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ROK 2015 
 
 

LEDEN 
 

Počasí: Leden byl deštivý a velmi teplý, s minimem sněhu. Do 11. pršelo denně, ranní teploty  
se pohybovaly od -2 °C do +4 °C, výjimečný byl 10. leden s teplotami od +11 °C do +15 °C. 12. – 24. pršelo 
občas, při zatažené obloze bylo ráno od nuly do +9 °C a odpoledne od +2 °C do +9 °C. Od 23. občas slabě 
sněžilo, ale sníh roztával; ranní teploty klesaly na -1 °C až +2 °C a odpolední stoupaly k +3 °C až +5 °C. 

5. – 11. získaly 3 skupiny koledníků (z toho jedna ze základní školy v Libiši) 16 831 Kč  
při 15. Tříkrálové sbírce, pořádané v Čelákovicích Farní charitou Neratovice.  

10. vyrazili turisté na 40. ročník Tříkrálového pochodu pořádaného oddílem turistiky TJ Spartak. Na 
trasy v délce 10, 22, 32 a 40 km se vydalo 187 turistů; 25 z nich bylo členy místního turistického oddílu. 

13. schválila Rada města smlouvu s firmou DKK Stav, s. r. o., Liberec, na snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ Rumunská v hodnotě 7 280 758 Kč bez DPH. Zrušila 5člennou pracovní skupinu  
pro posuzování udělení a odejmutí čestného občanství města Čelákovic, zřídila pracovní skupinu  
pro vybudování skateparku ve městě a pracovní skupinu pro řešení problematiky Městského stadionu. 
Seznámila se s Memorandem Kubík Partners, advokátní kancelář, s. r. o., a pověřila ji podáním trestního 
oznámení jménem města na TJ Spartak pro podezření ze spáchání trestných činů podle § 207 trestního 
zákona (dotační podvod a neoprávněné užívání cizí věci). 

17. byla zahájena další sezona oblíbených sobotních farmářských trhů na náměstí, v zimním 
období v omezeném rozsahu.   

27. schválila Rada města smlouvu s firmou M – SILNICE, a. s., Pardubice, na rekonstrukci  
ul. V Prokopě za 6 850 798,46 Kč. Jedním z cílů akce bylo vybudovat novou komunikaci spojující 
Stankovského ulici se silnicí do Lázní Toušeň. Konstatovala, že příprava stavby mateřské školy na zahradě 
Městského domu dětí a mládeže se zdržela, a proto souhlasila se záměrem postavit Mateřskou školu 
Sluníčko s kapacitou 56 dětí na pozemku domu č. 1097 v ul. J. A. Komenského určeného k demolici. Rada 
vydala nařízení města N1/2015 zakazující podomní a pochůzkový prodej na území města s účinnosti od  
19. února. 

V lednu předala lékárna Erica Fondu ohrožených dětí 16 700 Kč jako výsledek sbírky v roce 2014. 
 

 
ÚNOR 

 
Počasí: Únor byl teplý a extrémně suchý – spadlo jen 14 % dlouhodobého srážkového průměru.  

Do 9. jsme se při proměnlivé obloze dočkali 2 cm sněhu, jenž ležel jen od 2. do 6.; ranní teploty kolísaly  
od -8 °C po nulu a odpolední stoupaly od +1 °C k +6 °C. 10. – 14. vládla inverze s ranními -1 °C až +4 °C  
a odpoledními +2 °C až +6 °C. Ochlazení a proměnlivá oblačnost v druhé polovině měsíce přinesly srážky 
pouze 21. – 22.; ranní teploty se pohybovaly od -5 °C po +2 °C a odpolední od +3 °C do +9 °C.  

Do 1. bylo možno v Městském muzeu zhlédnout v loňském listopadu otevřené výstavy „Nebojme  
se archeologie!“ a „Oslaď si svůj život!“. 

4. besedovala v Městském muzeu fotografka a spisovatelka Zuzana Samková o svých cestách  
na Aljašku. 

5. – 6. přišlo k zápisu do 1. ročníku základní školy na ZŠ J. A. Komenského 123 dětí a na ZŠ 
Kostelní 98 dětí. 

7. uspořádal Městský dům dětí a mládeže (dále jen MDDM) vernisáž výstavy Řemesla Polabí VIII 
spojenou s vyhlášením výsledků výtvarné soutěže na téma „Maska“. Následoval řemeslný jarmark v muzeu 
a odpolední masopustní průvod městem v kostýmech zapůjčených Atelierem 6tej smysl ve Staré Boleslavi 
za doprovodu kapely Lahoda. Kecal si před radnicí vyžádal od starosty masopustní právo, za něž byl 
starosta odměněn koláči, perníkem a od masky Kozy také mrkví. Děti vezla bryčka ozdobená koblihami 
(příloha č. 1/15). Tradičně následovaly 4 víkendové výtvarné dílny (mj. drátování, smaltování, drhání, výroba 
masky) a dopolední programy s řemeslníky pro mateřské a základní školy (příloha 2 a, b/15). 

10. uložila Rada města tajemníkovi Městského úřadu zajistit potřebné kroky k ukončení smluvních 
vztahů souvisejících s přípravou výstavby mateřské školy v areálu MDDM. Rada zřídila komisi pro kulturu 
s 11 členy a jejím předsedou jmenovala Aleše Kužílka. Rada nesouhlasila s finanční podporou aplikace 
Lepší místo, protože byla původně městu předána jako bezplatná služba, a ukončila s ní spolupráci. Rada 
se seznámila s aktuální situací v Městském bazénu a uložila tajemníkovi vypsat výběrové řízení na pozici 
vedoucího. 

15. prošel poprvé po 85 letech Sedlčánkami masopustní průvod. Masopustní právo předal maskám 
místostarosta II Ing. Petr Studnička. Průvod asi 60 masek, následovaný povozem s kapelou  
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a harmonikářem, se zastavoval u domovních vrat k setkání s obyvateli, až došel k restauraci Na Vošverku, 
kde byla oslava masopustu završena (příloha č. 3/15). 

17. se v Mateřském centru uskutečnila prodejní výstava fotografií Klubu šikovných maminek 
„Čelákovice našima očima“; výtěžek byl věnován pomoci nemocným dětem. 

21. uskutečnil Šachový klub TJ Spartak a MDDM první šachový turnaj dětí a mládeže O pohár 
starosty města Čelákovic za účasti 30 šachistů. V kategorii starších dětí i celkově zvítězil Lukáš Janda  
a v kategorii mladších dětí Daniel Kubíček, oba členové Šachového klubu TJ Spartak. 

21. února až 15. května prováděl Český statistický úřad výběrové šetření v některých 
domácnostech. 

25. schválilo Zastupitelstvo města odstranění shody názvů 10 ulic v různých katastrálních územích 
města a úpravu vedení uličních čar, což znamenalo zařazení 14 čísel popisných a evidenčních do jiné ulice, 
s platností od 1. října 2015 (dále viz Říjen). Zastupitelstvo schválilo Smlouvu s Ředitelstvím vodních cest ČR 
o koordinaci postupu při stavební akci „Přístaviště Čelákovice“ a příspěvek Místní akční skupině Střední 
Polabí pro rok 2015 ve výši 10 Kč na 1 obyvatele. V souvislosti se zrušením záměru vybudovat mateřskou 
školu v areálu MDDM a se záměrem postavit mateřskou školu v ul. J. A. Komenského schválilo  
Zastupitelstvo zpětvzetí žádosti o dotaci z národních fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
a revokovalo usnesení z r. 2014, jímž se město zavázalo spolufinancovat výstavbu MŠ v areálu MDDM 
částkou přibližně 15 mil. Kč. 

28. se v Městském muzeu za doprovodu kytarového kvarteta ZUŠ Jana Zacha konala vernisáž 
výstavy „Láskyplné vzpomínky“ připravené občanským sdružením Dlouhá cesta k 10. výročí založení 
sdružení. Ve vstupní místnosti byla jednak představena historie sdružení, jednak zde byly vystaveny 
fotografie, kresby a literární práce mladých lidí, kteří zemřeli: Ondřeje Ponocného, Ondřeje Fáryho, Michaely 
Sládkové a čelákovického sportovce Ladislava Švarce (1985 – 2014), jenž zahynul při sjíždění řeky  
na Novém Zélandu. Výstava byla předvedena také ve Zlíně a v Chrudimi. 

V únoru byl v Městské knihovně zahájen volný cyklus artefiletiky vedený PhDr. Marií Svobodovou. 
Jedná se o propojení zážitku z literárního díla s následným výtvarným projevem. 

 
 

BŘEZEN 
 
Počasí: Po chladném konci února se od 2. do 10. oteplovalo, ranní teploty byly ještě nízké (-2 °C  

až +7 °C), ale odpolední rostly od +6 °C až k +15 °C. 1. – 5. pršelo. 11. – 15. přinesla studená fronta déšť  
a pokles odpoledních teplot na +5 °C až +8 °C, zatímco ráno bylo od +2 °C do +5 °C. 16. – 25. bylo jasno  
až polojasno, a tak byla rána opět velmi chladná: od -2 °C do +6 °C, ale odpoledne už byla jarní s teplotami 
od +13 °C do +18 °C. Závěr měsíce byl od 26. ve znamení studené fronty s každodenními dešti  
a 30. – 31. s kroupami, silným větrem a 2 cm sněhu. V těchto dnech klesaly ranní teploty od +8 °C  
až k +1 °C, odpolední se pohybovaly mezi +10 °C a + 16 °C.  

Od 2. března až do října byly z důvodu rekonstrukce budovy dvě z osmi tříd Mateřské školy 
Rumunská umístěny mimo areál, a sice v budovách MŠ J. A. Komenského 1586, v herně MŠ Rumunská  
a v ZŠ J. A. Komenského 414. 

5. se v Městské knihovně sešli někteří autoři prací z loňské literární soutěže na Večeru autorského 
čtení. Na flétnu zahrál Vít Andršt, hosty večera byli spisovatelka Zora Šimůnková a básník Pavel Kukal, 
spoluzakladatel Skupiny XXVI. 

7. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy pastelů Alice Neugebauerové nazvaná Zastavení. 
Malířka pocházející z Čelákovic vystavovala v muzeu již popáté, nechybělo ani setkání s bývalými 
spolužáky. Vernisáží provedla slovem herečka Martina Venigerová, hráli žáci ZUŠ Jana Zacha. Autorčiny 
obrazy využívající odstínů modře reprodukovaly vjemy a asociace zachycující atmosféru okamžiku (příloha 
č. 4/15). 

7. uspořádala městská organizace KSČM v sálku Technických služeb tradiční oslavu 
Mezinárodního dne žen. K tanci a k poslechu hrála kapela Pohoda, zavítal také poslanec JUDr. Stanislav 
Grospič. 

7. se po 17leté přestávce konal Reprezentační ples města Čelákovic. Hrál Big Band Felixe 
Slováčka, taneční ukázky předvedli mistři ČR Matyáš Adamec a Natálie Otáhalová. Vstupenka stála 250 Kč 
(příloha č. 5/15). 

10. byla k výročí potlačení tibetského povstání na budově radnice vyvěšena tibetská vlajka  
na žádost spolku LUNGTA, Praha 1, kterou schválila Rada města. 

11. uspořádal Spolek přátel čelákovického muzea (dále SPČM) koncert Z českých oper. 
Smetanovy, Dvořákovy a Blodkovy skladby přednesli Alžběta Brzotická – soprán, Miroslav Brzotický – bas  
a Kateřina Brzotická – klavír. 
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24. byla pod autobusovou zastávkou na náměstí poprvé vztyčena velikonoční bříza. Byla ozdobena 
472 kraslicemi vytvořenými dětmi a žáky v mateřských a základních školách a na Gymnáziu (příloha č. 6/15). 

25. byla Městskému úřadu doručena petice 131 občanů Sedlčánek a Císařské Kuchyně požadující 
intervenci vedení města u mobilních operátorů s cílem posílit signál v těchto lokalitách. 14. dubna přišla  
na Městský úřad v této věci reklamace kvality signálu mobilních operátorů v Záluží a v některých místech 
Čelákovic s 18 podpisy. 

27. se Městská knihovna a některé školy zapojily do 15. ročníku akce Noc s Andersenem. 
Knihovna připravila Odpoledne s Andersenem a děti z Mateřského centra a ZŠ J. A. Komenského završily 
svůj literární program společným přenocováním. V ČR se akce účastnilo 619 knihoven, 514 škol a 83 dalších 
institucí. 

27. – 28. března a 12. – 13. října uspořádala Farní charita Čelákovice na děkanství tradiční sbírku 
oblečení, obuvi, ložního prádla, hraček aj. ve prospěch humanitární pomoci v tuzemsku i v cizině,  
mj. pro uprchlíky. 

28. se konal Velikonoční jarmark Ve Skále. 
28. se Husův sbor Církve československé husitské stal organizátorem Světového dne modliteb 

v Čelákovicích, ekumenické akce křesťanských církví. 
28. osobně předali starosta města Ing. Josef Pátek a místostarosta II Ing. Petr Studnička atributy 

čestného občanství města Čelákovic Věře Gissingové, roz. Diamantové, v jejím britském bydlišti. Čestné 
občanství bylo jí a její sestře Evě uděleno Zastupitelstvem města 27. 2. 2014. 

28. byla městu doručena žaloba Sportovního klubu Čelákovice k určení vlastníka budovy tribuny 
na Městském stadionu. 

28. proběhl 7. ročník rybářských závodů na Gradě za účasti 92 dospělých a 31 dětských 
závodníků, kteří ulovili mj. 117 kaprů a 95 pstruhů duhových. V dětské kategorii zvítězil Jakub Kocáb  
ze Svémyslic, u dospělých byli nejlepší dva – Martin Ježek z Předměřic a Dominik Zavadil z Prostějova. 

29. vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie na pašijovém koncertu nazvaném „Šel přes potok 
Cedron k hoře…“ písničkář Slávek Klecandr, vedoucí křesťanské folkrockové skupiny Oboroh (příloha  
č. 7/15). 

V březnovém čísle Zpravodaje města Čelákovic zveřejnil Ing. Jaroslav Ryneš, předseda TJ Spartak 
Čelákovice, informaci, že kontrola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 21. 11. 2014 nezjistila 
porušení pravidel pro přidělení dotace na rekonstrukci atletické dráhy na Městském stadionu. Důvodem 
kontroly bylo údajné neplnění podmínek přidělení dotace a neoprávněné zkrácení fotbalového hřiště  
na pozemcích města (příloha č. 8/15). 

V tomtéž čísle vyšla i vzpomínka Jarmily Volfové na slavnou čelákovickou kapelu Nestor  
u příležitosti 50 let od jejího vzniku. Založili ji Petr Babický, Miloš Fiala, Josef Pýcha a Zdeněk Soukup 
(příloha č. 9/15). 

Rada starších Církve československé husitské v Čelákovicích vyhlásila k 600. výročí upálení 
Mistra Jana Husa výtvarnou soutěž pro žáky 1. stupně základních škol a literární soutěž pro žáky 2. stupně  
základních škol a středních škol. Zadáním byl známý Husův citát zvaný Sedmero. 

 
 

DUBEN 
 
Počasí: Nevlídné počasí z konce března trvalo do 2. Vydatně pršelo s krupobitím a spadly 2 cm 

posledního letošního sněhu. 4. – 7. byl ráno ještě jedno a dvoustupňový mrazík a odpoledne do +9 °C,  
ale od 8. již vládlo jaro: Při velmi proměnlivé oblačnosti se 8. – 24. ranní teploty pohybovaly mezi  
+3 °C a +10 °C, odpolední pak mezi +15 °C až +24 °C. 25. – 30. přišlo s deštivou studenou frontou 
ochlazení na ranních +9 °C až +1 °C, odpolední teploty kolísaly od +24 °C do +13 °C. Měsíc byl v průměru 
výrazně suchý. 

Již osmou sezonu jezdil přes Čelákovice nostalgický vlak Polabský motoráček provozovaný KŽC 
Doprava, s. r. o., Praha 9, a to 4. dubna, 3. a 10. května, 26. září a 28. října, na trati Mochov – Čelákovice – 
Lysá nad Labem – Poděbrady a zpět. Plné jízdné bez ohledu na vzdálenost činilo 50 Kč, poloviční jízdné 
platilo pro děti od 6 do 15 let a pro důchodce, za bicykl si turista připlatil 50 Kč (příloha č. 10/15). 

Od 1. dubna do 30. června byla vedoucí Městského bazénu Mgr. Ivana Marešová na základě 
jmenování Radou města (příloha č. 11/15).  

Průvod dětí a mladých vyšel při Velikonočním řehtání od kapličky v Ruské ulici v Jiřině dvakrát  
na Zelený čtvrtek, čtyřikrát na Velký pátek a dvakrát se koledovalo na Bílou sobotu. Také v Sedlčánkách  
se tato tradice pěstovala. 

4. ráno zasahovali místní hasiči u požáru velkokapacitního kontejneru na papír zapáleného 
neznámým žhářem. Požár ohrožoval budovu ZŠ J. A. Komenského. 
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4. se při velikonočním programu na náměstí představil dětský folklórní soubor Šáteček a folklórní 
soubor Dykyta z Přerova nad Labem; nechyběly soutěže pro děti ani výtvarné dílny. 

4. byla ve vstupní místnosti Městského muzea otevřena výstava Čelákovice a dvojí výročí bojů  
za Československo 1915 a 1945 věnovaná 100. výročí smrti legionáře Václava Záruby 9. 5. 1915  
a květnové revoluci 1945 v Čelákovicích. 

7. schválila Rada města smlouvu s firmou LIFTMONT CZ, s. r. o., Šternberk, na rekonstrukci 
3 výtahů v bytových domech v Milovicích za 2 300 000 Kč. 

Na sobotní dopoledne 11. připravilo město pro veřejnost 9. oslavu Dne Země. Ekodomov, z. s., 
nabídl nejen interaktivní divadelní vystoupení „Vivat Kompostela“ o kompostování pro malé i velké,  
ale i prodej pomůcek pro třídění bioodpadů a kompostování. Zpívala čelákovická skupina JenTak (příloha  
č. 12/15). 

11. oslavil koncertem v Kulturním domě Ladislav Weyrostek 50 let na hudební scéně. 
Spoluúčinkovali Jan Ferles, Petr Špitálský, Jan Šturm, Jan Vágner, Libor Mejstřík, Pavel Bláha a Josef 
„Pepíno“ Mrkvička (příloha č. 13/15). 

11. – 12. zorganizovali skauti z místního střediska okresní kolo Svojsíkova závodu pro 16 hlídek 
skautů a skautek od 11 do 16 let. Základnu s příslušným stanovým vybavením měli na hřišti V Nedaninách. 
Nejlepší hlídkou skautů se stali Netopýři ze Staré Boleslavi, nejlepší hlídkou skautek místní Ještěrky. 

13. vystoupila v Městské knihovně šéfredaktorka časopisu Cykloturistika Slávka Chrpová s projekcí 
nazvanou S hvězdáři na kole pod polynéskou oblohou. 

15. se pracovnice Městské knihovny a žákyně ZŠ J. A. Komenského zúčastnily vyhlášení výsledků 
22. ročníku ankety o nejoblíbenější dětskou knihu vydanou v roce 2014. Setkání se konalo v Památníku 
národního písemnictví v Praze na Strahově. 

16. uspořádal SPČM v Síni Jana Zacha Městského muzea koncert mladých hudebníků, žáků ZUŠ 
v Lysé nad Labem: Ondřej Wanke – klavír, Kristýna Jehličková – flétna a Adéla Ryšavá – zpěv. 

18. se konal další Bleší trh na zahradě domu v Sedláčkově ul. č. p. 107 (příloha č. 14/15). 
V jednom dni, a to 18., se letos sešly oba tradiční jarní pochody: 33. ročník pochodu Jarní přírodou 

pořádaný oddílem turistiky TJ Spartak, jehož se zúčastnilo 64 turistů, z toho 30 členů pořádajícího oddílu,  
a Vejšlap jarním Polabím na trasách 10, 15 a 30 km i pro cyklisty a rodiny s kočárky připravený  
1. čelákovickým klubem potápěčů a vodáků. V cíli v loděnici V Nedaninách čekalo občerstvení, zábavní 
program a „odemykání“ Labe.  

23. uspořádal v Síni Jana Zacha Klub kaktusářů přednášku Ladislava Horáčka z Pískové Lhoty 
Toulky přírodou Jižní Ameriky. 

25. přivítalo hřiště u ZŠ J. A. Komenského 13. ročník Memoriálu Ladislava Báči, jehož  
se zúčastnilo 32 družstev a družstvo zaměstnanců Městského úřadu. V závodu v požárním útoku zvítězily 
v kategorii mladších žáků Popovičky, naši zůstali na 8. místě, mezi staršími žáky zvítězil Brandýs  
nad Labem, naši získali stříbro a kategorii dorostu vyhráli Čelákovičtí, kteří za sebou nechali družstvo 
Městského úřadu.  

26. byla v parku u Městské knihovny slavnostně znovuotevřena 21 km dlouhá naučná stezka Lysá 
nad Labem – Káraný – Čelákovice po rekonstrukci, kterou podpořily všechny tři obce. K 23 opraveným 
panelům přibyl nový informující o nové, unikátní lávce pro pěší a cyklisty přes Labe. Pásku přestřihli starosta 
města Ing. Josef Pátek, radní Mgr. Marek Skalický, zastupitelka obce Káraný Jiřina Pešková a předsedkyně 
komise Rady města Lysá nad Labem pro cestovní ruch a sport Dana Hančová. Starostové obcí se dohodli 
na rozúčtování nákladů 135 tis. Kč podle počtu panelů na příslušném katastrálním území  
(Lysá nad Labem – 17, Čelákovice – 5, Káraný – 2). 

26. byla také veřejnosti předána k užívání lávka přes Grado po generální opravě, kterou v dubnu 
provedli členové místní organizace Českého rybářského svazu. Zahrnovala mj. antikorozní ochranu zábradlí, 
výměnu prken v mostovce a zřízení bezbariérových nájezdů na lávku. 17 dobrovolníků odpracovalo na lávce 
59 hodin, namořili a připevnili celkem 331 prken. Čelákovice a Káraný poskytly rybářům finanční dar  
na pořízení materiálu po 50 tis. Kč. 

27. vystoupila v Síni Jana Zacha Městského muzea Stanislava Hošková ve hře Markýza  
de Pompadour pro jednoho herce. Uspořádal SPČM.  

28. se konaly tradiční Velké závody pro malé děti pořádané Mateřským centrem v Sadech  
17. listopadu. Děti závodily na odrážedlech, tříkolkách, koloběžkách a bicyklech. 

29. se strážníci Městské policie zúčastnili Dne bezpečnosti silničního provozu pořádaného  
u 26. pluku velení, řízení a průzkumu Armády ČR ve Staré Boleslavi. Součástí programu byl vedle ukázek 
zásahu hasičů, záchranářů, Vojenské policie a Letecké záchranné služby také zákrok čelákovických 
„měšťáků“ proti osobě napadající záchranáře. 

29. se sešlo Zastupitelstvo města. Schválilo Obecně závaznou vyhlášku E 3/2015 města Čelákovic 
o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice, zřídilo s platností  
od 1. 7. 2015 organizaci „Čelákovická sportovní, příspěvková organizace“ se sídlem v Sadech 17. listopadu 
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1753, Čelákovice, za účelem „zajištění činnosti v oblasti sportu a souvisejících volnočasových aktivit  
a uspokojování potřeb občanů v této oblasti“. Jejím úkolem by mělo také být provozování Městského 
bazénu, sportovních hal a venkovních a víceúčelových hřišť. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí až do výše 5 760 407,70 Kč na snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ Rumunská a Obecně závaznou vyhlášku E 1/2015 města Čelákovic o stanovení míst, na kterých 
mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry (10 restauračních zařízení). 

Zastupitelstvo schválilo dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit v roce 2015 celkem 11 sportovním a 32 dalším právnickým a fyzickým osobám. 

Dotace sportovním subjektům: Bylo schváleno vydání celkem 2 250 000 Kč. Rozděleno bylo  
2 138 000 Kč, z toho 80 % podle velikosti členské základny (počet členů do 18 let bydlících v Čelákovicích 
násoben koeficientem 3, mimo Čelákovice koeficientem 2) a 20 % podle dosažených výsledků a nutných 
výdajů pro celoroční činnost. 

 
Sportovní oddíl / účel 
dotace (mj.) 

Požadavek 
v tis. Kč 

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

členské 
základy 

Podle 
výsledků  
a nutných 
výdajů 

Aerobic Studio,  
o. s. – závody, výchova 
talentů 

140 86 44 130 

AVZO TSČ – klubovna, 
materiál 

35 22 3 25 

Basketbal Čelákovice, 
o. s. – nájem tělocvičny, 
vybavení 

120 91 19 110 

FBC Čelákovice, o. s.  
– sportovní činnost 

240 84 16 100 

ORKA florbal, o. s.  
– sportovní činnost, 
zvláště s mládeží 

850 402 28 430 

1. čelákovický klub 
potápěčů a vodáků  
– práce s mládeží, 
údržba areálu 

100 39 56 95 

SK karate Dragon 
Čelákovice – sportovní 
činnost 

150 111 34 145 

SK Union Čelákovice  
– sportovní činnost, 
zvláště s mládeží 

480 251 59 310 

TJ Spartak Čelákovice, 
– sportovní činnost 

800 326 87 413 

Tenisový klub 
Čelákovice, o. s.  
– sportovní činnost, 
provoz areálu 

190 122 48 170 

Volejbalový sportovní 
club Čelákovice  
– sportovní činnost, 
provoz areálu 

250 177 33 210 

Celkem 3 355 1 711 427 2 138 
Rezerva    112 
Rok 2014 2 715 1 439 270 1 709 
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Žádosti o dotace na činnost spolků a další zájmové aktivity v roce 2015 byly posuzovány podle 
6 kritérií, mj. podle kvality projektu, společenského přínosu a podle míry práce s dětmi a mládeží.  
Ze schválené dotace 1 250 000 Kč bylo rozděleno 1 188 000 Kč. 

 
Organizace – účel dotace (mj.) Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

MO Českého rybářského svazu – rybářský kroužek, materiál 60 60 
ZO Českého svazu chovatelů – výstavy, údržba areálu 70 70 
ZO Českého zahrádkářského svazu – tematické zájezdy, 
společenské setkání 

15 10 

Dlouhá cesta, o. s. – odborná pomoc rodičům při úmrtí dítěte 39 39 
Gymnázium Čelákovice – hra „Čelákovická odysea“ 18,460 18 
Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice  
– práce s dětmi, provoz klubovny 

150 130 

Klub kaktusářů – celoroční činnost 10 8 
Klub přátel Jana Zacha, o. s. – podpora akcí ZUŠ Jana Zacha 100 70 
Labská stezka, o. s., Nymburk – akce pro cyklisty, vozíčkáře, 
rodiny 

20 20 

Mateřské centrum Čelákovice – celoroční činnost 67 67 
Náboženská obec Církve československé husitské 
v Čelákovicích – podpora Centra pro děti, Klubu seniorů a 
pěveckého sboru, koncerty, výstavy 

30 30 

Opři se, o. s. – podpora práce s dětmi z dětských domovů 20 20 
Rodinné centrum Routa, o. s. – celoroční činnost 95 95 
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích – podpora práce  
s dětmi a mládeží 

40 30 

Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice – práce s mládeží 100 100 
Sdružení houbařů Čelákovice, o. s. – celoroční činnost 70 30 
Sdružení včelařů Čelákovice, o. s. – prosklený úl, nákup 
matek, léčba včelstva 

85 58 

Sojka, spolek mladých, o. s. – česko-německé tábory 10 10 
Spolek pro varhanní hudbu, o. s. – celoroční koncertní a 
osvětová činnost, údržba varhan 

50 50 

Spolek přátel čelákovického muzea, o. s. – celoroční činnost 50 50 
Smíšená organizace zdravotně postižených – celoroční 
činnost 

40 40 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace 
Praha-východ – celoroční činnost 

5 5 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní 
odbočka Praha-východ – celoroční činnost 

5 5 

Domeček Ve Skále, o. s. – akce na podporu lidových tradic 70 70 
Skaláci – výtvarné kurzy pro seniory, akce na podporu 
lidových tradic 

50 25 

Klub železničních cestovatelů, spolek – jízdy historických 
vlaků 

5 5 

Občanské sdružení míčových kouzelníků – ples, dětský den, 
sport 

56 40 

AKTRA.cz, z. s. – sport, tanec, vybavení 329 10 
Robert Kubíček, Čelákovice, (fyzická osoba) – šachový 
kroužek 

7 3 

Jana Šindelářová, Lucie Třešňáková, Čelákovice (fyzické 
osoby) – Festival kašparů 

40 15 

Tereza Šťastná, Čelákovice (OSVČ) – výtvarné aktivity pro 
děti 

10 3 

Jan Žáček – RIAFILM, Praha 4 (OSVČ) – film o E. Petiškovi 
„Srdce, ve kterém bydlím“ 

30 20 

Celkem 1 746,460 1 188 
Rezerva  62 
Rok 2014 1 171,080 900 
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30. uspořádal MDDM čarodějnický průvod městem zakončený soutěžemi a opékáním buřtů  

na zahradě MDDM. 
 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: 1. – 6. bylo zataženo s deštěm, ranními teplotami od +5 °C do +13 °C a odpoledními  

od +14 °C do +25 °C. 7. – 18. byla oblačnost velmi proměnlivá, s občasnými přeháňkami i bouřkami. Teploty 
kolísaly ráno mezi +3 °C a +11 °C, odpoledne mezi +17 °C a +26 °C. 19. – 31. bylo zataženo s občasnými 
přeháňkami, někdy i silným deštěm (20., 29.), s ranními teplotami mezi +6 °C až +11 °C a odpoledními  
mezi +15 °C a +24 °C. 

1. slavila MO KSČM Svátek práce shromážděním občanů u Městské knihovny a odpoledne 
májovou veselicí s kapelou Pohoda poprvé v Sadech 17. listopadu u Kulturního domu. Slavnosti  
se zúčastnili také krajští zastupitelé strany a poslanec JUDr. Stanislav Grospič. 

1. natáčeli v uzavřeném Městském bazénu studenti Filmové a televizní fakulty AMU v Praze záběry 
studentského filmu „Teď, když jsem doma“. 

3. se na hřišti ZŠ J. A. Komenského konal 3. ročník setkání hasičských přípravek za účasti  
12 družstev. Soutěž moderoval starosta města a přihlížel jí také zástupce Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru. V požárním útoku zvítězilo družstvo Ovčár. K vidění byla historická ruční stříkačka, 
ukázka historického požárního útoku v podání sboru z Humburk a ukázky součinnosti městské policie  
a zdravotnické záchranné služby. 

5. schválila Rada města smlouvu s firmou Střechy Karásek Čelákovice na celkovou opravu střechy 
Městského muzea za 510 471,30 Kč. 

7. použili dobrovolní hasiči poprvé novou lávku přes Labe k přejezdu řeky, aby mohli vyprostit 
muže s jeho elektrokolem z tůně Václavka. 

Na 8. připravilo město sváteční odpoledne na náměstí k připomenutí 70. výročí ukončení 
2. světové války a osvobození Československa. Bylo zahájeno pietním aktem, při němž byly po projevech 
starosty města a ředitele Městského muzea Mgr. Davida Eisnera položeny květiny k pomníku padlých, 
následoval koncert Hasičské dechové hudby SDH Lysá nad Labem s vystoupením mažoretek z Kosmonos. 
V budově radnice byla otevřena „Galerie na schodech“ s výstavou „Čelákovice ve fotografii Jany 
Vondráčkové“ a v přízemí výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Jana Zacha „70 let od konce 2. světové války 
očima dětí“ (přílohy č. 15 a 16/15). 

8. večer uspořádala MO KSČM pietní akt na Mírovém náměstí v Sedlčánkách a 9. večer v parku 
Rudé armády v Záluží, jehož se zúčastnil vicekonzul Velvyslanectví Ruské federace v ČR Alexej Molkov 
s rodinou a poslanec JUDr. Stanislav Grospič. 

9. se v Kulturním domě konal 11. ročník nepostupové taneční soutěže Čelákovická duběnka. Diváci 
ve zcela zaplněném sále viděli 72 soutěžních vystoupení ve 4 tanečních stylech a taneční ukázky porotců. 
Těm, kteří se chtěli rozptýlit, se před Kulturním domem nabízely stánky MDDM s výtvarnými dílnami  
i možnost zaplavat si v Městském bazénu. Taneční skupiny pořádajícího MDDM byly velmi úspěšné: V Show 
dance získaly Piškvorky 1. místo v kategorii do 9 let a Lentilky 1. místo v kategorii 9 – 12 let, v Disco dance 
potom skupina Flash 3. místo. Odměny připravila brandýská cukrárna a k diplomům byly předávány také 
keramické duběnky vyrobené ve Výtvarné dílně Labyrint. 

12. byl před budovou Městské knihovny veřejnosti předán tzv. bibliobox, schránka umožňující 
čtenářům vrátit půjčené knihy vložením do biblioboxu i mimo otevírací dobu knihovny. Ta vrácené knihy 
následující pracovní den odepsala z účtu konkrétního čtenáře. Projekt byl financován městem Čelákovice  
a účelovou dotací Středočeského kraje. Slavnosti se zúčastnili starosta města, radní pro kulturu  
a památkovou péči Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek a někteří zastupitelé města.  

12. vysílal z náměstí Český rozhlas pořad Region na cestách s Ivankou Devátou, Yvonne 
Přenosilovou a Marcelem Zmožkem. Před hlavním programem vystoupilo Aerobic Studio, o. s., a žáci 
hudebního oboru ZUŠ Jana Zacha, doprovodný program připravili také hasiči, ROUTA a Mateřské centrum. 

12. schválila Rada města Výzvu Tělovýchovné jednotě Spartak Čelákovice k předčasnému vrácení 
vypůjčené věci, kterou se město domáhalo vrácení pozemků na Městském stadionu z důvodu vážného 
porušení povinností vypůjčitele. Rada konstatovala, že fotbalové hřiště a další plochy dotčené stavbou 
běžecké dráhy jsou zdevastované. 

12. uspořádal SPČM a ZUŠ Jana Zacha v Městském muzeu program Concertino – koncert žáků 
ZUŠ, laureátů národních soutěží.  

13. vystoupili žáci tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha v Kulturním domě ve svém tradičním 
květnovém představení, nazvaném letos Vivaldi versus čtyři roční období, a to dvakrát dopoledne  
pro školy a večer pro veřejnost. 
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14. – 15. mohli občané města již pošesté vidět práci 15 posádek z celé republiky na metodickém 
cvičení budoucích záchranářů Den pro záchranu života pořádaného soukromou školou Mills. Akce byla 
otevřena také pro exkurze žáků místních základních a středních škol. 

16. byl v Městském muzeu zahájen Malý salón 2015, výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Jana 
Zacha, letos na téma Já, člověk. Vernisáž se za slunečného počasí konala na nádvoří za doprovodu 
kytarového kvarteta ZUŠ (příloha č. 17/15). 

16. – 17. sledovaly stovky hokejových fanoušků semifinálová a finálová utkání Mistrovství světa 
v ledním hokeji na velkoplošné obrazovce v dolní části náměstí, ale výkon českého týmu jim radost 
neudělal: Prohrál jak v semifinále s Kanadou (2:0), tak v utkání o 3. místo s USA (3:0). Občerstvení diváků 
zajistila restaurace BouCZECH venkovním grilem a roznášením nápojů. 

18. vystoupili v Městském muzeu na Koncertu o věčném dechu Jan Adamus – hoboj, anglický roh, 
a Martin Levický – klavír. Název odkazuje na cirkulované dýchání neboli „věčný dech“, které využívají někteří 
hráči na dechové nástroje.  

19. schválila Rada města smlouvu s firmou OTISTAV, s. r. o., Praha 9, na stavební úpravy Městské 
sauny za 1 996 184 Kč. 

21. byl Zpravodaj města Čelákovic vyhlášen vítězem soutěže Radniční zpravodaj, kategorie 
měsíčníky, připravené Státním oblastním archivem v Praze, Knihovnou Eduarda Petišky a dalšími 
institucemi. 

23. se v parku před Kulturním domem konal 2. ročník festivalu ČelART, jehož součástí bylo divadlo, 
workshopy, hudba ve stylu folk a country a výstava obrazů. Organizátor Milan Borecký sledoval cíl zvýšit 
zájem mladých lidí o tvůrčí činnost (příloha č. 18/15). 

23. uspořádalo Občanské sdružení míčových kouzelníků dětský den na tenisových kurtech  
Na Nábřeží u příležitosti blížícího se Dne dětí. 

24. vystoupilo na svatodušním koncertu, pořádaném Spolkem pro varhanní hudbu, v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie Trio con canzonetta Evy Štruplové, sólistky opery Jihočeského divadla 
v Českých Budějovicích, s houslistou Filipem Himmerem a kytaristou Miroslavem Noskem. Předvedlo 
Bachovy, Vivaldiho a Händelovy skladby (příloha č. 19/15). 

25. schválila Rada města smlouvu s kolínskou firmou RAISA, s. r. o., na vybudování veřejného 
osvětlení V Prokopě za 1 204 336,70 Kč. 

Od 29. května do 30. srpna byla na zámku ve Slavkově u Brna zpřístupněna výstava Svět loutek  
a animovaných filmů Jana Karpaše, která byla poprvé představena v Městském muzeu v Čelákovicích 
v roce 2013. 

Mottem Noci kostelů dne 29. byl žalm 139, 12: „Žádná tma pro tebe není temná: jako den svítí, 
temnota je jako světlo“. V rámci ekumenické spolupráce se hlavní program vystřídal mezi čelákovickými 
kostely. V katolickém zazněl autorský recitál kytaristy Lukáše Sommera Rosa coeli a přednáška Jaroslava 
Špačka o dějinách kostela, ve sboru Církve bratrské ve Vašátkově ul. přednáška Jana Luhana o mincích 
biblické doby a v Husově sboru v předpremiéře 1. díl filmu o Janu Husovi (příloha č. 20 a, b/15). 

30. uspořádal osadní výbor Dětský sportovní den v Sedlčánkách k oslavě Mezinárodního dne 
dětí. Více než 60 dětí závodilo v závodech v pytlích, v přechodu po laně, ve střelbě ze vzduchovky a kopu  
do brány; pro pobavení nechyběla pěna vyrobená čelákovickými dobrovolnými hasiči. 

V květnu byla u železničního mostu osazena kopie památníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška 
místo původního, poškozeného pomníku, jenž byl převezen do Městského muzea. Nový pomník byl vyroben 
ze středně šedé žuly, měl novou nápisovou desku a kopii odcizené hlavy Krista v kříži. Na rozdíl  
od původního byl umístěn asi o 2 metry dále od železniční trati (příloha č. 21/15). 

 
 

ČERVEN 
 
Počasí: Po celý měsíc byla oblačnost velmi proměnlivá, přinášela déšť a přeháňky několikrát týdně. 

8. spadlo 35 mm srážek. 1. – 14. bylo velmi teplo, ráno od +12 °C do +17 °C a odpoledne  
od +25 °C do +33 °C. 15. – 25. se ochladilo, ráno jsme naměřili od +7 °C do +12 °C a odpoledne  
od +17 °C do +22 °C. Návrat léta od 26. znamenal ranní oteplení až na +16 °C a odpolední až na +29 °C.  

1. uspořádal MDDM na své zahradě Kouzelný pohádkový den k oslavě Mezinárodního dne dětí. 
Součástí programu, určeného dopoledne pro 1. – 3. ročník základních škol a odpoledne pro veřejnost  
(asi 750 návštěvníků), byla výstava místní organizace Českého svazu chovatelů a prosklený úl místních 
včelařů s odborným komentářem (příloha č. 22/15). 

6. byla na nádvoří Městského muzea – po vzoru Husových kázání pod širým nebem – zahájena 
výstava k 600. výročí smrti M. Jana Husa „Člověk Jan Hus a jeho doba“. Byly vyhlášeny výsledky dětské 
výtvarné a literární soutěže na téma Husova Sedmera, vystoupily Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé 
nad Labem a Obec baráčníků Lázně Toušeň. 
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6. zastřešil Kulturní dům Mezinárodní mistrovství ČR ve fitness a pohárovou soutěž bikiny fitness  
a physique mužů. 

13. čekal na 500 fanoušků na hřišti SK UNION unikátní fotbalový dvojzápas: Nejprve hrál výběr 
fotbalových novinářů proti výběru ligových rozhodčích s výsledkem 6:3 a poté nastoupila Nedvědova XI 
(bývalí reprezentanti, mj. Pavel Nedvěd, Vratislav Lokvenc, Zdeněk Grygera) proti Pivrncově XI  
(v týmu kreslíře Petra Urbana hráli mj. hráči z televizního seriálu Okresní přebor) a zvítězila 6:5. Moderátoři 
Libor Bouček a Jan Žíla představili na hrací ploše další sportovce, mj. Dominika Haška a Martinu 
Sáblíkovou. Výtěžek ze vstupného ve výši 50 tis. Kč byl věnován Nadaci fotbalových internacionálů  
(příloha č. 23/15). 

14. uspořádal SPČM koncert skupiny EV-BAND na nádvoří Městského muzea. 
16. navštívili město krajští zastupitelé za KSČM. Navštívili Městský úřad, ZŠ J. A. Komenského, 

Gymnázium, požární zbrojnici, areál TJ Spartak a Městskou knihovnu. Při setkání s veřejností v Síni Jana 
Zacha Městského muzea se představili radní pro kulturu a památkovou péči Ing. Zdeněk Štefek, člen 
finančního výboru Ing. Pavel Posolda a předseda bezpečnostní komise Mgr. Zdeněk Milata. 

17. se v loděnici V Nedaninách konala tradiční Zahradní slavnost Mateřského centra u příležitosti 
Dne rodin za spolupráce vodáckého oddílu a ROUTY. Děti si užily např. skákacího hradu a výtvarných dílen.  

17. – 20. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konal 2. ročník výstavy o životě včel v okolí města 
nazvané Ať to bzučí. Besed pro školy se zúčastnilo 462 dětí, které viděly kromě obvyklých včelařských 
pomůcek také prosklený úl. 

20. se konalo 5. Setkání rodáků a přátel obce Sedlčánky a Císařská Kuchyně (první r. 1996)  
za účasti asi 290 návštěvníků. Byly položeny kytice k pomníku padlých, hrála Hasičská dechová hudba SDH 
Lysá nad Labem, nejstarší občané a malí rodáci dostali pamětní listy, v knihovně a v restauraci Na Vošverku 
se promítaly záznamy z historie Sedlčánek a Císařské Kuchyně, byly vystaveny historické i současné 
fotografie a promítán film Vesnice roku. Zpívala čelákovická skupina AniMuk a na louce u bývalé školy 
nechyběly ani hry pro děti. Den byl zakončen taneční zábavou v restauraci U Strnadů. Město dotovalo akci 
částkou 30 tis. Kč (příloha č. 24/15). 

20. se na 7. Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti podílely Městské muzeum, ZUŠ Jana 
Zacha, Městská knihovna, Husův sbor Církve československé husitské, Římskokatolická farnost, Spolek  
pro varhanní hudbu, Spolek přátel čelákovického muzea a Junák. V muzeu čekaly kromě probíhajících 
výstav také výstava místních včelařů, komentované prohlídky a projekce fotografií o událostech roku 1945 
v Čelákovicích. Literárně-dramatický obor ZUŠ předvedl na nádvoří hry Sněhurka, Tři přadleny, O pejskovi  
a kočičce, Popelka, V+W a Salón Idaho, při večerním představení hry Mistr Jan účinkovali také ochotníci 
z Divadelního souboru J. K. Tyl. Archeologické pracoviště nabídlo rekonstrukci keramických nádob, výklad  
o artefaktech a dětskou archeologickou hru na pískovišti. V knihovně byly zahájeny výstavy Malováno jehlou 
(křížková výšivka Radky Körnerové) a Vícejazyčnost je bohatství (kreativní putovní výstava k soutěži  
na podporu čtení a psaní v cizím jazyce vyhlášené časopisem Kamarádi). V kostele Nanebevzetí Panny 
Marie hrál varhaník Milan Janoušek, v Husově sboru byl promítnut dvojdílný dokument o Janu Husovi 
darovaný táborským muzeem, otevřena výstava výtvarných prací ze soutěže k výročí Husovy smrti. 
Skautské lanové aktivity si mohli zájemci vyzkoušet v parku u Městské knihovny (příloha č. 25/15). 

20. uspořádala Orka k svému 20. výročí dětský den na beachvoleyballových kurtech s opékáním 
buřtů a odpoledne v hale Vikomt florbalový turnaj bývalých a současných hráčů rozdělených do 6 týmů 
(příloha č. 26/15). 

Na 20. připravily Čelákovice, Káraný a Lázně Toušeň 1. ročník dětského cyklistického bodovacího 
závodu Švihák lávkový zahrnujícího mj. jízdu obratnosti, lukostřelbu a znalostní testy.  

21. se v chovatelském areálu na děkanství konala poslední akvaburza; v té době se areál  
již likvidoval a stěhoval do nových prostor ve Stankovského ul. č. p. 1774 (příloha č. 27/15). 

23. schválila Rada města smlouvu s firmou HOSPIMED, spol. s r. o., Praha 3, na stavební práce při 
obnově kuchyně v ZŠ Kostelní za 1 126 782,25 Kč. Rada zrušila komisi pro kulturu zřízenou 10. února  
a jmenovala Ing. Petra Studničku předsedou komise Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic  
od 7. července bez časového omezení. 

24. schválila Rada města nájemní smlouvu na dobu neurčitou s Pavlínou a Martinem Honzů, Lysá 
nad Labem, na pronájem části náměstí o ploše 1 000 m2 k pořádání sobotních trhů. Výše nájemného  
byla stanovena na 20 tis. Kč za čtvrtletí. 

24. projednalo Zastupitelstvo města 21 návrhů na pořízení změny Územního plánu a schválilo 
závěrečný účet města za rok 2014. Po dlouhé diskuzi o dalším osudu Městského stadionu předložil starosta 
návrh usnesení deklarující, že město má zájem uzavřít s TJ Spartak smlouvu o výpůjčce vybudované 
atletické dráhy a atletických sektorů, darovací smlouvu na převod pozemku pod tréninkovým hřištěm městu 
a zájem zajistit rekonstrukci hlavní fotbalové plochy a provoz budovy tribuny. To vše za předpokladu,  
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že SK UNION předá budovu tribuny městu a zajistí údržbu fotbalových ploch a že TJ Spartak zajistí správu  
a údržbu atletické dráhy a atletických sektorů. Usnesení bylo přijato 15 hlasy, 4 zastupitelé se hlasování 
zdrželi.  

Zastupitelstvo rozhodovalo také o udělení Výroční ceny města Čelákovic. Město obdrželo 4 návrhy 
(doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc., PaedDr. Vilibald Knob, Richard Scheuch a Jaroslav Špaček). Pracovní 
skupina pro vyhodnocení návrhů jednomyslně navrhla doc. Kašpara. Hlasovalo pro něho 9 zastupitelů,  
10 se zdrželo, pro P. Richarda Scheucha hlasovalo 11 zastupitelů a 8 se zdrželo. ZM schválilo název 
„Strojařská“ pro novou komunikaci spojující ul. Stankovského se silnicí II/245 ve směru na Brandýs nad 
Labem (uvažovalo se také o názvech Za Tosem, Ludmily Volmanové, Za Volmankou, Březová, K Vile, 
Průběžná, Příležitostná nebo ulice IBK). Schválilo Obecně závaznou vyhlášku E 4/2015 města Čelákovic  
o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhlášku E 5/2015 města Čelákovic o veřejném pořádku a čistotě 
ve městě. Zastupitelstvo také schválilo změnu názvu 10 příspěvkových organizací zřízených městem 
Čelákovice v oblasti školství a kultury v souladu s novým občanským zákoníkem. Změna se týkala  
2 základních škol, Základní umělecké školy, 3 mateřských škol, Městského domu dětí a mládeže, Kulturního 
domu, Městské knihovny a Městského muzea (viz oddíly ŠKOLSTVÍ, KULTURA). 

27. byla ve výstavní síni Městského muzea otevřena výstava modelů vojenské techniky 
z 2. světové války zapůjčených modelářem a sběratelem Jiřím Kubáčem z Prahy (příloha č. 28/15). 

27. byl pro nadšence ve cvičení s vlastní vahou uspořádán 1. ročník soutěže Čelákovický bivoj,  
a sice na mobilním street workoutovém hřišti před Kulturním domem. K výběru bylo 5 disciplín: shyby, kliky 
na bradlech, dřepy na jedné noze, kliky a přednosy ve visu na hrazdě. Nejlepší byl Daniel Szabo a mezi 
ženami jeho sestra Veronika Szabo. Pro diváky byly připraveny nejen dětské soutěže, ale i exhibiční 
představení – převalování 130 kg vážící pneumatiky po dobu 2 minut. 

27. se konal 5. ročník Festivalu kašparů nabízející mj. soutěž o kašparoše, divadlo, autorské čtení 
a malování na obličej. 

27. se na hřišti SK UNION odehrály zápasy 2. ročníku Ministerského poháru ve fotbale za účasti 
Slovanu Bratislava, Slavie Praha, FK Jablonec nad Nisou a Zbrojovky Brno. Zvítězil FK Jablonec nad Nisou. 

27. se konalo 4. Setkání na náměstí. Součástí sobotního odpoledne byly koncerty Jaroslava Uhlíře, 
Jiřího Schmitzera, kapel Zrní, Sebastian, Bags ad., a oslava 20 let florbalového klubu Orka. Na hřišti 
s umělým povrchem před radnicí se hrály exhibiční zápasy doplněné výstavou fotografií a trofejí  
(příloha č. 29/15). 

K 30. na svou funkci rezignoval Jaroslav Beneš, ředitel Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o. 
V červnu byla dokončena oprava ulice U Podjezdu. Byl opraven chodník na severní straně ulice, 

vybudován bezpečný průchod pro chodce pod viaduktem a nákladem Středočeského kraje položen nový 
povrch vozovky od křižovatky s Masarykovou ul. až po křižovatku s Družstevní ul. 

Od 29. června do 21. srpna pořádala TJ Spartak Čelákovice Příměstský sportovní kemp pro děti 
s celodenním sportovním programem a stravováním (příloha č. 30/15). 
 
 

ČERVENEC 
 
Počasí: Červenec byl teplotně výrazně nadprůměrný a srážkově výrazně chudý. Příliv teplého 

vzduchu 1. – 7. přinesl odpolední „třicítky“, rekord měsíce +37,5 °C (5.) a následně tropickou noc (6.). 
Studené fronty 8. – 15. s chladným větrem, oblačností a přeháňkami mírně snížily ranní teploty  
na +10 °C až +18 °C a odpolední na +25 °C až +30 °C. 16. – 25. byla oblačnost proměnlivá, s občasnými 
srážkami, ale nadále s vysokými teplotami: ranní třikrát zaznamenaly tropickou noc (23. – 25.) a 22. dosáhla 
odpolední teplota dle městské meteostanice hodnoty +37,28 °C. Se studenou frontou 26. – 31. přišel 
chladný vítr, každodenní mírné přeháňky a pokles teplot ráno na +10 °C až +16 °C a odpoledne  
na +23 °C až +25 °C. 

K 1. byla zřízena Čelákovická sportovní, příspěvková organizace. Radou města byla jmenována 
její ředitelkou Mgr. Ivana Marešová. 

1. zemřel sir Nicholas Winton (*19. 5. 1909), britský občan, zachránce 669 československých, 
převážně židovských dětí, mj. čelákovických dívek Evy a Věry Gissingových. 

Ani letos nechyběly letní koncerty před Kulturním domem: V červenci hrály 4. Dekameron,  
11. Feferon, 24. Druhej dech, v srpnu 1. Druhej dech, 8. Feferon, 21. Muzika v náladě, 22. Wytratejs  
a 29. Dekameron. 

5. byla v Husově sboru sloužena bohoslužba k uctění památky M. Jana Husa v předvečer  
600. výročí jeho upálení (příloha č. 31/15). 

11. byla dokončena demolice domku č. p. 1097 v ul. J. A. Komenského, na jehož pozemku měla být 
postavena nová mateřská škola. 
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14. schválila Rada města smlouvu s Rodinným centrem ROUTA, o. s., na pronájem prostor 
v Sedláčkově ul. č. p. 107 „za účelem zajištění služeb komunitního charakteru, aktivit a programů 
pořádaných v rámci sociálně-právní ochrany dětí, které město jako činnost v regionu potřebnou hodlá  
do budoucna podporovat.“ Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s měsíčním nájemným 8 tis. Kč. Rada 
schválila smlouvu s firmou OTISTAV, s. r. o., Praha 9, na opravu sociálního zařízení v hale Vikomt  
za 569 704 Kč a souhlasila s ukončením projektu telefonních přístrojů Aligator A430 formou darů. 

17. bylo obnoveno Čelákovické filmové léto, avšak nikoli na Městském stadionu, nýbrž na náměstí: 
První večer zahájil Ladislav Weyrostek a skupina Druhej dech, dále se promítalo 18. a 19. července  
a 14. – 16. srpna. Diváci neplatili vstupné, protože akce byla hrazena z rozpočtu Kulturního domu. 
Promítnuty byly filmy Tři bratři, Hodinový manžel, Pojedeme k moři, Pohádkář, Fair Play a Revival  
(příloha č. 32/15). 

29. byla slavnostně otevřena nová komunikace spojující silnici do Lázní Toušeň se Stankovského 
ul. podél západního okraje bývalého areálu TOSu. Otevření se vedle zástupců města zúčastnili  
Ing. Petr Křenek, ředitel oblastního závodu firmy M-Silnice, a. s., Jičín, a hejtman Středočeského kraje  
Ing. Miloš Petera.  

V červenci předal SK UNION budovu tribuny Městského stadionu městu a stadion dostal nového 
správce, zaměstnance Čelákovické sportovní, p. o. 
 
 

SRPEN 
 
Počasí: Srpen překonával teplotní rekordy. Od 5. do 16. zaznamenala městská meteorologická 

stanice 9 tropických mocí a odpoledne 8. rekordních +38,61 °C. 2. – 15. činily ranní teploty +15 °C až +21 
°C, odpolední +26 °C až +38 °C (v 10 dnech bylo naměřeno více než +35 °C). Ochlazení 16. – 25. přineslo 
déšť, přeháňky a příjemné ochlazení na ranních +12 °C až +18 °C a odpoledních +19 °C až +28 °C.  
Při vyjasnění 26. – 31. stoupaly ranní teploty od +11 °C k +18 °C a odpolední od +28 °C až k +35 °C 
poslední srpnový den. 

K 1. byla změněna organizační struktura Městského úřadu. Místo 10 odborů a 3 organizačních 
složek bylo vytvořeno 7 odborů a 2 organizační složky bez právní subjektivity (Sbor dobrovolných hasičů  
a Pečovatelská služba): 

 
Odbor Vedoucí odboru 
správy majetku a investic Ing. Kateřina Kandlová* 
organizační Martin Chramosta* 
pro občanské záležitosti Radka Körnerová 
finanční a plánovací Ing. Karel Majer 
výstavby Ing. Ilona Luštincová 
životního prostředí Zuzana Mutínská 
školství, informací a kultury Marie Vávrová 

*Jmenováni s účinností od 1. 9. 2015. 
 
1. se ředitelkou Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., stala Ing. Veronika Fürjesová (dříve ekonomka 

Městské realitní, a. s., Poděbrady) a tajemníkem Městského úřadu se stal Mgr. Karel Kárník (dříve vedoucí 
odboru vnitřních věcí Městského úřadu Poděbrady). 

1. otevřela Ola Minářová v rekonstruovaném domě v Kostelní ul. č. p. 15 dílnu pro tvořivé „Ola-la“. 
Dílna nabízela tvorbu z textilií, dřeva, papíru a plsti ve formě odpoledních kurzů pro školní děti, dopoledních  
i odpoledních kurzů pro předškolní děti, ale i večerních kurzů pro dospělé (příloha č. 33/15).  

3. se pro občany Čelákovic otevřelo pražské pracoviště Městského úřadu Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, jež dosud sídlilo na náměstí Republiky č. or. 3, v Orebitské ul. č. p. 477 v Praze 3. 

8. byla ve vstupní místnosti Městského muzea zahájena výstava poštovních známek „25 let 
demokratického Československa a Česka na poštovních známkách 1989 – 2014“ ze sbírky Mgr. Františka 
Bodláka, bývalého ředitele ZŠ J. A. Komenského a místostarosty města. 

Na 9. – 23. připravil sbor Církve bratrské ve Skleněné vile a v parku prof. Procházky v Lázních 
Toušeň benefiční program nazvaný Umění v parku, jehož výtěžek byl určen na stavbu nové budovy sboru 
v Čelákovicích. Zahrnoval prodejní výstavu obrazů Hannah Brownové, studující malbu v Los Angeles,  
a dalších, evangelizační koncert, přednášky a dětské příměstské tábory.  

15. se konaly osmé Pouťové oslavy pořádané SPČM a dalšími subjekty, které připravily tradiční 
programy v muzeu, výstavu modelů Letecko-modelářského klubu, pro děti jízdu motorovým vláčkem, lodí  
po Labi nebo kočárem taženým koňmi. Park u knihovny byl „pouťový“, s dětskými atrakcemi a prodejními 
stánky, na nádvoří muzea byly předvedeny komponované pořady „Dovádění s dětmi“ a „Cirkus plný loutek“. 
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Na večerním poutním koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupili Veronika Hádková – hoboj,  
a Miroslav Pšenička – varhany, s Händelovými a Telemannovými skladbami (příloha č. 34/15). 

15. se za úmorného vedra na hřišti TJ Sokol Záluží odehrál 5. Turnaj Jaroslava Slezáka v kopané 
za účasti 8 mužstev. Zvítězil FC Hoverla, domácí SK Záluží byl druhý. 

25. povolila Rada města výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol zřízených městem 
Čelákovice: 1. – 7. třída MŠ J. A. Komenského 1586: 22, 25, 25, 25, 21, 25, 25; 1. – 5. třída MŠ Přístavní 
333 včetně odloučeného pracoviště: 17, 18, 25, 15, 20; 1. – 8. třída MŠ Rumunská 1477: 21, 23, 26, 26, 26, 
26, 26, 26. 

27. se starosta města a místostarosta II zúčastnili tradičního vyvěšování městských praporů  
v Aleji polabských měst v německém souměstí Dessau-Roßlau u příležitosti tamějších loďařských 
slavností. Letos byly vyvěšeny prapory 88 měst. 

29. hrály na tradičním festivalu StatekFest Na Statku v Rybařské ul. za moderování Vladimíra 
Vlacha mj. místní Lyndon Wood, T.M.Z.T.M a Sun Goes Down (příloha č. 35/15).  

29. uspořádala TJ Spartak Čelákovice sportovní rozloučení s prázdninami na Městském stadionu 
s fotbalem a atletickými disciplínami. 

30. se asi 180 dětí s rodiči sešlo na 18. ročníku Loučení s prázdninami pořádaném MO KSČM  
na dopravním hřišti ZŠ J. A. Komenského. Hosty byli poslanec JUDr. Stanislav Grospič a krajští zastupitelé 
za KSČM. Pro velkou organizační a finanční náročnost akce byl tento ročník posledním. 

Na konci měsíce dokončila firma Stavby S+D, s. r. o., Praha 4, po dvouměsíčních pracích výstavbu 
bezbariérového přístupu do Kulturního domu za 684 106 Kč. 

V srpnu byly na 4 místech ve městě (u Městského bazénu, v parku u Městské knihovny, v Záluží  
u hospody na hřišti a v Sedlčánkách před restaurací U Strnadů) umístěny betonové šachové stolky  
se sedáky (váha 500 kg a 100 kg) vyrobené Jakubem Vlčkem. Beton sponzorsky darovala firma ZAPAbeton 
a figurky vyrobili vězni z Horního Slavkova ve spolupráci s neziskovou organizací Rubikon. V bazénu, 
knihovně a obou restauracích bylo možno si vypůjčit figurky oproti vratné záloze 100 Kč. Město zaplatilo  
za tento projekt 34 000 Kč (příloha č. 36/15). 

V srpnu byla dokončena rekonstrukce šaten, sprch a toalet ve sportovní hale Vikomt  
a v Irish Music Pubu zřízen tzv. knihotoč – regál s knihami, kde si lze knihu půjčit, potom vrátit, nebo místo 
ní věnovat jinou knihu. 

 
 

ZÁŘÍ 
 
Počasí: První školní den dozníval ještě horký závěr srpna (+34,06 °C) s modrou oblohou,  

ale od 2. bylo proměnlivo s četnými, ale slabými přeháňkami. Září bylo srážkově výrazně deficitní  
(spadlo jen 43,5 % dlouhodobého průměru). 2. – 19. bylo ráno mezi +5 °C až +14 °C, odpoledne  
od +15 °C až po rekordních +32 °C (17.). Od 20. do 30. se již výrazně ochlazovalo: ráno od +18 °C po +5 °C 
a odpoledne od +21 °C po +5 °C na konci měsíce.  

1. přišlo do mateřských škol poprvé 181 dětí, 46 žádostem nebylo vyhověno. Do 1. ročníku 
základních škol nastoupilo v ZŠ J. A. Komenského 105 dětí a v ZŠ Kostelní 89 dětí. 

5. se na zahradě MDDM konal 3. ročník Festivalu volnočasových aktivit s výtvarnými dílnami  
a sportovními soutěžemi (tkaní, košíkování z pedigu, artefiletika, korálkování, paličkování, grafika, šachy, 
tábornické dovednosti). Své programy představily další organizace jako Atelier 6tej smysl, Střední odborná 
škola Čelákovice, s. r. o., Aktra.cz, z. s., a taneční studio Lyra. 

5. se sešli děti i dospělí také v Sedlčánkách v parku Na Zájezdě při Vzpomínce na prázdniny.  
Mj. zazpívala skupina AniMuk, místostarosta I Ing. Miloš Sekyra předvedl svou soutěžní Fabii RS  
a 20 odvážných dětí přespalo ve stanech (příloha č. 37/15). 

5. se běžel 53. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém na houšteckém stadionu. 
V závodě odstartovaném olympioniky Danou Zátopkovou a běžcem Ludvíkem Liškou zvítězil v kategorii 
mužů do 59 let čelákovický běžec Radovan Kerlík (15 651 m), dalším čelákovickým běžcem byl René 
Trbušek v kategorii mužů do 39 let (11 600 m). 

8. vzala Rada města na vědomí uzavření Smlouvy o dílo mezi Technickými službami Čelákovice,  
p. o., a M – SILNICE, a. s., Pardubice – závod Jičín, na vybudování cyklostezky V Prokopě za 1 073 404,31 
Kč. Navrhla Ing. Petra Studničku, PhD., za člena komise pro cestovní ruch Předsednictva Svazu měst a obcí 
České republiky. Schválila také nový chovatelský areál ve Stankovského ul. č. p. 1774 jako místo pro prodej 
a svody zvířat.  

8. uspořádal SPČM v Síni Jana Zacha Městského muzea Galakoncert s klavírními skladbami, 
operními a operetními áriemi a písněmi. Vystoupili Jana Jehličková – soprán, Daniel Klán – tenor, a Libor 
Čapek – klavír. 
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9. projednávalo Zastupitelstvo města změnu č. 4 Územního plánu města na výhradní návrh 
společnosti ZEMOS-AGRO Sedlčánky zemědělská a obchodní, a. s., pro záměr výstavby kompostárny  
na místě dosavadního hnojiště při pravé straně silnice z Císařské Kuchyně do Mochova. Po dlouhé diskuzi, 
v níž se proti výstavbě kompostárny vyslovili někteří obyvatelé přilehlých lokalit, byla změna odsouhlasena 
15 hlasy, proti 5 (další vývoj viz v zápise k 16. 12.). Dalším citlivým bodem bylo zařazení výdaje ve výši 
246 000 Kč z rezervy do položky určené k úhradě sankcí v rámci změny rozpočtu města č. 10, jež měla 
umožnit vrácení části dotace na revitalizaci náměstí 5. května v souvislosti s pořádáním trhů. Po diskuzi 
bývalé starostky PhDr. Zdeňky Tiché a současného vedení města byl návrh schválen; k problému byly 
otištěny také příspěvky v říjnovém čísle Zpravodaje města Čelákovic. 

11. – 12. se v novém chovatelském areálu ve Stankovského ul. č. p. 1774, před bývalou vrátnicí 
TOSu, konala výstava drobného domácího zvířectva, exotů a akvarijních rybiček. Vstupné činilo 30 Kč, 
pro děti a mládež do 18 let zdarma. Výstavu navštívilo v rámci školní akce asi 300 dětí; pozornost vzbudili 
hlavně zakrslí králíci ve volných výbězích. 

12. uspořádal v loděnici oddíl atletiky TJ Spartak Čelákovice pro děti 6. ročník Dětského 
cyklistického dne pro 89 závodníků od 2 do 10 let. Diváky i soutěžící bavily doprovodné soutěže  
a vystoupení Dity Korcové z Lysé nad Labem a její pudličky Pepiny, členky vítězného družstva na Mistrovství 
světa v agility, kategorie Small, v Bologni. 

13. rezignovala Mgr. Ivana Marešová na funkci ředitelky Čelákovické sportovní, p. o. 
14. se stal ředitelem Čelákovické sportovní, p. o., Ing. Petr Bambas na základě jmenování Radou 

města ze dne 8. září. Ing. Bambas (*1974) je vzděláním ekonom a posledních 8 let pracoval jako vedoucí 
odboru kultury Úřadu městské části Praha 8 (příloha č. 38/15). 

16. vystoupil na koncertu Pocta Janu Husovi v Husově sboru vokálně-instrumentální soubor Chairé 
z Příbrami vedený Josefem Krčkem doprovázený uměleckým přednesem Alfreda Strejčka. 

17. byly v Kulturním domě vyhlášeny výsledky 14. ročníku soutěže Cesty městy organizované 
Nadací Partnerství. Soutěž oceňovala dopravní opatření zvyšující bezpečnost účastníků silničního provozu  
a zkvalitňující veřejný prostor. Ceny oceněným předal starosta města. 

17. – 19. se v prostorách Tam tam baru v Kostelní ul. uskutečnila 55. výroční čelákovická výstava 
jedlých, nejedlých a jedovatých hub uspořádaná Sdružením houbařů Čelákovice. Její součástí byl dětský 
koutek, odborný výklad mykologů, soutěže a expozice čelákovických včelařů. Kvůli suchému a teplému 
počasí v okolí města houby nerostly, přesto pořadatelé představili 132 druhů dovezených ze vzdálených 
míst. Výstavu navštívilo 600 školáků, přes 280 dospělých a dalších 130 dětí. 

19. byla na nádvoří Městského muzea zahájena výstava Pavel Rybka: Volná tvorba – 
restaurování představující krajinomalbu a ukázky restaurátorských prací Pavla Rybky (*1958), žijícího od 
70. let v Čelákovicích. Úvodní slovo měla Tereza Kučerová Zborníková, na kytaru hráli žáci ZUŠ Jana Zacha 
Josef Vacek a Adam Radikovský, recitovala Anna Suchanová (příloha č. 39/15). 

19. uspořádalo o. s. Domeček Ve Skále Vinobraní Ve Skále. Zahájili ho herci v rokokových 
kostýmech, následovalo představení Kočovného divadla Rózy Blechové „O zakleté panně Apoleně“  
a odpoledne koncert skupiny Feferon Jana Ferlese. 

21. přednášel v Městské knihovně doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., z Fyziologického ústavu 
Akademie věd ČR na téma lidského vnitřního smyslu pro orientaci v prostoru.  

22. schválila Rada města kupní smlouvy s firmou Auto Kout Centrum, spol. s r. o., na nákup 
2 automobilů Dacia Dokker Arctica za cenu 271 690 Kč/kus pro Technické služby a pro Pečovatelskou 
službu. 

23. proběhl v obřadní síni radnice exhibiční zápas s mezinárodní šachovou velmistryní Eliškou 
Richtrovou uspořádaný MDDM a šachovým oddílem TJ Spartak Čelákovice. První tahy provedli  
RNDr. Stanislav Hájek jako nestor oddílu a 7letý Tomáš Sedmihradský, účastník Mistrovství Čech; po dalším 
rozlosování provedeném starostou města hrály dvojice Eliška Richtrová a Eduard Platz proti Robertu 
Kubíčkovi a Lukáši Jandovi, dorosteneckému přeborníku Čelákovic. První dvojice zvítězila ve 41. tahu. 

24. přednášel Ing. Petr Trafina z Čelákovic v Síni Jana Zacha Městského muzea o klenotech  
a miniaturách mexických plání a hor. Přednášku připravil Klub kaktusářů Čelákovice.  

26. uspořádaly Ve Skále spolek Skaláci a Výtvarná dílna Labyrint Dožínky se staročeským 
jarmarkem, výtvarnými dílnami, divadlem a kapelou Druhej dech Ladislava Weyrostka. 

29. zasahovali dobrovolní hasiči u rozsáhlého požáru haly v areálu bývalého TOSu. 
30. besedoval v Síni Jana Zacha poslanec Parlamentu ČR PhDr. Ivan Gabal (KDU-ČSL) na téma 

Ohrožuje nás více islamizace, nebo rusko-ukrajinský konflikt? 
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ŘÍJEN 
 
Počasí: Jasná a skoro jasná obloha 1. – 5. znamenala chladná rána s teplotami od nuly do +9 °C, 

ale také poslední pozdrav babího léta s odpoledními teplotami až +21 °C. 6. – 23. bylo zataženo s vydatnými 
dešti ve dnech 6. – 9. a 13. – 16. Ranní teploty se postupně snižovaly od +13 °C po +3 °C, odpolední  
od +20 °C po +8 °C. První ranní mrazíky se tentokrát dostavily v obvyklém termínu 12. – 13.  
Od 24. do 31. převládaly zatažené dny s ranními teplotami +1 °C až +8 °C a odpoledními +12 °C až +16 °C. 
V říjnu spadlo téměř dvojnásobné množství srážek oproti normálu. 

1. vstoupilo v platnost přejmenování 10 ulic (týkalo se 255 obyvatel a 62 podnikatelských subjektů) 
a změna vedení uličních čar. Podle zákona o obcích muselo být pojmenování ulic a jiného veřejného 
prostranství jednoznačné, mj. pro správné doručování poštovních zásilek a práci složek Integrovaného 
záchranného systému. Vybíralo se z 21 návrhů vzešlých z kulturní komise, osadního výboru Sedlčánky  
a výsledků hlasování občanů. 

 
Přejmenování ulic od 1. 10. 2015: 

Starý název Část obce Nový název Počet obyvatel 
Dělnická Sedlčánky Zábranská 51 
Družstevní Sedlčánky Na Hrázi 13 
Husova Sedlčánky Na Vošverku 51 
Jiráskova Sedlčánky Průběžná 28 
Jiřinská Sedlčánky Ke Křížku 20 
Mochovská Císařská Kuchyně U Dubu 15 
Mstětická Čelákovice Sokolovská 35 
U Hřiště Záluží U Tratě 18 
U Přívozu Čelákovice U Labe 11 
V Zátiší Sedlčánky Na Plácku 13 

 
Změna vedení uličních čar od 1. 10. 2015: 

Objekt Pův. adresa Nová adresa 
katastrální území Čelákovice 
č. p. 1201 V Prokopě Stankovského 
č. p. 1649 náměstí 5. května/ 

Stankovského 
Stankovského 

č. p. 455 Kostelní Na Hrádku 
č. p. 1685 Spojovací Toušeňská 
č. p. 269 Svatopluka Čecha S. K. Neumanna 
č. p. 3 Jiřinská Sedláčkova 
č. p. 656 U Přívozu Ruská 
č. p. 1887 Polská Miroslava Maška 
katastrální území Sedlčánky 
č. p. 101 Před Labem Ferlesova 
č. p. 130 Jiřinská Ke Křížku 
č. ev. 126 V Zátiší Na Hrázi 
č. ev. 136 Před Labem U Přívozu 
č. ev. 154 Před Labem U Přívozu 
č. ev. 156 Za Labem Před Labem 

 
3. se konal Den architektury Čelákovice 2015 v rámci celostátního festivalu, jenž proběhl přibližně 

v 50 městech. Za odborného výkladu Ing. arch. Josefa Zumra se asi 40 zájemců seznámilo s labským 
nábřežím (i při plavbě na člunech), posledním funkčním válcovým mlýnem na Labi, bývalou Volmanovou 
továrnou a Volmanovou vilou, již její soukromý majitel pro tuto akci zpřístupnil. 

3. byla ve vstupní místnosti Městského muzea zpřístupněna výstava 95 let rybářského spolku 
v Čelákovicích a týž den pozvali místní rybáři zájemce na den otevřených dveří na rybářské parcele 
U Zdymadel, kde na 80 dětí a 300 dospělých čekaly soutěže, opékání buřtů, semináře, ukázky náčiní, 
pomůcek a techniky rybolovu. 

3. se v Husově sboru konal koncert vokálně-experimentálního mužského pěveckého kvarteta Affetto 
jako druhý v rámci Husova roku. Kvartet přednesl skladby českého vokálního vícehlasu od 12. století. 

5. – 9. proběhl tradiční Týden knihoven. Městská knihovna připravila výstavu upomínkových 
předmětů, fotografií a výtvarných prací 36 čtenářů knihovny nazvanou „Vzpomínky z cest“, besedu  
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se spisovatelkou Petrou Braunovou pro základní školy nad její knihou „3333 km k Jakubovi“, film a vyprávění 
horolezce Ladislava Noska o výstupu na 8. nejvyšší horu světa Manaslu s českou expedicí v r. 2014  
a vystoupení spisovatelky Vlasty Rut Sidonové a kytaristy Josefa Gušlbauera „Blues z Maiselovy ulice“  
o životě Židů v dnešní Praze. V pátek 9. byl Týden završen dnem otevřených dveří. 

6. schválila Rada města nabídku TV PORT, s. r. o., Čelákovice, na zajištění techniky a on-line 
přenosů Zastupitelstva města za cenu 29 040 Kč za každé zasedání Zastupitelstva. 

10. uspořádal „Náhodný spolek sběratelek všeho, co se může hodit“ Bleší trh všeho nepotřebného 
na zahradě ROUTY v Sedláčkově ul. č. p. 107. 

11. odpoledne se konal 4. ročník Vejšlapu za polabskými strašidly pořádaný 1. čelákovickým 
klubem potápěčů a vodáků a Městským muzeem. 90 dětí putovalo po stanovištích s hejkaly, upíry, 
bludičkami a dalšími strašidly z muzea do loděnice. Tam byla vyhodnocena výtvarná soutěž na téma 
„strašidla“ a obrázky byly vystaveny v klubovně loděnice. 

11. navštívil město arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka. Byla to první návštěva pražského 
arcibiskupa v Čelákovicích po r. 1989 (blíže viz oddíl CÍRKVE). 

20. schválila Rada města smlouvu s firmou RAISA, spol. s r. o., Kolín, na zřízení veřejného osvětlení 
v ul. Křižíkově a Přístavní za 1 295 846 Kč. 

12. zpívala v Kulturním domě Lucie Bílá za klavírního doprovodu Petra Maláska. I přes cenu 
vstupenky 890 Kč bylo beznadějně vyprodáno. 

15. se při oslavě 50 let mateřské školy Přístavní setkaly bývalé pracovnice MŠ (blíže viz oddíl 
ŠKOLSTVÍ). 

18. zakončila náboženská obec Církve československé husitské Husův rok 2015. U Husova 
kamene ve farní zahradě zasadil arborista Ing. Lukáš Adámek okrasnou jabloň jako památný strom; přispěl 
na ni spolek Sázíme stromy. K této příležitosti byly u kamene vztyčeny vlajkové stožáry a vyrobeny česká  
a husitská vlajka. V Husově sboru provedli žáci ZUŠ Veveří v Brně a členové sboru CČsH v Brně-Židenicích 
muzikál Zdeňka Plecha „Kazatel“. 

21. uspořádal městský kronikář dokumentační akci Jeden den ve městě po 10 letech. Její výsledky 
jsou uloženy v příloze č. 40/15. 

22. vystoupil v Síni Jana Zacha Městského muzea na přednášce Klubu kaktusářů Čelákovice 
Jaroslav Šnicer z Jihlavy na téma Amerika – země snů. 

27. zamítl Okresní soud pro Prahu-východ žalobu TJ Spartak Čelákovice na město Čelákovice,  
jíž usilovala o zneplatnění úkonu ukončení Smlouvy o výpůjčce na prostory Městského stadionu z června 
2015. Město tehdy ukončilo Smlouvu z důvodu devastace fotbalového trávníku.  

27. odpoledne byla na domě v Rybářské ul. č. p. 154 slavnostně odhalena pamětní deska 
legionáře Václava Záruby vytvořená podle návrhu výtvarníka Michala Burdy. Podle zjištění historika 
Jaroslava Špačka se Václav Záruba v tomto domě narodil. Hosty byli Karel Schwarzenberg, předseda 
zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (před 25 lety se jako vedoucí 
Kanceláře prezidenta republiky zúčastnil při návštěvě prezidenta Václava Havla v Čelákovicích odhalení 
Zárubovy pamětní desky na budově bývalé školy na náměstí 5. května), poslankyně Mgr. Nina Nováková, 
pplk. Bedřich Koubek z Ministerstva obrany ČR, PaedDr. Milan Němec, statutární náměstek hejtmana 
Středočeského kraje, doc. RNDr. Zdeněk Mička za Českou obec sokolskou, Ing. Tomáš Pilvousek, předseda 
Jednoty Mladá Boleslav Československé obce legionářské. Úvodní slovo pronesl PhDr. Karel Straka, Ph.D., 
z Vojenského historického ústavu v Praze, hrálo Trio Harmonia. V přízemí domu č. p. 154 byla po dobu  
2 měsíců otevřena doprovodná tematická výstava (příloha č. 41 a, b, c/15). 

28. při pietním aktu u pomníku padlých na náměstí 5. května k výročí vzniku Československé 
republiky promluvil ředitel Městského muzea Mgr. David Eisner o vztahu válečných událostí čs. legionářů  
ke vzniku republiky. Starosta města vyjádřil své stanovisko k tzv. migrační krizi: uprchlíci jsou jen 
ekonomickými migranty; neměli by před válkou prchat, ale rozhodnout ji doma se zbraní v ruce. Květiny 
k pomníku padlých položili představitelé města, ANO 2011 a TOP 09. Hrálo dechové trio sólistů Komorního 
souboru Bohumíra Hanžlíka; básně Josefa Hory a Fráni Šrámka přednesl žák ZUŠ Jana Zacha Jiří Pop. 

28. uspořádalo město v Kulturním domě Slavnostní večer s koncertem skupiny Spirituál kvintet  
při příležitosti udělení Výroční ceny města Čelákovic za rok 2015. Podle usnesení Zastupitelstva města  
ji obdržel P. Richard Scheuch, farář církve římskokatolické v Čelákovicích v letech 1971 – 2014. Přítomni 
byli senátorka Emilie Třísková a biskupský vikář pro diakonii P. dr. Vojtěch Eliáš, P. Scheuchovi přijel 
blahopřát také filmový a televizní režisér Jiří Strach. Výtěžek ze vstupného 32 100 Kč byl věnován 
Nadačnímu fondu Kapka naděje pečujícímu o děti s onkologickým onemocněním; ta předala za účasti 
starosty a místostarosty II transplantační jednotce Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN 
Motol chladicí skříň k uchování odebraných biologických vzorků (příloha č. 42 a, b/15). 

29. proběhla elektronická aukce elektrické energie a zemního plynu, do níž se ve městě zapojilo 
53 domácností a firem se 79 odběrnými místy. Účast v aukci, jejímž cílem byl nákup energií za nižší  
než aktuální tržní cenu, zprostředkovala zájemcům firma eCENTRE, a. s. 
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31. byla ve vstupní síni Městského muzea zahájena výstava Archeologie přemyslovských Čech. 
Dokumentovala výzkum prováděný pracovníky Ústavu pro archeologii FF UK v Praze v letech 2010 – 2014  
u Klánovic, v Petrovicích a v Kouřimi. 

 
 

LISTOPAD 
 
Počasí: Skoro jasná obloha 1. – 5. přinesla ranní chlad (-3 °C až +4 °C) a odpolední teploty  

do +14 °C. Od 6. do 19. bylo již zataženo nebo proměnlivo s takřka denními srážkami, ranními teplotami  
+3 °C až +14 °C a vysokými odpoledními od +13 °C do +19 °C (10.). Od 20. do 30. bylo nadále zataženo  
až proměnlivo, ale již výrazně chladněji: ráno od +5 °C po -4 °C a odpoledne mezi +3 °C a +11 °C. Listopad 
byl srážkově i teplotně nadprůměrný. 

2. uvedlo Divadlo Ungelt v Kulturním domě hru Šest tanečních hodin s Chantal Poullain-Polívkovou 
a Pavlem Křížem. 

4. revokovalo Zastupitelstvo města své usnesení ze 17. 6. 2009 a souhlasilo s kombinovaným 
využitím budovy bývalé školy v Sedlčánkách k zřízení společenského centra pro všechny věkové skupiny 
obyvatelstva a k vybudování bytů v podkroví pro potřeby města. Souhlasilo s Ideovým návrhem obnovy stálé 
expozice Městského muzea, jenž byl tímto předložen k veřejné diskusi. Zastupitelstvo dále schválilo Obecně 
závaznou vyhlášku E 6/2015 města Čelákovic o veřejném pořádku a čistotě ve městě a schválilo realizaci 
projektu Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovic. 

6. vystoupila v Městském muzeu africká jazzová zpěvačka Melanie Scholtz na koncertu 
pořádaném SPČM. 

6. – 11. se uskutečnila cesta starosty města, místostarosty II a zástupce projektové firmy Pontex  
Ing. Milana Kalného do Denveru v USA. 9. listopadu udělil Americký betonářský institut (ACI) v soutěži ACI 
Excellence Awards 2015 1. cenu v kategorii Infrastruktura zavěšené lávce přes Labe v Čelákovicích. 
Kladně byla hodnocena vysoká pevnost materiálu a životnost lávky. Letos bylo nominováno 46 projektů  
z 9 států (příloha č. 43/15). 

Na sobotu 7. připravil Okrašlovací spolek čelákovický spolu se spolkem Sázíme stromy výsadbu  
32 ovocných stromů  u cesty v lokalitě Na Vinici (kolmo jižně od silnice do Mochova). Majitelé mohli zaplatit 
výsadbu „svého“ stromu v ceně nad 300 Kč. Byly vysazeny jabloně, hrušně, švestky, třešně, višně a ořešáky, 
posvětil římskokatolický farář Mikuláš Uličný. 

8. koncertovali v Husově sboru Milan Janoušek, Alfred Haberman, Lukáš Dvořák – varhany,  
a Vendula Langerová – zpěv. 

13. – 15. předvedl cirkus Andres v 3 představeních u garáží v Tovární ulici drezuru zlatých  
a sibiřských tygrů. 

13. odpoledne, za teplého slunečného počasí, běžely své trasy 41. ročníku Večerního běh městem 
Čelákovice-Memoriálu Rudolfa Vichery děti a dorostenci (135 dívek a 149 chlapců). Na trati 1 000 m 
zvítězila v kategorii starších žákyň Kristýna Korelová z Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem-
Staré Boleslavi časem 3:28,0 a v kategorii dorostenek Anna Lisová z TJ Spartak Čelákovice časem 3:54,5. 
V kategorii starších žáků byl na 1 000 m nejrychlejší Tomáš Martínek ze ZŠ Kounice v čase 03:07,5  
a v kategorii dorostenců zvítězil týž běžec na trati 1 500 m s časem 07:18,6. 

13. spáchali v Paříži islamističtí teroristé 6 teroristických útoků, při nichž zemřelo 130 nevinných lidí. 
U pomníku padlých na náměstí 5. května se poté objevily svíčky, francouzská vlajka a nápisy „Pray for 
Paris“. 

14. se konala tradiční ekumenická soutěž čelákovických křesťanských církví ve znalostech Bible  
na téma Kniha žalmů. Zvítězilo družstvo Církve bratrské. 

17. se konala druhá část 41. ročníku Večerního běhu, a sice pro kategorie dospělých (90 mužů  
a 29 žen). V hlavní kategorii mužů do 39 let zvítězil Anton Pototskyi z Ukrajiny, jenž trať 6 500 m pokořil 
v čase 20:06,0. Také 2. – 3. místo obsadili ukrajinští běžci. Nejrychlejším běžcem z Čelákovic byl Martin 
Matoušek v čase 25:45,0. Nejstarším běžcem mužské skupiny byl Jiří Pejpal (*1934) z TJ LIGA 100 Praha 
s časem 44:22,0. V hlavní kategorii žen do 34 let zvítězila na trase 3 000 m Helena Poborská z KERTEAM 
v čase 11:16,0, nejrychlejší běžkyní z Čelákovic byla Kristýna Drhlíková na 8. místě v čase 13:38,0. 

17. odpoledne zahájil starosta města krátkým proslovem výstavku „25 let obnovené samosprávy 
města Čelákovic“, zveřejněnou na příštích 5 let v 1. patře Obecního domu u vchodu do pobočky České 
spořitelny. 

17. vystoupilo v Městském muzeu Škampovo kvarteto na Svátečním koncertu města Čelákovic  
u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii. Zazněly skladby Beethovenovy, Dvořákovy 
a Janáčkovy. 

23. se v Kulturním domě konal Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše. 
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24. potvrdil Krajský soud v Praze jako odvolací instance rozhodnutí Okresního soudu  
pro Prahu-východ o tom, že budova tribuny na Městském stadionu je vlastnictvím města Čelákovic, nikoli 
Sportovního kubu Čelákovice, jenž rozhodnutí Okresního soudu napadl. 

24. se v Městské knihovně konal Večer autorského čtení s autory vydavatelství Lačnit Press Jiřím 
Zradičkou, Martinou Blažekovou a Lubošem Svobodou za doprovodu hudební skupiny Fokume. 

26. besedoval Dr. Milan Havlíček na téma O Kubě – zemi přátel v sále Technických služeb. Besedu 
pořádala MO KSČM a Společnost česko-kubánského přátelství (příloha č. 44/15). 

27. byl u bývalé školy v Sedlčánkách rozsvícen vánoční strom za účasti starosty, místostarosty II, 
dětského pěveckého sboru vedeného Lucií Chrůmovou a skupiny AniMuk. 

28. byla ve vstupní místnosti muzea zahájena výstava náprstků a keramických váz ze sbírky 
Mirky Záhorové čítající přes 2 500 kusů náprstků vyrobených z různých materiálů a k různým příležitostem 
(příloha č. 45/15). Ve výstavní síni byla také zahájena výstava z tvorby tělesně postižených umělců Ne ruka, 
to duše maluje připravená ve spolupráci s nakladatelstvím UMÚN, s. r. o. Vystavovali stipendisté 
Celosvětového sdružení malířů malujících ústy nebo nohama Lenka Bromková, Šárka Dvorská, Zdeňka 
Ježková, Barbora Sedláčková, Veronika Svatošová, Pavel Hejhal, Jakub Hříbek, Tomáš Janoušek  
a Petr Šrámek (příloha č. 46/15). 

28. bylo možno navštívit Advent Ve Skále se 4. ročníkem staročeského divadelního jarmarku, 
loutkovým betlémem, Kočovným divadlem Rózy Blechové a vidět Vandu Hybnerovou v představení 
„ANGEL-KY“. Program připravil spolek „Domeček Ve Skále“. 

28. byl na nádvoří ZUŠ Jana Zacha zpřístupněn Český betlém, keramických prací žáků výtvarného 
oboru a v sále školy bylo sehráno představení „Chalupník a čert“. Adventní slavnost proběhla také v Galerii 
U Radnice a na Gymnáziu se konalo tradiční Vánoční setkání. 

Městské oslavy adventu na náměstí byly dne 28. zahájeny jarmarkem, šachovým turnajem 
v obřadní síni radnice, řemeslnými dílnami MDDM, vystoupením žáků ZUŠ Jana Zacha a koncerty skupin 
Dekameron, Nezmaři a Klasickej postup. Kašnu zdobil betlém a v 17 hodin byl rozsvícen vánoční strom 
umístěný pod autobusovou zastávkou (příloha č. 47 a, b/15). Letošní novinkou byla nejen elektronická 
rezervace stánkového místa od října, jež zamezila třenicím mezi stánkaři soupeřícími o výhodná místa,  
jak se v minulých letech stávalo, ale především vánoční výzdoba fasády radnice. 

28. se rovněž konal adventní koncert v Husově sboru „Andělé jsou zpívali“ v podání skupiny 
Michal Hromek Consort rozšířené o zpěvačku Hanu Horkou a houslistu a violistu Matěje Kroupu, která hrála 
adventní a vánoční písně renesance a baroka z českých zemí, Francie a Británie. 

30. zahájila adventní program také Městská knihovna s pásmem pohádek a básniček pro 1. třídu  
a Duchem Vánoc Charlese Dickense pro 5. ročník ZŠ.  
 
 

PROSINEC 
 
Počasí: 1. – 6. bylo při proměnlivé oblačnosti ráno od +6 °C do -1 °C a odpoledne mezi  

+8 °C a +13 °C. 7. – 21. bylo zataženo s denním mrholením; ranní teploty kolísaly od +4 °C po -2 °C, 
odpolední od +4 °C po +10 °C. Teplé proudění 22. – 29. přineslo proměnlivou až jasnou oblohu a zvýšení 
teplot ráno na +3 °C až +9 °C a odpoledne na +9 °C až +15 °C (26. – 27.). Studená fronta, avšak bez sněhu, 
přišla 30. – 31. Prosinec byl nadprůměrně teplý a srážkově deficitní. 

1. schválila Rada města Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic a doporučila 
Zastupitelstvu města schválit Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 
2016 a Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016 vypracované podle novely zákona  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

2. byla veřejnosti otevřena zrekonstruovaná Městská sauna (příloha č. 48/15). 
3. se starosta a místostarosta II již počtvrté setkali v obřadní síni radnice s úspěšnými sportovci 

města, tentokrát v sezoně 2015. Zúčastnili se členové 5 sportovních klubů a hadicapovaný cyklista Matěj 
Benda. 

Na 3. připravila Městská knihovna, avšak v Síni Jana Zacha Městského muzea, talk-show (autorův 
termín – zábavné vyprávění o tvorbě a o životě) spisovatele Vlastimila Vondrušky na téma Oldřich 
z Chlumu – román a skutečnost, doplněné autogramiádou a prodejem autorových knih. 

4. se děti z MŠ Rumunská zúčastnily celostátní akce Vypouštění balonků s přáním k Ježíškovi. 
V 15.15 hod. na pokyn Radia Impuls pustily 160 balonků a vítr je nesl na východ; byly potvrzeny jejich nálezy 
v Ústí nad Orlicí a v Šumperku. 

5. se v budově ZŠ Kostelní konal 2. ročník šachového turnaje pro mladší a starší žáky O pohár 
starosty města Čelákovic za účasti 52 šachistů z širokého regionu. Turnaj organizovaný šachovým oddílem 
TJ Spartak Čelákovice byl započítán také jako regionální přebor. Místní hráči získali 11 z 21 medailí, vítězem 
kategorie starších žáků se stal Lukáš Janda a vítězem kategorie mladších žáků Daniel Kubíček.  
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Mikulášská nadílka se konala mj. 5. v MDDM a 4. a 5. Ve Skále. 
5. připravili pracovníci Městského muzea Čertovské andělování s cílem přiblížit dětem téma 

„okřídlených“ a „rohatých“ z ikonografického hlediska. Doprovázeno bylo výstavou výtvarných prací žáků  
ZŠ Kostelní na téma „Nebe a Peklo“ a soutěžemi.  

6. vystoupil sbor AniMuk na Mikulášském zpívání v Husově sboru. Pod maskou Mikuláše  
se skrývala tvář Jiřího Weyrostka. 

5. – 20. čekala na děti akce Čelákovice bruslí. Ohrazená a osvětlená plocha v dolní části náměstí  
o rozměrech přibližně 8 x 12 m s povrchem z plastových desek umožnila bruslit menšímu počtu dětí denně 
od 9 do 21 hod. V sobotu 12. odpoledne se zde konal karneval na ledě se soutěžemi a občerstvením 
(příloha č. 49/15). 

Tradiční vánoční koncerty zahájil Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka třemi vystoupeními 
v Městském muzeu 12. a 13. prosince. Následoval 15. prosince Vánoční koncert města Čelákovic  
s Orchestrem Bohumíra Hanžlíka v Kulturním domě. 

13. vstoupil v platnost nový jízdní řád Českých drah. V ranní špičce byly soupravy řady 471  
(City Elefant, dvoupodlažní) zdvojeny, v odpolední špičce byly trasy 4 párů spojů z pražského Hlavního 
nádraží do Čelákovic prodlouženy do Lysé nad Labem, čímž se zvýšil počet vlaků zastavujících na zastávce 
Čelákovice-Jiřina. 

V druhé polovině prosince byla v Síni Jana Zacha Městského muzea instalována malá výstava 
ručně vyráběných miniatur Ing. Lenky Pasovské z Českého Brodu. 

16. jednalo Zastupitelstvo města. Schválilo Smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací  
se společností 1. SčV, a. s., Praha 10, s platností od 1. 1. 2016 na 10 let, smlouvy se Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací, Praha 1, o spolupráci při realizaci stavby s názvem „Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ a rozpočtový výhled města na roky 2017  
a 2018. Rozpočet města na rok 2016 byl schválen 14 hlasy, 4 zastupitelé hlasovali proti a 2 se zdrželi. 
Dalším schváleným předpisem byla Obecně závazná vyhláška E 7/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
Na základě názoru Rady města, že pokračování v pořizování změny č. 4 Územního plánu města – 
kompostárna u Sedlčánek – není vhodné, rozhodli zastupitelé o ukončení pořízení této změny.  

Při projednávání programů pro poskytování dotací na podporu kultury, zájmové činnosti a sportu  
v roce 2016 vystoupili opoziční zastupitelé proti ustanovení, že dotace nebude přidělena žadateli, jenž vede 
soudní spor s městem nebo s jím zřízenými organizacemi. Navrhli v tomto smyslu několik usnesení,  
jež nebyla přijata, např. usnesení požadující po odboru finančním a plánovacím informaci o tom, zda některý 
ze subjektů, které žádaly o dotaci z rozpočtu města v letech 2014 – 2015, neměl dluh (před splatností  
i po splatnosti) vůči městu, dále usnesení, že město nevyhoví žádosti o dotaci, pokud žadatel nemá vyřízené 
pohledávky vůči městu či subjektům napojeným na rozpočet města. Programy předložené Radou města byly 
schváleny 15 hlasy zastupitelů za ODS, ANO 2011, ČSSD a SNK Naše Čelákovice. 

17. schválila Rada města cenu vodného pro rok 2016 ve výši 38,56 Kč/m³ bez DPH a stočného  
pro rok 2016 ve výši 34,66 Kč/m³ bez DPH, tj. 84,20 Kč/m³ vč. DPH. 

19. ukončil práci tajemníka Městského úřadu Mgr. Karel Kárník. 
19. rozdávali skauti betlémské světlo v Kulturním domě na skautské vánoční besídce,  

23. od 17 do 18 hod. na náměstí 5. května a 24. po podvečerní mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
20. provedl Chrámový sbor Václav ze Staré Boleslavi v Husově sboru Českou mši vánoční Jakuba 

Jana Ryby a v Kulturním domě se konal vánoční koncert Církve bratrské se skupinou AniMuk. 
Vánoční kapry prodávalo tradičně Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s., před velkoprodejnou 

Albert za 69,90 Kč/kg do 1,5 kg živé váhy a za 89,90 Kč/kg nad 1,5 kg živé váhy. Od 19. do 23. zde prodalo 
téměř 15 q kapra. Živý kapr se prodával také Na Statku. 

Vánoční stromky prodávala i letos společnost ABIES Vysočina, s. r. o., u hypermarketu TESCO. 
Smrk ztepilý stál 299 Kč, borovice černá 499 Kč a jedle kavkazská 349 až 799 Kč. 

24. se u kapličky ve 14 hodin již podruhé sešli obyvatelé Sedlčánek ke vzpomínce na zesnulé  
a k poslechu vánočních koled v podání skupiny AniMuk.  

26. měli plavci v Městském bazénu od 16 do 21.30 hod. vstup zdarma jako vánoční dárek 
Čelákovické sportovní, p. o. 

28. se houbaři vydali na každoroční zamykání lesa do Lipovky v počtu 28 účastníků nejen místních, 
ale i z Prahy, Čečelic, Kostomlat a Poděbrad. Jako vždy se zastavili v Byšičkách u starosty obce. Pochod 
zakončili přednáškou v Tam Tam baru v Kostelní ul.  

Technickým službám byl předán finanční dar firmy ASEKOL, a. s., Praha 4, jež na území ČR 
organizuje zpětný odběr elektrozařízení, ve výši 50 tis. Kč získaný za vítězství v soutěži „Sběrný dvůr roku 
2015“ v kategorii měst s více než 10 tis. obyvateli. Hodnoceno bylo 1 304 sběrných dvorů, kritérii byly 
výsledky hlasování veřejnosti, počet odebíraných komodit a množství odebíraného elektrozařízení.  
Pro čelákovický sběrný dvůr hlasovalo 5 679 občanů.  



19 

Pro městské PF pro rok 2016 byla zvolena noční fotografie radnice pořízená Janou Vondráčkovou 
(příloha č. 50/15) a město vydalo také svůj kalendář na rok 2016 s fotografiemi této autorky (příloha  
č. 51/15). 

 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

Závěrečný účet hospodaření města v r. 2014 (v tis. Kč): 
  Plán Skutečnost 
Příjmy Daňové 124 120 141 114 
 Nedaňové 62 337 64 728 
 Kapitálové 1 800 6 584 
 Dotace 10 202 25 902,712 
Celkem  198 459  238 328,71 
 Financování 42 704 -20 994,74 
    
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 130 70 
 Průmyslová odvětví 47 803 41 241 
 Služby pro obyvatelstvo 114 684 107 921,24 
 Sociální věci  2 767 2 524 
 Bezpečnost státu a práv. ochrana 8 992 10 399 
 Všeobecná správa a služby 58 246 47 354,27 
Celkem  232 622 209 509,51 
 Financování 34 163 -28 819,20 
 
Rozpočet města na r. 2015 a 2016 (v tis. Kč): 

  2015 2016 
Příjmy Daňové 140 606 148 089 
 Nedaňové 63 809 31 332 
 Kapitálové 0 2 411 
 Transfery 20 903,8 18 776 
 Financování 55 000 78 000 
Celkem  280 318,8  278 608  
    
Výdaje Zemědělství 200 100 
 Průmyslová a ost. odvětví hospodářství  35 619 70 539 
 Služby pro obyvatelstvo 140 468 131 612 
 Sociální věci 2 958 2 868 
 Bezpečnost státu 10 168 10 193 
 Všeobecná veřejná správa 84 257,80 56 602 
 Financování 6 648 6 694 
Celkem  280 318,80 278 608 

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

2015 nebyl žádný byt prodán. Investicemi do bytového fondu byly opravy v Milovicích, a sice oprava střechy 
domu č. 606 za 402 500 Kč, rekonstrukce výtahů v domech č. 606 L za 793 500 Kč, č. 621 P za 753 250 Kč 
a č. 621 L za 753 250 Kč. 

 
 

OBYVATELSTVO 
 
K 1. lednu 2015 měly Čelákovice 11 345 obyvatel, k 31. prosinci 2015 11 454 obyvatel, z toho  

340 v Záluží (+15), 737 v Sedlčánkách (+25) a 99 v Císařské Kuchyni (+3). V roce 2015 se 311 obyvatel 
přistěhovalo (loni 334) a 240 odstěhovalo (loni 277). Narodilo se 131 dětí (loni 133), letos dokonce holčička 
Kateřina v Čelákovicích, a 93 občanů zemřelo (loni 122). Za rok 2015 se tedy počet obyvatel města zvýšil  
o 109 (loni o 68), z toho o 71 migrací a o 38 čistým přírůstkem. 

V matričním obvodu města bylo uzavřeno 97 sňatků (loni 68). V Čelákovicích to bylo 61 obřadů, 
z toho 17 v Městském muzeu a v červnu historicky první obřad na nové lávce přes Labe, dále v Hotelu 



20 

LONY v Kozovazech 19 obřadů, v Parku profesora Procházky v Lázních Toušeň 14 obřadů a 1 na toušeňské 
kolonádě, v Mochově 1 obřad v Hotelu Bouček a 1 církevní obřad v kostele sv. Bartoloměje. Při 9 sňatcích 
byl alespoň jeden ze snoubenců cizím státním příslušníkem a při 45 sňatcích byl alespoň jeden  
ze snoubenců občanem Čelákovic, a to při 40 obřadech v Čelákovicích a při 5 obřadech v Lázních Toušeň. 
 

Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu (příloha č. 52/15): 
Datum Děti celkem Hoši Dívky 
17. 1. 14 6 8 
21. 2. 18 8 10 
21. 3. 11 5 6 
25. 4. 12 5 7 
23. 5. 17 5 12 
13. 6. 15 9 6 
19. 9. 7 5 2 
17. 10. 13 5 8 
21. 11. 14 8 6 
12. 12. 17 7 10 
Celkem 138 63 75 
Rok 2014 86 34 52 

 
Mezi přivítanými dětmi byla šestera dvojčata. Při obřadech hráli žáci ZUŠ Jana Zacha Klára 

Hausteinová a Vít Körner vedení učitelem Janem Šturmem a recitovaly děti z MŠ Přístavní připravované 
ředitelkou Jaroslavou Duškovou a učitelkou Pavlínou Polmanovou. 

 
Statistika rodných jmen přivítaných dětí: 
10x Anna 
5x Adéla 
4x Eliška, Kristýna 
3x Tereza 
2x Aneta, Lucie, Natálie, Nela, Viktorie 
1x Alice, Amálie, Andrea, Barbora, Diana, Dominika, Eleanor, Ema, Gabriela, Hana, 

Charlotte, Julie, Kamila, Karla, Karolína, Kateřina, Lada, Laura, Lea, Liliana, 
Magdalena, Marie, Markéta, Marta, Mia, Michaela, Miriam, Nicol, Nikola, Noemi, 
Rebeka, Rozálie, Sára, Silvie, Sofie, Štěpánka, Valentýna, Vanesa, Vendula, 
Veronika, Zdeňka, Zuzana 

6x Lukáš 
4x Filip, Jakub 
3x Matěj, Šimon, Tomáš, Vojtěch 
2x Jan, Martin, Matyáš, Max, Petr, Václav 
1x Adam, Cyril, Daniel, David, František, Jáchym, Janek, Jindřich, Jiří, Jonatan, Kryštof, 

Kryštof Josef, Matouš, Michael, Michal, Oskar, Prokop, Samuel, Štěpán, Vilém, Vít, 
Zdeněk 

 
Pečovatelská služba města Čelákovic 
Služba provozovala 2 Domy s pečovatelskou službou celkem s 37 obyvateli, a to v Kostelní č. p. 26 

s 30 byty a Na Hrádku č. p. 426 se 7 byty. Poskytovala terénní a ambulantní službu: nákupy, pochůzky, péči 
o domácnost, rozvoz obědů odebíraných ze ZŠ Kostelní, 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. Do spádové oblasti Pečovatelské služby patřily také Nehvizdy, Vyšehořovice, Mochov, 
Zeleneč. 

Klub seniorů v DPS v Kostelní č. p. 26 nabízel příruční knihovnu a počítač. 
Vedoucí Pečovatelské služby byla Mgr. Václava Snítilá. 
 
Farní charita Neratovice 
Pracoviště pro okres Praha-východ se sídlem v Čelákovicích mělo svá střediska v Odoleně Vodě, 

Čelákovicích a Říčanech.  
Zdravotní ošetřovatelskou službu (např. odběry biologického materiálu, injekce, infúze, rehabilitaci, 

převazy, přípravu a podávání léků) a domácí hospicovou péči hrazenou ze zdravotního pojištění zajišťovalo 
8 zdravotních sester. 
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Pečovatelskou službu hrazenou klienty zajišťovaly 2 pečovatelky průměrně pro 20 klientů  
v Čelákovicích, Jirnech, Nehvizdech, Vyšehořovicích a v Mochově (např. donášku oběda, úklid, pomoc  
při osobní hygieně, praní, doprovod).  

Město poskytlo Farní charitě na činnost v r. 2015 dotaci ve výši 90 000 Kč. Vrchní sestrou okresního 
pracoviště byla Bc. Jiřina Žežulová. 

 
Semiramis, o. s. 
Nymburské občanské sdružení pokračovalo v dlouholetém Terénním programu Čelákovice 

poskytujícím sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí k minimalizaci 
zdravotních rizik a ochraně veřejného zdraví. Poskytovalo zdravotní a trestněprávní poradenství a pomáhalo 
při zprostředkování léčby drogové závislosti, vyměňovalo injekční materiál. 

Kontakt s drogově závislými byl ulehčen tím, že čelákovická drogová scéna byla otevřená,  
tj. uživatelé se na veřejnosti svým chováním netajili. Dlouhodobě zde byl primární drogou pervitin, aplikovaný 
nitrožilně, v poslední době bylo zaznamenáno užívání pervitinu v podobě želatinových kapslí. Průměrný věk 
klientů Terénního programu byl 31 let, dvě třetiny z nich byli muži. 

 
Statistika roku 2015 

Počet klientů-uživatelů drog 59 
z toho nových 13 

Počet kontaktů s uživateli drog 279 
Průměrný věk klientů programu 31 
Počet nalezených injekčních stříkaček 31 

z toho Městskou policií 5 
Počet vyměněných injekčních jehel 15 094 

 
Snížení počtu vyměněných injekčních jehel (2014: 19 010) souvisí se sníženou dostupností pervitinu 

ve městě na konci roku 2015. Nejvíce jehel bylo nalezeno na nádraží (16). 
Město Čelákovice dotovalo Terénní program v tomto roce částkou 80 tis. Kč. Vedoucím Centra 

terénních programů byl Ondřej Šulc, DiS., statutárním zástupce občanského sdružení byl  
Bc. Miroslav Zavadil, DiS. (příloha č. 53/15). 
 
 

DOPRAVA 
 
Vlaky jezdily na trati č. 231 do Prahy v půlhodinovém intervalu. V pracovní den jezdilo do Prahy  

46 osobních vlaků, z Prahy 41 osobních vlaků. Doba jízdy činila 28 minut, jednosměrná jízdenka stála 46 Kč 
a zpáteční 87 Kč. 

V silniční dopravě město obsluhovaly autobusové linky č. 405 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – 
Čelákovice – Nehvizdy – Jirny – Úvaly; č. 412 Čelákovice – Mochov – Český Brod – Kouřim;  
č. 427 Čelákovice – Vyšehořovice – Kounice a č. 443 Čelákovice – Přerov nad Labem – Sadská. 
 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 
1. března otevřela MUDr. Kateřina Žemličková stomatologickou ordinaci v budově CMC, náměstí  

5. května 2. 
28. dubna se v prostorách po zrušené prodejně květin v domě č. p. 251 v Masarykově ul. otevřel 

Second hand vedoucí Radky Šustrové.  
4. května se přemístila ordinace dětské lékařky MUDr. Šárky Roubkové Paurové ze zdravotního 

střediska do domu č. p. 581 v ul. U Kapličky. 
V květnu byla v prostorech po zrušené vinotéce v Masarykově ul. č. p. 244 otevřena prodejna 

potravin La Natura majitelky Šárky Štěpánové. 
30. června ukončila JAZYKová škola své působení ve Stankovského ul. č. p. 107.  
24. srpna otevřela Ekolandia, o. p. s., tzv. Stolovnu v prostorách bývalé pizzerie v pasáži 

U Diamantů v Sedláčkově č. p. 109. 
1. září otevřela společnost Lantina, s. r. o., v Masarykově ul. č. p. 213 prodejnu Zubáček.cz 

nabízející dentální potřeby. Jejím vedoucím byl Milan Lazić. 
31. října otevřela Ing. Lucie Jeníková v Sedláčkově ul. č. p. 108 Dobrotárnu, nabízející výrobky 

zdravé výživy, lahůdky italské a řecké kuchyně, sušené ovoce, ořechy ad. 
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13. listopadu otevřela v Masarykově ul. č. p. 95 vedoucí Monika Zelenková z Mělníka obchod MoJa 
Decor. Do sortimentu obchodu patřilo galanterní zboží, dárky, metrážový textil, šití na zakázku a drobné 
opravy oděvů. 

8. prosince zahájila prodej pečiva a lahůdek firma Merhaut, s. r. o., v domě U Diamantů 
v Sedláčkově ul. č. p. 109. Jejím vedoucím byl Miroslav Merhaut z Benátek nad Jizerou. Rekonstrukce 
prostor, v nichž dosud sídlila prodejna firmy Tržický, v. o. s., probíhala od září. 

1. prosince zahájil prodej obchod s nočním a spodním prádlem v Masarykově ul. č. p. 217;  
jeho vedoucí byla Ludmila Žilková. 

 
 

VÝSTAVBA 
 

Investiční akce (uvedené finanční náklady byly uhrazeny v r. 2015): 
Propojení ul. Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ul. V Prokopě: Zhotovila firma  

M – Silnice, a. s., Pardubice, od března do července za 10 043 181,68 Kč, z toho dotace z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy činila 3 923 073,08 Kč. 

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rumunská, rekonstrukce varny, instalace elektronického 
požárního systému, zřízení únikového požárního schodiště a instalace hromosvodu si vyžádaly náklady  
ve výši 17 356 224,82 Kč, z toho 5 512 737,06 Kč činila dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Práce 
provedla firma DKK Stav, s. r. o., Liberec, varnu rekonstruovala firma ORSmix, s. r. o., Praha 9. 

Stavební úpravy Městské sauny provedené firmou Otistav, s. r. o., Praha 9, vyšly  
na 2 677 375 Kč. 

 
Soukromá výstavba 
V roce 2015 bylo zkolaudováno 6 nových rodinných domů; 1 starší domek byl zrekonstruován  

a rozšířen o další byt. 
Původní zástavba města:  

Kostelní č. p. 2052 (3 byty); 
Lipová č. p. 2067; 
U Kapličky č. p. 581 (rekonstrukce a rozšíření); 
Fučíkova č. p. 293, Sedlčánky. 

Nové obytné zóny:  
Pod Přerovskou cestou: Lísková č. p. 1923, Žižkova č. p. 1932; 
Sedlčánky: Matěje Koštíře č. p. 282. 

 
 

BEZPEČNOST 
 

Městská policie 
Sbor s 13 strážníky včetně velitele Radka Fedačka pracoval nejen v Čelákovicích, ale také v Lázních 

Toušeni, Mochově a Přerově nad Labem. K dispozici měl osobní vozy Dacia Logan MCV a Škoda Roomster 
i jízdní kola. Strážníci sloužili v dvoučlenných hlídkách od 7 do 19 hod. a od 19 do 7 hod. Město bylo 
rozděleno na 6 okrsků, které mají vždy dva pověřené strážníky se znalostí místní situace. 

V roce 2015 strážníci odchytli 85 zvířat, z nichž 30 předali do smluvního útulku VELAS v Lysé nad 
Labem. Byl zřízen autonomní kamerový systém Městské knihovny, který střeží bibliobox a spodní terasu. 
Strážníci prověřili 1 691 oznámení občanů, řešili 1 618 přestupků (loni 1 298), z toho 606 dopravních 
přestupků zjištěných radarem. Uložili pokuty ve výši 454 800 Kč, z toho 351 900 Kč činily pokuty po zjištění 
přestupku radarem. V roce 2015 byl patrný pokles počtu případů překročení povolené rychlosti v obci, 
protože řidiči vzali na vědomí, že Městská policie měří rychlost často. Zadržela 20 osob podezřelých  
ze spáchání trestného činu, v 221 případech asistovala Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru  
a zdravotnické záchranné službě, dohlížela při společenských a kulturních akcích. Nalezla 45 odhozených 
injekčních stříkaček a dalších parafernálií (obalů od injekční vody, dezinfekce apod.) a nasadila  
34 technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. Z parkovacího automatu v Sedláčkově ul. vybrala 
52 466 Kč. 

Hlavními bezpečnostními riziky ve městě byly krádeže a poškozování vozidel a vloupání do nich, 
vloupání do objektů a poškozování cizí věci, zejména sprejery. 
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Městský kamerový a dohlížecí systém 
Měl 5 zaměstnanců včetně vedoucího Aleše Chvojky. Za rok 2015 podali 61 hlášení Policii ČR  

a Městskému úřadu, 327 hlášení Městské policii, zjistili 49 případů narušení sběrného dvora Technických 
služeb. 

 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
V roce 2015 vyšetřovalo 286 trestných činů (loni 283), z nichž 48 % se podařilo objasnit. Mezi 

nejpočetnější patřily krádeže věcí (92), vloupání do objektů (38), vloupání do motorových vozidel (23)  
a podvody a zpronevěra (23). Policisté řešili 620 přestupků, z toho 533 v dopravě, 70 majetkových deliktů  
a 50 přestupků v oblasti občanského soužití. Kriminalisté zaznamenali 3 případy distribuce drog a 2 případy 
jejich držení (u cyklisty bylo např. nalezeno 149 g marihuany). 

Vedoucím oddělení byl npor. Bc. Michal Gecko. 
 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2015 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 
(mm) 

Sněhu 
napadlo 

(cm) 
leden +3,1 -2,4 (7.) +15,5 (10.) 25,5 35 3 
únor +1,6 -8,0 (7.) +9,9 (16.) 75,0 4,2 2 
březen +6,0 -3,5 (20.) +18,1 (25.) 150,5 45,9 2 
duben +9,6 -2,0 (4.) +24,5 (15.) 208,0 21,0 2 
květen +14,4 +3,4 (15.) +26,7 (12.) 203,3 47,2 0 
červen +17,7 +7,2 (24.) +33,0 (6.) 198,1 86,9 0 
červenec +22,0 +7,6 (11.) +38,4 (5.) 258,4 31,5 0 
srpen +23,1 +10,2 (22.) +38,9 (7., 8.) 266,8 64,5 0 
září  +14,9 +4,8 (10.) +34,6 (1.) 160,2 20,0 0 
říjen +9,2 -1,8 (12.) +21,5 (3.) 73,3 65,2 0 
listopad +7,5 -3,9 (24.) +19,2 (10.) 69,4 53,6 0 
prosinec +5,6 -4,4 (31.) +15,0 (26.) 65,4 15,9 0 
Celkem +11,23 – – 1 753,9 490,9 9* 
Celkem 2014 +11,17 – – 1 568,1 467 20* 

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

 Ledový den 
(max. teplota 

<0 °C) 

Letní den 
(max. teplota 

≥+25 °C) 

Tropický den 
(max. teplota 

≥+30 °C) 

Tropická noc 
(min. teplota 

≥+20 °C) 
leden 1 0 0 0 
květen 0 2 0 0 
červen 0 13 3 0 
červenec 0 10 14 1 
srpen 0 10 17 3 
září 0 2 2 0 
Pozn.: V únoru, březnu, dubnu, říjnu, listopadu a prosinci nebyly tyto dny zaznamenány. 
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Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2015: 
(Ve srovnání s dlouhodobým průměrem pro Středočeský kraj.) 

Měsíc Teplota: odchylka 
od prům. teploty 

ve °C 

Srážky: odchylka 
od prům. množství 

v mm 
leden +5,1 +3,0 (+9,4 %) 
únor +2,0 -25,8 (-86,0 %) 
březen +2,6 +9,9 (+27,5 %) 
duben +1,5 -22,0 (-51,1 %) 
květen +1,4 -22,8 (-32,6 %) 
červen +1,4 +11,9 (+15,9 %) 
červenec +4,2 -40,5 (-56,3 %) 
srpen +5,9 -8,5 (-11,7 %) 
září +1,3 -26,0 (-56,5 %) 
říjen +0,6 +29,2 (+81,1 %) 
listopad +4,2 +13,6 (+34 %) 
prosinec +5,8 -19,1 (-54,6 %) 
2015 +3,0 -97,1 (-16,5 %) 

 
Stejně jako předchozí rok byl i tento teplotně nadprůměrný a suchý. 
Výrazně nadprůměrně teplé byly leden, červenec, srpen, listopad a prosinec. Listopad byl nejteplejší 

za celé období měření od r. 1775. V celém roce byl zaznamenán jediný ledový den, a to 7. leden. 
K měsícům s výrazným srážkovým deficitem patřily únor, duben, květen, červenec, září a prosinec. 

Srážky v tomto hydrologickém roce (od listopadu 2014 do října 2015) byly spolu s r. 1973 nejnižší  
za posledních 55 let (s výjimkou severozápadních Čech). 
 

Městská zeleň a čistota města 
Sběrný a separační dvůr komunálního odpadu měl otevřeno 28 hodin týdně. Na jaře a na podzim 

uspořádaly Technické služby svozy tříděného komunálního odpadu vždy o 5 sobotách celkem na 12 místech 
ve městě. 

Od dubna užívaly Technické služby ke sběru odpadků z chodníků a náměstí mobilní vysavač. 
Od podzimu 2014 do jara 2015 realizovala firma Vykrut z Ostravy projekt „Revitalizace významné 

sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovic“ s dotací z Operačního programu Životní prostředí týkající  
se výsadby a údržby zeleně v 6 lokalitách (parky v ul. Na Nábřeží, Rooseveltově a v Záluží, ul. Jaselská, 
parčík u Kovohutí a hřbitov s alejí). Nákladem 2 273 864 Kč bylo vysazeno 260 ks stromů a 1 767 ks keřů, 
ošetřeno 204 ks dřevin a smýceno celkem 235 ks stromů. Podíl města na projektu činil 389 932 Kč. 

Projekt výsadby izolační zeleně k odclonění areálu TOSu od bytových domů a od rodinné zástavby 
v ulici Prokopa Holého vypracoval Ing. Lukáš Adámek a provedla lyská firma Bušim, s. r. o. Bylo vysazeno 
25 ks balových listnatých a jehličnatých dřevin (javory, cedry, keře) v ceně 186 500 Kč.  

Z dílčích výsadeb uveďme 7 lip v Aleji J. Wolkera, 6 lip v Sukově ul. jako náhradu za stromy zničené 
navrtáním děr vandaly, na dětské hřiště v Sedlčánkách bylo nově vysazeno 8 platanů za jedince uschlé 
v horkém létě. 

Byla provedena rozsáhlá kontrola bezpečnostních vazeb na dřevinách a současně byly zapsány 
na portál Stromy Pod Kontrolou. 

Odbor životního prostředí také doplnil stávající dětské herní prvky o housenkový tunel na zahradě 
MDDM, o pavoučí síť na dětském hřišti Na Vošverku a o dvouhoupačku na dětském hřišti V Prokopě 
s nákladem 130 000 Kč (příloha č. 54/15). 
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ŠKOLSTVÍ 
 
Zahájení školního roku 2014/2015 v mateřských, základních a středních školách popisují následující 

údaje poskytnuté školami na začátku září 2014: 
 MŠ 

Přístavní 
333 

MŠ 
Rumunská 

1477 

MŠ 
J. A. 

Komenského 
1586 

MŠ 
Větrníček 

ZŠ 
J. A. 

Komenského 
414 

 

ZŠ 
Kostelní 

457 

ZŠ 
Větrník 

Kapacita 95 200 168 20 700 650 100 
Učebny 5 8 7  38 26 4 
Třídy 5 8 7 1 27 26  
Žáků 95 200 168 18 662 586 21 
 

 ZUŠ 
Jana Zacha 

Gymnázium SOŠ a SOU 
TOS 

VOŠ a SZŠ 
MILLS, s. r. o. 

Kapacita 855 400 – – 
Učebny – 21 21 9 
Třídy – 10 23 – 
Žáků 855 232 236 430 

 
O zařazení dětí do městských mateřských škol bylo podáno 240 žádostí, vyhověno bylo 152 

žádostem. Do MŠ Přístavní bylo zařazeno 35, do MŠ J. A. Komenského 44 a do MŠ Rumunská 73 nových 
dětí. 

 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
V hlavní budově chodilo do 3 tříd 60 dětí a na odloučeném pracovišti v budově  

ZŠ J. A. Komenského 35 dětí do 2 tříd. 
Do programu školy patřily Mikulášská a Vánoční nadílka, Masopustní veselí, čarodějnický karneval, 

divadelní představení v Kulturním domě, aerobik, jóga, keramická a „dřevíčková“ dílna. Škola pečovala  
o nápravu výslovnosti dětí pravidelnou návštěvou logopedické asistentky.  

Akce k připomenutí 50 let školy se konaly po celý rok. Na jaře proběhlo soutěžní odpoledne  
pro děti, rodiče a prarodiče s výrobou plakety s logem třídy a „padesátkou“. V říjnu následoval den 
otevřených dveří a 15. října setkání bývalých zaměstnanců. Vilu z r. 1909 upravil na podnikovou mateřskou 
školu tehdejší národní podnik Kovohutě Čelákovice, jemuž sloužila až do r. 1992, kdy se stala městskou 
školou. 

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

Ředitelkou školy byla Jaroslava Dušková. 
 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace 
Ředitelkou školy s 8 třídami pro 200 dětí byla Dagmar Horáčková. 
Nejdůležitější událostí byla rekonstrukce budovy školy, při níž byl opraven a zateplen plášť budovy, 

stavebně upraveny 2 herny v 1. podlaží, vybudovány spojovací krčky, únikové požární schodiště a instalován 
elektronický požární systém; kompletně byla zrekonstruována varna. Stavba si vyžádala také přechodné 
umístění některých tříd mimo areál – 13 dětí se přesunulo do herny vybudované v bývalém školnickém bytě, 
13 dětí na detašované pracoviště v budově ZŠ J. A. Komenského a 26 dětí do MŠ J. A. Komenského.  
Od 29. června do 28. srpna zajistila celodenní péči o děti právě MŠ J. A. Komenského. 

Škola i přes tyto obtíže žila obvyklým životem: Konaly se Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark, jóga, 
aerobik, návštěva divadelních představení v Praze, školka v přírodě ve Třech Studních u Žďáru nad 
Sázavou; děti se učily anglicky s rodilým mluvčím ve spolupráci s ROUTOU. 

 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace 
Do programu školy patřilo plavání, aerobik, keramika s Výtvarnou dílnou Labyrint, angličtina  

s rodilým mluvčím ve spolupráci s ROUTOU, divadelní představení, návštěva knihovny, policie, hasičů, 
Městského úřadu, oslava Mikuláše, Vánoc a Velikonoc. Také zdejší děti se vydaly na školku v přírodě do Tří 
Studní u Žďáru nad Sázavou.  

Škola vyhlásila výtvarný projekt „A to je ta krásná země, země česká, domov můj“ pro děti do 7 let. 
282 kreseb a maleb a 18 trojrozměrných výrobků bylo vystaveno 19. března při dnu otevřených dveří. 

Ředitelkou školy se 7 třídami pro 168 dětí byla Hana Henyšová. 
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Mateřská škola Ekolandia, s. r. o. 
V soukromé škole se 4 pedagogové starali o 10 dětí v běžné třídě a o 15 dětí v tzv. lesní školce, 

v níž děti trávily většinu času v přírodě v okolí města. Součástí programu školy byl pravidelný odpolední 
anglický kroužek. Za péči o dítě ve všech pracovních dnech měsíce hradili rodiče 6 000 Kč a 48 Kč za každý 
oběd.  

Jednatelkami společnosti byly Eva Slaná a Mgr. Jana Bocek Teichertová, která byla též ředitelkou 
školy. Součástí společnosti byla škola v Brandýse nad Labem se 3 třídami a kuchyně v Sedláčkově  
ul. č. p. 48 připravující asi 1 000 porcí denně a dovážející obědy do institucí a škol. 

 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
I. stupeň školy s 16 třídami navštěvovalo 361 žáků, II. stupeň s 10 třídami 221 žáků, celkem 582 

žáků. Kapacita školy činila 650 a školní družiny 180 žáků, kapacita školní jídelny 600 strávníků. Z 5. ročníku 
odešlo na osmileté gymnázium 11 žáků; povinnou školní docházku ukončilo 39 žáků, kteří začali studovat 
čtyřleté gymnázium (2), umělecké školy (5), střední odborné školy (19) a střední odborná učiliště (9). 

Škola získala 2. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce v kategorii 5. tříd. Krajské kolo 
Puškinova památníku, soutěže v recitaci ruské poezie, přineslo 2 druhá místa (Linda Hrouzková, Barbora 
Stohrová s Janou Královou) a 3 třetí místa. V oblastním kole soutěže Kudy chodí písničky získaly Michaela 
Meitnerová 2. místo a Sára Herodesová a Emília Ochotnická 1. místo ve svých kategoriích. Škola získala 
také ocenění za vynikající spolupráci v soutěži Vícejazyčnost je bohatství. 

Škola byla zapojena do celostátní akce Celé Česko čte dětem, do sítě Zdravých škol a účastnila  
se projektu „Most vzdělávání, vědy a praxe“ podporujícího vzdělávání v technických a přírodních vědách. 

Ředitelkou školy s 37 učiteli byla Mgr. Jaroslava Burkertová, zástupkyní ředitelky Mgr. Ivana 
Sekyrová a Mgr. Pavlína Kučerová. Předsedkyní 9členné školské rady byla Mgr. Iveta Holečková. 

 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
Škola měla 658 žáků, z toho 430 v 18 třídách I. stupně a 228 v 9 třídách II. stupně. Do školní družiny 

docházelo 261 dětí z 1. – 5. ročníku. Kapacita školy činila 700 žáků, kapacita školní družiny 350 žáků  
a kapacita školní jídelny 800 strávníků. Na osmileté gymnázium odešlo 25 ze 70 žáků 5. ročníku.  
Z 55 absolventů 9. ročníku odešlo 5 žáků na čtyřleté gymnázium, 7 žáků na obchodní akademii, 34 žáků na 
jiné střední odborné školy a 9 žáků na střední odborná učiliště. 

V 7. – 9. ročníku poskytoval učební plán žákům výběr z volitelných předmětů, např. ruského  
a německého jazyka, přírodovědných, fyzikálních a ekologických praktik, výpočetní techniky, finanční 
gramotnosti a základů administrativy. Ve formě mimoškolních kroužků nabízela škola cizí jazyky, počítače, 
sportovní a hudební výchovu, ve školní družině pracovaly výtvarný, plavecký, sportovní, počítačový kroužek 
a kroužek šikovných rukou. Dlouholetou tradici měly Mikulášská stezka odvahy po ztemnělých chodbách 
v přízemí a Adventní jarmark nabízející rodičům a veřejnosti výrobky žáků. 

Silnou stránkou školy byly úspěchy ve sportovních soutěžích. Žáci zvítězili v okresních kolech  
v in-line bruslení, duatlonu, kopané a volejbalu, družstvo získalo stříbrnou medaili v krajském kole 
atletického Poháru rozhlasu. Několik zlatých medailí si přinesli z místních nepostupových závodů Vánoční 
laťka a Vánoční přebory v plavání. V květnu se konal noční míčový sedmiboj.  

Škola se zapojila do projektů „Most vzdělávání, vědy a praxe“ (podpora vzdělávání v technických  
a přírodních vědách) a „Investování hrou“ (podpora finanční gramotnosti). 

Ředitelkou školy s 40 učiteli, 8 vychovatelkami a 4 asistentkami pedagoga byla PaedDr. Alena 
Pechalová, zástupci ředitelky Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Eva Kadlečková a Ing. Vilma Michelčíková. Předsedou 
9členné školské rady byl Mgr. Miloš Bukač, od 24. 6. 2015 PaedDr. Alena Keřtofová. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace 
Školu navštěvovalo celkem 852 žáků vzdělávajících se v 4 oborech. 

Obor Žáků Absolventů Učitelů Školné/měs. 
Hudební 529 33 33 240 Kč 
Výtvarný 163 3 3 200 Kč 
Taneční 113 12 3 180 Kč 
Literárně-dramatický 47 5 2 180 Kč 

 
Všechny obory nabízely studium v přípravném ročníku a v hudebním oboru STUDIO pro děti 

předškolního věku. Studia pro dospělé se účastnili 2 žáci. Ve škole působilo 6 kolektivních hudebních těles 
(klarinetové a dechové trio, kytarový a smyčcový soubor, soubory zobcových fléten a bicích nástrojů)  
a 4 pěvecké sbory (Triangl, Trianglíček, Zeleňáček a sbor v Jirnech). 

Škola měla 2 pobočky, a to v budovách základních škol v Zelenči (95 žáků) a v Jirnech (67 žáků). 
V Národní soutěži ZUŠ v hudebním oboru získali žáci školy v krajském kole 24 prvních až třetích 
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míst a čestných uznání. V ústředním kole byli ve hře na dechové nástroje Eliška Řeřichová, Vladimír Pádivý 
druzí a Adam Hromas třetí, ve hře na bicí nástroje se soubor ve složení Magdaléna Šestáková, Matěj Hájek 
a Vojtěch Plocica umístil na 3. místě, v kategorii sólového zpěvu získala Marie Rýdlová 2. místo. V soutěži 
klavíristů do 13 let Karlovarská růžička zvítězila Lucie Latýnová, v soutěži klavíristů do 15 let Prague Junior 
Note byla v kategorii nejmladších Alžběta Pádivá druhá, v 1. kategorii zvítězila Lucie Latýnová  
a v 3. kategorii byl Robert Latýn třetí. Robin Böhm získal 2. místo v mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per 
musica di pianoforte. 

Ve výtvarných soutěžích zvítězili Dominika Ziembová („Komenský a my“), Barbora Bočková  
a František Tichý („Příroda kolem nás“).  

Choreografie „Kam ten spěch?“ byla v krajském kole oceněna za námět, výběr hudby, choreografii  
a provedení skladby. 

Žáci i učitelé školy tradičně účinkovali na kulturních akcích města, na pravidelných koncertech 
hudebního oddělení, výchovných koncertech pro školy, divadelních a loutkových představeních, 
předtančeních na společenských akcích, pořádali výtvarné výstavy v ZUŠ, v budově Městského úřadu  
a v Městském muzeu, vystupovali při vítání občánků a účastnili se Muzejní noci, Svatojánské divadelní pouti 
a městského adventního programu. 

Ve škole pracovalo 40 interních učitelů a 1 externí učitelka, z nich 14 na pobočkách. Ředitelkou školy 
byla Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, zástupcem ředitelky Jan Bláha. 
 

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 
Na Gymnáziu pracovalo 28 pedagogů (18,6 úvazku). Škola měla 232 žáků, z toho 27 ve 2 třídách 

čtyřletého studia a 205 v 8 třídách osmiletého studia. 30 žáků závěrečných ročníků úspěšně složilo maturitní 
zkoušku, 29 z nich podalo přihlášku ke studiu na vysoké škole. 

V krajských kolech vědomostních soutěží získali žáci významná umístění: V Soutěži v ruském jazyce 
byla Tereza Procházková (6. A) třetí, v Zeměpisné olympiádě, kategorie C, Jaroslav Konečný (4. A) druhý, 
úspěšnými řešiteli Fyzikální olympiády, kategorie E, byli Daniel Paál a Jaroslav Konečný (oba 4. A).  
V Chemické olympiádě, kategorie A, byl Mikuláš Matoušek první a Josef Kadlec druhý (oba 8. A) a následně 
se oba účastnili také národního kola soutěže ve Zlíně. Jindřich Špaček, Patrik Šimonek a Peter Bajus (7. A) 
zvítězili v II. kategorii soutěže „Sapere – vědět, jak žít“ a byli druzí v II. kategorii soutěže Finanční 
gramotnost. 

V Poháru Asociace školních sportovních klubů ve florbalu, kategorie V, zvítězilo družstvo chlapců 
vyššího gymnázia v krajském finále a bylo druhé v kvalifikaci o postup na republikové finále; celkově  
se na pomyslném republikovém žebříčku umístilo na 6. – 10. místě. 

Škola pořádala 11 kroužků pro veřejnost (kurzy jazykové a k přípravě na přijímací zkoušky)  
a 14 okresních kol vědomostních soutěží. Na začátku prázdnin nabídla veřejnosti 4denní program pro děti 
„Prázdninová všehochuť“ zahrnující biologická a chemická praktika a výtvarné činnosti (příloha č. 55/15) 

Ředitelkou školy byla Ing. Mgr. Lenka Pehrová, zástupci ředitelky PhDr. Mirko Nosek do 31. května  
a Mgr. Kateřina Dadáková od 15. června. Členy školské rady byli Mgr. Ladislav Mrklas, Mgr. Jana Salačová  
a Kateřina Nicholasová. 

 
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o. 
Škola vzdělávala žáky v tříletých učebních oborech, čtyřletých studijních oborech s maturitní 

zkouškou a ve dvouletém nástavbovém studiu s maturitní zkouškou. Měla 235 žáků v 23 třídách. Studijní 
obory: Kosmetické služby, Podnikání (denní i dálkové), Ekonomika a podnikání, Sociální činnost, Mechanik 
seřizovač a mechanik seřizovač-mechatronik. Učební obory: Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, 
Operátor skladování, Kadeřník. Škola se zapojila např. do projektů „E-learning v technických oborech  
a „Získání dovednostní v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky SOŠ a SOU“. 

V jarním termínu složilo maturitu 16 ze 43 maturujících, v podzimním 13 z 29 maturujících.  
Při závěrečných zkouškách učebních oborů prospělo 23 z 26 žáků.  

Ředitelkou a jednatelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, jednatelem Ing. Karel Šrimpl  
a ředitelkou školy Ing. Ivana Němečková. Na škole působilo 26 učitelů. V čele 3členné školské rady stála 
Blanka Šrimplová. Zřizovatelem školy byla firma TOSBOHEMIA, a. s., Tábor. 

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

a základní škola MILLS, s. r. o. 
Vyšší odborná škola měla 217 studentů v 3 oborech v denním a v kombinovaném studiu: 

Diplomovaný farmaceutický asistent (11 + 63), Diplomovaný zdravotnický záchranář (27 + 53) a Sociální 
práce (8 + 55). V rámci programu Erasmus+/K1/Mobility vycestovali 3 budoucí farmaceuti a 7 budoucích 
záchranářů na odbornou stáž do Řecka a Portugalska. 
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Střední škola nabízela v zkráceném 2letém dálkovém studiu obor Předškolní a mimoškolní 
pedagogika s 286 studenty, 126 z nich maturovalo. 

Jazyková škola vyučovala angličtinu, němčinu, italštinu a francouzštinu, pořádala jazykové zkoušky 
Cambridge English. O prázdninách proběhla Letní jazyková škola – intenzivní kurz angličtiny pro studenty 
středních škol. 

Třetím rokem existovala základní škola Větrník. Ve 3 ročnících měla 21 žáků (v 1. třídě 9,  
v 2. a 3. třídě 12). Větším počtem hodin, včetně nepovinného kroužku, byla dotována výuka tělesné výchovy 
a angličtiny. 

Školné činilo od 1 800 do 4 600 Kč/měs. podle typu a stupně vzdělávání. 
Škola pořádala pro veřejnost mj. kurzy práce s počítačem pro seniory a kineziotapingu. 
Statutárními zástupci školy byly jednatelky PaedDr. Michaela Myšková a PaedDr. Monika Volsich 

Montfortová, ředitelkou školy byla PaedDr. Monika Volsich Montfortová a ekonomickou ředitelkou školy 
PaedDr. Michaela Myšková. 

 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
MDDM oslavil v tomto roce 25. výročí svého vzniku. Nabízel zájmové útvary pro 800 dětí (výtvarné 

kroužky a kurzy, estetika a vzdělávání, jazykové kurzy, přírodověda a technika, všeobecné vzdělávání, 
zdravý životní styl, sport a turistika, kluby a další činnosti). 

Tradičně bohatá byla nabídka zimních i letních táborů: O jarních prázdninách se konal lyžařský tábor 
ve Strážném v Krkonoších a nelyžařský „Ve stopách Játyho“ v Horní Malé Úpě, příměstský nazvaný „Divadlo 
se vším všudy“ v Čelákovicích. V létě tábořil turistický oddíl Medvědi v Čestíně u Kácova, 3 turnusy letních 
táborů se konaly v Miličíně, u rybníka Ostrý v Blatné, a ve Vojtově Mlýně na Rakovnicku. Také letos vyjely 
děti k Černému moři do kempu Kiten v Bulharsku. Letní příměstské tábory byly zaměřeny na začínající 
táborníky a na artefiletiku. 

V soutěžích byly úspěšné taneční kroužky: Piškvorky (6 – 8 let) vedla Kateřina Žemličková, Lentilky 
(10 – 13 let) a Scarlett (nad 15 let) vedla Radka Weyrostková. V soutěži „Slánské tančení“ byla Scarlett 
druhá a Lentilky třetí, soutěž „Dancefonie“ v Poděbradech obě skupiny vyhrály. 

V roce 2015 byla provedena generální oprava střechy na sídle MDDM v Havlíčkově ul. 
Ředitelkou MDDM byla Ing. Alena Zradičková. 

 
CMC Graduate School of Business, o. p. s. 
Škola nabízela otevřené kurzy, např. Finanční analýzy, Manažerské desatero, kurzy informačních 

technologií, manažerská setkání v rámci akce „Zóna inspirací pro každodenní manažerskou praxi“, výuku 
angličtiny metodou DynEd. 

Ukončila projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ pro učitele základních  
a středních škol financovaný z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

S Vysokou školou ekonomickou a Českou manažerskou asociací, z. s., zorganizovalo na konci září 
2015 konferenci „Konkurenceschopnost ČR 2016 – průmysl pro 21. století“ za účasti českých politiků  
i zahraničních hostů. 

Spolu s WEF (World Economic Forum), pro něhož je výhradním partnerem v ČR, Fakultou 
mezinárodních vztahů VŠE a Českou manažerskou asociací, z. s., vydala dokument Global Competitiveness 
Report analyzující konkurenceschopnost asi 8 000 podniků podle dotazníkového šetření. 

Škola sponzorsky pečovala o Dětské centrum v Milovicích, jehož dětem věnovala dárky při Dnu dětí 
a při mikulášské besídce a vánoční finanční dar. 

Ředitelem školy byl Ing. Tomáš Janča, MBA, předsedou 7členné správní rady byl Ing. Libor 
Witassek, MBA (příloha č. 56/15). 
 
 

KULTURA 
 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace 
V roce 2015 zaznamenala knihovna 90 774 výpůjček, z toho 6 709 výpůjček časopisů a 24 978 

výpůjček v dětském oddělení, na pobočkách V Prokopě a v Sedlčánkách bylo půjčeno 2 874 svazků. Fond 
knihovny tvořilo 66 339 svazků, zapsáno bylo 2 735 a odepsáno 2 629 svazků. Knihovna odebírala 51 titulů 
časopisů v 56 výtiscích, v depozitáři v Obecním domě leželo asi 11 tis. svazků knih a starší ročníky periodik. 

Knihovna registrovala 2 120 čtenářů, z toho 691 dětí do 15 let. 46 398 uživatelů si přišlo vypůjčit 
knihu, 15 776 využít on-line služby a 3 859 návštěvníků se účastnilo 154 kulturních a vzdělávacích akcí, 
z toho bylo 131 určeno pro děti, mj. „English Corner“ (2x měsíčně anglické čtení pro děti v podání rodilého 
mluvčího Lyla Frinka), besedy o spisovatelích, ilustrátorech a lekce informatiky. Akce pro veřejnost  
jsou popsány v měsíčních zápisech. 
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On-line katalog knihovny zaznamenal za rok 29 052 vstupů. Od října knihovna přispívala svými 
katalogizačními záznamy do Souborného katalogu ČR, jenž obsahuje asi 6 mil. záznamů o dokumentech 
v českých knihovnách a dalších zapojených institucích. Do konce roku 2015 do něho bylo vloženo  
2 136 záznamů o knihách a periodikách. 

Knihovna byla zapojena do koordinované dotazovací služby českých knihoven „Ptejte se knihovny“  
a do Meziknihovní výpůjční služby, jejímž prostřednictvím bylo 52 knih odesláno a 316 knih získali místní 
čtenáři.  

V březnu vyšla knihovna vstříc časovým možnostem čtenářů a prodloužila otevírací dobu v pondělí  
a ve čtvrtek do 18 hodin. 

Knihovna byla členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sekce veřejných knihoven  
a Klubu dětských knihoven. Pracovalo zde 9 odborných pracovnic (7,75 úvazku), ředitelkou knihovny byla 
Soňa Husáriková (příloha č. 57/15). 
 

Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace 
Muzeum mělo své prostory ve třech budovách: Ve tvrzi byly umístěny stálé expozice (archeologická, 

historická a přírodovědná), odborná pracoviště a výstavní síň, v Rybářské ul. č. p. 156 archeologická 
laboratoř a další depozitáře. Expozice „Čelákovické košíkářství“ v Kostelní ul. č. p. 22 byla k 30. září  
pro špatný technický stav objektu uzavřena a sbírkové předměty byly ošetřeny a uloženy. 

Podle nové zřizovací listiny muzea platné od 1. září 2015 získávalo muzeum sbírkové předměty 
převážně z katastrálních území obcí Čelákovice, Horoušany (Horoušánky), Jirny (Nové Jirny), Káraný, 
Kozovazy, Lázně Toušeň, Mochov, Mstětice, Nehvizdy (Nehvizdky), Nový Vestec, Sedlčánky (Císařská 
Kuchyně), Šestajovice, Vyšehořovice, Záluží, Zeleneč. 

Muzeum spravovalo Archeologickou sbírku Městského muzea v Čelákovicích a Sbírku Městského 
muzea v Čelákovicích, jež se dále dělila na podsbírku historickou a přírodovědnou. Obě sbírky byly 
evidované v Centrální evidenci sbírek při Ministerstvu kultury ČR. Sbírka Městského muzea měla v historické 
podsbírce 133 262 a v přírodovědné podsbírce 106 199 evidenčních čísel, Archeologická sbírka Městského 
muzea obsahovala 318 384 evidenčních čísel. 

Na základě požadavku Rady města omezit archeologický průzkum na okresy Praha-východ  
a Nymburk byl s účinností od 14. ledna 2015 zastaven archeologický průzkum na území obcí Hlavenec, 
Kostelní Hlavno a Sudovo Hlavno v okrese Praha-východ, Kochánky, Mečeříž, Otradovice, Podbrahy, 
Předměřice nad Jizerou, Skorkov, Sobětuchy, Sojovice a Tuřice v okrese Mladá Boleslav a Dvorce a Stará 
Lysá v okrese Nymburk.  

17. 3. 2015 byla uzavřena nová dohoda s Akademií věd ČR o rozsahu a podmínkách provádění 
archeologických výzkumů, která výzkumy omezila výhradně na okresy Praha-východ a Nymburk. 

K 31. prosinci 2015 muzeum ukončilo vlastní archeologické průzkumy v Brandýse nad Labem-Staré 
Boleslavi, Byšičkách, Dehtárech, Dobročovicích, Doubku, Káraném, Květnici, Novém Vestci, Semicích, 
Sibřině, Slušticích, Stupicích, Škvorci, Třebohosticích, Úvalech a Zlaté. Důvodem dvojího omezení rozsahu 
archeologického průzkumu byly náklady spojené s archeologickým dohledem na nehrazených akcích 
(výstavba rodinných domů) vzhledem k personálnímu stavu, rozsahu činností muzea a nedostatečných 
depozitních prostor.  

Archeologové letos sledovali 301 archeologických akcí jako garanti archeologické památkové péče; 
podstatnou část akcí tvořily nehrazené stavební akce – výstavba rodinných domů. U 12 staveb bylo zjištěno 
narušení archeologických památek, a proto tam byl proveden záchranný archeologický výzkum. Od r. 2014 
pokračoval záchr. arch. výzkum pod novou obytnou zónou Velká Zahrada ve Svémyslicích, kde byly 
nalezeny zásobní jámy z konce halštatského období doby železné. Při stavbě sběrného dvora ve Vykáni  
byly nalezeny pozůstatky stavení obývaného v 7. stol. př. n. l. lidem bylanské kultury. 

Muzeum uspořádalo 15 výstav (z toho 2 byly zahájeny loni a 2 pokračovaly do r. 2016) a 8 vernisáží 
výstav. Do muzea přišlo celkem 5 805 osob, z toho 634 navštívilo vernisáže a 963 se účastnilo 
komentovaných prohlídek pořádaných převážně pro školy. 

Bylo prodáno 2 461 vstupenek v hodnotě 38 710 Kč. Od 1. července byly ceny vstupenek 
zdvojnásobeny (do expozic za 20 a 40 Kč), cena rodinného vstupného 60 Kč zůstala nezměněna. Školy 
platily 10 Kč za žáka při doprovodném muzejním programu. V rámci výuky měly místní školy vstup zdarma 
stejně jako návštěvníci Muzejní noci, Svatojánské divadelní pouti, zahájení adventu a vernisáží výstav. 

V Muzeu se konalo 17 svatebních obřadů, ZŠ Kostelní a škola MILLS, s. r. o., zde předaly 
vysvědčení svým absolventům. 

Firma Střechy Karásek Čelákovice vyměnila od 12. května do 5. června střešní krytinu na nádvorním 
objektu výstavní síně; byly také provedeny dílčí opravy krytiny na střeše hlavní budovy a opraveny omítky  
na nádvoří. 

Ředitelem muzea, v němž pracovalo 15 zaměstnanců (12,6 úvazku), byl Mgr. David Eisner  
(příloha č. 58/15). 
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Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace 
V Kulturním domě se konalo mj. 13 plesů, 10 externích divadelní představení, 14 koncertů  

a 14 dětských představení, diskotéky a nedělní odpoledne pro seniory. 176 akcí navštívilo celkem 26 430 
hostů. Pokračoval dramaturgický plán rozšiřování tematického záběru, zvyšování kvality pořadů  
i jejich počtu.  

Z úspěšných externích divadelních představení jmenujme hru „Do ložnice vstupujte jednotlivě“ 
(Lukáš Vaculík a Ivana Andrlová), „Sex pro pokročilé“ (Karel Roden a Jana Krausová), „Můj báječný rozvod“ 
s Eliškou Balzerovou a „V Paříži bych tě nečekala, tatínku“ s Petrem Nárožným. Koncertovali zde kapela 
Wohnout, Vladimír Mišík a Ivan Hlas; Světlana Nálepková vystoupila v muzikálu „Milovat k smrti“  
o Edith Piaf. 

Pod hlavičkou Kulturního domu působil orchestr Veselinka a Divadelní soubor J. K. Tyl, jako nájemci 
zde sídlily Taverna Athény, Textil Vaňous, Autoškola Báša, Matthew Moistner – výuka angličtiny a Helen 
Doron Early English – výuka angličtiny. 

Ředitelem Kulturního domu byl Mgr. Tomáš Staněk (přílohy č. 59 a, b/15). 
 
Divadelní soubor J. K. Tyl 
Premiérou sezony byla pohádka „Jak si Kuba nevzal princeznu“, jejíž provedení na postupové 

přehlídce „Dospělí dětem“ 10. května v Havlíčkově Brodě dostalo doporučení na 34. celostátní přehlídku 
amatérského činoherního divadla pro děti a mládež „Popelka Rakovník“ a ocenění za vzájemnou spolupráci 
na jevišti. Vedle 6 představení této pohádky sehrál soubor ještě 5x pohádku „Sněhová královna“,  
a to v Louňovicích u Mukařova, Mochově, Kosmonosích, Lázních Toušeni, v Praze a v Týnci nad Sázavou. 

Tradičně se herci podíleli na loutkových představeních v ZUŠ Jana Zacha, 2 členové souboru  
se zapojili také do práce v Divadelním souboru při TJ Sokol v Lázních Toušeň. Režii vedla Božena 
Vítovcová, „principálem“ souboru byl Pavel Wieser. 

 
 

SPORT 
 
Čelákovická sportovní, p. o. 
Pod organizaci byly zařazeny Městský bazén, víceúčelové hřiště u Městského bazénu, Městský 

stadion, Minihřiště UEFA na Městském stadionu a Sportovní hala Vikomt. 
Řediteli příspěvkové organizace byli Mgr. Ivana Marešová od 1. července do 13. září  

a Ing. Petr Bambas od 14. září. 
 

Členská základna sportovních klubů k 31. 12. 2015 (dle informací klubů žádajících o dotaci 
v roce 2016): 

 do 19 let dospělí celkem 
TJ Spartak Čelákovice 274 267 541 

aerobik 6 1 7 
atletika 185 12 197 
box 1 9 10 
kopaná 19 2 21 
kulturistika 0 47 47 
nohejbal 15 44 59 
sport pro všechny 4 50 54 
stolní tenis 15 30 45 
šachy 28 13 41 
turistika 1 49 50 
volejbal 0 10 10 

SK Union Čelákovice 182 128 310 
Tenisový klub Čelákovice, spolek 68 113 181 
Volejbalový sportovní club Čelákovice 66 114 180 
SK karate Dragon Čelákovice, z. s. 122 13 135 
20 217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice 11 10 21 
Basketbal Čelákovice, o. s. 99 38 137 
Orka florbal, z. s. 381 64 448 
FBC Čelákovice, o. s. 69 38 107 
1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 30 62 92 
Celkem 1 302 847 2 149 
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1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 
Členové klubu symbolicky odemkli Labe 18. dubna pro novou sezonu a zamkli ho 6. listopadu. 
I letos mladí vodní motoristé bodovali na evropském a světovém šampionátu: Formula Future, 

kategorie M 5: Zdeněk Hlaváček 2. místo na Mistrovství ČR; v italském městě Stressa získal 4. místo  
na Mistrovství Evropy a 2. místo na Mistrovství světa; Formula Future, kategorie M 4: Matěj Petržel se stal 
mistrem České republiky, na Mistrovství Evropy 6. místo a na Mistrovství světa 3. místo. V téže kategorii 
vybojoval Milan Chyba 3. místo na Mistrovství ČR; Formula Future, kategorie M 3: Ondřej Jetel 4. místo  
na Mistrovství ČR; Formula Future, kategorie M 1: Viktorie Satýnková 8. místo na Mistrovství ČR; Formula 
Future, kategorie M 0: Daniel Pařez 1. místo na Mistrovství ČR. 

Vodácké družstvo žáků (Škorpióni) vyhrálo Český pohár a na Mistrovství ČR bylo třetí. Juniorky 
získaly ve smíšení posádce s KV Sandberk 2. místo v Českém poháru a rovněž tak na Mistrovství ČR. 

Potápěči se vydali zkoumat podmořský svět u italského ostrova Elba. 
Veronika Pařezová a Michal Marvánek se stali trenéry české reprezentace. 
Předsedkyní klubu byla Veronika Pařezová. 
 
20217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice 
Pracoval zde kroužek dospělých modelářů s 10 členy a kroužek dětí s 11 členy. Děti vyrobily  

12 jednoduchých modelů, 3 polomakety na gumu a 4 rádiem řízené modely s elektrickým motorem. Klub 
využíval letiště u Semic, modely a dílnu předvedl veřejnosti při Muzejní noci a Pouťových slavnostech. 

Předsedou spolku byl Vojtěch Skála.  
 
Basketbal Čelákovice, o. s. 
Bývalá ligová hráčka a reprezentantka Michaela Uhrová vedla již tradiční dětskou přípravku. Muži 

obsadili v I. třídě krajského přeboru 12. místo a ženy 2. místo. 
Předsedou sdružení byl Ing. Jan Marek. 
 
FBC Čelákovice, o. s. 
Muži obsadili 8. místo v Pražské a Středočeské lize mužů, skupině B. Předsedou klubu byl Tomáš 

Holcman. 
 
„Občanské sdružení míčových kouzelníků“ 
Spolek uspořádal nohejbalový turnaj pro 24 trojic, nohejbalový turnaj dvojic a beachvolejbalový 

turnaj pro 20 čtveřic, kromě toho také ples v Kulturním domě a dětský den. 
Předsedou sdružení s 24 členy byl Daniel Nejman. 
 
Orka florbal, z. s. 
A-tým mužů obsadil 4. místo v 3. nejvyšší soutěži – Národní florbalové lize, západní divizi. Junioři 

skončili desátí v 2. juniorské lize, dorostenci také desátí v 1. dorostenecké lize, starší žáci A obsadili  
až 13. místo v Pražské a Středočeské lize. 

Předsedou klubu byl Michal Novotný. Akce klubu pro veřejnost jsou popsány v měsíčních zápisech. 
 
SK karate Dragon Čelákovice, z. s. 
Na Grand Prix Hradce Králové, největší mezinárodní soutěži v ČR, získal tým Dragon ve složení 

Daniel Brejcha, Jan Pajkrt a Matěj Lippert 2. místo. Z červnového Mistrovství Evropy v Belgii se vrátili  
4 mistři: Nikola Kunertová, Vladimír Fafek a Jan Řápek v kata a David Soběslavský v kumite. Na Euro Grand 
Prix Plzeň se klub umístil mezi 119 týmy na 10. místě. Na Mistrovství ČR FSJA v České Lípě, jehož  
se účastnilo 23 klubů, získal Dragon 49 medailí, a stal se tak nejúspěšnější klubem mistrovství. Celkově byl 
Dragon 11x nejúspěšnějším klubem soutěže a jeho závodníci získali 21 titulů mistrů ČR (příloha č. 60/15). 

Činnost zahájil nový oddíl Karate For Life určený pro dospělé, který se věnuje karate a pouliční 
sebeobraně. 

Předsedou klubu byl Martin Brejcha. 
 
SK Union Čelákovice 
A-mužstvo mužů s trenérem Radkem Skuhravým obsadilo v sezoně 2014/2015 13. místo mezi  

16 kluby Středočeské I. A třídy (bilance: 7-4-19, 25 bodů, skóre 54:83). Střeleckými rekordmany byli Jiří 
Dalekorej (na podzim 8 branek) a Petr Pánek (na jaře 5 branek). 

Dorost trénovaný Miroslavem Šipčiakem obsadil ve Středočeské I. A třídě výborné 2. místo, 
nejúspěšnější střelec Břetislav Vacek dal v jarní části 14 branek. Starší žáci vedeni trenérem Petrem 
Kujalem skončili v Krajském přeboru na 5. místě a mladší žáci, vítězi Mělnické zimní ligy, skončili s trenérem 
  



32 

Radkem Skuhravým na 8. příčce Krajského přeboru. Starší přípravka „A“ vedená Radkem Skuhravým  
a Antonínem Lopatářem získala 2. místo ve středočeském finále. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s. (dříve Aerobic Studio Čelákovice, o. s.) 
Nela Vohradská se stala juniorskou mistryní ČR v kategorii Soutěžní Aerobic Master Class. Markéta 

Linhartová se v ženské kategorii zúčastnila Mistrovství světa 1. – 5. prosince na Martiniku. 
Akademie se zapojila do celostátního projektu Děti na startu zahrnujícího všeobecnou sportovní 

přípravu 4 – 9letých dětí formou 60minutového cvičení 1x týdně. 
Hlavní trenérkou byla Vlaďka Barešová. 
 
Sportovně střelecký klub Čelákovice, z. s. 
5. ročník Memoriálu Mirka Henyše, klubový závod konaný 9. května, zahájil čestným výstřelem 

starosta města. Nejlepšími střelci v závodě náročném na střídání druhů zbraní, byli Ing. Pavel Dadák,  
Jiří Novotný a Pavel Jireš. Klub uspořádal 8 kol Čelákovického poháru v Lidové obranné střelbě. 

V rámci péče o materiální vybavení střelnice byla položena nová podlaha buňky pro kovové terče, 
navýšeny některé valy a zahájeno zvyšování valu v prostoru pravého remízku. 

Střelnice sloužila také k výcviku příslušníků Armády České republiky, Policie České republiky  
a Městské policie Čelákovice. Neděle byla vyhrazena stále rostoucímu počtu ostatních zájemců. 

Předsedou spolku s 39 členy byl Pavel Burian (příloha č. 61/15). 
 

TJ Spartak Čelákovice 
Předsedou jednoty byl Ing. Jaroslav Ryneš. 
 
Oddíl atletiky 
Na Středočeských přeborech jednotlivců v hale na Strahově 10. – 11. ledna skočila Pavla 

Cabrnochová (ženy) 159 cm do výšky a získala stříbro. Nikol Bafoe běžela ve vítězné štafetě 4 x 200 m  
a Adam Raška byl druhý v běhu na 60 m časem 8,47 s. Nikol Bafoe doběhla v téže disciplíně třetí v čase 
8,20 s. Předsedou oddílu byl Ing. Jaroslav Ryneš. 

 
Oddíl nohejbalu 
A-tým se udržel v extralize mužů, B-tým hrál ve skupině A 2. ligy mužů a C-tým získal 3. místo 

v krajské soutěži. A-tým žen skončil druhý v Poháru žen Českého nohejbalového svazu a dorostenci  
Jiří Jiránek, Martin Strniska a Erika Čapková získali na Mistrovství ČR zlato v trojicích. 

Čelákovický hráč Lukáš Souček byl členem vítězného družstva českých reprezentantů v „trojkách“ 
na Mistrovství světa juniorů 12. října v Kluži (Rumunsko). 

Na turnaji Poslední smeč v prosinci postoupila trojka Martin Flekač, Lukáš Souček a Vojtěch Holas 
do finále mezi 5 nejlepších mužstev.  

Svépomocí byl vybudován druhý antukový kurt, Michal Doucek se stal trenérem juniorské 
reprezentace. Předsedou oddílu byl Martin Spilka. 

 
Oddíl turistiky 
Oddíl organizoval tradiční čelákovické pochody – Tříkrálový pochod a Pochod jarní přírodou.  
42 sobot a týden společné dovolené byly věnovány pochodům. Z nových jmenujme Ze Zbraslavi  

na Zbraslav, Skalsko – Bezděz nebo Pražské pivovary a hospůdky. S turistickou sezonou se členové 
rozloučili opékáním buřtů v Braniborské jeskyni. Týdenní dovolenou strávilo 37 turistů v hotelu Jehla  
ve Žďáru nad Sázavou a podnikalo pochody do blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Oddíl měl 64 členů, z toho 47 žen, 53 turistů byli důchodci. V čele sedmičlenného výboru stál 
František Musílek, jenž letos oslavil sedmdesátiny (příloha č. 62/15). 

 
Oddíl stolního tenisu 
V kategorii dospělých hrály týmy A a B v okresním přeboru 1. třídy. V kategorii starších žáků v divizi 

Středočeského kraje získal Daniel Paál 2. místo, v kategorii mladších žáků Jakub Šnajdr 3. místo. 
Z okresního přeboru Praha-východ si starší žáci odvezli 3. místo v dvouhře, 2. místo ve čtyřhře a 3. místo  
ve smíšené čtyřhře. Předsedou oddílu byl Ing. Karel Matouš. 

 
Oddíl šachu 
Družstvo A dospělých uspělo v regionálním přeboru a postoupilo do krajského přeboru, družstvo B 

postoupilo do regionálního přeboru. V klubovém přeboru v klasickém šachu zvítězil Petr Tichý. 
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7 nejmladších hráčů se poprvé účastnilo Mistrovství ČR nejmenších dětí 30. – 31. května 
v Klatovech, kde Tomáš Sedmihradský (*2008) obsadil 40. místo z 58. 

Pokračovaly přednášky Roberta Kubíčka o slavných šachistech každý 3. čtvrtek v měsíci. Oddíl 
připravil spolu s MDDM 2 kola akce „Šachy v přírodě“. Předsedou oddílu byl Ing. Petr Kopecký. 
 

Tenisový klub Čelákovice, spolek 
Mladší žáci hráli jednu sezonu v nejvyšší republikové soutěži „Junior Tour o putovní pohár prezidenta 

ČTS, Středočeská skupina“. Umístili se na 7., předposledním místě, a tak se s touto soutěží rozloučili. Starší 
žáci získali v krajské soutěži II. třídy 2. místo stejně jako dospělí v III. třídě krajské soutěže. Dorostenci 
obsadili 8. místo v II. třídě krajské soutěže. Mimo soutěže, z radosti z pohybu, hrálo rekreačně 6 členů 
starších 73 let (nejstarším aktivním hráčem byl Ing. Rudolf Rikl). 

Výraznými osobnostmi byli starší žáci Martin Modrák, Štěpán Fišer a mladší žákyně Vanessa 
Hozmanová. Martin hrál v turnajích 2x ve finále a 2x v semifinále, Štěpán držel 200. místo na celostátním 
žebříčku, Vanessa vyhrála turnajovou čtyřhru a 2x se dostala do finále čtyřhry a byla na 95. místě 
celostátního žebříčku mladších žákyň. 

Ani letos nechyběl prázdninový tábor připravený manželi Michelčíkovými, jehož se zúčastnilo 70 dětí 
za trenérského vedení Barbory Špičanové. 7. září se konal 15. ročník Memoriálu Ládi Pánka, klubového 
turnaje čtyřher, za účasti 34 dvojic. Zvítězili Miroslav Kodera a Petr Mašek. 

Spolek uspořádal 2 krajské turnaje mládeže a otevřel další ročník tenisové školičky pro děti od 7 let. 
Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice 
Muži zvítězili v Krajském přeboru II. třídy, skupině A, ženy v téže soutěži skončily čtvrté. Kadetky 

obsadili v krajském přeboru 8. místo a starší žákyně 12. místo. Klub pronajímal svůj areál Na Nábřeží 
k soustředění např. Kometě Praha a klubu Volleyball Nymburk; své akce zde pořádalo také „Občanské 
sdružení míčových kouzelníků“. 

Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 
 
Městský bazén 
Bazén sloužil pro individuální i organizované plavání – kurzy zde pořádaly mateřské a základní 

školy, mateřská centra; své hodiny plavání měli zdravotně postižení a senioři. Byl obnoven aquaaerobic. 
Vstupné pro dospělého činilo 69 Kč/hod., pro děti do 15 let a důchodce 59 Kč/hod., permanentka  

na 20 vstupů pro dospělého stála 1 000 Kč. Bazén byl pro veřejnost otevřen 43 hodin týdně, letní odstávka 
trvala od 1. července do 23. srpna. Bazén zajišťoval také využívání hřiště s umělým povrchem. 

Vedoucím bazénu byl do února Mgr. Miloš Bukač, v březnu zodpovídal za provoz bazénu starosta 
města a od 1. dubna do 30. června byla vedoucí bazénu Mgr. Ivana Marešová (příloha č. 63/15). 
 

Městská sauna 
Provozní doba sauny činila 49 hodin týdně bez omezení vstupu a 13 hodin jen pro ženy. Od ledna  

do května jí využilo asi 4 000 návštěvníků, v prosinci asi 1 000 návštěvníků. Sauna prošla od 1. června  
do 1. prosince rekonstrukcí: vznikly nové interiéry, posezení s občerstvením, nově upravená zahrada  
a prohřívárna pro 25 osob v saunové zahradě. Novinkou se od prosince staly sobotní večerní „ceremoniály“. 
Provozní doba byla od prosince rozšířena o 3 hodiny společného saunování s dětmi v sobotu dopoledne. 
Vstupné činilo 155 Kč pro dospělého a 115 Kč pro děti, občany se ZTP a seniory. 

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

Fireball 4 cenná umístění: 2. místo v závodě O krále Šumavy na Lipně v rámci Poháru ČR (27 lodí),  
29. místo na Mistrovství v Pwllheli ve Walesu 23. – 28. srpna (107 lodí), 5. místo na Mistrovství ČR  
na Nových Mlýnech 25. – 28. září (43 lodí) a 2. místo na Mistrovství Slovinska v Portoroži. V Poháru ČR  
se posádka celkově umístila na výborném 5. místě mezi 48 posádkami. 

 
 

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ 
 
ANO 2011 
Místní organizace politického hnutí ANO 2011 byla v Čelákovicích založena na počátku roku 2014. 

V roce 2015 měla 4 členy, jejím předsedou byl Martin Rych. V obecních volbách v roce 2014 byli za volební 
stranu ANO 2011 zvoleni 3 zastupitelé, kteří se také stali členy Rady města.  
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Česká strana sociálně demokratická 
Městská organizace měla 19 členů a byla jednou z největších v okrese. V zastupitelstvu 

spolupracovala s koalicí, její členové působili ve finančním i kontrolním výboru a v dozorčí radě společnosti 
Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o. 

Předsedou městské organizace byl zastupitel Petr Bařina. 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Veřejné akce městské organizace jsou zachyceny v měsíčních zápisech (oslava MDŽ, Svátku práce, 

osvobození, dětský sportovní den aj.).  
Městská organizace, jedna z nejpočetnějších v okrese Praha-východ, měla na konci roku 47 členů. 

Jejím předsedou byl Vladimír Duník, jenž se spolu s Jiřím Andělem stal členem okresního výboru KSČM 
(příloha č. 64/15). 

 
Občanská demokratická strana 
Místní sdružení mělo 15 členů, z toho 5 seniorů, a jeho předsedou byl Ing. Josef Pátek, jenž byl také 

místopředsedou oblastního sdružení Praha-východ. Člen rady místního sdružení Aleš Kužílek byl členem 
oblastní rady. Vzhledem k výraznému volebnímu vítězství v obecních volbách v r. 2014 zasedlo 5 členů 
místního sdružení v Zastupitelstvu města a 3 členové byli zvoleni do Rady města (příloha č. 65/15). 

 
TOP 09 
Na volebním sněmu 31. května byl předsedou znovu zvolen Tomáš Janák a místopředsedou Milan 

Tichý, jediný člen Zastupitelstva města za TOP 09. Tomáš Janák byl zároveň místopředsedou regionální 
organizace a Milan Tichý členem regionálního výboru strany. Místní organizace spolupořádala Na Statku 
tradiční hudební festival StatekFest, masopustní a velikonoční oslavy a vinobraní. 

 
Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté 
Městská organizace SNK-ED pozastavila v roce 2015 svou činnost. 

 
 

CÍRKVE 
 
Církev římskokatolická 
K duchovnímu životu farnosti patřily nedělní bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie s účastí 

90 – 100 osob, dále v Přerově nad Labem (v sobotu večer) a v Nehvizdech, jednou měsíčně odpoledne  
ve Vyšehořovicích. V celé farnosti se obřadů účastnilo 200 – 250 lidí. Nově byly zavedeny agapé (nedělní 
setkání na faře), konaly se 3 farní dny, probíhala školní i farní výuka náboženství (58 žáků), biblické hodiny, 
katecheze mládeže i dospělých, scházely se hudební kroužky pro děti. 

Ve farním obvodu byly vypraveny 2 pohřby, pokřtěno bylo 18 lidí (z toho 5 dospělých), kněz 
navštěvoval týdně kolem 15 nemocných farníků. 

Od února pracovaly dva poradní orgány kněze, farní rada pastorační a farní rada ekonomická – ta  
se starala o hospodaření farnosti a o smluvní vztahy s nájemci polí a zahrádek. Farnost převzala 
hospodářský objekt a zahradu užívanou dosud základní organizací Českého svazu chovatelů; v létě se zde 
konaly dětské příměstské tábory. Farnost podporovala 2 indické děti v projektu Adopce na dálku. 

Významným počinem byla výmalba a očištění mobiliáře kostela Nanebevzetí Panny Marie 
provedené místní firmou Tichý a spol., s. r. o., za spolupráce historika Jaroslava Špačka a malíře  
a restaurátora Pavla Rybky. 11. října vysvětil výmalbu a konsekrační kříže výmalby arcibiskup pražský  
J. Em. Mons. Dominik kardinál Duka, OP. 

Duchovním správcem čelákovické farnosti byl R.D. JCLic. Mgr. Mikuláš Uličný, MBA (příloha  
č. 66/15). 

 
Církev československá husitská 
Rok 2015 byl nazván Husovým rokem a bohoslužebná i kulturně-společenská činnost sboru  

se vztahovala k jeho odkazu. 
K duchovní činnosti patřila vedle nedělních a svátečních bohoslužeb setkání dětí, mládeže, biblické 

hodiny, klub seniorů a pěvecký sbor. Konaly se 2 křty. Farářka Ing. Mira Poloprutská se v květnu zúčastnila 
jako hlavní koordinátorka mezinárodní konference Ekumenického fóra křesťanských žen, na níž se podíleli 
také manželé Špakovi, a manželé Poloprutských se v srpnu jako pořadatelé zúčastnili mezinárodní 
konference IEF k Husovu roku na téma „Žít v pravdě“. 22. listopadu byla jáhenka Zdeňka Švarcová 
vysvěcena na kněze při obřadu vedeném ThDr. Davidem Tonzarem, biskupem pražským. 
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Sbor byl zapojen do ekumenického života čelákovických křesťanských církví – v březnu organizoval 
Světový den modliteb a podílel se na tradiční květnové Noci kostelů. 

Pro děti bylo uspořádáno výtvarné odpoledne na Zelený čtvrtek a 3. – 7. srpna již šestý farní 
příměstský tábor na téma Husův rok. V prosinci se ve sboru konala dobročinná sbírka na podporu Církevní 
mateřské školy Směrovka v Hostivici. 

10. června byly osazeny lavičky u Husova kamene a zahájena oprava fasády na západní (pravé) zdi 
sborové budovy. 

Farářkou 204členného sboru byla Ing. Miroslava Poloprutská, pastorační asistentkou Anna Radová, 
DiS., a duchovní Mgr. Jana Špaková. Předsedkyní rady starších byla Libuše Bartošová (příloha č. 67/15). 

 
Církev bratrská 
Nedělních bohoslužeb se účastnilo 50 – 60 návštěvníků včetně dětí. K duchovní činnosti patřily dále 

nedělní škola pro děti, tzv. besídka, čtvrteční hodiny biblického studia, schůzky mládeže, schůzky dorostu, 
poslední čtvrtek v měsíci společný večer modliteb a chval s dospělými a s mládeží, každý druhý pátek 
setkávání maminek malých dětí. 

Sbor se dlouhodobě zabýval náhradní rodinnou péčí, organizoval přednášky a besedy. Letos přibyla 
ve sboru další rodina s dítětem v pěstounské péči; celkem byly ve sboru 4 rodiny s 6 dětmi v adoptivní nebo 
pěstounské péči. V pondělí pracoval nízkoprahový klub pro děti s písničkami, zábavním programem  
a angličtinou. 

Každou 5. neděli v měsíci zůstávaly rodiny po bohoslužbě na tzv. sborovém dni se společným 
obědem a následným programem, v létě strávily společnou dovolenou v Plasnici v Orlických horách.  

Nejvýznamnější benefiční akcí bylo srpnové „Umění v parku“ v Lázních Toušeň (blíže viz zápis  
za srpen).  

Stavba sborového domu, projektovaného renomovaným architektem prof. Ing. arch. Ladislavem 
Lábusem, v Palackého ul. naproti nádraží pokročila, na konci roku byl již vybudován suterén a 1. nadzemní 
podlaží.  

Sbor s 48 členy vedlo 5členné staršovstvo zvolené v březnu 2013 na čtyřleté období (Marshall  
T. Brown, Ph.D., Mgr. Luboš Dörfl, Ing. Marek Kořínek, Petr Luhan, DiS., a Bohuslav Starosta). 
Administrátorem sboru byl Marshall T. Brown, jenž letos mj. vzdělával pastory v Keni a Etiopii (příloha  
č. 68/15). 

 
 

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ A DALŠÍ ORGANIZACE 
 
Osadní výbor Sedlčánky 
Uskutečnil 12 plánovaných akcí, 2 veřejné besedy a připravil 2 brigády. V měsíčních zápisech  

jsou zachyceny oslavy masopustu, dětský sportovní den, setkání rodáků, vzpomínka na prázdniny  
a rozsvícení vánočního stromu, dále se konaly např. jarní sousedský ples, pálení čarodějnic, setkání  
se seniory a lampionový průvod. Předsedou 7členného výboru byl Petr Kabát. 

 
Osadní výbor Záluží 
V květnu připravil setkání žen s hudbou, počátkem června dětský den s ukázkou zásahu Policie ČR 

a hasičskou pěnou. Předsedou 5členného výboru byl Roman Přívozník. 
 
Spolek Dělnické domky 
Spolek registrovaný 1. července vznikl s cílem zlepšit úroveň bydlení obyvatel 8 domků  

č. p. 292 – 299 v Křižíkově ul. u Kovohutí, tzv. dělnických domků, především prosazením změny územního 
plánu a přeřazením oblasti z průmyslové do obytné zóny. Tato změna by měla umožnit vybudovat zde sítě, 
chodníky, veřejné osvětlení a rekolaudovat stavby. Spolek rovněž usiloval o získání městských pozemků  
pod domy do vlastnictví obyvatel. 

Předsedkyní spolku byla Bc. Andrea Pencová, DiS. 
 
Čelákovice byly členem Místní akční skupiny Střední Polabí, o. s., zahrnující 13 měst, městysů  

a obcí asi se 40 tis. obyvateli, 2 školy, 9 podnikatelů, 6 fyzických osob a 27 právnických osob. 
 
Mateřské centrum Čelákovice 
K pravidelným programům patřilo malování, zpěv, hudební škola Yamaha, tanec pro těhotné, tanec 

maminek s miminky, cvičení v těhotenství a kurz předporodní přípravy, kosmetika a líčení, zdravé hubnutí, 
besedy s odborníky na téma zuby a seminář o první pomoci dětem. MC uspořádalo 10 dětských divadelních 
představení a 2 bazary dětských potřeb. Pevné místo v kalendáři centra měly říjnové „Velké závody pro malé 
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děti“ na odrážedlech, kolech a koloběžkách v Sadech 17. listopadu, listopadový lampionový průvod  
a přespání dětí v centru s noční procházkou městem. 

V úterý a ve středu byla k dispozici Miniškolka – krátkodobé hlídání dětí, jež využívalo 8 – 12 
maminek. V MŠ Rumunská a MŠ J. A. Komenského vedlo centrum kurzy cvičení na overballech.  

Pracoval Klub rodičů dvojčat a vícerčat a Klub rodičů dětí s poruchou autistického spektra. 
Tučňákova půjčovna umožnila rodičům využít mj. kojeneckou váhu, cestovní krosnu, šátek nebo rodinnou 
vstupenku do Botanicu v Ostré a do Botanické zahrady hl. m. Prahy. 

Statutárními zástupci spolku byly členky rady Monika Žatečková, Ivana Turinská a Jana Krejčí 
(příloha č. 69/15). 

 
Rodinné centrum ROUTA, z. s. 
Od léta sídlilo v domě s dvorkem a zahradou v Sedláčkově ul. č. p. 107. 
Celoroční dětský program zahrnoval mj. akci „Skáču dobře, skáču rád“ na skákacích hradech  

a skákadlech ve sportovní hale Vikomt, dubnovou výpravu za čelákovickými upíry, plavání s klubem 
Tučňáčci a vesmírný bál v maskách „Pohádková vesmírná expedice“ v Kulturním domě. Angličtinu vedl rodilý 
mluvčí a lektoři z jazykové školy Carpinus. Nově bylo v září otevřeno Taneční studio ROUTA pro děti od 3 let. 
Spolek připravil letní týdenní tábor v Poniklé pro 46 dětí s dětskou vesmírnou expedicí, 6 tematických 
příměstských táborů pro 105 dětí a 3 týdenní pobyty v Harrachově pro rodiče s dětmi. 

Konaly se odborné semináře, víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny a semináře k logopedii, 
k dispozici byla poradna dětské psycholožky, pracovaly Klub tisícerých aktivit a Klub náhradních rodin 
poskytující poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.  

V prosinci byl ukončen projekt „ROUTA – útočiště pro rodiny z Polabí“, jehož aktivity byly podpořeny 
z dotačního programu MPSV Rodina a ochrana práv dětí. Zahrnoval semináře, poradenství, provoz klubu 
rodičů, práci s osvojitelskou rodinou a provoz informačního centra pro rodiny z Polabí. Byl zahájen nový 
projekt „Routa je tu i pro vás!“ z téhož dotačního programu zaměřený na terénní setkávání s rodinami, 
sociálněprávní poradenství, klub dětí a vzdělávací semináře. 

Předsedkyní spolku byla Mgr. Vratislava Tomášková (příloha č. 70/15). 
 
Respondeo, z. s. 
Nestátní nezisková organizace se sídlem v Nymburku poskytovala služby lidem ve složité životní 

situaci, z níž sami nenašli východisko, na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a důvěrnosti. 
V Čelákovicích poskytovala 2 sociální služby: odborné sociální poradenství (každou první středu v měsíci  
od 13 do 17 hodin v budově radnice) a terénní intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. 
Rady, informace a pomoc poskytovala především v oblastech ochrany spotřebitele, trestního řízení, bydlení, 
pracovněprávních vztahů, občanskoprávních a majetkoprávních vztahů. 

V roce 2015 navštívilo poradnu 41 klientů (24 žen, 16 mužů a 1 skupina), nejvíce byly zastoupeny 
věkové kategorie 41 – 50 let a nad 60 let. Nejvíce dotazů se týkalo rodinných a mezilidských vztahů, 
občanskoprávních vztahů, exekuce, insolvence a zadlužení. 

Město poskytlo sdružení dotaci ve výši 40 tis. Kč na projekt „Občanské poradenství jako nástroj 
prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích v roce 2015“ (příloha č. 71/15). 
 

Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s. 
Středisko se skládalo z oddílů benjamínků (7 dětí), vlčat (20 chlapců 6 – 11 let), světlušek (9 dívek  

6 – 11 let), skautů (21 chlapců 11 – 15 let), skautek (21 dívek 11 – 15 let); mládež od 15 do 26 let se dělila  
na rovery a rangers (17 chlapců a dívek), 13 dospělých si říkalo oldskauti. Ve středisku žilo celkem  
87 mladých do 19 let a 21 starších. 

Kromě četných krátkých výprav uspořádali skauti letní tábor mladších dětí u obce Rybníky u Dobříše 
inspirovaný seriálem Pán času, tábor skautek u Bezdružic a starší skauti se vydali  
na slovensko-polsko-ukrajinské pomezí.  

V soutěžních kláních uspěli členové střediska např. v dubnu v lanovém centru v Praze-Vysočanech, 
kde byli skauti první a skautky třetí. 25. dubna se pod Kunětickou horou konal tradiční ALKO – závod 
s hliníkovou koulí. Naši skauti přivezli 43 kg hliníku a v závodě získali tři první a dvě druhá místa.  
5. – 7. června se dívčí družina Ještěrek, vítězky své kategorie v okresním kole, zúčastnila krajského kola 
Svojsíkova závodu. 

28. července – 8. srpna se konalo světové jamboree v Japonsku, v prefektuře Jamaguči. Mezi  
300 českými účastníky byli členové střediska Klára Janáčová, Michael Kopecký a Václav Janáč. 

Rok byl tradičně zakončen 19. prosince ozdobením stromku pro lesní zvěř, vystoupením v Kulturním 
domě a besídkou v klubovně. 

V čele 9členné střediskové rady byl vůdce střediska Jaroslav Rada, DiS. (příloha č. 72/15). 
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o. s. Sojka – spolek mladých 
Spolek se zaměřoval na pěstování česko-německých vztahů, bourání předsudků a stereotypů  

o druhém národě a na navazování kontaktů mladých lidí převážně pořádáním společných dvojjazyčných 
táborů. Připravil dvoutýdenní letní tábor Gaisthal Klassik pro děti od 13 do 16 let na téma „Město Gaisthal“ 
(účastnilo se 29 Čechů a 17 Němců) a týdenní letní tábor Gaisthal Junior pro děti od 8 do 12 let na téma 
„Petr Pan“ a také týdenní velikonoční tábor v Libé u Chebu pro 10 – 16leté. Účast na seminářích JAPA 
zdokonalovala jazykovou úroveň členů a vzdělávala účastníky v oblasti práce s mládeží na mezinárodní 
úrovni. Sdružení vydávalo časopis „Zobák dokořán“. 

Předsedou spolku se 119 členy, z toho 62 mladšími 19 let, se letos stal David Šimek z Brna. 
 
Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 
Výjezdová jednotka vedená Jiřím Hanzlem měla 24 členů; její 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 k 75 případům, z toho k 34 požárům a 13 dopravním nehodám. Sbor měl 2 cisternové 
automobilové stříkačky, 1 vozidlo s výsuvným žebříkem, 2 technická vozidla a motorový člun. Hasiči se školili 
u profesionálů ve Staré Boleslavi a v Mladé Boleslavi, v Milovicích se cvičili při vyhledávání osob v troskách 
výškových budov. Při taktickém cvičení byla z okna Základní školy Kostelní evakuována celá třída. 

Sbor vykonával preventivní dohled při veřejných akcích, předvedl činnost hasičské techniky, 
hasičskou zbrojnicí provedl děti z mateřských a základních škol. I letos uspořádal srpnový 2týdenní tábor 
v Miličíně, tentokrát s názvem „Putování časem“. 

V Mukařovském uzlování byli dorostenci čtvrtí, v jarní části hry Plamen v Hrusicích získali mladší 
žáci 6. a starší žáci 5. místo. Dorostenci zvítězili v soutěži o Maxíkův pohár v Brandýse nad Labem  
a 2. místo vybojovali v soutěži O pohár starosty Okresního sdružení hasičů Praha-východ v požárním útoku. 
Výsledky Memoriálu Ladislava Báči viz v zápise za duben. 

Na konci roku měl sbor 117 členů, z toho 44 mužů, 44 žen a 29 dětí. Vedoucími oddílu mládeže byly 
Martina Tomečková a Jana Krejčí, starostou sboru byl Miloš Fridrich. 

 
AKTRA.cz, z. s. 
Spolek se zaměřoval na mimoškolní sportovní a estetickou výchovu. Vedle cvičení na gymnastickém 

nářadí nabízel od podzimu také výuku hry na klavír a na flétnu. 
Předsedkyní spolku byla Zuzana Prokopovičová. 
 
Klub přátel Jana Zacha, o. s. 
Občanské sdružení organizačně a finančně zajišťovalo veřejná vystoupení žáků Základní umělecké 

školy Jana Zacha, např. loutková představení v ZUŠ, Svatojánskou divadelní pouť ve tvrzi, vystoupení žáků 
tanečního oboru v Kulturním domě, soustředění tanečního oboru, vystoupení při vítání občánků. Sdružení 
také financovalo návštěvy žáků ZUŠ na koncertech a divadelních představeních profesionálních souborů. 

Předsedkyní sdružení se 7 členy byla Milena Nespalová, jednatelem sdružení byl Pavel Lhoták. 
 
Spolek pro varhanní hudbu, o. s. 
Spolek pořádal koncerty (popsány v měsíčních zápisech), pečoval o varhany v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie a podporoval amatérskou hudební činnost především dětí a mládeže. Uspořádal 2 exkurze 
k památným varhanám, a sice v Týnském chrámu v Praze a v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku. 
Významným krokem při postupné rekonstrukci varhan byla demontáž starého vzduchovodu a zabudování 
nového ventilátoru provedené varhanářem Janem Otcovským. 

Předsedkyní spolku s 24 členy se letos stala dosavadní místopředsedkyně MUDr. Michaela 
Petišková (příloha č. 73/15). 

 
Spolek přátel čelákovického muzea 
Spolek připravil ve spolupráci s Městským muzeem celkem 17 programů, z toho např. 8 koncertů,  

1 přednášku, 1 literární pořad a 3 večery s promítáním Toulek Polabím s celkovou účastí 570 návštěvníků  
a vstupným ve výši 50 Kč. Osmé Pouťové oslavy navštívilo asi 800 osob. Tyto akce jsou popsány  
v měsíčních zápisech. Spolek koupil ozvučovací aparaturu, prodal 23 svazků Kroniky města Čelákovic I a II 
a 100 ks pohlednic. 

Spolek měl na konci roku 66 členů, z toho 49 místních; další členové bydleli mj. v Praze (6), 
Mochově (3), Lázních Toušeň (2). V čele 7členné správní rady stál předseda Petr Polnický. 
 

Okrašlovací spolek čelákovický 
Spolek pečoval o čistou tvář města několika aktivitami: 19. července posekali členové část 

zanedbaného sadu Višňovka (asi 600 m jihovýchodně od čerpací stanice na Mochovské ul.) a ve spolupráci 



38 

s Technickými službami provedli 3 úklidové akce: 18. dubna v Sadech 17. listopadu, 13. června  
u hypermarketu TESCO a 18. října spolu se Spolkem Dělnické domky u bývalých Kovohutí. Akci podpořil 
Český svaz ochránců přírody v rámci kampaně Ukliďme svět!. Spolku bylo uděleno čestné uznání 
Středočeského kraje, protože mu těmito aktivitami pomohl k získání ocenění „Kraj, který prokoukl“ uděleného 
Českým svazem ochránců přírody. Byly uspořádány také 2 exkurze za čelákovickými stromy, a to 4. června 
(v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje) a 18. října. K výsadbě stromů v lokalitě Na Vinici viz zápis 
za listopad. 

Spolek se angažoval ve správních řízeních při záměru výstavby kompostárny u Sedlčánek,  
při záměru prodloužit termín náhrady mokrých odlučovačů ve slévárně šedé a tvárné litiny TOS-MET 
slévárna, a. s., a při záměru zasáhnout do vývoje skokanů při výstavbě Přístaviště Čelákovice.  

Předsedou spolku s 11 členy byl Ing. Pavel Fišera (příloha č. 74/15). 
 
Dlouhá cesta 
Spolek sdružoval rodiče, jimž zemřelo dítě, a pro další ve stejné situaci připravoval projekty. V rámci 

projektu „Nejste sami“ vyškolil 5 laických poradců, konal se rekondiční víkend ve Velkých Karlovicích pro 25 
zájemců a svépomocné setkání v terapeutické dílně v Praze-Bohnicích. V projektu „Barevný anděl“ spolek 
finančně podpořil proměnu 4 sourozeneckých pokojů. Spolek pořádal tradiční pochody, např. Memoriál  
L. Coufalíka v Luhačovicích a Memoriál H. Kubelky v Provodově. 

Spolek pořádal divadelní a hudební benefice, vyškolil 70 zdravotníků v kurzu „Péče o rodiče  
po perinatální ztrátě“ a 50 členů Hasičského záchranného sboru v kurzu „Dobrý posel špatných zpráv“. 

Předsedkyní spolku se 173 členy byla Martina Hráská. 
 
Opři se, o. s. 
Sdružení se zaměřovalo na integraci dětí z dětských domovů do společnosti prostřednictvím 

pohybových aktivit a poznávání zajímavých míst Česka. Pro děti z pyšelského domova organizovalo 
doučování. Děti byly vedeny k dobrovolnickým aktivitám, např. při dětském programu „ZOO Čelákovice“ 
uspořádaném spolu s ROUTOU 20. září v sokolovně (benefiční akce na podporu náhradních rodin a dětí 
z dětských domovů). 

Předsedou sdružení s 13 členy byl Mgr. Petr Matyáš. 
 
czela.net, z. s. 
Počet členů se za rok zvýšil přibližně o 100 a přiblížil se počtu 1 100. Spolek provozoval vlastní 

internetovou síť ve městě a v okolních obcích, posiloval síťovou infrastrukturu a pokračoval v pokládání 
optických kabelů; letos byl dokončen protlak optického vedení pod tělesem železniční trati, což umožnilo 
spojit obě části města optickým kabelem. 

Z „nesíťových“ aktivit spolku jmenujme pálení čarodějnic a společné plavání v Městském bazénu; 
tradiční Czela.fest se letos nekonal. 

Počet členů rady vzrostl o dva a na konci roku jimi byli Matěj Cyrín, Roman Effenberg, Petr Hájek, 
Filip Jirsák, Aleš Kužílek, Vlastimil Procházka a Michal Vondráček. 

 
„Domeček Ve Skále“ 
Sdružení pořádalo folklorní akce k uchování lidových tradic. Oblíbené a hojně navštívené akce jsou 

popsány v měsíčních zápisech (Vinobraní, Advent, Mikulášská nadílka). Spolek také uspořádal Mikulášský 
průvod starou Prahou.  

Předsedkyní 10členného spolku byla Gabriela Rychová. 
 
Český svaz chovatelů, základní organizace Čelákovice 
Římskokatolická farnost Čelákovice dala místní organizaci výpověď z areálu na děkanství, který 

užívala 30 let. Nový areál byl zajištěn s pomocí města Čelákovic, a sice na soukromém pozemku  
ve Stankovského ul č. p. 1774 u bývalé vrátnice TOSu. Původní areál se vyklízel od dubna do 30. září,  
ne všechna zvířata mohla být přestěhována – chov mývalů severních v počtu 6 kusů byl darován Petru 
Matějkovi do Milovic. V novém areálu byla postavena kůlna pro skladování klecí, podlážek ad., první výstava 
se zde konala v září a od října se rozběhly akva-tera burzy a houbařské poradny.  

Novým předsedou místní organizace se 16 členy, z toho 2 mladými do 19 let, se letos stal  
Petr Slovák (příloha č. 75/15). 

 
Sdružení houbařů Čelákovice 
20. ledna byla vyhodnocena fotografická soutěž o nejzajímavější, nejhezčí či nejatraktivnější 

houbokošík loňského roku. 25. dubna byl při vycházce k Mydlovarskému luhu symbolicky otevřen les,  
12. května následovala beseda s Alešem Vítem o tajemných chutích hub v kuchyni, 27. – 28. června zájezd 
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do okolí hradu Bezdězu a v září na Fialník na Sázavě. Zářijová 55. výstava je popsána v měsíčním zápisu. 
21. – 22. října se konala výprava k Černému mlýnu v Českosasku, 27. října přednáška Jaroslava Malého 
z Poděbrad o jedovatých houbách, 17. listopadu soutěž o nejchutnější houby v octovém nálevu, 8. prosince 
beseda o literatuře s houbařskou tematikou a sezona byla ukončena 28. prosince zamčením lesa 
při procházce do Lipovky. 

Sdružení vydávalo elektronický i tištěný občasník „Houbařík“. 
Předsedou sdružení s 64 členy, z toho 5 mladými do 19 let, byl Dr. Vladimír Štibinger.  
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice 
Místní organizace měla 1 272 členů, z toho 126 mladých do 19 let a hospodařila na 89 ha vodních 

ploch. Na zarybnění revíru (Labe, Grado, Výmola a tůně Řehačka, Hrad, Václavka, Byšická, Procházková, 
Labíčko) organizace vynaložila 560 tis. Kč a vysadila mj. na Grado 2 965 kg ryb, z toho 2 700 kg kapra,  
do Labe 1 060 kg kapra a do tůní 6 100 kg kapra. Pro Grado byl zakoupen nový aerátor a pro další tůně 
plovoucí čerpadlo pro okysličování vody; na Gradě byla upravena a vybavena bouda pro ubytování zájemců 
o rybolov.  

Ke společenskému životu organizace patřily akce popsané v měsíčních zápisech – rybářské závody 
na Gradě, výstava v Městském muzeu a den otevřených dveří na parcele U Zdymadel. 

Organizace se mohla chlubit dvěma juniorskými mistry ČR do 15 let a jedním vicemistrem 
v disciplíně LRU feeder.  

15členná Rybářská stráž kontrolovala kromě vlastních ploch také potok Mlynařice. Odebrala  
4 povolenky. 

Předsedou místní organizace byl Jiří Eichler, hospodářem Pavel Jindřich (příloha č. 76/15). 
 

Honební společenstvo Čelákovice 
Honitba Čelákovice byla uznána v r. 1995 a smlouvou byla pronajata Mysliveckému sdružení 

Čelákovice. V r. 2005 byla část pozemků oddělena a převedena do nově vzniklé honitby Nehvizdy. V r. 2012 
byla nájemní smlouva s Mysliveckým sdružením Čelákovice ukončena z důvodu porušování nájemní 
smlouvy nájemcem a Honební společenstvo využívalo honitbu ve vlastní režii. Od r. 2013 stál v čele 
7členného honebního výboru starosta Ing. Jan Bouček (příloha č. 77/15). 
 

Klub kaktusářů Čelákovice 
Měsíční zápisy zachycují 3 přednášky uspořádané pro veřejnost v Městském muzeu. Byly vždy 

doprovázeny miniburzou. Členové klubu se zúčastnili setkání kaktusářů Dračí sluj v Pískové Lhotě, otvírání 
a zavírání sezony v Chrudimi a 2 sympozií v Praze, uspořádali také výstavy v Nehvizdech, Hlavenci  
a Staré Boleslavi. 

Předsedou klubu s 50 členy z Čelákovic, Prahy a středních Čech byl Ing. Zdeněk Červinka, člen 
výboru Svazu českých a slovenských kaktusářů a jeho místopředseda pro Čechy. 

 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice 
K tradičním akcím patřily zájezdy na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích, na výlov rybníků  

do Bohdanče a listopadový společenský večer v Kulturním domě s kapelou Druhej dech Ladislava 
Weyrostka. Výbor základní organizace připravoval od března do září novou smlouvu o pronájmu 
s Římskokatolickou farností Čelákovice, jíž patřily pozemky v osadě č. 3 a zčásti v osadě č. 4. Původní 
požadavek farnosti na nájemné ve výši 28 Kč/m2 se podařilo snížit na 15 Kč/m2. I tak to pro zahrádkáře 
znamenalo asi 10násobné zvýšení nájmu. Smlouva nebyla do konce r. 2015 generálním vikářem 
Arcibiskupství pražského podepsána. 

Základní organizace v čele s předsedou Jaromírem Kurkou měla 218 členů, z toho 206 hospodařilo 
v 9 osadách na 9,4 ha půdy. 

 
Sdružení včelařů Čelákovice 
Veřejné aktivity spolku jsou popsány v měsíčních zápisech. 19 včelařů pečovalo o 122 včelstev  

a za rok vytěžilo 2 463 kg medu (loni 1 576 kg) a 109 kg vosku, jejž většinou zpracovali na výrobu mezistěn 
nových včelstev. Nakoupili 50 matek z ušlechtilých chovů a 14 matek si vychovali sami. Jeden včelař získal  
2 zlaté medaile v celostátní soutěži „Český med“. 
Trvalé hrozbě – varroáze – čelili včelaři jednak zimním ošetřením včelstev aerosolovou technikou, jednak 
nákupem diagnostických pomůcek pro sledování intenzity napadení včelstev. 

Předsedou spolku s 19 členy byl Dr. Vladimír Štibinger, hospodářem Jiří Mrňavý. 
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PŘÍLOHY 
 
1/15 Čelákovicemi prošel masopustní průvod, ZMČ 3/2015 
2 a, b/15 Řemesla Polabí VIII, plakáty 
3/15 Masopustní průvod 2015 v Sedlčánkách, ZMČ 3/2015 
4/15 „Zastavení“. Alice Neugebauerová, výstava pastelů, plakát 
5/15 Reprezentační ples města Čelákovic, plakát, ZMČ 2/2015 
6/15 Velikonoční bříza na náměstí, ZMČ 4/2015 
7/15 Pašijový koncert 29. 3. 2015, plakát 
8/15 Reakce TJ Spartak Čelákovice na článek ve Zpravodaji města z února 2015 str. 5 „Problémy 

s rekonstrukcí atletické dráhy na Městském stadionu“, ZMČ 3/2015 
9/15 50 let Nestorů, ZMČ 3/2015 
10/15 Jízdní řád Polabský motoráček 2015 
11/15 Novou vedoucí Městského bazénu jmenována Mgr. Ivana Marešová, ZMČ 4/2015 
12/15 Den Země 11. 4. 2015, plakát 
13/15 Pocta Ladislavu Weyrostkovi, program koncertu 11. 4. 2015 
14/15 Bleší trh 18. 4. 2015, plakát 
15/15 Sváteční program k 70. výročí ukončení II. světové války, plakát, ZMČ 5/2015 
16/15 Vernisáž Galerie na schodech, ZMČ 6/2015 
17/15 Výstava „Malý salón 2015“, pozvánka 
18/15 ČelArt – Festival bez hranic nejen pro mladé, ale pro všechny, ZMČ 6/2015 
19/15 Svatodušní koncert 24. 5. 2015, plakát 
20 a/15 Noc kostelů 29. 5. 2015, plakát 
20 b/15 Noc kostelů 29. 5. 2015, ZMČ 5/2015 
21/15 Obnova památníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška, ZMČ 6/2015 
22/15 Kouzelný pohádkový den 1. 6. 2015, plakát 
23/15 Unikátní fotbalový dvojzápas Nedvědova XI vers. Pivrncova XI, program 
24/15 5. setkání rodáků a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně 20. 6. 2015, pozvánka 
25/15 Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť 20. 6. 2015, plakát 
26/15 Florbalová Orka slaví 20 let, ZMČ 6/2015 
27/15 Chovatelé děkují městu – a loučí se, ZMČ 4/2015 
28/15 Výstava „Modely vojenské techniky z období 2. světové války“, pozvánka 
29/15 IV. setkání na náměstí 27. 6. 2015, plakát, ZMČ 6/2015 
30/15 Příměstský sportovní kemp, plakát 
31/15 Bohoslužba k uctění mučednické smrti M. Jana Husa, plakát 
32/15 Čelákovické filmové léto 2015, plakát, ZMČ 7/2015 
33/15 Ola – la, dílna pro tvořivé, plakát 
34/15 Poutní koncert 15. 8. 2015, plakát 
35/15 StatekFest 29. 8. 2015, plakát 
36/15 Šachovnice a šachové figury, fotografie 
37/15 Loučení s prázdninami 5. 9. 2015, pozvánka 
38/15 Radní jmenovali od 14. září novým ředitelem příspěvkové organizace Čelákovická sportovní  

Ing. Petra Bambase, ZMČ 10/2015 
39/15 Pavel Rybka – volná tvorba, restaurování, pozvánka 
40/15 Dokumentační akce Jeden den ve městě 21. 10. 2015 
41 a/15 Slavnostní odhalení pamětní desky na rodném domě legionáře Václava Záruby, ZMČ 12/2015 
41 b/15 Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky legionáře Václava Záruby 
41 c/15 Upomínka na slavnostní odhalení pamětní desky legionáře Václava Záruby 
42 a/15 Výroční cena města Čelákovic 2015, plakát, ZMČ 10/2015 
42 b/15 P. Richard Scheuch, laureát Výroční ceny města Čelákovic 2015, ZMČ 11/2015 
43/15 Čelákovická zavěšená lávka přes Labe…, ZMČ 12/2015 
44/15 Pozvánka na besedu „O Kubě – zemi přátel“ 
45/15 Výstava náprstků a keramických váz, ZMČ 11/2015 
46/15 Ne ruka, to duše maluje, ZMČ 11/2015 
47 a/15 Zahájení adventního času v Čelákovicích, plakát, ZMČ 11/2015 
47 b/15 Rozsvícení vánočního stromu a zahájení adventního času v Čelákovicích, ZMČ 12/2015 
48/15 Sauna Čelákovice po rekonstrukci nabízí daleko víc než jen novou prohřívárnu, ZMČ 2/2016 
49/15 Čelákovice bruslí, plakát, ZMČ 12/2015 
50/15 PF 2016 města Čelákovic 
51/15 Stolní kalendář 2016 vydaný městem Čelákovice 
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52/16 Vítání občánků v roce 2015, ZMČ 2 – 7, 10 – 12/2015, 1/2016 
53/15 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice 
54/15 Zpráva o životním prostředí k zápisu do kroniky za rok 2015 
55/15 Prázdninová všehochuť, plakát 
56/15 CMC Graduate School of Business, o. p. s., v roce 2015 
57/15 Městská knihovna Čelákovice. Činnost v roce 2015 
58 a/15 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích 2015 
58 b/15 PF 2016 Městského muzea v Čelákovicích 
59 a/15 Kulturní dům Čelákovice – přehled akcí a návštěvnosti v roce 2015 
59 b/15 Kulturní dům Čelákovice – měsíční programy 2015 
60/15 SK karate Dragon Čelákovice, z. s.,: Úspěšný rok 2015, ZMČ 2/2016 
61/15 Činnost Sportovně střeleckého klubu Čelákovice, z. s., v roce 2015 
62/15 Výroční zpráva oddílu turistiky TJ Spartak Čelákovice za rok 2015 
63/15 Městský bazén po 12 letech opouští vedoucí, ZMČ 3/2015 
64/15 Činnost Městské organizace KSČM Čelákovice v roce 2015 
65/15 Místní sdružení Občanské demokratické strany v Čelákovicích 2015 
66/15 Církev římskokatolická 2015 
67/15 Zápis o dění v Náboženské obci (NO) Církve československé husitské v Čelákovicích v roce 

2015 
68/15 Církev bratrská v Čelákovicích v roce 2015 – informace o činnosti 
69/15 Zpráva o činnosti za rok 2015. Mateřské centrum Čelákovice  
70/15 Zpráva o činnosti za rok 2015. Rodinné centrum Routa, z. s. 
71/15 Činnost Občanské poradny Respondeo, z. s., v Čelákovicích v roce 2015 
72/15 Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., 2015 
73/15 Stručná zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu, o. s., za rok 2015 
74/15 Výroční zpráva Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2015 
75/15 Dopis Petra Bajera Krajské veterinární správě pro Středočeský kraj z 16. 10. 2015 
76/15 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice – Výroční zpráva za rok 2015 
77/15 Z historie myslivosti a honitby Čelákovice 


