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ROK 2017 
 

LEDEN 
 

Počasí: V mrazivém a na sníh bohatém měsíci se ranní teploty pohybovaly od -6 °C do nuly, 
avšak v 10 dnech klesly pod -10 °C. Odpolední teploty se pohybovaly od -8 °C do nuly, jen 12.–15. se 
dostaly nad nulu. Leden měl 17 ledových dnů, tj. teplota zůstala pod bodem mrazu. 1.–10. a 24.–31. 
bylo zataženo; 2.–8. napadlo 11 cm sněhu a sněhová pokrývka vydržela do 6. února.  

17. ročník Tříkrálové sbírky pořádané Farní charitou Neratovice vynesl 13 350 Kč. Prostředky 
byly určeny na podporu lidí žijících v nouzi na území ČR (nemocní, zdravotně postižení, matky s dětmi 
v tísni ad.). 

Do 3. mohla veřejnost bruslit na ploše z plastových desek v dolní části náměstí. 
8. stanovili veterináři 2 ochranná pásma v souvislosti se zjištěním ohniska ptačí chřipky 

v Lázních Toušeni (virus H5N8 nepřenosný na člověka). V okruhu do 3 km bylo nutno evidovat 
všechny chovy (Čelákovice a Záluží), v okruhu 3–10 km byly evidovány jen komerční chovy 
(Sedlčánky).  

10. přednášel historik umění Mgr. Ondřej Slanina v Městské knihovně na téma Slavná česká 
filmová klasika. 

12. kolem 7. hodiny ranní otevřela uklízečka dveře do chemické laboratoře Gymnázia 
v 3. nadzemním podlaží budovy ZŠ J. A. Komenského 414, a než stačila vstoupit dovnitř, spadl 
sádrokartonový strop. Kromě laboratoře byl zničen také přilehlý sklad chemikálií. Vlivem mrazu (11. 
ráno -15,28 °C, odpoledne -3,89 °C) se roztrhl kulový ventil topení v nezatepleném podstřeší, voda 
vytékala do izolace a sádrokartonová konstrukce zátěž nevydržela. Při odklízení trosek byl dne 12. 
dopoledne padajícím kusem stropu vážně zraněn člen Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice 
Daniel Krejčí, pro nějž přistál na ploše školního hřiště záchranářský vrtulník. 12.–13. ledna byla výuka 
zrušena, od pondělí 16. ledna probíhala v náhradních postorech. 

12. začala rekonstrukce čelákovického nádraží převzetím staveniště fimou Elektrizace 
železnic Praha, a. s. Omezení počtu parkovacích stání u nádraží bylo vyrovnáno zajištěním bezplatného 
parkování u areálu Kovohutí v Křižíkově ulici poblíž železniční zastávky Čelákovice-Jiřina pro více než 
100 aut. 

14. se konal tradiční Tříkrálový pochod připravený oddílem turistiky TJ Spartak Čelákovice. 
Putovalo 197 turistů, z toho 35 členů oddílu. 

17. schválila Rada města smlouvu s firmou Mařík – Okna a dveře, s. r. o., Lysá nad Labem, na 
výměnu oken v hale BIOS za 599 596,14 Kč. 

19. byl v Lázních Toušeni usmrcen veškerý chov drůbeže, pštrosů a holubů v počtu 1 020 
kusů. Virus ptačí chřipky se prokázal u jedné uhynulé husy. 

22. tragicky zahynul v rakouských Alpách ve věku 43 let horolezec Ladislav Nosek, jejž 
čelákovičtí občané znali z besed v Městské knihovně (příloha č. 1/17). 

25. zasedalo Zastupitelstvo města. Souhlasilo s použitím čl. 8 Rozpočtových pravidel města 
Čelákovic k zajištění financování oprav v budově ZŠ J. A. Komenského a čl. 6 odst. 3.1 Směrnice 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Čelákovic I/8/2016 k odstranění důsledků havárie. 
Zastupielstvo dále zřídilo „Pracovní skupinu pro řešení mimořádné situace v důsledku havárie v budově 
J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017“, která byla tvořena vždy po 3 zástupcích města, 
Městského úřadu, Gymnázia a rodičů žáků Gymnázia. 

Ing. arch. Josef  Zumr předložil záměr stavby Domova seniorů. Budova by měla sloužit 
seniorům všech věkových kategorií (od samostatných po uživatele hospicové služby), poskytovat 
lékařskou i pečovatelskou službu a kulturní vyžití. ZM záměr schválilo. Zastupitelstvo také schválilo 
podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování dostavby budovy ZŠ Kostelní z programu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s minimální finanční spoluúčastí města ve výši 30 % 
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nákladů. Proběhla diskuse předsedkyně Spolku Dělnické domky s představiteli města o postupu při 
změně územního plánu a o vydání povolení k zasíťování pozemků. 

31. schválila Rada města úpravu velké obřadní síně v budově Městského úřadu. Každoročně 
podávaná žádost Spolku Lungta, Praha 1, o povolení vyvěsit tibetskou vlajku na budově Městského 
úřadu dne 10. března, nebyla schválena (2 radní byli pro, 2 proti). 

K výstavě „Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického 
výzkumu“ zahájené 10. listopadu 2016 se v lednu konaly doprovodné programy: Komentovaná 
prohlídka výstavy s Pavlínou Maškovou (14.), přednáška Jana Maříka o neobvyklých pohřbech v raném 
středověku (21.) a přednáška Petra Limburského o radiokarbonovém datování (28.). 
 
 

ÚNOR 
 
Počasí: 1.–12. bylo zataženo se slabým deštěm jen 1. – 4., ranními teplotami od -4 °C do +2 °C 

a odpoledními od -1 °C do +4 °C. 17. byla ve Středočeském kraji vyhlášena smogová situace. Po 
přechodném vyjasnění a ochlazení 13.–16. se od 17. začalo výrazně oteplovat a často mírně pršelo. 
Teploměr ukazoval ráno od nuly do +6 °C a odpoledne mezi +7 °C a +15 °C.  

24. byla ve vstupní místnosti Městského muzea otevřena výstava Železo stárne představující 
vybrané nově nakonzervované železné předměty z archeologických výzkumů muzea. 

24.–26. se na volné ploše u garáží v Tovární ul. usadil cirkus Berosini a uspořádal 
3 představení. 

25. uspořádal Městský dům dětí a mládeže třetí obnovený masopustní průvod městem. Vyšel 
v 15 hodin ze Statku v Rybářské ulici, kde bylo možno se předtím obléci do kostýmů; ty byly 
k vypůjčení také v MDDM.  

28. schválila Rada města smlouvu s firmou Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Praha 6, na 
zpracování digitálního povodňového plánu za 139 150 Kč jako součásti projektu „Protipovodňový 
varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice“. K oživení adventních akcí zadala Rada 
města vyřezání dřevěného trojrozměrného figurového betlému včetně kulis Řezbářství U Křížku 
z Hostína u Byšic. 

K výše uvedené „upírské“ výstavě (viz Leden) se v únoru konala přednáška Mgr. Petra Sokola 
Archeologie hrdelního práva a pohřbívání odsouzenců (25.) a poslední komentovaná prohlídka 
výstavy se spoluautorkou Mgr. Pavlínou Maškovou (26.). 

V lednu a v únoru byly na nádraží zbořeny dřevěný sklad a rampa vpravo od staniční budovy. 
 
 

BŘEZEN 
 
Počasí: 1.–23. bylo oblačno až zataženo s občasným deštěm. Ranní teploty kolísaly v širokém 

pásmu od -2 °C do +10 °C, odpolední mezi +6 °C až +14 °C. Poslední týden měsíce byl již jarní: 
polojasná až jasná obloha přinesla ranní teploty od +1 °C do +11 °C a odpolední se šplhaly od +12 °C 
až k +22 °C. 

3. byla zrušena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, a to 
ptačí chřipky, vyhlášené 8. ledna. 

4. prošel třetí masopustní průvod Sedlčánkami a Císařskou Kuchyní. 
4. uspořádala městská organizace KSČM v sálku Technických služeb tradiční oslavu 

Mezinárodního dne žen s kapelou Pohoda. 
4. uspořádalo město již III. Reprezentační ples města Čelákovic, vždy s Big bandem Felixe 

Slováčka. Beze změny zůstala cena vstupenky – 250 Kč. S půlnočním tanečním překvapením vystoupili 
vítězové televizní soutěže Stardance v r. 2016 Zdeněk Piškula a Veronika Lálová (příloha č. 2/17). 
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8. se v modlitebně Církve bratrské konalo shromáždění k Světovému dni modliteb. Program 
si letos připravily ženy z Filipín. 

9. vyprávěl v Městské knihovně polárník Václav Sůra na téma Zamrzlý ráj. V únoru 2016 přešli 
s Petrem Horkým jako první Češi zamrzlé jezero Khuvsghul v severním Mongolsku v délce 150 km. 

11. proběhla v Síni Jana Zacha Městského muzea vernisáž výstavy Řemesla Polabí X 
(s doprovodným tématem Řeka) a byly vyhlášeny výsledky soutěže v 4 věkových kategoriích 
a tematických okruzích tkaní, krajka, zpracování textilu a ovčího rouna, řezbářství a práce s kamenem, 
košíkářství, šperk a drátování, další řemesla. Po dobu trvání výstavy, do 25. března, bylo uspořádáno 5 
víkendových výtvarných dílen zaměřených na drátování, zpracování plechu a malování perníčků, 
v pracovní dny dopoledne se konaly progamy s ukázkami řemesel pro mateřské a základní školy. 
Výstavu obeslalo 160 tvůrců a do výstavní síně se vešlo 320 exponátů. 

Od 10. března do 5. července byla trasa autobusové linky 405, resp. 655 změněna. Mostek 
nad Zálužským potokem na silnici do Záluží, poblíž železničního přejezdu na trati do Neratovic, byl 
v havarijním stavu a nedovoloval přejezd vozidel těžších než 3 tuny. Zastávky u nádraží a v Záluží-
Cihelně byly zrušeny, přestup na vlak byl zajištěn v zastávce Čelákovice, Kovohutě. Do Záluží jezdil 
autobus kolem rozvodny Čechy Střed Haškovou ulicí. 

12. zemřel dramatik Václav Dragoun (*18. 7. 1938), jehož hry inscenovali čelákovičtí a 
toušeňští ochotníci (příloha č. 3/17). 

14. schválila Rada města smlouvu s firmou ADEVITA, s. r. o., Dolní Břežany, na rekonstrukci 
sportovní haly Vikomt za 6 609 494 Kč a smlouvu s firmou MAKRA DIDAKTA, s. r. o., Nymburk, na 
vybavení intriéru MŠ Sluníčko za 828 131,50 Kč. 

14. uspořádal Spolek přátel Čelákovického muzea (dále jen SPČM) v Síni Jana Zacha Městského 
muzea přednášku Šebestiána Šulce Národní parky severozápadu USA. 

16. se v Městské knihovně sešli autoři oceněných prací z 10. ročníku literární soutěže Městské 
knihovny na večeru autorského čtení za účasti básníka Zbyňka Ludvíka Gordona a spisovatele, 
dramatika a vydavatele Martina Petišky. Zpívala skupina Nanovo. 

23. uspořádal Klub kaktusářů v Městském muzeu přednášku Jana Müllera z Roudnice nad 
Labem Kaktusy USA – cesta 2015. 

25. proběhly tradiční rybářské závody na Gradě pořádáné místní organizací Českého 
rybářského svazu. Letos se zúčastnilo 137 rybářů. 

28. souhlasila Rada města s pořízením osobního motorového vozidla pro MDDM s nejvyšší 
cenou do 300 tis. Kč a schválila smlouvu s firmou AKANT ART, v. o. s., Praha, na doplnění a opravu 
štukové výzdoby obřadní síně v budově Městského úřadu za 339 761,95 Kč. 

29., před zasedáním Zastupitelstva města, představila firma ISES, spol. s r. o., zastupitelům 
a veřejnosti zpracovaný Plán odpadového hospodářství města Čelákovic na roky 2017–2021. 

29. navrhla zastupitelka Mgr. Grygarová na zasedání Zastupitelstva města zařadit jako 
samostatný bod „Řešení mimořádné situace v důsledku havárie Gymnázia – aktuální stav“. Návrh nebyl 
přijat a téma bylo zařazeno do bodu kontroly usnesení. Před přednesením návrhu prošli žáci gymnázia 
za sedícími zastupiteli s 4 transparenty („Kdo nectí vzdělání, nezaslouží uznání“, „Chceme zpátky do 
školy!“, „Domluvte se, prosím“, „Vy jste naše přítomnost, my jsme vaše budoucnost“). Starosta města 
představil harmonogram oprav s cílem zahájit školní rok 2017/2018 v opravených prostorech; k tomu 
ohlásil nutnost vyklidit 3. podlaží budovy do 15. května 2017. Zastupitelé Mgr. Grygarová a Janák a 
někteří občané vytýkali vedení města, že nepracuje rychleji a s levnější variantou opravy. Vyhrocené 
emoce narušující jednání vedly k vyhlášení přestávky, a později dokonce k ukončení následné rozpravy. 
Zastupitelstvo 14 hlasy schválilo zrušení pracovní skupiny pro řešení mimořádné situace ustavené 
25. ledna. 

Zastupitelstvo schválilo Plán odpadového hospodářství na roky 2017–2021, individuální dotace 
(tj. na účel uvedený žadatelem v žádosti) sportovním, volnočasovým ad. subjektům z rozpočtu města 
Čelákovic pro rok 2017 (další byly průběžně schvalovány Radou města, viz oddíl Hospodaření). Po 
projednání návrhu na pořízení změny Územního plánu města Čelákovic podaného Spolkem Dělnické 
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domky k odstranění nesouladu mezi textovou a grafickou částí platného Územního plánu se 
Zastupitelstvo usneslo na odložení projednání návrhu, dokud o řešení nesouladu grafické a textové části 
Územního plánu nerozhodne nadřízený orgán.  

Radní Ing. Opa, Ph.D., seznámil zastupitele s průběhem soudního sporu s TJ Spartak 
Čelákovice o uhrazení částky 5,5 mil. Kč, následovala diskuse o úhradě asi 1,78 mil. Kč za náklady 
města na soudní spor. 

31. připravila Městská knihovna v rámci celostátní akce Noc s Andersenem program Hravé 
odpoledne s Andersenem. 

 
 

DUBEN 
 
Počasí:  Měsíc byl deštivý (pršelo v 15 dnech), neviděli jsme ani polojasnou oblohu. 1.–16. 

ukazoval teploměr ráno mezi +5 °C až +10 °C a odpoledne +8 °C až +24 °C, druhá polovina dubna 
však byla chladnější: ranní teploty klesaly mezi +2 °C až +8 °C, odpolední na +5 °C až +14 °C.   

1. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konala vernisáž výstavy pastelů, ovlivněných 
impresionismem, Pavla Švece Polabí od jara do zimy. Vojtěch Hrabánek recitoval z poezie Jana 
Skácela, na klavír hrály žačky ZUŠ Jana Zacha Alžběta Vrtišková a Klára Urbanová.  

1. zahájilo činnost městské turistické informační centrum ve vstupní místnosti Městského 
muzea. Bylo otevřeno denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. Podávalo informace o historii 
a současnosti města, o možnostech kulturního, sportovního a rekreačního vyžití, o stravování, 
ubytování a dopravě nejen v Čelákovicích, ale i v Lázních Toušeni, Mochově a Káraném. Ústní 
informace byly bezplatné, ostatní služby mohly být zpoplatněny, přesto bylo možno zdarma dostat 
mapu města i regionu a informační a vlastivědné letáky a brožury. Podle jednotné klasifikace 
turistických informačních center České republiky bylo infocentrum začleněno do třídy B. Sloužilo 
zároveň jako centrum návštěvnického provozu muzea. 

2. uspořádali čelákovická a brandýská organizace Českého rybářského svazu velkou úklidovou 
akci na březích svých rybářských revírů. Místní rybáři sebrali na březích Labe, Grada, Řehačky a 
Výmoly 700 kg odpadu. Svoz zajistil státní podnik Povodí Labe, likvidaci Technické služby města 
Čelákovic. Dalších asi 15 q odpadu z břehů Výmoly nemohlo být odklizeno – našly se zde netkané 
textilie z polí, koberce, televizory, polystyren. 

3. proběhlo slavnostní zahájení činnosti turistického informačního centra za účasti starosty 
města s pěveckým vystoupením Martina Homoly, absolventa ZUŠ Jana Zacha, za doprovodu Bohumíra 
Hanžlíka (příloha č. 4/17). 

4. provázel v Městské knihovně novinář a motocyklový cestovatel Jaroslav Šíma večerem 
nazvaným Sen o Dakaru s Karlem Lopraisem uspořádaným k 30. výročí první účasti K. Lopraise na 
Rallye Paříž–Dakar. 

6. – 7. proběhl zápis do 1. ročníku základní školy: Do ZŠ J. A. Komenského přihlásili rodiče 
103 dětí, do ZŠ Kostelní 71 dětí. 

7. ocenila Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru trenérku nejmenších 
basketbalistů Michaelu Uhrovou titulem Objev roku. M. Uhrová vedla reprezentaci v basketbale 3 x 3 
a v Čelákovicích vedla dětský tým v klasickém basketbalu. 

8. se konal jubilejní, 50. ročník turistického pochodu Vejšlap jarním Polabím za účasti asi 300 
turistů. Trasy 10, 15 a 30 km bylo možno zdolat pěšky nebo na kole. V cíli v loděnici hrála hudební 
skupina Balzám, k vidění byl historický šerm. Děti se mohly svézt na koních, na  kánoích a motorových 
člunech. Večer proběhl tradiční rituál odemykání Labe před novou sezonou. 

8. se Spolek Dělnické domky a Okrašlovací spolek čelákovický zapojily do akce Ukliďme 
Česko. 23 dobrovolníků pracovalo kolem Kovohutí, Mateřské školy Přístavní a v Sadech 17. listopadu. 
Svoz odpadu zajistily Technické služby Čelákovice. 



5 
 

11. projednala Rada města návrhy na udělení Výroční ceny města Čelákovic a doporučila 
Zastupitelstvu města udělit ji Mgr. Věře Šumanové, první ředitelce Gymnázia Čelákovice. 

11.–14. mohly děti navštívit velikonoční pouť u garáží na konci Tovární ul. 
Na Bílou sobotu dne 15. uspořádal sbor Apoštolské církve v Lysé nad Labem ve spolupráci 

s Nadačním fondem Bible 21 na náměstí 9. ročník Celonárodního čtení bible. 
Tradiční velikonoční řehtání v Jiřině začalo na Zelený čtvrtek dne 13. v 10 a v 16 hodin, na 

Velký pátek se řehtalo ve 4, v 10, ve 14 a v 16 hodin, na Bílou sobotu jen ve 4 hodiny a v 8.30 
následovala koleda. Letošním „pánem“ byl Martin Modrák. 14. – 16. se řehtalo také v Sedlčánkách. 

Na velikonoční sobotu dne 15. připravilo město program Veselé Velikonoce na náměstí: 
Vystoupily folklorní soubory Dykyta z Přerova nad Labem, Jizera Liberec, Venkovská dudácká muzika 
Bedrník a Lidová muzika Osmikráska z Líbeznic. Ve výtvarné dílně MDDM si děti mohly namalovat 
vajíčko a uplést pomlázku nebo se podívat na malou výstavu drobného zvířectva připravenou místní 
organizací Českého svazu chovatelů (příloha č. 5/17). 

18. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konalo Concertino, koncert laureátů národních 
a mezinárodních soutěží a přehlídek ze ZUŠ Jana Zacha. 

20. navštívila město ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová 
v rámci jednání o investičních projektech v obcích kolem Prahy potýkajících se s nedostatečnou 
kapacitou základních škol v souvislosti s výstavbou rodinných domků a růstem počtu obyvatelstva. 

20. oslavilo město Den Země exkurzí zájemců na skládku AVE CZ v Benátkách nad Jizerou, 
kam je zdarma odvezl autobus vypravený z náměstí 5. května. 

21. dubna – 14. května pobývala v Čelákovicích jihokorejská reprezentace v jogku (korejský 
sport podobný nohejbalu). Přijeli 3 hráči (Jeong Won Deok, Son Yeonseok a Jung Youngchul), trenér 
Ki Hong a mezinárodní rozhodčí. Hráli v týmu TJ Spartak Čelákovice v nejvyšší mužské soutěži 
v Čelákovicích, a to 7. května proti Benešovu, 8. května proti Ivanovicím na Hané a 13. května proti 
Vsetínu (příloha č. 6/17). 

22. se konal další tradiční čelákovický turistický pochod, a sice 36. pochod Jarní přírodou, 
uspořádaný oddílem turistiky TJ Spartak Čelákovice 60 účastníků bylo 20 členů pořádajícího oddílu. 

22. přijelo na další ročník hasičského Memoriálu Ladislava Báči 13 družstev mladších žáků, 
11 družstev starších žáků a 9 družstev dorostu. Naši dorostenci neobhájili loňské vítězství, ale získali 
stříbrnou medaili.  

25. schválila Rada města smlouvu s firmou TZB Kladno, s. r. o., Kladno, na stavební úpravy 
při rekonstrukci kotelny K 360 za 7 258 596,01 Kč. 

25. koncertoval v Síni Jana Zacha Městského muzea houslista Čeněk Pavlík za klavírního 
doprovodu Miroslava Sekery. Připravil Spolek přátel čelákovického muzea (dále jen SPČM). 

28. byla v infocentru zpřístupněna výstava Jaro v lužním lese s příklady fauny a flóry ve 
zdejších lužních lesích. Expozice byla průběžné doplňována právě kvetoucími rostlinami. 

29. vstoupilo v platnost přečíslování autobusových linek: Linka 405 Brandýs nad Labem – 
Úvaly se změnila na linku 655, linka 412 Čelákovice – Kouřim na linku 662. Důvodem k tomu byla 
postupná integrace pražské a středočeské dopravy a nárůst počtu linek. 

30. uspořádal MDDM čarodějnický slet. Děti prošly městem a na zahradě MDDM na ně 
čekaly soutěže a oheň. Osadní výbor Sedlčánky uspořádal obdobnou akci s 8 soutěžemi U Přívozu; 
navštívilo ji 420 dětí.  

 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: Srážky jsme v tomto suchém měsíci zaznamenali jen v 1. dekádě, potom jen výjimečně. 

1.–11. se ranní teploty pohybovaly od +5 °C do +1 °C, odpolední od +7 °C do +20 °C. 12.–26. se 
vyjasnilo a výrazně oteplilo; ráno bylo od +12 °C do +18 °C a odpoledne mezi +16 °C až +27 °C. 
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Závěr měsíce byl tropický, maxima překročila třicítku. 
1. uspořádala městská organizace KSČM oslavu Svátku práce u restaurace Athény. Hrála 

kapela Pohoda, promluvili krajští zastupitelé Ing. Zdeněk Štefek a Mgr. Zdeněk Milata (příloha č. 7/17). 
Mochovský motoráček, motorový vůz řady 152.0, jezdil letos 1. května, 24. června a 

2. prosince z Prahy-Čakovic do Neratovic, Čelákovic, 4x do Mochova, zpět přes Neratovice do Prahy-
Čakovic. 50 Kč stálo plné jízdné a přeprava jízdního kola, poloviční částka se platila za dítě ve věku 6–
15 let, za psa a za zavazadlo (příloha č. 8/17). 

3. schválilo Zastupitelstva města na svém mimořádném zasedání přijetí dotace od Státního 
fondu životního prostředí ve výši 7 169 286,66 Kč (70 % nákladů) na projekt „Protipovodňový 
varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovic“, který zřídí firma TELMO, a. s. 
Zastupitelstvo aktualizovalo smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku se Základní školou Čelákovice, J. 
A. Komenského 414, p. o., Pečovatelskou službou Čelákovice, p. o., a Mateřskou školou Čelákovice, 
Přístavní 333, p. o. 

3.–4. proběhl zápis dětí do mateřských škol zřízených městem Čelákovice. Rodiče podali 196 
přihlášek. MŠ Přístavní přijala 31 dětí do hlavní budovy a 49 dětí do nové MŠ Sluníčko, MŠ J. A. 
Komenského přijala 48 dětí a MŠ Rumunská 63 dětí. 

4. připravil Klub kaktusářů přednášku Jakuba Jilemnického z Prahy-Modřan nazvanou 
Sukulenty Východního Kapska. Konala se v Síni Jana Zacha Městského muzea a přednášející promítl 
také snímky ze svých cest po Namibii, Botswaně a Zimbabwe. 

6. se na hřišti u ZŠ J. A. Komenského konalo 5. setkání hasičských přípravek Středočeského 
kraje za účasti 8 družstev včetně oddílu Tygříci místního Sboru dobrovolných hasičů.  

6. se v Kulturním domě konal 13. ročník nepostupové taneční soutěže Čelákovická duběnka 
za účasti více než 1 000 dětí nejen ze Středočeského kraje, ale i z Kašperských Hor a Havlíčkova Brodu. 
Pro zkrácení dlouhé chvíle všech, kteří právě nebyli v sále, posloužily výtvarné dílny MDDM v Sadech 
17. listopadu. Výsledky čelákovických skupin shrnuje tabulka: 

 
Kategorie Umístění skupin 

MDDM Čelákovice 
Věková 

podkategorie 
Modern dance, 
Jazz dance 

2. místo Piškvorky 
 

předškoláci a 1. třída 

3. místo Crazy Dancers do 9 let 
3. místo A je to! 9–12 let 

Show dance 3. místo Storm 12–15 let 
 
6.–9. uspořádal cirkus Jung v šapitó u garáží na konci Tovární ul. 4 představení. 
7. pozvali čelákovičtí nohejbalisté své příznivce do ul. Ve Vrbí na oslavu 20 let nohejbalu 

v Čelákovicích nazvanou Nohec twenty párty s diskžokeji rozhlasové stanice Evropa 2. 
8. se při vzpomínce na konec 2. světové války konal pietní akt u pomníku padlých na 

náměstí. Věnce k pomníku padlých položili představitelé města, místních organizací KSČM, ANO 2011 
a Dělnické strany sociální spravedlnosti – dva z nich v uniformě jakési domobrany. V radniční Galerii 
na schodech vystřídala snímky čelákovických dobrovolných hasičů nová roční výstava, a sice fotografií 
Michala Fokta s originálním pohledem na jinak obyčejná místa a budovy ve městě. Sváteční odpoledne 
pokračovalo promenádním koncertem dechové hudby Březůvjan s vystoupením Berušek – mažoretek 
Taneční školy A&A Mědílkovi ze Zlína. Městská organizace KSČM vzpomněla vítězství nad fašismem 
u pomníku v Sedlčánkách a 9. května u pomníku v Záluží; u obou aktů byl přítomen poslanec KSČM 
JUDr. Stanislav Grospič (příloha č. 9/17). 

9. jmenovala Rada města Naděždu Pokornou na základě vyhlášeného konkurzního řízení 
ředitelkou Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, p. o., od 1. srpna 2017. Rada schválila 
smlouvu s firmou Hřiště 8D, s. r. o., Brno, na vybudování dětského hřiště poblíž workoutového hřiště 
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v lokalitě v Hájku za 238 546 Kč. 
9.–30. mohli návštěvníci Městské knihovny vidět malou výstavu obrazů Hannah Brown 

z Lázní Toušeně. Autorka je dcerou Marshalla T. Browna, administrátora místního sboru Církve 
bratrské. 

11. sdělil Krajský úřad Středočeského kraje, že nesoulad mezi grafickou  a textovou částí 
územního plánu lze řešit jen jeho změnou, a to postupem podle stavebního zákona, nikoli změnou 
vadného rozhodnutí správním orgánem podle správního řádu. 

11. přednášel v Městském muzeu spisovatel Pavel Vančata o Aloisu Vašátkovi  u příležitosti 
75. výročí pilotovy smrti v boji (23. 6. 1942). 

13. se na Gradě konal 2. ročník soutěže Čelákovický triangl, jejž uspořádal čelákovický 
kroužek lodních modelářů při MDDM s Klubem lodních modelářů Brandýs nad Labem. Zúčastnilo se 
ho 5 místních modelářů a dva z nich získali 1. a 2. místo. 

14. uspořádala Církev československá husitská v Husově sboru koncert ke Dni matek 
s pěveckým sborem AniMuk a recitací dětí členů náboženské obce. 

15. – 16. proběhl ve městě 9. ročník soutěže „Den pro záchranu života“ za účasti 14 
studentských záchranářských týmů z celé České republiky. Na 7 denních a 4 nočních stanovištích 
poskytovali záchranáři přednemocniční péči figurantům při simulovaných událostech, např. při výbuchu 
plynu v ul. B. Smetany, při dopravní nehodě nebo u překotného porodu. V soutěži připravené mj. Vyšší 
odbornou školou MILLS, s. r. o., zvítězilo družstvo Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.  

17. se v Kulturním domě konalo pravidelné výroční představení žáků tanečního oboru ZUŠ 
Jana Zacha, tentokrát s názvem Výlet. 

17. vystoupil v Městském muzeu folkový zpěvák Vojta Kiďák Tomáško. Připravil SPČM. 
20. proběhla v Městském muzeu vernisáž výstavy prací výtvarného oddělení ZUŠ Malý salon 

2017 na téma Hra (příloha č. 10/17). 
21. se v Husově sboru konal koncert varhanní hudby a zpěvu s varhaníky Alfrédem 

Habermannem, Lukášem Dvořákem a Milanem Janouškem, zpívali Vendula Langerová a Ondřej 
Holub. Na programu byla díla J. S. Bacha, C. Francka, F. Mendelssohna-Bartholdyho a A. Dvořáka. 
Koncert spoluorganizoval Spolek pro varhanní hudbu. 

21. se po páté konala soutěž Šachy v přírodě spolupořádaná Městským muzeem a MDDM. 
23 dětí ve věku 6–15 let byla losem určena do 2–3členných družstev a na trase mezi muzeem a lávkou 
řešila šachové, pohybové a kombinační úkoly. 

23. schválila Rada města smlouvu s firmou DIS Praha, s. r. o., Praha 9, na zřízení přechodu pro 
chodce přes Toušeňskou ulici u křižovatky s ul. Zálužskou a Masarykovou za 2 836 079,60 Kč. Rada 
dále schválila smlouvu s firmou ASTON služby v ekologii, s. r. o., Praha 1, za 2 699 367 Kč na 
odstranění 4 objektů v areálu ZŠ Kostelní před plánovanou dostavbou školy (výukový objekt 
CHANOS, plynová kotelna, družina  a byt školníka). Důležitým krokem při obnově prostor Gymnázia 
po lednové havárii bylo schválení smlouvy s firmou VPK Suchý, s. r. o., Zásmuky, na rekonstrukci 
topné soustavy a opravu sádrokartonových podhledů ve 3. podlaží budovy J. A. Komenského č. p. 414 
za 7 148 735,26 Kč. 

 
 

ČERVEN 
  
Počasí: Měsíc byl velmi teplý a srážkově nadprůměrný. Příjemné ranní teploty se pohybovaly od 

+16 °C do +22 °C, odpolední od +16 °C do +30 °C, mezi 19. až 24. červnem dosahovaly tropických 
hodnot s maximem 35 °C dne 22. Vichřice, která udeřila před bouřkou téhož dne, ulomila kosterní 
větev mohutného akátu na hřbitově; akát musel být následně smýcen. Četné poškozené náhrobky 
opravila firma Kamenosochařství František Hausdorf, Jirny. Padající větev z vrby v parku v Záluží 
přerazila kmen sousední vrby.  
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1. uspořádal MDDM na své zahradě oslavu Dne dětí nazvanou „Ve službách bohů“; bohové 
z Olympu sestoupili na zahradu a připravili pro děti soutěže. Součástí dne byla výstava zvířat připravená 
místními chovateli, prosklený včelí úl místních včelařů, ukázky řemesel, taneční vystoupení a divadlo. 
Dopoledne přišlo 460 dětí ze základních škol v Čelákovicích a Lázních Toušeni, odpoledne 280 dětí 
v doprovodu 157 dospělých. 

Na 9. připadl další ročník Noci kostelů. Letošním mottem byla věta z knihy Moudrosti: 
„Moudrost za dne jim byla stínem (záštitou) a za noci kvězdnou září“. V Husově sboru byla k vidění 
výstavka a přednáška o bitvě u Zborova se vzpomínkou na čelákovické občany, kteří se bitvy zúčastnili, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie připravil komentované prohlídky a Církev bratrská představila 
rozestavěnou modlitebnu a seznámila příchozí s historií církve. 

10. pozval sbor Církve bratrské milovníky běhu k lávce přes Labe na benefiční akci CB RUN 
OPEN aneb Pomozte nám do cíle. Dobrovolné startovné bylo určeno na dokončení stavby 
modlitebny v Palackého ul. Na trasu 10 km se vydalo 50 běžců, zvítězil Petr Luhan v čase 38:50. Pro 
méně sportovně založené byl připraven nesoutěžní běh na 2 km. 

11. se v Husově sboru uskutečnil varhanní koncert k 90. výročí úmrtí Dr. Karla Farského. 
Josef  Prokop a Adriana Brožková hráli skladby J. S. Bacha, J. Pachelbela ad. Koncert spoluorganizoval 
Spolek pro varhanní hudbu. 

11. koncertovalo v Městském muzeu trio Canto corno con Vera. Radka Kyralová 
(mezzosoprán), Tomáš Kyral (lesní roh) a Věra Trojanová (klavír) zahráli skladby z muzikálů a operet 
L. Bernsteina, O. Nedbala ad. 

17. uspořádal Milan Borecký 14. ročník streetballového turnaje (basketbal na 1 koš) „From 
štrýt to street“ na hřišti u Městského bazénu. 

17. se v parku před Kulturním domem konal Festival kašparů 2017. Na programu byly 
autorská čtení, představení Divadla od paty až k hlavě, Divadla 6.tka není švestka, soutěž o Kašparoše a 
mnohé odpočinkové atrakce. 

17. se také konalo šesté Setkání na náměstí. Hvězdami odpoledne byli Hana Zagorová a Petr 
Rezek, skupina Boom!Band, dále vystoupili mj. ZUŠ Jana Zacha, dětský soubor Čiperkové, Karel 
Kahovec, Viktor Sodoma a písničkář Pokáč (příloha č. 11/17). 

17.–18. získaly ve svých kategoriích sestry Klára (do 18 let) a Kateřina (do 14 let) Marešovy 
z Čelákovic se svými psy Montym a Claydem, dlouhosrstými koliemi, titul Mistr Českomoravské 
kynologické unie 2017 v soutěži agility. 

23. byl po čtyřtýdenní výluce obnoven provoz na trati 074 Čelákovice – Neratovice, a to 
z nového nástupiště s bezbariérovou rampou vybudovaného na nové kusé koleji vpravo od staniční 
budovy. 

23.–24. se konala jarní výstava drobného zvířectva v chovatelském areálu základní organizace 
Českého svazu chovatelů ve Stankovského ul. 

24. uspořádal klub Orka florbal na náměstí Dětský den s Orkou. Zájemci si mohli zahrát 
s muži hrajícími Národní ligu nebo si otestovat svu ránu na měřiči rychlosti střelby. Dětského dne se 
zúčastnilo více než 90 dětí. 

24. se konala devátá Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť pořádaná Městským 
muzeem, Základní uměleckou školou Jana Zacha a Městskou knihovnou. Muzeum připomnělo 30. 
výročí úmrtí Eduarda Petišky (6. 6. 1987) výstavou „Než dozrají muži“ ve vstupní místnosti 
dokumentující spisovatelovo dětství a mládí v Čelákovicích a projekcí dokumentu Jana Žáčka 
„Nejkrásnější vzpomínky“ o Martinovi a Eduardu Petiškových. Byly „pokřtěny“ dvě významné 
publikace vydané v tomto  roce: kniha fotografií „Čelákovice – Domov na Labi“ a „Čelákovice na 
pohlednicích 19. a 20. století. Výběr ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích a soukromých 
sběratelů“.  

V přízemí Městské knihovny byla zahájena výstava fotografií „Eduard Petiška známý – 
neznámý“ a v 1. patře výstava ilustrátorky Venduly Hegerové „Za zvířátky do pohádky“. Každoroční 
vědomostní soutěž knihovny spojená se sbíráním razítek byla letos zaměřena na život a dílo Eduarda 
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Petišky. Účastníci museli sbírat informace a razítka nejen v knihovně, ale i v Husově sboru a v muzeu. 
Ani letos nechyběly v parku za knihovnou lanové aktivity čelákovických skautů.  
Svatojánská divadelní pouť představila na nádvoří od 14 do 22 hodin 11 představení 

dramatického oddělení ZUŠ Jana Zacha s finální stínohrou Kytice. Výběr her připomněl nedávno 
zesnulého dramatika Václava Dragouna.  

Noční program zakončilo ohňové vystoupení skupiny T.E.T.R.I.S. 
23. navštívili město zástupci jihokorejské firmy KICT v doprovodu Ing. Milana Kalného 

(Pontex, s. r. o.) a Prof. Ing. Jana Vítka, CSc., (Metrostav, a. s.). Zajímali se o čelákovickou lávku přes 
Labe a o použitý materiál UHPC.  

28. představila firma ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., na zasedání Zastupitelstva města 
architektonickou studii revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích. Zastupitelstvo ji schválilo jako 
podklad pro další stupně projektové dokumentace. Schválilo dále smlouvu o výpůjčce svěřeného 
majetku se Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, p. o.  

Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy ze 14 přítomných zastupitelů udělení Výroční ceny města 
Čelákovic 2017 Mgr. Věře Šumanové. Navrženi byli také Ing. Zdeněk Červinka mj. „za celoživotní 
osvětu v oboru botaniky na území města“, PhDr. Zdeněk Klingora mj. „za významný přínos k rozvoji 
učňovského školství“, Jaroslav Špaček „za celoživotní práci ve prospěch kultury a kulturní paměti 
města, stejně tak za významný podíl na dokumentaci jeho historie“ a Michaela Uhrová mj. „za 
významné sportovní úspěchy, přínos k rozvoji sportu“. Zastupitel Janák, prosazující udělení ceny 
J. Špačkovi, prohlásil, že cena není udělována objektivně a rozhoduje o ní Rada města. 

30. začalo bourání objektu CHANOS v areálu ZŠ Kostelní v rámci demolice 4 objektů na 
místě budoucí dostavby budovy ZŠ. 

30. začalo Čelákovické kulturní léto koncertem skupiny Druhej dech před Kulturním domem. 
V červnu vydalo město nákladem 1 000 výtisků publikaci Čelákovice – Domov na Labi 

s fotografiemi Bc. Kamila Voděry určenou převážně k propagaci města. 
Od června mohla veřejnost využívat nový úsek cyklostezky podél levého břehu Labe 

z Čelákovic do Lázní Toušeně (viz zápis k 23. červenci). 
 

 
ČERVENEC 

 
Počasí:  1.–18. bylo většinou skoro zataženo až zataženo se srážkami, ranními teplotami od 

+16 °C do +22 °C a odpoledními od +16 °C do +28 °C. 19.–31. stoupaly odpolední teploty při 
proměnlivé oblačnosti opět k tropickým hodnotám kolem 34 °C. 

Čelákovické kulturní léto pokračovalo koncerty hudebních skupin před Kulturním domem: 
1. Wytratejs, 8. F. Band M. Ferlese, 22. Druhej dech a 29. Dekameron. 

1. se v loděnici V Nedaninách konal 4. ročník festivalu ČelArt 2017. Pro tvořivé každého věku 
byly určeny pracovní dílny, dále koncerty – mj. Salamura, Marty Swinger, Šouflšou, Lenka Hejkalová, 
výstavy fotografií a obrazů Jany Vondráčkové, Davida Skuhravého, Markéty Stránské ad. 

3. schválila Rada města Memorandum o spolupráci v oblasti kultury a obchodu mezi 
městem Čelákovice, Obchodním výborem města Cheng du a Česko-čínským spolkem pro kulturní a 
vědecko-technickou spolupráci (příloha č. 12/17). Cílem spolupráce mělo být: „Vytvářet nové formy 
ekonomické globalizace a zvyšovat úroveň otevřené spolupráce, oboustranně výhodně se doplňovat, 
všestranně výhodně využívat rozdílností trhu a materiálových zdrojů a ve stále širším měřítku a ve 
vyšších sférách se účastnit meznárodní ekonomické spolupráce a hospodářské soutěže.“ 

8. se na nádvoří Městského muzea konala vernisáž výstavy Příběh(y) tabákového dýmu 
tvořená kuřáckými potřebami (původně od Bohumíra Bradáče) a písemnými dokumenty ze sbírky 
muzea. Raritou byly viržinský tabák od pracovníka muzea Ing. Zdeňka Červinky nebo ořezávač 
doutníků Eduarda Petišky (příloha č. 13/17). 
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13. začalo na náměstí 5. května Čelákovické filmové léto promítáním filmu Bezva ženská na 
krku, pokračovalo dne 14. vystoupením zpěvačky Lenky Hejkalové, skupiny Feferon a filmem Masaryk 
a dne 15. filmem Špunti na vodě (příloha č. 14/17). 

14. se na náměstí uskutečnila gastronomická prezentace sečuánské kuchyně. Kuchaři 
z provincie Sečuán ve spolupráci s restaurací Čínské zátiší v Čelákovicích vydali asi 700 porcí. Akce 
navazovala na uzavřené Memorandum (viz zápis k 3. červenci) a pro rozvoj spolupráce byla vybrána 
kulinářská část cestovního ruchu v rámci programu UNESCO Kreativní kuchyně (příloha č. 15/17). 

17. byly 3 duby u cyklostezky do Lázní Toušeně na návrh Okrašlovacího spolku čelákovického 
vyhlášeny za památné pod označením Duby u Labe. 

25. byla zahájena stavba podchodů pod železniční tratí a oprava mostu v ul. U Podjezdu.  
25. schválila Rada města jako následné práce po rekonstrukci topné soustavy a opravě 

sádrokartonových podhledů v prostorách Gymnázia také výměnu žaluzií a kompletní vymalování všech 
prostor. Nové žaluzie instalovala firma Emity Trade, s. r. o., Praha 3, za 262 623,24 Kč a prostory 
vymalovala firma KWEKU, s. r. o., Kolín, za 413 419,19 Kč. Rada také schválila smlouvu s Emity 
Trade, s. r. o., Praha 3, na zřízení oplocení prostoru mezi tělocvičnou ZŠ J. A. Komenského 414 a 
chodníkem v ul. J. A. Komenského, za 756 877 Kč. V tomto prostoru vznikla zahrada pro děti ze 
sousedící Mateřské školy Sluníčko. Táž firma získala zakázku na rekonstrukci sociálního zářízení v hale 
BIOS za 6 973 835 Kč. 

26. byla přestřižena páska na začátku nového úseku cyklostezky v délce 1,43 km podél levého 
břehu Labe od čistírny odpadních vod směrem k Lázním Toušeni. Účastnili se starostové Čelákovic 
a Lázní Toušeně a radní Středočeského kraje Věslav Michalik. Asfaltová cyklostezka měla šířku 3 m, 
odpočinkové místo se stolem, 2 lavicemi, kolostavem, odpadkovým košem a informační tabulí. Stavbu 
projektoval PONTEX, s. r. o., o údržbu se dělily Čelákovice a Lázně Toušeň. Investorem stavby byl 
Středočeský kraj. Z ceny 7,4 mil. Kč bylo 90 % zaplaceno z Integrovaného regionálního operačního 
programu. Česká inspekce životního prostředí šetřila poškození kořenů památného dubu radlicí bagru 
při stavbě cyklostezky. 

 
 

SRPEN 
 
Počasí: Srpnové počasí tvořilo 3 celky: 1.–10. vrcholilo tropické léto s ranními teplotami 

+18 °C  až +23 °C a odpoledními maximy až +34 °C při polojasné obloze. 11.–20. bylo polojasno až 
skoro zataženo, ranní teploty klesaly z +17 °C k +10 °C, ale odpoledne bylo stále velmi teplo, +16 °C 
až +31 °C. Teploty 21.–31. se výrazně nezměnily, ale vyjasnila se obloha na polojasno až skoro jasno.  

Čelákovické kulturní léto pokračovalo koncerty před Kulturním domem: 5. Feferon, 
12. Muzika v náladě, 28. F. Band. 

2. začala demolice a posléze výstavba nové mostní konstrukce na východní části podjezdu 
pod železniční tratí v ul. U Podjezdu. 

8. byla v infocentru otevřena malá výstava Z historie rybářského sportu, také s využitím 
exponátů ze sbírek muzea.  

8. schválila Rada města smlouvu s Prague Panthers – juniors, z. s., Praha 8, o pronájmu hřiště 
a části budovy č. p. 115 v Záluží za 5 200 Kč/měs. K zjištění skutečného stavu vodohospodářské 
infrastruktury ve městě byla uzavřena smlouva o zpracování jejího pasportu s firmou Project ISA, 
s. r. o., Praha 9, za 2 104 795 Kč. Rada schválila smlouvy o vytvoření nabídky a ideového záměru na 
výstavbu Domu seniorů se 4 projekčními kancelářemi: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, s. r. o., 
Praha 6; Atelier M 1 architekti, s. r. o., Praha 6; Ing. arch. Ondřej Vojtíšek, Praha 9; Tichý & Kolářová, 
TAK architects, s. r. o., Praha 3.    

13. se na náměstí 5. května konala basketbalová exhibice 3 x 3. Její součástí byl dětský turnaj, 
exhibiční utkání českých reprezentačních družstev juniorů a dospělých včetně mistryň světa 2016, 
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soutěže a hry pro děti. Pořádala Čelákovická sportovní, p. o., a Basketbal Čelákovice, spolek. 
17. začala srpnová část Čelákovického filmového léta filmem Pohádky pro Emu. Dne 18. 

následoval koncert skupiny Ládi Weyrostka se zpěvačkou Lenkou Švestkovou, film Anděl Páně 2 a dne 
19. film Zahradnictví – Rodinný přítel. 

22. bylo ukončeno působení Gymnázia v náhradních prostorech po havárii z 12. ledna. Na 
webovém Diskuzním fóru města se v této souvislosti objevily pochybnosti Ing. Ladislava Číly o kvalitě 
montáže nosných konstrukcí sádrokartonových podhledů (příloha č. 16/17). 

24. se starosta města Ing. Josef  Pátek a místostarosta II Ing. Petr Studnička, PhD., zúčastnili 
16. ročníku vyvěšování praporů v Aleji polabských měst v Dessau-Roßlau (SRN, Sasko-Anhaltsko). 
Prapor města Čelákovic byl vyhlášen jako nejhezčí z praporů 88 polabských měst. 

31. byl dokončen „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města 
Čelákovice“ vybudovaný firmou TELMO, a. s., Praha, za 9 820 153 Kč podle smlouvy z prosince 
2016. Město získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 7 169 286,66 Kč. Jeho součástí 
byly elektronické sirény na střeše Obecního domu a poblíž pobočky Městské knihovny v Sedlčánkách a 
čidla snímající výšku hladiny vody na Výmole a Zálužském potoce. Pro občany viditelným projevem 
nového systému byly bezdrátové akustické jednotky na 204 sloupech veřejného osvětlení instalované 
v červenci a srpnu. 

V srpnu dokončila firma ASTON služby v ekologii, s. r. o., Praha 1, demolici objektů v areálu 
ZŠ Kostelní za celkovou cenu 3 439 608 Kč. 

 
 

ZÁŘÍ 
 
Počasí: Září bylo chladnější, odpolední teplota nepřekročila letní hodnotu +25 °C. V první 

polovině měsíce se při zatažené obloze a občasných přeháňkách pohybovaly ranní teploty od +12 °C 
do +14 °C, odpolední mezi +13 °C a +22 °C. Druhá polovina měsíce byla suchá, s proměnlivou 
oblačností a ranními teplotami od +5 °C do +12 °C a odpoledními od +13 °C do +21 °C.   

Na začátku měsíce byl po 2 měsících od začátku stavby dokončen přechod pro chodce při 
vyústění Toušeňské ul. do Masarykovy ul. Byl nasvícen a opatřen semafory, na vozovce byly zřízeny 
barevné varovné pruhy pro řidiče. Přechod byl součástí budování bezpečné cesty pro chodce 
z Čelákovic do Záluží. 

2. byla veřejnosti představena budova nové Mateřské školy Sluníčko v ul. J. A. Komenského 
č. p. 2071. Pásku přestřihly 3 dívky, které budou do nové mateřské školy chodit. Obtíže s nůžkami jim 
pomohli vyřešit starosta města a oba místostarostové. Následovala prohlídka školy a zábavní program, 
mj. „Písničkování s Majdou a Péťou“. Budova měla 2 třídy až po 28 dětech a užitnou plochu 544 m2, 
tvořil ji montovaný ocelový skelet s dřevěnými nebo ocelovými výztuhami. Jídlo bylo dodáváno 
z protější Mateřské školy. Venkovní hrací areál byl rozšířen o oplocený trávník před tělocvičnou 
Základní školy. Mateřská škola se stala detašovaným pracovištěm Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 
333, p. o.; tím bylo také zrušeno detašované v budově ZŠ J. A. Komenského (přílohy č. 17 a, b/2017). 

2. se odpoledne a večer konal Na Statku hudební festival pod širým nebem Statek Fest 2017. 
Vystoupily čelákovické skupiny Lyndon Town a Zuzka a kocouři, lyská H. B. Beat a dalších 5 skupin. 
(příloha č. 18/17).   

3.–30. byla v Husově sboru k vidění výstava fotografií Tomáše Ježka, instalovaná Ateliérem 
svobodného umění Soni Mužíkové, na téma Voda je život, život je dar! Propojovala fotografie a 
hudbu s biblickými texty. 1. října byla zakončena happeningem na zahradě Husova sboru – společnou 
tvorbou návštěvníků formou LandArt umění s využitím recyklovatelných materiálů. 

V pondělí 4. byl zahájen nový školní rok. Do 1. ročníku základní školy nastoupilo v ZŠ J. A. 
Komenského 82 dětí, do ZŠ Kostelní 68 dětí. Do 2 tříd nové Mateřské školy Sluníčko bylo zařazeno 26 
a 23 dětí. Vzhledem ke zbourání objektu CHANOS v ZŠ Kostelní bylo 230 žáků školy přemístěno do 
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náhradních prostor: 125 žáků 1. a 2. ročníku do pavilonu školní družiny v ZŠ J. A. Komenského 414 
a 105 žáků 3. ročníku do budovy CMC na náměstí 5. května. Vyučování zahájilo v opravených 
prostorách také Gymnázium. Rekonstrukci topné soustavy a opravu sádrokartonových podhledů 
provedla firma VPK Suchý, Zásmuky, celkem za 7 191 101,80 Kč. 

6. uspořádal SPČM v Městském muzeu Večer písní a operních árií sopranistky Markéty 
Sehylové s klavírním doprovodem Norberta Hellera. Zpěvačka vybírala z repertoárů W. A. Mozarta, L. 
van Beethovena a B. Smetany. 

9. uspořádal osadní výbor Sedlčánky v parku Na Zájezdě oblíbenou Vzpomínku na 
prázdniny. Techniku předvedli vojáci z 24. základny dopravního letectva a 4. brigády rychlého nasazení 
Armády ČR a příslušníci Policie ČR a Městské policie Čelákovice. Děti si prohlédly vrtulník, bojová 
vozidla, viděly seskok padákem, použití vaku na vodu a přepravu zraněného v závěsu pod vrtulníkem. 
Akci zakončila pěna připravená čelákovickými hasiči. Pořadatelé zaznamenali asi 1 500 návštěvníků. 
Přítomni byli starosta města, oba místostarostové a první zástupce náčelníka Generálního štábu 
Armády ČR generálporučík Jiří Baloun. 

9. se na náměstí 5. května zastavil tým Recyklojízdy 2017 na své cestě republikou od západu na 
východ, aby podpořil třídění a recyklaci baterií. Součástí návštěvy byl informační stánek, „popelářské“ 
vozidlo firmy AVE CZ a vystoupení skupiny JEN TAK. 

9. se konal 17. ročník Memoriálu Ladislava Pánka, klubového turnaje dvojic pořádaného 
Tenisovým klubem Čelákovice. Z 36 dvojic byli nejúspěšnější manželé Michaela a Tomáš Uhrovi.  

9. patřila loděnice V Nedaninách dalšímu ročníku festivalu czela.fest. Vystoupilo 8 kapel, např. 
Circus problém a Sunflower Caravan, Spolky Aktra.cz a Opři se připravily mj. žonglérské číslo, lezeckou 
stěnu a soutěže pro děti. 

9. se také běžel 55. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém na stadionu v Houšťce, 
jejž spolupořádá oddíl atletiky TJ Spartak Čelákovice. Nejúspěšnějším z 22 závodníků byl 63letý Miloš 
Smrčka z BK Říčany s výkonem 16 370 m, nejstarším běžcem 74letý Ing. František Doleček ze Slavoje 
Stará Boleslav. Tohoto ročníku se neúčastnil žádný čelákovický běžec. 

15.–16. se konala pravidelná podzimní výstava drobného zvířectva v chovatelském areálu ve 
Stankovského ul. č. p. 1774. Na 60 druhů zvířat se přišlo podívat 522 návštěvníků, z toho 370 dětí. 

16. nabídl MDDM na své zahradě dětem i dospělým Festival volnočasových aktivit 
s pracovními dílnami jako ukázku práce kroužků. 

16. uspořádal AVZO TSČ 20217 výstavu leteckých modelů ve svých prostorech v Rybářské 
ul. Návštěvníci si mohli prohlédnout dílnu a zkusit si létání na simulátoru. 

16. uspořádal spolek Routa další ročník rodinného okružního výletu na 10km trase Švihák 
lávkový. Cesta byla zpestřena soutěžemi a kvízy. 

19. přednášela v Městské knihovně čelákovická rodačka Ilona Bittnerová (roz. Füzéková) na 
téma Albánie – moje země zaslíbená.   
 20. zasedalo Zastupitelstvo města. Před zasedáním Zastupitelstva města byly představeny 
4 projekty Domu seniorů. Zastupitelé diskutovali o hydrologických poměrech v lokalitě, o dopravní 
obslužnosti  a o ceně stavby. Zastupitelstvo projednalo dopis „Nesouhlas s umístěním Domu seniorů 
do lokality Za Kovárnou v centru města Čelákovice“ napsaný 11 majiteli přilehlých nemovitostí a 
podepsaný dalšími 65 občany. Jejich jménem promluvil doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Argumentovali 
nedostatkem místa a zastíněním okolních pozemků mohutnými budovami, snížením počtu parkovacích 
míst v centru a zhoršením příjmu signálu mobilních operátorů.  
 Z diskuse k návrhům na změnu Územního plánu města Čelákovic (ÚP) vyplynulo, že město 
v tomto volebním obodobí zadá zhotovení projektové dokumentace k budování technické 
infrastruktury v lokalitě tzv. dělnických domků a že k nápravě nedostatků ve stávajícím ÚP dojde až 
v novém ÚP. Zastupitelstvo nevyhovělo 3 návrhům na změnu ÚP – návrh Spolku Dělnické domky 
požadoval využití části pozemků v lokalitě pro bydlení, další 2 návrhy požadovaly využití jiných 
pozemků pro výrobu a skladování. 
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 Zastupitelstvo schválilo smlouvu se spolkem czela.net, z. s., o spolupráci při výstavbě optické 
datové sítě v Čelákovicích. V diskusi oznámil Ing. Ladislav Číla, že zjistil nesrovnalosti v provedení 
opravy sádrokartonových stropů v budově č. p. 414 v ul. J. A. Komenského a při výstavbě Mateřské 
školy Sluníčko ve výši asi 656 tis. Kč. Zastupitelstvo přijalo na návrh zastupitele T. Janáka 12 hlasy 
usnesení ukládající Radě města prověřit tato tvrzení a o výsledku informovat na prosincovém zasedání 
Zastupitelstva města. 
 Ing. Eva Čílová seznámila zastupitele s peticí „Žádáme odpovědnost vedení města“ z 1. 9. 2017 
požadující určení odpovědnosti za vznik škody městu za prohraný soudní spor s TJ Spartak Čelákovice, 
nepřenášení úhrady škod vzniklých městu na občany města a projednání požadavků petice na veřejném 
zasedání. Zastupitel T. Janák navrhl 2 usnesení: První konstatovalo, že město porušilo Smlouvu o 
příspěvku TJ Spartak Čelákovice, a tím městu vznikla škoda 1 771 047 Kč, druhé požadovalo určit 
osoby odpovědné a vznik škody a vyvodit vůči nim kroky vedoucí k dosažení náhrady škody. Návrhy 
přijaty nebyly, neboť pro ně hlasovali jen 3 zastupitelé – Mgr. M. Bukač, T. Janák a Mgr. L. Grygarová. 
 21.–23. se konala podzimní výstava hub v Kostelní ul. č. p. 43. Bylo vystaveno 230 druhů hub 
a výstavu zhlédlo 800 návštěvníků, z toho 580 žáků a učitelů. Lubomír Lexa ze Spolku včelařů podával 
výklad k vystavenému včelímu úlu. 
 24. se na nádvoří Městského muzea konal koncert skupiny Tango Jazz Band. Uspořádal 
SPČM. 
 27. ráno vjel kamion s cizí státní poznávací značkou do podjezdu pod železniční tratí z centra 
do Mochovské ul. Ignoroval omezenou výšku podjezdu, srazil bednění a posunul nosnou konstrukci 
mostu. Nikdo nebyl zraněn. Uzavření podjezdu pro veškerou dopravu, které trvalo od 14. do 25. září, 
se proto prodloužilo až do 16. října.  
 30. skončil výkon funkce velitele Městské policie Radka Fedačka po jeho rezignaci dne 31. 7. 

 
 

ŘÍJEN 
 
Počasí: V říjnu byl úhrn dešťových srážek dvojnásobný oproti dlouhodobému průměru. Do 

28. se ranní teploty pohybovaly od +5 °C do +13 °C, odpolední od +10 °C do +20 °C při proměnlivé 
oblačnosti. V závěru měsíce se prudce ochladilo, ráno bylo mezi +10 °C a +5 °C, odpoledne mezi 
+6 °C a +9 °C. Orkán Herwart, jenž dne 29. potrápil Českou republiku, měl v Čelákovicích rychlost 
max. 12 m/s, proto je u nás přesnější mluvit o silném větru. Přesto shodil několik střešních tašek, a 
především vyvracel jehličnany, čemuž pomohla půda promáčená po vydatných deštích. V areálu 
Tenisového klubu Čelákovice Na Nábřeží odnesl vítr plechovou střechu skladu a prolil nejen nářadí, ale 
i 6 q antuky. 

1. věnovala Čelákovická sportovní, p. o., seniorům den plavání zdarma při Mezinárodním 
dnu seniorů. 

2.–6. proběhl další ročník Týdne knihoven. Celotýdenní výstava Čelákovice včera a dnes 
nabídla podoby města na obrazech, fotografiích, dřevořezbách ad. zapůjčených 39 čtenáři a obrázky 
města z dílny žáků ZUŠ Jana Zacha. 2. vyprávěl Václav Kořán o novém vydání historického vyprávění 
Karla Sellnera Tři bratři z Mydlovaru. 5. vyprávěl cestovatel Vladimír Kokoška o mapování Jizery 
kilometr po kilometru, jemuž se věnoval se svou manželkou v letech 2016–2017. V pátek 6. byl týden 
zakončen dnem otevřených dveří od 8.30 do 20.00. 

4. se Čelákovice podruhé účastnily Plavecké soutěže měst, při níž musí plavci zdolat 100 m 
libovolným stylem. Přišlo 238 plavců, více než např. v Hradci Králové nebo České Lípě. Nejstarším 
plavcem byl Milan Břinčil (72) a nejstarší plavkyní Hana Břinčilová (67), nejrychleji plaval instruktor 
plavání Jan Walter (1:09), druhý byl loňský vítěz Luboš Valehrach (1:19). V kategorii měst do 20 tis. 
obyv. obsadily Čelákovice 9. místo. 

4. vystoupil v Městském muzeu podruhé v tomto roce houslista Čeněk Pavlík, tentokrát 
s klavírním doprovodem Ivana Klánského. Zazněly skladby G. F. Händela, J. Brahmse a L. van 
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Beethovena. Připravil SPČM. 
7. byla vernisáží otevřena výstava akvarelů a olejomaleb Petra Ettlera Jihočeská krajina. Malíře 

představil Robert Rytina, místostarosta městské části Praha-Vinoř. Zahráli syn Vojtěch (kytara) a vnuci 
Josef  na flétnu a Metoděj na akordeon (příloha č. 19/17). 

7. se konalo tradiční Vinobraní Na Statku. 
8. uspořádal Čelákovický klub vodních sportů, z. s., Vejšlap za polabskými strašidly. 85 dětí 

s 45 dospělými urazilo 3km trasu z Městského muzea do loděnice V Nedaninách, kde byly 
vyhodnoceny výtvarné práce na téma strašidla. 

9. pověřila Rada města advokáta JUDr. Jiřího Brože, společníka Advokátní kanceláře Brož– 
Sedlatý, s. r. o., Praha 3, zastupováním města při podání ústavní stížnosti proti rozhodnutím Nejvyššího 
soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci sporu s firmu ML Compet, 
a. s., Praha 1, o náhradu škody ve výši 1 586 468 Kč. Firma zajišťovala administraci akce Revitalizace 
náměstí 5. května v Čelákovicích. 

14. se v Husově sboru konal koncert Martin Luther v hudbě. Za varhany usedla Jiřina 
Marešová Dvořáková, zpívala Irena Troupová. Luther považoval duchovní hudbu za součást liturgie, za 
prostředek k vyjádření víry, počítal s aktivní účastí věřících při zpěvu v národním jazyce. Byly provedeny 
Lutherem zhudebněné texty žalmů a ordinatoria a skladby dalších autorů luteránské duchovní hudby. 
Spoluorganizoval Spolek pro varhanní hudbu. 

17. schválila Rada města smlouvu s firmou STRABAG, a. s., Praha 5, na 1. etapu stavebních 
prací při rekonstrukci ulice Na Švihově za 6 329 410,60 Kč. Rada zřídila 7člennou pracovní skupinu pro 
zpracování Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 a jejím předsedou jmenovala 
místostarostu II Ing. Petra Studničku, PhD., místopředsedou radního Mgr. Marka Skalického. 
Zpracování rozvojového dokumentu bylo pro obce povinné ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

19. si zájemci vyslechli v Městské knihovně přednášku Josefa Krcha Japonsko – 
nejcivilizovanější země světa.  

20.–21. se v řádném termínu konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
(příloha 20/17). V předvolební kampani se volební strany ucházely o voliče  různými způsoby: 8. září 
nabízela Občanská demokratická strana na náměstí mj. měření tlaku krve, indexu tělesné hmotnosti a 
procenta tuku v těle; agitátor České strany sociálně demokratické nabízel při sobotním trhu 14. října 
kávu z obří termosky zavěšené na zádech; hnutí ANO 2011 zaparkovalo na náměstí americký stříbrný 
karavan, v němž mohli zájemci dostat zdarma nejen občerstvení, ale i knihu lídra hnutí Andreje Babiše. 

Ve Středočeském kraji se o voliče ucházelo 26 politických stran a politických hnutí (v ČR celkem 
31). 

Kandidovalo 8 občanů města:  
Ing. Jaroslav Ryneš, důchodce, Řád národa – Vlastenecká unie, 12. místo z 34 kandidátů (dále 

jen 12/34). 
Barbora Kadeřábková, mateřská dovolená, Řád národa – Vlastenecká unie, 29/34. 
Mgr. Bc. Lenka Grygarová, úřednice, Komunistická strana Čech a Moravy, 27/34. 
Tomáš Janák, manažer ve státní správě, TOP 09, 15/34. 
Aleš Jánský, razič-střelmistr, Dělnická strana sociální spravedlnosti, 5/34. 
Jaroslav Kop, operátor, Dělnická strana sociální spravedlnosti, 20/34. 
Radek Uher, dělník, Dělnická strana sociální spravedlnosti, 22/34. 
Josef  Štoček, strojní zámečník, Dělnická strana sociální spravedlnosti, 27/34. 
Nikdo z nich nebyl zvolen. 
Z 9 011 zapsaných přišlo v Čelákovicích k volbám 6 016 voličů (tj. 66,76 %, celostátně 

60,84 %), kteří odevzdali celkem 5 977 platných hlasů. 
 

 Výsledky 5 nejúspěšnějších volebních stran v Čelákovicích ve volbách do Poslanecké 
sněmovny 20.–21. října 2017: 
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Volební strana % hlasů 

v Čelákovicích 
% hlasů 

ve Střed. kraji 
% hlasů 

v ČR 

ANO 2011 24,84 28,66 29,64 

Občanská demokratická strana 17,46 12,93 11,32 

Česká pirátská strana 15,10 12,08 10,79 

Svoboda a přímá demokracie –  

Tomio Okamura (SPD) 

8,13 9,00 10,64 

TOP 09 7,79 6,33 5,31 

 
22. zvítězili členové oddílu šachu TJ Spartak Čelákovice ve 4. ročníku obnoveného Turnaje 

čtyř měst před Českým Brodem, Poděbrady a Pečkami. 
28. byla na slavnostním večeru v Kulturním domě udělena Výroční cena města Čelákovic 

2017 Mgr. Věře Šumanové „za významný přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě 
a mimořádné zásluhy o vznik Gymnázia Čelákovice“. Laureátka žila v Čelákovicích od r. 1975. V letech 
1979–1990 vyučovala na ZŠ J. A. Komenského a na ZŠ Kostelní, v lednu 1990 byla zvolena ředitelkou 
ZŠ J. A. Komenského (do 1995) a v letech 1994–2006 byla první ředitelkou Gymnázia, o jehož vznik se 
zasloužila. V „sametové revoluci“ 1989 se angažovala v Občanském fóru, v letech 1990–1998 byla radní 
a zastupitelkou za Občanské fórum a Občanskou demokratickou alianci.  

V druhé části večera vystoupila zpěvačka Dasha se skupinami Pajky Pajk a Epoque Quartet. Na 
charitativní účely, tentokrát o. p. s. Život dětem, Praha 8, bylo věnování 38 200 Kč. Ředitelka 
společnosti Maria Křepelková byla na slavnostním večeru přítomna (příloha č. 21 a, b/17). 

30. byla ve vstupní místnosti Městského muzea zahájena výstava Mezi Mosty nazvaná podle 
lokality mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení. Hlavním exponátem byl bronzový meč z mladší doby 
bronzové nalezený r. 1950 při těžbě písku a zapůjčený Filozofickou fakultou UK v Praze. Byl vystaven 
také výřez z mapy brandýského a přerovského panství Jana Filipa Frasta z r. 1764. 

31. uspořádaly Spolek Dělnické domky, Routa a MŠ Přístavní akci Strašidlení v kolonce. Na 
průvod dětí s rodiči od Mateřské školy do kolonky číhala strašidla, ve vyzdobené zahradě jednoho 
z domků čekala u ohně čarodějnice. 

 
 

LISTOPAD 
 
Počasí: Listopad byl srážkově i teplotně průměrný. Převládalo skoro zataženo až zataženo. 

První dekáda byla teplá, ráno od +2 °C do +8 °C, odpoledne od +7 °C do +14 °C. 11.–30. bylo již 
chladněji, ráno od +4 °C k nule a odpoledne od +3 °C do +11 °C.  

1.–8. absolvovali starosta města a místostarosta II služební cestu do Korejské republiky na 
pozvání Národní asociace v jokgu.   

1. uspořádal SPČM koncert brandýského pěveckého sboru Bojan v Městském muzeu. 
2. se konal regionální přebor školních družstev v šachu. V kategorii 1. stupně základních 

škol získalo A-družsto ZŠ J. A. Komenského 2. místo, v kategorii 2. stupně zvítězilo A-družstvo ZŠ 
Kostelní a 3. místo připadlo družstvu Gymnázia Čelákovice.  

4. se 6 tříčlenných družstev čelákovických křesťanských církví utkalo v 17. ročníku 
ekumenické soutěže ve znalostech bible, letos na téma Ježíšových podobenství. První dvě místa 
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připadla Církvi bratrské, třetí Církvi čs. husitské. 
7. vyvrcholily oslavy 70. výročí znovuotevření hudební školy v Čelákovicích galakoncertem 

ZUŠ Jana Zacha v Kulturním domě. Předcházely mu koncert bývalých žáků školy 27. června, koncert 
učitelů školy a výstava učitelů výtvarného oddělení školy 5. října. Městská hudební škola byla zřízena 17. 
července 1940, uzavřena v lednu 1941 a znovuotevřena 5. března 1947 (příloha č. 22/17).   

9. byla městu doručena petice Okrašlovacího spolku čelákovického, podepsaná více než 100 
občany, proti kácení 2 lip srdčitých v Kollárově ulici kvůli rekonstrukci chodíku. Lípy byly pokáceny 
v prosinci. 

13. přednášel vinař Pavel Kukal v Městské knihovně na téma Dějiny a současnost českého 
vinařství. 

14. schválila Rada města smlouvu s firmou GREEN PROJECT, s. r. o., Průhonice, na stavební 
práce při výstavbě sportovního areálu v Záluží za 6 934 415,30 Kč. 

15. zemřel JUDr. Jiří Červinka, předseda rady starších náboženské obce Církve 
československé husitské v letech 1992–2012 a poté do r. 2017 její čestný předseda, tenor chrámového 
pěveckého sboru, předseda dozorčí rady Spolku přátel čelákovického muzea a herec Divadelního 
souboru J. K. Tyl. 

16. byla ve výstavní síni Městského muzea zahájena výstava Josef  Čapek – malíř, básník, 
spisovatel zapůjčená Památníkem Karla Čapka ve Strži u Dobříše. Úvodní slovo pronesla ředitelka 
památníku Kristýna Váňová, s hudebním programem vystoupili žáci ZUŠ Jana Zacha. 

16. a 17. se konal 43. ročník Večerního běhu městem Čelákovice-Memoriálu Rudolfa 
Vichery. Dne 16. běžely v Sadech 17. listopadu tradičně mladší věkové kategorie až po dorostence (153 
dívek a 169 chlapců), dne 17. kategorie juniorů a dospělých se startem v ul. J. A. Komenského (44 žen a 
86 mužů). Trať 1 000 m přinesla v kategorii starších žákyň 1. místo Lucii Poppelové z Cherry team 
v čase 3:52,3, v kategorii starších žáků Davidu Martínkovi ze ZŠ Kounice v čase 3:11,8. Nejrychlejší 
dorostenkou na trati 1 000 m byla Kristýna Korelová (Atletika Stará Boleslav) v čase 3:34,1, 
nejrychlejším dorostencem na trati 2 000 m Vojtěch Bouřil ZŠ Kounice v čase 7:19,4. V hlavní kategorii 
žen do 34 let zdolala trať 3 000 m nejrychleji Svietlana Olynik za 11:20, nejrychlejší běžkyní z Čelákovic 
byla Pavlína Klimešová v čase 14:19. Na trati 6 500 m v hlavní kategorii mužů do 39 let zvítězil Lukáš 
Olejníček (X-PARK Františov) v čase 20:06, z čelákovických byl nerychlejší Petr Luhan v čase 23:17. 
Nejstarší běžec Václav Řápek (*1942) se s tratí popral v čase 32:09. 

16.–19. uvedl cirkus Ohana Marcely Joo 4 představení v šapitó u garáží na konci Sokolovské 
ul. Předvedl jak výcvik exotických zvířat, tak artisty (příloha č. 23/17). 

23. se v Městské knihovně sešli úspěšní autoři z literární soutěže r. 2016 na dalším večeru 
autorského čtení s hudebním odprovodem Víta Andršta a Betty Křížkové. Veřejnosti byl představen 
sborník literárních prací „Srdce, ve kterém bydlím“ zahrnující 8.–10. ročník soutěže z let 2012, 2014 
a 2016. 

27. vystoupil v Kulturním domě s vánočním koncertem Orchestr Václava Hybše se zpěvákem 
Josefem Lauferem. 

28. schválila Rada města smlouvu s firmou BF Stavitelství, spol. s r. o., Čelákovice, na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „ČELÁKOVICE – Oprava archivů Městského muzea v Čelákovicích, p. o.“, 
za 1 463 415,00 Kč. Dům v Rybářské ul. č. p. 156, v němž Městské muzeum mj. skladovalo 
archeologické nálezy, nutně vyžadoval opravu krovu a hydroizolace. Rada zřídila k 1. prosinci 5člennou 
komisi pro přípravu turnaje v jogku a jejím předsedou jmenovala Martina Flekače. Schválila Rámcovou 
smlouvu o spolupráci v rámci pilotního projektu „Chytré město“ mezi městem Čelákovice a firmou 
Pražská energetika, a. s., Praha 10. 

V listopadu se kvůli kritice rodičů vůči kvalitě opravy sádrokartonových podhledů v 3. patře 
budovy ZŠ J. A. Komenského 414 sešli ke kontrolní prohlídce zástupci zhotovitele, městského úřadu a 
hasičů. Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro prevenci a civilní 
nouzovou připravenost Jan Ryšavý potvrdil, že stavba je bezpečná a že bezpečnost osob v objektu není 
ohrožena (příloha č. 24/17). 
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PROSINEC 
 
Počasí: Měsíc byl nezimní, teplý. 1.–17. a 21.–25. bylo ráno -2 °C až +7 °C a odpoledne +1 °C 

až +9 °C. Sníh vydržel jen při studené frontě 18.–20. Od 26. se sice ochladilo na ranních -2 °C až 
+2 °C a odpoledních +1 °C až +3 °C, ale poslední den roku přinesl nebývalé oteplení: ráno +9 °C a 
odpoledne dokonce +13 °C.   

V prosinci bylo na náměstí postaveno 8 smrčků v obřích květináčích, které děti z mateřských 
a základních škol a z MDDM ozdobily vlastními ozdobami. 

1. byly rozsvíceny vánoční stromy na Mírovém náměstí v Sedlčánkách a v Záluží. 
2. se konalo tradiční Zahájení adventního času v Čelákovicích. Na náměstí 5. května před 

pomníkem padlých byl poprvé umístěn trojrozměrný dřevěný vyřezávaný betlém, dílo řezbáře Romana 
Kříže z Řezbářstí U Křížku v Hostíně u Byšic. Na náměstí se konal advetní trh, vystoupilo jihočeské 
Divadlo Navětvi, vystoupily skupiny Druhej dech Ládi Weyrostka a Neřež i žáci ZUŠ Jana Zacha. Po 
rozsvícení městského vánočního stromu v 17 hod. následoval koncert Anny K.  

ZŠ Kostelní a Gymnázium pořádaly den otevřených dveří, v ZUŠ Jana Zacha byla k vidění 
výstava keramických prací žáků výtvarného oboru a dopolední divadelní představení. Spolek Domeček 
ve Skále připravil mikulášský jarmark, staročeský loutkový betlém, loutkové divadlo, flašinet, čertovský 
pochod na náměstí a zpět, byly prodávány regionální potraviny a rukodělné výrobky. MDDM nabídl 
výtvarné dílny v Městském muzeu, vlastní adventní program byl připraven v Galerii U Radnice a Na 
Statku – večerní koncert Yetti On a TMZTM (příloha č. 25/17). Rada města stanovila výši nájmu 
stánkových míst podle polohy na 500 a 1 000 Kč bez možnosti odběru elektřiny a na 600 Kč a 1 100 
Kč s odběrem elektřiny. 

2. byla zahájena Malá mineralogická výstava ve vstupní místnosti Městského muzea. 
4. bylo zahájeno vánoční bruslení na náměstí s programem MDDM, zdobením stromečku 

vánočními přáními, vystoupením souboru Sedlčánci a skupiny Zuzka a kocouři a ohňovou show 
skupiny T.E.T.R.I.S. Kluziště s tzv. umělým ledem (plastové desky) mělo rozměry 18 x 9 m dodala firma 
AUXILIA TEAM, s. r. o., Kurdějov, za 370 tis. Kč a bruslilo se na ní do 28. prosince. 

5. se slavil Mikuláš v MDDM a spolek Domeček ve Skále vypravil Mikuláše, anděla a čerta do 
mateřských škol. 

7. se konalo pravidelné Vánoční setkání pro čelákovické seniory v Kulturním domě s 
„Muzikou v náladě“ Zdeňka Švancara. Setkání se zúčastnil také starosta města a místostarosta II. 

12. vystoupil Orchestr Bohumíra Hanžlíka v Kulturní domě na Vánočním koncertu města 
Čelákovic. 

12. schválila Rada města výši vodného a stočného pro rok 2018 na 84,40 Kč/m³. V roce 2017 
činilo 89,48 Kč/m³. 

13. zasedalo Zastupitelstvo města. Zastupitelé vzali na vědomí kontrolu plnění usnesení, 
v němž byly mj. zařazeny odpovědi na tvrzení Ing. Číly o nesrovnalostech v provedení opravy 
sádrokartonových stropů v budově č. p. 414 v ul. J. A. Komenského a při výstavbě Mateřské školy 
Sluníčko. Odpovědi podezření vyvracely. Zastupitelé T. Janák, Mgr. Bukač a Ing. arch. Fialová kritizovali 
návrh rozpočtu města na rok 2018 jako málo podrobný. Byl schválen 13 hlasy ze 16 přítomných 
zastupitelů. 13 hlasy byl také schválen Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019–2020.  

Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku E 2/2017 stanovující výši poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na 528 Kč za osobu pro rok 2018. Schválilo Program pro poskytování dotací na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 a vyčlenilo k tomuto účelu 500 000 Kč při nejvyšší 
možné dotaci 100 000 Kč. Zvolilo aklamací do funkce přísedících Okresního soudu Praha-východ pro 
období 2018–2022 Marii Adámkovou, Ing. Pavla Dadáka a Karla Turka; všichni vykonávali tuto činnost 
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již v období 2014–2018.  
Zastupitelstvo potvrdilo postup při stavbě chodníku Sedláčkova – Kollárova, a tím de facto 

odmítlo vyhovět petici Okrašlovacího spolku čelákovického proti kácení 2 lip v Kollárově ul. Odbor 
životního prostředí MÚ uložil 5. září – vedle povolení kácení – náhradní výsadbu 9 lip. Zastupitelstvo 
pověřilo s účinností od 14. prosince 2017 na dobu neurčitou plněním některých úkolů při řízení 
Městské policie Čelákovice ředitele Ing. Ladislava Grabowského. 

15. zachránil život 87leté ženě, která zřejmě chtěla spáchat sebevraždu, strážník Městské 
policie Vladimír Špička. V plné výstroji pro ni skočil u zdymadel do Labe, vytáhl ji a předal 
Zdravotnické záchranné službě.   

16. a dvakrát 17. se konaly Vánoční koncerty Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka 
v Městském muzeu (příloha č. 26 a, b/17). 

17. hráli na varhany při adventním koncertu v Husově sboru Adriana Brožková a Josef  
Prokop. 

Vánočního kapra mohli zákazníci jako v minulých letech koupit u stánku Rybářství Chlumec 
nad Cidlinou, a. s., před velkoprodejnou Albert a před obchodním centrem TESCO v 3 cenách podle 
váhy za 69,90 Kč, 95,90 Kč a 99,90 Kč/kg. Před prodejnou BILLA se prodával třeboňský kapr za 95 
Kč/kg a tzv. kapr vážný za 105 Kč/kg.   

U obchodního centra TESCO bylo i letos možno koupit vánoční stromky u společnosti 
ABIES Vysočina, s. r. o. Smrk ztepilý podražil na 329 Kč, borovice černá zůstala na ceně 499 Kč a jedle 
kavkazská stála 329 Kč. 

20. a 23. rozdávali čelákovičtí skauti betlémské světlo v Husově sboru. 
21. byla v Kulturním domě po loňské premiéře podruhé provedena Rybova Česká mše 

vánoční v podání muziky folklórního souboru Dykyta a smíšeného pěveckého sboru Vox 
nymburgensis. 

Na 26. připravil Spolek Domeček ve Skále program Malé povídání u betlému o historii 
loutkového divadla a adventních tradicích. 

28. vystoupily na Vánočním recitálu v Městském muzeu mezzosopranistka Stanislava Jirků, 
sólistka Národního divadla v Praze a občanka Čelákovic, a klavíristka Lenka Navrátilová. Připravil 
SPČM. 

30. oslavily kapely F. Band M. Ferlese a Dekameron Silvestr nanečisto v Kulturním domě. 
Město vydalo stolní kalendář na rok 2018 s fotografiemi města Jany Vondráčkové v nákladu 

600 ks. Většina nákladu byla určena k propagačním účelům, část k volnému prodeji za 120 Kč. 
Novoroční přání města s fotografií radnice od Bc. Kamila Voděry graficky zpracovala 

výtvarnice Alice Neugebauerová, také autorka loga oslav jubilejního 100. roku republiky (příloha 
č. 27/17). 

 
 

OSADNÍ VÝBORY 
 
Osadní výbor Sedlčánky 
Výbor připravil 4. března masopustní průvod, 24. června dětský den v parku Na Zájezdě, 9. září 

Vzpomínku na prázdniny, 17. listopadu lampionový průvod a 1. prosince rozsvícení osadního 
vánočního stromu. 

Předsedou 9členného výboru byl Petr Kabát. 
 
Osadní výbor Záluží 
Výbor připravil pro dospělé a děti setkání žen, pálení čarodějnic, dětský den, dětský program 

k ukončení léta, karetní turnaj ve hře „Prší“, mikulášskou nadílku, pouštění draků a rozsvícení 
vánočního stromu. 
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Výbor se podílel na získávání občanů Záluží k rozhodnutí o připojení se k zamýšlené veřejné 
kanalizaci. Ve východní části Záluží bylo rekonstruováno vedení nízkého napětí, aby se odstranilo 
kolísání napětí v domácnostech a výpadky proudu při silném větru. 

Předsedou 5členného výboru byl Roman Přívozník (příloha č. 28/17). 
 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

Závěrečný účet hospodaření města v r. 2016 (v tis. Kč) 
  Plán Skutečnost 
Příjmy Daňové 148 089 164 050,000 
 Nedaňové 31 332 35 386,000 
 Kapitálové 2 411 1 322,000 
 Dotace 18 776 24 272,812 
Celkem  200 598 225 030,810 
 Financování 78 000 -28 2650 
    
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 100 102,000 
 Průmyslová odvětví  70 539 4 281,000 
 Služby pro obyvatelstvo 131 612 116 952,620 
 Sociální věci  2 868 2 880,000 
 Bezpečnost státu a práv. ochrana 10 193 10 169,000 
 Všeobecná správa a služby         56 602 55 919,000 
Celkem  271 914 190 303,620 
 Financování 6 694 6 463,000 

 
Rozpočet města na r. 2017 a 2018 (v tis. Kč) 

  2017 2018 
Příjmy Daňové 165 046,00 188 118 
 Nedaňové  33 684,00 34 298 
 Kapitálové 0 0 
 Transfery 27 834,70 22 387 
 Financování 121 000,00 132 000 
Celkem  347 564,70  377 803 
    
Výdaje Zemědělství 100,00 100 
 Průmyslová a ost. odvětví hospodářství  106 950,00 155 955 
 Služby pro obyvatelstvo 148 655,00 130 664 
 Sociální věci 2 130,00 2 357 
 Bezpečnost státu 21 855,00 11 231 
 Všeobecná veřejná správa 61 424,70 73 366 
 Financování 114 550,00 4 130 
Celkem  341 114,70 377 803 

 
Individuální dotace z rozpočtu města 

Příjemce dotace Částka 
v tis. Kč 

Účel dotace (mj.) 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 366,000 podpora činnosti a správa majetku v roce 2017 
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20217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice 27,000 celoroční činnost 

Basketbal Čelákovice, spolek 104,000 podpora činnosti v roce 2017 
5,000 Turnaj 3 x 3 – Máj, tak prostě hraj 

AKTRA.cz, z. s. 37,000 podpora činnosti v roce 2017 
17,880 kostýmy pro taneční vystoupení 

Czela Obstacle team, z. s. 74,000 podpora činnosti v roce 2017 
Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Čelákovice 

47,000 Provoz kanceláře a klubovny, činnost mládeže 

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

85,000 podpora činnosti v roce 2017 

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Čelákovice 

42,000 celoroční činnost 

Diakonie ČCE – středisko Praha 10,000 „Raná péče Diakonie ČCE - Čelákovice 2017“ 
Daniela Kubíková 6,000 nájem tělocvičny v budově ZŠ J. A. 

Komenského 414 
Dlouhá cesta, z. s. 46,000 provozní náklady 
Domeček Ve Skále, spolek 85,000 podpora činnosti v roce 2017 
Junák – český skaut, středisko 
Čelákovice, z. s. 

124,000 podpora činnosti v roce 2017 

Klub přátel Jana Zacha, z. s. 161,000 podpora činnosti v roce 2017 
Klub železničních cestovatelů, spolek, 
Praha 9 

5,000 „Mochovský motoráček 2017“ 

Lenka Hejkalová 15,870 studentský projekt – natočení profesionálního 
videoklipu 

Lucie Třešňáková 10,000 Festival kašparů 2017 
Milan Borecký 30,000 pořádání festivalu ČelArt 2017 
Markéta Šimáková 19,380 MS ve sportovním a fitness aerobiku 

v Nizozemsku v říjnu 2017 
Olga Minářová 36,600 provoz Ola-la dílny pro tvořivé  
Opři se, z. s. 42,000 „Expedice za hranice dětského domova 2017“ 
Orka florbal, z. s. 438,000 podpora činnosti v roce 2017 
Respondeo, z. s., Nymburk 40,000 projekt „Občanské poradenství […]“ 
Robert Kubíček 12,412 Regionální přebor školních družstev v šachu 

Rodinné centrum ROUTA, z. s. 
130,000 podpora činnosti v roce 2017 
47,000 projekt „Routa – sociálně aktivizační služba 

[…]“ 
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 60,000 práce s dětmi a mládeží 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Čelákovice 

160,000 na podporu činnosti a práce s mládeží v roce 
2017 

30,000 5. ročník Setkání hasičských přípravek ve 
Středočeském kraji 

Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR, z. s., Praha 1 

9,000 poznávací zájezdy 

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 45,000 tzv. bezpečné branky 
Smíšená organizace zdravotně 
postižených Čelákovice, z. s. 

50,000 pořádání zájezdů a akcí pro členy 

Spolek houbařů Čelákovice 77,000 podpora činnosti v roce 2017 
Spolek míčových kouzelníků 61,000 podpora činnosti v roce 2017 
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Spolek pro varhanní hudbu 11,000 celoroční činnost 
9,000 koncert „Martin Luther v hudbě“ 14. 10. 2017 

Spolek přátel čelákovického muzea 47,000 celoroční činnost 
Spolek včelařů Čelákovice 74,000 podpora činnosti v roce 2017 
Semiramis, z. ú. 50,000 Terénní program Čelákovice 2017 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 86,000 podpora činnosti v roce 2017 
Sportovní klub karate Dragon 
Čelákovice, z. s. 

165,000 podpora činnosti v roce 2017 

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 420,000 podpora činnosti a správy majetku v roce 2017 
Tenisový klub Čelákovice, spolek 207,000 podpora činnosti a správy majetku v roce 2017 

TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
 

548,000 podpora činnosti a správy majetku v roce 2017 
49,500 hliníková fotbalová brána, sady dresů a 

sportovní vybavení 
24,000 Pořádání Mistrovství ČR dvojic a trojic 

mladších žáků v nohejbalu 
Vojtěch Dobšovič 20,000 sportovní vybavení, příprava a účast 

v prestižních cyklistických závodech 
Volejbalový sportovní club Čelákovice,  
z. s. 

192,000 podpora činnosti a správy majetku v roce 2017 

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních 
služeb, Brandýs n. L.-St. Boleslav 

20,000 Projekt „Obnova a zlepšení vybavení 
domácností lidí s mentálním postižením“ 

Celkem 4 477, 642  
 
Rozpočet města na rok 2017 pamatoval na dotace do oblasti kultury částkou 1,5 mil. Kč, do 

oblasti sportu částkou 2,75 mil. Kč a pro sociální oblast částkou 400 tis. Kč. Objem 4 650 000 Kč je 
dosud historicky nejyšší. 

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

a společenství vlastníků v Čelákovicích, Milovicích a Lysé nad Labem a provozovala 33 kotelen 
s výkonem přes 20 MW. Ředitelkou společnosti byla Ing. Veronika Fürjesová, předsedkyní dozorčí rady 
Jarmila Volfová, členka Rady města. 

Město vlastnilo na konci roku celkem 702 bytů, z toho 490 v Čelákovicích a 212 v Milovicích. 
Počínaje rokem 2015 nebyl prodán žádný byt.  

Bylo kompletně opraveno 7 bytů za 2 257 887 Kč a ty byly následně nabídnuty k nájmu 
obálkovou metodou. Obnova blokové kotelny K 360 v ul. Na Stráni si vyžádala investici ve výši 
7 258 596 Kč. 

 
Technické služby Čelákovice, 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. 
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OBYVATELSTVO 
 
K 1. lednu 2017 měly Čelákovice 11 481 obyvatel, k 31. prosinci 2017 11 526 obyvatel, z toho 

336 v Záluží (-8), 781 v Sedlčánkách (+9) a 103 v Císařské Kuchyni (+2). V r. 2017 se přistěhovalo 248 
osob (loni 291) a 244 osob se odstěhovalo (loni 270). Narodilo se 135 dětí (loni 124), holčička Ema 
přišla na svět při domácím porodu. 96 občanů zemřelo (loni 112), 29 občanů zemřelo doma. Za rok 
2017 se tedy počet obyvatel zvýšil o 45 (loni o 27). Město bylo opatrovníkem 11 opatrovanců. 

V matričním obvodu města (mimo Čelákovice také Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, 
Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč) bylo uzavřeno 92 sňatků (loni 82), z toho 5 církevních (církev 
římskokatolická, řeckokatolická a apoštolská), z toho v Čelákovicích 48 (z toho 27 na Městském úřadě 
a 15 v Městském muzeu), v Lázních Toušeni 9, ve Vyšehořovicích 32 a v Mochově 3. Při 5 sňatcích byl 
alespoň jeden ze snoubenců cizím státním příslušníkem a při 25 sňatcích byl alespoň jeden ze 
snoubenců občanem Čelákovic, a to při 19 obřadech ve městě, 4 v Lázních Toušeni a 2 ve 
Vyšehořovicích. 

V roce 2017 byla rekonstruována obřadní síň v přízemí historické budovy radnice. Dlažbu 
nahradily parkety, byly obnoveny historické štuky na stěnách, pořízeny nové židle a textilie na oknech. 
Zastupiteli města oprávněnými provádět sňateční obřady byli starosta Ing. Josef  Pátek, místostarostové 
Ing. Miloš Sekyra a Ing. Petr Studnička, PhD., radní Ing. Miloš Choura, Mgr. Marek Skalický a Jarmila 
Volfová a zastupitelka Mgr. Jindra Chourová. 
 

Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu (příloha č. 29 a, b, c, d, e/17): 
Datum Děti 

celkem 
Hoši Dívky 

21. 1. 16 9 7 
25. 2. 14 4 10 
25. 3.* 13 6 7 
27. 5.* 12 7 5 
23. 9. 13 8 5 
14. 10. 10 6 4 
11. 11. 14 6 8 
16. 12. 13 8 5 
Celkem 105 54 51 
Rok 2016 103 54 49 

*Vzhledem k probíhající rekonstrukci obřadní síně Městského úřadu se obřady konaly v Síni Jana Zacha 
Městského muzea. 

 
Obřady byly doprovázeny kytarovými tóny žáků ZUŠ Jana Zacha učitele Jana Šturma a recitací 

dětí z MŠ Přístavní připravovaných učitelku Radkou Křížovou. 
 
Statistika rodných jmen přivítaných dětí 
1x Abigail, Alžběta Táňa, Anežka, Elena, Elis, Emilie, Emily, Evelína, Jitka,  

  Josefína, Julia, Julie, Karin, Karina, Magdalena, Mariana, Maya, Mia, Miriam, 
  Natálie, Nela, Nelly, Nikola, Sofie Tereza, Vanesa, Věra, Viktorie, Zoe Mariam 

2x Barbora, Běla, Eliška, Karolína, Rozálie, Sofie, Terezie, Veronika 
3x Adéla, Zuzana 
1x Dominik, Hynek, Jáchym, Jindřich, Jiří, Karel, Kryštof, Martin, Matouš, Michael, 

  Mikuláš, Mirek, Miroslav, Oscar Patrik, Petr, Richard, Rudolf, Sebastian,  
  Sebastián, Šimon, Štěpán, Tobiáš, Václav, Vít, Yanis 

2x Jan, Daniel, Josef, Lukáš, Matěj, Michal, Ondřej 
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3x Adam, Filip, Matyáš 
6x Jakub 
 

Senioři 
Neúnavnou koordinátorkou akcí pro seniory byla Anděla Nosková úzce spolupracující s 

odborem pro občanské záležitosti Městského úřadu. V tomto roce mj. připravila se starostou města 
návštěvu Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR, dále divadelních představení, bazar oblečení, 
kurz sebeobrany, kurz trénování paměti, cvičení pro ženy, dále tematické procházky městem, přednášky 
v Routě a četné zájezdy – do Liberce, Jablonce nad Nisou, Mělníka, na zámek Kačina a do hřebčína v 
Kladrubech nad Labem. 

 
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 
Služba provozovala 2 Domy s pečovatelskou službou, a to v Kostelní ul. č. p. 26 s 30 byty a Na 

Hrádku č. p. 426 se 7 byty, v nichž žilo 36 občanů. 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. 

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

Odoleně Vodě a v Říčanech.  
Zdravotní ošetřovatelskou službu (např. odběry biologického materiálu, injekce, infúze, 

rehabilitaci, převazy, přípravu a podávání léků) a domácí hospicovou péči hrazenou ze zdravotního 
pojištění poskytovalo 6 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 Mladé Boleslavi 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. 

Drogová scéna se v 2. pololetí otevřela a uživatelé drog se častěji pohybovali na veřejnosti. 
Terénní pracovníci zaznamenali nárůst užívání heroinu, zejména u mladších uživatelů ve věku kolem 20 
let, tradičně kouření marihuany a experimenty s halucinogeny. Podle údajů lékáren lze usuzovat, že 
86 % spotřebovaného injekčního materiálu poskytuje uživatelům Centrum terénních programů. 

 
 2016 2017 
Počet klientů–uživatelů drog 51 69 
     z toho nových 9 22 
Počet kontaktů s uživateli drog  245 255 
Průměrný věk klientů programu 34 31 
Počet nalezených injekčních stříkaček 36 33 
Počet vyměněných injekčních jehel 10 448 14 536 

 
Zvýšení počtu klientů se připisuje migraci z okolních měst (Brandýs n. Labem-St. Boleslav, 
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Milovice, Neratovice ad.) do Čelákovic. Výrazně se snížil věk uživatelů drog. 
Nejvíce odhozených jehel bylo nalezeno u železniční trati od Technických služeb k nádraží (19) 

a kolem areálu TOSu (8). 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. 30/17). 

 
 

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

Prahy 49 osobních vlaků, z Prahy 47 osobních vlaků. Doba jízdy činila 27 minut, jednosměrná jízdenka 
stála 47 Kč a zpáteční 89 Kč. S jízdenkou Pražské integrované dopravy za 46 Kč bylo možno dojet 
vlakem do Prahy a používat pražskou městskou hromadnou dopravu v celkovém čase 150 minut. 

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

29. dubna v souvislosti se zaplněním číselné řady příměstských a regionálních autobusových 
linek 301 – 499 byla uvolněna řada 501 – 750 a 2 linky byly přečíslovány, a to 405 na 655 a 412 na 662.  

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 
V lednu již nebyla otevřena prodejna náhradních dílů pro automobily Milana Vosátka na 

náměstí 5. května č. p. 13. 
V lednu otevřela v Masarykově ul. č. p. 188 prodejnu potravin a drogistického zboží nazvanou 

Přímý dovoz zboží z EU společnost PN Food, s. r. o., Zeleneč. Vedoucím prodejny byl Petr Novák. 
8. března byla znovuotevřena prodejna Papír – hračky v Masarykově ul. č. p. 97 po 

dvouměsíční rekonstrukci. 
3. dubna se přestěhovala pobočka České průmyslové zdravotní pojišťovny z Rybářské ul. č. 

p. 1694 na nám. 5. května č. p. 112 (vchod ze Sadů 17. listopadu). 
V květnu otevřeli vietnamští obchodníci prodejnu Lindiny květiny, krmivo pro zvířata 

v Sedláčkově ul. č. p. 110. V Masarykově ul. č. p. 217 byla uzavřena prodejna prádla. 
29. května byla v č. p. 2055 na nám. 5. května otevřena prodejna sportovního a volnočasového 

oblečení SAM73.CZ. Jejím provozovatelem je firma SAM 73 APPAREL, s. r. o., a odpovědnou 
vedoucí Alena Kadavá. Prodejna byla původně umístěna v hypermarketu TESCO.  

21. června byla v pasáži domu č. p. 96 v Masarykově ul. otevřena pizzerie SUPER PIZZA. 
Odpovědným vedoucím byl Lukáš Khajl (příloha č. 31/17). 

27. července bylo v prostorách po bývalé prodejně instalatérských potřeb v Sedláčkově ul. č. p. 
108 otevřeno rychlé občerstevní Turbo Pizza. Odpovědným vedoucím byl Jan Krejčík (příloha 
č. 32/17). 

V srpnu byla uzavřena cukrárna Blančiny dorty v č. p. 224 v Masarykově ul. V prostorech po 
provozovně Přímý dovoz zboží z EU v Masarykově ul. č. p. 188 bylo v srpnu otevřeno rychlé 
občerstvení Döner Kebab. Odpovědným vedoucím byl Al-Muntaser Bellah Suhel Dawood. Další 
srpnovou novinkou bylo Mount bifé v Kostelní ul. č. p. 43 nabízející kebab, tortilly, hot dog, 
hamburgery ad. 

1. září byla otevřena agenturní kancelář Pojišťovny Generali v Sedláčkově č. p. 108 
v prostorech po bývalé prodejně zdravé výživy. Vedoucím agentury byl Milan Husák. 
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V říjnu otevřela Dobrotárna, dříve v Sedláčkově ul. č. p. 108, nový obchod s vlastní výrobnou 
v novostavbě v Krajní ul. č. p. 2075. 

V prosinci se květinářství Kvítí Dany Noskové přestěhovalo ze Sedláčkovy ul. č. p. 1011 do 
Rybářské ul. č. p. 154 (Na Statku) do prostor po Výtvarné dílně Labyrint. Plochu bývalého květinářství 
v Sedláčkově ul. připojilo sousední Cukrářství U Vocásků k svému prostoru se stolky pro zákazníky. 
V pasáži v Masarykově ul. č. p. 96 byla otevřena kavárna Čelaffé. 

V prosinci bylo také otevřeno studio Jóga DoMa v budově bývalého zdravotního střediska 
v ul. Stankovského č. p. 1643. Lektorkou byla Martina Doubková. 

 
 

VÝSTAVBA 
 

Investiční akce: 
 Výstavba budovy Mateřské školy Sluníčko v ul. J. A. Komenského: 12 738 981,03 Kč, tedy 
celkem 22 090 981,03 Kč (z toho v r. 2016 vynaloženo 9 352 000 Kč). 
 Oprava hřbitovní zdi a kolumbária Městského hřbitova: ADEVITA, s. r. o., Dolní Břežany, 
4 697 937 Kč. 

Rekonstrukce sportovní haly Vikomt (zateplení fasády a střechy, nová vzduchotechnika 
s rekuperací a osvětlení): ADEVITA, s. r. o., Dolní Břežany, 7 792 272 Kč.  

Přechod pro chodce přes Toušeňskou ulici u křižovatky s ul. Zálužskou a Masarykovou: DIS 
Praha, s. r. o., Praha 9,  2 453 555,35 Kč. 

Rekonstrukce sociálního zařízení v hale BIOS: Emity Trade, s. r. o., Praha 3, 7 256 946,57 Kč. 
Výměna 4 jídelních výtahů v Mateřské škole Rumunská, 978 020,13 Kč. 
Obnova blokové kotelny K 360 v ul. Na Stráni: 7 258 596 Kč. 

 
Soukromá výstavba 
V roce 2017 bylo zkolaudováno 5 nových rodinných domů, 1 byt vznikl rekonstrukcí objektu na 

náměstí, 1 byt v starším rodinném domku a 1 byt v novostavbě gastronomické provozovny.  
 
Původní zástavba města:  
 Matěje Červenky č. p. 649 (nový byt) 
 Mstětická č. p. 141, Záluží 
 náměstí 5. května 13 (nový byt) 
 
Nové obytné zóny:  
 Bratří Petišků č. p. 1984 
 K Bílému vrchu č. p. 1721 
 Krajní č. p. 2075 (nový byt) 
 Na Paloučku č. p. 258 
 Polská č. p. 2074 
 Žižkova č. p. 2073 
   
Kolaudace nebytových prostor: 
 Mateřská škola Sluníčko, J. A. Komenského č. p. 2071 
 Plnírna technických plynů, Tovární č. p. 2054 
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BEZPEČNOST 
 

Městská policie 
Sbor měl 11 strážníků včetně velitele, resp. ředitele. 30. září skončil pracovní poměr velitele 

Radka Fedačka a 13. prosince pověřilo Zastupitelstvo města plněním některých úkolů při řízení Městské 
policie Čelákovice ředitele Ing. Ladislava Grabowského s účinností od 14. prosince 2017. 

 Podle veřejnoprávních smluv prováděla Městská policie hlídkovou činnost také v Lázních 
Toušeni, Přerově nad Labem a Mochově. Strážníci sloužili ve 12hodinových směnách (7.00–19.00, 
19.00–7.00), k dispozici měli 2 plně vybavené služební automobily Dacia Logan MCV a Dacia Dokker. 

V r. 2017 strážníci odchytli 80 zvířat, z toho 18 jich předali do smluvního útulku VELAS v Lysé 
nad Labem a většina ostatních byla vrácena svým majitelům. 

Strážnící řešili 815 přestupků (loni 1 275), z toho 134 v dopravě zjištěných radarem, a uložili za 
ně pokuty ve výši 217 900 Kč, z toho 77 700 Kč za přestupky zjištěné radarem. Z parkovacího 
automatu v Sedláčkově ul. bylo získáno 53 383 Kč. Městská policie zpracovala 1 953 podání občanů, 
zadržela 5 osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Ve 241 případech asistovala Policii ČR, 
Hasičskému záchrannému sboru a Zdravotnické záchranné službě, zajišťovala veřejný pořádek a 
bezpečnost osob při společenských a sportovních akcích a při úklidových a údržbových pracích na 
komunikacích. 

Strážníci nasadili 52 prostředků k zabránění odjezdu vozidla. Nalezli rovněž velké množství 
odhozených injekčních stříkaček po uživatelích drog. 

Největšími bezpečnostními riziky v Čelákovicích byly krádeže, poškození motorových vozidel a 
vloupání do nich, vloupání do objektů a poškozování cizí věci, zejm. sprejerství. Občany obtěžovaly 
užívání a výroba psychotropních látek. Počet přestupků proti majetku mírně klesl a Městská policie se 
více věnovala postihování přestupků narušujících veřejný pořádek. Řešila také chování bezdomovců, 
kteří se často dopouštěli krádeží v obchodech a výtržnictví. 

 
Městský kamerový a dohlížecí systém 
Měl 5 zaměstnanců včetně vedoucího Jarmila Pařízka. Policii ČR podal systém 242 a Městské 

policii 227 hlášení. Zaznamenal mj. 26 narušení sběrného dvora Technických služeb.  
 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
Oddělení vyšetřovalo 172 trestných činů (loni 206) s 45% objasněností; pokračoval pokles počtu 

trestných činů od r. 2013. Největší počet trestných činů se týkal krádeží věcí (35), poškozování cizí věci 
(21) a vloupání do objektů (20). Oddělení vyřešilo 358 přestupků v blokovém řízení, z toho 345 
v dopravě, 85 majetkových deliktů a 36 přestupků proti občanskému soužití. 

Vedoucím oddělení byl npor. Bc. Michal Gecko. 
 
Výjezdová jednotka JPO III/2 
Jednotka požární ochrany byla 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 používala 2 cisternové automobilové stříkačky, 1 vozidlo s výsuvným žebříkem, 2 
technická vozidla a motorový člun. V r. 2017 dostala od Hasičského záchranného sboru Středočeského 
kraje darem ojetý vůz Škoda Octavia z HZS Český Brod s výstražným a zvukovým zařízením. Díky 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje koupila 4 izolované přetlakové dýchací přístroje v hodnotě 200 
tis. Kč. 

Jednotka provedla 98 zásahů, z toho u 30 požárů, 18 dopravních nehod a 44x poskytla 
technickou pomoc. Její členové se zúčastnili taktického cvičení ve Mstěticích při simulaci dopravní 
nehody autobusu s cisternou včetně evakuace zraněných osob. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Přehled meteorologických jevů v roce 2017 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 -3,7 -15,7 (11.) +5,2 (12.,13.) 65,0 22,3 22 
únor +2,7 -6,1 (15.) +15,1 (27.) 66,9 21,6 0 
březen +7,8 -2,8 (13.) +22,8 (31.) 136,1 40,7 0 
duben +8,9 -2,0 (21.) +24,4 (10.) 128,8 60,5 0 
květen +15,6 +1,0 (10.) +32,1 (29.) 255,1 25,6 0 
červen +20,1 +8,2 (2.) +35,4 (22.) 291,0 101,5 0 
červenec +20,4 +9,3 (14.) +34,2 (30.) 198,0 89,6 0 
srpen +20,0 +7,3 (23.) +36,8 (1.) 244,7 87,8 0 
září  +13,4 +3,2 (19.) +24,5 (6.) 93,5 33,4 0 
říjen +11,3 +2,3 (9.) +22,5 (16.) 68,2 74,8 0 
listopad +5,5 -1,5 (18.) +14,6 (2.) 36,6 36 0 
prosinec +2,9 -3,3 (26.) +13,1 (31.) 40,4 30,5 6 
Celkem +11,03 – – 1 624,3 624,3 28* 
Celkem 
2016 

+10,45 – – 1 615 623,1 34* 

*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 17 0 0 0 
únor 4 0 0 0 
květen 0 6 2 0 
červen 0 15 5 0 
červenec 0 9 8 0 
srpen 0 12 9 1 
prosinec 1 0 0 0 
Pozn. V březnu, dubnu, září, říjnu a listopadu nebyly tyto dny zaznamenány. 

 
Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2017 
(Ve srovnání s dlouhodobým normálem pro Středočeský kraj.) 
 

Měsíc Teplota: odchylka 
od prům. teploty  

ve °C 

Srážky: odchylka 
od prům. množství   

v mm 
leden -1,7 -9,7 (-30,3 %) 
únor +3,1 -8,4 (-28,0 %) 
březen +4,4 +14,7 (+13,1 %) 
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duben +0,8 +17,5 (+40,7 %) 
květen +2,6 -44,4 (-63,4 %) 
červen +3,8 +26,5 (+35,3 %) 
červenec +2,3 +17,6 (+24,4 %) 
srpen +2,8 +14,8 (+20,3 %) 
září -0,2 -12,6 (-27,4 %) 
říjen +2,7 +38,8 (+107,8 %) 
listopad +2,2 -4,0 (-10,0 %) 
prosinec +3,1 -4,5 (-12,9 %) 
2017 +2,8 +34,3 (+5,8 %) 

 
Rok 2017 byl teplotně nadprůměrný; výrazně teplejší oproti normálu byly únor, březen, červen 

a prosinec. 
Srážkově byl rok také mírně nadprůměrný, výrazně duben a červen, extrémně říjen. Srážkový 

deficit jsme zaznamenali v lednu, únoru, září, výrazný v květnu. 
 

Městská zeleň a čistota města 
Odbor životního prostředí Městského úřadu se soustředil především na údržbu stávajících 

lipových alejí (ul. Čelakovského, Lipová, V Prokopě, Alej Jiřího Wolkera ad.) a javorových alejí (ul. Petra 
Bezruče, Křižíkova ad.). Na údržbové práce vydalo město 1 896 000 Kč. 

Vysazeno bylo kromě 20 stromů nařízených jako kompenzace při povolení kácení také 69 
dalších stromů a desítky keřů, vše v hodnotě 650 tis. Kč, asi v 20 lokalitách po celém městě, a to 
v pestrém druhovém složení: lípa, javor, hloh, akát, okrasná třešeň, buk, jerlín, magnolie, vrba, šeřík, 
kalina, moruše, sakura ad.  

Smýceno bylo 50 stromů na povolení a 9 stromů v režimu havarijního kácení (příloha č. 33/17). 
 
Povodí Labe, státní podnik 
Čelákovický úsek toku byl dlouhý 6 km a sahal od ústí Mlynařice k vodárně v Káraném; zdrž 

čelákovického jezu byla dlouhá 5,713 km. V r. 2017 bylo plavební komorou proplaveno 704 plavidel – 
nejvíce v srpnu (196) a v červenci (171), naopak v únoru nebylo proplaveno žádné plavidlo. Plavební 
odstávka proběhla od 2. do 9. října 2017. 

 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
Zahájení školního roku 2016/2017 v mateřských, základních a středních školách popisují 

následující údaje poskytnuté školami v září 2016: 
 

 MŠ 
Přístavní 

333 

MŠ 
Rumunská 

1477 

MŠ  
J. A. Komen- 
ského 1586 

MŠ 
 Větrníček 
(soukr.) 

MŠ 
Ekolandia 

(soukr.) 

ZŠ 
 J. A. 

Komen-
ského 414 

 

ZŠ 
Kostelní 

457 

ZŠ 
 Větrník 
(soukr.) 

Kapacita 95 200 168 20 25 800 650 100 
Učebny 5 8 7 1  38 27 4 
Třídy 5 8 7 1 2 29 24 3 
Žáků 95 200 168 19 25 692 616 39 
Kapacita 
škol. 

x x x x x 350 210 30 
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družiny 
Příspěvek 
rodičů na 
škol. 
družinu 
měs. 

x x x x x 200 Kč 200 Kč 1 000 
Kč 

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

Příspěvek 
rodičů 
měs. 

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

x x 6 000 
Kč 

 
 ZUŠ 

 Jana Zacha 
Gymnázium SOŠ a SOU 

TOS 
VOŠ a SZŠ 

MILLS 
Kapacita 855 436 2 000 x 
Učebny 21 21 35 9 
Třídy x 10 26 x 
Žáků 855 220 252 352 

 
 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
Kromě 60 dětí ve 3 třídách v budově v Přístavní ul. patřilo k Mateřské škole odloučené 

pracoviště v budově ZŠ J. A. Komenského s 35 dětmi ve 2 třídách (do 31. srpna) a 2 třídy s 49 dětmi 
v Mateřské škole Sluníčko (od 1. září). Pobyt dětí ve školce zpestřily mikulášská a vánoční nadílka, 
karneval při dnu čarodějnic, divadelní představení v Kulturním domě, koncerty v ZUŠ Jana Zacha, 
keramická a dřevíčková dílnička, dětský aerobik a dětská jóga, kroužek grafomotoriky, angličtina, 
rozloučení s budoucími školáky.  

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

Ředitelkou školy s 8 pedagogy byla Jaroslava Dušková. 
 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace 
Nad rámec všedního dne čekaly na děti např. návštěvy výstav hub a zvířat, návštěva Městského 

muzea a Městské knihovny, besedy s hasiči a s policisty, divadelní představení v Kulturním domě, 
plavecký výcvik, vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu. Letošní škola v přírodě se odehrála u 
Zruče nad Sázavou. 

Novinkou roku se stala „čtecí babička“ Alena Šaníková, čerstvá důchodkyně, která každý den 
kromě pátku četla vždy ve 2 odděleních dětem pohádku před odpoledním spaním (příloha č. 34/17). 

Ředitelkou školy s 15 pedagogy byla Dagmar Horáčková. 
 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace 
Děti navštívily mj. Městské muzeum, Městskou knihovnu, poštu, výstavu hub, hasičskou 

zbrojnici, služebnu Policie ČR, Českou televizi; zúčastnily se výtvarné soutěže v rámci výstavy Řemesla 
Polabí X, výtvarné soutěže „Jičín – město pohádky“ a Dopravní soutěže MDDM. Odpoledne si mohly 
vyzkoušet zájmové aktivity – např. dětský aerobik, hru na zobcovou flétnu, jógu pro děti nebo 
angličtinu s rodilým mluvčím. Ve školce se konala hudební, divadelní a klaunská představení, v dubnu 
také setkání s ilustrátorkou knih pro děti Vendulou Hegerovou v rámci dne otevřených dveří. 

Tradičním místem pro školu v přírodě byl hotel U Loubů v Třech Studních na Vysočině. 
Ředitelkou školy s 13 pedagogy byla Hana Henyšová. 
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Mateřská škola Ekolandia, s. r. o. 
Soukromá škola v Jiráskově ul. č. p. 243 se 4 pedagogy měla 10 dětí v běžné třídě a 15 dětí v tzv. 

lesní školce. Nadále pracoval odpolední anglický kroužek. Cena za měsíční pobyt dítěte ve školce činila i 
letos 6 000 Kč, oběd stál 48 Kč. 

Ekolandia zřídila díky dotaci z Operačního programu Zaměstnanost mikrojesle pro aktuálně 
nejvýše 4 děti ve věku od 6 měsíců do 4 let s možností pobytu až 8 hodin denně. Byly otevřeny 
1. dubna 2017 s perspektivou do 30. září 2019. 

Jednatelkami společnosti byly Eva Slaná a Mgr. Jana Bocek Teichertová, ředitelkou školy 
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 
nejen v Čelákovicích, ale také v Praze, Říčanech a Měšicích. 

Součástí společnosti byla Stolovna v pasáži domu U Diamantů v Sedláčkově ul. č. p. 109 
nabízející netradiční, zdravou stravu. Poskytovala obědy také žákům ZŠ Větrník, Gymnázia a obědy s 
bezlepkovou dietou žákům ZŠ Kostelní v počtu asi 50 porcí denně. Školní oběd s dotací stál 53 Kč, bez 
dotace 58 Kč.    

 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
Na konci školního roku měla škola 610 žáků, z toho 377 v 16 třídách 1. stupně a 233 žáků v 10 

třídách 2. stupně. V 7 odděleních školní družiny bylo zapsáno 210 žáků. Z 5. ročníku odešlo 9 žáků na 
víceletá gymnázia. 51 žáků ukončilo povinnou školní docházku a byli přijati na čtyřletá gymnázia (4), 
střední odborné školy (32) a střední odborná učiliště (15).  

Žáci se účastnili 19 vědomostních a sportovních soutěží a v mnoha dosáhli výborných výsledků: 
Účastnili se celostátního kola matematické soutěže Pangea, krajského kola šachového turnaje a Barbora 
Stohrová (9. A), vítězka krajského kola v Ústeckém kraji, se účastnila celostátní přehlídky rusistické 
soutěže ARS POETICA – Puškinův památník (příloha č. 35/17). Žákyně školy dosahují v této soutěži 
velkých úspěchů každý rok také díky práci učitelek Mgr. Lenky Šudové a Mgr. Jitky Peterové.  

Škola uskutečňovala projekt podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I zaměřený na personální podporu, vzdělávání a 
profesní rozvoj pedagogů. Přínosem projektu pro žáky byly čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a 
deskových her a doučování slabších žáků. Škola dostala grant z krajského Programu 2016 „Podpora 
volnočasových aktivit a vzdělávacích aktivit“. Škola pokračovala v aktivitách v rámci akce „Celé Česko 
čte dětem“. 

Ředitelem školy s 37 pedagogy byl Ing. Jiří Kyliánek, zástupkyněmi ředitele Mgr. Ivana Sekyrová 
(statutární zástupce) a Mgr. Pavlína Kučerová, předsedkyní 9členné školské rady byla Mgr. Iveta 
Holečková. 

 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
Školu navštěvovalo 473 žáků v 21 třídách 1. stupně a 216 žáků v 9 třídách 2. stupně, celkem 689 

žáků. Do školní družiny bylo zapsáno 266 dětí v 9 odděleních. Z 5. ročníku odešlo na víceletá gymnázia 
26 žáků, z 71 absolventů 9. ročníku byli 4 přijati na gymnázium, 49 na další typy středních škol a 18 na 
učební obory.   

Nabídka mimoškolních aktivit zahrnovala např. kroužky cizích jazyků, českého jazyka a 
matematiky pro 9. ročník, počítače, sport, zdravotní tělesnou výchovu, ve školní družině kroužek 
vaření, výtvarný, plavecký, počítačový, sportovní ad.  

Ve sportovních soutěžích bylo významné 3. místo v krajském kole duatlonu a četná medailová 
místa ve Večerním běhu městem Čelákovice. František Tichý (7. ročník) byl oceněn 2. místem v soutěži 
„Prostorem a časem 1. světové války“ za práci Příběh mého prapradědečka legionáře Stanislava Salače. 
Soutěž byla vyhlášena Národním pedagogickým muzeem a Knihovnou J. A. Komenského. Učitelé 
tělesné výchovy připravili Školní sportovní ligu, do níž se zapojilo 181 žáků 2. stupně. Během celého 
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školního roku se utkávali ve 20 sportovních disciplínách včetně ringa, jízdy zručnosti na bicyklu a 
střelby ze vzduchovky. 

Škola získala prostředky z projektu EU „Motivace, podpora, úspěch“ pro bezplatnou výuku 
českého jazyka pro žáky-cizince. Spolupracovala s organizacemi Ekoškola, Zelená škola a zapojila se do 
projektu InAirQ (měření kvality ovzduší v učebnách). 

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

Ředitelkou školy s 43 pedagogy byla PaedDr. Alena Pechalová, zástupci ředitelky Mgr. Eva 
Kadlečková a Ing. Vilma Michelčíková. Předsedkyní 9členné školské rady byla PaedDr. Alena 
Keřtofová. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace 
Školu navštěvovalo celkem 855 žáků vzdělávajících se v 4 oborech. 
 

Obor Žáků Z toho 
žáků 

přijatých 

Absolventů Učitelů Školné/měs. 

Hudební 553 53 26 40 240 Kč; 
Studio 200 Kč 

Výtvarný 165 30 11 3 200 Kč 
Taneční 111 8 15 2 180 Kč 
Literárně-dramatický 46 2 3 2 180 Kč 

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

kytarové a akordeonové a oddělení teoretických předmětů). Všechny obory nabízely studium 
v přípravném ročníku (v hudebním oboru pracovalo také Studio pro děti předškolního věku), I. stupeň 
(5 ročníků) a II. stupeň studia (4 ročníky). Ve škole pracovalo 12 kolektivních hudebních těles (školní 
orchestr, klarinetové trio, 3 dechová tria, 2 kytarové soubory, smyčcový soubor, 3 flétnové soubory a 
soubor bicích nástrojů) a 4 pěvecké sbory (Triangl, Trianglíček, Zelenčata a Činelky). Školné se 
meziročně nezvýšilo. Škola měla pobočky v budovách základních škol v Zelenči a v Jirnech. 

Počet „medailí“ z různých kol soutěží je tak veliký, že se tradičně omezíme jen na výsledky z kol 
krajských a ústředních: V Národní soutěži ZUŠ ve hře na klavír získali v krajském kole 1. cenu 
s postupem Alžběta Pádivá, Lucie Latýnová, Klára Urbanová a Robert Latýn, 1. cenu Julie Csatlós, 2. 
cenu Barbora Koukalová, Alžběta Vrtišková, Jáchym Eduard Náhlovský a Věra Vrzáková, 3. cenu Marie 
Kicserová. V ústředním kole se prosadili Alžběta Pádivá – 1. cena, Lucie Latýnová a Klára Urbanová – 
2. cena a Robert Latýn – Čestné uznání 1. stupně. 

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru – sólo přineslo 1. cenu s postupem Tomáši 
Bodlákovi a Claudii Štroblové (Tomáš v ústředním kole získal 3. cenu), 1. cenu Simoně Houdkové a 
Kláře Kobkové a 2. cenu Daliboru Kolínkovi. V komorní hře na kytaru získala shodně 2. cenu tři 
kytarová tria: Eliška Benešová, Matyáš Kořínek a Matouš Sedlák; Adéla Dvořáková, Tomáš Kolář a 
Adam Radikovský; Eliška Benešová, Matyáš Kořínek a Matouš Sedlák. 

V krajském kole Národní soutěže ve hře na smyčcové nástroje získala Zita Csatlós 2. cenu za 
hru na housle. 

Kytarové soutěže PRAGuitarra Clássica se zúčastnili Tomáš Bodlák, Klára Kobková a Claudia 
Štroblová; v klavírní soutěži Karlovarská růžička zvítězily Lucie Latýnová a Alžběta Pádivá – ta si 
odvezla 1. cenu také ze soutěže Pragie Junior Note. 

Dechové trio Aneta Hodaničová, Alena Laudátová a Vladimír Pádivý zvítězilo v mezinárodní 
soutěži v komorní hře Litvínovské dřevohraní. 

Z krajského kola soutěžní přehlídky výtvarného oboru si stříbrné pásmo s postupem odvezli 
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Anežka Svobodová a Kristýna Kasíková a bronzové pásmo Charlotte Hermannová, Matyáš Kořínek a 
Marco Pasqualetti. Barbora Podveská získala čestné uznání v mezinárodní soutěži Lidice 2017. 

Žáci i učitelé se dlouhodobě podíleli na kulturních akcích města, účinkovali na koncertech 
hudebního oddělení a na výchovných koncertech pro školy, v 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 47 pedagogů (27,1 úvazku), z nich 15 na pobočkách. Ředitelkou školy byla 
Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, zástupcem ředitelky Jan Bláha. 
 

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 
Školu navštěvovalo 220 žáků, z toho 13 ve 2 třídách čtyřletého a 207 v 8 třídách osmiletého 

studia. Maturitní zkoušku složilo úspěšně všech 27 absolventů a všichni také podali přihlášku ke studiu 
na vysoké škole. 

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 rámci projektu Edison se uskutečnila týdenní návštěva studentů z Brazílie, Gruzie, Malajsie, 
Indonésie, Jižní Korey a Číny.  

V krajském kole Soutěže v anglickém jazyce, kategorie II B, získala Jarmila Fialová (3. A) 
2. místo, v soutěži „Sapere – vědět, jak žít“ se družstvo ve složení Barbora Hrdá, Anna Špitálská a 
Daniel Kitzberger umístilo v krajském kole na 3. místě, v soutěži Komenský a my se Barbora Trnková 
(4. A) účastnila celostátního finále. Ze sportovních soutěží se v krajském kole Středočeské in-line brusle 
na 2. místě v kategorii juniorek umístila Karolína Drmotová (4. A) a v kategorii starších chlapců zvítězil 
Filip Drábek (6. A). Tým chlapců vyššího gymnázia byl třetí v kategorii IV krajského kola ve florbalu. 

Škola pořádala 9 kroužků a kurzů pro žáky a pro veřejnost (anglický a německý jazyk, tvůrčí 
psaní, přírodovědný kroužek, příprava k přijímacím zkouškám na střední školy, příprava k maturitě 
z chemie a ze zeměpisu). Byla také organizátorem okresních kol 8 vědomostních soutěží. V červenci 
uspořádala týdenní příměstský tábor. 

Ředitelkou školy s 31 pedagogy (16,7 úvazku) 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 měla 257 žáků (z toho 73 v dálkovém studiu) v 26 třídách v 6 učebních oborech, v 12 

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

Studijní obory: Kosmetické služby, Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač, Mechanik 
seřizovač-mechatronik, Sociální činnost, Podnikání, Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Operátor 
skladování, Kadeřník, Nástrojař. Pro obor Ekonomika a podnikání byl tento školní rok poslední, 
protože absolventi obtížně hledali práci. Studenti oboru Kadeřník pracovali ve školní provozovně 
otevřené i veřejnosti. 

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

Nástavbové studium: Podnikání. 
V jarním termínu složilo maturitní zkoušku 15 z 22 maturujících, v podzimním termínu 7 z 12 

maturujících. Závěrečné zkoušky v učebních oborech složilo 19 z 20 žáků.  
Ředitelkou a jednatelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, jednatelem Ing. Karel Šrimpl a 

ředitelkou školy byla Ing. Ivana Němečková. Na škole působilo 27 pedagogů, z toho 18 žen. V čele 
3členné školské rady stála Blanka Šrimplová. Zřizovatelem školy byla firma TOSBOHEMIA, a. s., 
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Tábor. 
 
Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

základní škola a mateřská škola MILLS, s. r. o. 
Na vyšší odborné škole studovalo 208 studentů ve 4 oborech: Diplomovaný zdravotnický 

záchranář (denní studium 17, kombinované studium 58) a pouze v kombinovaném studiu v oborech 
Diplomovaný farmaceutický asistent (57), Diplomovaný zdravotní laborant (24) a Sociální práce (52). 
Absolutorium složilo 16 záchranářů, 8 farmaceutických asistentů a 15 studentů oboru Sociální práce. 12 
absolventů u absolutoria neprospělo. 

Budoucí záchranáři se zúčastnili lanového kurzu u horské služby a zásahu u simulované 
autonehody a simulovaného teroristického útoku na pražské metro. Průběh tradičního „Dne pro 
záchranu života“ je zachycen v zápise za květen. 

V rámci celoživotního vzdělávání nabízela škola masérský kurz, kurz práce na PC a kurz 
přípravy léčivých látek. Pro příští školní rok získala akreditaci pro kurz asistenta pedagoga.  

Střední škola nabízela v dálkovém studiu obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, letos s 144 
studenty, z nichž 52 složilo maturitní zkoušku a 5 neprospělo. Na vyšší odborné a na střední škole 
pracovalo 72 pedagogů. 

Školné se pohybovalo mezi 1 700 do 2 300 Kč/měs. podle typu a stupně vzdělávání; ve 
srovnání s minulým rokem bylo nižší. 

Základní škola nabízela výuku angličtiny od 1. ročníku, vyšší počet hodin tělesné výchovy, 
moderní metody výuky, centra aktivit ad., dramatický kroužek, sboreček a čtenářský klub. Jejím cílem 
bylo především učit děti přemýšlet, spolupracovat, hodnotit a prezentovat svou práci. O 37 žáků se 
staralo 5 pedagogů, výuka probíhala formou malotřídky – 1 třída pro 1. ročník (7 žáků), 1 třída pro 2.–
3. ročník (6 a 10 žáků) a 1 třída pro 4.–5. ročník (9 a 5 žáků). 4 žáci 5. ročníku byli přijati na víceletá 
gymnázia. 2 žáci uspěli v literární soutěži Macharův Brandýs, a to Otakar Burdil z 3. ročníku (2. místo) a 
Anežka Nová z 4. ročníku (1. místo). Školné činilo 6 000 Kč/měs.  

Vedení školy tvořily: PaedDr. Monika Volsich Montfortová, jednatelka a ředitelka školy, PaedDr. 
Michaela Myšková, jednatelka a zástupkyně ředitelky, a Ing. Marika Götzl, jednatelka, se zaměřením na 
finance a marketing. 

 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
Zájemci pracovali v 70 celoročních zájmových útvarech: 25 sportovních, 17 výtvarných a 

řemeslných, 19 tanečních, polytechnických, estetických a jazykových. 9 zájmových útvarů se věnovalo 
relaxačním činnostem  a preventivním aktivitám (jeden z nově otevřených byl určen pro mentálně 
handicapované). Novinkou školního roku byla fotbalová přípravka. Na začátku školního roku 2016/17 
v nich bylo zapsáno 752 účastníků, z toho 610 školáků a 132 předškoláků a dospělých. 

Dům pořádal okresní a krajská kola 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 (Masopust, Řemesla Polabí, Velikonoce, čarodějnice, 
Den dětí, Večerní běh, advent ad.). 

Tradičně bohatá byla nabídka zimních i letních táborů: O jarních prázdninách se konal lyžařský 
tábor ve Strážném v Krkonoších a turistický v Sedloňově v Orlických horách, divadelní příměstský 
tábor s Lucií Třešňákovou, v létě 3 turnusy táborů v Miličíně, dále ve Vojtově Mlýně na Rakovnicku, 
v Kitenu na bulharském pobřeží Černého moře, u Velkého ostrého rybníka u Blatné a pro turistický 
oddíl Mědvědi v Čestíně. Doplnil je příměstský tábor Robinson s Lucií Třešňákovou.  

Taneční skupiny získaly medaile na mnoha středočeských soutěžích. 1. místo získala skupina A 
JE TO na Dancefonii v Poděbradech. 

Ředitelkou MDDM byla do 31. července 2017 Ing. Alena Rozhonová, od 1. sprna 2017 
Naděžda Pokorná (příloha č. 36/17). 
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CMC Graduate School of  Business, o. p. s. 
V rámci otevřených kurzů pro veřejnost se uskutečnily programy Finanční analýzy, Sebeřízení, 

Snižování nákladů a rekvalifikační program Manažerské desatero akreditovaný Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Jinou oblastí činnosti byla manažerská setkání na různá témata v rámci „Zóny 
inspirací pro každodenní manažerskou praxi“. 

Jako výhradní zástupce Světového ekonomického fóra v České republice se škola podílela na 
dotazníkovém šetření 7 000 podnikatelských subjektů v ČR zjišťujícím jejich konkurenceschopnost. 

V říjnu škola zorganizovala konferenci „Konkurenceschopnost ČR 2017 – Smart Region/Smart 
City“ za účasti mj. ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a ministryně pro místní rozvoj Karly 
Šlechtové. 

Škola vyhrála výběrové řízení na vedení projektu „Dynamická inkluze“ v letech 2017–2020, 
připraveného pro školení učitelů základních škol Ústeckého, Středočeského a Zlínského kraje. Nabízela 
také jazykové kurzy DynEd založené na intuitivním učení, jež by mělo umožnit rychlejší zvládání 
angličtiny.  

Škola dlouhodobě 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, předsedou správní rady byl Ing. Libor Witassek, 
MBA. 

 
 

KULTURA 
 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace 
V knihovně se za rok uskutečnilo 80 020 výpůjček, z toho 5 837 časopisů a 578 zvukových 

nosičů a 20 089 svazků dětské literatury. 2 654 svazků bylo půjčeno na pobočkách. Knihovna 
vyhověla 8 036 požadavkům na rezervaci, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby dostala 262 
svazků z jiných knihoven a 55 svazků půjčila. 

Na konci roku měl fond 69 697 knihovních jednotek, z toho 267 zvukových dokumentů. Do 
evidence bylo zapsáno 2 496 nových jednotek a vyřazeno 919 jednotek. Beletrie tvořila 46 %, naučná 
literatura 28 %, beletrie pro mládež 18 % a naučná literatura pro mládež 8 % fondu. Knihovna 
odebírala 55 titulů časopisů v 60 výtiscích. V depozitáři v Obecním domě uchovávala 11 316 svazků 
knih a starší ročníky časopisů. 

Knihovna evidovala 2 385 čtenářů, z toho 853 dětí do 15 let. Návštívilo ji  51 999 uživatelů, 
z toho 27 563 kvůli výpůjčce, 19 463 k využití on-line služeb a 4 973 návštěvníků přišlo na 207 
kulturních a vzdělávacích akcí, z toho na 183 dětských (besedy o knihách, autorech a ilustrátorech), 
jichž se účastnily také školy z Mochova, Nehvizd, Lázní Toušeně a Českého Brodu. 51 čtenářů 
navštívilo pobočky v Sedlčánkách a V Prokopě 766x. 

On-line katalog zaznamenal 26 495 vstupů, 4 368x vstoupili čtenáři do svého osobního 
čtenářského konta kvůli prodloužení doby výpůjčky, rezervaci knih apod. 

V říjnu knihovna otevřela v pobočce v Sedlčánkách dětské oddělení a prodloužila její výpůjční 
dobu, návštěvníkům poskytla počítač s internetem a wi-fi signál ve spolupráci se spolkem czela.net. 

Knihovna byla členem SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR), Sekce veřejných 
knihoven, Klubu dětských knihoven a SKAT (Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius). I letos 
se účastnila soutěže „Kamarádka knihovna“ o nejlepší dětské oddělení knhovny v ČR. 

Do souborného katalogu ČR bylo ke konci r. 2017 vloženo celkem 5 735 záznamů, z toho 76 
unikátních, tj. 76 svazků vlastní pouze tato knihovna. 

V knihovně pracovalo 9 odborných pracovnic (7,95 úvazku). Ředitelkou knihovny byla Soňa 
Husáriková (příloha č. 37/17). 
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Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace 
Muzeum sídlilo ve tvrzi, kde byly umístěny stálé expozice (archeologická, historická a 

přírodovědná), odborná pracoviště a výstavní síň, a v Rybářské ul. č. p. 156 s archeologickou laboratoří 
a dalšími depozitáři. 

Muzeum provádělo archeologický výzkum na katastrech 17 měst, městysů a obcí a sbírkové 
předměty získávalo převážně z katastrálních území 16 měst, městysů a obcí (seznamy viz v zápise za r. 
2016). 

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 126 162 a v přírodovědné podsbírce 106 201 evidenčních čísel, 
Archeologická sbírka Městského muzea obsahovala 318 393 evidenčních čísel. Muzeum pokračovalo ve 
zpracovávání starších archeologických nálezů pokud možno do podoby nálezových zpráv, a tím 
vyrovnávalo závazky z minulosti.  

V rámci přípravy nové stálé expozice muzea navázaly na stavebně historický průzkum muzea 
přípravy projektu rekonstrukce tvrze. V prosinci byla zahájena rekonstrukce archeologických 
depozitářů. 

1. dubna zahájilo ve vstupní místnosti svou činnost turistické informační centrum. Od dubna 
do prosince ho vyhledalo 4 953 návštěvníků, nejméně v listopadu (352), nejvíce v červenci (994). 

Muzeum vydalo v r. 2017 publikaci „Čelákovice na pohlednicích 19. a 20. století. Výběr ze 
sbírek Městského muzea v Čelákovicích a soukromých sběratelů“. 

Muzeum sledovalo 156 staveb, v 8 případech byl po narušení archeologických památek 
proveden záchranný archeologický průzkum. Při hloubení prostoru pro zahradní bazén v Lázních 
Toušeni byla odkryta pravěká spižírna. 

Muzeum připravilo 16 výstav včetně 2 zahájených v r. 2016 a 2 přesahujících do r. 2018. 9 
výstav využilo muzejní sbírky. 6 vernisáží se účastnilo 396 osob. V r. 2017 zavítalo do muzea celkem 
5 093 návštěvníků. Základní vstupné do expozic činilo 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné vstupné 60 Kč; 
školy platily 20 Kč za žáka při doprovodném muzejním programu. Vstupu zdarma využívaly místní 
školy, pokud jejich návštěva nebyla doplněna doprovodným muzejním programem, dále hosté vernisáží, 
návštěvníci Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti, zahájení adventu a menších výstav pořádaných 
v infocentru. 

Muzeum připravilo v budově Obecního úřadu v Květnici dlouhodobou výstavu Archeologie 
pod vaším domem. 

Tradičně poskytovalo muzeum své slavnostní prostory k vyřazení absolventů VOŠ a SZŠ 
MILLS, s. r. o., a k předání vysvědčení žákům 9. ročníku ZŠ Kostelní. 

Ředitelem muzea, v němž pracovalo 12 zaměstnanců (10,35 úvazku), byl Mgr. David Eisner. 
 

Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace 
V Kulturním domě se konalo 16 plesů, 15 koncertů, 13 externích divadelních představení, 15 

dětských představení, vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, diskotéky, taneční 
kurzy, taneční soutěž Čelákovická duběnka, zasedání Zastupitelstva města a různé komerční akce. 
Celkem 173 akcí se zúčastnilo 30 590 návštěvníků. 

Pod hlavičku Kulturního domu patřil Divadelní soubor J. K. Tyl a hudební soubor Veselinka. 
Stálými nájemci prostor byly firmy Taverna Athény, Textil Vaňous, Autoškola Báša, Matthew Moistner 
– výuka angličtiny a Helen Doron Early English – výuka angličtiny. 

Dramaturgie Kulturního domu pokračovala v dlouhodobém záměru nabízet bohatý program 
pro všechny věkové a zájmové skupiny. K nejúspěšnějším divadelním představením patřily „Shirley 
Valentine“ se Simonou Stašovou, „Kutloch aneb I muži mají své dny“ s Bohumilem Kleplem a 
„Deštivé dny“ s Richardem Krajčem. Se svými pořady vystoupili Jiřina Bohdalová, Miroslav Donutil, 
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Karel Šíp, Michal Horáček a Eva Hrušková s Janem Přeučilem. 
Také koncerty představily hvězdy první velikosti – Jakuba Smolíka, Vladmíra Mišíka, Vladimíra 

Mertu, Nezmary, Lenku Filipovou. Rockovou scénu reprezentovaly kapely Horkýže slíže a trojkoncert 
UDG, 05 a Radeček a Pokáč. 

Ředitelem Kulturního domu byl Mgr. Tomáš Staněk (příloha č. 38 a, b/17). 
 
Divadelní soubor J. K. Tyl 
Soubor sehrál 8 představení pohádky „O princezně Majolence“, a to v Čelákovicích, Lázních 

Toušeni, Vlastibořicích, na přehlídce „Modrý kocour“ v Turnově a na přehlídce „Dospělí dětem“ 
v Havlíčkově Brodě – zde soubor získal ocenění za nápadité zapojení loutek do hry. V listopadu sehrál 
v Kulturním domě v Čelákovicích po 2 letech a přeobsazení hru „Sněhová královna“.  

Režii a dramatizaci textů měla na starosti Božena Vítovcová. V budově Kulturního domu byl 
umístěn sklad kostýmů a kulis. Herci souboru se dlouhodobě podílejí na loutkových představeních 
v ZUŠ Jana Zacha. Vedoucím souboru průměrně s 13 herci (počet kolísal s ohledem na přechod herců 
ze ZUŠ na studia a do zaměstnání) byl Pavel Wieser. 

 
 

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 kurzy plavání dětí do 4 let, pro děti 5–15 let a kurz vodního póla. Pro 
veřejnost byl otevřen denně kromě čtvrtka, celkem 39,5 hodiny týdně. 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 (tyto ceny byly shodné s cenami z r. 2016). Pokračoval úspěšný trend růstu 
příjmů, a to na 5 775 000 Kč (o 19 % více než loni), na němž se podílelo nejen vstupné a cena 
pronájmu, ale také vlastní činnost – školní plavecký výcvik, plavecké kurzy, příměstský tábor, prodej 
plaveckých pomůcek. Novinkou roku byl vlastní plavecký oddíl, jenž plaval 2x týdně po 60 minutách 
s trenéry Janem Waltrem a Alenou Doušovou. 

Na dětská hřiště U Hájku, V Prokopě, v Sedlčánkách a u Penny Marketu byly umístěny dvojice 
venkovních fitness strojů za 280 tis. Kč; náklady města byly sníženy díky Nadačnímu fondu zdravého 
životního stylu (příspěvek 80 tis. Kč) a sponzorům (75 tis. Kč). 

Čelákovická sportovní uspořádala 2. ročník sportovního příměstského tábora se 4 turnusy po 5 
dnech za 2 400 Kč. 130 dětí si vyzkoušelo plavání, fotbal, atletické disciplíny, basketbal a florbal. 

Velkou rekonstrukcí prošly sportovní hala Vikomt (výměna stěn a střechy, nová 
vzduchotechnika s rekuperací a osvětlení) a hřiště Na Nábřeží, jež dostalo polyuretanový povrch, nové 
basketbalové koše, ochranné sítě a fotbalové branky.  

Ředitelem příspěvkové organizace byl Ing. Petr Bambas. 
 
Členská základna některých sportovních klubů k 31. 12. 2017: 

 
 do 19 let dospělí celkem 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 27 73 100 
Basketbal Čelákovice, spolek 78 39 117 
Czela Obstacle Team, z. s. 24 83 107 
„Občanské sdružení míčových 
kouzelníků“, spolek  19 19 
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Orka Florbal, z. s. 369 68 437 
Patriot Čelákovice, spolek 28 46 74 
SK karate Dragon Čelákovice, z. s. 186 13 199 
SK UNION Čelákovice, z. s. 146 129 275 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 121 2 123 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. 314 270 584 
     atletika 196 12 208 
     badminton 12 1 13 
     box 1 8 9 
     kopaná 41 4 45 
     kulturistika 5 44 49 
     nohejbal 17 40 57 
     volnočasový a rekreační sport 4 51 55 
     stolní tenis 15 15 30 
     šachy 33 13 46 
     turistika 1 62 63 
     volejbal 0 11 11 
Tenisový klub Čelákovice, spolek 111 104 215 
Volejbalový sportovní club Čelákovice,  
z. s. 99 97 196 

 
 

 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
Na Mistrovství ČR Formula Future získali v kategorii M 1 Daniel Pařez 1. místo, v kategorii 

M 4 (14–15 let) Ondřej Jetel bronz a v kategorii M 5 (16–18 let) Matěj Petržel zlato a Milan Chyba 
bronz. Mistrovství světa v paralelním slalomu přineslo Danielu Pařezovi 3. místo. 

Ve vodáckém víceboji získalo družstvo juniorek Krindy Pindy 2. místo a družstvo žáků Bílí tygři 
1. místo v Českém poháru. Obě družstva zvítězila v rámci Mistrovství ČR. 

Potápěči absolvovali letní expedici na Liparské ostrovy v Tyrhénském moři. 
Předsedkyní klubu byla Veronika Pařezová. 
 
Basketbal Čelákovice, spolek 
Spolek se zaměřoval na práci s nejmenšími dětmi. Letos byly hlavní tréninkovou skupinou děti 

od 5 do 11 let.  
13. května se konal 1. ročník turnaje 3 x 3 – „Máj, tak prostě hraj“ (basketbal na 1 koš) 

v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského.  
Družstvo žen obsadilo 7. místo v krajském poháru. 
Předsedkyní spolku byla Michaela Uhrová. 
 
Spolek míčových kouzelníků 
Spolek uspořádal na volejbalových kurtech Na Nábřeží volejbalový turnaj trojic (účast 28), 

beachvolejbalový turnaj (26 týmů) a nohejbalové turnaje dvojic (účast 22) a trojic (účast 24), dále dětský 
den pro 200 dětí. 

Předsedou spolku s 19 členy byl Daniel Nejman.  
 
Czela Obstacle Team, z. s. (SRTG Čelákovice)  
Spolek sdružoval a trénoval zájemce o extrémní překážkové závody. Letos vybojovali jeho 

členové 2. místo na Spartan Race Super Krinyca v Polsku v kategorii Open. 
Předsedou spolku a jedním z trenérů byl Jan Pfeffer. 
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Orka florbal, z. s. 
Družstvo mužů A dosáhlo na 7. místo v 3. nejvyšší soutěži, Národní lize. Družstvo mužů B 

obsadilo 10. místo v Pražské a středočeské lize mužů, skupině B. Junioři vyhráli 2. ligu juniorů, dorost 
byl pátý v 2. lize dorostenců.  

Předsedou klubu byl Michal Novotný.  
 
Patriot Čelákovice, spolek 
Předsedou výkonného výboru spolku, jenž sdružoval badmintonový a plavecký oddíl, byl 

Tomáš Klíma. 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
24.–26. listopadu se poprvé v České republice konala nejvyšší evropská soutěž European 

Shokotan Championships. Mistrovské tituly v ní získali Daniel Brejcha, Denisa Brejchová a Vladimír 
Fafek. Na Mistrovství ČR FSKA v České Lípě získal oddíl 48 medailí, z toho 22 zlatých, v kategoriích 
kata individuál, kata duo a kata team, a stal se tak nejúspěšnějším klubem mistrovství. V r. 2017 si z 24 
národních a mezinárodních soutěží přivezl 85 zlatých, 43 stříbrných a 62 bronzových medailí. 
Nejcennějších bylo 29 medailí z Mistrovství Evropy. 

Předsedou klubu byl Martin Brejcha. 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 
Sezonu 2016/17 ukončil A-tým na 7. místě ve Středočeské I. A třídě, skupině B (16 týmů), 

s bilancí 15 – 3 – 12, skóre 73:59 a 49 body. V jarní části byl nejúspěšnějším střelcem Jan Kadeřábek – 9 
branek. Dorost trenéra Petra Kujala získal 9. místo v I. A třídě, starší žáci trénovaní Radkem Skuhravým 
st. byli v krajském přeboru třináctí a mladší žáci si už v předposledním kole zajistili titul Přeborník 
Středočeského kraje s náskokem 6 bodů před Vlašimí. Tým trénovaný Radkem Skuhravým ml. a 
Antonínem Lopatářem získal 94 bodů a vstřelil 173 branek, z toho Antonín Lopatář ml. 51 a Jakub 
Lopatář 44. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s.  

 Nela Vohradská zvítězila na Mistrovství ČR v Soutěžním Aerobiku Master Class v kategorii žen. 
V kategorii 11–13 let získala Veronika Hylmarová ve všech závodech zlato a Klára Havránková s jednou 
výjimkou také. Anna Špitálská se v kategorii 14–16 let zúčastnila všech závodů a vždy zvítězila. Druhým 
ročníkem pokračoval zdařilý projekt Děti na startu podporující všeobecnou pohybovou přípravu 4–
9letých dětí. Ve školním roce 2016/17 se ho účastnilo 22 dětí. 
 Předsedkyní spolku byla Vlaďka Barešová.  

 
Sportovně střelecký klub Čelákovice, z. s. 
V květnovém klubovém závodě, 7. ročníku Memoriálu Mirka Henyše (střelba na 25 m 

malorážovou a velkorážovou pistolí, střelba malorážovou puškou a střelba na kovové terče), získali 
první tři místa Zdeněk Schütz, Pavel Dadák a Karel Švarcbek. V druhém klubovém závodě, Říjnové 
blýskavici, jež zahrnovala mj. střelbu z velkorážové pušky v kombinaci mířené a rychlé střelby na 50 m, 
se na 1.–3. místě objevili Pavel Dadák, Jiří Novotný a Otakar Dadák. Dlouhodobá klubová soutěž, letos 
ve střelbě z malorážové a velkorážové pistole, přinesla vítězství Zdeňku Schützovi, 2. a 3. místo Pavlu 
Dadákovi a Stanislavu Krejcárkovi. 

V závodech Asociace sportovní dynamické střelby reprezentoval Pavel Dadák, jenž v kategorii 
Senior získal titul Mistra ČR v divizi Classic. V zářijovém Memoriálu št.stržm. Klicpery ve Staré Lysé 
zvítězilo družstvo ve složení Pavel Dadák, Otakar Dadák, Martin Jambor a Zdeněk Schütz před dalšími 
44 družstvy.  
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Pro školení, výcvik a soutěže si střelnici najímaly LEX – sdružení na ochranu práv majitelů 
zbraní, Asociace westernových střelců a Rota Aktivních záloh Armády ČR. 

Střelecký kroužek MDDM s 20 dětmi vedli Roman a Václav Vanišovi. Děti střílely ze 
vzduchových zbraní, pokročilejší z malorážových. 

Byla vybudována nová podlaha na 50m střelnici. Ani letos nebyl vyřešen komplikovaný vztah 
k majiteli pozemků ZPA Pečky, jenž usiloval o zrušení střelnice.  

Předsedou klubu s 39 členy a 9 čekateli byl  Ing. Pavel Dadák (příloha č. 39/17). 
 
 TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
 Předsedou jednoty byl Ing. Jaroslav Ryneš. 
 
 Oddíl atletiky 
 Výškařky Caroline Grygarová a Barbora Mikešová závodily za Slavoj Stará Boleslav. V krajském 
přeboru družstev B byly ženy druhé a muži čtvrtí. 

Oddíl nemá v Čelákovicích tréninkové zázemí. 
 
Oddíl nohejbalu 
A-tým mužů hrající extraligu porazil v play-off  Modřice a skončil třetí za Vsetínem a 

Čakovicemi. V týmu se v sezoně vystřídali Martin Flekač, Radek Šafr, Ján Kilík, Vojtěch Holas, Lukáš 
Souček, Michal Bareš, Michal Kolenský, Michal Doucek, Martin Spilka a Jan Kaděra. Ženy získaly 4. 
místo v 1. lize žen. 

V letním Šacung Cup se mužům nedařilo, ve čtvrtfinále podlehli Modřicím. 
Na Mistrovství ČR trojic získali 2. místo Ján Kilík, Vojtěch Holas a Michal Kolenský a 3. místo 

Lukáš Souček, Michal Bareš a Michal Doucek. Na Mistrovství světa juniorů trojic byl Lukáš Souček 
členem vítězné trojice. 

3.–4. června se v Čelákovicích konalo Mistrovství ČR starších žáků v nohejbalu dvojic a trojic. 
Ve dvojicích se A-tým dostal do čtvrtfinále (Petr Nesládek, Daniel Matura) a v trojkách rovněž (Tomáš 
Löffelmann, Daniel Matura, Tobiáš Matura). 

V mezinárodním turnaji „Poslední smeč“, obhájili 3. místo mezi 25 družstvy Martin Spilka, 
Radek Šafr a Martin Flekač. 

Oddíl stál u zrodu mezinárodního projektu na podporu sportu Working2gether zaměřeného na 
přibližování a vzájemné porovnávání nohejbalu a korejského jokgu. Jihokorejští hráči navštívili 
Čelákovice v dubnu, květnu, srpnu, říjnu a listopadu, čelákovičtí hráči v doprovodu starosty a 
místostarosty II přijeli do Korejské republiky v listopadu. Nohejbalisté se zúčastnili několika turnajů 
hraných podle pravidel jokgu. 

Předsedou oddílu byl Martin Spilka. Michal Doucek se stal trenérem juniorské reprezentace ČR. 
 
Oddíl turistiky 
Oddíl byl tradičním organizátorem místních pochodů Tříkrálový pochod a Jarní přírodou. 
V 38 sobotách vyráželi turisté na pochody; do programu nově zařadili např. Branické a 

Podolské skály, Švýcarské stopy nebo Středočeskou 50. Každoroční týden společné letní dovolené 
prožili letos v počtu čtyřiceti v Prachaticích a došli do Volar, Husince, k Soumarskému mostu a do 
Černého Kříže. 

Závěr roku, 30. prosinec, patřil opět opékání buřtů v Braniborské jeskyni.  
Oddíl měl 58 členů, z toho 40 žen, 49 členů bylo seniory. Předsedou oddílu byl František 

Musílek (příloha č. 40/17). 
 
Oddíl stolního tenisu 
Měl 4 týmy; A-tým vyhrál Krajskou soutěž 2. třídy, skupinu B. Úspěšnými juniory v divizi 

Středočeského kraje byli Daniel Paál a Jakub Šnajdr. 
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Předsedou oddílu byl Ing. Karel Matouš. 
 

 Oddíl šachu 
A-družstvo zvítězilo v regionálním přeboru družstev Středočeského kraje bez jediné prohry a 

po roce se vrátilo do krajské soutěže. Žák Tomáš Sedmihradský se účastnil Mistrovství ČR. V turnaji o 
pohár starosty města Čelákovic 9. prosince 2017 zvítězili Daniel Kubíček (mladší žáci) a Lukáš Janda 
(starší žáci). 

Předsedou oddílu byl Ing. Petr Kopecký. 
 

Tenisový klub Čelákovice, spolek 
Areál na nábřeží u Labe měl 6 antukových dvorů, tréninkovou zeď, kurt pro malé tenisty a 

klubovnu se sociálním zázemím. V zimě se na 1. a 2. kurtu hrálo v nafukovací hale. 
Starší žáci se na 4. místě udrželi v I. třídě krajské soutěže, dorost postoupil do II. třídy krajské 

soutěže a dospělí postoupili do I. třídy krajské soutěže. Z výrazných individualit mezi staršími žáky 
jmenujme Štěpána Fišera (8 turnajů; 1 vítězství v singlu a 2 ve čtyřhře na krajských turnajích), Vanessu 
Hozmanovou (33 turnajů; 2 vítězství v singlu a 5 ve čtyřhře) a Dominika Hozmana (27 turnajů; 5 
vítězství v singlu). 

Tradičního sportovního tábora s manželi Michelčíkovými a trenérkou Barborou Sukovou se 
účastnilo přes 70 dětí. 

Klub uspořádal 3 krajské turnaje mládeže (přes 150 hráčů), okresní přebory mladších žáků a 
dorostu a republikový turnaj dorostu kategorie B.  

Klub měl 215 členů, z toho 111 mladých do 19 let. Tenisovou školičku začalo na podzim 
navštěvovat 53 dětí předškolního věku, z loňské školičky vydrželo u tenisu 9 dětí.  

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
Muži i ženy obsadili v Krajském přeboru II. třídy shodně 3. místa, juniorky byly v Krajském 

poháru sedmé. Klub poskytoval svůj areál Na Nábřeží bezplatně 5 místním školám k výuce tělesné 
výchovy. 

Předsedou clubu byl Ing. Pavel Stuchlík.  
 

Městská sauna 
Saunu provozovala Kylpylä, s. r. o., Kolín. Provozní doba se v průběhu sezony měnila. Vstupné 

bylo od září stanoveno na 175 Kč pro dospělého a 135 Kč pro děti, občany se ZTP a seniory. Pro 
některé dny byly připraveny tzv. saunové ceremoniály, kdy „saunamistr“ používal hudbu, světelné efekty 
a přírodní éterické oleje spolu s ovíváním ručníky k umocnění příjemného pocitu ze saunování.    

 
Jachtklub Lázně Toušeň 
Pod hlavičkou klubu závodil čelákovický jachtař Jiří Parůžek ve dvojposádkové třídě Fireball 

s Jakubem Košvicou z TJ Lodní sporty Brno. V Memoriálu Josefa Šenkýře na Orlíku 24.–25. června, 
závodě Českého poháru, jel s Vojtěchem Lamblem z YC Neratovice a byl prvníz 26 posádek. 
S Jakubem Košvicou zvítězil v závodě Českého poháru „Vítr a slunce“ na Lipně 5.–9. července 
započítaného do Mistrovství ČR stejně jako v závodě Poháru ČR „Modrý Hrozen“ na Nových Mlýnech 
22.–23. září. Celkově v Poháru ČR obhájili 2. místo. 

Kvůli bezvětří při závodě na Nechranické přehradě 28. září–1. října nemohlo být uzavřeno 
Mistrovství ČR, a proto zůstala dvojice jachtařů úřadujícími mistry ČR po vítězství v loňském roce. 

Posádka zaznamenala úspěch i v zahraničí. Na Mistrovství Evropy v Lyme Regiss ve Velké 
Británii 18.–25. srpna dojela na 14. místě z 85 lodí, a dokonce byla druhou nejúspěšnější českou lodí. 
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Lukostřelba 3 D  
Karolína Ostenová zvítězila v Českém poháru chlapců i dívek do 12 let i v Nord Cup 

v Rakousku. Na Mistrovství Evropy v Attergau v Rakousku byla druhá v kategorii žáků do 15 let. 
 
 

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ 
 
ANO 2011 
Předsedou místní organizace se 7 členy byl Martin Rych. Na kandidátce hnutí byli do 

Zastupitelstva města zvoleni 3 zastupitelé, jeden z nich byl členem hnutí. 
 
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 a v dozorčí radě společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o. 

Předsedkyní městské organizace byla RNDr. Veronika Knobová. 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Společenské akce městské organizace viz v měsíčních zápisech (oslava MDŽ, Svátku práce, 

osvobození aj.). Měla 44 členů, spolupracovala s krajskou radou Levicového klubu žen. Za volební 
stranu KSČM pracovala v Zastupitelstvu města 1 zastupitelka. 2 členové městské organizace byli členy 
okresního výboru a předseda městské organizace Vladimír Duník byl členem výkonného výboru 
okresního výboru (příloha č. 41/17). 

 
Občanská demokratická strana 
Místní sdružení ODS mělo na konci roku 16 členů, z toho 4 ženy. Na kandidátce této strany 

bylo do Zastupitelstva města zvoleno 11 zastupitelů, z nichž bylo 5 členy strany. Připravilo návštěvu 
kandidáta na funkci prezidenta republiky Ing. Mirka Topolánka 16. prosince. 

Předsedou rady místního sdružení byl Ing. Josef  Pátek. Ten obhájil na listopadovém oblastním 
sněmu funkci místopředsedy Oblastního sdružení ODS Praha-východ. Ing. Kateřina Znojilová byla 
členkou rozhodčí komise Regionálního sdružení ODS Středočeský kraj (příloha č. 42/17). 

 
TOP 09 
Městská organizace spolupořádala 7. října „TOP vinobraní s burčákem“ Na Statku za účasti 

členů celostátního vedení strany včetně tehdejšího předsedy Miroslava Kalouska. 
Předsedou městské organizace s 10 členy byl Tomáš Janák (zároveň místopředseda regionální 

organizace Praha-východ). 
 
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 (bohoslužba v neděli od 8:00), Nehvizdech 
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(v neděli od 11:00), Přerově nad Labem (v sobotu od 18:30), Semicích, Vykáni a Vyšehořovicích. 
K farnosti patřily také obce Horoušany a Káraný. 

Farnost podporovala 3 děti v rámci programu Adopce na dálku. 16.–20. srpna se v rámci 
programu „Letní prázdniny 2017 ve farnosti“ usukutečnilo Dřevařské sympozium. Na farní zahradě 
mohli příchozí sledovat vznik 4 soch Panny Marie rukama 4 sochařů (příloha č. 43/17). 

K  1. říjnu byl z místa adminisrátora odvolán R.D. JCLic. Mgr. Mikuláš Uličný, MBA (ve funkci 
od 1. listopadu 2014), podle názoru některých farníků na základě pomluv (příloha č. 44/17). Poté 
farnost spravoval okrskový vikář vikariátu Stará Boleslav R. D. Libor Bulín a k 1. listopadu 2017 byl 
administrátorem farnosti jmenován ThLic. Sebastian Piotr Kopeć, OFMConv. 

 
Církev československá husitská 
V Husově sboru se konalo 52 bohoslužeb, 9 pobožností a 5 pohřbů. 
Sbor se účastnil ekumenického života místních křesťanských církví (Světový den modliteb, Noc 

kostelů, soutěž ve znalostech bible). 13. ledna se v Husově sboru konalo shromáždění k Aliančnímu 
týdnu modliteb. 5.–8. května se sestry Poloprutská a Špaková podílely na organizaci mezinárodní 
konference v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze k 500. výročí vystoupení Martina Luthera. Sestry 
byly členkami předsednictva Ekumenického fóra křesťanských žen. Sestra Poloprutská se 21.–25. srpna 
účastnila mezinárodní konference Mezinárodního ekumenického sdružení (IEF) k Lutherovu výročí ve 
Wittenbergu. 

Sbor uspořádal v červenci 5denní farní tábor na témata Mojžíš, Martin Luther a žalm 150. 
Účastnilo se ho 13–19 dětí a 4–7 dospělých. Vánoční betlém byl přístupný veřejnosti od 24. do 31. 
prosince. Výstavy, koncerty a další společenské akce jsou popsány v měsíčních zápisech. 

Po loňské opravě západní fasády bylo letos opraveno severní průčelí s věží a ošetřeny dřevěné 
kostrukce a oplechování, také díky dárcům. V květnu byly opraveny varhany; v Husově sboru cvičí 3 
studentky varhanních kurzů. 

Náboženská obec sdružovala 160 dospělých a 20 dětí. Farářkou sboru byla Ing. Miroslava 
Poloprutská, DiS., pastorační asistentkou Anna Radová, DiS., předsedkyní rady starších Libuše 
Bartošová (příloha č. 45/17). 

 
Církev bratrská 
Nedělní bohoslužby se konaly stále v původní modlitebně ve Vašátkové ul., účastnilo se jich 55–

60 návštěvníků včetně dětí, také za účasti některých klientů z chráněného bydlení Vyšší Hrádek 
s asistenty. Ve čtvrtek se konaly hodiny biblického studia, jednou týdně se scházela skupina maminek 
k vzájemné duchovní a praktické podpoře, jednou za 4–6 týdnů se scházela skupina seniorek. Nedělní 
škola pro děti, tzv. besídka, probíhala ve dvou skupinách souběžně s bohoslužbou, každé pondělí 
odpoledne byl v modlitebně otevřen nízkoprahový klub pro děti z města a okolí se zábavním 
programem, písničkami a angličtinou, večer se konaly schůzky mládeže a dorostu doplňované častými 
volnočasovými akcemi mimo město. Každý poslední čtvrtek v měsíci se konal společný večer modliteb 
a chval dospělých s mládeží, každou 5. neděli v měsíci po bohoslužbě tzv. sborový den se společným 
obědem a programem. 

Sbor se dlouhodobě věnoval náhradní rodinné péčí, organizoval přednášky a besedy; nadále 
pracovala skupina dobrovolníků koordinující pomoc potřebným. 

Sbor se podílel na africké misii (biblické vyučování pastorů v Keni a Etiopii), kterou vykonával 
několikrát ročně administrátor sboru. Cathryn Brown vedla kroužek angličtiny pro ženy a pro děti od 5 
do 13 let. 

V červenci sbor uspořádal další ročník English Campu v konferenčním centru Immanuel na 
Vysočině za účasti lektorů z Oregonu a Floridy. Před Vánoci se konal tradiční koncert v Kulturním 
domě s programem pro malé i velké za účasti 200 lidí. 

Stavbu sborového domu v Palackého ul. se pro technickou náročnost nepodařilo do konce roku 
dokončit. V říjnu byla stavba zpřístupněna odborníkům i veřejnosti u příležitosti Dne architektury.   
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Členy sboru bylo 20 dospělých a 36 nezletilých. V březnu 2017 bylo zvoleno nové staršovstvo 
na příští 4 roky (M. T. Brown, Ing. Marek Kořínek, Mgr. Arch. Vasyl Cheypesh, Petr Luhan, DiS., a Ing. 
Miroslav Rudolf). Administrátorem sboru byl Marshall T. Brown (příloha č. 46/17). 

 
 

 SPOLKY A DALŠÍ ORGANIZACE 
 
Spolek Dělnické domky 
Spolek usiloval o zlepšení úrovně bydlení obyvatel tzv. dělnických domků č. p. 292–299 

v Křižíkově ul. u Kovohutí. 
23. ledna spolek podal návrh na změnu Územního plánu, jež měla odstranit nesoulad textové a 

grafické části Územního plánu. Textová část uváděla, že dělnické domky stojí ve smíšené zóně pro 
bydlení, v grafické části zůstalo zařazení do průmyslové zóny. Po četných jednáních Krajský úřad 
28. srpna odpověděl, že chybu může opravit Zastupitelstvo města. To ale 20. září s opravou 
nesouhlasilo. 

Předsedkyní spolku byla Bc. Andrea Pencová, DiS. 
 
Mateřské centrum Čelákovice 
Nezisková organizace sídlící v zadním traktu Obecního domu provozovala volnou hernu pro 

všechny příchozí a organizoval kurzy pro děti, jejich rodiče a pro nastávající rodiče, např. malování, 
„zpíváníčko“, zdravotnické přednášky, hlídání dětí od 2 let, dětská divadelní představení, bazar dětského 
oblečení a lampionový průvod městem. 

Vedoucí Mateřského centra byla Monika Žatečková, členka rady Rodinného centra Routa, z. s. 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s. 
Do celoročního programu patřily 4x týdně otevřená zahrada, dobročinný obchůdek, přednášky, 

semináře, bazar dětských věcí a několik klubů: Klub náhradních rodin poskytoval služby pěstounským a 
osvojitelským rodinám, poradenství a vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče. Plavecký klub 
Tučňáčci připravil 3 tříměsíční kurzy pro 160 dětí. Kurzy angličtiny s rodilým mluvčím navštěvovalo 
120 dětí od 3 do 14 let, v Tanečním studiu Routa tančilo 85 dětí, převážně dívek od 3 do 10 let. Routa 
poskytovala službu „Routa – sociálněaktivizační služba pro rodiny s dětmi“ určenou rodinám s dítětem 
v obtížné životní situaci, jež dítě ohrožuje. 

Routa uskutečnila projekty podpořené z Operačního programu Zaměstnanost: „ReStartuj 
kariéru s Routou!“ – vzdělávací projekt pro ženy s malými dětmi na mateřské nebo rodičovské 
dovolené s cílem zlepšit jejich šance na získání vhodného zaměstnání. V rámci projektu „Routa dětem“ 
byl vytvořen Dětský klub v Rybářské ul. č. p. 166 pro děti z 1. stupně ZŠ bez možnosti využít školní 
družinu nebo se specifickými potřebami. Projekt „Komunitní centrum Jurta“ chtěl vytvořit z Jurty a 
zahrady domu č. p. 107 v Sedláčkově ul. místo pro setkávání, poznávání, rozvoj vzájemné podpory a 
solidarity. V tomto roce bylo využíváno průměrně dvaceti, při příznivém počasí až padesáti návštěvníky 
denně. 

Routa získala grant na projekt podpory rodin a náhradních rodin v programu „Vy rozhodujete, 
my pomáháme“ od Nadačního fondu TESCO ve výši 30 tis. Kč. 

Uspořádala pobytový týdenní tábor bez rodičů pro 55 dětí, týdenní tábor pro rodiny s malými 
dětmi a 12 příměstských táborů se zaměřením mj. na angličtinu, sport, vaření, tanec a počítače, celkem 
pro 160 dětí. 

Předsedkyní spolku s 9 členy byla Mgr. Vratislava Tomášková (příloha č. 47/17). 
 
Respondeo, z. s. 
Nymburská nestátní nezisková organizace poskytovala služby lidem ve složité životní situaci, již 
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sami neuměli řešit, na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a důvěrnosti. V Čelákovicích 
poskytovala 2 sociální služby: odborné sociální poradenství (Občanská poradna každou 1. středu 
v měsíci od 13 do 17 hod. v historické budově radnice) a v terénu intervenční centrum pro osoby 
postižené domácím násilím. Obč. poradna poskytovala informace a pomoc především v oblastech 
ochrany spotřebitele, trestního řízení, bydlení, pracovněprávních vztahů, občanskoprávních vztahů a 
financí. 

V r. 2017 poskytla Obč. poradna pomoc 51 klientům (z toho 35 ženám) při 53 konzultacích. 
47 % tazatelů bylo starších 50 let. Největší počet dotazů (32,1 %) se týkal rodinných vztahů, zejména 
zániku manželství, druhý nejvyšší počet dotazů se týkal občanskoprávních vztahů, zejm. dědění a 
darování. 

Počet klientů se meziročně téměř zdvojnásobil, což bylo zřejmě důsledkem větší propagace této 
služby. Poklesl počet dotazů týkajících se zadlužování, insolvence, exekucí a žalob (příloha č. 48/17). 

 
Smíšená organizace zdravotně postižených, z. s. 
Spolek zakončil rok 2017 s 227 členy, z nichž bylo 179 žen. Typy postižení byly zastoupeny 

takto: tělesné 105, vnitřní 93, zrakové 16 a sluchové 13 členů. Přijati byli 4 občané, 8 členů zemřelo a 17 
ze spolku vystoupilo. 39 členů mělo průkaz ZTP, 9 členů průkaz ZTP/P. Nejpočetnější byla věková 
kategorie 70–79 let se 73 členy, 1 člen byl mladší 30 let. 167 členů bydlelo v Čelákovicích, další v 12 
městech a obcích, nejvíce v Nehvizdech, Vyšehořovicích a Lázních Toušeni. 

Spolek zorganizoval 2 zájezdy do Polska pro 98 zájemců, exkurzi na Letiště Václava Havla v 
Praze, výlet do zoo v Ústí nad Labem a na děčínský zámek a 2 návštěvy divadelních přestavení 
v Divadle Na Fidlovačce a v Divadle Horní Počernice. V sobotu byly pro členy spolku vyhrazeny 
hodiny plavání a rehabilitace v Městském bazénu. 

Obecní úřady v Mochově a ve Vyšehořovicích a Úřady městysů Lázně Toušeň a Nehvizdy 
poskytly spolku dotaci za své členy. 

Předsedou 9členného výboru byl Jaroslav Smolík, předsedou revizní komise Ing. Antonín 
Alexander (příloha č. 49/17). 
 

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 (chlapci) 
a rangers (dívky), dospělí si říkali oldskauti.  

Celoroční program zahrnoval týdenní schůzky oddílů, víkendové výpravy a letní tábor, stejně 
jako v minulých letech v polesí U Černé jedle nedaleko obce Rybníky u Dobříše. 

Vlčata se vypravila na Sázavu, skautky do Jičína. 28. dubna při okresním setkání roverů a rangers 
umyli účastníci dřevěné lavice v Husově sboru věrni heslu roverů „Služba“. Roveři a světlušky podnikli 
výpravu do Srbska v Českém krasu. Roveři se vydali také na Kokořínsko, účastnili se 5denního festivalu 
ObRok v Trutnově a pražského mikulášského víkendu Miquik. V září se roveři zúčastnili neobvyklé 
soutěže „Křížem krážem republikou“, jejímž cílem bylo ujet vlakem od půlnoci do půlnoci co nejvyšší 
vzdálenost. Naši ujeli 1 360 km. 

V čele 11členné střediskové rady byl vůdce střediska Jaroslav Rada, DiS. 
 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 
Sbor vykonával dohled na pořádek a bezpečnost při veřejných akcích. Po 20leté přestávce 

uspořádal 21. ledna hasičský ples v Kulturním domě; část výnosu z plesu věnoval postižené „hasičské“ 
dívce Kateřině. 

Sbor pečoval o výchovu budoucích dobrovolných hasičů intenzivní prací s mládeží. 
V 7. ročníku soutěže žákovských a dorosteneckých družstev v požárním útoku „Maxíkův pohár“ 
v Brandýse nad Labem 16. září vybojovali mladší žáci 2. místo. Dorostenci obhájili loňské 5. místo v 
Krajské soutěži požárních sportů mladých hasičů a dorostu 9.–11. června v Kutné Hoře a dorostenec 
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Michal Kácl obsadil 6. místo v Závodu požárnické všestrannosti 7. října ve Vyšehořovicích. 
Na konci roku měl sbor 120 členů, z toho 26 žen a 41 dětí. Starostou sboru byl Miloš Fridrich. 
 
AKTRA.cz, z. s. 
Spolek organizoval kurzy hry na hudební nástroje, kresby a malby, sborového zpěvu, japonštiny, 

sportovní gymnastiky, baletu a moderního tance. Vedl logopedickou poradnu. V létě připravil 
příměstský letní tábor a pobytový tábor v Holešicích u Dačic. Sportovní gymnastky se zúčastnily 
přeboru Jihočeského kraje a otevřeného závodu Memoriál Ády Hocmanna v Praze. 

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

nákup vstupenek na představení profesionálních uměleckých těles, dopravu žáků na soutěže, 
galakoncert k 70. výročí ZUŠ, vánoční koncerty Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka v tvrzi a 
kostýmy pro žákovská vystoupení.  

Předsedkyní sdružení s 5 členy byla Milena Nespalová, jednatelem sdružení byl Pavel Lhoták. 
 
Spolek pro varhanní hudbu 
Spolek se podílel na přípravě 3 koncertů v Husově sboru (viz Květen, Červen a Říjen). 

13. května spolek uspořádal exkurzi k varhanám v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem 
s výkladem varhaníka Jana Mikuška a 17. června další exkurzi k varhanám v kostele sv. Havla ve Štolmíři 
s výkladem Ing. Marka Čihaře a s navazujícím koncertem houslisty Alexandra Shoenerta. 

Tradiční adventní a vánoční zpívání se uskutečnilo 9. prosince v Routě a 12. prosince při setkání 
členů a přátel spolku v Husově sboru při připomenutí 10. výročí vzniku spolku. K této příležitosti 
spolek vytvořil zpěvník adventních písní.  

V projektu obnovy varhan v čelákovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie nedošlo k posunu, 
také mj. kvůli změnám v obsazení čelákovické farnosti.   

Předsedkyní spolku s 24 členy byla MUDr. Michaela Petišková. 
 
NAŠE Čelákovice, o. s. 
Sdružení odborně podporovalo svou zastupitelku Ing. arch. Renatu Fialovou. Sdružení se 

vyjadřovalo k přeložce železniční trati a v oblasti životního prostředí řešilo problém hlučných 
průmyslových provozů. 

Předsedou občanského sdružení byl od r. 2015 Ing. Mgr. Tomáš Jeřábek. 
 
Spolek přátel čelákovického muzea 
Spolek připravil spolu s Městským muzeem celkem 12 programů, z toho 10 koncertů, jež 

navštívilo 569 osob. Pořady jsou zachyceny v měsíčních zápisech, vstupné se několik let nezměnilo a 
činilo 50 Kč i díky dotaci města a dárcovským příspěvkům. 

Spolek si najal stánek na Polabském knižním veletrhu na Výstavišti v Lysé nad Labem 1.–
3. prosince, prodával v něm publikace Městského muzea a rozdával propagační materiály vydané 
městem.   

Spolek měl na konci roku 58 členů, z toho 44 místních, dále např. 4 z Prahy, 3 z Mochova, 2 z 
Lázní Toušeně. V čele 7členné správní rady stál předseda Petr Polnický (příloha č. 50/17). 

 
Okrašlovací spolek čelákovický 
Spolek pečoval o alej ovocných stromů v lokalitě Na Vinici (jižně od silnice do Mochova), jejíž 

vysazení r. 2015 inicioval. Byl proveden řez peckovin, v říjnu bylo vysazeno dalších 5 stromů a 
v listopadu posekána tráva. 

K osvětovému působení spolku patřila přednáška Ing. Petra Jirase a RNDr. Petra Petříka, Ph.D., 
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23. února v Poděbradech na téma Zajímavé rostliny a památné stromy Čelákovicka, komentovaná 
procházka pro Routu a Mateřské centrum o stromech a keřích Čelákovic 10. června a přednáška Ing. 
Petra Jirase o významných stromech z okolí Čelákovic 18. července. Na přednášku navázala výstava 
fotografií v Jurtě. Daniel Hrčka, Jan Pokorný a Petr Petřík vydali publikaci Květena brandýského Polabí. 

Spolek se zapojil do správního řízení při prošetřování poškození kořenů 3 památných dubů při 
stavbě cyklostezky do Lázní Toušeně v květnu. Česká inspekce životního prostředí do konce roku 
šetření neuzavřela. Spolek požádal Archeologický ústav Akademie věd ČR o vyhlášení pozůstatků 
mostu z 16. století (mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení) za kulturní památku. Návrh Václava Srba a 
Petra Petříka na vyhlášení neasfaltované cesty ze Sedlčánek do Přerova nad Labem za cyklostezku byl 
úspěšný a úsek byl zařazen do Koncepce rozvoje cyklistiky Středočeského kraje pro období 2017–2023.  

Spolek byl členem Místní akční skupiny Střední Polabí, jeho předsedou byl Ing. Pavel Fišera 
(příloha č. 51/17). 

 
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“ vyškolil 4 nové laické poradce (dosud celkem 25), projekt 

„Barevný anděl“ přispěl k proměně 4 sourozeneckých pokojů. E-learningový kurz „Péče o rodiny po 
perinatální ztrátě“ proběhl ve Fakultních nemocnicích v Olomouci a v Ostravě. Divadelní představení 
„Budu všude kolem tebe“ se kromě Divadla Kampa uskutečnilo ve Zlíně, Opavě a Jihlavě. 

Předsedkyní spolku s 138 členy byla Martina Hráská. 
 
Opři se, z. s. 
Cílem spolku bylo pomáhat dětem a mladistvým z dětských domovů v integraci do společnosti. 

V dětském domově v Pyšelích členové spolku doučovali děti a uspořádali tam také animační dílnu 
studia manželů Štajerových Animatěj. Náplní četných společných víkendů bylo lezení na lezecké stěně a 
vodácké a lyžařské výpravy. 

Předsedou spolku s 15 členy byl Mgr. Petr Matyáš. 
 
czela.net, z. s. 
Spolek provozoval internetovou síť v Čelákovicích a okolí a pokračoval v posilování síťové 

infrastruktury a pokládání optických kabelů. Mezi rekreační činnosti spolku patřily pálení čarodějnic, 
opékání prasete, festival czela.fest v loděnici, plavání v Městském bazénu a tenis na dvorcích 
Tenisového klubu Čelákovice. 

Počet členů trvale stoupal a dosáhl čísla 1 300. V 7členné radě pracovali Matěj Cyrín, Roman 
Effenberg, Petr Hájek, Filip Jirsák, Aleš Kužílek, Vlastimil Procházka a Michal Vondráček. 

 
Domeček ve Skále, spolek 
Spolek pořádal folklorní akce k uchování lidových tradic. Oblíbené a hojně navštěvované 

programy připravil k adventu a mikulášské nadílce (viz měsíční zápisy). 
Předsedkyní 7členného spolku byla Mgr. Gabriela Rychová. 
 
Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice 
Výstavy drobného zvířectva jsou zachyceny v zápisech za červen a září. I letos pokračovaly 

pravidelné měsíční burzy akva-tera s chovatelskou poradnou. Na výstavě v Ondřejově získal Jaroslav 
Opletal ocenění za nejlepšího holuba. 

Předsedou základní organizace s 16 členy, z toho 2 mladými do 19 let, byl Petr Slovák. 
 
Spolek houbařů Čelákovice 
Pravidelná výstava hub je popsána v zápise za září. Spolek dodržoval každoroční rituály 
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odemykání a zamykání lesa: První se odehrál 22. dubna při výpravě do severní části Klánovického lesa, 
druhý 29. prosince procházkou z Dvorců přes eremitáž u sv. Václava do Čelákovic, při níž účatníci 
nalezli 65 druhů hub, což bylo na toto období rekordní. 

Předsedou spolku byl Dr. Vladimír Štibinger.  
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice 
Organizace měla 742 členů, z toho 77 mladých do 19 let. Hospodařila na 89 ha vodních ploch. 

Rybářská stráž v počtu 14 členů zkontrolovala při 30 celonočních akcích 367 rybářů.  
Do revíru zahrnujícího Labe, Grado, Výmolu a tůně Řehačku, Hrad, Václavku, Byšickou, 

Procházkovou a Labíčko bylo vysazeno 10,1 t rybí násady za 664 tis. Kč. Na Grado bylo vysazeno 
2 940 kg ryb, z toho mj. 2 570 kg kapra, 50 kg štiky, 300 ks pstruha duhového; do Labe 2 700 kg kapra, 
3 300 ks candáta ročka a 300 ks štiky. Do tůní přišlo 4 250 kg kapra a 100 ks štiky a do Výmoly 100 ks 
lipana a 60 ks pstruha potočního. 

Domácí rybáři vylovili ze svých vod 3 519 ks ryb v hmotnosti 7 146,8 kg. 
Byl zaznamenán úhyn ryb na Výmole v Kozovazech vinou vytékající vody ze septiku. Potok 

Výmola byl trvale ohrožován mnoha úniky z Mochova, Kozovaz, Vyšehořovic a Horoušan. 
Junioři ze závodního kroužku se potřetí stali mistry ČR v rybolovné technice feeder, kadeti 

zvítězili ve Feeder Grand Prix Čech. 
Rybáři popularizovali svou činnost mnoha akcemi pro veřejnost, např. již 10. rybářskými závody 

na Gradě (128 účastníků), dvěma náborovými akcemi pro děti „Ve vodě nežijí jen vodníci“ v říjnu (163 
dětí ze ZŠ Kostelní) a dnem otevřených dveří na své parcele U Zdymadel. Dětský rybářský koružek měl 
25 členů a celoroční činnost tradičně zakončil víkendovým pobytem na Řehačce. 

Předsedou místní organizace byl Jiří Eichler, hospodářem Pavel Jindřich. 
 

Klub kaktusářů Čelákovice 
Měsíční zápisy zachycují přednášky uspořádané pro veřejnost v Městském muzeu (Březen a 

Květen). Předsedou klubu byl Ing. Zdeněk Červinka, mj. člen výboru Společnosti českých a 
slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s., a jeho místopředseda pro oblast Čechy. 

 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice 
27. října rozhodl Městský soud v Praze o vydání pozemků v osadě č. 4 a části pozemků v osadě 

č. 5 Římskokatolické farnosti Čelákovice. Soudní řízení nebylo letos ukončeno, o jeho vývoji viz dále 
v zápisech za rok 2018. 

Sezonu zakončil 11. listopadu tradiční společenský večer v Kulturním domě s kapelou Muzika 
v náladě. 

Organizace připravila nejen pro své členy zájezdy do zoo a pivovaru v Plzni a na výstavu 
Zahrada východních Čech v Častolovicích. 31. prosince skončily dotační akce poskytující příspěvky 
osadám na zlepšení technického stavu. Bylo vyplaceno 12 510 Kč. 

Základní organizace v čele s předsedou Jaromírem Kurkou měla 220 členů, z toho bylo 11 
přídomních. 

 
Spolek včelařů Čelákovice 
Veřejné aktivity sdružení jsou zachyceny v měsíčních zápisech (Červen, Září). Dětem v MŠ 

Rumunská včelaři věnovali 20 kg medu. Chovali 135 včelstev a v r. 2017 vytočili 2 478 kg medu. 
Předsedou spolku s 22 členy byl Dr. Vladimír Štibinger. 
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PŘÍLOHY 
 
1/17  Vzpomínka klubu Orka florbal, z. s., na Ladislava Noska   
2/17  Reprezentační ples města Čelákovic, plakát, Zpravodaj města Čelákovic (dále jen  
   ZMČ) 2/2017 
3/17  Za Václavem Dragounem, ZMČ 4/2017 
4/17  Pozvánka na slavnostní otevření nového infocentra 3. 4. 2017 
5/17  Veselé Velikonoce na náměstí, plakát 
6/17  Čelákovice přivítaly jihokorejskou reprezentaci v nohejbalu, ZMČ 5/2017 
7/17  Pozvánka na prvomájové setkání občanů 
8/17  Jízdní řád Mochovský motoráček 2017 
9/17  Pozvánka na pietní akty 8. a 9. května 
10/17  Malý salón 2017, plakát, ZMČ 5/2017 
11/17  Setkání na náměstí, plakát, ZMČ 6/2017 
12/17  Memorandum o spolupráci mezi městem Čelákovice, Obchodním výborem města 
   Cheng du […] 
13/17  Příběh(y) tabákového dýmu, plakát 
14/17  Čelákovické filmové léto, plakát, ZMČ 7/2017   
15/17  Sichuanská gastronomie, jídelníček 
16/17  Diskuzní fórum: Provedení podhledů v gymnáziu 
17 a/17 Škola nanečisto, plakát, ZMČ 
17 b/17 Omalovánky vydané k slavnostnímu otevření Mateřské školy Sluníčko  
18/17  StatekFest 2017, plakát 
19/17  Petr Ettler: Jihočeská krajina, pozvánka 
20/17  Propagační materiály volebních stran – volby do Poslanecké sněmovny   
  Parlamentu ČR 
21 a/17 Výroční cena města Čelákovic, plakát, ZMČ 10/2017 
21 b/17 Věra Šumanová – laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2017, ZMČ 11/2017 
22/17  Městská hudební škola – Lidová škola umění – Základní umělecká škola Jana  
   Zacha, ZMČ 4–6/2017 
23/17  Cirkus Ohana, vstupenka zdarma 
24/17  Čelákovice řeší spadlý strop školy, Právo 21. 11. 2017 
25/17  Zahájení adventního času v Čelákovicích, plakát, ZMČ 11/2017 
26 a/17 Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka 16.–17. 12. 2017, 
    plakát 
26 b/17 Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka 17. 12. 2017, 
    plakát 
27/17  Pour féliciter 2018 Čelákovice 
28/17  Zpráva osadního výboru Záluží 
29 a-e/17 Vítání občánků na Městském úřadu, ZMČ 2017 
30/17  Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice 
31/17  Rychlé občerstvení Super Pizza, leták 
32/17  Rychlé občerstvení Turbo Pizza, leták   
33/17  Zpráva OŽP do kroniky za rok 2017 
34/17  Jak jsem se stala „čtecí babičkou“. ZMČ 4/2017 
35/17  Diplom za 1. místo Barboře Stohrové  
36/17  Od 1. srpna je novou ředitelkou Městského domu dětí a mládeže  
   Naděžda Pokorná, ZMČ 8/2017 
37/17  Městská knihovna Čelákovice. Činnost v roce 2017 
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38 a/17 Kulturní dům – přehled akcí a návštěvnosti v roce 2017 
38 b/17 Kulturní dům, měsíční programy 
39/17  Činnost Sportovně střeleckého klubu Čelákovice v roce 2017 
40/17    Výroční zpráva za rok 2017 (Oddíl turistiky TJ Spartak Čelákovice) 
41/17  Zpráva o činnosti Městské organizace KSČM Čelákovice za rok 2017 
42/17  Podklad do Kroniky města Čelákovic za rok 2017 – MS ODS Čelákovice 
43/17  Dřevařské sympozium 16.–20. 8. 2017, pozvánka 
44/17  webová stránka Přátelé farnosti Čelákovice, http://www.farnost-celakovice.cz/,  
   7. 4. 2018 
45/17  Zápis o činnosti Náboženské obce CČSH Čelákovice v roce 2017 
46/17  Církev bratrská v Čelákovicích v r. 2017 – informace o činnosti 
47/17  Zpráva o činnosti za rok 2017 (Rodinné centrum Routa, z. s.) 
48/17  Činnost občanské poradny Respondeo v Čelákovicích v roce 2017 
49/17  Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice, z. s.,  
   za rok 2017 
50/17  Zpráva Správní rady o činnosti Spolku přátel čelákovického muzea […] za rok 
   2017 
51/17  Výroční zpráva Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2017 

http://www.farnost-celakovice.cz/

