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ROK 2021 
 
 

LEDEN 
 

Počasí: Po deštivém začátku měsíce přišlo 5.–19. sněžení. S výjimkou 23.–25. ležel 
sníh až do 30. Teploty byly poměrně vyrovnané, ráno většinou mezi -3 °C až +1 °C  
a odpoledne mezi -1 °C až +5 °C. 

Do nového roku vstoupila Česká republika s četnými omezeními, která měla zamezit 
šíření nebezpečného koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Od 5. října 2020 
platil nouzový stav, byly uzavřeny školy kromě 1. a 2. ročníku základních škol, Městské 
muzeum, Městská knihovna (knihovnice mohly bezkontaktně vydávat jen objednané knihy), 
Kulturní dům, Městský bazén a většina míst poskytujících služby. Mateřské školy byly  
v provozu, avšak mnoho tříd bylo uzavíráno do karantény. V domech s pečovatelskou 
službou platil zákaz návštěv. 

Ve všech 12 číslech Zpravodaje města Čelákovic byla inzerentům poskytnuta 50% 
sleva pro zmírnění dopadů epidemie covid-19. 

Pro rok 2021 byla stanovena výše vodného bez DPH na 44,18 Kč/m3 a stočného bez 
DPH na 43,42 Kč/m3, celková cena vody vč. DPH tedy činila 96,36 Kč/m3. 

K 1. byla do funkce ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, p. o., jmenována 
Pavlína Bernášková. 

K 1. byl do funkce ředitele společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., jmenován  
Mgr. Daniel Rovan (příloha č. 1/21). 

Od 1. byla přerušena činnost osadních výborů; ty nesměly dále pořádat jakékoli 
akce pro veřejnost. 

1. odpoledne uspořádal spolek SK OCR 2. ročník charitativní Čelákovické 
novoroční koupačky. Otužilci museli 1 minutu vydržet v Labi ponořeni po ramena. 

13. rozhodl Krizový štáb města Čelákovic (dále jen Krizový štáb) o zrušení všech 
akcí plánovaných ve vnitřních prostorách Kulturního domu, a to i s ohledem na plánovanou 
rekonstrukci elektroinstalace. 

15. byla zahájena registrace seniorů starších 80 let k dobrovolnému očkování proti 
covidu-19. 

Od 16. zajišťovala Pečovatelská služba dopravu seniorů a osob se zdravotním 
postižením do očkovacího centra v nemocnici v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi na 
náklady města. 

17. zemřel Bohumír Hanžlík (* 28. listopadu 1937 v Čelákovicích). Absolvoval 
hudební a výtvarný obor (u Cyrila Boudy) na Pedagogické fakultě UK, na Lidové 
konzervatoři studoval u Emila Hradeckého a Karla Krautgartnera. Byl klavíristou  
a aranžérem v orchestru svého otce, v letech 1961–1964 působil v Divadle o páté. V letech 
1978–2009 byl ředitelem Základní umělecké školy Jana Zacha. Založil zde výtvarný, taneční 
a literárně-dramatický obor; vznikly pobočky v Zelenči a v Jirnech. Tvořil učební texty pro 
hudební školy v celé republice. Založil a vedl Komorní soubor Jana Zacha (od 1983) 
a Orchestr Jana Zacha (obě tělesa nesla později přívlastek „Bohumíra Hanžlíka“). 40 let 
pracoval ve Fondu hudebnin Českého rozhlasu. Aranžoval taneční i komorní skladby, 
komponoval hudbu ke scénickým pásmům, pro dětské sbory a balety, taneční písně. Rok 
2000 byl vyznamenán medailí ministra školství, mládeže a tělovýchovy za celoživotní tvůrční 
pedagogickou činnost, roku 2012 se stal prvním laureátem Výroční ceny města Čelákovic 
(přílohy č. 2 a, b, c/21). 
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Od 27. zajišťovala Pečovatelská služba dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením 
do očkovacích míst v Neratovicích a v Nymburku. 

27. schválilo Zastupitelstvo města prodej 10 bytů v Milovicích. 
Armádní ulice č. p. 501 1 787 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 150 000 Kč 
 1 218 179 Kč 
Armádní ulice č. p. 502 1 753 000 Kč (stávající nájemce) 
 1 257 587 Kč 
 1 228 379 Kč 
 1 228 279 Kč 
 1 233 189 Kč 
 1 233 389 Kč 
 1 029 000 Kč (stávající nájemce) 
K 27. bylo ve městě v souvislosti s onemocněním covid-19 aktivně nakažených 976 

osob, vyléčených 875, zemřelých 15 včetně časového vývoje od 3. ledna. 
30. se na náměstí 5. května konaly poslední sobotní trhy před jejich zrušením 

z důvodu epidemie. Od 30. byly také zakázány návštěvy v nemocnicích a saunování. 
 
 

ÚNOR 
 
Počasí: 6.–15. panovaly ledové dny, tj. teplota se nedostala nad bod mrazu. Od  

6. do 24. ležel sníh. 16.–21. se vyjasnilo a oteplilo, teploty stoupaly od ranní nuly až na 
+10 °C odpoledne. Závěr měsíce byl ve znamení častých inverzí při obdobných teplotách.  

1. byla zahájena registrace seniorů do 80 let k očkování proti onemocnění  
covid-19. 

9. Rada města schválila v rámci programu „COVID-19 II“ snížení nájemného 
nájemcům nebytových prostor v majetku města za leden až březen 13 subjektům 
v Čelákovicích a v Milovicích. Rada vyslovila zásadní nesouhlas se zrušením i se zkrácením 
sobotní otevírací doby pobočky České pošty, s. p., a pověřila starostu města, aby  
o stanovisku Rady města informoval předsedkyni Rady Českého telekomunikačního úřadu. 

15. byly obnoveny úřední hodiny Městského úřadu, avšak jen v pondělí a ve středu 
od 8 do 17 hodin. 

15. obnovila v omezeném režimu činnost Městská knihovna. Čtenáři mohli dostat 
objednané svazky bezkontaktně, výdejovým okénkem při použití respirátoru.  

23. Rada města schválila v rámci programu „COVID-19 III“ snížení nájemného 
nebytových prostor v majetku města na částku 1 Kč/měsíc za období přerušeného provozu 
z důvodu vládních opatření 3 subjektům a snížení nájemného na leden až březen 2021 
z důvodu vládních opatření 2 subjektům. V rámci programu „COVID-19 II“ bylo toto nájemné 
sníženo dalším 3 subjektům. 

K 25. bylo ve městě v souvislosti s onemocněním covid-19 aktivně nakažených  
143 osob, vyléčených 1 112, zemřelých 21 včetně časového vývoje od 3. ledna. 

Od 26. platil zákaz pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí 
organizovaných městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi nejméně do 31. srpna. 
 
 

BŘEZEN 
 

Počasí: 1.–4. bylo mlhavo s teplotami od nuly do +9 °C. 5.–12. bylo jasno až 
polojasno, s občasnými přeháňkami, teploty klesaly ráno až na -5 °C, odpolední maxima 
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šplhala k +7 °C až +11 °C. Při zvětšené oblačnosti 13.–21. občas pršelo a 19.–20. napadlo 
1 cm sněhu. Od 22. se začalo hlásit jaro. Ranní teploty stoupaly až k +6 °C a odpolední 
v závěru měsíce až k +25 °C. 

Od 1. platil zákaz pohybu občanů mezi okresy, s četnými výjimkami (cesty do školy 
a do zaměstnání, k lékaři). Mateřské školy byly uzavřeny, 1. a 2. ročník základních škol 
přešel na distanční vzdělávání. Byla uzavřena dětská hřiště. 

K 4. bylo ve městě v souvislosti s onemocněním covid-19 aktivně nakažených  
205 osob, vyléčených 1 175, zemřelých 23 včetně časového vývoje od 3. ledna. 

9. se Rada města seznámila s peticí proti demolici statku č. p. 4 v Sedlčánkách  
a následné výstavbě 2 bytových domů a zřízení 20 parkovacích míst v historickém centru 
obce. Rada konstatovala, že nemůže zasahovat do stavebního řízení, jež je v kompeteci 
stavebního úřadu. Rada schválila smlouvu se společností Compo Elektro, s. r. o., Praha 8, 
na rekonstrukci elektroinstalace v Kulturním domě za 6 526 472,50 Kč. 

Rada dále schválila v rámci programu „COVID-19 IV“ nabídku bezplatné inzerce ve 
4., 5. a 6. čísle Zpravodaje města Čelákovic pro fyzické osoby podnikající a pro právnické 
osoby se sídlem či provozovnou v Čelákovicích (podle loňských usnesení platila i pro čísla 
2 a 3). Schválila také snížení nájemného v době přerušení provozu na 1 Kč/měs.  
2 subjektům a stanovila organizátorovi Polabských farmářských trhů nájemné za část plochy 
náměstí v 2. čtvrtletí na 1 Kč. Rada stanovila nájemné z nebytových prostor ve vlastnictví 
města pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby včetně spolků snížené o 50 %, pokud 
omezily provoz, a na 1 Kč/měs., pokud přerušily provoz. Doporučila ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených městem Čelákovice, aby obdobně postupovali ve vztahu k nájemcům 
nebytových prostor ve svých objektech. Na období duben–červen byly tyto výhody 
poskytnuty 11 subjektům. 

23. schválila Rada města smlouvu s firmou Prostav, s. r. o., Poděbrady,  
na vybudování chodníku podél Rooseveltovy ulice za 2 445 787,50 Kč a smlouvu s firmou 
STAPRINC-stavby, s. r. o., Veleň, na výměnu oplocení Městského stadionu za  
750 862,75 Kč. 

K 23. bylo ve městě v souvislosti s onemocněním covid-19 aktivně nakažených  
228 osob, vyléčených 1 406, zemřelých 25 včetně časového vývoje od 3. ledna. 

24. zahájilo činnost na přítomnost koronaviru na parkovišti u Kulturního domu. Denně 
od 8 do 18 hod. provádělo odběry pro antigenní i PCR testy. Provozovateli byly Ordinace 
Ruzyně, s. r. o., a MM Testing, s. r. o. 9. dubna schválila Rada města výši nájemného  
na dobu neurčitou na 4 000 Kč/měs. 

K 26. nařídila Krajská veterinární správa mimořádná opatření k zamezení nákazy 
ptačí chřipkou kvůli potvrzenému výskytu nemoci v Sedlčánkách. Katastrální území města 
bylo zařazeno do ochranného pásma. 

Od 27. probíhalo Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku. Do 11. května bylo 
možno vyplnit formulář elektronicky, od 17. dubna do 1. května také v listinné formě. 

27. byla na nádvoří tvrze zahájena výstava Řemesla Polabí XIII. Byla sice 
instalována, ale kvůli protiepidemickým opatřením byla k zhlédnutí pouze virtuálně. Soutěž 
tvořilo 8 tradičních okruhů podle řemeslného zpracování ve 4 věkových kategoriích; 
doprovodným tématem byly Velikonoce. 

27. se uskutečnila akce Ukliďme Česko. Protiepidemická opatření si vynutila změnu 
organizace práce: Brigádníci nepracovali společně, ale každý sám na svěřeném úseku. 

V publikaci 42 hvězd mezi nebem a zemí: po stopách židovských autorů 
Středočeského kraje, vydané Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, je 
zaznamenán také příběh Věry Gissingové, roz. Diamantové. 
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DUBEN 
 
Počasí: Měsíc byl suchý, převažovala obloha s malou oblačností. Poslední pozdravy 

zimy v podobě mírného sněžení přišly 6., 7. a 16. Teploty nepravidelně kolísaly od +1 °C 
ráno po +6 °C až 14 °C odpoledne, od 20. potom šplhaly až k +21 °C. 

1.–30. zapisovaly základní školy stejně jako v roce 2020 nové žáky do 1. ročníku 
výhradně elektronickou cestou. 

2. se v horní části náměstí 5. května uskutečnil další ročník Celonárodního čtení 
z Bible, pořádaný Nadačním fondem Bible 21 a lyským sborem Apoštolské církve. 

K 5. bylo ve městě v souvislosti s onemocněním covid-19 aktivně nakažených  
138 osob, vyléčených 1 587, zemřelých 25 včetně časového vývoje od 3. ledna. 

6. Rada města schválila přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Státního 
zemědělského intervenčního fondu na obnovu fasády kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni 
ve výši 216 tis. Kč. V rámci programu COVID-19 IV bylo nájemcům nebytových prostor 
v majetku města sníženo nájemné za duben–červen 2021, a to 36 subjektům na 1 Kč/měs. 
a dalším dvěma na 3 480 Kč/měs., resp. 5 416,50 Kč/měs. 

K 7. byl odvolán zákaz přítomnosti dětí v mateřských školách. Mohla být otevřena 
dětská hřiště. 

K 8. bylo ve městě v souvislosti s onemocněním covid-19 aktivně nakažených  
134 osob, vyléčených 1 609, zemřelých 25 včetně časového vývoje od 3. ledna. 

11. skončil nouzový stav, včetně zákazu pohybu mezi okresy a nočního vycházení. 
12. skončil stav pandemické pohotovosti. V mateřských školách byly otevřeny 

třídy pro předškoláky s nejvyšším počtem 15 dětí, třídy 1. stupně základních škol se učily 
rotačně (tj. týden ve škole a týden distančně), v základních uměleckých školách a v domech 
dětí a mládeže se jeden pedagog mohl věnovat jednomu žáku. Byl obnoven plný provoz 
Městské knihovny. Svateb a pohřbů se mohlo účastnit max. 15 osob. 

Od 13. byly povoleny návštěvy v Domech s pečovatelskou službou. 
17. byly obnoveny Polabské farmářské trhy na náměstí 5. května. 
17. provedli místní houbaři tradiční rituál odemykání lesa procházkou v lužních 

lesích u Libice nad Cidlinou. 
20. schválila Rada města v rámci programu COVID-19 III snížení nájemného  

za leden–březen 2021 dvěma nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města, a to  
na 7 031 Kč/měs., resp. na 12 373 Kč/měs. Rada dále schválila smlouvu s RM STAVEBNÍ 
FIRMA NEUMANN, s. r. o., Mělník, na vybudování chodníku a komunikace v Sukově ulici 
za 9 678 389,67 Kč. Na základě názoru Ministerstva vnitra ČR zrušila Rada poplatek  
1 000 Kč za sňatečný obřad provedený mimo úředně stanovené místo. V rámci programu 
COVID-19 IV bylo sníženo nájemné 3 uživatelům nebytových prostor ve vlastnictví města 
za duben–červen 2021, a to na částky 6 957,17 Kč/měs., 4 000 Kč/měs. a 2 Kč/měs. 

Od 26. byl obnoven plný provoz mateřských škol. 
K 26. bylo ve městě v souvislosti s onemocněním covid-19 aktivně nakažených  

55 osob, vyléčených 1 739, zemřelých 26 včetně časového vývoje od 3. ledna. 
Od 30. mohli zájemci zhlédnout tradiční výstavu výtvarného oddělení ZUŠ Jana 

Zacha Malý salon nikoli v Městském muzeu, ale na 5 pevných panelech před budovou 
CMC na náměstí 5. května. Tématem prací byl Prostor a čas. 

Kvůli omezením v souvislosti s epidemií byl zrušen program ke Dni Země. 
 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: Měsíc byl chladný a deštivý, s výjimkou 3 letních dnů 9.–11., kdy teploměr 
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dosahoval k třicítce. 1.–8. bylo ráno +3 °C až +10 °C a odpoledne mezi +12 °C až +19 °C; 
po 13. jsme ráno měli +8 °C až +13 °C a odpoledne +16 °C až +20 °C. Nepříjemný studený 
západní vítr vál 3.–8. a 12.–29. 

3. byla v rotačním režimu obnovena výuka na 2. stupni základních škol  
a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. 

4. schválila Rada města smlouvu s firmou EUROVIA CS, a. s., Praha 4, na zřízení 
lávky pro pěší u nového mostu přes Labe za 22 956 815,75 Kč. Rada dále schválila smlouvu 
s firmou Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., Děčín, na 3. etapu obnovy 
vodohospodářské infrastruktury v Jiřině za 7 571 131,48 Kč. Organizátorovi Polabských 
farmářských trhů na náměstí 5. května snížila podle programu COVID-19 III nájemné za 
leden–březen 2021 na 1 Kč v souvislosti se zrušením trhů v době covidové epidemie. Rada 
dále souhlasila se zapojením vytříděných odpadů z nevýrobní činnosti od právnických  
a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství. 

5. byl uzavřen podchod pro pěší u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina z důvodu 
budování nového, prostornějšího podchodu jižním směrem. 

Od 8. byla možná skupinová práce v ZUŠ a v MDDM. 
8. byla otevřena další „roční“ výstava na schodech do 1. patra budovy radnice, 

tentokrát s fotografiemi města a jeho okolí Jany Vondráčkové. 
10. přestala platit povinnost nosit roušky venku; svateb a pohřbů se mohlo zúčastnit 

max. 30 osob. 
K 11. bylo ve městě v souvislosti s onemocněním covid-19 kumulativně nakaženo 

koronavirem 1 842, aktivně nakaželo 35 a kumulativně vyléčeno 1 779 osob. 28 osob 
zemřelo. 

12. zasedalo Zastupitelstvo města. Rada města mu předložila 3 návrhy na udělení 
Výroční ceny města Čelákovic za rok 2021: MUDr. Haně Kadeřábkové (praktická lékařka 
pro dospělé v Čelákovicích od roku 1977, bývalá členka Zastupitelstva města), Prof. MUDr. 
Aleši Bartošovi, Ph.D. (neurolog, profesor 3. lékařské fakulty UK, pracovník Národního 
ústavu duševního zdraví v Klecanech), a Jaroslavu Špačkovi (archeolog a historik, v letech 
1972–1983 a 1990–2009 ředitel Městskéh muzea v Čelákovicích). Zastupitelstvo rozhodlo 
neudělit cenu z důvodu neuskutečněného slavnostního večera spojeného s udělením 
Výroční ceny Mgr. Miloši Bukačovi za rok 2020. 

Zastupitelstvo schválilo prodej 21 bytů v Milovicích.  
Armádní ulice č. p. 501 1 941 501 Kč 
 1 830 000 Kč 
Armádní ulice č. p. 502 1 951 999 Kč 
 1 931 999 Kč 
 1 930 001 Kč 
 1 961 600 Kč 
 2 100 111 Kč 
 1 889 700 Kč 
Průběžná ulice č. p. 606 1 660 000 Kč 
 1 975 500 Kč 
 1 794 200 Kč 
 1 850 000 Kč 
 1 842 000 Kč 
 1 935 900 Kč 
 2 022 500 Kč 
 2 001 000 Kč ESP Investiční, s. r. o. 
 1 843 000 Kč 
 1 935 900 Kč 
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Lesní ulicie č. p. 621 1 691 200 Kč 
 2 470 101 Kč 
 2 350 100 Kč 
13. se v depozitárním areálu Národního technického muzea uskutečnil slavnostní 

poklep na základní kámen čtvrté depozitární haly CD04 za účasti ministra kultury  
PhDr. Lubomíra Zaorálka a generálního ředitele NTM Mgr. Karla Ksandra. 

Od 17. přešly na plnou prezenční výuku všechny ročníky základních škol  
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

18. Rada města schválila smlouvu se společností TZB Kladno, s. r. o., na obnovu 
technologie kotelny K 70 za 7 194 973,18 Kč a smlouvu s DIS Praha, s. r. o., Praha 9,  
na opravu chodníku V Prokopě za 1 195 659,84 Kč. Schválila dále smlouvu se společností 
W. H. A. system, spol. s r. o., Šumperk, na opravu střechy hasičské zbrojnice v ulici Prokopa 
Holého za 1 087 790 Kč. Protože společnost Velas, a. s., Lysá nad Labem, zajišťující pro 
město umístění nalezených a opuštěných psů, oznámila ukončení činnosti, schválila Rada 
města smlouvu s Milanem Kazdou z Lysé nad Labem na tutéž činnost. 

24. se k prezenční výuce vrátili žáci středních škol. V ZUŠ byl pro výuku  
ve skupinách s více než 10 žáky nutný negativní test na koronavirus. Hotely a penziony 
mohly přijímat hosty jen s potvrzením o negativním testu, o očkování nebo o prodělané 
nemoci. 

Od 24. byl obnoven provoz rekreační chaty Huť a rekreačního objektu Dědov. 
28. se konal 13. ročník Noci kostelů; v Husově sboru otevřena meditační zahrada. 
31. se otevřely mj. restaurace, Městský bazén, Sportovní hala Vikomt, vnitřní 

prostory Městského stadionu a sauna. Pečovatelská služba ukončila službu nákupu potravin 
a léků pro vybrané skupiny osob. Byla obnovena prezenční výuka ve všech oborech ZUŠ 
Jana Zacha. 
 
 

ČERVEN 
 
Počasí: Červen byl nejteplejším měsícem roku; v 19 dnech překročily max. teploty 

hranici +25 °C. 1.–19. bylo převážně jasno, jen s 2 deštivými dny, ranní teploty kolísaly mezi 
+10 °C až +21 °C (tropická noc 21.), nejvyšší odpolední hodnoty kolísaly mezi +24 °C  
až +35 °C. Studená fronta po 22. přinesla proměnlivou oblačnost a vydatné srážky, ale příliš 
se neochladilo: ráno bylo od +14 °C do +18 °C a odpoledne od +21 °C až po +30 °C. 

1. schválila Rada města smlouvu s firmou AMICO STAVEBNÍ, s. r. o., Praha 9.,  
na obnovu fasády kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni za 249 321,32 Kč, smlouvu  
s 1. SčV, a. s., Praha 10, na obnovu vodovodu a kanalizace v Přístavní ulici za  
7 160 945,77 Kč a dále smlouvu s firmou Aulický invest, s. r. o., Česká Lípa, na opravu lodžií 
panelových domů v ulici Na Stráni za 6 817 527 Kč. 

5. a 6. proběhla ve Springcentru v Sedláčkově ulici oslava Dne dětí. 
Od 8. mohli ve většině krajů včetně Středočeského sundat roušky ve všech typech 

škol sedící žáci v lavici při vyučovací hodině, taktéž učitelé. Zrušení povinnosti nosit roušky 
se dále týkalo mj. dětí, které nezahájily povinnou školní docházku, osob na uzavřených 
pracovištích, účastníků svatebních obřadů a klientů kadeřnických a masérských služeb. 

Od 14. bylo zrušeno omezení počtu účastníků venkovních kulturních a sportovních 
akcí. 

15. schválila Rada města smlouvu s 1. SčV, a. s., Praha 10, na obnovu vodovodního 
řadu v ul. Václava Kálika za 2 743 372,50 Kč a smlouvu s DIS Praha, s. r. o., Praha 9,  
na opravu cesty v úvozu spojující lokalitu V Nedaninách se stezkou pro pěší podél Labe za 
499 999,17 Kč. S využitím programů COVID-19 III a COVID-19 IV bylo 2 subjektům sníženo 
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nájemné na 1 Kč/měs. za leden–květen 2021, a to SK Panthers Čelákovice, z. s.,  
za klubovnu na hřišti v Záluží a společnosti Kylpyla, s. r. o., Kolín IV, za nájem sauny. 

K 15. ukončil činnost Krizový štáb města Čelákovic. 
16. byla na výstavních panelech na náměstí 5. května umístěna výstava Union  

1921–2021 aneb Sto let fotbalu v Čelákovicích, připravená Městským muzeem ve 
spolupráci s Milanem Šiklem, autorem publikace k tomuto výročí. 

18. bylo koncertem Davida Kollera zahájeno hudební Léto u Bohuslavů na letní 
scéně. Pro ni si restaurace najímala 65 m2 na přilehlém školním hřišti za 1 000 Kč za každý 
koncert. Další se konaly 16. července (Bára Poláková), 23. července (Xindl X), 24. července 
(Tomáš Klus), 14. srpna (Anna K.), 27. srpna (Pokáč) a 11. září (Horkýže Slíže).  

23. schválilo Zastupitelstvo města prodej 20 bytů a 3 nebytových prostor v Milovicích.  
Armádní ulicie č. p. 501 1 993 800 Kč 
 2 061 000 Kč ESP Investiční, s. r. o. 
Armádní ulice č. p. 502 2 106 000 Kč Nuverim, s. r. o. 
 1 928 300 Kč 
 1 763 000 Kč 
 1 627 000 Kč 
Průběžná ulice č. p. 606 2 022 000 Kč 
 1 949 000 Kč 
 2 022 000 Kč 
 2 051 000 Kč 
 1 296 000 Kč 
Lesní ulice č. p. 621 2 170 000 Kč 
 2 501 100 Kč 
 3 313 500 Kč Nuverim, s. r. o. 
 2 467 100 Kč 
 3 666 999 Kč 
 2 500 100 Kč 
 2 311 999 Kč 
 2 272 500 Kč 
 2 301 000 Kč Nuverim, s. r. o. 
    651 000 Kč nebytový prostor 
    651 000 Kč nebytový prostor 
 1 151 000 Kč nebytový prostor 

 
 

ČERVENEC 
 
Počasí: 1.–14 vydatně pršelo, ale chladno nebylo: Ráno od +13 °C do +18 °C  

a odpoledne od +18 °C do +32 °C. Od 15. byla obloha skoro jasná až oblačná, pršelo jen 
v závěru měsíce. Ranní teploty se pohybovaly mezi +13 °C až +20 °C, odpolední od +26 do 
+31 °C. 

2. schválilo Zastupitelstvo města dar 40 tis. Kč každé ze sedmi jihomoravských obcí 
a měst (Břeclav, Hodonín, Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Valtice) a městu 
Kryry v Ústeckém kraji (za místní část Stebno) postiženým 24. (Stebno 25.) června 
tornádem. Zastupitelstvo schválilo důležitou smlouvu se Státním fondem dopravní 
infrastruktury na doplnění lávky k novému mostu přes Labe, podle níž poskytne SFDI městu 
dotaci nejvýše 16 640 692 Kč, tj. 85 % uznatelných nákladů, a souhlasilo s využitím 
finančních prostředků získaných z prodeje bytů v Milovicích na vybudování nového 
sportovního hřiště u ZŠ J. A. Komenského 414. 
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10. uspořádala TJ Spartak Čelákovice na Městském stadionu 2. ročník Velké ceny 
Čelákovic v trojskoku. Nejlepší mužský výkon předvedl Adrian Świderski z Polska 
 s 13,39 m a nejlepší ženský výkon Petra Harasimová z TJ Sokol Opava s 12,44 m. 
Účastnilo se 13 závodníků. 

18.–25. uspořádala Římskokatolická farnost Čelákovice a Kazatelské středisko 
České dominikánské provincie Dny víry. Setkání zahájil mší arcibiskup pražský Dominik 
kardinál Duka, sobota 24. odpoledne byla vyhrazena Dnu otevřených kostelů a součástí 
programu byl také varhanní koncert plzeňského varhaníka Aleše Noska (příloha č. 3/21). 

24. uspořádala Náboženská obec Církve československé husitské koncert 
Ladislava Weyrostka s písněmi z jeho nových CD „Vzpomínám“ a „Jedu dál“. Koncert  
se konal mj. k oslavě jeho 70. narozenin. 

27. schválila Rada města smlouvu s firmou RAISA, spol. s r. o., Kolín IV,  
na rekonstrukci veřejného osvětlení V Nedaninách za 2 698 716,99 Kč a smlouvu s firmou 
STAPRINC – stavby, s. r. o., Veleň, na výstavbu WC pro veřejnost na Městském stadionu 
za 3 691 428,83 Kč. Dále schválila smlouvu se společností NEO BUILDER, a. s., Praha 10, 
na výměnu střechy budovy Městské knihovny za 1 119 477,40 Kč. 

V posledním týdnu měsíce byla v dolní části náměstí 5. května v budce po bývalém 
veřejném telefonním automatu zřízena tzv. Knihobudka. Lidé do ní mohli odkládat své 
vyřazené knihy, půjčit si nebo zdarma vzít jiné, které si chtěli přečíst. 
 
 

SRPEN 
 
Počasí: Také srpen byl nadprůměrně deštivý; pršelo denně 1.–8. a 22.–31. V prvním 

deštivém období bylo ráno +13 °C až +16 °C, odpoledne +20 °C až +26 °C, ve druhém 
potom +10 °C až +14 °C ráno a jen +17 °C až +24 °C odpoledne. V suchém období  
9.–21. byly ranní teploty obdobné, ale odpolední stoupaly až k +33 °C. 

Od 1. byla povolena činnost osadních výborů. 
10. Rada města schválila smlouvu s 1. SčV, a. s.,  na obnovu vodovodního řadu 

v Rybářské ulici za 4 087 799,87 Kč. V souvislosti s plánovaným ukončením provozu  
na železniční trati Čelákovice – Mochov k 1. listopadu Rada města požádala Středočeský 
kraj o prodloužení autobusové linky č. 662 o úsek z náměstí k železniční stanici. 

18. se na náměstí 5. května konala první předvolební akce: Představili se kandidáti 
koalice SPOLU do voleb do Poslanecké sněmovny a od 20:30 hod. byl promítnut film Ženy 
v běhu. 

21. se konal 6. ročník triatlonu Labeman, připravený spolkem Patriot Čelákovice, za 
účasti 16 závodníků. Dětský Labemánek se kvůli složitým protiepidemickým opatřením 
nekonal.  

24. schválila Rada města smlouvu s Jaroslavem Kuklou o nájmu restaurace 
v Kuturním domě, dále smlouvu s KŠ PREFA, s. r. o., na zhotovení lávky přes Čelákovický 
potok mezi dosud oddělenými ulicemi Bratří Čapků a Bratří Petišků v ceně 2 045 538,20 Kč. 
Rada schválila smlouvu se STAVEBNÍ FIRMOU NEUMANN, s. r. o., Mělník, na stavební 
práce na komunikacích v Jiřině včetně odvodnění za 18 118 113,78 Kč.  
 
 

ZÁŘÍ 
 
Počasí: Měsíc byl suchý a teplý. Do 16. vládlo příjemné letní počasí se skoro jasnou 

oblohou, ranními teplotami +11 °C až +16 °C a odpoledními mezi +21 °C až +29 °C. Studená 
fronta 17.–22. přinesla přeháňky a nejvyšší teploty jen do +18 °C. Letní počasí se vrátilo  
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od 23. s odpoledními maximy mezi +20 °C a +25 °C. 
Od 1. byly obnoveny vybrané akce pro seniory, obřady vítání nejmladších občánků 

města a hromadné akce v Kulturním domě. 
1. nastoupilo do 1. ročníku 73 dětí v ZŠ J. A. Komenského a 72 dětí v ZŠ Kostelní. 
1. a 6. byli testováni žáci základních (1. ročník až 2. září) a středních škol  

na přítomnost koronaviru. 
Od 1. byly otevřeny expozice Městského muzea za dodržení rozestupů 1,5 m  

a předložení dokladu o očkování nebo o prodělané nemoci. 
4. zvítězila čelákovická občanka Kateřina Marešová na Mistrovství ČR mládeže 

v agility, kategorii M, se psem Montym. 
4. uspořádala TJ Spartak Čelákovice na fotbalovém hrišti hudební festival Spartak 

Fest 2021 se 7 kapelami, mj. Lyndon Town, Něco a Qwil.  
5. oslavil SK Union na stadionu U Hájku 100. výročí založení klubu. Sigiteam  

(mj. Antonín Panenka, Karol Dobiáš) zvítězil 7:5 nad starou gardou Unionu. O přestávce 
byla pokřtěna kniha Milana Šikla „100 let fotbalu v Čelákovicích“. Program sledovalo asi  
300 diváků (příloha č. 4/21). 

7. schválila Rada města smlouvu s firmou RAISA, spol. s r. o., Kolín, na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Jiřině za 1 572 602 Kč. V rámci programu COVID-19 IV schválila 
snížení nájemného za nebytové prostory ve vlastnictví města 1 subjektu na 13 669 Kč/měs. 
za leden–duben 2021. 

Při předvolební agitaci se 8. na náměstí 5. května prezentovala volební strana 
Trikolora Svobodní Soukromníci a 9. volební strana SPOLU (byli přítomni kandidáti  
Mgr. Martin Kupka a Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.). 

8. uspořádal PRO Čelákovice, z. s., veřejnou diskuzi na téma Doprava ve městě. 
10.–11. uspořádala základní organizace Českého svazu chovatelů, z. s., místní 

soutěžní a prodejní výstavu drobného zvířectva v chovatelském areálu v Kostelní ulici  
č. p. 22 (vchod z ulice U Kovárny) za účasti chovatelů z okolních organizací. Vystaveni byli 
králíci, holubi, morčata, vodní a hrabavá drůbež a vidělo je asi 130 platících a 350 dětí. 

10. navštívili žáci obou základních škol Revolution Train – „protidrogový vlak“  
v železniční stanici. Akci uspořádal nadační fond NOVÉ ČESKO na objednávku města 
v rámci dlouhodobého projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže 
v Čelákovicích“. 

11. se na náměstí 5. května konal Festival sportu, na němž se představilo  
11 městských sportovních subjektů (příloha č. 5/21). 

11. se na zahradě MDDM uskutečnil další ročník Festivalu volnočasových aktivit 
s ukázkami činností kroužků, např. pletení košíků, zdobení perníčků, plstění. 

11. pokřtili starosta města Ing. Josef Pátek a ředitel Městského muzea Mgr. David 
Eisner knihu Radnice v Čelákovicích za účasti autorů publikace (příloha č. 6/21). Od  
13. byla historie radniční budovy představena také na výstavních panelech na náměstí  
5. května. 

14. vyhořel sklad osobních ochranných prostředků v Průmyslové ulici. Byl vyhlášen 
2. stupeň poplachu a povolány 3 profesionální a 11 dobrovolnických hasičských jednotek. 

15. v 16:08 hod. projel osobní vlak z Lysé nad Labem poprvé po novém mostě přes 
Labe, a to nízkou rychlostí po 1. traťové koleji. 

15. schválilo Zastupitelstvo města koupi budovy v Rybářské ulici č. p. 155 (bývalá 
restaurace Fontána) od společnosti Ubytování Čelákovice, s. r. o., za 10 932 107 Kč. 
Budova se měla stát detašovaným pracovištěm ZUŠ Jana Zacha. Schválilo dále převzetí 
silnice č. III/2456 do majetku města a její zařazení do sítě místních komunikací (Haškova 
ulice od křižovatky se Zálužskou, kolem rozvodny s vyústěním na silnici II/611).  
Pro výstavbu parkovacího domu u nádraží schválilo Zastupitelstvo odkup pozemků  
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od Českých drah, a. s., o ploše 1 537 m2 za 1 415 700 Kč. 
17. vystoupilo Trombonové trio Národního divadla v Praze v Síni Jana Zacha 

Městského muzea na koncertu Hudba starých českých mistrů (hrála díla mj. Adama 
Václava Michny z Otradovic a Františka Škroupa). 

21. schválila Rada města smlouvu s firmou SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o., 
na vybudování nového sportovního hřiště u ZŠ J. A. Komenského 414 za 33 778 013,24 Kč. 
Rada vyjádřila nesouhlas s úvahami vedení Středočeského kraje o sloučení Gymnázia, 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, s Gymnáziem J. S. Machara, Brandýs nad Labem–
Stará Boleslav, Královická 668. To by mělo být nastupujícím právním subjektem. Požádala 
mj. zřizovatele o vyčíslení úspor vyplývajících z návrhu na zefektivnění vzdělávání v okrese 
Praha-východ po případném sloučení škol, upozornila, že návrh na sloučení není obsažen 
v návrhu optimalizační komise, a potvrdila, že pro Gymnázium jsou prostorové kapacity  
na stávající adrese i do budoucna dostatečné. 

24.–25. uspořádal Spolek houbařů výstavu hub, neobyvkle v kostele Církve bratrské 
v Palackého ulici. Byla doplněna odborným výkladem, soutěží v určování druhů hub  
a unikátním proskleným úlem místního Spolku včelařů. 

25. uspořádala Výtvarná dílna Labyrint dožínkový jarmark na farní zahradě. 
Prodávala se keramika, kůže, kosmetika a podzimní dekorace; nechyběly výtvarné dílny  
a občerstvení (příloha č. 7/21). 

25. koncertoval v Husově sboru akordeonista Milan Řehák před 70 posluchači. 
28. uspořádala městská organizace KSČM pietní akt u domu č. p. 234 v Masarykově 

ulici, v němž byl před 70 lety zabit strážmistr Jaroslav Honzátko. Aktu se zúčastnilo asi  
50 lidí, mj. poslanec JUDr. Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM a zástupci Národní 
rady Klubu českého pohraničí. 
 
 

ŘÍJEN 
 
Počasí: Po září byl velmi suchý i říjen. Do 7. trvalo babí léto z konce září, odpolední 

teploty dosahovaly +19 °C až +23 °C. Od 8. se ujal vlády podzim. Při proměnlivé obloze  
a jen občasném mrholení se ráno ochladilo na -1 °C až +5 °C, odpolední hodnoty  
se pohybovaly mezi +11 °C až +17 °C.  

V předvolební kampani otevřely své stánky volební strany Přísaha (1.)  
a Komunistická strana Čech a Moravy (2.). 

3. uspořádala TJ Spartak Čelákovice v Houštce 59. ročník Velké ceny Čelákovic 
v běhu hodinovém. Nejrychleší z mužů byl Jiří Bradáč z A. C. Sparta Praha s 16 060 m, 
z žen Lenka Slavíková z Kounic s 10 278 m.  

4.–8. se konal další ročník Týdne knihoven, tentokrát na téma Dopravní prostředky. 
Jeho součástí byla výstava a přednáška doc. Dr. Ing. Romana Štěrby, MBA, na téma 
„Moderní železnice 21. století v Polabí“ a vyprávění Saši Ryvolové o řece Yukonu  
na Aljašce. 

6. se na železniční stanici konalo krátké předvolební setkání. Promluvili kandidáti 
ODS Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D, LL.M., Mgr. Martin Kupka a Ing. et Ing. Jan Skopeček, 
Ph.D. 

8.–9. se v řádném termínu po 4 letech konaly volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR (příloha č. 8/21). 

Ve Středočeském kraji se voleb účastnilo 18 volebních stran (v ČR celkem 22).  
Na kandidátkách byl jeden občan města: Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, na 16. místě  
z 34 kandidátů volební strany ANO 2011. Poslanecký mandát nezískal. Z 8 837 zapsaných 
přišlo v Čelákovicích k volbám 6 312 voličů (tj. 71,43 %, celostátně 65,43 %);  
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odevzdali celkem 6 277 platných hlasů. 
 
Výsledky 5 nejúspěšnějších volebních stran v Čelákovicích ve volbách do 

Poslanecké sněmovny 8.–9. října 2021: 

Volební strana % hlasů 
v Čelákovicích 

% hlasů ve 
Středočeském kraji 

% hlasů 
v ČR 

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 35,08 28,74 27,79 

ANO 2011 22,28 24,92 27,12 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 20,13 19,46 15,62 

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 5,67 7,79 9,56 

Česká strana sociálně demokratická 4,50 4,56 4,65 

 
Vysoký počet přednostních hlasů dostali Mgr. Martin Kupka (SPOLU) – 413, Mgr. Vít 

Rakušan (PIRÁTI a STAROSTOVÉ) – 508 a doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA  
(ANO 2011) – 187. 

10. se v Síni Jana Zacha konal koncert u příležitosti 15. koncertní sezony tria Musica 
dolce vita. Zazněly skladby mj. Bachovy, Vivaldiho a Mozartovy. 

10. uspořádali vodáci ve spolupráci s Městským muzeem další ročník oblíbené akce 
Vejšlap za polabskými strašidly pro děti od 2 do 9 let. 

16. se uskutečnila jediná vernisáž v Městském muzeu, a to výstavy Oficiální umění 
a propaganda. 

19. schválila Rada města smlouvu s firmou AMICO STAVEBNÍ, s. r. o., Praha 9,  
na obnovu fasády kaple sv. Jana Křtitele v Sedlčánkách za 785 603,83 Kč, smlouvu s firmou 
SPEEDDRILL, s. r. o., Jesenice, na obnovu vodovodního řadu V Prokopě  
za 2 885 415,19 Kč a smlouvu s firmou ZEPRIS, s. r. o., Praha 4, na obnovu kanalizace 
bezvýkopovou technologií v ulici Svatopluka Čecha za 6 077 043,50 Kč. 

Od 25. bylo nařízeno používat respirátory ve vnitřních prostorech bez z ohledu  
na počet osob. 

27. se v Kulturním domě konal Koncert pro Miloše s Jožkou Černým a cimbálovou 
muzikou Gracia. Mgr. Miloši Bukačovi byla v roce 2020 udělena Výroční cena města 
Čelákovic, avšak slavnostní večer nemohl být tehdy z epidemických důvodů uskutečněn 
(příloha č. 9/21). 

Při pietním aktu 28. u pomníku padlých na náměstí 5. května promluvil starosta 
města Ing. Josef Pátek o významu česko-slovenské vzájemnosti. Tento den byl  
na Slovensku poprvé slaven jako státní svátek. 
 
 

LISTOPAD 
 

Počasí: Po většinu měsíce byla obloha zatažená, drobně pršelo jen v 8 dnech, teploty 
byly vyrovnané: Ráno mezi nulou až +8 °C, odpoledne mezi +7 °C až +12 °C. 26. se objevil 
první sněhový poprašek; drobně sněžilo také 28.–30. 

4. uspořádal Spolek pro varhanní hudbu v malém sálku Římskokatolické farnosti 
besedu s novinářem Radkem Gálisem o jeho knize „Pravdu říkat, pravdu žít“, obsahující 
rozhovory s osobnostmi činnými v politice, umění a v duchovní sféře. 

4. přednášel v Městské knihovně na téma Vše o životě po životě Dalibor Stach 
s využitím zkušeností lidí, kteří prošli klinickou smrtí. 

13. se na náměstí 5. května konal Svatomartinský vinný košt. Mladá  
a svatomartinská vína nabízelo 9 vinařství. Hráli Cimbal Band, Michal Hrůza, místní 
hudebníci Láďa Weyrostek a Jan Ferles, program moderoval Slávek Boura. 
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16. a 17. se běžel 47. ročník Večerního běhu městem Čelákovice – Memoriálu 
Rudolfa Vichery. V mládežnických kategoriích běželo 70 dívek a 83 chlapců, v kategorii 
dospělých 61 žen a 79 mužů. Nejstarším běžcem byl Miroslav Říha ze Sadské (*1945). 

Tabulka vítězů: 

Kategorie Závodník Délka trati Oddílová 
příslušnost 

Čas 

Starší žákyně Kristýna Skuhravá 1 000 m AK Sokol Nehvizdy 3:57,8 

Starší žáci Filip Manhart 1 000 m ZŠ J. A. Komenského 
Čelákovice 

3:14,0 

Dorostenky Adéla Zedníková 1 000 m ZŠ Kounice 4:21,2 

Juniorky Eliška Poborská 3 000 m TJ Sokol Královské 
Vinohrady 

11:51,0 

Junioři Adam Bradáč 3 000 m ASK Lovosice 10:56,0 

Ženy do 35 let Eliška Poborská 3 000 m TJ Sokol Královské 
Vinohrady 

11:46,0 

Ženy 35–49 let Helena Poborská 3 000 m Ker Team 11:41,0 

Muži do 39 let Jan Švadlenka 6 500 m Lawi Stars 20:36,0 

Muži do 49 let Jiří Miler 6 500 m Lawi Stars 22:06,0 

Muži do 59 let Jaroslav Nesl 6 500 m JN cykloservis 25:33,0 

Muži do 69 let Zdeněk Bufka 6 500 m AC Česká Lípa 26:57,0 

Muži 70+ Pavel Broum 6 500 m Praha 30:52,0 

 
K 23. byl v souvislosti s ptačí chřipkou zakázán chov drůbeže pod širým nebem  

a bylo nařízeno umístění chovaných ptáků do budov. 
K 25. byl znovu aktivován Krizový štáb města Čelákovic. 
26. byl na území ČR kvůli epidemii covid-19 vyhlášen nouzový stav. Krizový štáb 

doporučil osadním výborům zrušit plánované akce a mateřským a základním školám zrušit 
hromadné akce pro veřejnost.  

Na 27. plánované Zahájení adventního času v Čelákovicích bylo z epidemických 
důvodů zrušeno (příloha č. 10/21). 

30. schválila Rada města smlouvu s firmou Polabská stavební CZ, s. r. o., Oseček, 
na stavbu nové budovy Městského domu dětí a mládeže v Kollárově ulici za  
18 720 192,28 Kč. Rada schválila v rámci programu COVID-19 V pro místní živnostníky  
a podnikatele bezplatnou inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic v lednovém, únorovém  
a březnovém čísle roku 2022. 

30. se v obřadní síni Městského úřadu konalo setkání vedení města s úspěšnými 
sportovci. Pozvány byly desítky členů 10 sportovních klubů ve městě (příloha č. 11/21). 

K 30. bylo ve městě 361 osob aktuálně nakažených koronavirem. 
 
 

PROSINEC 
 
Počasí: Měsíc byl teplotně nadprůměrný. S výjimkou 2 ledových dnů (23., 26.) klesaly 

ranní teploty pod bod mrazu jen mírně, nejvyšší ranní dosahovaly +6 °C, odpolední +3 °C 
až +10 °C. 4. napadlo během dopoledne 8 cm sněhu, avšak druhý den roztál. Další sněhová 
pokrývka se držela od 9. do 15. Raritou bylo silvestrovské počasí, neboť tlaková výše nad 
Azorskými ostrovy vyhnala odpolední teploty na +13,11 °C (30.) a na +15,06 °C (31.) Byl 
tak zaznamenán nejteplejší Silvestr od roku 1935. 

Autorkou ilustrací ve vánoční čísle Zpravodaje byla studentka Střední školy designu 
v Lysé nad Labem Anežka Salamánková. 
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K 1. dosáhl podíl počtu osob nakažených onemocněním covid-19 od začátku 
pandemie hodnoty 20,49 %. Do intervalu 20–30 % nakažených spadalo 48,9 % obcí České 
republiky. 

Od 1. zkrátila pobočka České pošty otvírací dobu v sobotu o 1 hodinu, tj. do 11:00 
hod. 

K 2. činil počet osob ve městě aktuálně nakažených koronavirem 371; ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem–Staré Boleslav bylo očkováno 
61,8 % obyvatel. 

3. schválila Rada města smlouvu s firmou Trigema Building, a. s., Praha 5,  
na výstavbu parkovacího domu u nádraží za 88 942 623 Kč. 

8. schválilo Zastupitelstvo města prodej 16 bytů v Milovicích. 
Armádní ulice č. p. 502 2 050 000 Kč 
 2 079 621 Kč 
Průběžná ulice č. p. 606 2 290 243 Kč České investice, s. r. o., Praha 8 
 2 458 806 Kč České investice, s. r. o., Praha 8 
Lesní ulice č. p. 621 3 401 000 Kč 
 3 401 000 Kč 
 2 618 197 Kč 
 2 328 631 Kč 
 3 458 522 Kč 
 3 386 273 Kč 
 3 640 052 Kč 
 2 466 876 Kč 
 3 500 100 Kč 
 3 668 000 Kč 
 3 386 273 Kč 
 3 458 522 Kč 
 
Zastupitelstvo dále schválilo obecně závaznou vyhlášku E 3/2021 o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství. Ta stanovila výši poplatku pro občana na  
624 Kč/rok. 

12. vystoupil při adventní pobožnosti v Husově sboru Chrámový sbor Václav  
ze Staré Boleslavi s Rybovou Českou mší vánoční. 

14. Rada města schválila cenu vodného a stočného pro rok 2022 ve výši  
45,13 Kč/m3, resp. 45,11 Kč/m3, celkem 90,24 Kč/m3, s DPH celkem 99,26 Kč/m3. Schválila 
smlouvu s firmou BESST Czech, s. r. o., Svojetice, na obnovu fasády budovy radnice  
na náměstí 5. května č. p. 1 za 4 708 020,64 Kč a schválila také smlouvu o dočasné adopci 
hrobového zařízení hrobu Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze 
se Správou pražských hřbitovů, p. o., na 10 let za 8 960 Kč. O hrob budou pečovat 
Technické služby Čelákovice, p. o. 

16. představili pracovníci Ateliéru Velehradský v restauraci Na Vošverku 
v Sedlčánkách záměr na rekonstrukci budovy bývalé sedlčánské školy. 

18., tradičně poslední sobotu před Štědrým dnem, se na náměstí 5. května 
uskutečnila akce Přání krásných Vánoc. Radní a zastupitelé hostili zájemce rybí polévkou 
nebo svařeným vínem. 

K 19. bylo ve městě 86 osob aktuálně nakažených koronavirem. 
25. byl v ČR ukončen nouzový stav. 
Vánočního kapra prodávalo Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s., u supermarketu 

Albert do hmotnosti  2,49 kg za 105 Kč/kg a od hmotnosti 2,50 kg za 115 Kč/kg.  
Celkem bylo prodáno 1 300 kg kapra. Na Statku a před hypermarketem TESCO byl kapr 
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prodáván shodně za 105 Kč/kg do hmotnosti 2,49 kg a za 115 Kč/kg od hmotnosti 2,50 kg. 
Milan Brejcha, Praha 6, prodával kapra z Rybářství Třeboň, a. s., u supermarketu BILLA  
do hmotnosti 1,5 kg 109,90 Kč/kg, těžší za 119,90 Kč/kg. 

U hypermarketu TESCO prodávala vánoční stromky tradičně společnost ABIES 
Vysočina, s. r. o. Jedle kavkazská stála 399 Kč, smrk ztepilý 399 Kč, borovice černá 499 Kč. 

28. schválila Rada města smlouvu s Mystic constructions, spol. s r. o., Praha 2,  
na stavbu sportoviště pro kolečkové sporty za 7 522 933 Kč. 

28. provedli houbaři obřad zamykání lesa tradiční mykologickou procházkou pro 
veřejnost z Dvorců přes Lipovku do Čelákovic za účasti 24 zájemců. Bylo nalezeno 55 druhů 
hub. 

31. ukončil mandát zastupitele Bc. Ondřej Holzman (ODS). 
V roce 2021 vycházel Zpravodaj města Čelákovic plnobarevně 12x ročně v nákladu 

6 100 ks. Česká pošta, s. p., distribuovala 5 225 výtisků do poštovních schránek obyvatel 
města. Předsedou redakční rady byl Ing. Petr Studnička, PhD., členy Mgr. Jindra Chourová, 
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, Ing. arch. Ivan Vaňousek a doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
Tajemnicí redakční rady byla Dagmar Vitáčková. Zpravodaj byl tištěn ve firmě Iva Vodáková 
– Durabo, Čelákovice. 

Autorkou novoročního přání města Čelákovic byla Michaela Jindřišková (příloha  
č. 12/21). 
 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

Závěrečný účet hospodaření města v roce 2020 (v tis. Kč): 

  Plán Skutečnost 

Příjmy Daňové 225 696,00 209 514,04 

 Nedaňové 40 638,00 43 189,93 

 Kapitálové 63 000,00 126 586,00 

 Dotace 92 280,55 93 404,22 

Celkem  421 614,55 472 694,20 

 Financování 120 000,00 38 123,00 

    

Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 120,00 82,00 

 Průmyslová odvětví 202 888,00 162 631,00 

 Služby pro obyvatelstvo 232 052,00 254 617,12 

 Sociální věci  2 400,00 5 960,87 

 Bezpečnost státu a právní ochrana 18 765,00 19 397,00 

 Všeobecná správa a služby 85 320,55 68 013,74 

Celkem  541 545,55 510 701,73 

 Financování 119 931,00 38 007,54 

 
Rozpočet města na rok 2021 a 2022 (v tis. Kč): 

  2021 2022 

Příjmy Daňové 212 502,00 279 217,00 

 Nedaňové  39 969,00 43 784,00 

 Kapitálové 23 000,00 41 000,00 

 Transfery 48 989,27 45 076,50 

 Financování 170 000,00 298 100,00 

Zdroje celkem  494 460,27 707 177,50 
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Výdaje Zemědělstvía lesní hospodářství 120,00 82,00 

 Průmyslová a ostatní odvětví 
hospodářství  

204 671,00 349 427,00 

 Služby pro obyvatelstvo 178 379,00 200 229,00 

 Sociální věci 2 233,00 2 885,00 

 Bezpečnost státu a právní ochrana 14 826,00 12 968,00 

 Všeobecná veřejná správa 89 157,27 136 371,50 

 Financování 5 097,00 293 003,00 

Celkem  494 463,27 700 581,50 

 
Individuální dotace z rozpočtu města: 

Příjemce dotace Částka 
v tis. Kč 

Účel dotace (mj.) 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 62,50 celoroční činnost spolku 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 23,00 rekonstrukce podlahy ve společenské 
místnosti 

AKTRA.cz, z. s. 22,80 vybavení sálu pro vzdušnou akrobacii 

Atletika Čelákovice, z. s. 20,00 celoroční činnost spolku 

Basketbal Čelákovice, spolek 50,00 celoroční činnost spolku 

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

41,00 celoroční činnost spolku 

Český svaz chovatelů, z. s. – Základní 
organizace Čelákovice 

16,00 celoroční činnost spolku 

Dlouhá cesta, z. s. 17,00 celoroční činnost spolku 

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

41,00 celoroční činnost spolku 

Klub přátel Jana Zacha, z. s. 28,00 celoroční činnost spolku 

Kulturistický spolek Čelákovice 23,30 celoroční činnost spolku 

Mateřské centrum Čelákovie, z. s. 23,00 celoroční činnost spolku 

Náboženská obec Církve 
československé husitské v Čelákovicích 

13,90 celoroční činnost obce 

Opři se, z. s. 41,00 celoroční činnost spolku 

Orienťáček Sedlčánky, z. s. 15,60 celoroční činnost spolku 

Orka Florbal, z. s. 201,80 celoroční činnost spolku 

Patriot Čelákovice, spolek 113,10 celoroční činnost spolku 

Rodinné centrum Routa, z. s. 40,00 celoroční činnost spolku 

Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 26,60 celoroční činnost sboru 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Čelákovice 

41,00 celoroční činnost spolku 

SK OCR Čelákovice, z. s. 94,40 celoroční činnost spolku 

Smíšená organizace zdravotně 
postižených Čelákovice, z. s. 

30,00 činnost spolku ve 2. pololetí 2021 

Spolek houbařů Čelákovice 41,00 celoroční činnost spolku 

Spolek míčových kouzelníků 20,00 celoroční činnost spolku 

Spolek SCK 22,00 celoroční činnost spolku 

Spolek včelařů Čelákovice 38,00 celoroční činnost spolku 

SPORTICUS orienteering, z. s. 25,60 celoroční činnost spolku 

Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 55,60 celoroční činnost spolku 
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Sportovní klub karate Dragon 
Čelákovice, z. s.  

85,30 celoroční činnost spolku 

Sportovní klub karate Dragon 
Čelákovice, z. s. 

19,00 účast na Mistrovství světa v Kluži, 
Rumunsko 

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 137,10 celoroční činnost spolku 

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 40,00 oslavy 100. výročí založení klubu 

Tenisový klub Čelákovice, spolek 92,30 celoroční činnost spolku 

Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice 26,20 celoroční činnost spolku 

TJ Spartak Čelákovice, z. s. 327,50 celoroční činnost spolku 

Volejbalový sportovní club Čelákovice, 
z. s. 

118,70 celoroční činnost spolku 

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Čelákovice, 
pobočný spolek 

28,00 celoroční činnost spolku 

Celkem 2 114,30  

Z toho sportovním subjektům 1 596,80  

 
Programová dotace z rozpočtu města (poskytovatelům sociálních služeb): 

Příjemce dotace Částka 
v tis. Kč 

Účel dotace (mj.) 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s., Štěchovice 6,50  

Domácí hospic Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem 35,00 sociání služby 

EDA cz, z. ú., Praha 4 5,50 sociální služby 

Linka bezpečí, Praha 8 12,00 sociální služby 

Charita Neratovice 50,00 sociální služby 

Respondeo, z. s., Nymburk 20,00 sociální služby 

Routa, z. s., Čelákovice 50,00 sociální služby 

Semiramis, z. ú., Nymburk 35,00 sociální služby 

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

25,98 sociální služby 

Život plus, z. ú., Kutná Hora 10,00  

Celkem 239,98  

 
Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o. 
Společnost ve vlastnictví města spravovala 1 705 bytů a 24 nebytových prostor  

ve vlastnictví města, družstev a společenství vlastníků v Čelákovicích, Milovicích,  
Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi, Lysé nad Labem, Lázních Toušeni a v Nehvizdech; 
provozovala 47 blokových kotelen a 7 domovních.  

Zastupitelstvo města schválilo v tomto roce prodej 67 bytů v Milovicích  
za 145 941 828 Kč a 3 nebytových prostor za 2 453 000 Kč. Prodej byl dokončen u 68 bytů. 
Město tedy vlastnilo na konci roku celkem 551 bytů, z toho 491 v Čelákovicích  
a 60 v Milovicích.  

Q-BYT kompletně opravil 9 bytů za 2 694 270 Kč a ve 2 bytech provedl větší opravy 
za 224 573 Kč. Obnovou prošla kotelna K 70. 

Ředitelem společnosti byl do 30. září Mgr. Daniel Rovan, od 1. října  
Mgr. Petr Kopecký (příloha č. 13/21). Předsedou dozorčí rady byl Ing. Miloš Choura. 
 

Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace 
Zajišťovaly odstraňování komunálního odpadu a čištění města, údržbu místních 
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komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a pohřebišť. Provozovaly sběrný dvůr komunálního 
odpadu, jenž byl otevřen 28 hodin týdně, sběrné místo v ulici Na Hrázi v Sedlčánkách 
pracovalo 2,5 hod. týdně. Na jaře a na podzim se vždy o 5 sobotách uskutečnily svozy 
tříděného komunálního odpadu z 12 míst. 

 
Vliv epidemie onemocnění covid-19 na život města (autor: Ing. Petr Studnička, 

PhD.) 
V roce 2021 byl život ve městě nadále významně ovlivňován šířením viru  

SARS CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění covid-19. Nouzový stav na celém území 
České republiky trval od 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a poté od 26. listopadu 2021  
do 25. prosince 2021. V době vyhlášeného nouzového stavu byl aktivován Krizový štáb 
města Čelákovic („KŠMČ“).  

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

Po většinu roku platila v Česku tzv. pandemická pohotovost na základě zákona  
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 
některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon). 

Velkým tématem v průběhu celého roku bylo postupné očkování různých věkových 
vrstev obyvatel a profesí ke zmírnění průběhu onemocnění covid-19. Přestože město 
Čelákovice zajistilo výstavbu očkovacího centra ve Sportovní hale Vikomt, nikdy nebylo toto 
místo pro očkování využito. Naopak odběrové centrum pro testování osob na onemocnění 
covid-19 bylo umístěno v Sadech 17. listopadu na parkovišti v blízkosti Kulturního domu  
a fungovalo od 19. března 2021 až do roku 2022. 

Především v 1. pololetí roku 2021 byl významně narušen provoz příspěvkových 
organizací města, zejména v oblasti školství, kultury a sportu. V 2. pololetí školního roku 
2020/2021 nebyl realizován projekt Prevence rizikového chování dětí a mládeže II  
2020–2022 v obou základních školách ani v Městském domě dětí a mládeže, zápisy dětí 
k předškolnímu vzdělávání a do 1. tříd základních škol probíhaly elektronicky, distančně 
proběhly volby do školských rad při základních školách. Zrušena byla celá řada kulturních 
a společenských akcí. Proběhlo méně sňatečných obřadů, při omezeních bylo obnoveno 
v 2. pololetí roku vítání nejmladších občánků města. Celkový objem dotačních prostředků 
určený na podporu spolků, církví a sportovních subjektů byl jednorázově snížen o 50 % 
oproti roku 2020. 

Významné omezení pohybu osob trvalo od 1. března, kdy bylo možné se pohybovat 
buď na území místa, kde se člověk dlouhodobě zdržuje, anebo následně na území okresu, 
v němž se dané místo nachází. V případě Čelákovic se jednalo o tři katastrální území města 
(Čelákovice, Záluží u Čelákovic, Sedlčánky) a okres Praha-východ. 

Přes složité období proběhlo celostátní Sčítání lidu, domů a bytů 2021 bez 
významnějších komplikací, přičemž většina respondentů využila možnost on-line 
dotazování. 

Na podporu místních živnostníků a podnikatelů realizovalo město Čelákovice 
programy COVID-19 IV a COVID-19 V, jejichž podstatou bylo snížení nájemného 
v nebytových prostorech vlastněných městem Čelákovice o 50 % v případě omezení 
provozu, resp. snížení na 1 Kč/měsíc v případě přerušení provozu, a možnost bezplatné 
inzerce ve vybraných vydáních Zpravodaje města Čelákovic (2, 3, 4, 5, 6/2021 a 1, 2, 
3/2022). 
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Na konci března bylo navíc Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj v části města (Čelákovice, Sedlčánky) stanoveno ochranné pásmo 
v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Sedlčánkách a pásmo dozoru pro část města (Záluží 
u Čelákovic). 

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

OBYVATELSTVO 
 
Čelákovice měly k 1. lednu 11 570 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu,  

k 31. prosinci 11 403 obyvatel, tj. o 73 méně. (V roce 2020 se počet obyvatelstva snížil  
o 52.) Dále ve městě žilo asi 800 osob s povolením k dlouhodobému pobytu. V Záluží bylo 
hlášeno 341 obyvatel (-2), v Sedlčánkách 806 (nezměněný stav) a v Císařské Kuchyni  
94 (-7) obyvatel. V roce 2020 se přistěhovalo 219 osob (loni 242) a 267 se odstěhovalo  
(loni 247). Město bylo opatrovníkem 17 opatrovanců. 

Narodilo se 118 dětí (loni 99), chlapec Vojtěch přišel na svět doma. 
144 občanů zemřelo (loni 135), z toho 48 doma. Počet zemřelých rostl nepřetržitě  

od roku 2017 (tehdy 96). V celostátním průměru zemřelo letos nejvíce lidí od konce druhé 
světové války. V matričním obvodu města, do něhož patří i Lázně Toušeň, Mochov, 
Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč, bylo uzavřeno 48 sňatků (loni 80), z toho 
2 církevní. 35 sňatků proběhlo na radnici, 9 v Městském muzeu a 4 na jiných místech.  
Při 18 sňatcích byl alespoň jeden ze snoubenců občanem Čelákovic. 

U párů, které uzavřely sňatek v matričním obvodu, bylo registrováno 22 rozvodů  
(loni 26). 

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

Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu (příloha č. 14 a, b, c, d/21): 

Datum Děti celkem Hoši Dívky 

25. 9. 8 5 3 

2. 10. 8 1 7 

23. 10. 6 2 4 

6. 11. 8 6 2 

20. 11. 8 5 3  

11. 12. 13 5 8 

Celkem 51 24 27 

Rok 2020 19 9 10 

 
Obřady byly kvůli epidemii nemoci covid-19 od března 2020 zrušeny. Městský úřad 

proto od září 2021 postupně zval na vítání rodiče dětí, které se obřadu nemohly účastnit. 
Při asi 20minutovém obřadu recitovaly děti z MŠ Přístavní vedené učitelkou Radkou 

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

 
Statistika rodných jmen přivítaných dětí: 
1x Adam, Antonín, Bonifác, David, Denis, Filip, Jiří, Kryštof, Max, Niki, Oliver, 

Pavel, Richard, Samuel, Štěpán, Tadeáš, Teo, Tomáš 
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2x Jakub, Jan, Tobiáš 
 
1x Adéla, Amálie, Bára, Beáta, Daniela, Eliška, Elena, Ella, Ellen, Ema, Emma, 

Eva, Gabriela, Jolana, Josefína, Julie, Kamila, Laura, Libuše, Liliana, Lucie, 
Michaela, Nikola, Rozálie, Viktorie, Vivien, Zoe 

 
Senioři 
Také distančně, v době protiepidemických omezení, probíhal kurz trénování paměti 

s Renátou Nentvichovou Novotnou. Po uvolnění zákazů se rozběhly kroužky keramiky  
ve Výtvarné dílně Labyrint, s. r. o. (Miroslava Špringrová), kurzy angličtiny (Mgr. Miloš 
Špringr), cvičení (Ing. Lenka Skalická), cvičení na židlích (Olga Stuchlíková), taneční 
aerobik, práce na počítači (Ing. Jan Marek). V kostele Církve bratrské se scházel Klub 
seniorů. 

Koordinátorkou aktivit pro seniory baly zastupitelka Jana Vondráčková. 
 
Pečovatelská služba  Čelákovice, příspěvková organizace 
K organizaci patřily 2 domy s pečovatelskou službou, a to v Kostelní ulici č. p. 26  

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

Ředitelkou Pečovatelské služby byla od 1. ledna Pavlína Bernášková. 
 
Charita Neratovice 
V Čelákovicích sídlící pracoviště pro okres Praha-východ mělo střediska 

v Čelákovicích a v Říčanech (říčanské poskytovalo jen zdravotní péči). 
Zdravotní ošetřovatelskou službu (např. odběry biologického materiálu, injekce, 

infúze, rehabilitaci, převazy, přípravu a podávání léků) a domácí hospicovou péči hrazenou 
ze zdravotního pojištění poskytovaly v Čelákovicích a v Říčanech vždy 2 zdravotní sestry. 

Pečovatelskou službu hrazenou klienty zajišťovaly 3 pečovatelky průměrně pro  
25 klientů v Čelákovicích, Jirnech, Lázních Toušeni a Nehvizdech (např. donášku oběda, 
úklid, pomoc při osobní hygieně, praní, doprovod), a to každý den od 7 do 19 hodin. 

 
Semiramis, z. ú. 
Dlouhodobý „Terénní program Čelákovice“, prováděný touto mladoboleslavskou 

organizací, poskytoval sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném 
prostředí pro minimalizaci zdravotních rizik a ochranu veřejného zdraví. Poskytoval také 
zdravotní a trestněprávní poradenství, pomáhal při zprostředkování léčby drogové závislosti 
a vyměňoval injekční materiál. 

Při pandemii nemoci covid-19 ústav distribuoval ochranné prostředky a informoval 
o možnostech testování a očkování. Novinkou bylo testování na infekční nemoci v sanitce, 
zdarma a anonymně. 

Nejčastěji užívanou látkou byl pervitin, méně buprenorfin a heroin. Ústav dodával do 
lékáren balíčky s informacemi o terénním programu a o bezpečné likvidaci použitých 
stříkaček. 

Od Městské policie převzal ústav jednak 50 injekčních stříkaček nalezených za delší 
dobu, jednak 310 stříkaček nalezených u čistírny odpadních vod, v Sadech 17. listopadu  
a u cyklostezky. 
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 2018 2019 2020 2021 

Počet osob, které využily služeb Centra 
terénních programů 

104 75 64 103 

z toho osob užívajících drogy rizikově 78 56 51 58 
z toho nových 22 13 15 12 

Počet kontaktů s uživateli drog 284 207 222 261 

Průměrný věk klientů programu 33 34 36 36 

Počet nalezených injekčních stříkaček 17 3 12 2 

Počet vyměněných injekčních jehel 11 188 9 030 8 201 7 312 

 
Vedoucím Centra terénních programů byl Ondřej Šulc, DiS., statutárním zástupcem 

ústavu byl Bc. Miroslav Zavadil, DiS. (příloha č. 15/21). 
 
 

DOPRAVA 
 
Na hlavní železniční trati č. 231/232 do Prahy jezdily vlaky každou půlhodinu kromě 

nočních hodin. Jízdenka Pražské integrované dopravy pokrývala jízdu do Prahy a využití 
pražské městské hromadné dopravy po dobu 150 minut za 46 Kč. V pracovní dny jezdilo do 
Prahy celkem 50 vlaků (z toho na hlavní nádraží 13), z Prahy 47 vlaků (z toho z hlavního 
nádraží 12). V ranní 4hodinové špičce jelo do Prahy 14 spojů a v odpolední 6hodinové 
špičce z Prahy celkem 19 spojů. Projetí 27km trati trvalo 28–32 minut v souvislosti s pracemi 
na optimalizací trati Praha-Vysočany – Lysá nad Labem. 

Na trati do Mochova (4 km, doba jízdy 7–8 minut) jezdily oběma směry 2 motoráčky 
v pracovní dny v ranní a 4 v odpolední špičce. Dopravu zde provozoval KŽC Doprava,  
s. r. o. 1. listopadu byl provoz kvůli minimální obsazenosti ukončen. 

Na 24km trati do Neratovic (46 minut jízdy) jezdilo v pracovní dny 13 spojů,  
do Brandýsa nad Labem (8 km, 16 minut) 19 spojů. 

Omezení cestování v době epidemie covidu-19 znamenalo také výrazný propad tržeb 
přepravců. Proto bylo 1. srpna jízdné zvýšeno: Jízdenka PID do Prahy zdražila z 46 na  
60 Kč, jízda autobusem do Jiren (Centrum zdravotní péče) a do Brandýsa nad Labem 
zdražila z 18 na 22 Kč a do Nehvizd z 12 na 14 Kč. 

V silniční dopravě bylo město napojeno na autobusové linky 655 Brandýs nad 
Labem–Stará Boleslav – Čelákovice – Nehvizdy – Jirny – Úvaly; 662 Čelákovice – Mochov 
– Český Brod – Kouřim; 427 Čelákovice – Vyšehořovice – Kounice a 443 Čelákovice – 
Přerov nad Labem – Sadská. 1. srpna byla linka 427 zrušena a nahrazena linkou 662, jež 
byla proto nově vedena mezi Čelákovicemi a Mochovem přes Sedlčánky. Od 12. prosince 
zajížděly všechny autobusové linky k železniční stanici. 

15. prosince byl do plného provozu předán nový železniční most přes Labe. Nová 
konstrukce měřila 160 m a vážila 1 277 tun, podplavná výška se oproti starému mostu 
zvýšila z 4,7 m na 5,25 m. Lávka pro pěší byla na most osazena v listopadu. 

Uzavření podjezdu pod železniční tratí v ulici J. Zacha od března do prosince 
v souvislosti s rekonstrukcí trati a s tím související převedení dopravy z části města 
jihovýchodně od železniční trati do ulic Mochovské – U Podjezdu vyvolávaly v dopravní 
špičce zácpy v ulici U Podjezdu, Masarykově a Sedláčkově. Ucpané křižovatky u lékárny 
Erica a u sokolovny často způsobovaly až 10minutové popojíždění aut ze Sedláčkovy  
do horní části Masarykovy ulice. 
 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
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1. února otevřela trafiku Alena Kempeová v Masarykově ulici č. p. 188, v prostorech 

po bývalé veterinární ordinaci. V červenci byla zrušena. 
11. května byla v budově zvané „bunkr“ č. p. 1490 v Sokolovské ulici otevřena 

večerka – prodejna potravin. 
14. července se zákaznicím otevřelo kadeřnictví Katka Kateřiny Lagronové ve 

Stankovského ulici č. p. 144 (v 1. patře v prostorách bývalé zubní laboratoře). 
V srpnu se otevřela prodejna Papír – hračky v Masarykově ulici č. p. 188; dříve sídlila 

v téže ulici v č. p. 690. 
V říjnu otevřela Jana Tomášková prodejnu květin Rozkvetlý krámek v Masarykově 

ulici č. p. 231. 
Bývalé Springcentrum v Sedláčkově ulici č. p. 105 převzal nový majitel a provozovatel 

a otevřel ho pod názvem HERO Club. 
V říjnu byl zavřen Luxusní sekáč v Kostelní ulici č. p. 15. 
V prosinci byla otevřena prodejna pečiva v ulici Prokopa Holého č. p. 744 Danuše  

a Veroniky Budských. 
 
 

VÝSTAVBA 
 

Investiční akce: (Uvedené částky byly uhrazeny v tomto roce) 
Splašková kanalizace v Záluží, Energie – stavební a báňská a. s., Kladno,  

23 590 000 Kč. 
Oprava vjezdů a ploch č. p. 7–79 v Sedláčkově ulici, 2 131 000 Kč, a rekonstrukce 

chodníku a parkovacího stání v ulici J. A. Komenského, Gestav, s. r. o., Čelákovice,  
553 000 Kč. 

Rekonstrukce a výstavba sociálního zařízení v areálu MDDM, DUOS, s. r. o.,  
Praha 9, 874 000 Kč. 

KŠ PREFA, s. r. o., Praha 5, zhotovení lávky přes Čelákovický potok mezi dosud 
oddělenými ulicemi Bratří Čapků a Bratří Petišků, 1 370 000 Kč. 

Oprava elektroinstalace v Kulturním domě, Compo Elektro, s. r. o., Praha 1, 
11 311 000 Kč. 

Chodník podél Rooseveltovy ulice, Prostav, s. r. o., Poděbrady, 1 569 000 Kč. 
Výměna oplocení Městského stadionu, STAPRINC-stavby, s. r. o., Veleň, 

750 862,75 Kč. 
Obnova uzavíracích uzlů vodovodního řadu, 1. SčV, a. s., Praha 10, 3 170 000 Kč. 
Oprava a modernizace lodžií bytového domu ve Stankovského ulici č. p. 1581, 

Aulický invest, s. r. o., Česká Lípa, 4 422 000 Kč. 
Chodníky a komunikace v Sukově ulici, STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o.,  

Mělník, 4 726 000 Kč. 
Lávka pro pěší k novému mostu přes Labe, EUROVIA CS, a. s., Praha 4, 

7 545 000 Kč. 
3. etapa obnovy vodohospodářské infrastruktury v Jiřině, Horák – stavební  

a obchodní společnost, s. r. o., Děčín, 6 241 000 Kč. 
Obnova technologie kotelny K 70, TZB Kladno, s. r. o., 7 590 000 Kč. 
Oprava chodníku V Prokopě, DIS Praha, s. r. o., Praha 9, 2 513 000 Kč. 
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Přístavní, 1. SčV, a. s., Praha 10,  

5 133 000 Kč. 
Obnova fasády kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni, AMICO STAVEBNÍ, s. r. o., 

Praha 9, 264 000 Kč.  
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Oprava lodžií panelových domů v ulici Na Stráni, Aulický invest, s. r. o., Česká Lípa, 
12 055 000 Kč. 
 

Soukromá výstavba 
V roce 2021 byly zkolaudovány 4 rodinné domy a ve 2 objektech vznikly 3 bytové 

jednotky. Firma AKS estate, s. r. o., vybudovala digitální tiskárnu a vzorkovnu v Průmyslové 
ulici č. p. 1953. 

 
Původní zástavba města: 
 V Zátiší č. p. 2098 
 28. října č. p. 937 (nová bytová jednotka) 
 
Nové obytné zóny: 
 Jana Kamaráda č. p. 1975 (2 nové bytové jednotky) 
 K Borku č. p. 2096 
 Pod Přerovskou cestou č. p. 1939 
 U Stabenovky č. p. 2100 
 
Co se v tomto roce ve městě postavilo, opravilo, zlepšilo 
Oprava kapličky v Císařské Kuchyni. 
Chodník, dva nové přechody pro chodce a nové veřejné osvětlení v Rooseveltově 

ulici. 
Úprava úvozu V Nedaninách. 
Rekonstrukce vodovodu, vozovky a chodníků v Sukově ulici. 
Prostor pro kontejnery a obratiště vozů v Císařské Kuchyni. 
Pokračovala rekonstrukce staré zástavby Jiřiny – kanalizace, vodovod, veřejné 

osvětlení, vozovka – v ulicích Pražské a Dělnické. 
Lávka přes Čelákovický potok spojující ulice Bratří Čapků a Bratří Petišků. 
Nový povrch vozovky v ulicích Na Švihově a B. Smetany. 
Obnova vodohospodářského řadu v Rybářské ulici. 
Opravená vstupní brána na Městský stadion a schodiště. 
Chodníky a přístupy k domům V Prokopě. 
Workoutové hřiště na Městském stadionu. 

 
 

BEZPEČNOST 
 

Městská policie 
Pracovala v kompletní sestavě 14 strážníků, užívala 2 služební vozy – Škodu Octavia 

a VW Caddy, upravený pro odchytovou službu a převoz služebního psa, a zajišťovala 
hlídkovou činnost také  v Lázních Toušeni (od roku 2012) a v Přerově nad Labem (od roku 
2014). Byla zřízena pozice služebního psovoda, vykonávaná bývalým psovodem Vězeňské 
služby ČR. 8letý belgický ovčák Noris byl oceněn na mnoha kynologických soutěžích. 

Městský kamerový a dohlížecí systém byl na podzim doplněn 8 kamerami  
na celkových 21. 

Strážníci odchytili celkem 58 zvířat; 6 bylo předáno do útulku v Lysé nad Labem  
a 53 majitelům (mj. i kůň a kozel). Řešili 1 568 přestupků (loni 1 070), za něž uložili pokuty 
ve výši 568 tis. Kč. Většina z nich (1 525) se týkala silniční dopravy. Z parkovacího automatu 
v Sedláčkově ulici bylo vybráno 63 869 Kč. Jako správci cyklověže řešili 28 závad. Strážníci 
nasadili 4 technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla. V agendě ztrát a nálezů řešili 
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151 případů. 
Městská policie asistovala v 141 případech (loni 232) případech Policii ČR, 

zajišťovala veřejný pořádek a bezpečnost osob při společenských a sportovních akcích  
a při úklidových a údržbových pracích na komunikacích. 

V období koronavirové epidemie se strážníci podíleli na kontrole protiepidemických 
opatření, zasahovali u osob pozitivních na koronavirus a u osob bez ochrany dýchacích 
cest. V několika dnech nahrazovali práci obvodního oddělení Policie ČR, jež bylo kvůli 
epidemii koronaviru uzavřeno. 

Velitelem Městské policie byl Bc. Marek Drobný. 
 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
Na území města bylo spácháno 217 trestných činů, z nichž 43,78 % bylo objasněno 

(v roce 2020 – 190, v roce 2019 – 161 trestných činů). Nejvyšší počet trestných činů se týkal 
krádeží věcí (30), poškozování cizí věci (24), vloupání do objektů (23) a zanedbání povinné 
výživy (14). Bylo odcizeno 7 motorových vozidel. Policisté dále vyřešili 291 přestupků. 

Vedoucím oddělení byl npor. Mgr. Jan Dimitrov, DiS. 
 
Výjezdová jednotka JPO III/2 – Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice 
Jednotka požární ochrany byla organizační složkou města. Velitelem jednotky s 24 

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

Jednotka vyjela 61krát, a to mj. k 8 požárům, 10 dopravním nehodám  
a 26 technickým zásahům. 

Jednotka měla 2 cisternové automobilové stříkačky, 1 vozidlo s výsuvným žebříkem, 
2 technická vozidla, motorový člun, minibus a osobní automobil Škoda. 
 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2021 vychází ze záznamů nejbližší měřicí 
stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad Labem. 

 
Měsíc Průměrná 

teplota 
ve °C 

Nejnižší 
teplota ve °C 

(dne) 

Nejvyšší 
teplota ve °C 

(dne) 

Sluneční svit 
(hodin/měs.) 

Srážky 
celkem  
v (mm) 

Sněhu  
napadlo 

(cm) 

leden +0,7 -6,3 (31.) +14,2 (22.) 39,6 48,1 24 

únor -4,1 -14,7 (15.) +10,5 (3.) 71,0 38,4 19 

březen +4,6 -5,3 (9.) +23,4 (31.) 132,3 21,6 2 

duben +7,5 -1,7 (4.) +22,4 (1.) 178,8 23,3 0 

květen +12,5 +1,1 (8.) +28,4 (11.) 175,0 84,4 0 

červen +20,9 +5,3 (1.) +34,7 (20.) 284,8 95,5 0 

červenec +20,2 +11,0 (20.) +30,7 (6.) 225,3 139,8 0 

srpen +17,6 +8,7 (30.) +31,5 (15.) 176,6 119,5 0 

září  +16,0 +6,1 (30.) +27,9 (9.) 170,0 29,0 0 

říjen +9,3 -1,1 (11.) +23,7 (20.) 150,5 12,3 0 

listopad +5,4 -3,0 29.) +12,7 (6.) 36,2 31,1 0 

prosinec +2,2 -10,1 (26.) +14,8 (31.) 42,2 37,1 16 

rok 2021 +9,4 – – 1682,3 680,1 61 
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rok 2020 +11,03 – – 1862,7 689,1 0 

normál +9,00 – – – 583,0 – 

 
Počet tzv. ledových, letních a tropických dnů a tropických nocí: 

 Ledový den 
(max. teplota 

<0 °C) 

Letní den 
(max. teplota 

≥+25 °C) 

Tropický den 
(max. teplota 

≥+30 °C) 

Tropická noc  
(min. teplota 

≥+20 °C) 

leden 2 0 0 0 

únor 9 0 0 0 

květen 0 3 0 0 

červen 0 13 6 1 

červenec 0 19 3 0 

srpen 0 8 3 0 

září 0 6 0 0 

prosinec 2 0 0 0 

Pozn. Mimo uvedené měsíce nebyly tyto dny zaznamenány. 
 
Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2021: 
(Ve srovnání s dlouhodobým normálem pro Středočeský kraj.) 

Měsíc Teplota: odchylka  
od prům. teploty ve °C 

Srážky: odchylka  
od prům. množství v mm 

leden +1,1 +15,1 (+48,8 %) 

únor -3,7 +10,4 (+37,1 %) 

březen +0,6 -16,4 (-43,2 %) 

duben -1,7 -7,7 (-24,8 %) 

květen -1,3 +20,4 (+31,9 %) 

červen +3,7 +18,5 (+24,0 %) 

červenec +1,2 +60,8 (+77,0 %) 

srpen -1,0 +47,5 (+66,0) %) 

září +2,3 -19,0 (-39,6 %) 

říjen +0,6 -28,7 (-70,0 %) 

listopad +1,4 -4,9 (-13,6 %) 

prosinec +1,8 +1,1 (+3,1 %) 

2021 +0,4 +97,1 (+1,17 %) 

 
Rok 2021 byl chladnější a přiblížil se dlouhodobému normálu. Výrazně nadprůměré 

byly červen, září a prosinec, výrazně podprůměrné únor a duben. Proti roku 2020 byly leden 
a únor bohaté na sníh. 

Rok byl srážkově mírně nadprůměrný, podobně jako rok 2020. Nadprůměrné byly 
leden, únor, květen a červen, extrémně potom červenec a srpen. Suchými měsíci byly 
duben, září a říjen. 

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

kovy +2  

potravinářský olej +9 celkem 25 

papír +8 celkem 117 

sklo +6 celkem 91 
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Byla vybudovaná 2 nová kontejnerová stání, a sice v Rooseveltově ulici poblíž 
křižovatky s ulicí Pod Přerovskou cestou a druhé poblíž křižovatky ulic Tovární a Prokopa 
Holého. Ve městě bylo celkem 84 sběrných míst. Poplatek za komunální odpad činil 624 Kč 
za fyzickou osobu přihlášenou k trvalému pobytu nebo vlastníka nemovitosti zahrnující byt, 
rodinný dům nebo rekreační stavbu, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. 

Nové stromy byly vysazeny v 8 lokalitách, např. vrby na nábřeží u grilovacího místa, 
duby v ulici U Kapličky a kulovité akáty ve Smetanově ulici. Bylo smýceno 46 stromů, 
některé z nich kvůli poškození silným větrem a hnilobou. Rozsáhlá údržba se týkala stromů 
v 17 lokalitách. 

V 1. etapě úpravy městského hřbitova byly instalovány plůtky mezi hroby a vysazen 
břečťan. Podél rekonstruovaného úvozu V Nedaninách byly vysazeny keře. 

Firma Agdata, s. r. o., instalovala v červnu v Masarykově ulici poblíž křižovatky s ulicí 
U Podjezdu a v areálu hasičské zbrojnice v ulici Prokopa Holého 2 senzory měřící polétavý 
prach, oxid uhličitý a troposférický ozón. Měření bylo hrazeno z rozpočtu města a mělo 
probíhat 2 roky. 

Město vynaložilo na péči o ovzduší více než 100 tis. Kč, na péči o zeleň přibližně 
5 100 000 Kč a za likvidaci odpadů přibližně 8 700 000 Kč (příloha č. 16/21). 

 
Řeka Labe 
Čelákovický úsek toku v délce 6 km spravovaný Povodím Labe, s. p., sahal od ústí 

Mlynařice k vodárně v Káraném; zdrž čelákovického jezu měřila 5,713 km. Plavební 
komorou proplulo 893 plavidel (loni 994), nejvíce v červenci a v srpnu (po 220). 645 plavidel 
bylo sportovních (loni 705), 182 nákladních (loni 72), ale žádná velká osobní loď (loni 8). 

Kvůli výskytu ledových jevů byla v úseku Kunětice–Obříství přerušena plavba  
13.–19. února a pro umožnění stavebních prací na novém železničním mostě také  
22.–31. ledna a 12.–18. října. 
 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
Zahájení školního roku 2020/2021 v mateřských, základních a středních školách 

popisují následující údaje poskytnuté školami v září 2020: 
 

 MŠ 
Přístavní 

333* 

MŠ 
Rumunská 

1477 

MŠ 
J. A. Komen- 
ského 1586 

MŠ 
Větrníček 
(soukr.) 

MŠ 
Ekolandia 
(soukr.) 

ZŠ 
J. A. Komen-

ského 414 
 

ZŠ 
Kostelní 

457 

ZŠ 
Větrník 
(soukr.) 

Kapacita 60 (+56) 200 168 20 10 800 650 100 

Učebny 3 (+2) 8 7 1  47 35 9 

Třídy 3 (+2) 8 7 1 1 32 28 7 

Žáků 60 (+48) 178 164 20 11 704 601 81 

Kapacita 
škol. 
družiny 

x x x x x 350 210 60 

Příspěvek 
rodičů na 
škol. 
družinu 
měs. 

x x x x x 200 Kč 200 Kč 
1 000 
Kč 

Oběd pro 
žáka 

x x x x 
strava 90 
Kč/den 

26/28 Kč 26/28 Kč x 

Příspěvek 
rodičů 
měs. 

600 Kč 550 Kč 520 Kč x 6 000 Kč  x x 6 000 Kč 
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* Údaje v závorce se týkají odloučeného pracoviště v ulici J. A. Komenského č. p. 2071. 
 

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

Kapacita 855 400 2 000 500 + 200 

Učebny 24 15 14 5 

Třídy x 12 x x 

Žáků 850 194 241 285 + 200 

 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
111 dětí bylo zařazeno do 3 tříd v hlavní budově a do 2 tříd na detašovaném pracovišti 

v budově MŠ Sluníčko, v ulici J. A. Komenského č. p. 2071. 5 dětí spadalo do kategorie 
dvouletých a poprvé měla škola 3 děti s individuálním vzděláváním. 

Protiepidemická opatření znemožnila pořádání celoškolních akcí i akcí pro rodiče.  
Při uzavření mateřských škol zasílaly učitelky rodičům formou distanční výuky různé náměty 
a úkoly; pro děti ze Sluníčka připravily venkovní „bojovku“. 

Díky zapojení do grantového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
mohla škola uspořádat četné projektové dny v květnu a v červnu, např. na téma výroby skla, 
života včel a výroby dřevěných hraček. Z grantu byla hrazena i návštěva Mirakula 
v Milovicích. 

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

pracovišti, 2 asistenty pedagoga a školní asistentkou byla Jaroslava Dušková. 
 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace 
Školka nabízela dětem jógu, angličtinu s rodilým mluvčím, cvičení na overballech  

a taneční kroužek.  
Omezení při epidemii covidu-19 neumožnila uskutečnit všechny plánované akce. 

V říjnu se děti stačily setkat s ilustrátorkou Vendulou Hegerovou a v prosinci si užily 
mikulášskou nadílku a rozsvícení vánočního stromku v areálu školy. V březnu a v dubnu, při 
uzavření mateřských škol, probíhala výuka dětí s povinnou předškolní docházkou online 
formou (přes mobil, webové stránky nebo e-mailem). Školní rok byl zakončen týdenní 
školkou v přírodě v hotelu U Loubů ve Třech Studních u Žďáru nad Sázavou. 

V 8 třídách bylo celkem 177 dětí, z toho 12 mladších 3 let. Ředitelkou školy  
s 16 pedagogy a 3 asistenty pedagoga byla Dagmar Horáčková. 

 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace 
K mimoškolním akcím patřily mj. návštěvy Městského muzea, Husova sboru, výstavy 

drobného zvířectva a výlety do Botanicusu, Lázní Toušeně nebo na labská zdymadla. Škola 
poslala výtvarné práce do soutěží k 30. výročí Národního parku Šumava a Kouzelná školka. 
Ve školce se konala hudební a divadelní představení. Odpoledne byly pro děti připraveny 
zájmové aktivity: Tvořivé hry, Koumáci v akci a Předškoláček. I tato školka zakončila školní 
rok týdenním pobytem v hotelu U Loubů ve Třech Studních u Žďáru nad Sázavou. 

V době uzavření školy zadávala škola náměty dětem a rodičům na webu školy  
a umístila zde i virtuální prohlídku školy a průběh vánoční besídky. 

Ředitelkou školy s 15 pedagogy a 5 asistenty pedagoga byla Hana Henyšová. 
 
Ekolandia, školní catering, mateřská škola, s. r. o. 
Soukromá škola v Jiráskově ulici č. p. 243 se 3 pedagogy měla 10 dětí v běžné třídě 

a 10 dětí v tzv. lesní školce. Cena za měsíční pobyt dítěte ve školce činila i letos 6 000 Kč, 
celodenní strava 90 Kč. Součástí společnosti byla mateřská škola v Brandýse nad Labem. 
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Společnost provozovala kuchyně v ulici Karla Otty č. p. 2076, v objektu Kovohutí, 
v Praze-Klánovicích a v Praze 4-Chodově. Byly rozváženy do institucí a škol v širokém 
okolí. 

Součástí společnosti byla Stolovna v pasáži domu U Diamantů v Sedláčkově ulici  
č. p. 109 nabízející netradiční, zdravou stravu. Také umožňovala stravování žákům místních 
škol. 

Po několikáté zvítězila v celostátní soutěži Asociace kuchařů a cukrářů ČR v kategorii 
Nejchutnější pokrm pro mládež od 11 do 18 let a získala druhé místo v kategorii Bezmasých 
rostlinných pokrmů. 

Společnost uspořádala pro děti o prázdninách pět kuchařských příměstských táborů, 
jeden výtvarný a jeden programátorský. 

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

 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
1. stupeň školy navštěvovalo v 16 třídách 315 žáků, 2. stupeň ve 12 třídách 281 žáků, 

školu tedy navštěvovalo celkem 596 žáků. Školní družinu využívalo 164 dětí. Na osmiletá 
gymnázia bylo přijato 5 žáků 5. ročníku. Povinnou školní docházku ukončil 1 žák 8. ročníku 
a 66 žáků 9. ročníku. Absolventi pokračovali ve vzdělávání na gymnáziích (9), středních 
odborných školách (43) a na středních odborných učilištích (14). 

Nové objekty vzniklé v rámci dostavby školy byly využívány od 1. září 2020. 
Trojpodlažní budova rozšířila kapacitu školy o 2 prostory pro školní družinu, 1 sborovnu  
a 4 kabinety, 15 učeben, sál s pódiem pro 80–100 diváků a o malou tělocvičnu o rozměrech 
24 x 12 m. Venku vzniklo víceúčelové hřiště, atletický ovál, doskočiště a herní prvky pro 
školní družinu. 

Ředitelem školy s 46 pedagogy a 17 asistenty pedagoga byl Ing. Jiří Kyliánek, 
zástupkyněmi ředitele Mgr. Ivana Sekyrová a Mgr. Pavlína Kučerová. Předsedkyní 9členné 
školské rady byla učitelka školy Mgr. Jitka Ostenová. 

 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
Škola měla 701 žáků, z toho ve 20 třídách 1. stupně 338 žáků a ve 12 třídách  

2. stupně 363 žáků. Školní družina se starala o 245 dětí. Po 5. ročníku odešlo 14 žáků  
na osmiletá gymnázia, 78 žáků 9. ročníku ukončilo základní vzdělávání a byli přijati  
na gymnázia (7), střední odborné školy (18) a na střední odborná učilistě (16). 

K mimovyučovacím zájmovým útvarům patřily mj. kroužky cizích jazyků, českého 
jazyka a matematiky, počítačové a sportovní kroužky, zdravotní tělesná výchova, čtenářský 
klub a klub zábavné logiky a deskových her. 

Vědomostní a sportovní soutěže se vzhledem k nouzovému stavu a dalším 
opatřením vlády nekonaly s výjimkou Chemické olympiády provedené distančním 
způsobem. Žákyně 9. ročníku Michaela Šarounová se probojovala až do celostátního kola. 

Finanční prostředky škola čerpala také z projektu „ZŠ Komenského – Šablony 
II“ zaměřeného na profesní rozvoj pedagogů. 

Ředitelkou školy s 65 pedagogy a 17 asistenty pedagoga byla PaedDr. Alena 
Pechalová, zástupkyněmi ředitelky Mgr. Renáta Michaliková a Ing. Vilma Michelčíková. 
Předsedou 9členné školské rady byl do 31. prosince 2020 učitel školy PhDr. Miloslav 
Rychetský, od 1. dubna 2021 Ing. Vilma Michelčíková. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace 
850 žáků se vzdělávalo ve 4 oborech, nově bylo přijato 119 žáků. Pobočky vzdělávaly 

žáky v hudebním oboru, a to v budovách základních škol v Zelenči (125) a v Jirnech (62). 
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Obor Žáků Absolventů Učitelů Školné/měs. 

Hudební 556 44 36 
240 Kč; 

STUDIO HO 200 Kč 

Výtvarný 148 12 3 200 Kč 

Taneční 
107 10 3 

180 Kč; 
STUDIO TO 200 Kč 

Literárně-dramatický 39 4 2 160 Kč 

 
Hudební obor měl 8 oddělení (klávesové, smyčcové, dechové a bicí nástroje, 

oddelení pěvecké, oddělení kytarové a akordeonové, oddělení teoretických předmětů). 
Všechny obory nabízely studium v přípravném ročníku, v I. stupni (5 ročníků) a ve  

II. stupni studia (4 ročníky). Pro děti předškolního věku bylo otevřeno STUDIO HO 
v hudebním oboru a STUDIO TO v tanečním oboru. 

Ve škole pracovalo 24 kolektivních hudebních těles: školní orchestr, 5 souborů 
dechových nástrojů, 4 kytarové soubory, 2 smyčcové soubory, 1 flétnový a 1 akordeonový 
soubor, soubory zobcových fléten, žesťových nástrojů a bicích nástrojů, 3 soubory klavírní 
komorní hry a 4 pěvecké sbory (Triangl, Trianglíček, Zelenčata a Činelky). 

Pořádání soutěží a přehlídek bylo limitováno protiepidemickými opatřeními. Uvádíme 
významná umístění:  

Soutěž Soutěžící 

Celostátní hudební soutěž mladých interpretů 
ve hře na klavír Prague Junior Note 2021,  
3. kategorie 

Alžběta Pádivá, 2. místo 

Houslová soutěž „Újezdská notička“,  
1. kategorie 

Vítězslav Stařík, 1. místo 

Mladí pianisté hrají na klavír 
STEINWAY&SONS, 3. kategorie 

Eliška Gabrielová, 1. místo; 
Sofia Bukh, 2. místo 

Mladí pianisté hrají na klavír 
STEINWAY&SONS, 5. kategorie 

Alžběta Vrtišková, 3. místo 

Soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra 
Clásica 2021, 1. kategorie 

Dalibor Kolínko, 3. místo 

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí  
a mládeže 2020, okresní kolo 

Tomáš Malík, Jindřich Kaplický, 1. místo 

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí  
a mládeže 2020, krajské kolo 

Tomáš Malík, Jindřich Kaplický, 1. místo 

 
Absolvent oboru hry na akordeon Jan Švejda byl přijat na Pražskou konzervatoř. 
Veřejná vystupování žáků a učitelů školy byla omezena protiepidemickými 

opatřeními. Škola od prosince do května připravila online formou 40 hudebních vystoupení, 
3 výtvarná, 2 taneční a 2 literárně-dramatická. Živě se uskutečnily jen absolventské koncerty 
žáků hudebního oddělení 23. a 24. června a výtvarná a hudební ukázka „Závěrečné 
STUDIO“ 24. června.   

Ve škole pracovalo 44 pedagogů (29,2 úvazku), z nich 19 na pobočkách. Ředitelkou 
školy byla Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, zástupcem ředitelky Jan Bláha. 
 

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 
Škola měla 196 žáků, z toho 32 žáků ve 4 třídách čtyřletého a 164 žáků v 8 třídách 

osmiletého studia. K maturitní zkoušce přišlo 9 absolventů; 6 prospělo s vyznamenáním,  
1 neprospěl. Ve škole pracovalo 33 učitelů. 
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Gymnázium bylo fakultní školou Filozofické fakulty UK v Praze a držitelem prestižní 
evropské jazykové ceny LABEL. 

Škola se zúčastnila mezinárodního projektu Erasmus+ (partnerství škol v rámci EU: 
Německo, Řecko, Itálie, Španělsko; také Turecko). 

 
Úspěchy v okresních kolech vědomostních soutěží: 

Soutěž Kolo Žák Třída Umístění 

Soutěž v anglickém jazyce, kat. II B okresní Jiří Hůla 4. A 1. 

Soutěž v německém jazyce, kat. I A/B okresní František Kaňka 2. A 1. 

Soutěž v německém jazyce, kat. II B okresní Josefína Včeláková 3. A 2. 

Soutěž v německém jazyce, kat. III A okresní Jiří Fantík 5. A 3. 

Fyzikální olympiáda, kat. E okresní Bruno Bartůněk 4. A 1. 

Chemická olympiáda, kat. D okresní Bruno Bartůněk 4. A 2. 

 
Škola nabízela kroužky přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky 

5. a 9. ročníku ZŠ. Byla také organizátorem okresních kol 8 vědomostních soutěží. 
Ředitelkou školy s 32 pedagogy byla Mgr. Barbara Holubcová, vedoucí organizačně-

správní složky Mgr. Pavla Černá a vedoucí pedagogického sboru Ing. Jana Gollová. Členy 
školské rady byli dosud Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., Mgr. Jana Salačová a Jiří Fantík, DiS. 
Na začátku školního roku byly vedle Jiřího Fantíka, DiS., zvoleny členkami rady Mgr. Lucie 
Muzikářová a Mgr. Irena Bartoňová Pálková.  

 
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o. 
Školu navštěvovalo 241 žáků v 18 třídách, a to v 6 tříletých učebních oborech  

(v denní i dálkové formě), v 5 čtyřletých studijních oborech s maturitní zkouškou (v denní 
a dálkové formě) a ve dvouletém nástavbovém studiu s maturitní zkouškou (v dálkové 
formě). 

Studijní obory: Kosmetické služby, Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač-
mechatronik, Sociální činnost, Podnikání. 

Učební obory: Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Operátor skladování, 
Kadeřník, Nástrojař. 

Škola se ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou zapojila do projektu 
Kompetence 4.0 – projekt Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových 
opatření pro vymezení požadavků trhu práce. 

Maturitní zkoušku složilo úspěšně 32 z 36 absolventů, závěrečné zkoušky v učebních 
oborech složilo všech 28 absolventů. 

Jednatelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, jednatelem Ing. Karel Šrimpl 
a ředitelkou školy byla Ing. Ivana Němečková. Na škole působilo 31 pedagogů. Zřizovatelem 
školy byla firma TOSBOHEMIA, a. s., Tábor. 

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

zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s. r. o. 
Vyšší odborná škola měla 337 studentů v 5 oborech: Diplomovaný zdravotnický 

záchranář (4 studenti v denním a 22 v kombinovaném studiu), Diplomovaný farmaceutický 
asistent (86, kombinované), Diplomovaný zdravotní laborant (92, kombinované), Sociální 
práce (37, kombinované), Diplomovaná všeobecná sestra (96, kombinované studium). 
Studium úspěšně absolvovali 4 záchranáři, 20 farmaceutických asistentů, 14 zdravotních 
laborantů a 5 studentů oboru Sociální práce. Neuspěli 4 studenti. 

Protiepidemická opatření v době koronavirové epidemie si vynutila nejen online 
výuku, ale také elekronickou formu přijímacího řízení. Mnozí studenti pracovali jako 
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dobrovolníci v zdravotnických a sociálních službách a tato činnost jim byla započtena jako 
odborná praxe. Studentky maturitního oboru nemohly vykonávat praxi v mateřských  
a základních školách. 

Střední škola měla v dálkovém studiu 242 studentů oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika. 92 absolventů složilo maturitní zkoušku, 5 neprospělo. 

Na vyšší odborné a na střední škole pracovalo 73 pedagogů. 
Základní škola Větrník měla na 1. stupni 5 tříd v 1.–5. ročníku s 66 žáky a na  

2. stupni 2 třídy v 6.–7. ročníku s 15 žáky. Pro budoucí žáky 1. ročníku byla online formou 
uskutečněna tzv. Předškola zaměřená především na zjištění školní zralosti dětí. 1 žák  
5. ročníku byl přijat na víceleté gymnázium. Ve škole pracovalo 17 pedagogů. 

Kvůli distančnímu vzdělávání v době koronavirové epidemie se neuskutečnil lyžařský 
ani plavecký kurz; zrušené hodiny tělesné výchovy si žáci vynahradili červnovou školou 
v přírodě v Harrachově. Tradiční soutěž Větrnická notička se uskutečnila online formou. 

ZŠ nabízela výuku angličtiny od 1. ročníku, němčiny od 4. ročníku a vyšší počet hodin 
tělesné výchovy. 

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

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

 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
V MDDM pracovalo na 12 místech 46 zájmových útvarů sportovních, turistických, 

tanečních, řemeslných, estetických a vzdělávacích a  výtvarných, celkem pro 857 účastníků. 
O letních prázdninách uspořádal dům 7 pobytových a 6 příměstských táborů  

a tradiční podzimní 5denní tábor v Orlických horách. 
Ředitelkou MDDM s 5 interními a 60 externími pracovníky byla Naděžda Pokorná. 

 
CMC Graduate School of Business, o. p. s. 
Jako výhradní zástupce švýcarského Světového ekonomického fóra v České 

republice se škola ve spolupráci s VŠE Praha, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 
Technologickou agenturou ČR a Hospodářskou komorou ČR podílela na dotazníkovém 
šetření mezi 6 000 podnikatelskými subjekty v ČR zjišťujícím jejich konkurenceschopnost. 
Výstupy byly shrnuty v publikaci Global Competitiveness Report, jež však vzhledem  
ke covidové pandemii dosud nevyšla tiskem. 

Škola pokračovala ve výuce angličtiny metodou DynEd. 
Subjekty využívající obvykle ubytovací kapacity školy pracovaly s klienty většinou 

online, což přineslo organizaci finanční ztráty. 
Ředitelem školy byl Ing. Tomáš Janča, MBA, předsedou 5členné správní rady byl 

PhDr. František Petružalek. 
 
 

KULTURA 
 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace 
Počet výpůjček činil letos 62 538 svazků, z toho bylo 3 373 časopisů, 595 zvukových 

dokumentů a 365 e-knih a dalších elektronických dokumentů. V pobočkách V Prokopě  
a v Sedlčánkách si 58 čtenářů půjčilo 2 113 položek. Knihovna rezervovala 7 221 svazků  
a v rámci Meziknihovní výpůjční služby poskytla 19 a přijala 159 svazků. 

Na konci roku obnášel knihovní fond 62 303 jednotek (o 896 méně než loni), z toho 
61 828 knih a 455 zvukových dokumentů. Beletrie tvořila 47 %, naučná literatura 26 %, 
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beletrie pro mládež 19 % a naučná literatura pro mládež 8 % fondu. Knihovna odebírala  
51 titulů časopisů v 55 výtiscích. Do evidence bylo zapsáno 1 831 nových jednotek  
a odepsáno 2 627 starých. Ve skladech bylo asi 21 000 knih, novin a časopisů za poslední 
dva roky a v depozitáři v Obecním domě přes 10 000 svazků knih a starší ročníky časopisů. 
Kapacita skladů a depozitáře je vyčerpána. 

Na konci roku bylo registrováno 2 178 čtenářů, z toho 768 dětí do 15 let, tj. asi 17,5 % 
obyvatel města. Přišlo 46 887 uživatelů, z toho 22 675 vypůjčovatelů a 19 762 uživatelů 
online služeb. Knihovna uspořádala 150 kulturních a vzdělávacích akcí (z toho 137 pro děti 
a mládež, 2 770 posluchačů). 

43 517x si uživatelé otevřeli webové stránky knihovny, z toho do online katalogu 
vstoupili 20 670x a do osobního čtenářského konta 5 447x. 

83 čtenářů dětského oddělení se zúčastnilo soutěže Lovci perel (odměna za správně 
zodpovězené otázky k půjčené knize) připravené ve spolupráci s MAS – Střední Polabí,  
z. s. Vyhodnocení se konalo 6. října. 

Koordinovaná služba Ptejte se knihovny umožnila tazatelům získat informaci přímo 
nebo do 48 hodin od jiné zapojené knihovny. Knihovna na své facebookové stránce 
informovala o svých akcích, odpovídala na dotazy čtenářů a upozorňovala na novinky  
ve svém fondu. 

Pracovnice knihovny pečovaly o knihobudku na náměstí 5. května a o knihovničku 
na nádraží. 

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

Souborný katalog ČR, jenž slouží jako databáze Meziknihovní výpůjční služby, 
obsahoval na konci roku již 13 264 záznamů knih a periodik Městské knihovny. 137 z nich 
unikátních, tj. vlastněných pouze touto knihovnou. 

Dvě pracovnice působily jako lektorky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na 
střední škole MILLS, s. r. o., Čelákovice, kde přednášely o možnostech spolupráce 
s knihovnami. 

Omezení provozu knihovny v době epidemie je popsáno v měsíčních zápisech. 
Nejhorší situace panovala od 22. března do 1. dubna, kdy v době nakažení pracovnic 
covidem-19 mohla jen jediná pracovnice obstarávat poštu a vybírat knihy z biblioboxu. 

V týdnu od 12. do 16. července musely některé pracovnice přerušit dovolenou  
a čerpat vodu ze sklepního skladu zatopeného po vydatných deštích. Od poloviny září do 
poloviny prosince trvala výměna střešního pláště hlavní budovy. 

V knihovně pracovalo 8 odborných pracovnic. K 30. dubnu ukončila pracovní poměr 
bývalá ředitelka knihovny Naděžda Štěrbová, jež zde pracovala od 1. 1. 1970. Ředitelkou 
knihovny byla Naděžda Picková (příloha č. 17/21). 

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

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

Muzeum sbíralo sbírkové předměty převážně z katastrálních území 15 měst, 
městysů a obcí převážně ve střední části okresu Praha-východ; spravovalo Archeologickou 
sbírku Městského muzea v Čelákovicích a Sbírku Městského muzea v Čelákovicích, jež  
se dále dělila na podsbírku historickou a přírodovědnou. 

Muzeum vydalo 4 publikace: Eisner, David – Hergesell, Jan (eds.), Čelákovický 
uličník II. Záluží, Sedlčánky, Císařská Kuchyně. Eisner, David – Hergesell, Jan, Radnice 
v Čelákovicích. Šikl, Milan, Sto let fotbalu v Čelákovicích. Špaček, Jaroslav – Marešová, 
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Miloslava, Košíkářství v Čelákovicích. 
Nejdůležitější archeologický výzkum roku souvisel se stavbou kanalizace v Záluží. 
Muzeum sledovalo celkem 153 stavebních akcí, z nichž 14 bylo pozitivních a byl  

na nich proveden záchranný archeologický výzkum. Jako úspěšné se ukázalo zapojení  
do projektu Archeologického ústavu Akademie věd ČR umožňujícího legální spolupráci 
s tzv. „detektoráři“. Ti nalezli na dlouhodobě sledovaných lokalitách 5 pravěkých  
a novověkých artefaktů, mj. zlatý keltský statér (váhová jednotka a mince) z laténského 
období nalezený u Čelákovic. 

Protiepidemická opatření omezila činnost muzea více než loni. Muzeum bylo 
otevřeno až 3. května a akce s účastí veřejnosti byly zrušeny až do 31. srpna (přednášky, 
besedy, muzejní noc a výstavy „Z tvorby Vladimíra Špičky“, „Řemesla Polabí“, „Malý salon“  
a „Století čelákovického sportu 1921–2021“). Muzeum proto zakoupilo 5 velkoformátových 
venkovních stojanů, umístilo je na prostranství před budovou CMC na námětí 5. května  
a v upravené podobě zde některé plánované výstavy představilo. Od května do srpna byly 
v infocentru zdarma přístupny drobné výstavy. 

Veřejné akce počínaje červnem navštívilo jen 314 osob včetně 2 koncertů, 
komentovaných procházek městem (22 osob) a Volmanovy vily pro školní mládež a seniory 
(132 osob). 

Muzeum připravilo 9 výstav, včetně 2 zahájených loni a v roce 2021 nepřístupných, 
a 3 přesahujících do roku 2022, z toho 7 využilo muzejních sbírek. 

Služeb turistického informačního centra využilo 2 620 návštěvníků, expozice  
a výstavy zhlédlo 935 osob.  

Základní vstupné do expozic činilo 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné vstupné pro nejvýše 
4 osoby 60 Kč; školy platily při doprovodném muzejním programu 20 Kč za žáka. Vstupné 
neplatily místní školy, pokud jejich návštěva nebyla doplněna doprovodným muzejním 
programem. 

V muzeu byla slavnostně předána maturitní vysvědčení absolventům Gymnázia 
Čelákovice a ročníková vysvědčení absolventům 9. ročníku ZŠ Kostelní. K vyřazení 
absolventů nově využila prostory muzea Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola 
MILLS, s. r. o. 

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

Ředitelem muzea s 13 zaměstnanci (11,2 úvazku) byl Mgr. David Eisner (příloha  
č. 18/21). 
 

Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace 
Protiepidemická opatření a rekonstrukce elektroinstalace od dubna do října opět 

omezily počet akcí. Všechny plesy byly zrušeny. Vedle 3 dětských představení  
a 18 tanečních kurzů se zde konaly koncerty písničkáře Pokáče, rockových kapel Wohnout 
a Krausberry, Anny K. a divadelní představení „Benátky pod sněhem“ Divadla Palace. 

Pod hlavičku Kulturního domu patřil Divadelní soubor J. K. Tyl. Stálými nájemci 
prostor byly firmy Textil Vaňous, Autoškola Báša, Matthew Moistner – výuka angličtiny  
a Helen Doron English – výuka angličtiny. Klubovny využívala kapela V náladě kvintet  
a Smíšená organizace zdravotně postižených. Novým nájemcem restaurace s názvem 
Restaurace v parku byl od září Jaroslav Kukla. 

Ředitelem Kulturního domu byl Mgr. Tomáš Staněk (příloha č. 19/21). 
 
Divadelní soubor J. K. Tyl 
Proticovidová omezení umožnila jen krátkodobé zkoušení pohádky „Dračí romance“, 
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ale nikoli její premiéru. K přerušení činnosti také nechtěně přispěla rekonstrukce 
elektroinstalace v Kulturním domě, v němž měl soubor sklad kostýmů a kulis i prostor pro 
zkoušení. 

Vedoucím souboru byl Pavel Wieser. 
 
 

SPORT 
 
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace 
Organizace spravovala Městský bazén s malou tělocvičnou, víceúčelové hřiště 

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

V červnu přibylo psí hřiště za obchodním centrem TESCO a v srpnu  
tzv. pumptracková dráha v ulici Na Nábřeží (uzavřený okruh s vlnami a klopenými zatáčkami 
pro jízdu na kole, koleběžce nebo in-line bruslích). 

Městský bazén nabízel kurzy plavání dětí do 4 let, pro děti od 5 do 15 let  
a pro dospělé. Vstupné činilo např. pro dospělého 69 Kč/hod., pro děti do 15 let a důchodce 
59 Kč/hod., permanentka na 20 vstupů pro dospělého stála 1 000 Kč a rodinné vstupné pro 
2 dospělé a 2 děti do 15 let 200 Kč/hod. (ceny se od srpna 2017 nezměnily). 

Organizace uspořádala o letních prázdninách 8 pětidenních příměstských  
sportovně-plaveckých táborů pro děti od 6 do 15 let za cenu 3 300 Kč na účastníka. 

Protiepidemická omezení vedla k úplnému uzavření bazénu od ledna do května  
a k zrušení plaveckého výcviku mateřských a základních škol v červnu. Ve srovnání s rokem 
2019 poklesl příjem ze školního plavání o 2 022 000 Kč a z ostatního vstupného  
o 1 319 000 Kč. Město jako zřizovatel organizace proto poskytlo mimořádný příspěvek 
1 235 000 Kč. 

Ředitelem příspěvkové organizace byl Ing. Petr Bambas. 
 

Členská základna některých sportovních klubů k 31. 12. 2021: 
 

 do 19 let dospělí Celkem 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 52 98 150 

Atletika Čelákovice z. s. 203 13 216 

Basketbal Čelákovice, spolek 105 15 120 

SK OCR Čelákovice z. s. 104 312 416 

Kulturistický spolek Čelákovice, spolek 15 71 86 

Orienťáček Sedlčánky, z. s. 29 9 38 

Orka florbal, z. s. 316 108 424 

Patriot Čelákovice, spolek 407 83 490 

SK karate Dragon Čelákovice, z. s. 155 13 168 

SK UNION Čelákovice, z. s. 110 128 238 

SPORTICUS Orienteering, z. s. 36 45 81 

Sportovní akademie, z. s. 171 0 171 

Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice 52 12 64 

TJ Spartak Čelákovice, z. s. 344 192 536 

Tenisový klub Čelákovice, spolek 125 106 231 

Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 95 99 194 

Celkem 2 319 1 304 3 623 
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1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
Vodní motoristé sice nebyli letos v Mistrovství ČR motorových člunů Formula Future 

úspěšní, ale 3 závodníci byli vybráni do českého reprezentačního týmu pro Mistrovství světa 
v Kaunasu v Litvě (Žofie Dvořáková a Veronika Brzobohatá v kategorii Delfín a Marek 
Brzobohatý v kategorii M 1) a přispěli k zisku 2 stříbrných a 2 bronzových medailí. 

Vodáci soutěžili v 8 posádkách. V Českém poháru vodáckého víceboje, letos 
zkráceném na polovinu, zvítězili starší žáci; školka, juniorky a junioři byli druzí a mladší žáci 
třetí. 

Úspěšnou sezonu zkalila výpověď z vývaziště od Povodí Labe. 23. října ukončili 
vodáci sezonu tradičním zamčením Labe. Hrála skupina Daltonové. 

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

2 příměstské tábory se zaměřením na sport, fotografování, turistiku, dramatickou  
a výtvarnou výchovu. 

O 110 účastnníků kurzů se staralo 7 pracovníků, předsedkyní spolku byla Zuzana 
Prokopovičová. 

 
Atletika Čelákovice, z. s. 
K 1. lednu přešlo do spolku 153 mladých členů a 11 trenérů z TJ Spartak Čelákovice. 
Spolek měl 8 tréninkových skupin, vedle přípravných, závodní a kondiční skupiny pro 

děti od 11 let a skupinu Atletika pro radost pro mladé od 12 do 18 let. 
Pro své členy vyhlásil spolek akce „Atlet otužilec 2021“ a „Jarní kilometr a pětka“;  

23. června zakončil sezonu „Velkými atletickými oddílovými závody“. S AK Sokol Nehvizdy 
uspořádal závody na novém stadionu v Nehvizdech. Popáté uspořádal noční orientační běh 
městem, v létě dva tábory v Křižanově na Vysočině a příměstský tábor. 

Předsedou spolku byl Miroslav Šup. 
 
Basketbal Čelákovice, spolek 
Protiepidemická opatření zastavila soutěže; jen chlapci U13 vyhráli pražský 

kvalifikační turnaj, celostátní už neproběhl. Léto dovolilo uspořádat 5denní soustředění  
na horách a 5denní příměstský tábor. 

Předsedkyní spolku byla Michaela Uhrová. 
 
Kulturistický spolek Čelákovice 
Spolek provozoval posilovnu v domě U Frigosů v Kostelní ulici. Jako loni nabídl 

bezplatný trénink členům místních sportovních klubů. Novým trenérem mladých kulturistů 
se stal Jaroslav Pech. 

 
Spolek míčových kouzelníků 
Spolek dříve aktivních fotbalistů, házenkářů, volejbalistů ad. uspořádal své tradiční 

turnaje: 10. července beachvolejbalový pro 18 týmů, 17. července nohejbalový pro 23 týmů 
ze Středočeského kraje (čelákovický tým Ducek, Kadlec a Honc byl třetí) a 4. září další 
nohejbalový turnaj s 25 týmy z celé ČR. 

Předsedou spolku byl Daniel Nejman. 
 
SK OCR Čelákovice, z. s. 
Spolek sdružoval sportovce vyznávající extrémní překážkové závody, běh, otužování 
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(v neděli ráno v Labi nebo na Malvínách) a jógu.  
V období zákazu kolektivního sportování od ledna do dubna dostávali sportovci  

tzv. online výzvy se zadanými pohybovými aktivitami pro určitý měsíc.  
Ve zkrácené sezoně se sportovci zúčastnili 11 závodů a ve dvou nejobtížnějších 

zvítězili, a to v Krušných horách na „Predator Race Plešivec“ a v Jeseníkách na „Spartan 
Beast Dolní Morava“. 

Klub zaslal 18 210 Kč rodině postižené tornádem na jižní Moravě a výtěžek  
ze startovného na celostátní akci Rozběháme Česko věnoval Výboru dobré vůle – Nadaci 
Olgy Havlové. 

Předsedou spolku byl Jan Pfeffer. 
 
Orka florbal, z. s. 
Sezona 2020/2021 byla vlivem protiepidemických omezení pro klub ztracená. 

Všechna tři mužská družstva stála na postupových pozicích, avšak soutěže byly zastaveny 
a postupy zrušeny. 

V srpnovém turnaji Czech Open v kategorii PRO obsadila Orka 3. místo, poté  
co v play-off prohrála s týmem Panthers Praha. 

Předsedou spolku byl Michal Novotný. 
 
Orienťáček Sedlčánky, z. s. 
Bývalí aktivní orientační běžci se starali o děti předškolního a školního věku  

ze Sedlčánek a Císařské Kuchyně. 
Protiepidemická opatření znemožnila tréninky od ledna do dubna. Přesto se podařilo 

připravit Velikonoční orienťáček na období od 27. března do 5. dubna. Běžec se řídil aplikací 
v mobilním telefonu a nemusel se s nikým setkat. 

5. září spolek uspořádal 3. ročník Sousedského orientačního běhu v parku Na 
Zájezdě. Závodilo více než 100 běžců všech věkových kategorií. V prosinci byla pro dětské 
členy uspořádána Mikulášská orientační procházka Sedlčánkami. 

Předsedkyní spolku byla Vladislava Kuncová. 
 
Patriot Čelákovice, spolek 
Spolek sdružoval plavecký oddíl dětí a mládeže, badmintonový oddíl dospělých  

a volejbalový oddíl mužů. 
Badmintonovému oddílu se podařilo uskutečnit prázdninový příměstský tábor pro 

děti, ale plánované podzimní turnaje překazila protiepidemická opatření. 
Plavecký oddíl absolvoval v srpnu soustředění na Šumavě a od září do prosince  

se stihl zúčastnit krajských základních soutěží žactva a Zimního poháru Středočeského 
kraje žactva. 

Volejbalisté hráli v Krajském přeboru II. třídy mužů – skupině B. 
Předsedou výkonného výboru byl Tomáš Klíma. 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
Klub vyučoval karate v tvrdém a dynamickém pojetí stylu Shotokan. 
Vzhledem k protiepidemickým omezením začala sezona až v druhé polovině roku. 

Přesto se závodníci stihli zúčastnit 10 národních a mezinárodních soutěží a získat 201 
medailí (78 zlatých, 66 stříbrných a 57 bronzových). Mistry světa se stali Daniel Brejcha, 
Denisa Brejchová, Dominik Douděra a Michal Noseka mistry ČR dalších 17 závodníků. 

V létě se konal tradiční sportovně-relaxační kemp s výukou karate a sebeobrany 
v Holanech a na podzim proběhlo soustředění v Lomu u Blatné. 

Předsedou klubu byl Martin Brejcha. 
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Sportovní klub Union Čelákovice, z. s. 
V sezoně 2020/2021 bylo do okresních a krajských soutěží zapojeno  

7 mládežnických týmů a tým mužů. Protiepidemická omezení dovolila sehrát jen podzimní 
část mistrovských soutěží; na jaře byly zrušeny zápasy i tréninky a ročník 2020/2021 byl 
anulován. Náhradou v mezích možného byla účast na letním lyském turnaji Pohár Labe. 
Mužstvo složené z mužů a dorostenců skončilo páté mezi 6 týmy. 

V podzimní části si týmy vedly takto: A-tým trenéra Radka Skuhravého skončil ve 
Středočeské I. A třídě, skupině B, devátý s bilancí 7–1–7 a s 22 body. Nejlepšími střelci byli 
Dalekorej (15) a Pánek (10). Dorost ve Středočeské I. A třídě, skupině C, byl čtvrtý, starší 
žáci ve Středočeském krajském přeboru poslední z 18 družstev a mladší žáci v téže soutěži 
skončili na 16. místě mezi 18 družstvy. 

O prázdninách se konal ve 2týdenních cyklech 2. ročník „Letní školy Lukáše 
Váchy“ pro mladé fotbalisty. 

Na stadionu U Hájku byla dokončena brána v oplocení z ulice 28. října pro odvoz 
kontejnerů s trávou a rekonstruovány 2 šatny v objektu kabin. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
 
SPORTICUS Orienteering, z. s. 
Spolek se věnoval tréninkům dětí v orientačním běhu i jejich vyžití při běžných 

pohybových hrách. Pro 20 tříd obou základních škol uspořádal v době výuky tělesné 
výchovy vzorovou hodinu orientačního běhu. 

Výraznými úspěchy bylo vítězství Lisy Kalinové v Českém poháru MTBO (orientační 
závody na horských kolech) v kategorii W 11 a zisk 2 titulů mistra republiky, 2. místo Elly 
Kalinové v Českém poháru v kategorii W 14. Mezi dospělými dominovali na Mistrovství 
světa Masters MTBO v Portugalsku Martin Štěňha (M 45, mistr světa) a Iva Mědílková  
(W 45, čtyři stříbrné medaile). 

Spolek patřil mezi 3 největší v sekci MTBO a měl nejvyšší počet závodníků v elitních 
kategoriích (6 mužů a 2 ženy).  

Spolek měl 81 členů, z toho 22 s trvalým pobytem v Čelákovicích. Předsedou spolku 
byl Miroslav Kalina. 

 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s.  
Akademie se věnovala přípravě sportovců ve sportovním aerobiku a fitness. 
Protiepidemická opatření dovolila uspořádat jen omezený počet závodů počínaje 

červnem; několik již k závodům dobře připravených závodnic v době pandemické přestávky 
ztratilo motivaci a ukončilo činnost. Medailových umístění dosáhly na nominačních 
závodech na Mistrovství ČR jen Jana Vavřičková (2. místo v kategorii 12–14 let) a Nela 
Vohradská (dvakrát 1. místo v kategorii 17 a více let); ta také zvítězila ve finálovém závodě 
Mistrovství ČR. 

Spolek působil také jako středisko projektu Děti na startu zaměřeného  
na všeobecnou pohybovou přípravu dětí od 4 let. 

Předsedkyní spolku byla Vlaďka Barešová.  
 
Sportovně střelecký klub Čelákovice, z. s. 
Protiepidemická opatření dovolila zahájit střeleckou sezonu až v dubnu, a tak se letos 

nekonal tradiční „Novoročním výstřel“ do repliky historického terče. 
Dětský střelecký kroužek MDDM trénoval 2x týdně, byl plně obsazen a nemohl 

přijmout všechny zájemce. 
Klub uspořádal 2 tradiční klubové soutěže: V červnu 11. ročník Memoriálu Mirka 
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Henyše a v říjnu 9. ročník Říjnové blýskavice se střelbou z krátkých i dlouhých zbraní. Klub 
dlouhodobě pronajímá střelnici útvarům Policie ČR. 

Brigádnicky byla téměř dokončena protihluková izolace na obou krytých střelnicích. 
Předsedou klubu s 50 členy (průměrný věk 55 let) byl Jan Hurdálek (příloha č. 20/21). 

 
Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice 
Jednota vznikla 5. ledna a zahájila činnost ve 3 oddílech: TeamGym, Sportovní 

všestrannost a Zálesák; vydávala též občasník Čelákovický aktivník.  
Po zmírnění protiepidemických omezení se nejmladší sokolky zapojily do 

celorepublikové akce „Roztančeme jaro“ a ráno před vyučováním tančily u lávky přes Labe. 
Jednota se 29. června zapojila do mezinárodního charitativního projektu Evropská míle. Byl 
uspořádán červencový příměstský tábor a srpnové soustředění gymnastek. 

Tzv. Malý GymTeam se zúčastnil přeboru oblasti Čechy-východ v Poděbradech a 
v soutěži GymTeam Junior ve skupinové gymnastice se dívky probojovaly do republikového 
kola. 

Starostkou jednoty byla Zuzana Prokopovičová. 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
Předsedou jednoty byl Ing. Jaroslav Ryneš. 
 
Oddíl atletiky  
Běžkyně Eliška Tvrdá zvítězila na Mistrovství ČR žactva ve Staré Boleslavi. 
Předsedou oddílu byl Milan Mikuláš. 
 
Oddíl boxu 
Bylo vybudováno nové sportoviště z autobusové garáže. 
Předsedou oddílu byl David Housar. 
 
Oddíl nohejbalu 
A-tým mužů obsadil 4. místo v extralize, ženy rovněž 4. místo v 1. lize. 
Dorostenci Petr Nesládek, Tomáš Löffelmann a Filip Seidl zvítězili na Mistrovství ČR 

v trojkách v Karlových Varech a Petr Nesládek byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. 
Oddíl exceloval na červencovém mezinárodním turnaji Császárret Open v Káposváru 

v Maďarsku, obsazeném týmy 7 států. Oddíl se stal nejúspěšnějším účastníkem turnaje, 
Michal Kolenský byl nejlepší mezi jednotlivci a spolu s Michalem Barešem druhý v pořadí 
dvojic. 

V době covidové přestávky byla v květnu dokončena rekonstrukce povchu hlavního 
kurtu u Městského stadionu. 

V listopadu navštívili čeští reprezentanti, včetně několika čelákovických hráčů, Jižní 
Koreu s cílem propagovat pro Korejce neznámý sport. Vedoucím výpravy byl Martin Flekač 
jako člen Komise reprezentace Českého nohejbalového svazu. 

Předsedou oddílu byl Martin Spilka. 
 
Oddíl stolního tenisu 
A-tým mužů hrál v divizi. Další tři mužstva dospělých a jedno mládežnické hrála 

krajské a okresní bodovací turnaje. 
Předsedou oddílu byl Ing. Karel Matouš. 
 
Oddíl šachu 
Dospělí hráli v regionálním přeboru. Ve 4 žákovských internetových turnajích získali 
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žáci 4 zlaté medaile. Byl uspořádán klubový online přebor dětí s rodiči a pro dívky a matky 
turnaj o královnu klubu; v něm zvítězily Sabina Jeníková mezi dívkami a Dagmar Bínová 
mezi ženami. Každý měsíc se konala Šachová procházka s všestranným programem  
i trochou šachové tematiky. 

Po obnovení prezenčních soutěží uspořádal oddíl Krajský přebor kategorie H8 a D8. 
V chlapecké kategorii zvítězil Jáchym Fadrný, v dívčí byla Ellen Topenčíková třetí. 
V Krajském přeboru 10–14 byla Sabina Jeníková první a Tess Hujová druhá v kategorii D10 
a Karin Nela Müllerová třetí v kategorii D14. Na Mistrovství Evropské unie v Koutech nad 
Desnou byl Jáchym Fadrný pátý mezi chlapci a Tess Hujová devátá mezi dívkami. Jáchym 
završil úspěšný rok získáním titulu mistra ČR ve své věkové kategorii. 

V červenci uspořádal oddíl tábor na pirátské téma. 
Předsedou oddílu byl Peter Janda. 

 
RC klub 
Klub využíval vlastní asfaltovou závodní dráhu v areálu Městského stadionu. 

Naplánovaných 8 pohárových víkendů od května do září nebylo naštěstí ohroženo 
protiepidemickými opatřeními, a tak se z 16 plánovaných závodů zrušily jen dva kvůli 
špatnému počasí. 

Klub poskytl dráhu o 5 sobotách RC autoklubu České republiky k celostátním 
pohárovým závodům. 

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

Předsedou klubu byl Ing. Miloslav Pfeffer (příloha č. 21/21). 
 
K TJ Spartak Čelákovice, z .s., patřily dále oddíly turistiky (František Musílek),  

SPV – sport pro všechy (Helena Šimková) a kopané (Tomáš Zápotocký). 
 
Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s. 
Pražský klub vedl tréninky zájemců všech věkových kategorií v tělocvičně ZŠ  

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

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

pro malé tenisty a klubovnu se sociálním zázemím. 
Soutěže družstev se i letos kvůli protiepidemickým omezením zkrátily na tříkolový 

vyřazovací model. Mladší žáci B byli ve 3. třídě B třetí, starší žáci A v 1. třídě B pátí, dorost 
ve 3. třídě D zvítězil a dospělí se v 1. třídě B usadili na 5. místě z 8 týmů. 

Pandemie koronaviru znemožnila pořádat tradiční okresní přebory a omezila počet 
uspořádaných turnajů na čtyři. 

Tradiční prázdninový 5denní tábor pro děti a mládež od 6 do 18 let, letos pro  
65 zájemců, připravila Vilma Michelčíková, trénovala Barbora Suková. 

21. ročník Memoriálu Ládi Pánka, turnaje dvojic, byl odehrán 4. září. Zvítězil tandem 
Rudolf Götzl a Josef Kysela. 

Na podzim se rozběhla další tenisová školička s 26 dětmi od 6 let věku; z minulých 
ročníků zůstalo u tenisu 17 dětí a začaly hrát soutěže své kategorie. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher (příloha č. 22/21). 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
Týmy mužů, žen A a žen B hrály v krajském přeboru II. třídy, týmy juniorek a starších 
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žákyň v krajském přeboru. Soutěže nebyly kvůli protiepidemickým opatřením dohrány. 
Klub dlouhodobě poskytoval svůj areál Na Nábřeží bezplatně 5 místním školám 

k výuce tělesné výchovy a tradičně proběhla soustředění mladých nymburských volejbalistů 
a pražského klubu Kometa. 

Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 
 

Jachtklub Lázně Toušeň 
Členem klubu byl čelákovický jachtař Jiří Parůžek ve dvojposádkové třídě Fireball 

s Jakubem Košvicou z TJ Lodní sporty Brno. I letos epidemie posunula začátek sezony,  
a to až na červen. V Poháru Čech posádka zvítězila, v Poháru České republiky byla třetí. 
Mistrovství ČR se posádce nepovedlo; slabý vítr ji odsunul až na 12. místo. V zahraničních 
soutěžích bodovala na Mistrovství Evropy v Itálii (6. místo) a na Mistrovství Spojeného 
království (5. místo). 
 
 

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ 
 
ANO 2011 
Předsedou místní organizace byl Ing. Martin Bajer, člen Rady města. 
 
Česká strana sociálně demokratická 
Předsedkyní městské organizace se 7 členy byla RNDr. Veronika Knobová. 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Protiepidemická omezení neumožnila již podruhé uskutečnit posezení s hudbou  

a tancem k Mezinárodnímu dni žen, oslavy Svátku práce ani Májovou veselici. Za přísných 
hygienických podmínek proběhly pietní akty u příležitosti 76. výročí ukončení druhé světové 
války na 11 pietních místech ve městě, v Lázních Toušeni a v Nehvizdech za tradiční účasti 
funkcionářů strany, dále zástupce Aliance národních sil a Velvyslanectví Ruské federace.  

Počet členů organizace se za rok snížil o čtyři na 32 členů, přesto byla nadále největší 
organizací okresu. Třetím rokem ji vedl výbor bez předsedy. Dva členové byli opět zvoleni 
do okresního výboru a dva do okresní revizní komise (příloha č. 23/21). 

 
Občanská demokratická strana 
Místní sdružení mělo v tomto roce 15 členů, z toho 4 ženy. Veřejné aktivity byly 

omezeny proticovidovými opatřeními; nekonal se ani obvyklý lednový místní sněm. 
Předesedou 5členné rady Místního sdružení byl Ing. Josef Pátek a 15. listopadu byl 
oblastním sněmem potvrzen ve funkci místopředsedy Oblastního sdružení ODS  
Praha-východ. Jiří Thiele byl členem kontrolní a revizní komise Regionálního sdružení  
ODS Středočeský kraj (příloha č. 24/21). 

 
TOP 09 
Protiepidemická opatření neumožnila pořádat, kromě setkání s kandidáty do voleb, 

větší společenské akce. 
Předsedou městské organizace s 13 členy z Čelákovic, Zelenče a Nehvizd byl Tomáš 

Janák (zároveň předseda regionální organizace Praha-východ), místopředsedou byl Tomáš 
Adamec. 

 
V Čelákovicích působily také organizace KDU-ČSL a Dělnické strany sociální 

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

v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.), v Mochově (filiální kostel sv. Bartoloměje, neděle 8:00 
hod.), Nehvizdech (filiální kostel sv. Václava, neděle 11:00 hod.), Přerově nad Labem (filiální 
kostel sv. Vojtěcha, sobota 17:30 hod.), Semicích, Vykáni (občasné bohoslužby)  
a Vyšehořovicích (filiální kostel sv. Martina, první neděle v měsíci v 15:00 hod.). K farnosti 
patřily také obce Horoušany a Káraný. Na farní zahradě v Čelákovicích se každou první 
neděli v měsíci konal Farní den. 

V prostorách farnosti se konaly aktivity pro seniory (cvičení na židlích, angličtinu, 
trénování paměti a keramický kroužek), pro širší veřejnost cvičení pro ženy, výuka 
katechismu, duchovní a postní obnova a modlitební společenství. 

V dubnu zahájila firma Rumilton, spol. s r. o., Praha 5, rekonstrukci přízemí farní 
budovy pro budoucí komunitní centrum. Cena rekonstrukce měla činit 4,9 mil. Kč, z toho  
3,3 mil. Kč bylo získáno z Integrovaného regionálního operačního programu MAS – Střední 
Polabí, z. s. 

Administrátorem farnosti byl ThLic. Sebastian Piotr Kopeć, OFMConv. 
 
Církev československá husitská 
V době protiepidemických omezení sledoval sbor videa patriarchy a jeho 

spolupracovníků nazvaná Chvíle s Biblí a kytarou. Z tohoto důvodu neměli rodiče zájem  
o tradiční farní tábor, a tak byl nahrazen výtvarným dopolednem, mj. 23. července účastí  
na 25. ročníku diecézní akce „Malování na chodníku“. 

12. září se členové sboru zúčastnili poutě na Sázavě se setkáním novokřtěnců 
Pražské diecéze. 

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

V září byla zahájena rozsáhlá oprava varhan s plánovanou výměnou měchů a píšťal. 
Přesáhla i do příštího roku. 

Od 1. října byl po protiepidemických opatřeních obnoven nedokončený kurz Biblické 
příběhy vedený Annou Radovou. Betlém byl přístupný denně od 10:00 do 16:00 hod.  
od Mikuláše do Tří králů. 

Hudbu ke štědrovečerní mši zajistil malý sbor s doprovodem varhan, fagotu a kytary, 
protože se v obtížné době nepodařilo zajistit účinkující a provést dostatečný počet zkoušek.  

Farářkou sboru byla Ing. Miroslava Poloprutská, DiS., pastorační asistentkou  
Mgr. Anna Radová, DiS., předsedkyní rady starších Libuše Bartošová. Náboženská obec 
poskytovala Pohřební službě Ottl prostory Husova sboru k občanským pohřbům (příloha  
č. 25/21). 

 
Církev bratrská 
Vedle nedělních bohoslužeb s paralelní dětskou besídkou byla nová budova kostela 

využívána také ve čtvrtek biblickými hodinami, pátek byl vyhrazen setkání dorostu a Klubu 
seniorů.  

Trvající protiepidemická opatření vedla k pořízení druhé kamery snímající průběh 
bohoslužby a k vydávání tištěného občasníku. Třikrát se sbor místo vlastní bohoslužby 
připojil k celocírkevnímu online vysílání bohoslužby, online formou byla uskutečněna setkání 
menších skupin i sederová večeře o Velikonocích. 
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Klub seniorů nabízel koncerty, přednášky, besedy, hry, fyzická cvičení. 
Pro veřejnost byla v kostele uspořádána výstava obrazů Jany Dörflové, koncert 

violoncellisty Petra Špačka, skupin AniMuk a JenTak, setkání pěveckých sborů ad. 
I 3 roky od otevření budovy kostela pokračovaly dokončnovací práce formou 

pondělního „chlapince“ – brigády mužů. Budova nového kostela byla oceněna v soutěži  
„Má vlast cestami proměn“ spolu s dalšími 8 stavbami ve Středočeském kraji. 

Po roční přestávce se konal 20. ročník ekumenické soutěže ve znalostech Bible, 
v němž zvítězilo družstvo Apoštolské církve. 

Sbor měl 65 členů. Novým administrátorem sboru se stal Jiří Serbus, kazatel 
mladoboleslavského sboru, ve vikářské službě pokračoval Petr Luhan (příloha č. 26/21). 
 
 

DALŠÍ ORGANIZACE 
 
Osadní výbor Sedlčánky 
Zastavení činnosti osadních výborů v době protiepidemických opatření radikálně 

seškrtalo plánovaný roční program: Masopust, řehtání a pomlázka, jarní setkání seniorů, 
dětský den a listopadový lampionový průvod. Podařilo se uskutečnit alespoň dětskou 
Vzpomínku na prázdniny 2. října v parku Na Zájezdě, podzimní setkání seniorů, rozsvícení 
vánočního stromu na Mírovém náměstí a štědrovečerní zpívání u kapličky. 

Předsedkyní 12členného výboru byla Lucie Chrůmová. 
 
Osadní výbor Záluží 
Protiepidemická opatření dovolila uskutečnit jen jednu společenskou akci – tradiční 

turnaj ve hře prší s omezeným počtem 23 účastníků. 
Předseda se věnoval kontrole průběhu výstavby kanalizace. Nedokončený povrch 

v lokalitách dotčených výstavbou přispěl při večerní bouřce 8. července k zaplavení 
Zálužské ulice. Lagunu o délce asi 150 m odčerpávali místní dobrovolní hasiči za pomoci 
mnoha zálužských občanů.  

Předsedou 5členného výboru byl Roman Přívozník. 
 

Spolek Dělnické domky 
Spolek dlouhodobě usiloval o zlepšení úrovně bydlení obyvatel tzv. dělnických domků 

č. p. 292–299 v Křižíkově ulici u Kovohutí. 
V průzkumu probíhajícím od února do dubna se 90 % obyvatel vyslovilo pro 

vybudování vodovodu a kanalizace a souhlasilo s cenovou nabídkou. Město přislíbilo 
spoluúčast při úhradě projektové dokumentace. 

Předsedkyní spolku byla Bc. Andrea Pencová, DiS. 
 

Mateřské centrum Čelákovice, z. s. 
Spolek užíval prostory v zadním traktu Obecního domu. Při uvolnění 

protiepidemických opatření byla v pátek otevřena volná herna. Miniškolka určená  
ke krátkodobému hlídání dětí byla otevřena v pondělí a v úterý od 8:00 do 12:00 hod.; 
využívalo ji 8–12 matek. Ve středu se konaly Anglické miniškolky pro děti od 4 let; byly také 
zahájeny kurzy hry na kytaru pro školáky. 

Předsedkyní rady spolku byla Bc. Monika Žatečková. 
 

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

sociálního fondu projekt „Komunitní centrum ROUTA – JURTA“ zaměřený na rozvoj 
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komunitní sociální práce (pro 317 osob) a projekt „ROUTA DĚTEM pokračuje“ pomáhající 
rodičům dětí 1. stupně ZŠ sladit práci s péčí o dítě: Dětský klub byl otevřen v pracovní dny 
od 12:00 do 19:00 hod. a zajišťoval doprovod dětí mezi školou, klubem a kroužky. Projekt 
„ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0“ mj. podporoval ženy po mateřské dovolené při návratu 
na trh práce a ženy hledající zaměstnání. Na konci roku do něj bylo zapojeno 106 žen 
z města i okolí.  Sociálně aktivizační služba pomáhala 56 rodinám z města a okolí v obtížné 
životní situaci ohrožující dítě. 

Dobročinný obchůdek poskytoval z darů domácí potřeby, knihy, oblečení, příspěvek 
na bydlení, doučování a poradenství potřebným rodinám. 

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

Jurta a zahrada byly otevřeny v pracovní dny od 10:00 do 18:00 hod. a navštěvovány 
byly podle počasí 20–50 osobami denně. Komunitní centrum Jurta zajišťovalo právní, 
sociální a finanční poradenství, hmotnou pomoc, vzájemnou výpomoc a dobrovolnickou 
pomoc rodinám. 

Jednoho plaveckého kurzu se zúčastnilo 130 dětí. Kurzy angličtiny a němčiny pro děti 
od 3 do 14 let navštěvovalo 80 zájemců; o prázdninách je doplnily 2 anglicko-sportovní 
příměstské tábory. Online formou proběhly kurzy k přípravě na přijímací zkoušky na střední 
školy celkem pro 20 účastníků; taneční studio navštěvovalo 80 dětí. 

Protiepidemická opatření neumožnila uspořádat tradiční akce: Velký závod malých 
kaček, zahradní slavnost pro rodiny, oslavu Dne pro rodinu v květnu ani prosincovou 
Čertovskou stezku. 

V létě se uskutečnil tábor pro 20 rodin s malými dětmi a 14 příměstských táborů 
celkem pro 240 dětí. 

Předsedkyní spolku se 17 zaměstnanci (13 úvazků) byla Mgr. Vratislava Tomášková 
(příloha č. 27/21). 
 

Respondeo, z. s. 
Nymburská nestátní nezisková organizace poskytovala služby lidem ve složité životní 

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

V tomto roce pomáhala poradna 25 klientům (při 27 konzultacích), z toho 13 ženám, 
dalších 8 klientů z Čelákovic navštívilo jiné pobočky. Ze 73 dotazů se 28,7 % týkalo rodiny 
a mezilidských vztahů, 20 % bydlení, 15 % občanskopravních vztahů a 8,2 % zadlužování. 

Ve srovnání s minulým rokem řešili občané méně problémů v oboru rodinného  
a občanského práva a více v oblasti bydlení a zadlužování (příloha č. 28/21). 
 

Spolek SCK 
Spolek připravil setkání a položení květin u pomníku padlých v Sedlčánkách 8. května 

a 28. října a úklid a výzdobu kapličky o Velikonocích a o Vánocích. Členové se zapojili  
do akce Ukliďme Česko.  

Kvůli protiepidemickým opatřením se nepodařilo uskutečnit 6. setkání rodáků, 
obyvatel a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně – akce byla odložena na příští rok. 

Předsedou spolku byl Ing. Pavel Špalek. 
 



43 
 

Smíšená organizace zdravotně postižených, z. s. 
Organizace měla na konci roku 211 členů, z toho 158 s trvalým pobytem 

v Čelákovicích. Protiepidemická opatření umožnila uspořádat jen zájezd do Polska  
a návštěvu pražské zoo, celkem pro 90 zájemců. 

Zastupitelstva obcí Mochov a Vyšehořovice, městysů Lázně Toušeň a Nehvizdy  
a Zastupitelstvo města Čelákovic poskytla spolku dotaci. 

Předsedou výboru byl Jaroslav Smolík. 
 

Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s. 
Středisko mělo 136 členů v 5 oddílech: světlušky (dívky 6–10 let), vlčata (hoši  

6–10 let), skautky (dívky 11–15 let), skautu (hoši 11–15 let) a starší. 
Protiepidemická omezení umožnila teprve v červnu uspořádat několik výprav. V létě 

se mohly uskutečnit dva tábory u Rychnova nad Kněžnou. První tábor pro mladší skauty byl 
však vyplaven při vichřici a bouřce a evakuován; dokončen byl v klášterní zahradě 
v Zásmukách. Starší skauti postiženou lokalitu opravili a mohli tam následně tábořit. 
Proběhla také tradiční zahraniční expedice. 

Běžný program byl obnoven v září. Vlčata si vyjela na kolech na vícedenní výpravu 
k Bezdězu a světlušky do Posázaví. Konec roku oslavili skauti pouštěním světýlek na 
mlýnském náhonu. 

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

V čele střediskové rady byl vůdce střediska Jaroslav Rada, DiS. 
 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 
Kvůli protiepidemickým omezením se neuskutečnily obvyklé soutěže v požárním 

sportu, byl odvolán hasičský ples a oslavy 140 let hasičského sboru. Byl omezen výcvik 
výjezdové jednotky. 

Starostou sboru byl Miloš Fridrich. 
 

Klub přátel Jana Zacha, z. s. 
Spolek organizačně a finančně zajišťoval mimoškolní aktivity žáků a učitelů ZUŠ Jana 

Zacha. Ve školním roce 2020/2021 se však většina obvyklých akcí kvůli protiepidemickým 
opatřením nemohla konat. 

Předsedkyní spolku byla Milena Nespalová, jednatelem Pavel Lhoták. 
 

Spolek pro varhanní hudbu, spolek 
Spolek zaplatil práci varhanáře Václava Vály za údržbu varhan v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie před koncertem pořádaném při Dnech víry v červenci. Protiepidemická 
opatření nedovolila než uspořádat besedu s novinářem Radkem Gálem (viz Listopad). 

Předsedkyní spolku byla MUDr. Michaela Petišková. 
 

Honební společenstvo Čelákovice 
14. srpna byl uspořádán Kynologický trojboj (sledování stopy, donáška a předání 

zvěře, vodní práce). 
Starostou společenstva byl Ing. Jan Bouček. 

 
Okrašlovací spolek čelákovický 
V dubnu nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva kultury, jež prohlásilo soubor 

„Pozůstatky mostu v Lázních Toušeň“ za kulturní památku. Podnět k tomu dal před 5 lety 
právě Okrašlovací spolek čelákovický. 
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Spolek se angažoval ve vyšetřování úniku prachu ze slévárny TOS-MET 30. března. 
Uvítal nové měření kvality ovzduší (viz Životní prostředí), ale poukázal na to, že měření 
neanalyzuje chemické složení spadu, což je důležité pro určení původce znečištění.  

Členové pečovali o spolkovou alej v lokalitě Krátká Linva: uklízeli, sekali trávu, ořezali 
peckoviny a dosadili jabloň, hrušeň a ořešák královský. V dubnu se zúčastnili výzkumné 
soutěže „Hon za petrklíči“ zjišťující velikost čnělek u prvosenek. Soutěž byla koordinována 
Botanickým ústavem AV ČR. 

Ve správním řízení k ochraně životního prostředí se spolek zasazoval o záchranu 
mokřadních biotopů v lokalitě Žabák na východním okraji Lysé nad Labem a vstoupil do 
několika správních řízení v Olomouckém kraji. 

Spolek přispěl k rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu nepokácet 
poškozenou lípu srdčitou v Nedaninách, ale ponechat její torzo jako doupný kmen, v jehož 
dutinách hnízdil patrně strakapoud velký.  

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

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

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

zkušeností. Podpořili více než 60 nových rodin z celé ČR. Projekt „Barevný anděl“ přispěl 
k proměně 2 sourozeneckých pokojů; byl ukončen projekt „Vědomý zármutek“ hrazený 
z evropských fondů, zaměřený na dlouhodobou komplexní podporu pozůstalých. 

V září byl uspořádán rekondiční pobyt pro 15 osob, uskutečnilo se celkem  
16 svépomocných setkání, z toho 9 distanční formou. Tradičně druhou neděli v prosinci  
se konají vzpomínková setkání – letos na 11 místech. 

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

z Pyšel, Krnska, Nového Strašecí a Unhoště. Protiepidemická opatření směrovala aktivity 
spolku spíš k individuální podpoře, a to tří mladých – bratrů Lukáše, Tomáše (společné 
pobyty mimo dětský domov) a Michala z Krnska. 

V srpnu se konal tradiční dvoutýdenní workcamp na hradě Hauenštejně u Stráže nad 
Ohří. 

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

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

 
Český svaz chovatelů, Základní organizace Čelákovice 
Chovatelé mohli kvůli protiepidemickým omezením uspořádat jen 5 akva-tera burz 

s chovatelskou poradnou a místní soutěžní výstavu (viz Září). 
Předsedou základní organizace se 17 členy byl Petr Slovák. 
 
Spolek houbařů Čelákovice, spolek 
Završením houbařského roku byla 59. výstava jedlých, nejedlých a jedovatých hub 

(poprvé roku 1962), letos v kostele Církve bratrské v Palackého ulici 24.–25. září. Stejně 
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jako loni ohrozilo výstavu sucho, i přesto vystavovatelé shromáždili 230 druhů hub,  
zvl. zásluhou Jany Mezihorákové, Petra Matury a mykoložky Terezy Tejklové. Výstavu 
tradičně doprovázela výstava Jiřin Jany Čermákové z Čečelic a informační panely  
a prosklený úl místních včelařů. Ondřej Tomeček proslovil 2 přednášky „Pozoruhodný svět 
hub“. Výstavu navštívilo asi 630 osob, z toho 400 patřilo ke školním skupinám. 

Na 1. října houbaři připravili výstavu hub v Brandýse na Labem se 130 druhy jako 
součást „Medového dne“ pořádaného tamější Střední zemědělskou školou. 20. října 
přednášel přední mykolog Oldřich Jindřich na téma „Vaříme z hub“ a člen spolku Miroslav 
Rudolf vystoupil 31. května na SZeŠ v Brandýse nad Labem na téma „Zajímavé houby“. 

Spolek spolupracoval s profesionálními mykologickými pracovišti, např. pro Národní 
muzeum sbíral kačenky české. Mapování růstu hub ve městě a okolí zaznamenalo několik 
nových nebo velmi dlouho chybějících druhů, např. zvoneček pohárkovitý, ohnivec 
rakouský, škárka hvězdicovitá ad. 

Pravidelná týdenní houbařská poradna se kvůli protiepidemickým opatřením více 
přesunula do online formy. 

Předsedou spolku byl Dr. Vladimír Štibinger.  
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice 
Starala se o 11km úsek Labe od Přerova nad Labem po Grado a o 9 tůní o celkové 

ploše 89 ha, z toho plocha Labe a Výmoly činila 55 ha. Smluvně zajišťovala ostrahu revíru 
Dvorce pro Středočeský územní svaz ČRS. Rybářská stráž měla 16 členů. 

Organizace vynaložila na zarybnění revírů 454 764 Kč a 59 452 Kč dostala  
od Státního zemědělského intervenčního fondu. Bylo vysazeno mj. 9 800 kg kapra, 150 kg 
štiky a 5 500 ks candáta. Významné škody na rybách působil kormorán velký, norek 
americký a volavka popelavá. 

Omezení vyvolaná protiepidemickými opatřeními neumožnila pořádat žadné 
sportovní závody. Rybářský kroužek navštěvovalo 16 dětí a mladých do 18 let, na konci 
srpna se podařilo uskutečnit rybářský víkend na parcele U Zdymadel. Podařilo se uskutečnit 
Carp tour na Řehačce s rekordním úlovkem o hmotnosti 15,29 kg. Kurzu pro zájemce  
o první rybářský lístek se zúčastnilo 57 zájemců a všichni úspěšně složili zkoušku. 

Rybáři se podíleli na čištění vodních ploch, břehů a čištění vodních přivaděčů. 
Předsedou místní organizace s 1 066 členy byl Jiří Eichler, hospodářem Pavel 

Jindřich. 
 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, pobočný 
spolek 

Organizace měla 220 členů, z toho 10 přídomních. V 6 osadách obdělávali 5,3 ha 
půdy, přídomní zahrádkáři 1,5 ha. Protiepidemická opatření znemožnila uspořádat tradiční 
zájezdy a společenský večer konaný vždy v listopadu k zakončení zahrádkářské sezony.  

Předsedou základní organizace byl Jaromír Kurka. 
 
Spolek včelařů Čelákovice, spolek 
Kvůli protiepidemickým opatřením byl počet veřejných akcí spolku, jako loni, omezen: 

Pro děti v MŠ Rumunská včelaři uspořádali 3denní prezentaci života včel, prosklený úl 
předvedli na výstavě „Jaro se včelami“ na Střední zemědělské škole v Brandýse nad Labem, 
prezentovali se v radonickém zahradnictví na akci zaštítěné Včelí stráží a tradičně na 
podzimní výstavě hub. 

Hlavní ohrožení včelstev opět představoval roztoč Varroa destructor (kleštík včelí) 
parazitující na zavíčkovaném plodu i na dospělých včelách. 

Včelaři vytočili ze 158 včelstev přes 2 000 kg medu a získali přes 100 kg vosku. 
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Vychovali 37 včelích matek a dalších 51 koupili díky dotaci z rozpočtu města. 
Předsedou spolku byl Dr. Vladimír Štibinger. 

 
 

PŘÍLOHY 
 
1/21 Rozhovor s Danielem Rovanem, Zpravodaj města Čelákovic (dále jen 
 ZMČ), 2/2021 
2 a/21 Zemřel Bohumír Hanžlík […], ZMČ 2/2021; Bohumír Hanžlík navždy odešel,  

ZMČ 2/2021 
2 b/21 Za Bohumírem Hanžlíkem, ZMČ 3/2021 
2 c/21 Podklady k udělení Výroční ceny města Čelákovic 2021, text navrhovatelů 

https://www.celakovice.cz/cs/mesto/vyrocni-cena/jednotlive-rocniky-a-
laureati/rok-2012.html 

3/21 Dny víry v Čelákovicích, plakát 
4/21 Ještě jednou oslavy 100 let založení Unionu, ZMČ 10/2021 
5/21 Sobota 11. září – Festival sportu, ZMČ 10/2021 
6/21 Křest knihy Radnice v Čelákovicích, pozvánka 
7/21 Dožínkový jarmark, plakát 
8/21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: propagační tiskoviny 

volebních stran 
9/21 Koncert pro Miloše, plakát, ZMČ 10/2021 
10/21 Zahájení adventního času v Čelákovicích, ZMČ 11/2021 
11/21 Setkání vedení města se sportovci, ZMČ 1/2022 
12/21 Novoroční přání města Čelákovic 
13/21 Rozhovor s novým ředitelem společnosti Q-BYT Čelákovice Petrem 

Kopeckým, ZMČ 10/2021 
14 a, b, c, d/21 Vítání občánků, ZMČ 10, 11, 12/2021; 1/2022 
15/21 Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice 
16/21 Důležité akce v oboru životního prostředí za rok 2021 pro kroniku města 
17/21 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, činnost v roce 2021 
18/21 Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, Zpráva  

o činnosti muzea v roce 2021 
19/21 Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, Přehled akcí  

a návštěvnosti v roce 2021 
20/21 Zpráva o činnosti Sportovně střeleckého klubu Čelákovice, z. s., v roce 

2021 
21/21 RC klub 2021 
22/21 TK Čelákovice. Zpráva o činnosti klubu za rok 2021 
23/21 Zpráva o činnosti Městské organizace KSČM Čelákovice za rok 2021 
24/21 Podklad do kroniky města Čelákovic za rok 2021 – MS ODS Čelákovice 
25/21 Přehled činnosti NO CČSH Čelákovice v roce 2021 
26/21 Církev bratrská v Čelákovicích v roce 2021 – informace o činnosti 
27/21 Zpráva o činnosti v roce 2021. Rodinné centrum Routa, z. s. 
28/21 Činnost občanské poradny Respondeo v Čelákovicích v roce 2021 
29/21 Usnesení Krizového štábu města Čelákovic v roce 2021 

https://www.celakovice.cz/cs/mesto/vyrocni-cena/jednotlive-rocniky-a-laureati/rok-2012.html
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/vyrocni-cena/jednotlive-rocniky-a-laureati/rok-2012.html

