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ROK 2016 
 
 

LEDEN 
 

Počasí: V mrazivém prvním týdnu napadlo asi 9 cm sněhu; ráno bylo od nuly k –5 °C, odpoledne 
+1 °C až –5 °C. 7.–17. se oteplilo na ranních –5 °C až +2 °C a odpoledních +6 °C až +8 °C. 18.–23. se 
vrátily ledové dny se sněžením, ranními teplotami od –7 °C do –14 °C a odpoledními nejvýše do –1 °C. Teplá 
fronta 24.–31. přinesla zataženou oblohu, ranní teploty od nuly do +5 °C a odpolední od +5 °C až do +13 °C. 

3.–10. proběhl 16. ročník Tříkrálové sbírky pořádané Farní charitou Neratovice. V Čelákovicích 
koledovaly 2 místní skupiny vedené MUDr. Melánií Skalickou a jedna skupina z Libiše. Výtěžek ve výši 
17 444 Kč byl určen pro charitní projekty v ČR i v zahraničí a na nákup kompenzačních pomůcek. 

5. se Rada města seznámila s memorandem Kubík Partners, advokátní kancelář, s. r. o., ve věci 
vyrovnání města s SK UNION Čelákovice v souvislosti s vlastnictvím Městského stadionu a konstatovala, že 
možnost vyrovnání vychází pouze z memoranda. Rada nesouhlasila s umístěním zařízení ke sběru 
a výkupu odpadů společnosti ZAGREUS, s. r. o., v Křižíkově ul. 

13. schválilo Zastupitelstvo města koncepci rozvoje Pečovatelské služby města Čelákovic pro 
období let 2015–2025. Revokovalo své usnesení z 16. 12. 2015, jímž schválilo Program pro poskytování 
dotací na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016 a Program pro poskytování dotací na podporu 
sportu v roce 2016, a schválilo oba programy v upraveném znění: Kolizní formulace, že dotace nebude 
přidělena žadateli, jenž vede soudní spor s městem nebo s jím zřízenými organizacemi, byla doplněna 
kompromisní zásadou, že se toto ustanovení nevztahuje na soudní spory započaté před účinností zásad. 
Podle nové zákonné úpravy se dotace dělily na programové (účel určuje poskytovatel v programu) 
a individuální (účel určuje žadatel v žádosti). O programových dotacích rozhodlo Zastupitelstvo města 
29. června, individuální dotace schvalovaly Rada a Zastupitelstvo průběžně (jejich přehled viz v oddíle 
Hospodaření). 

K 15. byl do funkce tajemníka Městského úřadu Čelákovice jmenován Ing. Ondřej Přenosil 
(*1960), zastupitel města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jeho bývalý starosta v letech 2006–2014 
(ODS) a bývalý krajský zastupitel v letech 2004–2008 (ODS) (příloha č. 1/16). 

15. podepsali na čelákovické radnici představitelé Čelákovic, Hradišťka, Káraného, Kostomlat nad 
Labem, Kostomlátek, Lázní Toušeně, Lysé nad Labem a Nymburka memorandum k záměru vybudovat 
Cyklostezku krajinou Bohumila Hrabala podél Labe z Nymburka do Čelákovic v délce 20 km jako součást 
mezinárodní Labské cyklotrasy. K memorandu se připojil Středočeský kraj, Labská stezka, o. p. s., a další 
partneři. 

16. se 215 turistů, z toho 32 domácích, prošlo na trasách 42. ročníku Tříkrálového pochodu 
připraveného oddílem turistiky TJ Spartak Čelákovice. 

21.–22. proběhl zápis dětí do 1. ročníku základních škol. V ZŠ J. A. Komenského bylo zapsáno 
112 dětí, z toho 2 uzavřené odklady, v ZŠ Kostelní bylo zapsáno 62 dětí, z toho 9 odkladů. 

26. schválila Rada města podání žádosti Středočeskému fondu cestovního ruchu o dotaci na 
vybudování regionálního informačního centra v Městském muzeu. 

27. uspořádal Spolek přátel čelákovického muzea (dále jen SPČM) přednášku Michaly Tomanové 
Česká stopa na Jávě. 
 
 

ÚNOR 
 
Počasí: Teplé počasí se zataženou oblohou bez srážek z konce ledna vydrželo do 15. Ráno 

ukazoval teploměr mezi +2 °C až +10 °C, odpoledne od +6 °C do +13 °C. Týden od 17. do 23. byl bohatý na 
sněhové i dešťové srážky; i nadále bylo velmi teplo, a to ráno od nuly do +10 °C a odpoledne od +2 °C do 
+14 °C. V závěru měsíce bylo polojasno až jasno a ochladilo se na ranních +2 °C až –3 °C a odpoledních 
+5 °C až +7 °C. 29. únor nadělil 8 cm mokrého sněhu.  

K 1. byla do funkce interní auditorky Městského úřadu Čelákovice jmenována Pavlína Muroňová 
(příloha č. 2/16). 

2. vzala Rada města na vědomí, že v příslušné lhůtě nikdo neprojevil zájem o výpůjčku 
rekonstruované plochy atletického oválu na Městském stadionu. 

6. prošel městem již druhý masopustní průvod pořádaný Městským domem dětí a mládeže (dále 
jen MDDM). Před radnicí obdržel od starosty města Masopustní právo. Masky zapůjčil Atelier 6tej smysl ze 
Staré Boleslavi. Průvod vedený Kecalem se zastavoval před hospodami, do pochodu vyhrávala husarská 
kapela, masky nabízely jitrnice a koláče. 

13. prošel masopustní průvod také Sedlčánkami. 
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13. byla vernisáží v Síni Jana Zacha Městského muzea a vyhlášením výsledků soutěže zahájena 
veřejná část Řemesel Polabí IX s doprovodným tématem Pohyb. Vernisáž osvěžili žáci ZUŠ Jana Zacha 
lidovými písněmi z regionu. Ve výstavní síni muzea bylo umístěno 250 prací od 150 autorů doplněných 
exponáty hraček, hodin, kolovrátků ad. ze sbírek muzea. Tematické okruhy soutěže se neměnily (tkaní, 
krajka, zpracování textilu a ovčího rouna, řezbářství, drátování, košíkářství, keramika, šperkařství), rovněž 
zůstaly 4 věkové kategorie. V následujících víkendech se konalo 5 výtvarných dílen zaměřených na 
vizovické pečivo, enkaustiku, tiffany vitráže, kukuřičné šustí a plošné tisky (příloha č. 3/16). Doprovodný 
program zaměřený na tisky zahájil rozsáhlý program oslav Roku městské knihy 1366–2016, vyhlášeného 
u příležitosti 650. výročí založení čelákovické městské knihy (příloha 4/16). 

15. provázela Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika, pořadem „Pravá“ Kuba 
v Městské knihovně (příloha č. 5/16). 

Na 18. připravil SPČM do Síně Jana Zacha koncert Milonga for 3 s Vítem Andrštem – flétna 
a saxofon, Zdenou Košnarovou – klavír a Jaroslavem Šťastným – kontrabas. 
 
 

BŘEZEN 
 
Počasí: 2. březen znamenal konec letošní sněhové nadílky. Do 16. bylo proměnlivo, ráno –2 °C až 

+2 °C, odpoledne +1 °C až +9 °C. 17.–26. se oteplilo na ranních –1 °C až +5 °C a odpoledních +9 °C 
až +14 °C při četnějších přeháňkách. Závěr měsíce už směřoval k jaru: jasná obloha přinesla ranní oteplení 
až na +7 °C a odpolední teploty do +17 °C. 

1. zrušila Rada města bezpečnostní komisi na návrh jejího předsedy, neboť nebylo možno zajistit 
pravidelná jednání komise a její usnášeníschopnost. Rada schválila smlouvu s Danielem Herainem, Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav, na revitalizaci zeleně v Rumunské ul. za 697 985 Kč. 

3. vystoupily keňské ženy s programem ke Světovému dni modliteb v modlitebně Církve bratrské. 
3. se v Městském muzeu konal pod patronací SPČM klavírní koncert Jakuba Zahradníka a jeho 

poezie v přednesu herečky Hanny Müllerové. 
5. patřil Kulturní dům II. reprezentačnímu plesu města Čelákovic s Big Bandem Felixe Slováčka. 

Tančili finalisté televizní soutěže StarDance herečka Jitka Schneiderová a tanečník Marek Dědík, moderoval 
Karel Kašák. Vstupné činilo 250 Kč (příloha č. 6/16). 

10. byla k výročí potlačení tibetského povstání na budově radnice tradičně vyvěšena tibetská 
vlajka, a to na žádost spolku LUNGTA, Praha 1, schválené Radou města. 

11. byla ve vstupní místnosti Městského muzea zahájena výstava Jeden den ve městě srovnávající 
říjnové dny r. 2005 a 2015 v Čelákovicích (příloha č. 7/16). 

12. pořádala městská organizace KSČM v sále Technických služeb tradiční oslavu Mezinárodního 
dne žen. Hrála kapela Pohoda. 

15. jmenovala Rada města osmičlennou pracovní skupinu pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže v čele s místostarostou I Ing. Milošem Sekyrou. Rada také schválila smlouvu s RNDr. Tomášem 
Kučerou, CSc., na zpracování prognózy vývoje obyvatelstva v územním obvodu města Čelákovic 
s výhledem do roku 2040. Tři vědci z čtyřčlenného autorského kolektivu zpracovali pro město obdobnou 
prognózu na léta 2007–2030. 

Od 16. března do 29. dubna bylo možno uplatnit připomínky k Návrhu územního plánu Čelákovic 
pro společné jednání pořízeného týmem vedeným Ing. arch. Jitkou Fikarovou. 

19. se město připojilo k mezinárodní akci na ochranu klimatu Hodina Země 2016 tím, že od 
20.30 do 21.30 hod. bylo vypnuto osvětlení radnice, kostela Nanebevzetí Panny Marie a tvrze. 

22. se v Městské knihovně konal Večer autorského čtení s čelákovickými účastníky minulých 
ročníků literární soutěže Michaelou Kašičkovou, Ladislavem Koliášem, Alenou Marečkovou a Danielem 
Srbem. Zpíval sbor AniMuk. 

24. byla spuštěna elektronická informační tabule před nádražím informující o odjezdech 
a příjezdech vlaků a autobusů. 

24. přednášel Jan Müller v Městském muzeu o kaktusech a přírodě nížin Oklahomy. Pořádal Klub 
kaktusářů Čelákovice. 

Od Zeleného čtvrtku 24. do Bílé soboty 26. se v ulicích objevily děti při každoročním velikonočním 
řehtání: v Jiřině dvakrát na Zelený čtvrtek, čtyřikrát na Velký pátek a dvakrát na Bílou sobotu; řehtalo se také 
v Sedlčánkách. 

Na Bílou sobotu 25. uspořádal Sbor Apoštolské církve v Lysé nad Labem, Nadační fond Bible 21 
a místní organizátoři 8. ročník Celonárodního čtení Bible. Akce se konala od 10.00 do 16.00 hod. na 
náměstí 5. května. 
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26. vystoupily na náměstí při velikonočním programu pořádaném městem mj. Cimbálová muzika 
Alexandra Vrábela, folklórní soubor Jarošovci a Venkovská dudácká muzika Bedrník; MDDM nabídl své 
velikonoční dílny a místní organizace Českého svazu chovatelů malou výstavu drobného zvířectva (příloha 
č. 8/16). 

26. se konal 9. ročník rybářských závodů na Gradě pořádaný místní organizací Českého 
rybářského svazu. Startovné činilo 200 Kč, děti do 15 let mohly chytat ryby zdarma. 

Na velikonoční sobotu 26. vyjel letos poprvé Polabský motoráček, nostalgický vlak mezi Mělníkem, 
Lysou nad Labem, Mochovem, Milovicemi a Poděbrady. Cesta motorovým vozem řady M 152 přezdívaným 
Orchestrion stála 50 Kč, tutéž částku zaplatil cestující za jízdní kolo a poloviční za psa. Motoráček vyjel také 
1. a 8. května, 6. července, 28. září a 29. října (příloha č. 9/16). 

27. se v Kulturním domě konal Koncert pro Tondu. Vystoupili O5 a Radeček, Pavel Callta ad. 
Mladý Antonín Braniš, bývalý fotbalista SK UNION Čelákovice, je po úraze odkázán na invalidní vozík 
(příloha č. 10/16). 

29. souhlasila Rada města s ukončením smlouvy o sdružení „Digitální technická mapa města 
Čelákovice“ (uzavřené 17. července 1995) mezi městem, SPT TELECOM, a. s., Středočeskou energetickou, 
a. s., a Středočeskou plynárenskou, a. s., dohodou smluvních stran. 

29.–30. proběhl zápis do mateřských škol zřízených městem. Do MŠ Přístavní se hlásilo 56 dětí, 
přijato bylo 30, do MŠ J. A. Komenského 110 dětí, přijato bylo 56, do MŠ Rumunská 118 dětí, přijato bylo 62. 
Celkem bylo přijato 148 dětí a 47 odmítnuto. 

30. schválilo Zastupitelstvo města Studii využitelnosti Městského stadionu v Čelákovicích 
zpracovanou firmou ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., Hradec Králové. ZM zřídilo s platností od 1. 1. 2017 
příspěvkovou organizaci „Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace“ (dosud byla 
Pečovatelská služba organizační složkou města) a schválilo její zřizovací listinu. Zastupitelé se odmítavě 
vyjádřili k návrhu Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., na vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného 
nájemného a plnění spojených s užíváním bytu v majetku města Čelákovic ve výši 4 434 045 Kč, kterou 
navrhovatel označil jako nevymožitelnou. Celkový dluh nájemníků vůči městu činil k 29. 2. 2016 
9 400 216,21 Kč, z toho 5 374 424,21 Kč u bytů v Milovicích. Zastupitelstvo schválilo také Memorandum 
o podpoře bezmotorové dopravy připravené Místní akční skupinou Střední Polabí, zavazující signatáře 
k podpoře výstavby sítě cyklistických tras, k němuž se přidaly také městyse Lázně Toušeň a Nehvizdy. Byla 
schválena Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Labská cyklostezka, 
úsek Čelákovice – Lázně Toušeň“ mezi Středočeským krajem jako příjemcem a městem Čelákovice 
a městysem Lázně Toušeň jako partnery projektu. Závěrem ZM projednalo petici 99 obyvatel města proti 
usnesení Rady města z 15. 12. 2015 povolujícímu přístavbu expedice tiskárny DURABO. Zastupitelka 
Ing. arch. Fialová zopakovala nesouhlasné stanovisko komise pro rozvoj města s touto přístavbou, tajemník 
Městského úřadu potvrdil, že rozhodnutí bylo vydáno v souladu s územním plánem. 

31. představili PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy v Praze, 
a Mgr. Roman Kolek, vedoucí Státního okresního archivu Praha-východ, v Síni Jana Zacha Městského 
muzea knihu „Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654“. Pavel Ježdík byl čelákovickým primasem v době 
vylidnění města v důsledku útrap třicetileté války. Jeho radní manuál, jejž sám z velké většiny také osobně 
napsal, je specifickou městskou knihou spojující radní protokol, knihu městské korespondence a pamětní 
knihu. K vydání jej připravili M. Ďurčanský a R. Kolek, vydalo Městské muzeum v Čelákovicích jako 
4. svazek edice Fontes Musaei civitatis Celakovicensis (příloha č. 11/16). 

 
 

DUBEN 
 
Počasí: Jaro přineslo v 1. týdnu vysoké teploty a skoro jasnou oblohu: ráno kolísaly teploty od nuly 

do +11 °C, odpoledne stoupaly od +9 °C do +26 °C. 8.–19. bylo i při zatažené obloze poměrně teplo, ráno od 
+3 °C do +10 °C a odpoledne od +8 °C do +20 °C. Poslední dekáda přinesla méně oblačnosti, ranní teploty 
od nuly do +3 °C a odpolední od +10 °C do +19 °C. Řidiče potrápila ranní námraza 13., 25. a 28. 

Od 1. bylo možno se na náměstí zdarma připojit k internetu – využívt tzv. „Wi-fi free zone“. Službu 
poskytovalo město prostřednictvím firmy DPT, s. r. o., Nymburk. 

1. odpoledne připravila Městská knihovna 16. ročník Noci s Andersenem zahrnující mj. pracovní 
dílnu Kláry Smolíkové „Jak se staví město“ a program pro děti z Mateřského centra před jejich společnou 
nocí. 

2. proběhla v Městském muzeu vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Tůmy Představy, dojmy, iluze 
představující malířovu tvorbu z období 2011–2016. Vl. Tůma pobavil hosty originálním úvodním slovem, 
v němž mluvil o své tvorbě ve 3. osobě a na závěr sám sobě předal slovo (příloha č. 12/16). 
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2. uspořádali vodáci tradiční Vejšlap jarním Polabím. V cíli, v loděnici V Nedaninách. čekala na 
turisty hudba, občerstvení, jízda na pramicích, kánoích, raftech a motorových člunech a večer taneční 
zábava s odemykáním Labe. Trasy měřily od 10 do 30 km. 

4. byly na náměstí umístěny proutěné lavičky, tentokrát upravené. Dřevěné lakované sedáky 
nahradily vrchní málo trvanlivý proutěný výplet. 

7. provázel Leo Marian Vodička, ředitel Pěveckého studia Bel Canto, posluchače koncertem Rodiče 
dětem – děti rodičům v Síni Jana Zacha Městského muzea. 

8. zaznělo premiérově Requiem solemne c moll Jana Zacha v katolickém kostele v podání souboru 
Musica Florea a sboru Collegium Floreum řízených Markem Štrynclem (příloha č. 13/16). Rovněž poprvé 
byly předvedeny Zachovy Mariánské nešpory D dur. Představili se sólisté Michaela Šrůmová (soprán), Sylva 
Čmugrová (alt), Čeněk Svoboda (tenor) a Jaromír Nosek (bas). 

12. schválila Rada města kupní smlouvu se společností AUTO TICHÝ – centrum, s. r. o., Milovice, 
na nákup nového služebního vozidla pro Městskou policii za 260 699 Kč. Dosavadní vůz Škoda Roomster 
byl pořízen r. 2012 jako ojetý a náklady na opravy již překročily jeho pořizovací cenu. RM schválila smlouvu 
na opravu střechy a zateplení obvodového pláště pobočky Městské knihovny v Sedlčánkách s firmou Martin 
Jizba, Praha-Kunratice, za cenu 965 103,48 Kč a smlouvu s TZB KLADNO, s. r. o., Kladno, na zřízení 
domovních kotelen V Prokopě č. p. 1346–1348 a 1349–1352 za 3 209 183 Kč. 

6. se 8 dětských čtenářů Městské knihovny v Čelákovicích zúčastnilo vyhlášení výsledků 23. ročníku 
celostátní soutěže „Suk – čteme všichni“, ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 
2015. Setkání se konalo v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. 

16. se za chladu a deště slavil na náměstí podesáté Den Země, tentokrát s mottem „Voda základ 
života“. Na pódiu vystoupil agent Kebule a ekoaktivista Česílko v představení Ekodomova, z. s., byl otevřen 
stánek 1. SčV a její kamerový vůz a čisticí vůz předevedly čištění odlehčovací komory na náměstí. Hrála 
skupina JenTak (příloha č. 14/16). 

16. uklidily Okrašlovací spolek čelákovický a spolek Dělnické domky v rámci celostátní akce 
Ukliďme Česko Přístavní ulici, oblast tzv. dělnických domků a Sady 17. listopadu. Technické služby odvezly 
asi 250 kg směsného odpadu a 50 kg skla a kovu. 

18.–19. uspořádala Farní charita Čelákovice na děkanství tradiční sbírku oblečení, obuvi, ložního 
prádla, hraček aj. pro humanitární pomoc především rodinám s dětmi. 

19. vyprávěl v Městské knihovně polárník Václav Sůra o výpravě na Špicberky, kterou podnikl 
s Pavlem Horkým. 

23. se konal 35. ročník pochodu Jarní přírodou připravený oddílem turistiky TJ Spartak Čelákovice. 
Z 215 účastníků bylo 25 členů pořádajícího oddílu. 

23. odpoledne proběhl v restauraci U Bohuslavů turnaj ve voleném mariáši se startovným ve výši 
120 Kč pokrývajícím také jedno hlavní jídlo. 

24. zvítězil dorost místního Sboru dobrovolných hasičů ve své kategorii v 14. ročníku Memoriálu 
Ladislava Báči. Mladší žáci byli třetí, starší žáci pátí. 

25. rezignoval na funkci zastupitele za KSČM Vladimír Duník. 
25. došlo k úniku tuhých znečišťujících látek z areálu společnosti TOS – MET slévárna, a. s., 

v důsledku perforace některých filtračních vložek. Látky poškodily lak automobilů, na Městský úřad si přišlo 
stěžovat 20–30 občanů (příloha č. 15/16). 

26. převzala uvolněný mandát zastupitele za KSČM Mgr. Lenka Grygarová. 
26. jmenovala Rada města Ing. Jiřího Kyliánka ředitelem Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 

příspěvkové organizace, k 1. srpnu 2016. 
29. oddal snoubence v Městském muzeu zastupitel Mgr. Miloš Bukač. Právo vést tento obřad mu 

udělila Rada města pro tento obřad na žádost snoubenců M. V. a B. K. 
30. uspořádal kroužek lodních modelářů MDDM spolu s Modelářským klubem Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav na Gradě soutěž v ovládání modelů lodí Čelákovický triangl. 
30. uspořádal MDDM čarodějnický průvod městem zakončený soutěžemi a opékáním buřtů na 

zahradě MDDM. Pálení čarodějnic proběhlo také v Sedlčánkách a v Záluží pod patronací obou osadních 
výborů (příloha č. 16/16). 

 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: Polojasno 1.–11. bylo doprovázeno vysokými ranními teplotami od +4 °C do +14 °C 

a odpoledními od +8 °C do +23 °C. 12.–23. jsme při proměnlivé oblačnosti naměřili ráno +14 °C až +17 °C 
(ledoví muži se ozvali jen nesměle 15.–17., kdy srazili ranní teploty na +9 °C a odpolední na +12 °C). 
Poslední týden byl deštivý, ale teplý: ráno +15 °C až +19 °C, odpoledne +17 °C až +25 °C. 
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1. slavila MO KSČM Svátek práce odpoledním shromážděním občanů za doprovodu kapely Pohoda 
v Sadech 17. listopadu u Kulturního domu. Zúčastnili se mj. člen Rady Středočeského kraje Ing. Zdeněk 
Štefek a poslanec JUDr. Stanislav Grospič.  

Od 1. do konce června byla v Galerii v altánu ve Vašátkově ul. přístupná výstava obrazů, keramiky 
a skla nazvaná „Nasaja – obrazy, keramika a sklo“ výtvarnice žijící v Čelákovicích Jany 
Novotné-Špráchalové, absolventky Střední průmyslové školy sklářské a Vyšší odborné školy sklářské 
v Novém Boru (příloha č. 17/16). 

2. se poprvé otevřel dobročinný obchod na zahradě Routy v Sedláčkově ul. Prodejem darovaných 
dětských věcí, knih, elektroniky atd., Routa podporovala potřebné rodiny z Čelákovic a okolí. Obchod se dále 
otvíral každé pondělí. 

3. zemřel Ladislav Plch, bývalý předseda oddílu turistiky TJ Spartak Čelákovice v letech 
1978–2008 (příloha č. 18 /16). 

7. přivítal Kulturní dům 67 skupin soutěžících v 12. ročníku nepostupové taneční soutěže 
Čelákovická duběnka pořádané MDDM (příloha č. 19/16). Přijely i ze vzdálených míst, např. z Liberce, 
Pardubic, Kašperských Hor, Havlíčkova Brodu, Slaného. Výtvarné dílny MDDM v parku jim pomohly 
příjemně strávit dobu čekání na výstup. Umístění skupin čelákovického MDDM shrnuje tabulka: 

 
Kategorie Umístění skupin 

MDDM Čelákovice 
Věková 

podkategorie 
Modern dance, 
Jazz dance 

  

Street dance Crazy dance B/2 – do 9 let 
Disco dance   

Show dance 
Piškvorky D/1 – do 7 let 
Lentilky D/3 – do 12 let 
Flash D/5 – nad 15 let 

 
7. se na hřišti u ZŠ J. A. Komenského konal 4. ročník setkání hasičských přípravek za účasti 

10 sborů s 98 dětmi. Zvítězila Lvíčata z Klimkovic u Ostravy. Součástí programu byla výstava hasičské 
techniky a ukázka součinnosti Městské policie, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby. 

8. se k oslavě ukončení 2. světové války konalo na náměstí sváteční odpoledne s pietním aktem 
u pomníku padlých. Starosta Ing. Pátek mj. upozornil na aktuální ohrožení Evropy jedním gestem kancléřky 
Merkelové (v souvislosti s otevřením Německa přílivu migrantů v r. 2015). K pomníku padlým položili věnce 
zástupci vedení města a místních organizací ČSSD, Dělnické strany sociální spravedlnosti, KSČM, ODS 
a TOP 09. Již poněkolikáté hrála před radnicí Hasičská dechová hudba Sboru dobrovolných hasičů z Lysé 
nad Labem. V Galerii na schodech v historické budově radnice byla k 135. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice zahájena výstava fotografií Ireny Kristin Kent zachycující momenty z jeho 
práce. 

8. večer uspořádala MO KSČM pietní akt na Mírovém náměstí v Sedlčánkách a 9. večer v parku 
Rudé armády v Záluží, zde za účasti poslance JUDr. Stanislava Grospiče a tajemníka velvyslanectví Ruské 
federace v ČR Alexeje Molkova. 

8.–22. byla ve výstavní síni Na Statku k vidění Putovní výstava fotografií památníků obětí 
1. světové války připravená historikem Jaroslavem Špačkem pod záštitou Místní akční skupiny Střední 
Polabí. Zahájena byla 19. dubna v brandýské Kočárovně (příloha č. 20/16). 

10. jednaly v Čelákovicích s vedením města náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
RNDr. Zuzana Matušková a vedoucí oddělení investic MŠMT Ing. Yveta Kurfürstová o poskytnutí dotace na 
dostavbu ZŠ Kostelní, jejímž cílem by mělo být navýšení kapacity o 200 žáků na konečných 850. 

10. souhlasila Rada města se záměrem opravit areál farního domu Římskokatolické farnosti 
Čelákovice podle předložené architektonické studie a schválila seznam akcí pro seniory v r. 2016 hrazených 
z rozpočtu města předložený koordinátorkou akcí Andělou Noskovou. 
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Rada města rozhodla v rámci Programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016 
o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti 10 žadatelům: 

 
Organizace / účel dotace (mj.) Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

20217 ZO AVZO TSČ Čelákovice 23,00 23 
Dlouhá cesta, z. s. 45,00  45 
Klub kaktusářů Čelákovice 10,00 10 
Mateřské centrum Čelákovice 43,00 43 
Okrašlovací spolek čelákovický 20,30 5 
Opři se, o. s. 40,00 40 
Sojka – spolek mladých 10,00 10 
Spolek pro varhanní hudbu 50,00 50 
Spolek přátel čelákovického muzea 50,00 50 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Čelákovice 

15,15 15 

Celkem 306,45 291 
 
12.–13. uspořádala VOŠ MILLS 7. ročník metodického cvičení budoucích záchranářů Den pro 

záchranu života za účasti 17 posádek z celé ČR. 
14. se konala vernisáž každoroční výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ Jana Zacha Malý salon 2016 

– Svět barev s podtitulem Čelákovice očima dětí. Za krásného počasí se konala na nádvoří Městského 
muzea za doprovodu kytarového tria ZUŠ. 

14. se v loděnici V Nedaninách konal 3. ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt 2016. 
Chtěl poskytnout příležitost k prezentaci tvořivých lidí z Čelákovic formou workshopů, koncertů, výstavy 
obrazů, grafiky a fotografií. 

15. uspořádala Routa rodinný 10kilometrový cyklovýlet se soutěžemi nazvaný Švihák lávkový. 
19. uspořádal SK UNION Čelákovice benefiční exhibiční fotbalové utkání součaných a bývalých 

ligových a klubových hráčů UNION pro Tondu Braniše. Ke vstupnému 50 Kč platili diváci také dobrovolný 
příspěvek.  

21. se konal 4. díl závodu hlídek Šachy v přírodě. Zahrnoval závod v okolí města s úkoly 
s šachovou i nešachovou tematikou. Připravil MDDM a Městské muzeum.  

3.–29. se Josef Seidl zúčastnil Mistrovství světa ve stolním tenisu veteránů od 40 let v Alicante ve 
Španělsku. Se spoluhráčem, Němcem Peterem Stolzenburgem, získali zlatou medaili ve čtyřhře. 

24. uspořádalo Městské muzeum akci Dravci, sovy sokolnictví a jiné ptactvo v čelákovickém 
muzeu. Dravce předvedl sokolník Michal Procházka ze společnosti TEIR, následovala prohlídka 
ornitologické sbírky muzea s průvodcem, kvízy a kreslířská soutěž pro děti (příloha č. 21/16). 

24. schválila Rada města smlouvu se společností DIS Praha, s. r. o., Praha, na výstavbu 
autobusové zastávky a osvětlení přechodu pro chodce v Jiřinské ul. za 1 987 013,60 Kč a smlouvu s firmou 
CALIPSUM, s. r. o., Pohořelice, na výstavbu Mateřské školy Sluníčko v ulici J. A. Komenského za 
22 217 504,54 Kč. Rada města doporučila občanům zdokumentovat škody vzniklé únikem tuhých 
znečišťujících látek z firmy TOS – MET slévárna, a. s., a uplatnit náhradu právní cestou, uložila odboru 
životního prostředí Městského úřadu zajistit odběr a analýzu vzorků, starostovi prověřit možnost instalace 
monitorovacího zařízení v okolí areálu firmy a pověřila radního Ing. Chouru jednáním s firmou o instalaci 
elektronického monitorovacího zařízení na všechny výdechy. Firma v tiskovém prohlášení z 19. května 
uvedla: „Je nám líto, pokud došlo k nějakým hmotným škodám, nicméně naše společnost nemá v této věci 
přímé zavinění a není tak možné žádat náhradu škody“ (příloha č. 22/16). 

26. vysadil Okrašlovací spolek čelákovický spolu s MDDM jeřáb muk a platan na dětském hřišti 
v ulici Na Stráni. Šlo o náhradní výsadbu za stromy smýcené při stavbě bezbariérového přístupu do bytu 
Antonína Braniše. Jeřáb daroval přítel, jenž chtěl zůstat v anonymitě, s výsadbou pomohl arborista 
Ing. Zdeněk Červinka a zastupitel Milan Tichý, zúčastnili se i žáci 4. D ZŠ J. A. Komenského. 

26.–28. rozbil stan u garáží v Tovární ulici cirkus Prince a nabídl 4 představení především 
s drezurou zvířat a lachtaní show. 

28. představil v ROUTĚ kameraman Tomáš Kopecký svůj dokumentární film „Pohyby“ o výzkumu 
západních Špicberk provedeném Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR. 

28. uspořádalo Občanské sdružení míčových kouzelníků oslavu Dne dětí v areálu Tenisového klubu 
Čelákovice, v ulici Na Nábřeží, za účasti 200 dětí. 

28. zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 57 let oblíbený toušeňský veterinář MVDr. Jan 
Mysliveček, vyhledávaný také čelákovickými chovateli domácích zvířat. 
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ČERVEN 
 
Počasí: Červen byl teplotně stabilní; ranní teploty se držely mezi +12 °C až +18 °C, odpolední mezi 

+21 °C až +28 °C (s výjimkou tropických dnů 23.–25., kdy dosahovaly +32 °C až 35 °C). Naopak proměnlivá 
byla oblačnost a srážky: Mírně pršelo 1.–6., vydatně 15.–20. a 25.–28. 

1. uspořádal MDDM na své zahradě Staročeský jarmark k oslavě Mezinárodního dne dětí. K vidění 
byly mj. prosklený demonstrační úl se včelami, kolotoč, dětská lokomotiva, zdobily se perníčky a hrálo se 
loutkové divadlo. 

1. dostaly děti do 15 let dárek od Čelákovické sportovní, p. o., ke Dni dětí v podobě bezplatného 
vstupu do Městského bazénu. 

1. byla ve vstupní místnosti Městského muzea zahájena výstava Tatabánya dříve a nyní 
o proměnách bývalého hornického města v severním Maďarsku. Při této příležitosti uzavřeli zástupci muzeí 
v Čelákovicích a Tatabányi smlouvu o spolupráci (příloha č. 23/16). 

7. Rada města schválila Dohodu o narovnání mezi městem Čelákovice a SK UNION Čelákovice, 
z. s. 

9.–10. uspořádalo Sdružení včelařů Čelákovice v Městském muzeu výstavu s besedou pod názvem 
„Ať to bzučí“. Návštěvníkům byl představen prosklený úl s živými včelami. 

10. přivítaly křesťanské kostely ve městě návštěvníky dalšího ročníku Noci kostelů, letos 
věnovanému významu sakrálních staveb. Mottem se proto stala věta ze Zjevení Janova „Jeho brány 
zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.“ V Husově sboru byla k vidění výstava 
k 80. výročí sboru, vystoupil Pěvecký sbor brandýského gymnázia a soubor staré hudby Alla Breve a byl 
sehrán muzikál Kazatel. Sbor Církve bratrské otevřel veřejnosti svou zatím nedokončenou budovu 
v Palackého ul. a v kostele Nanebevzetí Panny Marie následoval po mši výklad o historii kostela a jeho 
mobiliáři. 

11. slavili čelákovičtí dobrovolní hasiči 135. výročí založení sboru (22. května 1881). Dopoledne 
zažilo město tzv. spanilou jízdu moderní a historické hasičské techniky, odpoledne byla v centru oslav – 
v areálu zbrojnice v ul. Prokopa Holého – Sdružení dobrovolných hasičů předána čestná stuha města, 
propůjčena Záslužná medaile Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje a dále byla udělena ocenění 
některým členům sboru. Byly vystaveny dokumenty a hasičská technika sboru, mládež předvedla ukázku 
výcviku, hrála dechová hudba Březůvjan a vystoupily mažoretky z Holešova. 

11. vedl ThDr. Tomáš Butta slavnostní bohoslužbu v Husově sboru k 80. výročí otevření Husova 
sboru. 

11. se také konalo již páté Setkání na náměstí, připravené Kulturním domem. Vystoupil mj. Michal 
Ambrož, taneční projekt Verona a pěvecký sbor Triangl ZUŠ Jana Zacha. Hvězdou večera byl Václav Neckář 
se skupinou Bacily, jenž si za svůj hodinový koncert vysloužil ovace asi 800 diváků (příloha č. 24/16). 

12. uspořádal SPČM na nádvoří muzea koncert 9členné skupiny BABYlon Band. 
15. Rada města schválila smlouvu s Realitní a stavební společností, s. r. o., Brno, na výměnu 

střešního pláště obytných domů č. 1440–1441 a 1444–1445 v ul. Prokopa Holého za 5 183 314,50 Kč. 
15. schválilo Zastupitelstvo města zvýšení podpory na snížení energetické náročnosti budovy MŠ 

Rumunská ze Státního fondu životního prostředí o 611 653,22 Kč na celkových 6 372 060,92 Kč. 
17.–18. se konala Místní jarní výstava drobného zvířectva. Bylo vystaveno mj. 80 králík 

16 plemen, 90 holubů, 28 kusů vodní a hrabavé drůbeže, 38 kusů exotického ptactva a přes 80 druhů plazů, 
obojživelníků a akvarijních rybek nejen místních, ale také chovatelů z Jenštejna, Brázdimi, Říčan a Veleně. 
Výstavu navštívilo 122 dospělých a 450 dětí, z 12 udělených cen zůstalo 5 doma, např. pro Petra Slováka za 
kachnu kajugu a Jiřího Chába za králíky plemene německý obrovitý strakáč. 

18. se konala 8. Muzejní noc a Svatojánská divadlení pouť uspořádaná Městským muzeem, ZUŠ 
Jana Zacha, Městskou knihovnou, sborem Církve čsl. husitské, Římskokatolickou farností a SPČM. Muzeum 
u příležitosti výročí „roku knihy“ nabídlo komentované prohlídky, výstavu archiválií v Síni Jana Zacha 
dokumentujících dějiny městské samosprávy včetně originálu Pamětní knihy Čelákovic 1366–1557 (knihu si 
prohlédlo 406 samostatně příchozích a 480 žáků základních škol). Soubor starého tance Regii Caroli regis 
sehrál odpoledne příjezd Karla IV. s manželkou Blankou a dvorem, otevřely se středověké řemeslnické dílny, 
hrála středověká hudba v podání Rožmberské kapely, byla otevřena šermířská a taneční škola. 
Archeologické pracoviště nabídlo zábavnou formou seznámení s výsledky výzkumu ve Vykáni, v knihařské 
dílně si děti mohly svázat pracovní listy do ozdobných desek (příloha č. 25/16). 

Městská knihovna nabídla dětem historické testy formou sbírání razítek v knihovně, muzeu 
a kostelích a zahájila výstavu fotografií Jana Williama Drnka WILDa India. Husův sbor připravil výstavu 
o Jeronýmovi Pražském a o Hlaholské bibli, katolický kostel představil liturgické knihy. 

V parku u knihovny se v provedení literárně-dramatického oboru ZUŠ Jana Zacha hrála představení 
Svatojánské divadelní pouti: Tučňáci na arše, Tři v jednom, Malá čarodějnice, Případy Sherlocka Holmese 
a Western; večer na nádvoří muzea se hrál Svatý Václav. 



8 

23. uspořádal osadní výbor Záluží Dětský den; oživením programu bylo předvedení vozidla Městské 
policie a pěna pro dovádění vytvořená vozidlem Sboru dobrovolných hasičů. 

25. dopoledne proběhla v Městském muzeu vernisáž výstavy Drátování Ládi Lokajíčka (autor je 
z Plesné u Chebu), odpoledne se konaly pracovní dílny. 

25. se na náměstí konal druhý ročník soutěže siláků Čelákovický bivoj s Grand Prix strongmenů do 
105 kg. Na programu bylo 5 disciplín: shyby, kliky na bradlech, shyby podhmatem, dřepy na jedné noze 
a plank. 

25. uspořádal Spolek pro varhanní hudbu v Husově sboru koncert Chrámového sboru sv. Ducha 
a smyčcového orchestru Continuo da chiesa. Řídil Karel Loula, na varhany hrála Jana Otáhalová. 
Na programu byla Schubertova mše G dur a díla Händelova, Mozartova a Bachova. 

27. uspořádala Routa „Zahradní slavnost pro všechny princezny a prince“ na zahradě domu 
v Sedláčkově ul. č. p. 107. 

29. se na hřišti SK UNION Čelákovice utkaly FK Mladá Boleslav a AS Trenčín v 5. ročníku turnaje 
„Česko-slovenské fotbalové srdce“. Další zápasy českých a slovenských fotbalových týmů byly odehrány 
v menších městech středních a východních Čech s cílem propagovat v nich fotbal a podpořit místní 
fotbalové kluby. 

29. zasedalo Zastupitelstvo města. Projednalo nejprve návrhy na udělení Výroční ceny města 
Čelákovic 2016. Nominováni byli Kamila Boudová, mj. „za revoluční postoj při výkonu své profese v módním 
průmyslu“, Ing. Zdeněk Červinka, mj. „za celoživotní osvětu v oboru botaniky na území města“, Miloš 
Fridrich, mj. „za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice“, 
a Jaroslav Špaček, mj. „za celoživotní práci ve prospěch kultury a kulturní paměti města“. V souladu 
s doporučením Rady města z 26. dubna byla cena 15 hlasy udělena Miloši Fridrichovi. 

Zastupitelstvo se zabývalo vymáháním dluhu ve výši 638 698 Kč za první polovinu roku 2013 po 
provozovateli trhů a farmářských trhů firmě Ing. Pavel Nohavica, ale nedošlo zatím k jinému řešení, než 
nechat dále probíhat exekuční řízení. Zastupitelstvo vyhovělo návrhu osadního výboru Sedlčánky na zvýšení 
počtu členů výboru ze sedmi na devět a zvolilo Miroslava Bereckého a Františka Fridricha jeho členy. 

Zastupitelstvo rozhodlo v rámci Programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016 
o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti 10 žadatelům: 

 
Organizace / účel dotace (mj.) Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice 80,00 80,00 
Český svaz chovatelů, základní organizace Čelákovice 90,00 90,00 
„Domeček Ve Skále“ 85,00 85,00 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s. 135,00 135,00 
Klub přátel Jana Zacha, z. s. 80,30 80,00 
„Občanské sdružení míčových kouzelníků“ 56,00 50,00 
Rodinné centrum Routa, z. s. 214,00 150,00 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 150,00 150,00 
Sdružení houbařů Čelákovice 86,50 54,00 
Sdružení včelařů Čelákovice 99,00 85,00 
Celkem 1 075,80 959,00 
 
Zastupitelstvo rozhodlo v rámci Programu na podporu sportu v roce 2016 o poskytnutí dotace na 

podporu celoroční činnosti 9 žadatelům: 
 
Organizace / účel dotace (mj.) Požadavek 

v tis. Kč 
Dotace 
v tis. Kč 

Basketbal Čelákovice, spolek 160,00 80,00 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 158,70 158,00 
FBC Čelákovice, o. s. 220,00 73,00 
Orka florbal, z. s. 658,00 404,00 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 190,00 170,00 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 656,00 264,00 
Tenisový klub Čelákovice, spolek 254,00 162,00 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. 800,00 570,00 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 290,00 177,00 
Celkem 3 386,70 2 058,00 
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30. uspořádal Klub kaktusářů Čelákovice v Síni Jana Zacha Městského muzea přednášku Václava 
Hlaváčka Oaxaca a jih Mexika. Před přednáškou proběhla na nádvoří burza kaktusů. 

30. června a 1. července měli školáci opět volný vstup do Městského bazénu po předložení 
ročníkového vysvědčení. 

30. schválila Rada města realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, 
Čelákovice 2016–2018“, zpracovaný Pedagogickým, psychologickým a právním poradenstvím, Praha 5.  

 
 

ČERVENEC 
 
Počasí: 1.–6. bylo zataženo s občasným slabým deštěm, ráno +11 °C až +17 °C, odpoledne +21 °C 

až +30 °C. 7.–11. se oteplilo až na odpoledních +35 °C (11.), ale studená fronta 12.–17. přinesla jak 
ochlazení na ranních +19 °C až +12 °C a odpoledních max. +26 °C, tak vydatné srážky. 18.–25. bylo 
převážně jasno, ráno s vysokými teplotami od +15 °C do +19 °C a odpoledními až do +31 °C. 26.–31. se 
vrátily vydatné deště s bouřkami, stále při vysokých teplotách: ráno kolem +18 °C, odpoledne +26 °C až 
+30 °C. Měsíc byl extrémně deštivý. 

Pod hlavičkou Čelákovického kulturního léta hrály před Kulturním domem skupiny Dekameron 
(7.), Feferon (9.), FBAND Míly Ferlese (23.), Druhej dech (29.) a Muzika v náladě (30.). Mimoto se konaly 
3 čtvrteční koncerty pod širým nebem Na Statku (příloha č. 26/16). 

2. uspořádal SK UNION Čelákovice na svém hřišti třetí ročník fotbalového turnaje o „Ministerský 
pohár“ za účasti Slavie Praha, Tatranu Prešov, Slovanu Liberec a 1. FK Příbram. Ve finále porazila Slavia 
Liberec 3:0 a v zápase o 3. místo zvítězil Prešov nad Příbramí rovněž 3:0. Pohár předal slávistovi Jiřímu 
Bílkovi náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ivo Krýsa (příloha č. 27/16). 

5. byla ve vstupní místnosti Městského muzea otevřena výstava Květnové volby 1946 
dokumentující jak celostátní, tak regionální a místní volební výsledky. Trvala do 28. srpna. 

11. byly zahájeny terénní práce na stavbě Mateřské školy Sluníčko na parcele po strženém domku 
č. p. 1097 v ul. J. A. Komenského. 

15.–17. uspořádal Kulturní dům na náměstí další ročník Čelákovického filmového léta a nabídl 
filmy Teorie tygra, Padesátka a Sedm statečných. 15. vystoupila před promítáním skupina  Druhej dech. 

19. schválila Rada města pronájem hřiště s restaurací v Záluží týmu amerického fotbalu Prague 
Black Hawks, s. r. o., Praha 4, za 20 000 Kč/měs. 

Na 19. připravil Okrašlovací spolek čelákovický besedu o kvalitě ovzduší ve městě v reakci na 
dubnovou havárii ve slévárně TOS – MET slévárna, a. s. Sestavil také několikabodový seznam opatření 
k zamezení dalších havárií a předložil jej Zastupitelstvu města. 

19. zpřístupnila Městská knihovna regál s knihami v čekárně železniční stanice Čelákovice v rámci 
knihovnického projektu Kniha do vlaku. Zařadila sem vyřazené vícepočetné tituly a dary čtenářů. Cestující 
si mohli knihu vzít s sebou, vrátit ji zpět zde nebo na některé z více než 50 železničních stanic, které se 
k projektu připojily, nebo sem vložit svou knihu. 
 
 

SRPEN 
 
Počasí: S výjimkou dozvuku červencových lijáků 1.–2. pršelo jen zřídka, měsíc byl velmi suchý. Do 

13. bylo skoro zataženo s příjemnými teplotami ráno od +11 °C do +17 °C a odpoledne od +16 °C do +31 °C 
(4.). Od 14. bylo polojasno, od 24. jasno, teploty kolísaly ráno mezi +12 °C až +17 °C a odpoledne mezi 
+21 °C až +28 °C. 

V srpnu pokračovalo Čelákovické kulturní léto. Před Kulturním domem hrály skupiny Feferon (12.), 
Druhej dech (20.) a FBAND Míly Ferlese (27.) Na Statku byly uspořádány 4 čtvrteční koncerty pod širým 
nebem. 

1. zemřel ve věku 92 let Lubomír Neugebauer, přerovský farář od 1. 9. 1973 do 31. 12. 2005. 
Pohřběn byl 9. srpna v Přerově nad Labem za účasti Karla Herbsta, pomocného biskupa pražské 
arcidiecéze. (Přerov nad Labem patří do čelákovické farnosti církve římskokatolické.) 

1. začaly stavební práce na výstavbě nové autobusové zastávky v Jiřinské ul. u starého hřbitova. 
5. spáchala sebevraždu 53letá žena skokem z 8. patra domu ve Spojovací ul. 
7. srpna – 7. září byl měřen prašný spad na 7 místech v západní části města, aby byly získány 

údaje o spadu v okolí TOS – MET slévárna, a. s. Zjištěné hodnoty překročily normu jen na křižovatce ulic 
Stankovského a Tovární. Měření objednalo město v souvislosti s dubnovou havárií, zprávu o měření ovzduší 
vypracoval RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., ze Státního zdravotního ústavu. 
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12.–14. pokračovalo Čelákovické filmové léto na náměstí projekcí filmů Kobry a užovky, Ztraceni 
v Mnichově a Kluk ve městě příšer. Před první projekcí zahrála skupina Feferon. Počet diváků v červencové 
a srpnové části byl odhadnut na 1 800. 

14. vystoupilo na poutním koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie žesťové kvinteto 5x Zavřel 
s barokními fanfárovými skladbami a černošskými spirituály. 

16. schválila Rada města smlouvu s firmou AG-REAL, s. r. o., Praha 4, na úpravu interiéru sportovní 
haly Vikomt v ul. U Učiliště za 827 145 Kč. 

20. potěšila Jitka Vrbová a LTW trio posluchače jazzem a swingem. Koncert na nádvoří Městského 
muzea uspořádal SPČM. 

24. se v letním kině na náměstí při předvolební kampani ODS promítal film Jak básníci čekají na 
zázrak. 

25. se starosta města Ing. Josef Pátek, místostarosta II Ing. Petr Studnička, PhD., zastupitelka 
Mgr. Jindra Chourová a předsedkyně komise bytové a sociální Hana Machálková zúčastnili tradičního 
vyvěšování praporů v Aleji polabských měst v Dessau-Roßlau (SRN, Sasko-Anhaltsko). Prapor města 
Čelákovic byl vyhlášen jako nejhezčí z 88 praporů měst, která leží na Labi. Tato slavnost se koná od r. 2003 
při loďařských slavnostech (příloha č. 28/16). 

28. se posunula konečná zastávka některých spojů autobusové linky 443 od nádraží do zastávky 
„Čelákovice, Toušeňská“ u obchodního centra TESCO. Parkovací zálivy byly sice vybudovány již dříve, ale 
pro splnění parametrů pro zastavování autobusů musely být upraveny. TESCO se z 50 % podílelo na úhradě 
zvýšených nákladů na provoz linky vzniklých jejím prodloužením. 

 
 

ZÁŘÍ 
 
Počasí: Teplá a jasná první polovina září přinesla 6 tropických dnů, tj. teploty nad +30 °C. Ráno 

jsme měli +14 °C až +17 °C, odpoledne od +22 °C do +31 °C. V deštivém týdnu 16.–21. se ochladilo na 
ranních +15 °C až +10 °C a odpoledních +20 °C až +15 °C, v poslední dekádě zůstaly ranní teploty při velké 
oblačnosti již nízko, kolem +8 °C, ale odpolední se ještě dostaly k +25 °C (30.). 

1. uspořádala Routa Loučení s prázdninami na zahradě domu č. p. 107 v Sedláčkově ul. 
3. se při Vzpomínce na prázdniny v Sedlčánkách představila speciální jednotka Armády ČR, 

Hasičský záchranný sbor ČR, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, Policie ČR a Městská policie 
Čelákovice. Děti viděly vojenská a policejní vozidla a ukázky bojových umění. Účast byla odhadnuta na 700 
dětí a dospělých. 

3. zahrálo na tradičním festivalu Statek Fest 12 kapel z Prahy, Nymburka, Mladé Boleslavi a Týnce 
nad Labem, také místní kapela CLOX. 

3. se běžel 54. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém na stadionu v Houštce. 
Z 21 účastníků byl nejúspěšnější Tomáš Hunčovský (*1994) z FTVS Praha s výkonem 16 465 m. Závod 
odstartoval olympionik Ludvík Liška, světový rekordman ve štafetě 4 x 1 500 m. 

5.–30. byla u příležitosti výročí „roku knihy“ ve foyer ZUŠ Jana Zacha přístupná výstava výtvarných 
prací Čelákovice očima dětí věnovaná tématu Kniha. 

10. uspořádal MDDM na zahradě svého domu v Havlíčkově ul. Festival volnočasových aktivit. 
Se spolupracujícími organizacemi nabídl 25 činností a dílen. Hrály kapely Nuly a Šouflšoul. 

10. zvítězili Filip Rikl a Lukáš Báša v 16. ročníku Memoriálu Ladislava Pánka. Turnaj dvojic (letos 
36.) pořádá Tenisový klub Čelákovice pro své členy. 

11. zaznělo v Husově sboru oratorium Kázání na hoře Marka Šlechty v podání sopranistky Marty 
Ženaté, klavíristky Marie Samkové a varhaníka Blahoslava Rataje.   

12. zemřel Josef Špak, emeritní patriarcha Církve československé husitské (*10. 7. 1929), jenž od 
r. 2003 v Husově sboru v Čelákovicích sloužil mše, vedl biblické hodiny a řídil pěvecký sbor. Pohřeb se konal 
20. září v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. 

13. schválila Rada města smlouvu s firmou ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., Hradec Králové, na 
vypracování architektonické studie k revitalizaci Městského stadionu za 810 700 Kč. 

14. uspořádal SPČM v Městském muzeu Hudebně poetický večer se sopranistkou Lucií Laubovou, 
Jaroslavem Šarounem – klavír, Václavem Fikrlem – recitace a Janem Paulíkem – kytara. 

17. se konal v loděnici V Nedaninách czela.fest.2016. Zahrnoval hudební festival s 8 kapelami, mj. 
Megaphone, The Kingsize Boogimen, a doprovodný program pro rodiny s dětmi. 

17. se v Městském muzeu uskutečnilo druhé šachové exhibiční utkání mládeže s mezinárodní 
velmistryní Eliškou Richtrovou, roz. Klímovou. 

17. symbolicky otevřeli dveře na svém pozemku U Zdymadel místní rybáři a veřejnosti nabídli 
ukázku náčiní, pomůcek, rybolovu a ukázku živých ryb. 
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16.–17. se v chovatelském areálu ve Stankovského ul. č. p. 1774 konala Místní podzimní výstava 
drobného zvířectva. K vidění byla vodní a hrabavá drůbež, králíci, holubi a exotické ptactvo včetně 
expozice akva-tera. 

20. besedoval Jan William Drnek v Městské knihovně o své expedici do Indie v rámci probíhající 
výstavy fotografií. 

21. rezignoval na mandát zastupitele za TOP 09 Milan Tichý. 
22. přednášel v městském muzeu Ladislav Horáček z Pískové Lhoty na téma Kakutsy z Bolívie: 

Novinky z posledních cest. Před přednáškou se konala kaktusářská miniburza na nádvoří tvrze. 
22.–24. se v Kotelní ul. č. p. 43 konala již 56. výstva hub. Přes dlouhodobé sucho se organizátorům 

ze Sdružení houbařů Čelákovice a jejich kolegům z Mělníka a Poděbrad podařilo i ve velmi vzdálených 
lokalitách nasbírat přes 180 druhů hub. Výstavu navštívilo asi 900 dospělých a 700 dětí. 

Od 23. září do 1. října se starosta města Ing. Josef Pátek, místostarosta II Ing. Petr Studnička, PhD., 
a zástupci podnikatelských subjektů z Čelákovic a Milovic účastnili prvního Fóra mezi městem Shenzhen 
a zeměmi střední a východní Evropy na pozvání Společnosti pro rozvoj kulturní a obchodní spolupráce se 
zeměmi střední a východní Evropy města Shenzhenu a Česko-čínského spolku pro kulturní a vědecko-
technickou výměnu. Tlumočila a o české delegáty se starala Winnie Wangová Böhmová, majitelka 
restaurace Čínské zátiší v Čelákovicích a prezidentka Spolku (příloha č. 29/16). 

24. proběhla ve výstavní síni Městské muzea vernisáž výstavy Od grafiky ke kudle. Lucie 
Třešňáková, Lucie Šindelářová, Radka Krupková, David Hanžlík, Klára Thumová, Myrousz, Libor Cvrk 
vystavovali kolorované perokresby, fotografie, keramiku, malbu a díla ze dřeva, papíru, smaltu a kovů. Při 
„happeningové“ vernisáži vystoupili Josef Daněk a s hrou na elektrické monochordy Pavel Kopecký a Petr 
Vokál. 

23. se mezi 11.30 hod a 12.00 hod. uskutečnil náročný převoz trupu legendárního letadla TU-154 
M Toušeňskou ulicí do Záluží při cestě z letiště v Praze-Kbelích do leteckého muzea v Kunovicích. Letoun 
sloužil do r. 2007 u vládní letky ve Kbelích a přivezl mj. vítězný hokejový tým z Nagana r. 1998. Délka 
soupravy činila 51,5 m, šířka 4,8 m s hmotností 85 tun. 

24. vystoupily v Husově sboru na koncertu „Zpíváme si vážně i nevážně“ tři pěvecké soubory: 
Pěvecký sbor Gymnázia J. S. Machara, počernický Gospel Workshop a čelákovický AniMuk. 

25. se konal 3. obnovený ročník Turnaje 4 měst (celkem desátý) s šachisty z Českého Brodu, 
Peček a Poděbrad. Čelákovičtí skončili třetí za Českým Brodem a Poděbrady. 

Na 28., výroční den smrti nadstrážmistra Jaroslava Honzátka, připravila městská organizace 
KSČM a Středočeská krajská rada Klubu českého pohraničí odhalení obnovené pamětní desky na domě 
č. p. 234 v Masarykově ul. K asi 200 účastníkům a přihlížejícím promluvili předseda Národní rady Klubu 
českého pohraničí Milan Richter, krajský zastupitel Ing. Zdeněk Štefek a senátor Jaroslav Doubrava, účastnil 
se také poslanec Stanislav Huml. Neteři Jaroslava Honzátka paní Ježkové předala Unie bezpečnostních 
sborů pamětní medaili in memoriam. Radní Jarmila Volfová na tuto akci reagovala polemicky na stránkách 
Zpravodaje města Čelákovic (příloha č. 30/16). 

29. uspořádal SPČM přednášku Ondřeje Wankeho Jóga a zdravý životní styl. 
Při kampani před volbami do Zastupitelstva Středočeského kraje se mohli občané na náměstí 

setkat s četnými stánky kandidujících stran. Originální byla kavárna TOP 09 v historickém mikrobusu Citroën, 
který se na náměstí zastavil 19. září. 

 
 

ŘÍJEN 
 
Počasí: 1. skončilo zářijové babí léto a celý měsíc panovalo chladné počasí s téměř každodenními 

přeháňkami a dešti. 1.–5. klesly ranní hodnoty z +14 °C na +5 °C, odpolední z +24 °C na +9 °C. Stále 
zatažená obloha stabilizovala teploty jak ráno (+4 °C až +9 °C), tak odpoledne (+8 °C až +13 °C; nejteplejší 
byl 16. říjen s +17 °C). 

1. hrála na Vinobraní Na Statku pražská kapela Big Five. 
1. dostali senioři dárek od Čelákovické sportovní, p. o., v podobě volného vstupu do Městského 

bazénu k Mezinárodnímu dni seniorů. 
3. schválila Rada města podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu pro Prahu-východ ze 

dne 29. června 2016 ve sporu s TJ Spartak Čelákovice. Rozsudek uložil městu uhradit doplatek za atletickou 
dráhu. 

3.–7. uspořádala Městská knihovna v obvyklém termínu Týden knihoven. Program zahrnoval 
výstavu Kniha a její podoby představující zápůjčky zajímavých a cenných svazků od 39 čtenářů 
a 2 základních uměleckých škol, besedy s historikem Jaroslavem Špačkem a kronikářem města 
PhDr. Mirkem Noskem a závěrečný den otevřených dveří. 
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4. převzal mandát zastupitele za TOP 09 Tomáš Janák poté, co dva předcházející náhradníci 
mandát odmítli. 

5. se v Čelákovicích poprvé konala Plavecká soutěž měst (celkově 25. ročník). Zájemci měli 
libovolným stylem uplavat 100 m, a tím bodově přispět do celkového hodnocení města. Čelákovice obsadily 
v kategorii měst do 20 tis. obyvatel 11. místo. Ze 144 plavců byl nejrychlejším mužem Luboš Valehrach 
(1:26), nejrychlejší ženou Anna Havránková (1:33). Nejmladšímu plavci bylo 5 let a nejstaršímu 69 let. 

6. byly v Síni Jana Zacha vyhlášeny výsledky 10. ročníku literární soutěže Městské knihovny, 
tentokrát na téma Výlet do minulosti: 100 autorů přispělo 122 pracemi. Vítězi se stali: Pavel Turek (kategorie 
Děti – poezie), Linda Markusová (Děti – próza), Kateřina Smolová (Mládež – poezie), Daniela Suchá 
(Mládež – próza), Jana Martiníková (Dospělí – poezie) a Pavel Cholínský (Dospělí – próza). 9 oceněných 
byli občané Čelákovic (Pavel Turek, Marek Veverka, Zuzana Kyselová, Alice Matějková, Linda Markusová, 
Klára Novotná, Iva Soukalová, Pavel Cholínský, Michaela Kašičková), jedna žákyně ZŠ Kostelní bydlela 
v Mochově (Tereza Mašková). Po slavnosti následovalo neformální setkání oceněných a porotců v knihovně. 

7.–8. se v řádném termínu konaly volby do zastupitelstev krajů (příloha č. 31/16). Ve 
Středočeském kraji kandidovalo 20 volebních stran a na mnoha kandidátkách byli nominováni i občané 
Čelákovic: 

 
ANO 2011 Martin Rych, 69. místo; 
Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty 
a islám v ČR nechceme! 

Aleš Jánský, 5. místo; 
Jaroslav Kop, 18. místo; 
Josef Štoček, 23. místo; 
Radek Uher, 30. místo; 
Miloslav Brabec, 48. místo; 

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio 
Okamura (SPD) a Strana práv občanů 

Vladislav Štefl, 63. místo; 

Komunistická strana Čecha Moravy Bc. Mgr. Lenka Grygarová, 46. místo; 
Vladimír Duník, 61. místo; 

Občanská demokratická strana Ing. Josef Pátek, 18. místo; 
TOP 09 Tomáš Janák, 59. místo; 
Úsvit s Blokem proti islámu RNDr. Stanislav Hájek, CSc., 15. místo. 

 
V Čelákovicích přišlo k volbám 3 322 voličů (36,79 %), kteří odevzdali 3 274 platných hlasů. 

V tabulce je uvedeno 5 nejúspěšnějších volebních stran: 
 

Volební strana hlasů v % 
v Čelákovicích 

hlasů v % ve 
Středočeském kraji 

mandátů 
v Zastupitelstvu 

kraje 
ODS 27,51 13,05 10 
ANO 2011 17,37 20,76 16 
ČSSD 11,66 13,75 11 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10,41 18,43 15 
Komunistická strana Čech a Moravy 8,23 10,13 8 

 
9. se v Husově sboru uskutečnil koncert k oslavě 700. výročí narození českého krále a římského 

císaře „Karel IV. – Otec vlasti“. Účinkoval vokálně-instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé 
Příbram s uměleckým vedoucím Josefem Krčkem za uměleckého přednesu Alfreda Strejčka.  

10. poprvé zastavovaly autobusy linek 405 (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Úvaly), 
427 (Čelákovice – Kounice) a 443 (Čelákovice – Sadská) v nové autobusové zastávce v Jiřinské ul. 
Zastávka byla vybavena zasklenými čekárnami a dvěma bezpečnými osvětlenými přechody pro chodce. 
Zároveň byl odstraněn velký kontejner na tříděný odpad z křižovatky s Dukelskou ul., jenž dosud 
nebezpečně zakrýval výhled řidičům jedoucím z Dukelské do Jiřinské ul. 

10.–24. se v Galerii v altánu ve Vašátkově ul. konala výstava fotografií členů Okrašlovacího spolku 
čelákovického Heleny Babické, Petra Jirase a Petra Petříka nazvaná Pozoruhodné stromy Čelákovic. 
Zhlédlo ji asi 200 návštěvníků. V dalších dnech následovaly doprovodné přednášky o významu stromů 
a o památných stromech a komentovaná vycházka.  

11. připravilo Městské muzeum přednášku archeologa Mgr. Tomáše Klíra Pluhem a husím brkem 
k 200. výročí smrti Františka Jana Vaváka. 

12. koncertovali v Městském muzeu klavírista Alexandr Christianov, zpěvačka Hana Bočánková 
a pěvecký sbor Bojan na Setkání s Jaroslavem Ježkem. Připravil SPČM. 
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15. se Městské muzeum připojilo k oslavě Mezinárodního dne archeologie 5 komentovanými 
prohlídkami archeologické expozice. 

17. se v Městské knihovně konala přednáška spisovatelky Stanislavy Jarolímkové Slavné světové 
osobnosti, jak je (možná) neznáte. 

20. vyhlásil Okrašlovací spolek čelákovický vítěze soutěže O nejkrásnější okno, balkon 
a zahrádku. Stali se jimi v kategoriích Balkon – H. Radikovská, Okno – M. Kubátová, Zahrádka – 
D. Kubátová.  

24.–25. uspořádala Farní charita Čelákovice podzimní sbírku oblečení, obuvi, ložního prádla ad. 
na děkanství v Kostelní ul.  

25. po zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Předtisková úprava a tisk 
Zpravodaje města Čelákovic“ schválila Rada města smlouvu s firmou Iva Vodáková – DURABO, a to od 
čísla 1/2017 na dobu neurčitou. 

27. odpoledne proběhl pietní akt u pomníku padlých na náměstí u příležitosti 98. výročí vzniku 
Československé republiky. Akt byl přeložen z 28. října kvůli cestě starosty a obou místostarostů do Říma. 
Pracovní den se projevil v nízké účasti veřejnosti i politických stran. Květiny k pomníku položilo vedení města 
a místní představitelé Dělnické strany sociální spravedlnosti a ANO 2011. Hráli sólisté Komorního souboru 
Bohumíra Hanžlíka, Seifertovy verše přednesli žáci ZUŠ Jana Zacha Simona Houdková a Vojtěch Dovalil. 
Starosta města ocenil 28. říjen 1918 jako ukázku spolupráce Čechů a Slováků a jako výzvu k aktivnímu 
řešení problémů dneška. 

27. večer uspořádalo město v Kulturním domě Slavnostní večer u příležitosti udělení Výroční 
ceny města Čelákovic 2016 s koncertem Věry Martinové a její kapely. Starosta města předal Výroční cenu 
starostovi Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice Miloši Fridrichovi mj. „za aktivní, věrnou službu 
a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice“. Slavnosti se účastnil také náměstek 
starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Lubomír Janeba. 

Výtěžek ze vstupného každoročně město věnuje dobročinné organizaci. Letos obdržela částku 
29 800 Kč Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, jež pečuje o zlepšování životních podmínek 
dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, a policistům a hasičům, kteří jsou těžce tělesně 
postiženi v souvislosti s výkonem služby (příloha č. 32/16). 

28. převzal starosta a oba místostarostové v Římě ocenění za unikátní technické provedení lávky 
přes Labe v Čelákovicích od Asociace evropských betonářských společností. Lávka získala 2. místo 
z 21 nominovaných staveb. 

29.–30. spolupořádala městská organizace KSČM v budově CMC Graduate School II. celostátní 
konferenci k regionálním dějinám, kterou pořádala Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd. 
Účastnili se místopředseda ÚV KSČM PhDr. Josef Skála a poslanec JUDr. Stanislav Grospič. 

 
 

LISTOPAD 
 
Počasí: 1.–19. sice často a slabě pršelo, přesto byl měsíc výrazně suchý. 10. přišla první sněhová 

nadílka. 1.–10. se postupně ochlazovalo, ráno na +6 °C až nulu a odpoledne z +14 °C na +3 °C. Studená 
fronta 10.–15. přinesla ranní mrazy až k –6 °C a odpolední teploty od +1 °C do +5 °C. 16.–27. se oteplilo na 
ranních +2 °C až +11 °C a odpoledních +7 °C až +12 °C; v posledních 3 dnech měsíce se vrátily ranní mrazy 
mezi –1 °C až –3 °C a s nejvýše +2 °C odpoledne. 

3. pozval Klub kaktusářů Libora Mejstříka z Třebechovic pod Orebem do Městského muzea, kde 
přednášel na téma Letní cesta 2015 po jihozápadu USA: Kalifornie, Nevada, Arizona, Utah, Nové 
Mexiko, Texas.  

5. se 4 tříčlenná družstva čelákovických křesťanských církví utkala v 16. ročníku ekumenické 
soutěže ve znalostech bible, letos s tématem Zjevení Janovo. První dvě místa obsadila družstva Církve 
československé husitské a Církve bratrské. 

7. se zájemci setkali v Městské knihovně s čelákovickým horolezcem Ladislavem Noskem na 
přednášce Expedice Gašerbrum 2 – Pákistán 2015. 

10. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od 
mediálně proslulého archeologického výzkumu. Připravilo ji Centrum medievistických studií při 
Filozofickém ústavu AV ČR a při UK v Praze a katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze. Výstava založená na výsledcích bádání v posledních 15 letech polemizovala s původní 
interpretací nálezu jeho zpracovatelem Jaroslavem Špačkem a došla k závěru, že nešlo o zásahy proti 
revenantům, ale o pohřebiště lidí sociálně vyloučených z 13.–14. století. Při vernisáži zazněla dobová hudba 
14. století v podání členů skupiny Doba Karlova. Výstava byla doplněna sobotními specializovanými 
přednáškami odborníků na antrolopogii, literaturu, hrdelní právo, způsoby pohřbívání ad. Trvala do 26. února 
2017 (příloha č. 33/16). 
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14. zahájil petiční výbor ve složení RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Věra Šebestová a Helena Babická sběr 
podpisů pod petici „Chceme čistý vzduch!“ adresovanou Zastupitelstvu Středočeského kraje. Petiční 
výbor požadoval dlouhodobé nezávislé měření ovzduší v Čelákovicích a zpřísnění emisních limitů pro TOS – 
MET slévárna, a. s. (příloha č. 34/16). 

16. zazněl koncert Lásky Karla IV. v provedení pěveckého souboru VOX nymburgensis pořádaný 
SPČM. 

16. běželi žáci a dorostenci (celkem 95 dívek a 97 chlapců) ve 42. ročníku Večerního běhu 
městem Čelákovice – Memoriálu Rudolfa Vichery (příloha č. 35/16). Na trati 1 000 m byla nejrychlejší 
starší žákyní Vanessa Keprtová ze ZŠ Chodovická, Praha 9, v čase 3:49,4 a nejrychlejším starším žákem 
David Mráz z FC Slavoj Vyšehrad s časem 3:21,0. Na dorostenecké trati 1 500 m zvítězil Tomáš Martínek ze 
ZŠ Kounice s časem 7:35,1. 

17. byly na řadě kategorie juniorů a dospělých (celkem 20 žen a 81 mužů). V hlavní kategorii žen do 
35 let doběhla na trati 3 000 m jako první Valentýna Kiliarska z LKB Rudnik v čase 11:20; nejrychlejší 
běžkyní z Čelákovic byla Petra Sekerová na 7. místě v čase 14:46. Nejrychlejším mužem v hlavní kategorii 
do 39 let na trati 6 500 km byl Pavel Wierecki z LKB Rudnik s časem 21:52; z čelákovických Radek Telvák 
na 15. místě s časem 28:01. Nejstarší běžec byl tentýž jako loni – Jiří Pejpal (*1934) z TJ LIGA 100 Praha, 
jenž trasu zdolal za 43:44. 

18. uřízli pracovníci Technických služeb smrk na pozemku č. p. 878 v Sedláčkově ul. Jeho majitel 
Jaroslav Frajer ho daroval městu jako vánoční strom na náměstí. 

21. uspořádal oddíl šachu TJ Spartak Čelákovice regionální přebor školních družstev za účasti 
27 týmů. Místní školy zaznamelay tyto úspěchy: Kategorie I. stupně – 2. místo ZŠ J. A. Komenského A, 
3. místo ZŠ Kostelní; kategorie II. stupně – 1. místo ZŠ Kostelní; kategorie II. stupně – 3. místo Gymnázium 
Čelákovice A.  

22. schválila Rada města výši vodného a stočného pro rok 2017, a to ve výši 41,45 Kč/m3 a 36,36 
Kč/m3, celkem 77,81 Kč/m3 (bez DPH), včetně DPH v celkové výši 89,48 Kč/m3. Významným důvodem 
k zvýšení ceny celkem o 6,27 % bylo zvýšení nájemného za infrastrukturu. Rada jmenovala Mgr. Václavu 
Snítilou do funkce ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvkové organizace, s účinností od 
1. ledna 2017. 

23. se v Kulturním domě konal charitativní večer věnovaný tvorbě čelákovického hudebního 
skladatele Petra Babického. Vystoupilo asi 40 hostů, např. Petr Stach, Lukáš Jurek, Vanda Hutařová 
a Vladimír Kirikov, místní pěvecký sbor AniMuk a konzervatoristka Lenka Švestková. Výtěžek koncertu byl 
věnován Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi (příloha č. 36/16). 

23. byla městu doručena rezignace ředitelky MDDM Ing. Aleny Rozhonové k 31. červenci 2017. 
25. zaplnil Orchestr Václava Hybše s duem Kamélie sál Kulturního domu, v němž vystoupil na 

vánočním koncertu. 
26. byla zahájena výstava vánočních ubrousků ze sbírky Aleny Šedové ve vstupní místnosti 

Městského muzea. Její malé muzeum v rodinném domě v Brandýse nad Labem obsahuje asi 43 tis. 
ubrousků ze 115 zemí vyrobených v průběhu celého 20. století. 

Sobota 26. byla věnována zahájení adventu ve městě. K jubilejnímu 20. rozsvícení vánočního 
stromu byla koupena nová dekorace a připraveno postupné rozsvěcení stromu, opakované od 27. prosince 
6x každý den od 16.00 do 21.00 hod. až do 6. ledna 2017. Součástí denního programu byl adventní trh, 
výtvarné dílny MDDM, koncerty skupin Feferon, Klasickej postup a Čechomor, světelná show skupiny 
T.E.T.R.I.S., pěvecká vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha. Mimo náměstí mohli zájemci navštívit český betlém 
v ZUŠ Jana Zacha, navštívit ZŠ Kostelní a Gymnázium, program Advent Ve Skále se staročeským 
loutkovým betlémem, loutkovým divadlem a mikulášským jarmarkem; na farní zahradě Na Hrádku také 
řemeslný jarmark výtvarné dílny Labyrint a spolku Skaláci s vystoupením pěveckého sboru AniMuk (příloha 
č. 37/16). 

28. připravil Okrašlovací spolek čelákovický besedu o kvalitě ovzduší v Irish Music Baru. Účastnil 
se RNDr. Ivo Šanc, CSc., radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, odborníci 
Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického a Akademie věd ČR. Přizvaní odborníci zpochybnili 
výsledky letního měření ovzduší ve městě a požadovali nezávislé a dlouhodobé měření kvality ovzduší, 
které by určilo zdroje znečištění. 

29. předaly radní Jarmila Volfová a předsedkyně komise bytové a sociální Hana Machálková na 
slavnosti v Národním domě na Vinohradech v Praze šek na 29 800 Kč (výtěžek ze vstupného na Slavnostní 
večer 27. října) vedení Hasičského záchranného sboru ČR pro Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc 
v tísni. 

30. na 23. betonářských dnech České betonářské společnosti v Litomyšli dostala čelákovická lávka 
přes Labe nejvyšší ocenění, titul „Vynikající betonová konstrukce“, ve stejnojmenné soutěži. 
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PROSINEC 
 
Počasí: Měsíci vládla zatažená obloha a časté, i když slabé přeháňky. Ranní teploty se pohybovaly 

kolem nuly (mezi +3 °C až –5 °C), odpolední silně kolísaly podle častého střídání front, většinou od +1 °C do 
+10 °C. Výjimku tvořily ledové dny s celodenním mrazem 4., 5., 22., 30., 31. Nesněžilo, měsíc byl srážkově 
mírně podprůměrný. 

V prosinci bylo na náměstí postaveno 12 smrčků v nádobách, které děti z mateřských a základních 
škol a z MDDM ozdobily vlastními originálními ozdobami. Při odstranění vánoční výzdoby byly smrčky 
předány do mateřských škol, kde mohly být zasazeny do země. 

5. uspořádal spolek „Domeček Ve Skále“ mikulášskou nadílku. 
6. schválila Rada města smlouvu s firmou TELMO, a. s., Praha 10, na protipovodňový varovný, 

informační a monitorovací systém města za 9 820 153 Kč. 
6. se v obřadní síni radnice konalo tradiční předvánoční setkání vedení města s úspěšnými 

sportovci roku za účasti předsedů sportovních klubů. 
13. vystoupil na Vánočním koncertu města Čelákovic v Kulturním domě Orchestr Bohumíra 

Hanžlíka. 
14. prosince – 3. ledna mohly děti využít kluziště s plastovým povrchem v dolní části náměstí 

v programu Čelákovice bruslí. Na kluzišti o rozměrech 18 x 9 m se dne 16. konalo Odpoledne vánočních 
přání doprovázené soutěžemi a světelnou show žongléřské skupiny T.E.T.R.I.S. 

17. a 18. odehrál Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka tři Vánoční koncerty v Městském muzeu. 
Vánoční kapry prodávalo tradičně Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s., před velkoprodejnou 

Albert (zde prodalo téměř 15 q kapra) a před obchodním centrem TESCO. 
Vánoční stromky prodávala i letos společnost ABIES Vysočina, s. r. o., u obchodního centra 

TESCO. Smrk ztepilý stál 299 Kč, borovice černá 499 Kč, stejně jako loni. 
23. zazněla Rybova vánoční mše v Kulturním domě v podání muziky folklórního souboru Dykyta 

rozšířené pro tento účel na komorní orchestr s 23 hráči a pěveckého sboru Vox nymburgensis řízeného 
Janem Mikuškem. Koncert byl doplněn hudebně-tanečním zpracováním koled. 

26. věnovala Čelákovická sportovní, p. o., vánoční dárek všem obyvatelům města ve formě volného 
vstupu do Městského bazénu. 

Město vydalo v počtu 300 kusů stolní kalendář na rok 2017 s fotografiemi Michala Fokta, jenž je 
poskytl bezplatně. Kalendář se prodával za 120 Kč. 

 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

Závěrečný účet hospodaření města v r. 2015 (v tis. Kč) 
 

  Plán Skutečnost 
Příjmy Daňové 140 606,00 145 052,70 
 Nedaňové 63 809,00 67 597,00 
 Kapitálové 0,00 2 392,00 
 Dotace 20 903,80 25 419,73 
Celkem  225 318,80 240 461,43 
 Financování 55 000,00 –31 215,71 
    
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 200,00 90,00 
 Průmyslová odvětví 35 619,00 14 468,00 
 Služby pro obyvatelstvo 140 468,00 124 026,08 
 Sociální věci  2 958,00 2 936,00 
 Bezpečnost státu a práv. ochrana 10 168,00 9 936,00 
 Všeobecná správa a služby 84 257,80 51 014,91 
Celkem  273 670,80 202 470,99 
 Financování 6 648,00 6 775,00 
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Rozpočet města na r. 2016 a 2017 (v tis. Kč) 
 

  2016 2017 
Příjmy Daňové 148 089,00 165 046,00 
 Nedaňové 31 332,00 33 684,00 
 Kapitálové 2 411,00 0,00 
 Transfery 18 776,00 27 834,70 
 Financování 78 000,00 121 000,00 
Celkem  278 608,00 347 564,70 
    
Výdaje Zemědělství 100,00 100,00 
 Průmyslová a ost. odvětví hospodářství 70 539,00 106 950,00 
 Služby pro obyvatelstvo 131 612,00 148 655,00 
 Sociální věci 2 868,00 2 130,00 
 Bezpečnost státu 10 193,00 21 855,00 
 Všeobecná veřejná správa 56 602,00 61 424,70 
 Financování 6 694,00 6 450,00 
Celkem  278 608,00 341 114,70 

 
Individuální dotace z rozpočtu města 
 

Příjemce dotace Částka v Kč Účel dotace (mj.) 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 15 000 oprava hromosvodu na budově klubovny spolku 
Basketbal Čelákovice, spolek 25 000 akce Mikulášský týden 
Diakonie CČE – středisko Praha 5 000 služba rané péče v Čelákovicích 
EDA cz, z. ú. 4 500 služba rané péče v Čelákovicích 
Ekolandia, o. p s., Čelákovice 40 000 vybudování zázemí pro lesní třídu 
Farní charita Neratovice 100 000 terénní služby klientům v Čelákovicích 
Gymnázium, Čelákovice, 
J. A. Komenského 414 

22 000 soutěž Čelákovická odysea 

Klub železničních cestovatelů, spolek 5 000 projekt Polabský motoráček 2016 
Lenka Hejkalová 10 000 studentka Mezinárodní konzervatoře v Praze 
Milan Borecký 20 000 festival ČelArt 2016 
Mgr. Jitka Ostenová 10 000 sport – 3D lukostřelba 
Mgr. Pavel Osten 10 000 sport – 3D lukostřelba 
Náboženská obec Církve čsl. husitské 19 000 výlety pro seniory a děti 
 24 000 koncertní činnost 
Oblastní charita Kutná Hora 5 000 služba rané péče v Čelákovicích 
Respondeo, z. s. 40 000 občanská poradna v Čelákovicích 
Robert Kubíček 10 000 přednášky – popularizace šachu 
 7 956 regionální přebor školních družstev v šachu 
Richard Nejman 43 500 silová soutěž Čelákovický bivoj 
Rodinné centrum Routa, z. s. 116 020 projekt Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi 
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 70 000 práce s dětmi a mládeží 
Semiramis, z. ú. 80 000 celoroční činnost na území města Čelákovic 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 162 500 příprava na Mistrovství ČR ve sport. aerobiku 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 120 000 nákup a instalace plastových sedadel na tribunu 

stadionu „U Hájku“ 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. 49 690 výroba a montáž šatních skříněk 
Vyšší Hrádek, p. s. s. 40 000 obnova a zlepšení vybavení domácností osob 

s mentálním postižením 
Celkem 1 054 166  

 
 
Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o. 
Společnost ve vlastnictví města oslavila 21. ledna 20 let svého trvání. Byla založena pro zajištění 

správy bytů a služeb spojených s bydlením, pro výrobu a rozvod tepla. Spravovala více než 1 500 bytů ve 
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vlastnictví města, družstev a společenství vlastníků v Čelákovicích, Milovicích a Lysé nad Labem 
a provozovala 56 zdrojů vyrábějících tepelnou energii. Rěditelkou společnosti byla Ing. Veronika Fürjesová. 

Město vlastnilo na konci roku celkem 702 bytů, z toho 490 v Čelákovicích a 212 v Milovicích. Stejně 
jako loni nebyl v roce 2016 žádný byt prodán.  

Významnými investicemi do bytového fondu byly výměna střešního pláště na domech č. p. 1440–
1441 a 1444–1445 v ul. Prokopa Holého za 5 763 000 Kč, výměna oken v Domě s pečovatelskou službou 
č. p. 26 v Kostelní ul. za 280 987,18 Kč, výměna oken v č. p. 212 v Masarykově ul. za 252 744,77 Kč 
a výměna oken v domě č. p. 1645–1648 v ul. J. A. Komenského za 1 584 196,29 Kč. 

Město zřídilo také dvě domovní kotelny v domech č. p. 1345–1348 a 1349–1352 V Prokopě za 
3 239 433 Kč. 

 
Technické služby, příspěvková organizace 
Technické služby byly zřízeny k vykonávání veřejně prospěšných služeb ve městě, především 

k odstraňování komunálního odpadu a čištění města, údržbě místních komunikací, zeleně, veřejného 
osvětlení a pohřebišť. Technické služby provozovaly sběrný dvůr komunálního odpadu, jenž byl otevřen 
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. 

Ředitelem Technických služeb byl Karel Turek. 
 

 
OBYVATELSTVO 

 
K 1. lednu 2016 měly Čelákovice 11 454 obyvatel, k 31. prosinci 2016 11 481 obyvatel, z toho 344 

v Záluží (+4), 772 v Sedlčánkách (+35) a 101 v Císařské Kuchyni (+2). V r. 2016 se přistěhovalo 291 osob 
(loni 311) a 270 osob se odstěhovalo (loni 240). Narodilo se 124 dětí (loni 131) a 112 občanů zemřelo (loni 
93). Za rok 2016 se tedy počet obyvatel zvýšil o 27 (loni o 109). 

V matričním obvodu města bylo uzavřeno 82 sňatků (loni 97), z toho v Čelákovicích 39 (z toho 23 
na Městském úřadě, 10 v Městském muzeu a další na jiných vhodných místech), v Lázních Toušeni 16, 
ve Vyšehořovicích 22 a v Mochově 5. Při 10 sňatcích byl alespoň jeden ze snoubenců cizím státním 
příslušníkem a při 30 sňatcích byl alespoň jeden ze snoubenců občanem Čelákovic, a to při 22 obřadech 
v Čelákovicích, 7 v Lázních Toušeni a jednom ve Vyšehořovicích. Od 1. ledna 2016 byl sňateční obřad mimo 
úředně stanovené místo zpoplatněn částkou 500 Kč. 
 

Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu (příloha č. 39/16): 
 

Datum Děti celkem Hoši Dívky 
23. 1. 10 3 7 
27. 2. 14 7 7 
12. 3. 12 6 6 
16. 4. 15 9 6 
21. 5. 13 7 6 
17. 9. 6 5 1 
22. 10.  11 8 3 
26. 11. 11 5 6 
10. 12. 11 4 7 
Celkem 103 54 49 
Rok 2015 138 63 75 

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

z MŠ Přístavní připravované ředitelkou Jaroslavou Duškovou. 
 

Statistika rodných jmen přivítaných dětí: 
1x Andrea, Aneta, Antonie, Dagmar, Darina, Elena, Gabriela, Johana, Julie, Karolína, Kateřina, 

Kristýna, Laura, Leontýna, Magda, Mariana, Marie, Markéta, Nikol, Rebeka, Rozálie, Sabina, 
Simona, Stela, Valentýna, Valérie, Zuzana Antonieta; 

2x Adéla, Ema, Tereza, Viktorie, Zuzana; 
3x Eliška; 
4x Barbora, Nela; 
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1x Adam Anar, Adolf, Arnošt, Jakub, Jakub Ján, Jan, Jindřich, Jonáš, Lucas, Matouš, Miroslav, 
Oskar, Patrik, Tobiáš, Václav, Viktor, Vojtěch; 

2x Daniel, David, Jaroslav, Kryštof, Martin, Mikuláš, Petr, Štěpán, Tomáš; 
3x Karel; 
4x Adam, Dominik, Ondřej. 

 
Senioři 
V květnu začala paní Anděla Nosková podle dohody s vedením města připravovat aktivity pro 

seniory. Postupně se rozběhla výuka cizích jayků, práce na počítači, zájezdy do divadel, na zámky, besedy 
s odborníky, poznávací vycházky po Čelákovicích. Město zřídilo vývěsku na domě č. 226 v Masarykově ul. 

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

s 30 byty a Na Hrádku č. p. 426 se 7 byty. Poskytovala terénní a ambulantní službu: nákupy, pochůzky, péči 
o domácnost, rozvoz obědů odebíraných ze ZŠ Kostelní, 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. Smlouvy o poskytování pečovatelské služby uzavřely pro tento rok obce Mochov 
a Vyšehořovice a městys Nehvizdy. Středočeský kraj dotoval pečovatelskou službu částkou 950 500 Kč. 

Vedoucí Pečovatelské služby byla Mgr. Václava Snítilá. 
 
Farní charita Neratovice 
V Čelákovicích sídlící pracoviště pro okres Praha-východ mělo 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.  

Pečovatelskou službu hrazenou klienty zajišťovaly 2 pečovatelky průměrně pro 20 klientů 
v Čelákovicích, Jirnech, Lázních Toušeni, Mochově, Nehvizdech a Vyšehořovicích (např. donášku oběda, 
úklid, pomoc při osobní hygieně, praní, doprovod). 

Vrchní sestrou okresního pracoviště byla Bc. Jiřina Žežulová. 
 
Semiramis, z. ú. 
Ústav se sídlem v Nymburku pokračoval v dlouholetém Terénním programu Čelákovice poskytujícím 

sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí s cílem minimalizovat zdravotní 
rizika a chránit veřejné zdraví. Poskytoval zdravotní a trestněprávní poradenství a pomáhal při 
zprostředkování léčby drogové závislosti, vyměňoval injekční materiál. 

94 % klientů bylo uživateli pervitinu. Oproti minulému období byla drogová scéna uzavřenější, 
uživatelé se stahovali do bytů a ubytoven. Dostupnost pervitinu se snížila. 

 
Statistika roku 2016: 

Počet klientů/uživatelů drog 51 
z toho nových 9 

Počet kontaktů s uživateli drog 245 
Průměrný věk klientů programu 34 
Počet nalezených injekčních stříkaček 36 
Počet vyměněných injekčních jehel 10 448 

 
Nejvíce jehel bylo nalezeno v podjezdu pod železniční vlečkou v Toušeňské ul. (14). Městská policie 

předala 58 nalezených stříkaček a nádobu asi s 50 stříkačkami nalezenou při úklidu křovin u střelnice. 
Vedoucím Centra terénních programů byl Ondřej Šulc, DiS., statutárním zástupcem ústavu byl 

Bc. Miroslav Zavadil, DiS. (příloha č. 40/16). 
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DOPRAVA 
 
Vlaky jezdily na trati č. 231 do Prahy v půlhodinovém intervalu. V pracovní den jezdilo do Prahy 48 

osobních vlaků, z Prahy 46 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 
 
4. ledna byla otevřena Extéria, poradenská kancelář v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, 

v Masarykově ul. č. p. 211. 
30. ledna ukončilo prodej řeznictví U Bohuslavů. 
V lednu se pobočka brandýské veterinární kliniky MVDr. Dominika Vlacha přestěhovala z č. p. 218 

nejprve do č. p. 96, v červenci pak do č. p. 118, vše v Masarykově ulici. 
V dubnu vznikla v objektu bývalých Kovohutí pražírna kávy Kafe SOLO, s. r. o., V Nedaninách 

č. p. 1377. Od května nabízela kávu na sobotních trzích na náměstí. 
18. dubna byla otevřena výkupna druhotných surovin v Tovární ulici; jejím vedoucím byl Josef 

Kupský. 
27. května byla uzavřena drogerie TETA v Masarykově ul. č. p. 212. 
Od 1. června a pouze do konce roku byl otevřen second hand pro ženy Blanky Veverkové 

v Masarykově ul. č. p. 223. 
22. června byla uzavřena optika Martina v Sedláčkově ul. č. p. 48. 
V červnu byla uzavřena pizzerie Fantasia v domě č. p. 113 na náměstí 5. května. 
V červenci skončila prodejna ovoce a zeleniny v č. p. 1204 v Masarykově ul. a 19. září byl v jejích 

prostorách otevřen second hand vedoucího Marka Kordače přesunutý sem z nádražní budovy. 
1. září bylo obnoveno řeznictví v budově restaurace U Bohuslavů, náměstí 5. května č. p. 114, a sice 

pod firmou Řeznictví, uzenářství a bufet Smola sídlící v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Vedoucím 
byl Jakub Smola. 

V září se vystřídaly kadeřnice v provozovně Na Švihově č. p. 880, po Marii Kukačkové nastoupila 
Adriana Jirásková. 

3. října byla otevřena oční optika v prostorách po zrušeném květinářství v Masarykově ul. č. p. 96. 
Provozovala ji společnost Oční optika Praha, s. r. o., vedoucím byl Martin Ryvol. 19. října byl po 16denní 
rekonstrukci znovu otevřen supermarket Albert na náměstí. Přibyl v něm bankomat Fio banky. 

V prosinci ukončily činnost obchod Módní zboží Jana, náměstí 5. května č. p. 112 (vchod ze Sadů 
17. listopadu) a Elektronika-servis manželů Pittnerových v Masarykově ul. č. p. 218. 

 
 

VÝSTAVBA 
 

Investiční akce (částky vynaložené v r. 2016) 
Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách za 2 108 000 Kč. 
Výměna střešního pláště na domech č. p. 1440–1441 a 1444–1445 v ul. Prokopa Holého za 

5 763 000 Kč.  
Výměna oken v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26 v Kostelní ul. za 280 987,18 Kč. 
Výměna oken v č. p. 212 v Masarykově ul. za 252 744,77 Kč. 
Výměna oken v domě č. p. 1645–1648 v ul. J. A. Komenského za 1 584 196,29 Kč. 
Zřízení dvou domovních kotelen v domech č. p. 1345–1648 a 1349–1352 V Prokopě za 3 289 000 Kč. 
Výstavba autobusové zastávky (1 950 000 Kč) a nasvětlení přechodu pro chodce (432 tis. Kč) 

v Jiřinské ul. 
Obnova plynové kotelny K 70 v Hybešově ul. za 1 406 000 Kč.  
Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského – v r. 2016 vynaloženo 9 352 000 Kč. 
Oprava hřbitovní zdi a kolumbária za 4 525 554 Kč. 
Přechod pro chodce v Rooseveltově ulici za 742 000 Kč, osvětlení za 62 000 Kč. 
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Soukromá výstavba 
V roce 2016 bylo zkolaudováno 14 nových rodinných domků, 2 domky byly rekonstruovány 

a rozšířeny. 
 
Původní zástavba města: 

Čelákovská č. p. 50 
J. Zeyera č. p. 1878 
Masarykova č. p. 395 
Matěje Červenky č. p. 649 (rekonstrukce a nový byt) 
Mírové náměstí č. p. 28 (rekonstrukce a nový byt) 
Mstětická č. p. 140 
Na Hrádku č. p. 1833 
P. Bezruče č. p. 975 

 
Nové obytné zóny: 

Bratří Vlasáků č. p. 2065 
K Bílému vrchu č. p. 1721 
Ferlesova č. p. 138 
Fučíkova č. p. 293 (2 byty) 
Lidická č. p. 2070 
U Mlýnské strouhy č. p. 262 (2 byty) 
Zahradní č. p. 2069 
Žižkova č. p. 1784 

 
 

BEZPEČNOST 
 

Městská policie 
V říjnu klesl počet strážníků (včetně velitele) z 13 na 11. Do rajonu Městské policie patřily také obce 

Lázně Toušeň, Mochov a Přerov nad Labem. Území města bylo rozděleno do 6 okrsků vždy s dvěma 
pověřenými strážníky. Policii sloužily dva plně vybavené služební automobily, a to Dacia Logan MCV a od 
dubna nově Dacia Dokker (ojetý služební vůz Škoda Roomster byl v červnu prodán kupci z Pístů za 33 tis. 
Kč). 

Za rok 2016 odchytili strážníci 81 zvířat, z nichž 18 předali do smluvního útulku VELAS v Lysé nad 
Labem a 2 kočky do útulku Tlapky Mochov. 

Strážníci v r. 2016 řešili 1 275 přestupků (loni 1 618), z toho 437 zjištěných radarem, a uložili za ně 
pokuty ve výši 366 600 Kč, z toho 198 800 Kč za přestupky řidičů motorových vozidel zjištěné radarem. 
Prověřili 1 566 podání občanů a zadrželi 7 osob podezřelých ze spáchání trestného činu, ve 172 případech 
asistovali Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a Zdravotnické záchranné službě. Policisté nasadili 83 
prostředků k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botičky. Z parkovacího automatu v Sedláčkově ul. vybrali 
53 575 Kč. Bylo nalezeno 58 injekčních stříkaček a při úklidu křovin u střelnice také bedna asi s 50 starými 
stříkačkami. 

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

Největšími bezpečnostními riziky ve městě byly poškození a krádeže motorových vozidel a vloupání 
do nich, vloupání do objektů a poškozování cizí věci, především sprejery. 

 
Městský kamerový dohlížecí systém 
5 zaměstnanců včetně vedoucího Aleše Chvojky podalo 35 hlášení Policii ČR a 86 hlášení Městské 

policii. 
 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
Policisté řešili 206 trestných činů (loni 286) s 42% objasněností. Od r. 2013 počet trestných činů 

klesá, objasněnost kolísá. Největší podíl tvořily krádeže věcí (40), vloupání do objektů (24), poškozování cizí 
věci (21), podvody a zpronevěra (18) a ublížení na zdraví (14). 

Oddělení řešilo 680 přestupků v blokovém řízení, z toho 670 v dopravě, 97 majetkových deliktů a 58 
přestupků proti občanskému soužití. 

Kriminalisté zjistili na území města dvě varny drog a 9 osob vyšetřovali v souvislosti s omamnými 
a psychotropními látkami. Bylo zajištěno 25 g pervitinu a 350 g marihuany. 

Vedoucím oddělení byl npor. Bc. Michal Gecko. 
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Čelákovic 
Jednotka požární ochrany je organizační složkou města. Měla 24 členů vykonávajících službu mimo 

své povolání, jejím velitelem byl Jiří Hanzl. Označení JPO III/2 znamenalo zajištění nástupu 2 družstev do 10 
minut od vyhlášení poplachu a dojezd k místu zásahu do 10 minut. Jednotka disponovala 2 cisternovými 
automobilovými stříkačkami, 1 vozidlem s výsuvným žebříkem, 2 technickými vozidly a motorovým člunem. 
V roce 2016 zasahovala 79krát, z toho bylo 24 požárů a 20 dopravních nehod, mj. také 3 plané výjezdy. 
Hasiči byli školeni ve vyprošťování z uzavřených prostor, ve stříhání vraků vozidel a v zásazích na střechách 
budov, účastnili se taktického cvičení v areálu firmy ČEPRO.  

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2016 vychází ze záznamů nejbližší měřicí stanice Českého 
hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad Labem. 

 
Měsíc Průměrná 

teplota ve 
°C 

Nejnižší 
teplota ve 
°C (dne) 

Nejvyšší 
teplota ve 
°C (dne) 

Sluneční svit 
(hodin/měs.) 

Srážky 
celkem 
v (mm) 

Sněhu 
napadlo 

(cm) 
leden –0,1 –15,5 23. +13,4 27. 45,1 33,9 18 
únor +4,7 –3,7 27. +14,7 22. 61,4 51,8 12 
březen +5,1 –3,0 2. +17,4 27. 89,3 25,2 0 
duben +9,4 –1,1 29. +25,7 5. 156,4 33,6 0 
květen +15,5 +3,0 2. +29,2 22. 227,4 51,1 0 
červen +19,2 +9,8 7. +35,3 25. 207,1 92,6 0 
červenec +20,4 +9,6 4. +34,5 11. 222,6 137,9 0 
srpen +18,9 +6,8 11. +33,7 28. 242,9 24,5 0 
září  +17,8 +5,9 22. +31,9 12. 219,9 53,1 0 
říjen +9,4 +0,2 31. +25,7 1. 46,6 60,8 0 
listopad +3,8 –6,8 14. +16,5 1. 63,8 27,8 4 
prosinec +1,3 –7,1 4. +13,4 10. 32,5 30,8 0 
Celkem +10,45 –  –  1 615 623,1 34* 
Celkem 
2015 

+11,23 –  –  1 753,9 490,9 9* 

*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 11 0 0 0 
duben 0 1 0 0 
květen 0 7 0 0 
červen 0 16 3 1 
červenec 0 17 6 1 
srpen 0 12 5 2 
září 0 10 6 0 
říjen 0 1 0 0 
prosinec 0 0 0 0 

Pozn. V únoru, březnu a v listopadu nebyly tyto dny zaznamenány. 
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Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2016: 
(Ve srovnání s dlouhodobým normálem pro Středočeský kraj.) 
 

Měsíc Teplota: odchylka 
od prům. teploty ve °C 

Srážky: odchylka 
od prům. množství v mm 

leden +1,9 +1,9 (+5,9 %) 
únor +5,1 +21,8 (-72,7 %) 
březen +1,7 -10,8 (-30,0 %) 
duben +1,3 +9,4 (+21,9 %) 
květen +2,5 +18,9 (+27,0 %) 
červen +2,9 +17,6 (+23,5 %) 
červenec +2,6 +65,9 (+91,5 %) 
srpen +1,7 -48,5 (-66,4 %) 
září +4,2 +7,1 (+15,4 %) 
říjen +0,8 +24,8 (+68,9 %) 
listopad +0,5 -12,2 (-30,5 %) 
prosinec +1,5 -4,2 (-12,0 %) 
2016                 +2,23 +91,7 (+3,54 %) 

 
Rok 2016 byl teplotně mírně nadprůměrný; výrazně teplé byly únor a září.  
Srážkově byl rok také mírně nadprůměrný, výrazně pak únor, květen, červenec a říjen; naopak 

srážkově deficitní byly březen, listopad a extrémně srpen. Díky vydatnému sněžení v lednu a v únoru 
napadlo 4x více sněhu než v r. 2015. 
 

Městská zeleň a čistota města 
V r. 2016 bylo ve městě vysazeno 128 stromů a 1 669 keřů a založeno 713 m2 trávníku v celkové 

ceně téměř 900 tis. Kč. Na údržbu dřevin zejména v ul. U Kapličky, Jungmannově, Stankovského, Sadech 
17. listopadu, Příční, Na Stráni, Majakovského, Kollárově a Na Nábřeží bylo vynaloženo přes 1 mil. Kč. 

Na revitalizaci zeleně v Rumunské ul. získalo město dotaci 476 090 Kč ze Středočeského Fondu 
životního prostředí, tj. 95 % z celkových nákladů ve výši 501 148 Kč. Bylo zde vysazeno 6 ks javoru babyky, 
6 ks javoru mléče, 2 ks svitelu, 1 669 ks keřů a založeno 713 m2 travních ploch. 

Z dalších větších výsadeb uvádíme: stromořadí 20 třešní 3 druhů při cestě ze Sedlčánek do osady 
Zájezd, 30 platanů javorolistých v ul. J. Zeyera a 20 hlohů jednosemenných v ul. Jana Zacha. Náhradní 
výsadby za stromy pokácené při stavebních pracích a za uhynulé stromy proběhly v ul. Matěje Koštýře, 
Na Nábřeží, Na Požárech a Na Stráni. 

Na městských pozemcích bylo smýceno 71 stromů pro jejich špatný zdravotní stav, 1 strom kvůli 
vysazení na betonové jímce a při likvidaci havárie potrubí 1 strom stojící na vodovodní přípojce u tenisových 
kurtů.  

V létě byly na 8 místech umístěny nové kontejnery zelené barvy pro sběr kuchyňského oleje 
a potravinářských tuků od firmy EKO-PF, s. r. o. 

 
Povodí Labe 
Čelákovický úsek toku je dlouhý 6 km a sahá od ústí Mlynařice k vodárně v Káraném, zdrž 

čelákovického jezu je dlouhá 5,713 km. Na zdymadle pracovalo 5 zaměstnanců. Výjimečnou událostí byl 
únik nebezpečných látek do řeky 15. prosince. Skvrna sahala od zdymadel až za Sedlčánky. Při její likvidaci 
nornými stěnami a sorbentem zasahovali dobrovolní i profesionální hasiči. Zdroj znečištění zjištěn nebyl, 
pocházel pravděpodobně z okolí toku Výmoly. 

 
Počet lodí proplavených plavební komorou Čelákovice v r. 2016: 

Lodě 6.00–14.00 hod. 14.00–18.00 hod. 18.00–22.00 hod. celkem 
Nákladní 29 9 0 38 
Povodí Labe 42 4 0 46 
Osobní (Král Jiří, 
Florentýna) 27 1 1 29 

Sportovní 284 210 19 513 
Ostatní, např. Státní 
plavební správa, Policie ČR 17 14 0 31 

Celkem (z toho o víkendech) 399 
(153) 

238 
(118) 

20 
(12) 

657 
(283) 
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ŠKOLSTVÍ 
 
Zahájení školního roku 2015/2016 v mateřských, základních a středních školách popisují následující 

údaje poskytnuté školami v září 2015: 
 

 MŠ 
Přístavní 

333 

MŠ 
Rumunská 

1477 

MŠ  
J. A. Komen- 
ského 1586 

MŠ 
Větrníček 
(soukromá) 

MŠ 
Ekolandia 
(soukromá) 

ZŠ 
J. A. Komen- 

ského 414 

ZŠ 
Kostelní 

457 

ZŠ 
Větrník 
(soukr.) 

Kapacita 95 200 168 20 10 700 650 100 
Učebny 5 8 7   38 26 4 
Třídy 5 8 7 1 1 28 24 2 
Žáků 95 200 168 13 10 667 621 43 
Kapacita 
škol. 
družiny 

x x x x x 350 180 24 

Příspěvek 
rodičů na 
škol. 
družinu 
měs. 

x x x x x 150 150 1 000 Kč 

Oběd pro 
žáka x x x x x 24/26 Kč 23/25 Kč x 

Příspěvek 
rodičů 
měs. 

450 Kč 500 Kč 500 Kč 7 000 Kč 6 000 Kč 
+ obědy 

x x x 

 
 ZUŠ 

Jana Zacha 
Gymnázium SOŠ a SOU 

TOS 
VOŠ a SZŠ 

MILLS 
Kapacita 855 400 x x 
Učebny 21 21 21 9 
Třídy x 10 27 x 
Žáků 855 209 239 400 

 
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. 
Program byl obohacen výletem na zámek Loučeň s jeho labyrinty, celodenním pochodem přes lávku 

kolem Labe a Grada; tradičně byly pořádány akce zaměřené na svátky a oslavy: Masopust, čarodějnice, 
Den matek, Den dětí, Vánoce ad. Děti zhlédly divadelní představení ve školce i v Kulturním domě, účastnily 
se výtvarných soutěží, pracovaly v keramické dílně, cvičily aerobik a jógu. 

Do náročného projektu „Mravenčí stezka“ vyhlášeného klubem Klíček ze Staré Boleslavi se zapojily 
všechny třídy. 

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

Rekonstrukce suterénu se zastavila a k vysoušení suterénu a zázemí kuchyně byl stále v provozu 
odvlhčovač. Ředitelkou školy s 8 pedagogy byla Jaroslava Dušková. 

 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace 
Provizorium v souvislosti s rekonstrukcí budovy školy (odloučené pracoviště, nevařící kuchyně) 

skončilo 10. října 2015. V roce 2016 bylo na projekt snížení energetické náročnosti budovy získáno celkem 
849 830,60 Kč ze Státního fondu životního prostředí.  

Běžný program mateřské školy obohatily rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka, vánoční 
mateřinkový jarmark, vypouštění balonků v akci Český Ježíšek, návštěva služebny Policie ČR, Městské 
knihovny, divadelní představení v Praze a návštěva zoo. Ani letos nechyběla škola v přírodě ve Třech 
Studních na Vysočině.  

Ředitelkou školy s 15 pedagogy byla Dagmar Horáčková. 
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Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace 
Výchovná práce s dětmi byla obohacena návštěvami městských institucí, vycházkami do okolí, 

dětským aerobikem, jógou, angličtinou s rodilým mluvčím, keramikou a cvičením na overballech. Ve školce 
se konala divadelní a klaunská představení a společné akce s rodiči k různým příležitostem; děti navštívily 
cirkusové představení, Letiště Václava Havla v Praze i Českou televizi. 

Novinkou byl projekt „Čteme dětem ve školce“: Rodiče četly dětem před spaním ze své oblíbené 
dětské knihy. 

Týdenní škola v přírodě proběhla v červnu opět v hotelu U Loubů v Třech Studních na Vysočině. 
V souvislosti s očekávaným vařením pro budoucí Mateřskou školu Sluníčko byla v srpnu 

rekonstruována kuchyně. Ředitelkou školy s 14 pedagogy byla Hana Henyšová. 
 
Mateřská škola Ekolandia, s. r. o. 
Soukromá školka v Jiráskově ul. č. p. 243 se 4 pedagogy měla 10 dětí v běžné třídě a 15 dětí v tzv. 

lesní školce, v níž děti trávily většinu času v přírodě v okolí města. Součástí programu 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, ředitelkou školy byla 
Martina Ježková. Součástí společnosti byla mateřská škola v Brandýse nad Labem se 3 třídami a kuchyně 
v Sedláčkově ul. č. p. 48 připravující a rozvážející asi 1 000 porcí jídel denně do institucí a škol. 

Stolovna v pasáži domu U Diamantů v Sedláčkově ul. č. p. 109 nabízející netradiční, zdravou stravu 
poskytovala obědy také žákům Gymnázia a Střední odborné školy za zvýhodněnou cenu 58 Kč bez dotace 
a obědy žákům s bezlepkovou dietou ze ZŠ Kostelní. 

 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
1. stupeň školy navštěvovalo v 16 třídách 383 žáků, 2. stupeň v 10 třídách 243 žáků, celkem 626. Do 

6 oddělení školní družiny bylo zařazeno 180 žáků. Na osmiletá gymnázia odešlo z 5. ročníku 21 žáků, 
66 žáků ukončilo povinnou školní docházku a byli přijati na čtyřletá gymnázia (13), střední umělecké školy 
(5), střední odborné školy (28) a střední odborná učilistě (20). 

Linda Hrouzková (9. A) zvítězila v krajském kole Puškinova památníku. Nikola Melicharová (7. B) se 
účastnila republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v desetiboji. 

Škola se zapojila do celostátní akce Celé Česko čte dětem, byla členem sítě Zdravých škol, zapojila 
se také do rozvojových programů Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů a Zajištění výuky 
v zahraničí. 

Ředitelkou školy s 37 učiteli a 6 vychovatelkami byla do 31. července 2016 Mgr. Jaroslava 
Burkertová (ve funkci od 12. února 2002). K 1. srpnu 2016 se ředitelem stal Ing. Jiří Kyliánek (příloha 
č. 41/16) vybraný v konkurzu ze 2 uchazečů. Zástupkyněmi ředitelů byly Mgr. Ivana Sekyrová 
a Mgr. Pavlína Kučerová, předsedkyní 9členné školské rady byla Mgr. Iveta Holečková. 

 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
1. stupeň navštěvovalo 457 dětí v 19 třídách, 2. stupeň 209 dětí v 9 třídách, celkem 666 žáků. Školní 

družina měla 260 dětí v 9 odděleních. Na víceletá gymnázia odešlo z 5. ročníku 24 žáků, 42 absolventů 
povinné školní docházky bylo přijato na čtyřletá gymnázia (3), na obchodní akademii (1), na střední 
hotelovou školu (5), na střední zdravotnickou školu (3) a na střední odborná učiliště (6). 

Žáci se účastnili okresních kol mnoha soutěží (český, německý a anglický jazyk, chemická 
a biologická olympiáda, sporty). Úspěchem na vyšší úrovni bylo 2. místo v krajském kole duatlonu. 

Škola byla zapojena do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol a do mezinárodních projektů 
„Investování hrou“ k podpoře finanční gramotnosti žáků a „Jazyky v zahraničí“. 

K tradičním a hojně navštěvovaným akcím pro veřejnost patřily vánoční besídky pro rodiče, vánoční 
a velikonoční jarmark a Mikulášská stezka odvahy ztemnělým přízemím školy.  

Novinkou školního roku byla Školní sportovní liga vedená Mgr. Milošem Bukačem. Celkem 175 žáků 
2. stupně soutěžilo během celého školního roku v době mimo vyučování ve 20 disciplínách. Vyvrcholením 
ligy byl sportovní den 1. června v areálu Volejbalového sportovního clubu Na Nábřeží. 

Při přestavbě foyer o prázdninách 2016 nákladem 130 tis. Kč vznikla moderní recepce. 
Architektonický návrh zdarma zhotovila Iva Švejdová. 

Ředitelkou školy s 43 učiteli, 10 vychovatelkami a 8 asistentkami pedagoga byla PaedDr. Alena 
Pechalová, zástupci ředitelky Mgr. Miloš Bukač (do 30. 6. 2016), Mgr. Eva Kadlečková a Ing. Vilma 
Michelčíková. Předsedkyní 9členné školské rady byla PaedDr. Alena Keřtofová. 
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Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace 
 
Školu navštěvovalo celkem 855 žáků vzdělávajících se v 4 oborech. 
 

Obor Žáků Absolventů Učitelů Školné/měs. 

Hudební 553 25 35 240 Kč; 
STUDIO 200 Kč 

Výtvarný 165 5 3 200 Kč 
Taneční 111 15 2 180 Kč 
Literárně-dramatický 46 2 2 180 Kč 

 
Všechny obory nabízely studium v přípravném ročníku (v hudebním oboru pracovalo také STUDIO 

pro děti předškolního věku), I. stupeň (7 ročníků) a II. stupeň studia (4 ročníky). Studia pro dospělé 
se účastnili 2 žáci. Ve škole působilo 10 kolektivních hudebních těles (školní orchestr, klarinetové trio, 
3 dechová tria, 2 kytarové soubory, smyčcový soubor, soubory zobcových fléten a soubor 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 komorní hře s převahou dechových nástrojů zvítězilo dechové trio (Aneta 

Hodaničková, Alena Laudátová a Vladimír Pádivý) v celostátním kole, Vl. Pádivý si navíc odnesl Zvláštní 
cenu poroty za vynikající provedení hry na fagot. Na 2. místě skončilo klarinetové trio (Eliška Řeřichová, 
Roman Toml a Filip Krubner). V krajském kole téže kategorie uspělo další dechové trio (3. místo Vojtěch 
Sysel, Jakub Šnajdr a Vladimír Pádivý), flétnové duo s klavírem (2. místo Emma Polomská, Pavla 
Šabatková, Věra Vrzáková) a hobojové kvarteto (Vojtěch Sysel, Jakub Šnadr, Damián Kulich a Jarmila 
Fialová). 

V Národní soutěži ZUŠ ve hře na akordeon obsadili Alena Blanca Kubáňková a František Šturma 
shodně 2. místo. Prestižní soutěž pro klavíristy do 15 let Prague Junior Note přinesla letos 2. místo Lucii 
Latýnové a Alžbětě Pádivé. 

Ve výtvarné soutěži „Jičín – město pohádky“ zvítězil Matyáš Kořínek následovaný Nikol Mikešovou 
a diplomy z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016 dostaly Eliška Dresslerová, Anežka Nová 
a Kristýna Remešová. 

Z Krajské přehlídky scénického tance dětí a mládeže si choreografie Tučňáci odvezla diplom za 
námět a hravost tance, v Krajské přehlídce scénického tance dospělých pro Prahu a Středočeský kraj 
získala choreografie Okamžiky diplom za choreografické ztvárnění tématu a světelný design.  

Žáci i učitelé se dlouhodobě podíleli na kulturních akcích města, účinkovali na koncertech hudebního 
oddělení a na výchovných koncertech pro školy, divadelních a loutkových představeních, na 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 42 učitelů (29,73 úvazku), z nich 14 na pobočkách. Ředitelkou školy byla 
Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, zástupcem ředitelky Jan Bláha. 
 

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 
Škola měla 31 pedagogů (18,4 úvazku) a 228 žáků, z toho 20 ve 2 třídách čtyřletého a 208 

v 8 třídách osmiletého studia. Úspěšně maturovalo všech 27 žáků závěrečného ročníku (jeden v podzimním 
termínu), 26 z nich podalo přihlášku na vysokou školu. 

Gymnázium bylo fakultní školou Filozofické fakulty UK v Praze, Středočeský kraj s Klubem 
ekologické výchovy propůjčil škole na léta 2016–2018 titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 
3. stupně. 

V Olympiádě v českém jazyce, kat. II, se Berta Doubková (5. A) účastnila celostátního kola, 
v Soutěži ve francouzském jazyce, kat. A 2, obsadila Nikita Bernardová (4. A) 3. místo v krajském kole. Peter 
Bajus, Patrik Šimonek a Jindřich Špaček (8. A), dlouhodobě úspěšní v soutěži Sapere – vědět, jak žít, vyhráli 
v kat. III krajské kolo a účastnili se celostátního finále. Tentýž tým získal v krajském kole soutěže Finanční 
gramotnost, kat. III, 3. místo a v soutěži „Tuta Via Vitae aneb Bezpečná cesta životem pro občana EU“ byl 
druhý v celostátním finále. V soutěži Spotřeba pro život vyhlášené časopisem dTest na téma Jak odolávat 
nástrahám marketingu získali 3. místo a pobyt ve Štrasburku Štěpán Mikula, Anežka Svobodová a Jan 
Vomastek (3. A). Ve sportovních soutěžích se v krajském měřítku prosadila Klára Kokešová (1. A) 2. místem 
v kategorii mladších žákyň. 

V projektu „Cesty za poznáním“ podpořeném z evropských fondů navštívilo 20 studentů Francii 
a Británii, kde je kromě poznávací části čekala také jazyková výuka. 
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Škola nabízela kroužky a kurzy pro žáky a veřejnost: jazykové, přírodovědné, výtvarné, přípravu 
k přijímacím zkouškám; zorganizovala okresní kola v 8 vědomostních soutěžích, o prázdninách se konal 
letní týdenní příměstský tábor s přírodovědným a výtvarným programem (příloha č. 42/16). 

Ředitelkou školy byla Ing. Mgr. Lenka Pehrová, zástupkyní ředitelky Mgr. Kateřina Dadáková. Členy 
školské rady byli Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., Mgr. Jana Salačová a Kateřina Nicholasová. 

 
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o. 
Škola vzdělávala 235 žáků (z toho 62 v dálkovém studiu) v 27 třídách v 6 tříletých učebních oborech, 

v 6 čtyřletých studijních oborech s maturitní zkouškou (denní i dálkové studium) a ve dvouletém 
nástavbovém studiu s maturitní zkouškou (denní i dálkové studium). Škola pokračovala v projektu 
„E-learning v technických oborech“, jehož cílem bylo vytvořit elektronický vzdělávací portál k distribuci 
studijních materiálů, tvorbě kurzů a komunikaci mezi učiteli a žáky. Projekt byl financován z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. 

Studijní obory: Kosmetické služby, Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač, Mechanik 
seřizovač-mechatronik, Sociální činnost, Podnikání, Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Operátor 
skladování, Kadeřník, Nástrojař. 

Učební obory: Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Operátor skladování, Kadeřník, Nástrojař. 
V jarním termínu složilo maturitu 5 ze 32 maturujících, v podzimním 7 z 26 maturujících. Závěrečné 

zkoušky v učebních oborech složilo 33 z 35 žáků.  
Ředitelkou a jednatelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, jednatelem Ing. Karel Šrimpl 

a ředitelkou školy byla Ing. Ivana Němečková. Na škole působilo 28 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 196 studentů ve 4 oborech: Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní 

studium 23, kombinované studium 58) a pouze v kombinovaném studiu v oborech Diplomovaný 
farmaceutický asistent (63), Diplomovaný zdravotní laborant (15) a Sociální práce (37). Absolutoriem 
zakončilo studium 9 záchranářů, 7 farmaceutických asistentů a 14 studentů oboru Sociální práce. Z aktivit 
školy pro veřejnost jmenujme kurzy o léčivých látkách, masérský kurz a počítačový kurz pro seniory. 
Záchranáři se zúčastnili cvičení integrovaného záchranného systému v Nymburku a soutěže Rozkoš Rescue 
2016. 

Střední škola nabízela v zkráceném 2letém dálkovém studiu obor Předškolní a mimoškolní 
pedagogika, letos s 213 studenty, z nichž 45 složilo maturitní zkoušku.  

Základní škola Větrník měla jednu třídu pro 5 prvňáčků a 10 druháků a druhou třídu pro 14 třeťáků 
až páťáků. Škola nabízela odpolední kroužky angličtiny, čtenářství, badmintonu, vědeckých pokusů ad. 

Školné činilo od 1 800 do 4 600 Kč/měs. podle typu a stupně vzdělávání. 
Statutárními zástupci školy byly jednatelky PaedDr. Michaela Myšková a PaedDr. Monika Volsich 

Montfortová, ředitelkou školy byla PaedDr. Monika Volsich Montfortová. 
 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
Nabízel 72 celoročních zájmových útvarů (sportovní, polytechnické, výtvarné, řemeslné, jazykové, 

preventivní aktivity) pro 752 účastníků – předškoláků, školáků i dospělých. Letos byl nově otevřen zájmový 
útvar pro mentálně postižené, šachový kroužek a kurzy plošné grafické tvorby NAPLOCHO. 

Dům pořádal 14 okresních a krajských kol postupových sportovních soutěží pro školy – basketbal, 
volejbal, minifotbal, vybíjená, McDonald´s Cup ve fotbale a Štafetový pohár pro 1. stupeň ZŠ, Dopravní 
soutěž. V měsíčních zápisech je zmíněn podíl MDDM na některých městských společenských, kulturních 
a sportovních akcích akcích (Masopust, Velikonoce, čarodějnice, Den dětí, Večerní běh, advent ad.). 

Tradičně bohatá byla nabídka zimních i letních táborů: O jarních prázdninách se konal lyžařský 
i nelyžařský tábor ve Strážném v Krkonoších, 3 turnusy letních táborů v Miličíně, dále ve Vojtově Mlýně na 
Rakovnicku, v Kitenu na bulharském pobřeží Černého moře, v Ostrém u Blatné a pro turistický oddíl 
Mědvědi v Čestíně. Doplnily je dva příměstské tábory – divadelní o jarních prázdninách a letní s artefiletikou. 

Ředitelkou MDDM s 35 pedagogy byla Ing. Alena Zradičková (od r. 2016 Rozhonová). 
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CMC Graduate School of Business, o. p. s. 
Škola nabízela manažerské a firemní vzdělávání, např. Manažerské desatero formou 20denního 

aktivního tréninku, speciální kurzy zaměřené na marketing a reklamu. Pro veřejnost byly určeny tzv. otevřené 
kurzy. Nabízela dále jazykové kurzy DynEd založené na intuitivním učení, jež by mělo umožnit rychlejší 
zvládání angličtiny.  

Škola byla partnerem Světového ekonomického fóra a za ČR se také podílela na přípravě jím 
vydávané ročenky The Global Competitiveness Report. 

Škola sponzorsky podporovala 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. 
 
 

KULTURA 
 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace 
Knihovna zaznamenala v tomto roce 84 045 výpůjček, z toho 6 257 časopisů, 101 zvukových 

dokumentů, 22 202 dětských knih; 2 502 svazků bylo půjčeno na pobočkách V Prokopě a v Sedlčánkách. 
Knihovna vyřídila 8 265 rezervací. 

Ve fondu knihovny bylo na konci roku 67 120 knihovních jednotek, z toho 159 zvukových nosičů. 
V roce 2016 bylo zapsáno 2 473 nových a vyřazeno 1 692 starých jednotek. Z hlediska žánrů tvořila beletrie 
46 % fondu, naučná literatura 28 %, beletrie pro mládež 18 % a naučná literatura pro mládež 8 %. Knihovna 
odebírala 58 titulů časopisů v 62 výtiscích. V depozitáři v Obecním domě bylo uloženo asi 10 400 svazků. 

Knihovna měla 2 141 čtenářů, z toho 776 dětí do 15 let. Za rok 2016 navštívilo knihovnu 51 559 
uživatelů, z toho 28 282 za účelem výpůjčky, 17 581 využilo on-line služby a 5 696 návštěvníků se zúčastnilo 
205 kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 176 dětských (mj. besed o knihách, spisovatelích a ilustrátorech, 
instruktáže k práci s on-line katalogem). Knihovnu pravidelně navštěvují školy z Nehvizd, Lázní Toušeně 
a Českého Brodu, letos v rekordním počtu za 5 let. 

V souvislosti s masivním rozšiřováním přenosných počítačů a tzv. chytrých telefonů rostl zájem 
čtenářů o on-line katalog, jenž zaznamenal za rok 31 174 vstupů. Osobní čtenářské konto umožňovalo 
sledovat novinky, prodlužovat si dobu výpůjčky a rezervovat si knihy.  

Novinkami tohoto roku byla služba Kniha do vlaku (viz Červenec) a od října půjčování zvukových 
nosičů, především audioknih. K tomuto účelu byl systém Clavius posílen o modul AV. 

Knihovna byla členem SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR), Sekce veřejných 
knihoven, Klubu dětských knihoven a SKAT (Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius) a byla 
zapojena do knihovnických odborných konferencí, např. „Knihovna“, „Andersen“. Knihovna se každoročně 
účastní soutěže Kamarádka knihovna o nejlepší dětské oddělení knihovny v ČR. 

Pracovalo zde 9 odborných pracovnic na 7,95 úvazku; ředitelkou knihovny byla Soňa Husáriková 
(příloha č. 43/16). 
 

Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace 
Muzeum sídlilo 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.  

S platností od 1. ledna 2016 a podle dohody ve Středočeské archeologické komisi omezilo muzeum 
rozsah vlastních archeologických výzkumů v územních obvodech obcí Dehtáry, Dobročovice, Doubek, 
Káraný, Květnice, Nový Vestec, Sibřina, Sluštice, Stará Boleslav, Stupice, Škvorec, Třebohostice, Úvaly 
a Zlatá v okresu Praha-východ a Byšičky a Semice v okresu Nymburk. Důvodem byly vysoké náklady při 
archeologickém dohledu nad neinvestičními akcemi (výstavba rodinných domků) při stávajícím personálním 
obsazení a rozsahu činností muzea, omezené kapacity depozitářů a nutnosti zpracovávat archeologické 
výzkumy z minulosti formou nálezových zpráv. Od 1. ledna 2016 Městské muzeum provádělo vlastní 
archeologické průzkumy v Bříství, Čelákovicích, Horoušanech, Horoušánkách, Jirnech, Kozovazech, 
Lázních Toušeni, Mochově, Nových Jirnech, Přerově nad Labem, Starém Vestci, Svémyslicích, 
Šestajovicích, Vykáni, Vyšehořovicích, Zelenči a Zápech. 

Podle 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 a Zeleneč. 
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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 133 333 a v přírodovědné podsbírce 106 201 evidenčních čísel, Archeologická sbírka Městského 
muzea obsahovala 318 392 evidenčních čísel. 

V r. 2016 byl zpracován Ideový záměr na novou muzejní expozici, jíž musí předcházet stavebně 
historický průzkum a poté rekonstrukce tvrze. Muzeum dostalo dotaci 100 tis. Kč ze Středočeského fondu 
cestovního ruchu na vybudování infocentra. 

Muzeum vydalo „Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1651“, editoři PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., 
a Mgr. Roman Kolek, a „Kroniky obce Sedlčánek II.“ (kniha obsahuje: Pamětní knihu obce Sedlčánky 
(1918)–1948 a Pamětní knihu obecné školy v Selčánkách 1909–1961), editor Jaroslav Špaček. 

Archeologové letos sledovali 133 stavebních akcí včetně větších plošných a liniových staveb. Ve 
4 případech bylo zjištěno narušení archeologických památek, a proto tam byl proveden záchranný 
archeologický výzkum. Významné byly výzkumy v areálu jirenského zámku a při stavbě čistírny odpadních 
vod ve Vykáni. V Jirnech byly nalezeny pozůstatky zásobní jámy z mladší doby bronzové a v ní část 
pískovcové odlévací formy na odlévání tří bronzových hrotů šípů, ve Vykáni potom hutnická dílna se třemi 
pecemi pro tavbu železa. V polovině prosince byl do sbírek muzea předán železný meč nalezený při 
zemních pracích v Lázních Toušeni, jejž odborníci datovali do raného středověku. 

Muzeum uspořádalo 12 výstav (z toho 2 byly zahájeny loni a 2 pokračovaly do r. 2017) a 7 vernisáží 
výstav. Do muzea přišlo celkem 6 083 osob, z toho 477 navštívilo vernisáže a 1 050 se účastnilo 
komentovaných prohlídek pořádaných převážně pro školy. Zástupci muzea se 19. srpna zúčastnili vernisáže 
výstavy „Jeden den ve městě 2015“ v partnerském muzeu v maďarském městě Tatabánya. 

Základní vstupné do expozic činilo 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné vstupné 60 Kč; školy platily 20 Kč 
za žáka při doprovodném muzejním programu. V rámci vlastní výuky však měly místní školy vstup zdarma 
stejně jako návštěvníci Muzejní noci, Svatojánské divadelní pouti, zahájení adventu a vernisáží výstav.  

V Muzeu se konalo 10 sňatečných obřadů. ZŠ Kostelní, Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o., 
a škola MILLS, s. r. o., zde předaly vysvědčení svým absolventům. 

Ředitelem muzea, v němž pracovalo 15 zaměstnanců (12,35 úvazku), byl Mgr. David Eisner. 
 

Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace 
V Kulturním domě se v tomto roce konalo 13 plesů, 13 externích divadelních představení, 

19 koncertů a 17 dětských pohádkových představení, dále vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha, 
diskotéky, taneční kurzy a taneční zábavy. Kulturní dům pronajímal své prostory pro komerční akce (výroční 
schůze, prodejní akce). Celkem 203 akcí se zúčastnilo 30 460 návštěvníků. 

Kulturní dům pokračoval v rozšiřování žánrové a generační nabídky koncertů a divadelních 
představení a jejich počet vzrostl. Vystoupili zde např. Hana Maciuchová ve hře Žena vlčí mák, Simona 
Stašová ve hře Filumena Marturano, Bohumil Klepl v komedii Vysavač a Karel Roden s Janou Krausovou 
v tragikomedii Otevřené manželství. V hudební sféře zde zazněl dvojkoncert kapel Mňága a Žďorp 
a Vypsaná fixa, dvojkoncert skupin Arakain a Dymytry, fanoušci mohli slyšet skupinu Wohnout, bratry 
Ebenovy, Jakuba Smolíka, Věru Špinarovou, Michala Prokopa a 5P Luboše Pospíšila. Pro mládež byl určen 
koncert ATMO music a Čelákovický youtubefest, pro rodiny s dětmi koncert Jaroslava Uhlíře. 

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. 

V r. 2016 se podařilo finančně zajistit natření štítu budovy a položit novou dlažbu v hereckých 
šatnách vedle jeviště.  

Ředitelem Kulturního domu byl Mgr. Tomáš Staněk (příloha č. 44/16). 
 
Divadelní soubor J. K. Tyl 
Soubor sehrál v tomto roce 4 představení, a to „Sněhovou královnu“ v Louňovicích u Mukařova, „Jak 

si Honza nevzal princeznu“ v Mělníku a v Čelákovicích a premiérově 20. listopadu pohádku „O princezně 
Majolence“ v režii Boženy Vítovcové v Kulturní domě v Čelákovicích. 

Vzhledem k pozdní premiéře nezasáhl soubor v tomto roce do krajských postupových přehlídek 
amatérských divadelních soutěží. 

Herci souboru se dlouhodobě podílejí na loutkových představeních v ZUŠ Jana Zacha. Vedoucím 
souboru byl Pavel Wieser. 
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SPORT 
 
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace 
Pod organizaci byly zařazeny Městský bazén, víceúčelové hřiště s umělým povrchem u Městského 

bazénu, Městský stadion, Minihřiště UEFA na Městském stadionu (20 x 40 m, umělá tráva), Sportovní hala 
Vikomt (36 x 18 m), 7 dětských hřišť a 5 sportovních hřišť. 

Městský bazén nabízel plavání dětí do 4 let, vodní pólo, kurzy pro děti 5–15 let a pro dospělé, 
aquaaerobic. Byl uzavřen jen od 18. července do 21. srpna. V r. 2016 se výrazně zvýšily příjmy ze 
vstupného a z pronájmu bazénu, a to na 4 853 000 Kč, tedy přibližně o 1,2 mil. Kč nad průměr předchozích 
6 let. Vstupné činilo např. pro dospělého 69 Kč/hod., pro děti do 15 let a důchodce 59 Kč/hod. 
a permanentka na 20 vstupů pro dospělého stála 1 000 Kč.   

Rekonstrukce Sportovní haly Vikomt za 750 tis. Kč bez DPH byla ukončena v říjnu, sportovní kluby 
zde získaly vlastní skladové a klubové prostory. Duhové hřiště rekonstruovala v září a v říjnu společnost 
4soft, s. r. o., Tanvald, za 1 704 254,75 Kč. 

Čelákovická sportovní zorganizovala první ročník tří týdenních příměstských táborů „Olympijské hry 
nanečisto“ pro děti 6–15 let zahrnující plavání, běh, skoky, basketbal, nohejbal, volejbal a fotbal (příloha 
č. 45/16).  

Ředitelem organizace byl Ing. Petr Bambas. 
 
Členská základna některých sportovních klubů k 31. 12. 2016: 

 
 do 19 let dospělí celkem 

TJ Spartak Čelákovice, z. s. 324 272 596 
aerobic 6 1 7 
atletika 194 12 206 
box 1 10 11 
kopaná 41 4 45 
kulturistika 0 50 50 
nohejbal 17 40 57 
sport pro všechny 4 53 57 
stolní tenis 15 15 30 
šachy 33 13 46 
turistika 1 62 63 
badminton 12 1 12 
volejbal 0 11 11 

Sportuvní klub Union Čelákovice, z. s. 148 130 278 
Tenisový klub Čelákovice, spolek 91 108 199 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 90 121 211 
Orka Florbal, z. s. 382 61 443 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 25 68 93 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 170 16 186 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 88 3 91 
Basketbal Čelákovice, spolek 77 39 116 
„Občanské sdružení míčových kouzelníků“   24 
Czela Obstacle Team, z. s. 0 63 63 
Sportovně střelecký klub Čelákovice, z. s.   42 
20 217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice 12 11 23 
Celkem   2 365 

 
 
1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 
Mistrovství světa Formula Future 29. června – 4. července v Aluksne v Lotyšsku skončilo pro vodní 

motoristy bez medailí; účastnili se ho Daniel Pařez, kategorie M 1 (8–9 let), Milan Chyba, kat. M 4 (14–15 
let), Zdeněk Hlaváček a Martin Petržel, kat. M 5 (16–18 let). 

Předsedkyní klubu, který od 4. 5. 2016 nese jméno: 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., byla 
Veronika Pařezová. 
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20217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice 
V klubovně v Rybářské ul. pracoval kroužek dospělých modelářů s 11 členy a kroužek mladých do 

19 let s 12 členy. Bylo vyrobeno 18 modelů. Klub využíval letiště u Semic pro létání s velkými modely. Jako 
každý rok vystavovali členové své modely při Muzejní noci.  

Předsedou spolku byl Vojtěch Skála.  
 
Basketbal Čelákovice, spolek 
Muži v této sezoně už nehráli, ženský tým obsadil 5. místo v Krajském přeboru. Dětská přípravka 

založená v r. 2012 hrála poprvé v oficiální soutěži – v kategorii U 11 (nejmladší minižactvo), chlapci získali 
2. místo na turnaji 3 x 3 Indoor Easter Challenge v Lounech.  

Předsedou spolku byl Ing. Jan Marek. Od 3. 3. 2016 pak Michaela Uhrová. 
 
Czela Obstacle Team, z. s. 
„Spartan Race“ – extrémní překážkový běh s náročnými tratěmi se spoustou umělých i přírodních 

překážek. Tento sport spojil v roce 2015 v Čelákovicích zprvu tři běžce. V průběhu roku 2016 se přidali další. 
Tréninková skupina se rozrostla na tři desítky a začala být aktivní. Koncem roku 2016 vznikl zapsaný spolek. 
Czela Obstacle Team. 

Předsedou spolku byl Jan Pfeffer. 
 
„Občanské sdružení míčových kouzelníků“ 
Spolek uspořádal na volejbalových kurtech Na Nábřeží volejbalový turnaj trojic (30 trojic), 

beachvolejbalový turnaj a nohejbalový turnaj dvojic (24 dvojic), dále dětský den (viz Květen). 
Předsedou spolku s 24 členy byl Daniel Nejman.  
 
Orka florbal, z. s. 
Ve 2. kole play-down si A-tým zajistil vítězstvím nad Strakonicemi účast v Národní lize i pro příští 

sezonu. 
Prezidentem klubu byl Michal Novotný.  
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
V dubnu se v Polsku konal 7. World Shotokan Championship, na němž získali zlaté medaile ve 

svých kategoriích Denisa a Daniel Brejchovi, Jan Pajkrt a Matěj Lippert; D. Brejchová se stala nejúspěšnější 
reprezantatkou ČR se ziskem 2 zlatých a 1 bronzové medaile. Na červnovém Mistrovství světa v Dublinu 
startovalo 16 závodníků v kategoriích kata a kumite, mistry světa se stali dvakrát Veronika Bohuslavová 
a Denisa Brejchová, dále Jan Pajkrt, Daniel Brejcha, David Le a Eliška Fidlerová. Mistrovství světa WUKF 
v Irsku přineslo klubu 18 medailí, čímž se stal nejúspěšnějším českým klubem na mistrovství. Na říjnovém 
Mistrovství Evropy v Montichiari v Itálii získali závodníci 5 titulů mistra Evropy. 

Předsedou klubu byl Martin Brejcha. 
 
Sportuvní klub Union Čelákovice, z. s. 
A-mužstvo mužů se v sezoně 2015/2016 těsně vyhnulo sestupu ze Středočeské I. A třídy, poté co 

v zápase v Luštěnicích zvítězilo na penalty, a skončilo tak na 14. místě v 16členné tabulce. (bilance: 
11-11-19, 41 bodů, skóre 68:104). Střeleckým rekordmanem se stal s 16 brankami Petr Pánek. 

Dorost skončil pod trenérem Radkem Skuhravým čtvrtý v I. A třídě, po 19 brankách dali Jan Szabo 
a Kamil Sládek. Starší žáci trenéra Petra Kujala obsadili v krajském přeboru až 11. místo, mladší žáci 
s trenérem Radkem Skuhravým v krajském přeboru 8. místo (33 branek vsítil Jakub Lopatář). 

V říjnu byla dokončena nová střecha objektu šaten na stadionu „U Hájku“ s dotací Středočeského 
kraje. Město dotovalo 120 tis. Kč rekonstrukci tribuny, na níž byly usazeny nové plastové sedačky 
s kapacitou téměř 150 míst. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 
Nela Vohradská se opět stala juniorskou mistryní ČR v kategorii Soutěžní Aerobic Master Class. 

Úspěšné byly Romana Drábková v kategorii 14–16 let a Klára Havránková v kategorii 11–13 let. 
Hlavní trenérkou a předsedkyní spolku byla Vlaďka Barešová. 
 
Sportovně střelecký klub Čelákovice, z. s. 
SSK uspořádal dva klubové závody: V květnovém, již 6. ročníku Memoriálu Mirka Henyše (střelba na 

25 m malorážovou a velkorážovou pistolí, střelba malorážovou puškou a střelba na kovové terče) obsadili 
1.–3. místo Pavel Dadák, Karel Švarcbek a Michal Gecko. „Říjnová blýskavice“ s dynamickými disciplínami 
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přinesla první tři místa Pavlu Dadákovi, Michalu Geckovi a Matěji Šonskému. V dlouhodobé klubové soutěži 
ve střelbě z malorážové pistole vystřídal loňského vítěze Zdeňka Schütze Pavel Dadák. Zdeněk Schütz 
získal 3. místo ve Střeleckém přeboru 124. Územní skupiny International Police Association.  

V únoru skončilo poskytování střelnice veřejnosti. Pokračovala spolupráce se spolkem LEX – 
sdružením na ochranu práv majitelů zbraní, jenž zde pořádal závody v Lidové obranné střelbě včetně 
Mistrovství ČR. Mimo zimní období začal ve spolupráci s MDDM pracovat dětský střelecký kroužek, trénující 
2x týdně, vedený Pavlem Burianem a Romanem Vanišem. 

Předsedou spolku s 42 členy (dalších 20 zájemců na členství čekalo) byl Ing. Pavel Dadák (příloha 
č. 46/16). 

 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
Předsedou jednoty byl Ing. Jaroslav Ryneš. 

 
Oddíl atletiky 
Na lednových Středočeských přeborech mladšího žactva v atletice ve strahovské hale byl Adam 

Raška stříbrný v běhu na 60 m s časem 8,21 s a Barbora Schenková třetí na trati 150 m v čase 26,11 s. 
V květnu se konaly krajské přebory družstev mladšího žactva, na nichž získali 1. místa Filip Hrouzek za běh 
na 60 m (7,99 s), na 1 000 m (3:05,53 s) a Adam Raška za 505 cm ve skoku do dálky.  

Na Festival ve skoku vysokém v Opole v Polsku, závodu Opolského vojvodství a Středočeského 
kraje, získala Barbora Mikešová 2. místo ve skoku vysokém se 156 cm a Štěpán Šanc 2. místo se 190 cm. 
Jakub Pěček zvítězil ve skoku vysokém v krajském přeboru a umístil se na 10. místě na Mistrovství ČR 
v Jablonci nad Nisou. 

 
Oddíl nohejbalu 
A-tým získal 5. místo v Extralize mužů, B-tým 3. místo ve skupině A 2. ligy mužů. Ženy obsadily 

4. místě v 1. lize. Na Mistrovství ČR mladších žáků získali Tobiáš Matura, Filip Seidl a Jaroslav Veigl 5.–7. 
místo, na Mistrovství ČR dvojic starších žáků byli Dominik Hejtík a Daniel Matura bronzoví.  

Z turnajových úspěchů uveďme 4. místo mužů na AUSTIN CUP Vsetín 2016, na turnaji trojic mužů 
Poslední smeč vybojovali Janko Kilík, Vojtěch Holas a Michal Kolenský poprvé v historii turnaje 3. místo. 
55. ročník turnaje Šacung Cup přinesl 3. místo Martinu Spilkovi, Martinu Flekačovi a Radku Šafrovi. 

Předsedou oddílu byl Martin Spilka. 
 
Oddíl turistiky 
Oddíl jako vždy zorganizoval místní pochody Tříkrálový a Jarní přírodou. Pochodům členové 

věnovali 37 sobot, účastnili se např. pochodů Kolo kolo mlejnský, Stezkou Bohumila Hrabala, pochodů 
v Petrovicích u Sedlčan a v Lázních Bělohrad. Tradiční společný letní týden dovolené prožilo 40 členů 
v hotelu Macocha v Blansku v turisticky zajímavé oblasti Moravského krasu. S turistickou sezonou se 
členové rozloučili opékáním buřtů v Braniborské jeskyni 30. prosince. 

Oddíl měl 62 členů, z toho 44 žen a 52 seniorů. Předsedou byl František Musílek (příloha č. 47/16). 
 
Oddíl stolního tenisu 
Hrála 4 družstva dospělých, okresní přebornicí se stala Jana Smolíková. Za starší žáky získal v divizi 

Středočeského kraje Daniel Paál 2. místo a mezi mladšími žáky v téže divizi Jakub Šnajdr 3. místo. Okresní 
přebory přinesly starším žákům 3. místo ve dvouhře, 2. místo ve čtyřhře a 3. místo ve smíšené čtyřhře. 

Předsedou oddílu byl Ing. Karel Matouš. 
 
Oddíl šachu 
A-družstvo sestoupilo z krajské soutěže do regionálního přeboru, proto i B-družstvo nuceně 

sestoupilo z regionálního přeboru, protože nebylo možno zajistit 2 osmičlenná družstva ve stejném termínu. 
V krajském přeboru mládeže do 8 let zvítězil Tomáš Sedmihradský a účastnil se i Mistrovství ČR dětí do 8 let 
v Mostě. Dvě družstva starších žáků se zúčastnila Mistrovství ČR na Seči. K významným veřejným aktivitám 
patřila přednáška v Městském muzeu „Šachy pro holky a mamky“, projekce filmu o geniálním šachovém 
dítěti „Nevinné tahy“, soutěž Šachy v přírodě (viz Květen), regionální turnaj mládeže (viz Listopad) 
a přednášky Roberta Kubíčka o šachistkách v Městském muzeu (příloha č. 48/16). 

Přeborníkem klubu v klasickém i bleskovém šachu se stal Pavel Horký. 
Předsedou oddílu byl Ing. Petr Kopecký. 
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Tenisový klub Čelákovice, spolek 
Areál na nábřeží Labe měl 6 antukových dvorů, tréninkovou zeď, kurt pro malé tenisty a klubovnu se 

sociálním zázemím. 15. října byla vztyčena nafukovací hala nad kurty č. 1 a 2 nákladem Tenisové akademie 
Čelákovice, s. r. o., společníků Zbyňka Fišera a Daniela Hozmana. Poprvé v historii klubu tak bylo možno 
hrát i v zimě. Odpolední a večerní cena za hodinu hry v hale činila 380 Kč, členové klubu měli 25% slevu. 

Mladší žáci hráli druhou nejvyšší soutěž a skončili v ní předposlední, starší žáci hráli II. třídu krajské 
soutěže a postoupili výše, dorost a dospělí obsadili v II. třídě krajské soutěže shodně 2. místo. 
Z individuálních úspěchů jmenujme výsledky starších žáků: Štěpán Fišer vyhrál 1 krajský turnaj v singlu 
a 2 ve čtyřhře, Vanessa Hozmanová 5 krajských turnajů v singlu a 4 ve čtyřhře. 

Sportovního příměstského tábora vedeného manželi Michelčíkovými a hlavní trenérkou Barborou 
Špičanovou, bývalou ligovou hráčkou, se zúčastnilo 80 dětí od  5 do 16 let; kromě tenisu byl na programu 
také volejbal, plážový volejbal, vybíjená, softbal a kopaná. 

Klub uspořádal 4 krajské turnaje mládeže a celostátní turnaj mladších žáků kategorie B, v němž se 
Dominik Hozman probojoval do semifinále. 

Klub měl 199 členů, z toho 91 mladých do 19 let. Do tenisové školičky se přihlásilo 64 dětí 
předškolního věku, z loňské školičky vydrželo u tenisu 16 dětí. Posilou trenérského sboru se stal 
reprezentační trenér Jiří Medonos. Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 

 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
Muži i ženy hráli Krajský přebor II. třídy. Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík. 

 
Městská sauna 
Saunu provozovala Kylpylä, s. r. o., Kolín. Provozní doba sauny činila 45 hodin týdně bez omezení 

vstupu, 12 hodin jen pro ženy a 3 hodiny pro děti. Sobotní večery byly vyhrazeny pro „ceremoniály“. Vstupné 
činilo 155 Kč pro dospělého a 115 Kč pro děti, občany se ZTP a seniory. 

 
Jachtklub Lázně Toušeň 
Nejcennější trofejí čelákovického jachtaře Jiřího Parůžka v posádce s Jakubem Košvicou z LS Brno 

v lodní třídě Fireball bylo 1. místo na Mistrovství ČR 2.–6. července na Lipně (celkem 40 lodí) a 2. místo 
v Poháru ČR (seriál 6 závodů). První místa získal také v Poháru Čech v květnu na Máchově jezeře (tentokrát 
s Jiřím Gemperlem ze Sokola Dobřichovice) a v Poháru Moravy v září na Žermanické přehradě (opět 
s Jakubem Košvicou). 

 
V Čelákovicích žijí úspěšní závodníci v lukostřelbě 3 D: Mgr. Jitka Ostenová zvítězila v r. 2016 

v České poháru, Mistrovství ČR a v Nord Cupu, Mgr. Pavel Osten obsadil v Českém poháru 1.–2. místo, na 
Mistrovství ČR 3. místo a v Nord Cupu 2. místo. 

 
 

POLITICKÉ STRANY 
 
ANO 2011 
Předsedou místní organizace byl Martin Rych. 
 
Česká strana sociálně demokratická 
Jedna z největších městských organizací v okrese Praha-východ měla 16 členů. Její zastupitel Petr 

Bařina spolupracoval se zastupiteli ODS a ANO 2011, další členové organizace pracovali ve finančním 
a kontrolním výboru, redakční radě Zpravodaje města Čelákovic a v dozorčí radě společnosti Q-BYT 
Čelákovice, spol. s r. o. 

Předsedkyní městské organizace byla RNDr. Veronika Knobová. 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Četné společenské akce městské organizace jsou zachyceny v měsíčních zápisech (oslava MDŽ, 

Svátku práce, osvobození aj.).  
Městská organizace, jedna z nejpočetnějších v okrese Praha-východ, měla na konci roku 43 členů. 

Jejím předsedou byl Vladimír Duník, jenž byl s Jiřím Andělem členem okresního výboru KSČM a sám byl 
i členem výkonného výboru OV. Zastupitelka Mgr. Lenka Grygarová byla členkou komise pro majetek Rady 
Středočeského kraje (příloha č. 49/16). 
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Občanská demokratická strana 
Místní sdružení mělo i v tomto roce 15 členů. Na lednovém místním sněmu byli ve svých funkcích 

potvrzeni na další dvouleté období předseda Ing. Josef Pátek a místopředseda Ing. Petr Studnička, PhD. 
Ing. Pátek byl také místopředsedou Oblastního sdružení ODS Praha-východ a členem komise pro 
bezpečnost a IZS Rady Středočeského kraje, Ing. Kateřina Znojilová byla členkou rozhodčí komise 
Regionálního sdružení ODS Středočeský kraj. 

5 členů Místního sdružení bylo od voleb do Zastupitelstva města r. 2014 zastupiteli, 3 z nich také 
členy Rady města. Volebnímu vítězství ODS bylo úměrné i zastoupení členů Místního sdružení ve výborech 
Zastupitelstva, komisích Rady města a v dozorčí radě společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o. (příloha č. 
50/16). 

 
TOP 09 
Předsedou městské organizace s 13 členy byl Tomáš Janák (zároveň místopředseda regionální 

organizace Praha-východ), místopředsedou Milan Tichý. 
Městská organizace spolupořádala TOP vinobraní s burčákem Na Statku. 
 
Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté 
Městská organizace SNK-ED pozastavila v roce 2015 svou činnost ve městě, nadále je členem 

Krajské rady Středočeského kraje. 
 
V Čelákovicích působily také organizace KDU-ČSL a Dělnické strany sociální spravedlnosti. 

 
 

CÍRKVE 
 
Církev římskokatolická 
Do farního obvodu patřily také kostely v Mochově, Nehvizdech, Přerově nad Labem, Semicích, 

Vykáni a Vyšehořovicích (bohoslužby se sloužily ve Vyšehořovicích jednou měsíčně odpoledne a ve Vykáni 
na pouť a Boží hod, v Semicích se bohoslužby nesloužily). Účast na nedělních mších se odhaduje na 100 
v Čelákovicích a celkem na 300 věřících. Probíhala výuka náboženství a biblické hodiny. V programu 
Adopce na dálku pečovala farnost o 2 indické děti. 

Na Pondělí velikonoční 28. března posvětil farář novou kapli Panny Marie v přerovském skanzenu. 
Farář navštívil na jejich žádost farníky 103x v jejich bytech, připravil 23 rodin na křest dítěte, ale 

skutečně pokřtěno bylo jen 14 dětí; manželství uzavřely 3 páry z 9 připravovaných, konalo se 11 pohřbů.  
Situaci ve farnosti na jaře popisuje farář Uličný takto: „Uvnitř farnosti ve velmi maličkém počtu 

věřících (a povětšině ve farnosti neaktivních) bylo dlouhodobě, aktivně a zákeřně brojeno proti knězi a vše 
rafinovaně zanášeno i do společnosti mimo farnost.“ Střet vyvrcholil v kostele 25. května; přítomen byl 
generální vikář pražské arcidiecéze Zdenek Wasserbauer. Ten poté tlumočil v neděli 26. června 
shromážděným věřícím, že Arcibiskupská kurie po prošetření záležitosti potvrzuje faráře ve funkci a žehná 
mu. 

18. prosince byli do pastorační a ekonomické rady zvoleni Ing. Vít Vašát, CSc., Miroslav Leypold 
Iglo, Ing. Vladimír Dolanský, Marie Žáková, Milan Tichý, Oldřich Svoboda a Martin Grúľ. 

Dva muži studovali prvním rokem jako laici teologii pro pastorační činnost. Duchovním správcem 
čelákovické farnosti byl R.D. JCLic. Mgr. Mikuláš Uličný, MBA, jehož po dobu jeho 4měsíční nepřítomnosti 
(onemocnění v důsledku předchozích konfliktů) zastupovali okrskový vikář P. Libor Bulín a jeho kaplan 
P. Pavel Štajner ze staroboleslavské farnosti (příloha č. 51/16). 

 
Církev československá husitská 
K duchovní činnosti patřila vedle nedělních a svátečních bohoslužeb setkání dětí, mládeže, biblické 

hodiny, klub seniorů a pěvecký sbor. Podle tradice byly 2 děti pokřtěny na Bílou sobotu. Farářka 
Miroslava Poloprutská se 26.–28. května zúčastnila mezinárodní konference ve Sv. Júru na téma Církev je 
tělo Kristovo, kterou pořádalo Ekumenické fórum křesťanských žen na Slovensku a 29. června odletěla do 
Larnaky na Kypru na mezinárodní konferenci Ekumenického fóra křesťanských žen Evropy na téma „Ať se 
valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok“ (Ámos 5, 24).  

Sbor se účastnil ekumenického života místních křesťanských církví (Světový den modliteb, Noc 
kostelů, soutěž ve znalostech bible). Pro děti místní i z pražské diecéze bylo v červnu připraveno Malování 
na chodníku a 1.–5. srpna se konal farní tábor s výlety. Pro seniory byl zorganizován výlet do Litomyšle. 

Husův sbor byl letos poprvé přihlášen do celonárodní akce „Betlémy – křesťanské Vánoce“, která 
podobně jako Noc kostelů otevírá o Vánocích kostely veřejnosti. Místní osvětlený betlém byl veřejnosti 
přístupný 24., 25., 26. a 31. prosince od 9 do 18 hodin.  
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17. října byla ukončena oprava fasády západní zdi kostela. 
Chrámový sbor vedla v tomto roce Hana Bláhová. 
Farářkou sboru byla Ing. Miroslava Poloprutská, DiS., pastorační asistentkou Anna Radová, DiS. 

(příloha č. 52/16). 
 
Církev bratrská 
Nedělních bohoslužeb se účastnilo 50–60 návštěvníků včetně dětí, také za účasti některých klientů 

z chráněného bydlení Vyšší Hrádek. Souběžně s ní se ve dvou skupinách konala nedělní škola pro děti, tzv. 
besídka. Sborová mládež a dorost se scházeli jednou týdně, letos poprvé se dorost zúčastnil celostátního 
setkání skupin dorostu. Každý poslední čtvrtek v měsíci se konal společný večer modliteb a chval dospělých 
a mládeže, každou 5. neděli v měsíci po bohoslužbě společný oběd s programem. Administrátor sboru 
M. T. Brown odjel na 3 několikatýdenní misie do Keni a Etiopie, kde vyučoval tamní pastory. Na jaře ho 
doprovázel hospodář sboru a starší Petr Luhan.  

Sbor se dlouhodobě zabýval náhradní rodinnou péčí, organizoval přednášky a besedy, třetím rokem 
pracovala skupina dobrovolníků koordinující pomoc potřebným. Jednou týdně se scházela skupina 
maminek, jednou měsíčně skupina seniorek. Každý týden se otvíral nízkoprahový klub pro děti z města 
i okolí s písničkami, angličtinou a zábavním programem. 

Svou tradici měly již English Camp v konferenčním centru Immanuel na Vysočině, rodinná dovolená 
v Plasnici v Orlických horách a vánoční otužilecké koupání v Labi.   

Stavba sborového domu, již řídil člen sboru Vasyl Čejpeš, dostoupila k dokončení hrubé stavby, 
zčásti byly dokončeny omítky a elektroinstalace. Nová budova byla představena veřejnosti již v červnu při 
Noci kostelů, kdy ji navštívila asi stovka lidí. 

Sbor s 50 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 (příloha č. 53/16). 

 
 

SPOLKY A DALŠÍ ORGANIZACE 
 
Osadní výbor Sedlčánky 
Výbor připravil 13. února masopustní průvod, 30. května dětský sportovní den, 24. června dětskou 

diskotéku v restauraci U Strnadů s diskžokejem Tomášem Nekolou, 3. září Vzpomínku na prázdniny (viz 
Září), 17. listopadu lampionový průvod a 25. listopadu rozsvícení vánočního stromu (příloha č. 54/16). 

Předsedou 7členného, později 9členného výboru byl Petr Kabát. 
 
Osadní výbor Záluží 
Výbor připravil květnové setkání žen s hudbou, 23. června dětský den (viz Červen) a 27. listopadu 

rozsvícení vánočního stromu. 
Předsedou 5členného výboru byl Roman Přívozník. 
 
Spolek Dělnické domky, spolek 
Spolek usiloval o zlepšení úrovně bydlení obyvatel tzv. dělnických domků č. p. 292–299 v Křižíkově 

ul. u Kovohutí přeřazením oblasti z průmyslové do obytné zóny v územním plánu města. Upozornil na rozpor 
mezi grafickou a textovou podobou územního plánu (v textové části byla oblast označena jako smíšená 
oblast pro bydlení) a v prosinci se rozhodl podat nový návrh na změnu územního plánu s cílem odstranit 
chybu v jeho grafické části. 

Spolek rovněž pečoval o čistotu okolí: Zorganizoval na 17. listopad úklid autobusové zastávky 
u Kovohutí, parčíku a přilehlých ulic a ve spolupráci s Městskou policií se staral o odstraňování černých 
skládek. 

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

a obcí s 42 201 obyvateli, 2 školy, 22 subjektů neziskového sektoru a 21 subjektů soukromého sektoru. 
 
Mateřské centrum Čelákovice 
Nezisková organizace poskytovala služby rodinám s malými dětmi a rodičům na mateřské 

a rodičovské dovolené. K pravidelným programům patřilo malování, „zpíváníčko“, kurzy předporodní 
přípravy, cvičení v těhotenství, cvičení pro děti, skupinová hra na kytaru, hudební škola Yamaha, taneční 
studio, Klub šikovných holek, španělština, divadelní představení pro děti, tradiční jarní a podzimní bazar 
dětského a dámského oblečení, „Velké závody pro malé děti“ na odrážedlech, kolech a koloběžkách na jaře 
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a na podzim v Sadech 17. listopadu a lampionový průvod městem. Centrum dlouhodobě vedlo kurzy cvičení 
na overballech v MŠ Rumunská a v MŠ J. A. Komenského. 

Mateřské centrum se zapojilo do kampaně Sítě mateřských center „Kořeny a křídla“ inspirované 
větou J. W. Goetha: „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: Kořeny a křídla. Kořeny směřující do 
minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.“ 

Dvakrát týdně byla maminkám k dispozici Miniškolka zajišťující krátkodobé hlídání dětí. 
Statutárními zástupci spolku byly členky rady Bc. Monika Žatečková, Ing. Ivana Turinská a Jana 

Krejčí (příloha č. 55/16). 
 
Rodinné centrum Routa, z. s. 
Do celoročního programu patřily angličtina s rodilým mluvčím pro děti od 5 do 13 let, nově 

s knihovničkou anglické literatury, a plavecké kurzy. Plaveckým klubem Tučňáčci pro děti od 6 měsíčů do 14 
let prošlo ve 3 kurzech 480 dětí. 

Routa připravila týdenní letní tábor Škola čar a kouzel pro děti od 5 do 11 let, letní tábor pro rodiny 
s malými dětmi a 9 příměstských táborů věnovaných angličtině, počítačům, tanci, vaření, historii a sportu. 

Routa měla pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, proto její Klub náhradních rodin mohl 
poskytovat služby pěstounským a osvojitelským rodinám, poradenství a vzdělávání v oblasti náhradní 
rodinné péče. Routa poskytovala registrovanou sociální službu „Routa – sociálněaktivizační služba pro 
rodiny s dětmi“ určenou rodinám s dítětem v obtížné životní situaci, jež dítě ohrožuje. 

MPSV poskytlo dotaci na programy „Routa pro rodiny z Polabí“ a „Routa je tu opět pro vás!“, 
Operační program Zaměstnanost podpořil projekt „Komunitní centrum Routa“ zaměřený na podporu 
komunitní sociální práce a projekt „Routa dětem“, jenž umožnil zřídit odpolední a večerní dětský klub pro děti 
1.–5. ročníku základní školy, které se nedostaly do školní družiny. Projekt „Pěstujme pěstouny“ byl podpořen 
grantem z EHP fondů.  

Projekt „Rodinné útočiště pro vás“ byl zaměřen na podporu kontaktu détěte s rodičem v průběhu 
rozvodu. 

Předsedkyní spolku byla Mgr. Vratislava Tomášková (příloha č. 56/16). 
 
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 a financí (daně, půjčky, dluhy). 

V roce 2016 pracovala poradna s 28 klienty (z nich bylo 16 žen) a zodpověděla 59 dotazů. 46 % 
klientů bylo starších 50 let, nečastěji se dotazy týkaly rodinných vztahů, zejména rozvodů, a zadlužování. 
Oproti roku 2015 výrazně vzrostl počet dotazů týkajících se dluhů, mírně v oblasti bydlení a nově se objevily 
dotazy v oblasti zdravotnictví a ochrany spotřebitele (příloha č. 57/16). 

 
Smíšená organizace zdravotně postižených, z. s. 
Spolek měl na konci roku 248 členů, z toho 189 žen. Podle typu postižení to bylo 117 tělesně, 100 

vnitřně, 16 zrakově a 16 sluchově postižených. Přijato bylo 11 členů, 12 jich zemřelo a 31 ze spolku 
vystoupilo. Nejpočetnější byla věková kategorie 60–69 let se 75 členy. 167 členů bylo z Čelákovic, další z 12 
měst a obcí, z toho nejvíce z Nehvizd, Vyšehořovic a Lázní Toušeně. 

Spolek připravil dva zájezdy do Polska, dále do zoo v Liberci, do Čapího hníza u Olbramovic a dvě 
návštěvy hornopočernického divadla. Členové nadále využívali rezervovaných sobotních hodin plavání 
a masáže v Městském bazénu. 

Obecní úřady ve Vyšehořovicích a v Mochově a Úřad městyse Nehvizdy poskytly spolku dotaci za 
své členy. 

Předsedou 9členného výboru byl Jaroslav Smolík, předsedou revizní komise Ing. Antonín Alexander 
(příloha č. 58/16). 
 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 
Dobrovolní hasiči tradičně dohlíželi na pořádek a bezpečnost při veřejných akcích ve městě, pro děti 

připravili letní tábor v Miličíně. 
V soutěži Mračský Florian získali malí hasiči druhá místa v kategoriích do 10 let a nad 10 let. 
V červenci převedlo Krajské ředitelství Policie ČR sboru bezúplatně ojetý Ford Transit k přepravě osob. 
Na konci roku měl pobočný spolek 120 členů, z toho 48 mužů, 28 žen a 44 dětí. Starostou sboru byl 

Miloš Fridrich. 
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Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s. 
Středisko se skládalo z oddílů benjamínků, vlčat (chlapci 6–11 let), světlušek (dívky 6–11 let), skautů 

(chlapci 11–15 let), skautek (dívky 11–15 let); mládež od 15 do 26 let se dělila na rovery a rangers, dospělí si 
říkali oldskauti. Středisko mělo celkem 86 mladých do 19 let a 26 starších členů. 

Celoroční program zahrnoval týdenní schůzky oddílů, víkendové výpravy (např. do Jizerských hor, 
na Kokořínsko) a dva letní tábory: První, inspirovaný Tolkienovými příběhy, stál u řeky Kocáby u obce 
Rybníky, druhý, putovní, vedl starší skauty přes slovenské národní parky Velká Fatra a Nízké Tatry. 

Skautky se účastnily charitativní akce Bukovina bez bariér, jejímž cílem byl bezbariérový přístup 
hendikepovaných do koupaliště v Dolní Bukovině u Mnichova Hradiště. Tradičně se skauti účastnili 
dubnového závodu ALKO pod Kunětickou horou a roznášení Betlémského světla. 

V čele 9členné střediskové rady byl vůdce střediska Jaroslav Rada, DiS.  
 
AKTRA.cz, z. s. 
Spolek se zaměřoval na mimoškolní sportovní a estetickou výchovu, např. balet, gymnastiku, 

jazzový tanec, Tai-Chi, výuku hry na klavír a na flétnu. O prázdninách připravil pro děti Muzikálový 
příměstský tábor. 

Předsedkyní spolku byla Zuzana Prokopovičová. 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s. 
Spolek organizačně a finančně zajišťoval veřejná vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha v Kulturním 

domě, nákup vstupenek na představení profesionálních uměleckých těles, dopravu žáků na soutěže, 
vánoční koncerty Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka a kostýmy pro žákovská vystoupení.  

Předsedkyní spolku s 5 členy byla Milena Nespalová, jednatelem sdružení byl Pavel Lhoták. 
 
Spolek pro varhanní hudbu 
V tomto roce spolek spoluorganizoval dva velké vokálně-instrumentální projekty (viz Duben 

a Červen). Mimoto uspořádal tři exkurze k pražským varhanám s doprovodem Ing. Marka Čihaře (u sv. 
Bartoloměje na Starém Městě a v novém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích) 
a navázal kontakty s iniciativami usilujícími o záchranu varhan ve Štolmíři u Českého Brodu a v Lysé nad 
Labem. Při obnově varhan v čelákovickém kostele nedošlo „v době překotných změn ve farnosti“ k žádnému 
posunu. 

Předsedkyní spolku byla MUDr. Michaela Petišková (příloha č. 59/16). 
 
Spolek přátel čelákovického muzea 
Spolek připravil ve spolupráci s Městským muzeem celkem 15 programů, z toho 9 koncertů, jež 

navštívilo 558 osob. Pořady jsou popsány v měsíčních zápisech, vstupné se nezměnilo a obnášelo 50 Kč.  
Spolek měl na konci roku 57 členů, z toho 44 místních; další členové bydleli mj. v Praze (3), 

Mochově (3), Lázních Toušeni (2). V čele 7členné správní rady stál předseda Petr Polnický (příloha 
č. 60/16). 

 
Okrašlovací spolek čelákovický 
Aktivity spolku byly různorodé a některé jsou zachyceny v měsíčních zápisech: Uspořádal 2 besedy 

o kvalitě ovzduší ve městě (viz Červenec a Listopad), výstavu o stromech a naučné vycházky (Říjen), podílel 
se na úklidu města (Duben) a pokračoval ve výsadbě stromů – v lokalitách Krátká Linva a Dlouhá Linva 
vysadil více než 30 stromů a zlikvidoval tam černou skládku. Římskokatolické farnosti spolek pomohl osázet 
okolí kostela maceškami a osít travou. 

Nejvýznamnější byly aktivity spolku při ochraně ovzduší: Ve správním řízení s TOS – MET slévárna, 
a. s., navrhoval omezit emise těkavých organických látek. Na dubnový únik tuhých znečišťujících látek ze 
slévárny, za nějž slévárna odmítla převzít odpovědnost, reagoval požadavkem na dlouhodobé měření kvalitiy 
ovzduší a vytvoření varovného a informačního systému. Spolek vydal s podporou VIA informační brožuru 
o ovzduší ve městě v nákladu 4 500 výtisků. 

Spolek usiloval o účast ve správních řízeních při akcích týkajících se ochrany přírody a krajiny, např. 
při přestavbě tiskárny DURABO a plánovaném odstřelu kormoránů v pískovně v Sedlčánkách. Účastnil se 
8 správních řízení při kácení stromů a zabránil pokácení 8 stromů, navrhl vyhlásit 4 stromy za památné (akát 
u hřbitova a 3 duby u Labe). 

Spolek byl členem Místní akční skupiny Střední Polabí, jeho předsedou byl Ing. Pavel Fišera (příloha 
č. 61/16). 
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czela.net, z. s. 
Spolek provozující internetovou síť v Čelákovicích a okolí se i letos věnoval posilování síťové 

infrastruktury, byl položen optický kabel v Záluží. Dbal také na „nesíťové“ činnosti a členům nabízel plavání 
v Městském bazénu v zimě zdarma, tenis na dvorcích Tenisového klubu Čelákovice a slevu na vstupném do 
Kulturního domu. 

Spolek měl 1 200 členů, 7člennou radu tvořili Matěj Cyrín, Roman Effenberg, Petr Hájek, Filip Jirsák, 
Aleš Kužílek, Vlastimil Procházka a Michal Vondráček. 
 

„Domeček Ve Skále“ 
Spolek pořádal folklorní akce k uchování lidových tradic. Oblíbené a hojně navštěvované programy 

připravil k adventu a mikulášské nadílce.  
Předsedkyní 10členného spolku byla Mgr. Gabriela Rychová. 

 
Opři se, spolek 
Spolek pracoval na integraci dětí z dětských domovů v Krnsku, Novém Strašecí a Pyšelích do 

společnosti. Organizoval doučování dětí z Pyšel, dobrovolnické pobyty na hradě Hauenštejn, šplhání na 
lezecké stěně, turisticko-lezecký víkend. Spolek individuálně podpořil některé mladé, kteří dětským 
domovem prošli: Pěvecky nadaný Tadeáš si vyzkoušel nahrávání ve studiu a mohl vystoupit v programu 
„Zažít Roudnici jinak“ a 24letý Tomáš, jenž se zapojuje do spolkových aktivit jako dobrovolník, dostal 
příspěvek na řidičský průkaz. 

Novinkou tohoto roku byly animační dílničky v pyšelském domově vedené manželi Štajerovými pod 
hlavičkou jejich studia Animatěj. 

Předsedou spolku s 14 členy byl Mgr. Petr Matyáš. 
 

Dlouhá cesta, z. s. 
V Čelákovicích sídlící spolek sdružoval rodiče, již přišli o dítě, a připravoval projekty pro další ve 

stejné situaci. V rámci projektu „Nejsme sami“ školil laické poradce, projekt „Barevný anděl“ pomohl letos 
proměnit 4 sourozenecké pokoje. Pro 110 zdravotníků a dalších zájemců spolek připravil e-learningový kurz 
„Péče o rodiny po perinatální ztrátě“. 

Předsedkyní spolku se 179 členy byla Martina Hráská. 
 
Český svaz chovatelů, základní organizace Čelákovice 
Chovatelé se „zabydleli“ na nové adrese Stankovského č. p. 1774 a uspořádali zde dvě výstavy (viz 

Červen a Září). Každou třetí kalendářní neděli v měsíci pořádali burzy akva-tera a chovatelskou 
a mykologickou poradnu. Členové se zúčastnili výstav v Mukařově, Veleni, Sadské a Staré Boleslavi. 

Předsedou místní organizace s 15 členy, z toho 2 mladými do 19 let, byl Petr Slovák. 
 
Sdružení houbařů Čelákovice 
Z osvětové činnosti uveďme lednovou přednášku Ing. Jana Kroutila, CSc., o léčivých houbách 

a prosincovou přednášku Ing. Miroslava Rudolfa o nehřibových houbách v kuchyni. Tradici mělo otvírání 
a zavírání lesa: 23. dubna se houbaři vydali do kerských lesů a sezonu uzavřeli 28. prosince putováním 
podél Labe na Káraný, Lázně Toušeň a Malvíny; při cestě zaznamenali 28 druhů hub. 

Zářijová výstava hub je popsána v oddíle Září. 
Předsedou sdružení s 65 členy, z toho 5 mladými do 19 let, byl Dr. Vladimír Štibinger. 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice 
Organizace měla 668 členů, z toho 16 žen, 70 mladých do 18 let. Hospodařila na 89 ha vodních 

ploch a také je střežila.  
Na zarybnění revíru (Labe, Grado, Výmola a tůně Řehačka, Hrad, Václavka, Byšická, Procházková, 

Labíčko) bylo vynaloženo 659 276 Kč. Na Grado bylo vysazeno 3 075 kg ryb, z toho 2 800 kg kapra, 15 kg 
štiky, 300 ks pstruha duhového, do Labe 2 480 kg kapra, 1 000 ks cejna a 300 ks štiky. Do tůní putovalo 
5 850 kg kapra a 100 ks štiky. Tuhá zima způsobila na tůních velké škody. 

Z akcí pro veřejnost jmenujme Rybářský ples v Kulturním domě, rybářské závody na Gradě, Carp 
Tour na Řehačce za účasti 13 týmů (50 hodin nepřetržitého lovu), den otevřených dveří na parcele 
U Zdymadel a akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ pro ZŠ Kostelní a MŠ J. A. Komenského. Organizace 
poskytla svůj revír pro soutěže Českého rybářského svazu ve feederu. 

Rybářská stráž zadržela 26 povolenek, z toho 8 členům místní organizace. 
Předsedou místní organizace byl Jiří Eichler, hospodářem Pavel Jindřich. 
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Klub kaktusářů Čelákovice 
Měsíční zápisy zachycují 4 přednášky uspořádané pro veřejnost v Městském muzeu. 
Předsedou klubu byl Ing. Zdeněk Červinka, člen výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů 

kaktusů a sukulentů, z. s., a jeho místopředseda pro oblast Čechy. 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice 
Na výroční členské schůzi 26. února udělila základní organizace stříbrnou medaili zakládajícímu 

členu organizace Josefu Bejblovi k jeho 90. narozeninám. Sezonu zakončil společenský večer v Kulturním 
domě s Muzikou v náladě. 

Základní organizace v čele s předsedou Jaromírem Kurkou měla 218 členů, z toho bylo 
11 přídomních a 207 hospodařilo v 9 osadách na 9,4 ha půdy. 

 
Sdružení včelařů Čelákovice 
Vystoupení na veřejnosti jsou popsána v měsíčních zápisech, např. účast na Dnu dětí, výstava 

v Městském muzeu, včelařský den v ZŠ J. A. Komenského, expozice na výstavě hub. 
Na přelomu srpna a září došlo ke kalamitnímu napadení včelstev roztočem Varria destructor a i přes 

okamžitou aplikaci léčivého přípravku utrpěli někteří včelaři ztráty včelstev.  
Sdružení mělo 22 členů, kteří vytočili 2 070 kg medu a vytěžili 152 kg vosku. Předsedou sdružení byl 

Dr. Vladimír Štibinger.   
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PŘÍLOHY 
 
1/16 Ing. Ondřej Přenosil tajemníkem Městského úřadu, Zpravodaj města Čelákovic (dále jen ZMČ) 

3/2016 
2/16 Pavlína Muroňová interní auditorkou Městského úřadu Čelákovice, ZMČ 3/2016 
3/16 Řemesla Polabí IX, plakát 
4/16 Rok městské knihy 1366–2016, plakát, ZMČ 2/2016 
5/16 „Pravá“ Kuba, ZMČ 2/2016 
6/16 II. reprezentační ples města Čelákovic, plakát 
7/16 Jeden den ve městě, plakát 
8/16 Veselé Velikonoce na náměstí, plakát 
9/16 Polabský motoráček 2016, jízdní řád 
10/16 Koncert pro Tondu, pozvánka 
11 a/16 Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654, plakát 
11 b/16 Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654, pozvánka 
12 a/16 Představy, dojmy, iluze. Obrazy Vladimíra Tůmy z období let 2012–2015, plakát 
12 b/16 Představy, dojmy, iluze. Obrazy Vladimíra Tůmy z období let 2012–2015, katalog 
12 c/16 Představy, dojmy, iluze. Obrazy Vladimíra Tůmy z období let 2012–2015, úvodní slovo Vladimíra 

Tůmy 
13/16 Musica Florea 8. 4. 2016, plakát 
14 a/16 Jubilejní 10. Den Země oslavíme v Čelákovicích v sobotu 16. dubna na téma VODA, ZMČ 4/2016 
14 b/16 Den Země 2016 v Čelákovicích, ZMČ 5/2016 
15/16 Firma nechce platit poškozená auta, Právo 21. 5. 2016 
16/16 Pálení čarodějnic v Sedlčánkách, pozvánka 
17/16 Nasaja – obrazy, keramika, sklo, ZMČ 6/2016 
18/16 Dálkový pochod expředsedy turistů Ladislava Plcha, ZMČ 6/2016 
19/16 Čelákovická duběnka 7. května 2016, plakát 
20 a/16 Putovní výstava fotografií památníků obětí 1. světové války, plakát 
20 b/16 Putovní výstava fotografií památníků obětí 1. světové války, katalog 
21/16 Dravci, sovy, sokolnictví, plakát 
22/16 Tiskové prohlášení společnosti TOS – MET slévárna, a. s., k údajné havárii, 19. května 2016 
23/16 Výstava Tatabánya dříve a nyní, plakát 
24/16 Setkání na náměstí, pozvánka 
25/16 Muzejní noc a divadelní pouť, plakát 
26/16 Čelákovické filmové léto 2016, plakát, ZMČ 7/2016 
27 a/16 Turnaj o Ministerský pohár, ZMČ 8/2016 
27 b/16 Ministerský pohár 2016, plakát 
28/16 Městský prapor Čelákovic označen jako nejhezčí, ZMČ 10/2016 
29/16 Fórum mezi městy Shenzen a zeměmi střední a východní Evropy, ZMČ 11/2016 
30 a/16 Vzpomínkový pietní akt 28. září 2016, pozvánka 
30 b/16 Státní svátek 28. září v Čelákovicích, ZMČ 11/2016 
30 c/16 A co dr. Milada Horáková?, ZMČ 11/2016 
31/16 Propagační materiály volebních stran, volby do zastupitelstev krajů 7.–8. října 2016 
32 a/16 Výroční cena města Čelákovic, plakát, ZMČ 10/2016 
32 b/16 Miloš Fridrich – laureát Výroční ceny města Čelákovic 2016 
33 a/16 Výstava Byli v Čelákovicích upíři? Tisková zpráva Městského muzea z 24. října 2016 
33 b/16 Výstava Byli v Čelákovicích upíři?, pozvánka 
34/16 Petice „Chceme čistý vzduch!“ 
35/16 Večerní běh městem Čelákovice, plakát 
36/16 Charitativní večer s občerstvením mapující tvorbu hudebního skladatele z Čelákovic Petra 
 Babického, pozvánka 
37/16 Zahájení adventního času v Čelákovicích, plakát, ZMČ 11/2016 
38/16 Novoročenky města Čelákovic, Městského muzea a Gymnázia 
39/16 Vítání občánků na Městském úřadu, ZMČ 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12/2016, 1/2017 
40/16 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice 
41 a/16 Poděkování paní ředitelce, ZMČ 6/2016 
41 b/16 Nový ředitel Základní školy v ulici Kostelní, Ing. Jiří Kyliánek, ZMČ 9/2016 
42/16 Příměstský tábor Gymnázia 
43/16 Městská knihovna Čelákovice. Činnost v roce 2016 
44 a/16 Kulturní dům – přehled akcí a návštěvnosti v roce 2016 
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44 b/16 Kulturní dům – měsíční programy 
45/16 Olympijské hry nanečisto, plakát 
46/16 Sportovní činnost Sportovně střeleckého klubu Čelákovice v roce 2016 
47/16 Oddíl turistiky TJ Spartak Čelákovice, výroční zpráva za rok 2016 
48/16 Šachy pro mamky a holky, plakát 
49/16 Činnost městské organizace KSČM v roce 2016 
50/16 Podklad do Kroniky města Čelákovic za rok 2016 – MS ODS Čelákovice 
51/16 Církev římskokatolická 
52/16 Zápis o dění v Náboženské obci Církve československé husitské v Čelákovicích v roce 2016 
53/16 Církev bratrská v Čelákovicích v r. 2016 – informace o činnosti 
54/16 Dětská diskotéka v Sedlčánkách 23. dubna, pozvánka 
55/16 Mateřské centrum Čelákovice, zpráva o činnosti za rok 2016 
56/16 Rodinné centrum Routa, z. s., zpráva o činnosti v roce 2016 
57/16 Činnost občanské poradny Respondeo v Čelákovicích v roce 2016 
58/16 Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice, z. s., za rok 2016 
59/16 Stručná zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2016 
60/16 Zpráva Správní rady o činnosti Spolku přátel čelákovického muzea, Na Hrádku 464/9, Čelákovice, 

IČ 26664828, za rok 2016 
61/16 Chceme čistý vzduch v Čelákovicích, brožura 


