
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Císařská Kuchyně) a Roman Přívozník (Záluží).  
7. uspořádali v Městském muzeu členové SPČM Lenka Weingartová a Jan Volín swingový 

koncert pod názvem „Kočky mají pré“.      
8. proběhla počtrnácté ekumenická soutěž ve znalostech Bible za účasti 7 družstev a 7 

duchovních. Zvítězila 2 družstva Církve bratrské. 
12. schválila Rada města smlouvu s firmou GESTAV, s. r. o., Čelákovice, na dostavbu 

komunikací v Sedlčánkách za 1 264 087,30 Kč. Rada města zřídila 4 komise a jmenovala jejich předsedy:  
• komisi bytovou a sociální, předsedkyně Hana Machálková; 
• redakční radu Zpravodaje města Čelákovic, předseda Ing. Petr Studnička do 30. 6. 2015; 
• komisi bezpečnostní, předseda Martin Rych; 
• komisi pro rozvoj města, předsedkyně Ing. Dana Teichmanová. 

Rada dále vymezila pracovní oblasti svých členů podle jejich odbornosti takto: Mgr. Marek 
Skalický – životní prostředí, vodovody a kanalizace; Ing. Miloš Choura – sociální oblast, majetek města; 
Jarmila Volfová – bytová oblast; Ing. Miroslav Opa, Ph.D. – ekonomika města. 

16. se v Husově sboru konal koncert k Roku české hudby. Varhaník Milan Janoušek a 
tenorista Ondřej Holub představili díla nejen českých klasiků, ale také soudobého autora filmové hudby 
Luboše Fišera.  

17. se v Městském muzeu konalo setkání s aktéry a pamětníky událostí v Čelákovicích 
v listopadu 1989 za účasti 47 návštěvníků. Setkání moderoval a úvodní slovo pronesl ředitel Městského 
muzea Mgr. David Eisner, byly promítnuty také dobové fotografie Josefa Kyncla. Na závěr zazpívali 
účastníci setkání československou státní hymnu – na nádvoří muzea, v kruhu a s rozsvícenými svíčkami 
v rukou (příloha č. 42/14). 

17. se konal jubilejní 40. ročník Večerního běhu městem Čelákovice, a to na odlišné trase 
ulicemi Rumunskou, Sokolovskou, Stankovského, náměstím 5. května, ul. Sedláčkovou, Palackého a 
V Rybníčkách, neboť ul. J. A. Komenského byla rozkopána z důvodu výměny vodovodního potrubí. 
Závody dětských kategorií se konaly 14. v Sadech 17. listopadu.  

20. vystoupil v Městské knihovně Jiří Dědeček s literárním a hudebním programem pro děti a 
večer pro dospělé. 

20. se v Kulturním domě konal vánoční koncert Orchestru Václava Hybše se 
zpěvačkou Věrou Martinovou. 

27. uspořádal Okrašlovací spolek čelákovický, o. s., v Městském muzeu diskusní večer na téma 
znečištění ovzduší v Čelákovicích moderovaný Ing. Janem Topinkou, DrSc., z Oddělení genetické 
ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Pozvání přijali RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., 
z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, doc. Ing. Michal Vojtíšek, Ph.D., z Fakulty strojní ČVUT v Praze 
a RNDr. Pavel Mikuška, CSc., z Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně. 

28. se v Kulturním domě zastavil na svém vánočním turné Janek Ledecký. Zpíval 
s doprovodem pěveckého sboru ZUŠ Jana Zacha. 

29. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy Nebojme se archeologie! Tajemství skrytá 
pod rodinnými domy. Archeologický průzkum muzea na 49 katastrálních územích představil 
archeolog Městského muzea Mgr. Pavel Snítilý, v hudební části vystoupil Zdeněk Baštinec a žáci ZUŠ 
Jana Zacha (příloha č. 43/14). 

29. listopad byl také dnem zahájení adventu ve městě (příloha č. 44/14). Dopoledne mohli 
zájemci v ZUŠ Jana Zacha zhlédnout betlém a divadelní představení Gloria, odpoledne adventní 
jarmark pořádaný Výtvarnou dílnou Labyrint, s. r. o., a o. s. Skaláci v Jazykové škole v Sedláčkově ul. a 
jarmark Ve Skále pořádaný o. s. Domeček Ve Skále. Gymnázium zvalo na tradiční Vánoční setkání, 
MDDM otevřel výtvarné dílny, na pódiu na náměstí zpívali žáci ZUŠ, skupina NEŘEŠ a Světlana 
Nálepková. Večer se v katolickém kostele konal koncert adventní hudby středověku a renesance 
v podání souboru Societas Musicalis (Lucie Vocelová – zobcová flétna, Alena Maršíková a Tereza 
Růžičková – soprán) (příloha č. 45/14). 
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30. proběhla v Městském muzeu vernisáž výstavy baleného cukru Oslaď si svůj život! 
připravená Ing. Marcelou Pohanovou. Své sbírky představily Alena Mrozinská z Čelákovic, Zdena 
Kuchařová z Velimi a Věra Rampová z Lysé nad Labem. O historii výroby cukru hovořil ředitel muzea 
Mgr. David Eisner, jazzové melodie zahráli Petra Kubátová a Petr Vaněk (příloha č. 46/14). 
 

PROSINEC 
 
Počasí: Slabý déšť při teplotách kolem nuly vyvolal 2. – 3. ledovku a ukončil dlouhotrvající 

inverzi. Ledovka přinesla sice nepříjemnosti na silnicích, ale na elektrifikovaných železničních tratích 
způsobila kolaps, protože námraza na troleji zabránila přenosu elektrického proudu. Improvizovanou 
dopravu zajišťovala dieselelektrická lokomotiva, která vozila několik osobních vagonů mezi 
Nymburkem a Prahou. Počasí od 5. do 25. bylo ve znamení zatažené oblohy, občasného deště a 
relativně vysokých teplot, které ráno kolísaly od slabého mrazu po +6 °C a odpoledne od nuly po 
+10 °C. Výjimkou byl velmi teplý 19. prosinec, kdy bylo ráno +12 °C a odpoledne +13 °C. Náznak 
pravé zimy přišel až v posledních 5 dnech roku, kdy nasněžilo asi 10 cm a kdy trochu mrzlo: ráno bylo 
k -7 °C a odpoledne mezi -2 °C až -4 °C.  

1. se klientům po přestěhování z nám. Republiky otevřelo kontaktní pracoviště Úřadu práce 
pro Prahu-východ v ul. Dobrovského č. 25, Praha 7. 

1. se starosta a místostarostové setkali v obřadní síni radnice s nejúspěšnějšími sportovci 
města v roce 2014. 

4. zahájil Spolek přátel čelákovického muzea promítání filmových snímků cyklu Toulky 
Polabím. První tři z dvanácti snímků představily Čelákovice, Lázně Toušeň a dolní Pojizeří. Snímky 
vyrobili v letech 1997 – 98 Ing. Miloš Pulkrábek a Jan Chleboun pod režijním vedením RNDr. Jana 
Králíka, CSc., toušeňského kronikáře, jenž také namluvil průvodní slovo.  

5. uspořádaly mikulášskou nadílku o. s. Domeček Ve Skále se skaláckým svařákem a horkou 
čokoládou i Městský dům dětí a mládeže. 

6. uspořádalo Občanské sdružení míčových kouzelníků na hřišti ZŠ J. A. Komenského 
17. ročník Bohuslav Gambrinus cup - turnaje v bandy hokeji. 

10. schválilo Zastupitelstvo města smlouvu se Státním fondem životního prostředí ČR o 
dotaci ve výši 117 248,80 Kč na revitalizaci významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovic a 
smlouvu se Středočeským krajem o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 
složek IZS na rekonstrukci zásahového hasičského vozidla CAS 25K v maximální výši 475 tis. Kč.  

12. byla po 5 měsících ukončena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. J. A. 
Komenského. 

14. se v Husově sboru konal adventní koncert dívčího souboru staré hudby Alla Breve. 
Bohumír Hanžlík připravil dva vánoční koncerty svého Komorního souboru v Městském 

muzeu (13. a 14.) a koncert velkého Orchestru Bohumíra Hanžlíka v Kulturním domě (16.). 
19. schválila Rada města výši vodného a stočného na rok 2015 ve výši 51,17 Kč/m3, resp. 

37,29 Kč/m3. 
19. začal tradiční prodej kaprů před supermarketem Albert. Rybářství Chlumec nad Cidlinou, 

a. s., nabízelo letos novinku: kapry v 3 cenách podle váhy od 1,2 kg do 6 kg – nejmenší za 69,90 Kč/kg, 
střední za 79,90 Kč/kg a největší za 89,90 Kč/kg. 

Vánoční stromky prodávala společnost ABIES Vysočina, s. r. o., u hypermarketu TESCO. 
Např. smrk pichlavý stál 259,- Kč, borovice černá 449,- Kč. 

20. a 21., a to od 9 do 17 hodin, se na náměstí konaly mimořádné vánoční trhy (příloha 
č. 47/14). 

29. přijelo do Čelákovic asi 80 křesťanů ze Slovinska, Ukrajiny, Itálie, Portugalska a Polska 
v rámci 37. Evropského setkání mladých pořádaného hnutím Taizé. Byli ubytováni v rodinách a ve 
služebním bytě CČsH. Bohoslužby se konaly 30. – 31. v katolickém kostele a v Husově sboru. 
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Městské PF pro rok 2015 nakreslila žákyně ZUŠ Jana Zacha Klára Novotná, graficky ho 
upravila učitelka ZUŠ Jolana Fenclová (příloha č. 48/14). 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

Závěrečný účet hospodaření města v r. 2013 (v tis. Kč): 
Příjmy  Plán Skutečnost 
 Daňové 1190540 130 747 
 Nedaňové 59 592 61 590 
 Kapitálové 2 250 238 
 Dotace 8 711,10 31 587,898 
Celkem  190 093,10  224 162,90 
    
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 182 65 
 Průmyslová odvětví 45 290 44 471 
 Služby pro obyvatelstvo 95 141 89 398,31 
 Sociální věci  2 643 2 784 
 Bezpečnost státu a práv. ochrana 9 398 9 297 
 Všeobecná správa a služby 53 757,10 47 208,66 
Celkem  206 411,10 193 233,97 

 
Rozpočet města na r. 2014 a 2015 (v tis. Kč): 

  2014 2015 
Příjmy Daňové 124 120 140 606 
 Nedaňové 62 337  63 809 
 Kapitálové 1 800 0 
 Transfery 10 202 20 903,8 
 Financování 42 704 55 000 
 Celkem 241 193 280 318,8  
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 130 200 
 Průmyslová odvětví  47 803 35 619 
 Služby pro obyvatelstvo 114 684 140 468 
 Sociální věci 2 767 2 958 
 Bezpečnost státu a právní ochrana 8 992 10 168 
 Všeobecná správa a služby 58 246 84 257,80 
 Financování 8 541 6 648 
Celkem  241 163  280 318,80 

 
Městské byty 
Město vlastnilo na konci roku celkem 702 bytů, z toho 490 v Čelákovicích a 212 v Milovicích. 

V roce 2014 byly prodány pouze 2 byty, a to č. p. 1341 V Prokopě dosavadnímu uživateli za 75 % 
odhadní ceny, tj. za 1 001 517 Kč, a č. p. 1308 V Prokopě obálkovou metodou za 1 721 573 Kč. Město 
prodalo dům č. 53 v Záluží firmě Karel Uhlíř, s. r. o., za 1,6 mil. Kč. Investicemi do bytového fondu 
byly generální opravy kotelen K 40 v Rumunské ul. za 4 264 000 Kč a K 6 v areálu Mateřské školy 
Rumunská za 6 539 000 Kč a také oprava domu č. 1203 v ul. Prokopa Holého, při níž vznikly 2 
podkrovní byty. 
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OBYVATELSTVO 
 
K 1. lednu měly Čelákovice 11 291 obyvatel, k 31. prosinci 11 359 obyvatel, z toho 325 

v Záluží, 712 v Sedlčánkách a 96 v Císařské Kuchyni. V roce 2014 se 334 obyvatel přistěhovalo a 277 
odstěhovalo (+57), narodilo se 133 dětí a 122 občanů zemřelo (+11). Za rok se tedy počet obyvatel 
města zvýšil o 68.  

V matričním obvodu města bylo uzavřeno 68 sňatků (z toho 4 církevní), v Čelákovicích 33 
v obřadní síni Městského úřadu, 5 v Městském muzeu, 1 církevní a 1 na zahradě; dále ve 
Vyšehořovicích 18, v Lázních Toušeni 7, v Mochově 2 církevní sňatky a v Zelenči 1 církevní sňatek. Při 
24 obřadech v matričním obvodu města byl aspoň jeden ze snoubenců občanem města, a to 
v Čelákovicích při 20 obřadech, ve Vyšehořovicích při 2, v Zelenči při 1 a Lázních Toušeni také při 1 
obřadu.  

 
Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu (příloha č. 49/14): 
 

Datum Děti 
celkem 

Hoši Dívky 

25. 1. 13 6 7 
22. 2. 10 4 6 
15. 3. 10 6 4 
12. 4. 10 2 8 
31. 5. 13 5 8 
13. 9. 14 6 8 
22. 11. 16 5 11 
Celkem 86 34 52 
Rok 2013 124 57 67 

 
Statistika rodných jmen přivítaných dětí: 

3x  Adéla, Eliška 
2x Aneta, Anna, Beáta, Julie, Kateřina, Markéta,  Sofie, Veronika, Zuzana 
1x Adelaide, Agáta, Anežka, Barbora, Ella, Ema Blanka,  Emma, Isabella, 

  Karolína, Kristýna, Lenka, Liliana, Linda, Lucie, Michala, Michaela, 
 Nela, Patricie, Radka, Sophia Eva, Stela, Stella, Sylvie, Valerie, Valérie, 
 Viktorie, Yasmina Anna, Zoe Elizabeth 
  
3x Filip, Jakub 
2x Marek, Matěj, Petr, Richard, Vojtěch 
1x Adam, Aleš, David, Denis, Dorian, Jaroslav, Josef, Lukáš, Mikuláš, Oliver, 
 Ondřej, Samuel, Šimon, Štěpán, Tadeáš, Tomáš, Vítězslav, Zdeněk 

 
Při obřadech hráli žáci ZUŠ Jana Zacha vedení učitelem Janem Šturmem a recitovaly děti 

z Mateřské školy Přístavní připravované učitelkou Pavlínou Radovou. 
 
Nezaměstnanost 
Podle Regionálního informačního servisu Centra pro regionální rozvoj ČR bylo ve městě 

registrováno 327 uchazečů o práci, z toho 172 žen. 
 
Pečovatelská služba města Čelákovic  
Mezi poskytované služby patřila pomoc při oblékání, hygieně, podávání jídla a pití, donáška 
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stravy, úklid domácnosti, praní a žehlení a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 
Služba provozovala 2 Domy s pečovatelskou službou, v Kostelní ul. č. 26 (30 obyvatel v 30 

bytech) a v ul. Na Hrádku č. 426 (8 obyvatel v 7 bytech). 
Vedoucí Pečovatelské služby byla Mgr. Václava Snítilá, jež získala Cenu České asociace 

pečovatelské služby v kategorii „Vedoucí zařízení sociálních služeb“. Další oceněnou pracovnicí byla 
Djamila Ryvolová v kategorii „Pracovník v sociálních službách“. 

 
Farní charita Neratovice 
Pracoviště pro okres Praha-východ sídlilo v Čelákovicích, od r. 2014 v budově CMC Graduate 

School of  Business, o. p. s., na náměstí. Vrchní sestrou byla od r. 2013 Bc. Jiřina Žežulová.  
Zdravotní ošetřovatelskou službu (např. odběry biologického materiálu, injekce, infúze, 

rehabilitaci, převazy, přípravu a podávání léků) hrazenou ze zdravotního pojištění vykonávalo 8 
pracovnic. 

Pečovatelskou službu hrazenou klienty zajišťovaly 2 pečovatelky pro Čelákovice, Nehvizdy, 
Vyšehořovice a Mochov (např. donášku oběda, úklid, pomoc při osobní hygieně, praní, doprovod). 
V roce 2014 jí využívalo průměrně 20 klientů. 

 
Občanské sdružení Semiramis  
Nymburské občanské sdružení působilo v 11 městech Mladoboleslavska, Mělnicka a severní 

části okresu Praha-východ. V Čelákovicích se každý pátek dvojice pracovníků zaměřovala na uživatele 
návykových látek v jejich přirozeném prostředí a usilovala o zmírnění dopadů užívání drog na samotné 
uživatele. Vyhledávala problémové uživatele, sbírala odhozené injekční stříkačky, poskytovala zdravotní, 
sociální a trestněprávní informace, usilovala o sociální a zdravotní stabilizaci klientů, vyměňovala 
injekční a další materiál a motivovala uživatele k detoxifikaci a k léčbě závislosti. Prováděla také rychlé 
testování na hepatitidu typu C. Do místních lékáren pracovníci dodávali balíčky s cílem navázat na 
Terénní program nové uživatele drog. 

 
 Statistika roku 2014 

Počet klientů-uživatelů drog 68 
Počet kontaktů s uživateli drog  373 
Průměrný věk klientů programu 30 
Počet nalezených injekčních stříkaček 32 
            z toho Městskou policií 25 
Počet vyměněných injekčních jehel 19 010 

 
Na čelákovické drogové scéně převažovala nitrožilní aplikace pervitinu, terénní pracovníci zjistili 

také užívání heroinu. Drogová scéna byla otevřená, tj. uživatelé se neskrývali a trávili čas na veřejných 
místech. Dlouhodobě byl počet odhozených stříkaček nízký v souvislosti s růstem počtu vyměněných 
injekčních jehel (v roce 2012 bylo vyměněno 11 004 ks). 

Vedoucím Centra terénních programů byl Ondřej Šulc, DiS. (příloha č. 50/14). 
 

DOPRAVA 
 
Vlaky jezdily na trati č. 231 v pracovní dny v půlhodinovém intervalu, o víkendu v hodinovém, 

od 14. prosince i v půlhodinovém. V pracovní dny v Čelákovicích nastupovalo a vystupovalo asi 2 500 
cestujících. 

V silniční dopravě město obsluhovaly autobusové linky č. 405 Brandýs n. Labem-Stará Boleslav 
– Čelákovice – Nehvizdy – Jirny – Úvaly; č. 412 Čelákovice – Mochov – Český Brod – Kouřim; č. 427 
Čelákovice – Vyšehořovice – Kounice; č. 443 Čelákovice – Přerov nad Labem – Sadská. 
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ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 
6. ledna otevřela společnost STINGO Optical Fashion novou prodejnu oční optiky 

v Sedláčkově ul. č. 105. V lednu zavřel Alexandr Kračmar prodejnu nábytku v suterénu Obecního 
domu. 

3. února se odběry krve AeskuLab přestěhovaly ze zdravotního střediska ve Stankovského ul. 
do přízemí budovy CMC na náměstí.  

V březnu byla uzavřena provozovna LR foto v Masarykově ul. č. 188 a na rohu Masarykovy a 
Palackého ul. otevřel Miron Goranov z Říčan prodejnu rychlého občerstvení SIDE KEBAB. 

15. března otevřel Tomáš Bořík v prostorách bývalého second handu v ul. J. A. Komenského  
č. 1061 prodejnu a opravnu jízdních kol.  

23. zahájil Tamtambar v Kostelní ul. č. 43 rozvoz obědů za příznivé ceny pod názvem 
Babiččina plotýnka.  

V dubnu byla místo zrušené drogerie TETA v Masarykově ul. č. 251 otevřena večerka 
podnikatele Van Tinh Nguyen, avšak v červenci byla uzavřena.  

2. června byla v Masarykově ul. č. 96 v prostorách bývalého květinářství otevřena prodejna 
Zlevněnka nabízející potravinářské a drogistické zboží s končícím termínem spotřeby. Vedoucím 
prodejny byl Martin Havel. 

14. června byla otevřena cukrárna Karkadé Jany Kollingerové v zrekonstruované budově na 
rohu Sedláčkovy a Kostelní ulice. Ve vchodu ze Sedláčkovy ul. byl otevřen prodej pečiva, vedoucím byl 
Jaroslav Kollinger. Malé slavnosti spojené s ochutnávkou a dětským programem se zúčastnila autorka 
kuchařek Eva Filipová. 

16. června zahájila činnost prodejna Kouzlo barev a drogerie v Masarykově ul. č. 236, 
v prostorách bývalé drogerie Martina. 

V červnu otevřela Eva Janoušková krejčovský salón v ul. U Podjezdu č. 589. 
V srpnu byla v Masarykově ul. č. 240 otevřena prodejna Od hlavy k patě, vedoucí byla Lenka 

Kubínová. 
31. srpna skončila provoz pizzerie v pasáži U Diamantů. 
15. září byla na adrese Sady 17. listopadu č. 112 (po zrušené prodejně galanterie) otevřena 

prodejna italské dámské módy Sonnini.  
3. října otevřela firma V+J OBUV, s. r. o., Štěpánovice, prodejnu obuvi nazvanou QUICK-

SHOES v Průmyslové ul. č. 2043. 
7. října zahájila firma PATU, s. r. o., Úvaly, prodej nábytku v suterénu Obecního domu. 
3. listopadu se otevřel obchod Květiny NB Natálie Baslové v Masarykově ul. č. 251. 
Od 19. listopadu bylo možno navštívit Bioobchůdek – zdravá výživa v Sedláčkově ul. č. 108 

v prostorách po bývalé prodejně Gasolina. Vedoucím byl Lukáš Zíka. 
V prosinci se otevřela vinotéka Zlatá réva v Masarykově ul. č. 244 na místě bývalého pekařství 

Kopecký. V Mycím centru K. Uhlíř, s. r. o., v Záluží byla zřízena čerpací stanice nafty a naturalu 
umožňující platbu v hotovosti, nebo platební kartou v automatu. 

 
VÝSTAVBA 

 
Investiční akce (uvedené finanční náklady byly uhrazeny v r. 2014): 
Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích březen – květen STRABAG, a. s., Praha. 

15 867 000 Kč, dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS Střední Čechy 
6 141 144 Kč.  

Úprava budovy Mateřské školy Rumunská 1477 – 793 000 Kč. 
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe – 42 053 000 Kč, z toho dotace 9 999 222,59 Kč. 
Vodovodní řad o délce 350 m a 40 přípojek k domům č. 1305 – 1344 V Prokopě – 
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2 636 000 Kč. 
Osvětlení lávky a připojovacích cest, firma RYBÁŘ stavební, s. r. o., Mělník – 1 083 000 Kč. 
Veřejné osvětlení v Záluží, firma RYBÁŘ stavební, s. r. o., Mělník – celkové cena 6 257 000 

Kč, z toho 2 912 000 Kč bylo uhrazeno v r. 2013. 
Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu, firma GESTAV s. r. o., 

Čelákovice – 1 462 000 Kč. 
Oprava kanalizace a výměna vodovodu v ul. J. A. Komenského, firma HALKO stavební 

společnost s. r. o., Kolín 2 – Nová Ves I – 8 251 000 Kč. 
Investicemi do bytového fondu byly generální opravy kotelen K 40 v Rumunské ul. za 

4 264 000 Kč a K 6 v areálu Mateřské školy Rumunská za 6 539 000 Kč a také oprava domu č. 1203 
v ul. Prokopa Holého za 5 581 000 Kč, při níž vznikly 2 podkrovní byty (částka 927 000 Kč byla 
uhrazena v r. 2013). 

 
Soukromá výstavba 
V roce 2014 bylo zkolaudováno 6 nových rodinných domků a postaven 1 byt v Průmyslové 

zóně Jih. 
Původní zástavba města:  
 Vořechovka č. 144 v Záluží (2 byty). 
Nové obytné zóny:  
 Pod Přerovskou cestou: Lidická č. 1851; 
 Sedlčánky: Smetanova č. 288, Na Výsluní č. 161; 
 V Rybníčkách: Pod Skalkou č. 1978, Jana Kamaráda č. 1976;  
 Průmyslová zóna Jih: Průmyslová č. 1956. 
Firma Pekařství Jaroslav Kollinger, s. r. o., zrekonstruovala objekt č. 196 v Sedláčkově ul. na 

prodejnu pečiva a cukrárnu. 
 

BEZPEČNOST 
 

Městská policie 
Sbor pracoval v plném počtu 13 strážníků včetně velitele Radka Fedačka. Hlídkovou činnost 

vykonával nejen v Čelákovicích, ale i v Lázních Toušeni, Mochově a od 1. 1. 2014 také v Přerově nad 
Labem. K dispozici měl vozidla Dacie Logan MCV a Škoda Roomster. 

Strážníci odchytili 74 zvířat, která vrátili majitelům, nebo je předali do smluvního útulku VELAS 
v Lysé nad Labem. Strážníci řešili 1 298 přestupků a vybrali 729 500 Kč na pokutách (z toho 
492 000 Kč od řidičů na základě měření rychlosti radarem). Zadrželi 13 pachatelů trestné činnosti a ve 
204 případech asistovali Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a lékařské službě první pomoci. 
Bezpečnostní situaci ve městě nejvíce ovlivňovaly krádeže motorových vozidel a vloupání do nich, 
vloupání do objektů a poškozování cizí věci. 

 
Městský kamerový a dohlížecí systém 
Pracovalo zde 5 zaměstnanců v čele s vedoucím Alešem Chvojkou. Přibyly nové kamerové body 

na náměstí a v nové zástavbě na jižní straně náměstí, čímž počet kamer ve městě dosáhl jedenácti. 
 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
V roce 2014 vyšetřovalo 283 trestných činů (loni 339), z nichž 43 % se podařilo objasnit. Patřilo 

sem mj. 73 krádeží, 49 vloupání do objektů a 18 vloupání do motorových vozidel. Policisté řešili 847 
přestupků, z toho 581 v dopravě, 114 majetkových deliktů a 23 případů v oblasti alkoholismu a 
toxikomanie. 

Vedoucím oddělení byl npor. Bc. Michal Gecko. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2014 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 
v 

(mm) 

Sněhu  
napadlo 

(cm) 
leden +1,5 -13,7 (26.) +13,0 (8.) 45,0 28,5 10 
únor +3,7 -3,2 (12.) +12,2 (24.) 91,1 3,9 0 
březen +7,7 -2,6 (9.) +23,4 (21.) 162,8 32,4 0 
duben +11,8 -1,9 (17.) +23,4 (24.) 183,3 23,3 0 
květen +13,8 +0,3 (5.) +29,4 (23.) 180,1 102,7 0 
červen +17,9 +6,4 (1.) +34,8 (10.) 246,5 21,0 0 
červenec +21,7 +9,8 (1.) +35,5 (20.) 250,2 51,7 0 
srpen +18,1 +5,8 (25.) +34,1 (10.) 149,2 43,9 0 
září  +15,8 +2,9 (24.) +28,6 (6.) 139,2 71,3 0 
říjen +11,2 -1,4 (29.) +22,9 (9.) 72,3 41,4 0 
listopad +7,2 -1,6 (26.) +16,2 (5.) 21,7 16,0 0 
prosinec +3,6 -8,8 (30.) +12,9 (19.) 26,7 30,9 10 
Celkem +11,17 - - 1568,1 467 20* 
Celkem 
2013 

+9,56 – – 1530,5 745,8 61* 

*Sněhové srážky jsou z hlediska obsahu vody započteny ve srážkách celkem. 
 
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 8 0 0 0 
květen 0 6 0 0 
červen 0 4 7 0 
červenec 0 13 13 0 
srpen 0 5 5 0 
září 0 5 0 0 
prosinec 7 0 0 0 

Pozn. V únoru, březnu, dubnu, říjnu a listopadu nebyly tyto dny zaznamenány. 
V teplotně nadprůměrném a výrazně suchém roce byly zaznamenány výrazné odchylky od 

dlouhodobého normálu: Kromě května, června a srpna byly všechny měsíce teplotně nadprůměrné; 
extrémně suché byly únor, duben, červen, srpen a listopad.  
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Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2014: 
(Ve srovnání s dlouhodobým průměrem pro Středočeský kraj.) 
 

Měsíc Teplota: 
odchylka 
od prům. 
teploty 

Srážky: odchylka 
od prům. množství 

leden +3,5 °C  
únor +4,1 °C -26,1 mm (-87 %) 
březen +4,3 °C  
duben +3,7 °C -19,7 mm (-46 %) 
květen  +32,7 mm (+47 %) 

červen  -54 mm (-72 %) 

červenec +3,9 °C -20,3 mm (-28 %) 
srpen  -29,1 mm (-40 %) 
září +2,2 °C +25,3 mm (+55%) 

říjen +2,6 °C  
listopad +3,9 °C -24 mm (-60 %) 
prosinec +3,8 °C  
2014 +2,97 °C -123 mm (-20,8 %) 

 
 Na podzim roku 2014 byla provedena generální oprava víceúčelového hřiště pro veřejnost mezi 

bytovými domy V Prokopě. Zakázku vyhrála firma Sportservis z Prahy-Horních Počernic s nabídkou 
1,65 mil. Kč. Bylo postaveno nové oplocení, na stávající asfaltový povrch byly položeny plastové kazety 
Bergo a hřiště bylo vybaveno brankami, sloupky a sítěmi pro míčové hry. Dále byla v sousedství hřiště 
instalována nová dvouhoupačka pro nejmenší náklady (příloha č. 51/14). 

 
Povodí Labe, s. p. 
Od ledna do dubna opravovalo Povodí Labe jez, jezovou lávku, jezové věže, pilíře, 

elektroinstalaci a velín, celý rok se průběžně udržovaly a upravovaly břehy a břehové porosty. Od 
29. září do 27. října byla při plavební odstávce a snížené hladině vody opravena břehová dlažba při ústí 
Čelákovického potoka, pročištěno koryto odpadního kanálu z mlýna a opraveny některé díly plavební 
komory. 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
Zahájení školního roku 2013/14 v mateřských, základních a středních školách popisují 

následující údaje poskytnuté školami na začátku září 2013: 
 

 MŠ 
Přístavní 

333 

MŠ 
Rumun-
ská 1477 

MŠ  
J. A. 

Komen- 
ského 1586 

MŠ 
 Větrníček 

ZŠ 
 J. A. 

Komen-
ského 414 

 

ZŠ 
Kostelní 

457 

ZŠ 
 Větrník 

Kapacita 95 200 168 20 700 650 100 
Učebny 5 8 7  38 26 4 
Třídy 5 8 7 1 27 27  
Žáků 95 200 168 35 647 533 10 
Škol.družina --- --- ---  270 180 10 
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Pedagogové* 8 16 15 3 48 40 3 
Ostatní zam. 5 12 9  21 13  
Příspěvek 
rodičů měs. 

350,- 450,- 450,- 1 100 –  
6 000 Kč 

180,- 
družina 

150,- 
družina 

 

Žáků v jídelně 60+35 200 168  472** 403***  
Strava den Kč 32,- 32,- 32,- 75,- --- ---  
Cena oběda 
Kč 

--- --- --- 45,- 24/26 23/25  

 
 ZUŠ 

 Jana Zacha 
Gymnázium SOŠ a SOU 

TOS 
VOŠ a SZŠ 

MILLS, s. r. o. 
Kapacita 855 400 --- --- 
Učebny x 21 21 9 
Třídy --- 12 --- --- 
Žáků 855 243 207 496 
Pedagogové* 38 --- 23 55 
Ostatní zam. 3 --- 6 --- 
Žáci jídelna --- 52 v jídelně 

ZŠ J. A. 
Komenského 

V jídelně ZŠ 
 J. A. 
Komenského 

--- 

Cena oběda 
Kč 

--- 26,- /28,- 28,- --- 

*Počty uvedeny ve fyzických osobách. 
**Včetně Mateřské školy, Gymnázia, závodního stravování a docházejících celkem 694 strávníků. 
***Včetně Gymnázia a závodního stravování 512 strávníků. 

 
Mateřská škola Přístavní 333 
V hlavní budově měla ve 3 třídách 60 dětí, na detašovaném pracovišti v budově ZŠ J. A. 

Komenského 2 třídy s 35 dětmi. Z 34 předškoláků přešlo do 1. ročníku základní školy 28 dětí. 
Školka uspořádala výlety do Parku Mirakulum v Milovicích a do dendrologické zahrady 

v Radonicích. Slavil se masopust, Velikonoce, den čarodějnic, Mikuláš i Vánoce, konaly se výtvarné 
dílny, cvičil se aerobik i jóga. Ve školce pracovala také logopedická asistentka odstraňující lehčí řečové 
vady.  

Děti tradičně vystupovaly na vítání nových občánků na radnici a v kulturním programu pro 
Smíšenou organizaci zdravotně postižených. 

Ředitelkou školy, v níž pracovalo 7 učitelek, byla Jaroslava Dušková. 
 
Mateřská škola „Mateřídouška“ Rumunská 1477 
Ředitelkou školy s 8 třídami pro 200 dětí byla Dagmar Horáčková. 
 
Mateřská škola J. A. Komenského 1586 
Ředitelkou školy se 7 třídami pro 168 dětí byla Hana Henyšová. 
 
Mateřská škola Ekolandia, s. r. o. 
V soukromé školce se 4 pedagogové starali o 10 dětí v běžné třídě a o 10 dětí v tzv. lesní školce, 

v níž děti trávily většinu času v přírodě v okolí města. Součástí programu školky byl pravidelný 
odpolední anglický kroužek. Za péči o dítě ve všech pracovních dnech měsíce hradili rodiče 6 000 Kč a 
48 Kč za každý oběd. Ředitelkou školky a jednatelkou společnosti byla Mgr. Jana Teichertová. Součástí 
společnosti byla školka v Brandýse nad Labem se 3 třídami a kuchyně v Sedláčkově ul. č. 48 dovážející 
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obědy do institucí a škol. Od března vařila také jídla vyhovující bezlepkové dietě. 
 
Základní škola Kostelní 457 
I. stupeň školy s 15 třídami a jednou speciální navštěvovalo 331 žáků, II. stupeň s 9 třídami 202 

žáků, celkem 533. Kapacita školy činila 650 a školní družiny 180 žáků. Z 5. ročníku odešlo na osmileté 
gymnázium 15 žáků a na šestileté gymnázium 1 žák; povinnou školní docházku ukončilo 41 žáků, kteří 
začali studovat čtyřleté gymnázium (1), střední odborné školy (28) a střední odborná učiliště (12). 
Učitelský sbor byl z 84,15 % aprobovaný. 

Škola se účastnila projektu Technické univerzity v Liberci a SVÚM Čelákovice „Most 
vzdělávání, vědy a praxe“ zaměřený na popularizaci technických věd mezi žáky 8. ročníku. V soutěžích 
zaznamenala škola některá výborná umístění – Jarmila Fialová byla druhá v okresním kole Matematické 
olympiády, kategorie Z 5, žáci II. stupně získali 2. místo v okresním kole florbalového turnaje. 

Ředitelkou školy s 36 učiteli byla Mgr. Jaroslava Burkertová, zástupkyní ředitelky Mgr. Ivana 
Sekyrová. Předsedkyní 9členné školské rady byla učitelka školy Mgr. Lenka Šudová. 

 
Základní škola J. A. Komenského 414 
Škola měla 647 žáků, z toho 434 v 18 třídách I. stupně a 213 v 9 třídách II. stupně. Do školní 

družiny docházelo 270 dětí z 1. – 5. ročníku. Kapacita školy činila 700 žáků, kapacita školní družiny 350 
žáků. Na osmileté gymnázium odešlo 28 z 86 žáků 5. ročníku. Ze 40 absolventů 9. ročníku odešli 2 žáci 
na čtyřleté gymnázium, 27 žáků na střední odborné školy a 11 žáků na střední odborná učiliště. 

Škola nabízela v 7. – 9. ročníku volitelné předměty: cizí jazyky, výtvarné techniky, chemická 
praktika, kurz finanční gramotnosti, praktika ekologie a základy administrativy. 

Žáci si vybírali z bohaté nabídky mimoškolních aktivit – cizí jazyky, pěvecký kroužek, 
mažoretky, počítače, keramika, sport, vaření aj. Obdobné kurzy nabízela i školní družina. 

Ve vědomostních soutěžích uspěl žák 5. roč. Válek – v okresním kole Pythagoriády obsadil 
dělené 1. – 5. místo. Dlouhodobě výborné výsledky ve sportovních soutěžích potvrdili žáci i letos: 
První místa obsadili v okresním kole v duatlonu, v Poháru rozhlasu v Houšťce, ve Večerním běhu 
městem Čelákovice, při Vánoční laťce a Vánočních přeborech v plavání. 

Ředitelkou školy s 35 učiteli a 9 vychovatelkami byla PaedDr. Alena Pechalová, zástupkyní 
ředitelky Mgr. Eva Kadlečková, Mgr. Miloš Bukač a Ing. Vilma Michelčíková. Předsedkyní 9členné 
školské rady byla Bc. Eva Bartošová. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha 
Školu navštěvovalo celkem 853 žáků vzdělávajících se v 4 oborech (pro srovnání: Ve školním 

roce 2008/09 měla škola 707 žáků): 
 

Obor Žáků Absolventů Učitelů Školné/měs. 
Hudební 526 28 32 240 Kč 
Výtvarný 164 7 2 200 Kč 
Taneční 118 7 2 180 Kč 
Literárně-dramatický 47 4 2 160 Kč 

 
Škola vedla 7 kolektivních hudebních těles a dva pěvecké sbory. 
Všechny obory nabízely studium v přípravném ročníku a v I. a II. stupni, hudební obor nabízel 

STUDIO pro předškoláky a možnost studia pro dospělé (1 žák). 
Škola měla 2 pobočky, a sice v budovách základních škol v Zelenči (100 žáků) a v Šestajovicích 

(65 žáků). 
Žáci svými výsledky v uměleckých soutěžích dokládají vysokou úroveň výuky v této škole. 
V národní soutěži ZUŠ ve hře na klavír obsadili ve svých kategoriích 1. místo Robert Latýn a 
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Robin Böhm, 2. místo Lucie Latýnová. Všichni jmenovaní dostali také Cenu za interpretaci skladby. 
V soutěži Prague Junior Note zvítězila v kategorii nejmladších Lucie Latýnová a v III. kategorii i jako 
absolutní vítěz Robin Böhm. V krajském kole národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru získali 2. místo 
Lenka Dvořáková a Josef  Vacek, ve hře na housle Adéla Muráriková. Orchestr Tři + tři vyhrál krajské 
kolo v kategorii jazzových a ostatních orchestrů. 

Ve výtvarném oboru zvítězili tito žáci: M. Kořínek („Komenský a my“), K Venerová („Příroda 
kolem nás“), a M. Zouharová a A. Svobodová („Pohádková knížka Třídilka“). 

Žáci i učitelé školy se dlouhodobě podílejí na kulturních akcích města (viz měsíční zápisy). 
Vystupovali na pravidelných koncertech hudebního oddělení a Komorního orchestru Bohumíra 
Hanžlíka, výchovných koncertech pro školy, divadelních a loutkových představeních, předtančeních na 
společenských akcích, pořádali výtvarné výstavy v ZUŠ a v Městském muzeu, vystupovali při vítání 
občánků a účastnili se Muzejní noci, adventního programu a Svatojánské divadelní pouti. 

Ve škole pracovalo 38 učitelů, z toho 13 na pobočkách. Ředitelkou školy, člena Asociace 
základních uměleckých škol České republiky, byla Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, zástupcem 
ředitelky Jan Bláha. 
 

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 
Škola měla 242 žáků, z toho 38 ve 4 třídách čtyřletého studia a 204 žáků v 8 třídách osmiletého 

studia. 28 žáků závěrečných ročníků úspěšně složilo maturitní zkoušku. Na škole působilo 28 pedagogů 
(20,6 úvazku). 

Mezi výrazné úspěchy ve vědomostních soutěžích patřila vítězství Josefa Kadlece (7. A) 
v krajských kolech Fyzikální olympiády, kategorie B, a Chemické olympiády, kategorie B. Trojice žáků 
6. A Peter Bajus, Patrik Šimonek a Jindřich Špaček získala 3. místo v celostátním kole soutěže Finanční 
gramotnost, kategorie II., a dívčí družstvo Anna Cieslarová, Lenka Hladíková, a Sabina Pavlíková 
3. místo v celostátním kole soutěže Sapere – vědět, jak žít, kategorie III. 

Škola pořádala 16 kroužků pro veřejnost (kurzy jazykové a k přípravě na přijímací zkoušky) a 11 
okresních kol vědomostních soutěží. Na začátku prázdnin otevřela 4denní výtvarnou dílnu. 

Ředitelkou školy byla Ing. Mgr. Lenka Pehrová, zástupcem ředitelky PhDr. Mirko Nosek. V čele 
6členné školské rady byl Mgr. Jaromír Čížek do 6. 5. 2014, kdy rezignoval.  

 
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o. 
Ve školním roce 2013/14 se v 19 třídách vzdělávalo 248 žáků, a to ve studijních oborech 

Kosmetické služby, Ekonomika a podnikání, Sociální péče se zaměřením na pečovatelskou činnost, 
Sociální péče se zaměřením na sociálněsprávní činnost, Sociální činnost, Mechanik seřizovač, Mechanik 
seřizovač – Mechatronik, Podnikání (denní i dálkové) a v učebních oborech Truhlář, Strojní mechanik 
(zámečník), Nástrojař, Operátor skladování a Kadeřník. Maturitní zkoušky jaro: 45 žáků, z nich 17 
prospělo, podzim – 16, 9 prospělo. 

2. místo v soutěži o nejlepší prezentaci školy na veletrhu středních škol Řemesla 2014 na 
výstavišti v Lysé nad Labem.  

Jednatelkou a ředitelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, jednatelem Ing. Karel Šrimpl a 
ředitelkou školy Ing. Ivana Němečková. Na škole působilo 22 učitelů. Zřizovatelem školy je firma 
TOSBOHEMIA, a. s., Tábor. 

 
Vyšší odborná škola, střední škola, základní škola a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky MILLS, s. r. o. 
 Vyšší odborná škola měla 286 studentů v 3 oborech v denním a v kombinovaném studiu: 
Diplomovaný farmaceutický asistent (11 + 70), Diplomovaný zdravotnický záchranář (32 + 96) a 
Sociální práce (17 + 60). Střední škola měla v dálkovém studiu oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika celkem 210 žáků. 
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Statutárními zástupci školy byly jednatelky PaedDr. Michaela Myšková a PaedDr. Monika 
Montfortová, ředitelkou školy byla PaedDr. Monika Montfortová. 

 
Městský dům dětí a mládeže 
Uspořádal 3 dvoutýdenní tábory v Miličíně, v Ostrém u Blatné a ve Vojtově Mlýně a tábor 

turistického oddílu Medvědi v Čestíně u Kácova. Jako vždy vyjel autobus k Černému moři do kempu 
v Kitenu v Bulharsku. O jarních prázdninách nabídl MDDM nelyžařský pobyt v Horní Malé Úpě a 
příměstský tábor nazvaný „Divadlo se vším všudy“.  

Taneční kroužky získaly umístění v mnoha amatérských soutěžích, např. v Poděbradské 
symfonii skupina Lentilky (dívky 10 – 12 let) 3. místo a skupina Flash (dívky 12 – 15 let) 2. místo; 
Lentilky v soutěži O cenu města Neratovic zvítězily v kategorii amatérů a postoupily mezi profesionály, 
kde získaly 2. místo. 

MDDM vedl 63 zájmových útvarů s 793 účastníky, z nichž bylo 141 dětí do 6 let, v oborech 
sport a turistika, výtvarné kroužky a kurzy, estetika a vzdělávání, jazykové kurzy, přírodověda a ekologie, 
kluby a další činnosti. Novinkou školního roku byly artefiletika, break dance a chovatel koní. 

Ředitelkou MDDM byla Ing. Alena Zradičková (příloha č. 52/14). 
 

CMC Graduate School of  Business, o. p. s. 
Škola nabízela několik typů vzdělávacích programů: veřejné kurzy (např. Řízení lidských zdrojů, 

Finanční analýzy), připravila školení na zakázku velkých firem pro jejich zaměstnance, školila pedagogy 
v rámci projektů podporovaných z fondů EU, nabízela studium pro manažery z veřejné správy (Master 
of  Public Administration). 

Jako partner Světového ekonomického fóra (WEF) spolupořádala v září konferenci 
„Konkurenceschopnost ČR 2015: Strategie jejího zvyšování“ (ve spolupráci s Vysokou školou 
ekonomickou a Českou manažerskou asociací). 

Škola i letos podpořila částkou 10 tis. Kč Dětský domov v Milovicích, pracovníci školy domov 
navštívili s dárky při Dnu dětí a při mikulášské besídce. 

Výkonným ředitelem školy byl Ing. Tomáš Janča, MBA. 
 

KULTURA 
 
Městská knihovna 
Rok 2014 byl pro tuto významnou kulturní instituci také připomínkou 150. výročí první zmínky 

o veřejné knihovně v Čelákovicích. Bohatá nabídka programů pro veřejnost je popsána v měsíčních 
zápisech. 

Počet výpůjček dosáhl v tomto roce rekordu: čtenáři si půjčili 102 572 svazků, z toho 10 071 
časopisů, v dětském oddělení 27 263 svazků a na pobočkách V Prokopě a v Sedlčánkách 2 781 svazků. 
Knižní fond obsahoval 66 233 svazků; nově bylo zapsáno 2 805 a odepsáno 70 svazků. Knihovna 
odebírala 48 titulů časopisů v 52 výtiscích. Depozitář v Obecním domě uchovával přes 10 tis. titulů a 
starší ročníky periodik. Rekordní byl také počet registrovaných čtenářů, a to 2 151, z toho 713 dětí do 
15 let. Knihovnu navštívilo 45 204 hostů, pro knihu přišel rekordní počet 27 998 čtenářů, dále 12 390 
zájemců pro on-line služby a 4 816 zájemců na 156 kulturních a vzdělávacích akcích, mezi něž patřily 
mj. besedy o spisovatelích, ilustrátorech pro žáky ZŠ nejen z města, ale i z Jiren, Nehvizd, Mochova, 
Zelenče, Milovic a Vyšehořovic. Novinkou byl od září 2014 „English Corner“ – 2x měsíčně anglické 
čtení pro děti v podání rodilého mluvčího Lyla Frinka. 

Nový publikační a redakční systém webových stránek poskytoval přístup do on-line katalogů a 
osobního čtenářského konta, v němž si čtenář mohl žádanou knihu rezervovat nebo prodloužit dobu 
výpůjčky. Knihovna byla zapojena do koordinované dotazovací služby českých knihoven „Ptejte se 
knihovny“ a do Meziknihovní výpůjční služby, jejímž prostřednictvím bylo 55 knih odesláno a 381 knih 
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získali místní čtenáři.  
Knihovna byla členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sekce veřejných 

knihoven a Klubu dětských knihoven. Pracovalo zde 9 odborných pracovnic (7,75 úvazku), ředitelkou 
knihovny byla Soňa Husáriková (příloha č. 53/14). 
 

Městské muzeum 
mělo své prostory ve třech budovách: Ve tvrzi byly umístěny stálé expozice (archeologická, 

historická a přírodovědná), odborná pracoviště a výstavní síň, v Rybářské ul. č. 156 archeologická 
laboratoř a další depozitáře a v Kostelní ul. č. 22 expozice Čelákovické košíkářství, otevřená od května 
do října. 

Muzeum spravovalo Archeologickou sbírku Městského muzea a Sbírku Městského muzea, jež se 
dále dělí na podsbírku historickou a přírodovědnou. Obě sbírky jsou evidované v Centrální evidenci 
sbírek při Ministerstvu kultury ČR. Sbírka Městského muzea měla v historické podsbírce 133 189 a 
v přírodovědné podsbírce 106 197 evidenčních čísel, Archeologická sbírka Městského muzea 
obsahovala 318 384 evidenčních čísel. 

Muzeum provádělo archeologický průzkum na 49 katastrálních územích v regionu ohraničeném 
na severu Mečeříží, na západě Dřísy a Zelenčí, na východě Starou Lysou a na jihu Slušticemi. V tomto 
roce sledovalo 290 staveb a v 11 případech muselo provést záchranný archeologický průzkum. Největší 
z nich se uskutečnil při skrývce asi 1 000 m2 půdy ve Svémyslicích, při níž bylo identifikováno 39 
pravěkých objektů. 

Muzeum uspořádalo 14 výstav (z toho 2 byly zahájeny již loni) a 10 vernisáží výstav. Muzeum 
navštívilo celkem 7 518 osob, z toho 1 228 se účastnilo komentovaných prohlídek a osvětových 
přednášek pořádaných převážně pro školy. 

Bylo prodáno 2 005 vstupenek v hodnotě 28 010 Kč. Místní školy měly vstup zdarma stejně 
jako návštěvníci Muzejní noci, Svatojánské divadelní pouti, zahájení adventu a vernisáží výstav. Ceny 
vstupenek jsou trvale velmi nízké: do expozic za 10 a 20 Kč, na výstavu a do košíkářské expozice za 10 
a 15 Kč. 

V Muzeu se konalo 5 svatebních obřadů, 3 školy zde předaly vysvědčení svým absolventům. 
Ředitelem muzea, v němž pracovalo 17 zaměstnanců s přepočteným úvazkem 13,825, byl Mgr. 

David Eisner (příloha č. 54/14). 
 

Kulturní dům 
V Kulturním domě se konalo mj. 13 plesů, 10 externích divadelních představení, 21 koncertů, 

13 dětských představení a 13 tanečních kurzů. 279 akcí pro veřejnost se zúčastnilo 23 010 návštěvníků. 
Dařilo se rozšířit programovou nabídku a zvýšit počet akcí. Zcela vyprodané byly koncerty skupiny 
Wohnout, Jasná páka a koncert Janka Ledeckého. Vystoupili zde také mj. Ivo Jahelka, Moravanka Jana 
Slabáka a skupina Turbo. Dramaturgie Kulturního domu usilovala o multižánrovost a o uvádění 
programů pro všechny generace. Novinkou byl elektronický předprodej vstupenek. 

Pod hlavičkou KD působil orchestr Veselinka a divadelní spolek J. K. Tyl. V budově KD sídlili 
nájemci – Taverna Athény, Textil Vaňous, Autoškola Báša a prodejna hraček Axtor. 

Ředitelem Kulturního domu byl Mgr. Tomáš Staněk (přílohy č. 55 a, b/14). 
 
Divadelní soubor J. K. Tyl 
15členný soubor měl na repertoáru dětská představení „Sněhová královna“ (premiéra sezony) a 

„O měšci, botách a jablíčku“. Sehrál 17 představení v Čelákovicích, Lázních Toušeni, Louňovicích, Bělé 
pod Bezdězem, Přerově nad Labem a v Mochově. V ZUŠ v zimě spolupráce na inscenaci loutkových 
představení. 11. května získal na soutěžní přehlídce „Dospělí dětem“ v Havlíčkově Brodě cenu za akční 
scénografii a doporučení pro postup do celostátní přehlídky „Popelka Rakovník“ konané 12. listopadu 
(doporučení získal počtvrté v posledních 6 letech). Režie Božena Vítovcová. 
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SPORT  
 

Členská základna sportovních klubů k 15. 12. 2014: 
 do 18 let dospělí celkem 
TJ Spartak 184 245 429 
z toho aerobic 8 5 13 
atletika 107 9 116 
basketbal 9 1 10 
box  5 5 
kulturistika  41 41 
nohejbal 24 36 60 
sport pro všechny 7 74 81 
stolní tenis 9 18 27 
šachy 20 15 35 
turistika  41 41 
SK Union 160 150 310 
Tenisový klub 62 116 178 
Volejbalový sportovní klub 102 125 227 
Aerobic Studio Čelákovice, o. s. 90 8 98 
SK karate Dragon Čelákovice, s. p. 90 12 102 
AVZO TSČ, o. s. 15 14 29 
Basketbal Čelákovice, o. s. 63 37 100 
ASK ORKA florbal 345 81 426 
FBC Čelákovice 79 51 130 
AKTRA.cz, z. s. 67  67 
1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků 23 46 69 
z toho vodáci 18 13 31 
         vodní motoristé 5 18 23 
         potápěči  15 15 
Celkem 1 280 839 2 119 

 
 
Aerobic Studio Čelákovice, o. s. s. 
Markéta Linhartová obsadila 4. místo na Mistrovství ČR 5. října v kategorii žen. Oddílový 

nováček Nela Vohradská vybojovala 25. května v kategorii juniorek 14 – 16 let stříbro na Mistrovství 
ČR v soutěžním aerobicu Master Class a další závodnice bodovaly v regionálních pohárových soutěžích: 
Kateřina Knobová (ženy) získala 1. místo v Mladé Boleslavi, Anna Mlejnková (kadetky 11 – 13 let) 
rovněž 1. místo v Semilech a Michaela Jandová (juniorky 14 – 16 let) 2. místo v Praze. Denisa Barešová 
v této sezoně ze zdravotních důvodů nestartovala. 

Oddíl trenérky Vlaďky Barešové patřil vzhledem k úspěšnosti závodnic mezi 10 nejlepších 
v České republice. 

 
 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 
 Mladí vodní motoristé opět prokázali, že patří mezi světovou třídu: 
 Formula Future, kategorie M 4: Zdeněk Hlaváček 1. místo na Mistrovství ČR, 4. místo 
v manévringu na Mistrovství Evropy v Duisburgu a celkově 8. místo na Mistrovství světa tamtéž. Matěj 
Petržel získal na Mistrovství ČR bronz. 
 Formula Future, kategorie M 3: Milan Chyba 2. místo na Mistrovství ČR, 7. místo v manévringu 
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na Mistrovství Evropy v Duisburgu a celkově 10. místo na Mistrovství světa tamtéž. 
 Formula Future, kategorie M 0: Daniel Pařez 3. místo na Mistrovství ČR. 
 V českém poháru – vodáckém víceboji na pramici a na Mistrovství ČR pramic skončili shodně 
žáci pátí a juniorky čtvrté.  
 Předsedkyní klubu byla Veronika Pařezová. 
 
 TJ Spartak – oddíl atletiky 
 Nikola Strachová zvítězila na Mistrovství České republiky závodníků do 22 let v Jablonci nad 
Nisou ve skoku vysokém výkonem 172 cm. Žákovská štafeta 4 x 300 m získala na MČR stříbro. Nikola 
Macháčková na MČR dorostu v Třinci hodila oštěpem 42,10 m a 4. července na mezistátním utkání 
dorostu ČR, Slovenska a Maďarska v Budapešti získala 4. místo za hod 40,09 m. 

Předsedou oddílu byl Ing. Jaroslav Ryneš. 
 
 TJ Spartak – šachový klub 
 Šachisté obsadili 4. místo v regionálním přeboru družstev, přeborníkem klubu se ve 2 
disciplínách stal Pavel Horký. Dětský šachový kroužek měl 20 dětí. Součástí klubové činnosti se staly 
přednášky Roberta Kubíčka o mistrech světa v šachu. 
 Předsedou oddílu byl Ing. Petr Kopecký. 
 
 Městský bazén 

Zaplavat si přišlo 72 000 zájemců, kteří zaplatili 3 396 100 Kč na vstupném. Individuálních 
návštěvníků bylo 21 150, kteří využívali bazén 44,5 hodiny týdně, v rámci organizovaného plavání přišlo 
50 850 plavců. Plavecké kurzy zde pořádalo 18 mateřských a 13 základních škol jak místních, tak 
z regionu od Milovic po Zeleneč a Poříčany, žáci 7 škol plavali v rámci povinné tělesné výchovy. 
Dalšími klienty bylo 5 mateřských center, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Smíšená organizace 
zdravotně postižených, veslaři a vodáci, 45 hodin bylo vyhrazeno pro plavání seniorů (1 575 návštěv). 
Bazén spolupořádal okresní a krajské kolo v duatlonu, Vánoční plavání a s klubem Paprsek závody 
zdravotně postižených. Malá tělocvična v areálu bazénu byla využívána mj. pro taneční výchovu, 
aerobic, zumbu a kung-fu. 
 Vstupné činilo např. pro dospělého 65 Kč/hod., pro děti do 15 let a důchodce 55 Kč/hod. a 
permanentka na 20 vstupů pro dospělého 1 000 Kč.  
 Vedoucím bazénu byl Mgr. Miloš Bukač. 
  

Hřiště s umělým povrchem  
Bylo v péči Městského bazénu a o prázdninách v péči Řecké restaurace Athény v Kulturním 

domě. Nájemné na 1 hodinu míčových her činilo 150 – 200 Kč, osvětlení 4 světly 50 Kč, 8 světly 
100 Kč. 
 

Jachtklub Toušeň 
Čelákovický jachtař Jiří Parůžek v posádce s Jakubem Košvicou z LS Brno získal v lodní třídě 

Fireball 2. místo na Mistrovství ČR na Lipně, 2. místo na Mistrovství Slovinska v Portoroži, 3. místo na 
Mistrovství Shetland v Lerwicku a 6. místo na Mistrovství Evropy tamtéž. 

 
Orka Florbal 
Muži obsadili v 2. lize 6. místo, dorost v 2. lize 5. místo a junioři zvítězili v 3. lize. 
Předsedou klubu byl Michal Novotný. 
 
FBC Čelákovice 
Muži byli nejlepší z 11 týmů hrajících Pražský a Středočeský pohár mužů, divizi B, a postoupili 

do 1. Pražské a Středočeské ligy. Junioři skončili čtvrtí v krajské soutěži a žáci třetí v Severovýchodní 
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lize. Předsedou klubu byl Tomáš Holcman.  
 

SK karate Dragon Čelákovice, s. p. 
Klub vznikl r. 2013 jako nástupce SK karate Hirjú KD Čelákovice a zaměřoval se na styl 

Shokotan a sebeobranu. V mládežnických kategoriích získali závodníci na Mistrovství ČR 10 zlatých a 
7 bronzových medailí, na Mistrovství Evropy ve Veroně 5 medailí – mistryní Evropy se stala Denisa 
Brejchová, a na Mistrovství světa ve Štětíně zlato díky Danielu Brejchovi a 2 bronzové medaile.   

Předsedou klubu s asi 60 členy byl Martin Brejcha. 
 
Sportovně střelecký klub Čelákovice, z. s. 
Uspořádal 2 klubové závody: 14. června Memoriál Mirka Henyše a 4. října Říjnovou blýskavici. 

Eva Turková, Miloš Kratochvíl a Pavel Dadák se účastnili soutěží Asociace praktické střelby ČR. Na 
Mistrovství ČR v závodech Lidové obranné střelby získal Pavel Dadák 2. místo v divizi Pistole a 
Zdeněk Schütz 2. místo na střeleckém přeboru 124. územní skupiny International Police Association. 

Během roku byla střelnice vylepšena o novu záchytnou stěnu na 25m střelišti, byly zpevněny 
povrchy a vybudovány akustické zábrany na obou střelištích. Závody v Lidové obranné střelbě se od 
tohoto roku konaly na zdejší střelnici pravidelně. Klub vyhodnotil podporu Českého střeleckého svazu 
jako nulovou, a proto z něho vystoupil. 

Na klubové střelnici cvičily také jednotky Armády České republiky, Policie České republiky, 
Městské policie Čelákovice a spolku LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. V neděli 
dopoledne byla střelnice otevřena i pro veřejnost. 

Předsedou spolku s 41 členy byl Pavel Burian (příloha č. 56/14). 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek 
Nový občanský zákoník vedl ke změně označení klubu z občanského sdružení na „spolek“. 

V areálu Na Nábřeží spolek vlastnil 6 antukových dvorců, hřiště pro malé tenisty, tréninkovou zeď a 
klubovnu. 

V krajské soutěži mladší žáci vedení Tomášem Uhrem zvítězili a po 22 letech postoupili do 
nejvyšší republikové soutěže. Martin Modrák v turnajích 2x zvítězil a 2x byl finalistou a byl na 18. místě 
ve středočeském žebříčku. Starší žáci (trenér Vít Modrák) postoupili do vyšší krajské soutěže. Dospělí 
získali 2. místo v III. třídě krajské soutěže.  

O prázdninách zorganizovali manželé Michelčíkovi tradiční tenisový tábor, který trenérsky vedla 
bývalá ligová hráčka Barbora Špičanová. Zářijový 14. ročník Memoriálu Ladislava Pánka, turnaje 
čtyřher, vyhráli Vladimír Karel a Jiří Vondráček. 

Klub měl 179 členů, z toho 65 mladých do 18 let. Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 
 
SK Union 
A-mužstvo trenéra Radka Skuhravého sestoupilo z krajského přeboru do I. A třídy (výsledek 

sezony: 5–4–21, 19 bodů, skóre 44:76). Střelcem sezony se stal Jiří Dalekorej s 21 brankami. Dorost 
vedený trenérem Miroslavem Šipčiakem vybojoval ve středočeské I. A třídě 3. místo; Petr Pánek 
nastřílel 33 branek. Starší žáci trenéra Radka Dozorce zvítězili ve středočeské I. A třídě (19-0-1, skóre 
125:7) a postoupili do krajského přeboru. K vítězství přispěl rekordní střelec Lukáš Dozorec 
s 44 brankami. Úspěšní byli i mladší žáci trenéra Petra Kujala, kteří získali stříbro v okresním přeboru.  

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
 
1. nohejbalový klub 
Družstvo M. Flekače obsadilo v této sezóně 4. místo v Extralize družstev. 
Předsedou klubu byl Martin Spilka. 
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Klub českých turistů (oddíl turistiky TJ Spartak) 
Členové klubu, jenž dlouhodobě pořádal Tříkrálový pochod a Pochod jarní přírodou, se 

o 42 sobotách účastnili jak tradičních pochodů, tak nových, např. Z Krnska do Benátek, Okolo 
Bohdanče, Křížem krážem po kopečkách, Z Prčice po kapličkách Českého Meránu. Obvyklou 
společnou týdenní dovolenou strávili tentokrát v Teplicích v Čechách a v jejich okolí.  

Oddíl měl 62 členů, z toho 51 důchodců, v čele sedmičlenného výboru byl František Musílek 
(příloha č. 57/14). 

 
RC klub 
Oddíl TJ Spartak pořádal závody modelů automobilů a motocyklů s elektrickým nebo 

spalovacím motorem.  
V zimní sezoně pořádal závody off  roadových autíček v poměru 1:18, formulí F 1 1:10 a nově 

pohár Hobby 1:10 pro starší modely v sokolovně na koberci s terénními skoky a s překážkami tvaru 
pokliček.  

V letní sezoně klub využíval asfaltovou dráhu u Městského stadionu, kterou také opravoval po 
četných útocích vandalů. Dráha byla jednou z mála, na níž mohli jezdit modeláři na invalidním vozíku. 
Na dráze jezdily modely F 1 s elektrickým pohonem zadní nápravy a obří modely v poháru Open GP 
1:5, jejichž zadní nápravu poháněl spalovací motor, dále v poháru Open 1:10 EP modely poháněné 
elektromotorem a výše zmíněné modely v kategorii Hobby 1:10. Ve třech závodech letní sezony se 
objevily motocykly bez stabilizačních koleček a s plastovými jezdci. 

Předsedou klubu byl Ing. Miloslav Pfeffer (příloha č. 58/14). 
 
Basketbal Čelákovice, o. s. 
Lenka Bohuslavová a bývalá ligová hráčka a reprezentantka Michaela Uhrová vedly již několik 

let dětskou přípravku. Muži obsadili v I. třídě krajského přeboru 9. místo. 
Předsedou sdružení byl Ing. Jan Marek. 
 
Občanské sdružení míčových kouzelníků 
Sdružení uspořádalo ples, dětský den na volejbalových kurtech, turnaj dvojic v nohejbalu,  

beach turnaj a předvánoční Bohuslav Gambrinus cup – turnaj v bandy hokeji. 
Předsedou sdružení s 26 členy byl Daniel Nejman.  
 
AKTRA.cz, z. s. 
Letos vzniklý spolek se zaměřuje na mimoškolní sportovní a estetickou výchovu. Cvičení 

s nářadím a gymnastice se věnovalo 35, disco dance, baletu a józe 22 a tai-chi 10 zájemců. Junioři 
zvítězili v disciplínách Urban pop dance a Urban street dance na mistrovství ČR i na Mistrovství světa. 

 
POLITICKÉ STRANY 

 
Česká strana sociálně demokratická 
Městská organizace byla s 18 členy největší v okrese. 15. dubna byl zvolen nový výbor místní 

organizace v čele s předsedou Petrem Bařinou a místopředsedkyněmi Mgr. Veronikou Knobovou a 
Leonou Kchemlovou. Dosavadní předseda Petr Kubíček přešel do městské organizace Říčany. 

V říjnových volbách do Zastupitelstva města získala strana 1 mandát a zvolila postup 
konstruktivní spolupráce s koalicí. Její členové zasedli ve finančním i kontrolním výboru a v dozorčí 
radě společnosti Q-BYT. 

 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Veřejné akce městské organizace jsou zachyceny v měsíčních zápisech (MDŽ, 1. máj a oslava 
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osvobození, dětský sportovní den aj.). Pravidelně je navštěvovali členové Zastupitelstva kraje a poslanci. 
Městská organizace, která čítala na konci roku 48 členů, patřila mezi nejpočetnější v okrese 

Praha-východ. Jejím předsedou byl Vladimír Duník (příloha č. 59/14). 
 
Občanská demokratická strana 
V lednu zvolil místní sněm členy Rady Místního sdružení ODS ve složení Ing. Josef  Pátek 

(předseda), Ing. Petr Studnička (místopředseda), Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Aleš Kužílek a Ondřej 
Bouška. V souvislosti s blížícími se obecními volbami otevřelo sdružení 15. srpna vlastní volební 
kancelář ve Stankovského ul. Místní sdružení mělo 15 členů (příloha č. 60/14). 

 
TOP 09 
Předsedou místní organizace byl Tomáš Janák, místopředsedou Milan Tichý, dalšími členy 

výboru místní organizace byli Tomáš Adamec, Tomáš Hodyc a Martin Mikulka. 
 
Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté 
V únoru se projevila neshoda mezi stanoviskem zastupitelů Mgr. Bodláka a PaedDr. Rýdla, kteří 

se hlásili k názorům volební strany PRO Č, a většiny příznivců a členů strany SNK-ED. Bylo proto 
rozhodnuto v podzimních komunálních volbách nekandidovat. Předsedkyní oblastní organizace s 5 
členy byla Ing. Marie Pospíchalová. 

 
V Čelákovicích působily také organizace KDU-ČSL, Strany zelených, Liberálně ekologické 

strany, ANO 2011 a Dělnické strany sociální spravedlnosti. 
 

CÍRKVE 
 
Církev římskokatolická 
1. listopadu byl farářem čelákovické farnosti ustanoven R.D. JCLic. Mgr. Mikuláš Uličný 

v souvislosti s odchodem dosavadního faráře P. Richarda Scheucha z funkce. P. Scheuch působil ještě 
do konce roku jako výpomocný duchovní. V souvislosti s nástupem nového faráře se ustavily 
ekonomická rada a pastorační rada farnosti. 

K péči o nemovité vybavení farnosti patřila oprava mochovského kostela (odstranění následků 
vichřice a pohybu nestabilního podloží), kterou provedlo družstvo PLAY pravoslavných věřících z 
Mochova pouze za cenu materiálu. Farnost dlouhodobě finančně podporovala dvě indické děti v rámci 
projektu Adopce na dálku. 

 
Církev československá husitská 
Kromě pravidelných nedělních a svátečních bohoslužeb se ve sboru konalo 1 uzavření 

manželství, 8 pohřbů a 3 uložení urny. Do kalendáře duchovní činnosti patřila setkání dětí, mládeže, 
biblické hodiny, scházel se klub seniorů a pěvecký sbor. Významnou událostí sboru bylo přijetí 
kněžského svěcení jáhenkou Ing. Miroslavou Poloprutskou na velikonoční pondělí 21. dubna. Obřad 
vedl ThDr. David Tonzar, biskup pražský.  

Členové sboru se podíleli na ekumenických akcích křesťanských církví a Husův sbor byl 
tradičním hostitelem četných kulturních akcí – viz měsíční zápisy. V srpnu uspořádali 5denní příměstský 
dětský tábor, mj. s vyprávěním biblických příběhů podle knížky „Boží přátelé“, výtvarnou dílnou a 
výletem do Parku Mirakulum v Milovicích. 

V červenci proběhla větší oprava a ladění varhan, v září opravila firma Frajer vstupní schodiště. 
Farářkou 204členného sboru byla Ing. Miroslava Poloprutská, pastorační asistentkou Anna 

Radová, DiS., a duchovní Mgr. Jana Špaková. Předsedkyní rady starších byla Libuše Bartošová (příloha 
č. 61/14). 
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Církev bratrská 
Sbor měl na konci roku 43 členů, nedělních bohoslužeb se účastnilo asi 50 – 60 lidí. K duchovní 

činnosti sboru patřily čtvrteční hodiny biblického studia, schůzky mládeže, dorostu, nedělní škola pro 
děti a každý poslední čtvrtek v měsíci večer modliteb a chval. 

Významnou činností byla náhradní rodinná péče – jednak 4 rodiny přijaly 6 dětí do výchovy, 
jednak sbor pořádal přednášky a besedy pro pěstouny. Každý druhý pátek se scházely maminky malých 
dětí, 5. neděli v měsíci následoval po bohoslužbě sborový den – společný oběd a program. V pondělí se 
otvíral nízkoprahový klub pro mládež s hudbou a angličtinou. V červenci se členové sboru vypravili na 
tábor s výukou angličtiny v konferenčním centru Emmanuel na Vysočině. Nechyběl ani listopadový 
bazárek oblečení pro malé i velké. 

Plánovaná výstavba sborového domu na rohu Palackého a Masarykovy ul. se zdržela, neboť 
stavební povolení bylo vydáno až v prosinci. Do té doby členové sboru svépomocně bourali původní 
domek a čistili cihly, které budou použity pro stavbu suterénu budoucí stavby. 

Sbor vedlo staršovstvo zvolené v březnu 2013 na čtyřleté období (Marshall T. Brown, Ph.D., 
Mgr. Luboš Dőrfl, Ing. Marek Kořínek, Petr Luhan, DiS., a Bohuslav Starosta). Administrátorem sboru 
byl M. T. Brown (příloha č. 62/14). 

 
Apoštolská církev 
V Čelákovicích působila tzv. domácí skupinka sboru z Lysé nad Labem soustředěná kolem 

manželů Pavly a Pavla Zelených. 
 

 OBČANSKÁ SDRUŽENÍ A DALŠÍ ORGANIZACE 
 
Čelákovice byly členem místní akční skupiny Střední Polabí, o. s., zahrnující 10 měst, 

městysů a obcí (Čelákovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lázně Toušeň, Káraný, Nehvizdy, 
Podolanka, Skorkov, Křenek, Záryby a Jenštejn) s více než 36 tis. obyvateli, 14 neziskových organizací a 
11 soukromých subjektů. 

 
Mateřské centrum Čelákovice, o. s. 
Organizovalo širokou škálu akcí a programů – divadélko pro nejmenší; tanec pro maminky 

s miminky, tanec a cvičení pro těhotné, malování, zpívání, čtení pohádek, kurz správné manipulace 
s miminkem, cvičení na overballech ad. Tradičně se konal bazar dětských potřeb, „Velké závody pro 
malé děti“ v parku u Kulturního domu na jaře a na podzim zahrnující jízdu na odrážedlech, 
koloběžkách, tříkolkách a bicyklech. V listopadu, před sv. Martinem, prošel městem lampionový 
průvod. 

Půjčovna umožnila rodičům využít mj. kojeneckou váhu, cestovní krosnu, rodinnou vstupenku 
do Botanicu v Ostré a do Botanické zahrady hl. m. Prahy. 

Statutárními zástupci sdružení s 24 členy byly Monika Žatečková, Jana Krejčí a Ivana Turinská. 
 
Rodinné centrum Routa, o. s. 
V centru pracovaly Klub náhradních rodin pro osvojitele, žadatele a pěstouny, Klub tisícerých 

aktivit, Klub dvojčat a vícerčat, plavecký klub Tučňáčci (asi 320 plavců od 6 měsíců do 12 let), Klub 
rodičů dětí s poruchou autistického spektra. V nabídce aktivit byla angličtina s rodilým mluvčím z 
jazykové školy Carpinus, cvičení, balet, hra na kytaru, pro dospělé španělština a němčina a semináře 
k rodinné a pracovní tematice. Centrum připravilo v létě pobyty rodičů s dětmi a 5 tematických 
příměstských táborů. 

Významnou součástí činnosti centra byly projekty podpořené z evropských fondů: Centrum 
podnikatelek Polabí v rámci projektu „Podporujme podnikatelky Polabí!“ poskytovalo ženám 
podnikatelkám odborné poradenství (manažerkami byly Dominika Fijalová a Jarmila Omelková). Od 
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roku 2012 projekt podpořil 80 žen z Čelákovic a regionu. Díky projektu „Slaďování rodiny a práce – 
šance pro Čelákovice“ získalo 21 matek malých dětí práci na částečný úvazek. Infocentrum Rodina a 
práce poskytovalo poradenství např. v oblasti slaďování rodinného a pracovního života. 

Předsedkyní sdružení se 107 dospělými a 148 dětmi byla Mgr. Vratislava Tomášková. 
 
Respondeo, o. s. 
Respondeo se sídlem v Nymburku, svého druhu největší organizace ve Středočeském kraji, byla 

nestátní neziskovou organizací poskytující pomoc lidem v tíživé životní situaci na principech 
bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti, a to v podobě 3 sociálních služeb: odborného 
sociálního poradenství, intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a odborného 
sociálního poradenství pro oběti trestných činů. První služba byla poskytována každou první středu 
v měsíci od 13 do 17 hodin na čelákovické radnici, další dvě potom terénně, např. v bytech klientů.   

Rady, informace a pomoc poskytovala především v oblastech ochrany spotřebitele, trestního 
řízení, bydlení, pracovněprávních, občanskoprávních a majetkových vztahů, rodinného práva a ve 
finanční oblasti.  

V roce 2014 vyhledalo pomoc 35 klientů, z toho 21 žen. Nejvíce dotazů se týkalo exekucí, 
insolvence, dědického řízení a spoluvlastnictví (příloha č. 63/14).  
 

Smíšená organizace zdravotně postižených 
Na konci roku organizace sdružovala 283 členů, z toho 216 žen. Tělesně postižených bylo 130, 

vnitřně postižených 118, zrakově postižených 18 a sluchově postižených 17. Během roku bylo přijato 6 
nových členů, 34 členů zemřelo a 24 členů z organizace vystoupilo. Největší počet členů – 92 – spadal 
do věkové kategorie 60 – 69 let. 196 členů bylo místních; za své občany poskytovaly dotaci také Obecní 
úřady ve Vyšehořovicích a v Mochově a Úřad městyse Nehvizdy. 

Mezi oblíbené akce patřily zájezdy do Polska, Ratibořic, do pražské ZOO i do pražských 
divadel. Členové využívali vyhrazené sobotní hodiny plavání a rehabilitace v Městském bazénu a 
rekondičních pobytů ve Zdíkově, Stráži pod Ralskem a v Černé v Pošumaví. Každé první úterý v měsíci 
poskytovala v klubovně Kulturního domu radu a pomoc nedoslýchavým a neslyšícím Mgr. Marie 
Lašanová. 

Předsedou 9členného výboru byl Jaroslav Smolík, předsedou revizní komise Vladimír 
Doksanský (příloha č. 64/14). 

 
Junák – svaz skautů a skautek 
Oddíl světlušek měl 7 členek, vlčat 25 členů, skautek 28 členek a skautů 22 členů; roverů a 

dospělých bylo 27. 
Z výletů a výprav jmenujme přírodovědný do Lipovky, pohádkovou výpravu do Litoměřic, 

noční a denní přechod Brd, několikadenní výpravu do Ronova nad Doubravou a účast na hrách 
pořádaných jinými středisky – Prahou plnou strašidel, Stínadla ve Dvoře Králové nad Labem. Dva 
dvoutýdenní letní tábory přivítaly 70 účastníků: mladší skauti tábořili v Heřmanicích v Podještědí a 
starší v Jindřichovicích u Blatné. 

1. oddíl vlčat „Černobílá šestka“ zvítězil v okresním závodě v Klecanech, na tradiční soutěž 
ALKO pod Kunětickou horou přivezli skauti 47 kg hliníku. V červnu se někteří členové střediska 
zúčastnili mezinárodního skautského setkání v Bad Lippspringe v Severním Porýní-Vestfálsku. 

V čele 7členné střediskové rady byl vůdce střediska Jaroslav Rada, DiS. 
 
Sojka – spolek mladých, o. s. 
Občanské sdružení se zaměřovalo na pěstování česko-německých vztahů, bourání předsudků a 

stereotypů o druhém národě a na navazování kontaktů mladých lidí převážně pořádáním společných 
dvojjazyčných táborů. V Německu uspořádalo dvoutýdenní letní tábory Gaisthal Junior pro děti od 8 
do 12 let a Gaisthal Klassik pro mládež od 13 do 16 let, dále týdenní velikonoční tábor v Česku pro 10 
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– 16leté. Účast na seminářích JAPA zdokonalovala jazykovou úroveň členů a vzdělávala účastníky 
v oblasti práce s mládeží na mezinárodní úrovni. Sdružení vydávalo časopis „Zobák dokořán“. 

Spolek měl 121 členů, z toho 63 mladších 18 let, a v tomto roce se jeho akcí zúčastnilo 471 
mladých z obou států. Předsedkyní sdružení byla Anna Kušičková. 

 
Sbor dobrovolných hasičů 
Výjezdová jednotka vedená Jiřím Hanzlem měla 24 členů. Byla zařazena do kategorie JPO 

III/2, což znamená, že zajišťovala výjezd 2 družstev do 10 minut od vyhlášení poplachu a jejich dojezd 
k místu zásahu také do 10 minut. Jednotka vyjela za rok 55x, z toho mj. k 22 požárům a 12 dopravním 
nehodám. Sbor měl 2 cisternové automobilové stříkačky, 1 vozidlo s výsuvným žebříkem, zakoupené 
v tomto roce, 2 technická vozidla a motorový člun. Hasiči byli školeni u profesionálního sboru ve Staré 
Boleslavi, cvičili se ve stříhání vraků a v zásazích na střechách budov, jezdili na polygonu ve 
Vyšehořovicích. 

Sbor vykonával preventivní dohled při veřejných akcích (pálení čarodějnic, lampionový průvod, 
rozsvícení vánočního stromu ad.), ukázal svou techniku při dětských dnech doma a také v Záluží, 
Sedlčánkách, Vyšehořovicích, Černíkách, ve zbrojnici přivítal děti z mateřské školy Ekolandia a ZŠ 
Mochov. 

36 dětí vyjelo na srpnový 2týdenní tábor v Miličíně. V soutěži O pohár starosty Okresního 
sdružení hasičů a v Maxíkově poháru zvítězili starší žáci i dorostenci, při „Uzlování“ v Mukařově byli 
dorostenci druzí a v Memoriál Ladislava Báči dorostenci ve své kategorii zvítězili. 

Na konci roku měl sbor 104 členů, z toho 27 žen a 34 dětí. Přípravku 9 předškoláků („Tygříky“) 
a 16 mladších žáků vedla Jana Krejčí. Starostou sboru byl Miloš Fridrich. 

 
Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o. 
Veřejné aktivity dílny jsou zachyceny v měsíčních zápisech; dílna dále připravila příměstské 

tábory zaměřené na pravěkou experimentální archeologii. 
Jednatelem organizace byla Miroslava Šimonová. 
 
Asociace víceúčelových základních organizací ČR – TSČ  
Instruktoři Vojtěch Skála a Michal Fettr učili v letecko-modelářském klubu konstruovat, stavět a 

provozovat volné nebo dálkově řízené letecké i jiné modely, převážně na letišti u Semic. V sezoně 
postavili 20 malých kluzáků a vystřelovacích modelů, 5 modelů poháněných gumou a 5 modelů 
poháněných oxidem uhličitým. Klub představil své modely a otevřel dílnu veřejnosti při Muzejní noci a 
Pouťových slavnostech.   

 
Klub přátel Jana Zacha, o. s. 
Těžištěm jeho činnosti byla organizační a finanční podpora veřejných akcí žáků Základní 

umělecké školy, např. loutkových představení v ZUŠ, Svatojánské divadelní pouti ve tvrzi, vystoupení 
žáků tanečního oddělení v Kulturním domě, zajištění soustředění tanečního oddělení, vystoupení při 
vítání občánků. Sdružení také financovalo návštěvy žáků ZUŠ na koncertech a divadelních 
představeních profesionálních souborů. 

Předsedkyní sdružení se 14 členy byla Milena Nespalová, jednatelem sdružení byl Pavel Lhoták. 
 
Spolek pro varhanní hudbu 
Spolek pořádal koncerty (popsány v měsíčních zápisech), pečoval o varhany v katolickém 

kostele a podporoval amatérskou hudební činnost především dětí a mládeže. Proběhla dvě pěvecká 
soustředění otevřená veřejnosti s Lenkou Pišteckou, dvě členky spolku se zúčastnily kurzu pro 
regenschori ve Schóle Týnského chrámu. Vlastní dětský sbor spolku vystupoval o Velikonocích a 
Vánocích ve městě i v okolí a Milan Turinský vedl mládežnický dechový kvartet až kvintet. 

Spolek připravil na děkanství malou výstavu Varhany v Čelákovicích a v okolí. Pravidelnou 
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údržbu varhan provedl v září varhanář Jan Otcovský; pro větší opravu se zpracovával projekt a 
rozpočet. 

Předsedou spolku s 28 členy byl Ing. Ludvík Adámek, místopředsedkyní MUDr. Michaela 
Petišková (příloha č. 65/14). 

 
Spolek přátel čelákovického muzea 
Spolu s Městským muzeem uspořádal 8 koncertů, 6 besed a 2 loutková představení pro děti 

(spolek při nich vybíral vstupné ve výši 50 Kč), Pouťové slavnosti a Muzejní noc celkem asi pro 2 100 
lidí. 5. – 7. září prezentovali členové spolku své město na Polabském knižním veletrhu v Lysé nad 
Labem prodejem publikací, pohlednic a turistických známek. 

Spolek měl na konci roku 75 členů, z toho 56 místních. V čele 7členné správní rady stál 
předseda Petr Polnický, předsedou dozorčí rady JUDr. Jiří Červinka (příloha č. 66/14). 

 
NAŠE Čelákovice, o. s. 
Sdružení se soustředilo na podávání námitek v průběhu stavebních řízení, k nimž mělo výhrady 

(výstavba bytů v Kostelní ul. a výstavba školky v areálu MDDM v Havlíčkově ul.). 
Předsedou sdružení byl Petr Polnický (příloha č. 67/14). 

 
Okrašlovací spolek čelákovický, o. s. 
Besedy o kvalitě ovzduší ve městě jsou popsány v zápisech za březen a listopad. Spolek 

uspořádal fotosoutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon a zahrádku v Čelákovicích“, v níž zvítězila 
Hana Radikovská, dále exkurzi do Lipovky na polabské hůry a pro děti ze ZŠ Kostelní soutěž a exkurzi 
za památnými stromy. Začátkem září spolek uspořádal řezbářské sympozium ve Vyšehořovické tvrzi, 
při němž řezbáři zpracovali smýcené suché stromy z Čelákovic. Spolek vydal 16stránkovou brožuru 
Stromy v Čelákovicích autorů Petra Petříka a Petra Jirase. 

Při úklidu městských prostranství spolu se skauty 12. října dobrovolníci sebrali u Kovohutí, u 
Labe, u Městské knihovny a u Městského stadionu celkem 239 kg odpadu. 

Předsedou spolku byl Ing. Pavel Fišera (příloha č. 68/14). 
 
Dlouhá cesta, o. s. 
Sdružení poskytovalo služby rodičům, jimž zemřelo dítě. V rámci projektu „Nejste sami“ 

vyškolilo 5 poradců, uspořádalo 2 rekondiční víkendové pobyty v horách s arteterapií, jógou a cvičením 
v přírodě. Proběhla 4 svépomocná setkání pozůstalých a příbuzných a v rámci projektu „Barevný 
anděl“ se sdružení podílelo na úpravě 4 dětských sourozeneckých pokojů. 

Sdružení uspořádalo setkání s krizovými interventy Policie ČR a Hasičského záchranného sboru 
zaměřená na komunikaci s pozůstalými rodiči a získalo grant na přípravu kurzu pro zdravotníky „Péče 
o rodiče po perinatální ztrátě“. 

Předsedkyní sdružení se 146 členy byla Martina Hráská, další členkami rady byly Bibiana 
Wildnerová a Iveta Coufalíková. 

 
Opři se, o. s. 
Sdružení se zaměřovalo na péči o konkrétní děti z dětských domovů v Novém Strašecí, Pyšelích 

od jejich útlého věku až po odchod z domova. Mladým dospělým, kteří dětské domovy opustili, 
pomáhalo s hledáním zaměstnání a bydlení. Připravilo několik desítek jednodenních akcí, mj. 
doučování, sportovní odpoledne na lezecké stěně, fotografické dílny, turistické výlety, dva týdenní 
tábory a benefiční koncert v Městském muzeu s Jiřím Dědečkem. 

Předsedou sdružení s 16 členy byl Mgr. Petr Matyáš, projektovým manažerem Roman Brejcha. 
 
Czela.Net, o. s. 
Počet členů se za rok zvýšil o 200 a dosáhl tisícovky. Sdružení provozovalo vlastní internetovou 
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síť ve městě a v okolních obcích, kterou průběžně zlepšovalo pokládáním optických kabelů ve městě i 
v okolí. 

Kromě péče o internetovou síť sdružení pořádalo společenské akce, především 2. ročník 
Czela.festu v loděnici. 

Členy rady byli na konci roku Matěj Cyrín (péče o síť), Petr Hájek, Aleš Kužílek, Vlastimil 
Procházka a Michal Vondráček. 

 
Domeček Ve Skále, o. s. 
Sdružení pořádalo folklorní akce k uchování lidových tradic, starých řemesel (viz měsíční 

zápisy). Předsedkyní 10členného občanského sdružení byla Gabriela Rychová. 
 
Skaláci, o. s. 
Sdružení vzniklo r. 2013 s cílem obnovy kulturních a řemeslných tradic a trhů. Veřejná 

vystoupení sdružení jsou zachycena v měsíčních zápisech. 
Předsedou sdružení o 5 členech byl Mgr. Miloš Špringr. 
 
Český svaz chovatelů 
Místní organizace sdružovala 25 dospělých a 5 mladých chovatelů do 18 let. Petr Bajer získal na 

8 výstavách 1 pohár a 8 čestných cen za drůbež a 2 čestné ceny za holuby. Na okresní výstavě v Úvalech 
se čelákovická organizace umístila jako třetí a na celostátní výstavě v Lysé nad Labem přispěla 
k vyhlášení okresní organizace Praha-východ za nejlepší v ČR vůbec a za 7. nejlepší v chovu drůbeže. 
 Předsedou místní organizace byl Petr Bajer, jednatelkou Olga Vašíčková. 

 
Sdružení houbařů Čelákovice, o. s. 
Sdružení pořádalo vycházky i výlety do vzdálenějších houbařských lokalit na Bechyňsku a na 

Sázavě a tradiční „odemykání lesa“ v březnu a „zamykání lesa“ v prosinci. 25. – 28. září představila 
podzimní výstava hub celkem 216 druhů vyšších hub, navštívilo ji 576 dětí a 313 dospělých. Místní 
včelaři zde předvedli prosklený úl. Z dalších veřejných akcí jmenujme listopadovou soutěž „Martinský 
hubník“ o nejlepší hubník a nakládané houby, přednášky o jarních jedovatých houbách, o skladování 
hub, o škodlivých látkách v potravinách a o léčivých houbách. Sdružení několikrát prodávalo ve svém 
sídle v Kostelní ul. č. 43 výrobky z domácí zabíjačky a vydávalo elektronický i tištěný občasník 
„Houbařík“. 

Předsedou sdružení s 95 členy byl PhDr. Vladimír Štibinger.  
 
Český rybářský svaz 

 Nový občanský zákoník si vynutil změnu názvu organizace na „Český rybářský svaz, zapsaný 
spolek, místní organizace Čelákovice“. 
 Spolek měl 762 členů, z toho 61 mladých do 18 let. Hospodařil na 90 ha vodních ploch a jeho 
členové odpracovali 5 000 brigádnických hodin – vyřezali např. náletové dřeviny na březích a uklidili 
1 500 kg odpadu, opravili boudu na Grádě a připravili ji pro ubytování zájemců o rybolov. 
 Za zarybnění revíru (Labe, Grádo, Výmola a tůně Řehačka, Hrad, Václavka, Byšická, 
Procházková, Labíčko) utratila organizace historicky nejvyšší částku 717 tis. Kč, dotace pokryly 132 tis. 
Kč. Pro ilustraci – do Labe bylo vysazeno 1 400 kg kapra, 1 000 cejnů, 2 000 štik, 1 900 candátů, 100 
amurů a 20 tis. úhořů. Rok byl z hlediska úhynů ryb příznivý – byl zaznamenán úhyn asi 10 kg ryb 
způsobený porušením manipulačního řádu při vypouštění rybníka v Horoušanech. 
 V revírech bylo celkem uloveno mj. 789 kg sumce, 6 247 kg kapra a 272 kg štik. Nejúspěšnějším 
lovcem byl Jiří Šareš, jenž při 172 docházkách ulovil 63 ryb o váze 204,4 kg.  
 Závodní kroužek Kapříci získal 1. a 3. místo v kategorii mladších i starších žáků v krajském 
závodě ve feederu, úspěšný byl také v Grand Prix v Mladé Boleslavi a na Sázavě, a to i díky trenéru 
Romanu Srbovi, bývalém trenéru české feederové reprezentace. Spolek uspořádal 3 závody a dalším 
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sedmi vyčlenil úsek na Labi v Sedlčánkách. 
 Rybářská stráž vykonala 1 500 kontrol, při nichž 19 rybářům odebrala povolenku. 
 Předsedou místní organizace byl Jiří Eichler, hospodářem Pavel Jindřich. 
 

Klub kaktusářů 
Přednášková činnost klubu je zachycena v měsíčních zápisech. Členové se zúčastnili mj. 

celostátního setkání kaktusářů Dračí sluj a zavírání kaktusářské sezony v Chrudimi. 
Předsedou klubu s 52 členy z Čelákovic, Prahy a středních Čech byl Ing. Zdeněk Červinka. 
 
Český zahrádkářský svaz 
Od února 2014 byl předsedou základní organizace (největší v okrese) Jaromír Kurka a 

tajemníkem Albert Červenka. K tradičním akcím patřily zájezdy na výstavy do Pěnčína a Litoměřic a 
listopadový společenský večer v Kulturním domě. 

Po odečtení 52 členů z osady č. 7 (u Labe), která ze ZO vystoupila, měla organizace 216 členů 
v 9 osadách. 

 
Sdružení včelařů Čelákovice, spolek 
19 včelařů se staralo o 106 včelstev. Veřejné aktivity spolku jsou zachyceny v měsíčních zápisech. 

I letos bylo nutné vícekrát ošetřit včelstva proti parazitickým roztočům rodu Varroa. Výsledkem 
celoroční práce bylo vytočení 1 576 kg medu a 84 kg vosku.  

Předsedou spolku s 21 členy byl PhDr. Vladimír Štibinger, hospodářem Jiří Mrňavý. 
 
 

PŘÍLOHY 
 

1 a/14  Přednáška k výstavě „Čokoláda, královna sladkostí...  
  aneb Příběh sladkého hříchu 23. 1. 2014, ZMČ  12/2013 
1 b/14  Přednáška k výstavě „Čokoláda, královna sladkostí...  
  aneb Příběh sladkého hříchu 23. 1. 2014, pozvánka 
2/14  Vzpomínka na „Tyláček“ 23. 1. 2014, ZMČ 2/2014 
3 a/14  Vyhlášení výtvarné soutěže Řemesla Polabí VII, ZMČ 2/2014 
3 b/14  Soutěž Řemesla Polabí VII, plakát 
4 a/14  Výstava „Jaroslav Šíma – 30 let za řidítky“ 1. 3. 2014, ZMČ 3/2014 
4 b/14  Výstava „Jaroslav Šíma – 30 let za řidítky“ 1. 3. 2014, pozvánka 
5 a/14  Výstava „Otisky minulosti aneb Trilobiti, dinosauři a mamuti 
  ze sbírek muzejních i soukromých“ 1. 3. 2014, ZMČ 3/2014 
5 b/14  Výstava „Otisky minulosti aneb Trilobiti, dinosauři a mamuti 
  ze sbírek muzejních i soukromých“ 1. 3. 2014, pozvánka 
6/14  Výročí 40 let mateřské školy Rumunská, ZMČ 4/2014 
7/14  Polabský motoráček 2014, jízdní řád 
8/14  Vernisáž výstavy „Očima a objektivem Josefa Kyncla“ 5. 4. 2014, pozvánka 
9/14  Farmářské trhy od 12. 4. 2014, plakát 
10/14  Výstava „Slovo, hudba, obraz“ 15. 4. 2014, plakát 
11/14  Služba „Lepší místo“, ZMČ 4/2014 
12/14  představení „Vražda v salonním coupé“ 26. 4. 2014, ZMČ 5/2014 
13/14  Čarodějnický rej 30. 4. 2014, Springcentrum, pozvánka 
14/14  Výstava „Na plátně“ 15 5. 2014, plakát 
15 a/14 František Petiška, ZMČ 4/2014, medailon 
15 b/14 Eduard Petiška, ZMČ 5/2014, medailon 
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16 a/14 Bratři Petiškové, pamětní deska 
16 b/14 Výročí bratří Petišků, plakát 
17/14  Setkání na náměstí 17. 5. 2014, ZMČ 5/2014, plakát 
18/14  Pořad „Slepá noc mi klepá na dveře“ 23. 5. 2014, plakát 
19 a/14 Noc kostelů 23. 5. 2014, plakát 
19 b/14 Výstava „Továrník Josef  Volman“ 7. 6. 2014, plakát 
20/14  CzelaFest 7. 6. 2014, plakát 
21/14  koncert Cantarina Clarinete 8. 6. 2014, plakát 
22 a/14 Slavnostní otevření lávky přes Labe 21. 6. 2014, plakát 
22 b/14 Slavnostní otevření lávky přes Labe 21. 6. 2014, omalovánka V. Hegerové 
23/14  Nová lávka přes Labe v Čelákovicích, ZMČ 6/2014 
24/14  Výstava „Mexický kaleidoskop“ 21. 6. 2014, plakát 
25/14  Koncert kvarteta Laurus 21. 6. 2014, plakát 
26/14  Muzejní noc 21. 6. 2014, soutěž 
27/14  Fotbalový turnaj „Ministerský pohár“ 28. 6. 2014, plakát 
28 a/14 Rozhovor se Zdeňkem Maninou, ZMČ 7-8/2014 
28 b/14 Výstava „Vzduchoplavci a plavci“ 28. 6. 2014, pozvánka 
28 c/14 Výstava „Vzduchoplavci a plavci“ 28. 6. 2014, plakát 
29/14  10 let Spolku přátel čelákovického muzea, ZMČ 6/2014 
30/14  Pouťové slavnosti 16. 8. 2014, plakát 
31/14  Loučení s prázdninami 30. 8. 2014, plakát 
32/14  StatekFest 30. 8. 2014, plakát 
33/14  Úmrtí Doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc., ZMČ 10/2014 
34/14  Výstava zvířat 12. – 13. 9. 2014, plakát 
35/14  Bleší trh 13. 9. 2014, plakát 
36/14  Autorské čtení Arnošta Goldflama 23. 9. 2014, pozvánka 
37/14  Výstava „Zvedám své oči k tobě“ 27. 9. 2014, pozvánka 
38/14  Výstava „Naše parní lokomotivy v dobách své slávy“, malba 
39/14  TOP vinobraní s burčákem 4. 10. 2014, plakát 
40/14  Týden vzdělávání dospělých 20. – 24. 10. 2014, program 
41 a/14 Slavnostní večer s koncertem 28. 10. 2014, plakát 
41 b/14 Slavnostní večer s koncertem 28. 10. 2014, program koncertu 
41 c/14 Věra Gissingová a Eva Haymanová, portréty 
41 d/14 Ohlédnutí za udělením čestného občanství, ZMČ 11/2014 
42/14  Setkání „Čelákovický 17. listopad dvacet pět let poté“ 17. 11. 2014, pozvánka 
43/14  Výstava „Nebojme se archeologie!“ 29. 11. 2014, plakát 
44/14  Zahájení adventu 29. 11. 2014, plakát 
45/14  Adventní koncert 29. 11. 2014, plakát 
46/14  Výstava „Oslaď si svůj život!“ 30. 11. 2014, plakát 
47/14  Farmářské trhy 20. – 21. prosince, plakát 
48/14  Novoročenka města Čelákovic 2015, autorka Klára Novotná (ZUŠ) 
49/14  Vítání občánků v r. 2014, ZMČ 
50/14  Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice, 2014 
51/14  Zpráva o životním prostředí ve městě za rok 2014 
52/14  Městský dům dětí a mládeže 2013/14, nabídka činností 
53/14  Městská knihovna Čelákovice, činnost v r. 2014 
54/14  Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích 2014 
55 a/14 Kulturní dům – přehled akcí a návštěvnosti v roce 2014 
55 b/14 Kulturní dům v r. 2014 – měsíční programy 
56/14  Činnost Sportovně střeleckého klubu v roce 2014 
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57/14  Klub českých turistů v r. 2014 
58/14  RC klub v r. 2014 
59/14  Činnost Městské organizace KSČM Čelákovice v roce 2014 
60/14  Občanská demokratická strana v r. 2014 
61/14  Zápis o dění v Náboženské obci Církve československé husitské v Čelákovicích v roce 
    2014 
62/14  Církev bratrská v Čelákovicích v roce 2014 
63/14  Činnost občanské poradny Respondeo v Čelákovicích v roce 2014 
64/14  Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice za rok 2014 
65/14  Spolek pro varhanní hudbu v r. 2014 
66/14  Zpráva správní rady o činnost Spolku přátel čelákovického muzea v r. 2014 
67/14  Zpráva o činnosti občanského sdružení NAŠE Čelákovice za rok 2014 
68/14  Výroční zpráva Okrašlovacího spolku čelákovického za rok. 2014 
 
 

Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2014 sestavil městský kronikář PhDr. Mirko 
Nosek a text schválený Radou města dne 11. 8. 2015 – usnesení č. 21/2015/6.1 zapsala do městské 
kroniky PhDr. Marie Svobodová.      

 
 


