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ROK 2018 
 

LEDEN 
 

Počasí: Teplý leden přinesl 1. – 12. ranní teploty od 0 °C do +5 °C a odpolední 
od+5 °C do +12 °C. Od 13. do 31. klesaly ranní teploty na -3 °C až +3 °C, odpolední 
dosahovaly do 23. +1 °C až +7 °C, v posledním týdnu +3 °C až +11 °C. Celý měsíc 
převládala zatažená obloha, jen 29. – 31. se projasnilo. Slabě sněžilo 16. – 23., ale sníh 
hned roztával. 

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky vydalo město 
16stránkovou brožurku „100 let republiky v Čelákovicích – Český rok“ 
obsahující kalendář kulturních a sportovních akcí v r. 2018 se zdůrazněním těch, které 
100. výročí připomenou (jsou zaznamenány v měsíčních zápisech), (příloha č. 1/18). 

3. – 10. se uskutečnil 18. ročník Tříkrálové sbírky, jež vynesla 8 490 Kč. 
6. – 29. mohli občané odevzdat vyplněné dotazníky k názorovému průzkumu 

týkajícímu se hodnocení spokojenosti s životem v Čelákovicích. 42 otázek se týkalo mj. 
životního prostředí, zdravotnictví, školství, bezpečnosti, volného času, sociálních služeb, 
dopravy a rozvoje města. Podobný dotazník byl uspořádán před 7 lety. 

8. bylo v železniční stanici zpřístupněno ostrovní nástupiště. Mělo šířku 8,15 m a 
v délce 66 m bylo zastřešeno. Cestující přicházeli přes průjezdnou kolej až do zprovoznění 
výtahu a podchodů v létě nouzovou trasou s mobilním zábradlím.  

12. – 13. se konalo 1. kolo volby prezidenta České republiky. V Čelákovicích 
volilo 6 081 z 8 943 oprávněných voličů (68,00 %), ti odevzdali 6 056 platných hlasů. V ČR 
přišlo k volbě 5 180 290 voličů z 8 366 433 oprávněných (62,92%) a odevzdali 5 148 141 
platných hlasů. Do 2. kola postoupili Ing. Miloš Zeman a Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. 
c. 

 

Kandidát Čelákovice Česká republika 
hlasů % hlasů % 

Ing. Mirek Topolánek 361 5,96 221 689 4,30 
Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 669 11,04 472 643 9,18 
Mgr. Pavel Fischer 710 11,72 526 694 10,23 
RNDr. Jiří Hynek 88 1,45 63 348 1,23 
Mgr. Petr Hannig 33 0,54 29 228 0,56 
Ing. Vratislav Kulhánek, dr. h. c. 25 0,41 24 442 0,47 
Ing. Miloš Zeman 1 669 27,55 1 985 547 38,56 
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 575 0,49 454 949 8,83 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 1 926 31,80 1 369 601 26,60 

 
Na 13. připravil oddíl turistiky TJ Spartak tradiční Tříkrálový pochod. Přišlo 222 

pochodníků, z toho 32 členů místního oddílu, a vydali se na trasy 12 km, 25 km, 32 km a 
40 km. 

23. schválila Rada města uzavření upravených nájemních smluv s vlastníky chatek 
z důvodu sjednocení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města, a to ve výši 60 
Kč/m2/rok. Byly schváleny nájemní smlouvy s 20 majiteli chatek v osadě Labíčko a s 6 
majiteli chatek v osadě Komárov. (V průběhu roku bylo uzavřeno dalších 6 smluv pro 
osadu Labíčko a 6 pro osadu Komárov.) Rada schválila smlouvu s firmou Dräger Safety, s. 
r. o., Čestlice, na dodávku dýchacích přístrojů pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů 
Čelákovice za 170 271 Kč, k níž Středočeský kraj poskytl dotaci ze Středočeského Fondu 
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podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému. 
26. – 27. byl v 2. kole přímé volby prezidentem České republiky na léta 2018 – 

2023 zvolen Ing. Miloš Zeman. 61,26 % oprávněných voličů Čelákovic volilo Prof. Jiřího 
Drahoše. 

 

Kandidát Čelákovice Česká republika 
hlasů % hlasů % 

Ing. Miloš Zeman 2 420 38,03 2 853 390 51,36 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 3 942 61,96 2 701 206 48,63 

 
 27. se konal 2. obnovený hasičský ples. Hasiči dodrželi loňský slib vždy podpořit 
z výnosu plesu potřebného člověka. Letos předali rodičům malého Adámka, jenž po 
banální operaci krčních a nosních mandlí zůstal kvůli nevratnému poškození mozku 
upoután na lůžko, šek na 23 tis. Kč. 
 29. besedovali v Městské knihovně Filip Hartvich z Ústavu struktury a mechaniky 
hornin AV ČR a tvůrce dokumentárního filmu z expedice na Špicberky Tomáš Kopecký o 
hlubinných procesech v Zemi.  
 

ÚNOR 
 
Počasí: 1. – 11. bylo zataženo a relativně teplo s ranními teplotami od nuly 

výjimečně po -7 °C a odpoledními mezi +2 až +8 °C. Chladnější a na sníh a déšť byly 
bohatší dny 12. – 17. Od 19. se v severním větru a jasné obloze ochlazovalo, extrémní 
byly 24. – 28. únor s ranními teplotami  od -8 °C do -13 °C a odpoledními -5°C až -2°C. 

1. zemřel ve věku nedožitých 82 let Josef Seidl, šampion z Mistrovství světa 
veteránů ve stolním tenise z r. 2016.     

1. – 28. byla v Městském muzeu přístupná výstava Bazénová archeologie 
zaměřená na souvislost masivní výstavby zahradních bazénů s možným narušením 
archeologických památek. 

2. se z iniciativy předsedkyně Spolku Dělnické domky Bc. Andrey Pencové, DiS., 
uskutečnilo jednání s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR s cílem řešit 
neuspokojivou ekonomicko-sociální situaci v lokalitě Dělnické domky. Jednání se 
účastnili mj. místostarosta II, vedoucí odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu 
Čelákovice a koordinátorka projektu „Komunitně plánujeme na Brandýsku“ z Místní akční 
skupiny Střední Polabí. 

Od 3. do 25. byla v infocentru v Městském muzeu zpřístupněna výstava fotografií 
některých zanedbaných sakrálních památek v ČR Osiřelé památky, připravená spolkem 
Omnium. 

6. schválila Rada města uzavření smlouvy s firmou KWEKU, s. r. o., Kolín, na 
opravu sádrokartonových podhledů na schodištích ve 3. nadzemním podlaží budovy ZŠ J. 
A. Komenského 414 za 327 368 Kč. Rada také schválila Memorandum o spolupráci 
formou vzdálené dílčí podpory s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR a 
smlouvu na dodávku a montáž dětského hřiště u Mateřské školy Sluníčko s firmou Bonita 
Group Service, s. r. o., Tišnov za 510 961,45 Kč. 

10. se konaly masopustní průvody, a to Čelákovicemi se začátkem a koncem 
v MDDM (zde s možností zapůjčení masek), a Sedlčánkami a Císařskou Kuchyní 
se začátkem a koncem na Mírovém náměstí. Tento průvod připravil osadní výbor 
Sedlčánky. 

12. – 15. měřil Státní zdravotní ústav kvalitu ovzduší ve městě na 3 místech: na 
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dopravním hřišti u ZŠ J. A. Komenského 414, v hasičské zbrojnici v ul. Prokopa Holého 
1664 a ve vnitřní zahradě domu č. p. 226 v Masarykově ul. Za hlavní příčinu znečištění 
byla označena lokální topeniště spalující pravděpodobně tuhá paliva. 

13. se v Kulturním domě konal Novoroční koncert města Čelákovic, na němž 
vystoupila Komorní filharmonie Pardubice s japonským dirigentem Chuhei Iwasakim a 
sólistou Vladimírem Brablecem – klarinet. Soubor interpretoval díla Mozartova, Smetanova 
a Dvořákova. Dirigent uchvátil publikum svým bezprostředním vystupováním, výbornou 
češtinou a expresivním dirigováním (příloha č. 2/18). 

26. se v Městské knihovně konala beseda s cestovateli Evou a Josefem Krchovými 
Island – ostrov z popela a ledu. 

27. schválila Rada města smlouvu s 1. SčV, a. s., Praha 10, na obnovu sekčních 
šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovic za 7 078 101,08 Kč. 

Na 28. bylo Zastupitelstvo města svoláno do velké obřadní síně Městského úřadu 
s krátkým programem týkajícím se změny rozpočtu a prodeje pozemků. Matěj Leypold Iglo 
natáčel i přes nesouhlas několika zastupitelů. Nebyly přijaty návrhy zastupitelele Tomáše 
Janáka jednat o 10. změně integrovaného povolení a omezování zněčištění podniku TOS-
MET a o rekonstrukci sádrokartonových podhledů v budově ZŠ J. A. Komenského 414. 

 
 

BŘEZEN 
  
Počasí: 1. – 5. doznívaly únorové mrazy; ráno bylo od -13 °C do -3 °C, odpoledne 

od -1 °C do +4 °C. 6. – 15. často sněžilo i pršelo, ranní teploty stoupaly k +8 °C a 
odpolední až k 18 °C. 17. – 21. klesaly teploty vlivem východního proudění ráno až k -7 °C 
a 17. – 18. jsme zaznamenali poslední dva ledové dny této zimy. 22. – 31. pršelo jen 
výjimečně a teploty stoupaly ráno k +6 °C a odpoledne k 10 °C. V mrazech na přelomu 
února a března zamrzly Malvíny, jež byly plné bruslařů. Led na Gradu byl tenký a pro 
bruslení nespolehlivý. Zamrzlo také Labe nad jezem a bylo možno přejít na druhý břeh 
řeky. 

3. se v Husově sboru sešlo ekumenické shromáždění ke Světovému dni modliteb, 
organizované po šestnácté, vedené farářkou CČsH Mirou Poloprutskou, členkou Českého 
výboru SDM. Letos připravily program ženy ze Surinamu (fotografie, národní jídlo). Při 
shromáždění proběhla sbírka vypsaných propisovaček a fixů vyhlášená církví Moravian 
Church, jež zamýšlela postavit azylový dům pro ženy a dívky ohrožené nouzí nebo 
násilím. 

3. hostil Kulturní dům čtvrtý Reprezentační ples města Čelákovic, opět s Big 
Bandem Felixe Slováčka. Vstupenka stála letos 290 Kč (příloha č. 3/18). 

6. schválila Rada města smlouvu s firmou NAODPAD, s. r. o., Hronov, na dodávku 
nádob na biologicky rozložitelný odpad a nádob na sběr tříděných odpadů v rámci 
rozšíření systému odděleného sběru za 2 167 473 Kč. 

10. se v Síni Jana Zacha Městského muzea konala vernisáž výstavy Řemesla 
Polabí XI na téma „Český rok“ ke 100. výročí vzniku československého státu. 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. Při vernisáži vystoupilo pěvecké trio Blue Dust. Ve výstavní síni 
bylo do 24. března vystaveno přes 200 předmětů zhotovených dětmi ze středočeských 
domů dětí a mládeže, žáky odborných učilišť i profesionálními výtvarníky a řemeslníky, 
konalo se 5 víkendových výtvarných dílen a dopolední programy pro mateřské a základní 
školy.  

10. pokračovala městská organizace KSČM v tradici posezení u příležitosti 
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Mezinárodního dne žen. V sále Technických služeb k tomu hrála kapela Pohoda.  
23. se v Městské knihovně konal již 18. ročník Hravého odpoledne s Andersenem 

v rámci celostátní akce Noc s Andersenem, zaměřený letos na 80. výročí prvního vydání 
Foglarových Rychlých šípů, 90. výročí prvního vydání Povídání o pejskovi a kočičce 
Josefa Čapka a 180 let od napsání Andersenovy pohádky Statečný cínový vojáček. 

24. uspořádala Římskokatolická farnost a Výtvarná dílna Labyrint na farní zahradě 
Velikonoční jarmark s prodejem velikonočních dekorací a dobrot. 

28. představil na zasedání Zastupitelstva města zástupce společnosti Agora CE, 
o. p. s., Praha, zpracovatele názorového průzkumu „Kvalita života v Čelákovicích“, 
závěrečnou zprávu o 38 stranách vycházející ze 786 vyplněných a odevzdaných 
dotazníků (příloha č. 4/18). Respondenti hodnotili stav v 18 oblastech jako velmi pozitivní, 
oblast životního prostředí byla hodnocena jako spíše pozitivní, ale možnosti parkování byly 
hodnoceny velmi negativně 76 % respondentů. Nejvýše byla ceněna nabídka kulturního a 
společenského vyžití. 

Byl schválen Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030. Radní Ing. Opa, 
Ph.D., kritizoval zastupitele Janáka za křivé obvinění městského strážníka z napadení 
(obvinění řešila komise pro projednávání přestupků města Brandýs nad Labem–Stará 
Boleslav; ta případ odložila. Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy 2 usnesení: Zastupitelstvo 
města se distancuje od zcela nevhodného chování zastupitele Janáka a vyzývá ho, aby 
v souladu s Etickým kodexem zastupitele rezignoval na svůj mandát. Zastupitel Janák to 
označil za útok na opozičního zastupitele. V diskusi vystoupila Ing. Čílová s námitkami 
proti provedení rekonstrukce sádrokartonových podhledů v 3. nadzemním podlaží budovy 
ZŠ J. A. Komenského. Zastupitel Janák navrhl usnesení, aby Rada města na příštím 
zasedání Zastupitelstva města předložila rozhodnutí o řešení škody vzniklé městu 
prohraným soudním procesem s TJ Spartak ve věci Městského stadionu. Úroky z prodlení 
a náhrady nákladů byly vyšší než 1,5 mil. Kč. Návrh podpořilo jen 5 opozičních zastupitelů. 

29. – 31. proběhlo tradiční velikonoční řehtání, a to v Jiřině a v Sedlčánkách (v 
Sedlčánkách chodily i dívky!), a sice 2x na Zelený čtvrtek, 4x na Velký pátek, jednou na 
Bílou sobotu s následnou koledou. 

30. uspořádal sbor Apoštolské církve z Lysé nad Labem ve spolupráci s Nadačním 
fondem Bible 21 další tradiční velikonoční Celonárodní čtení Bible na náměstí 5. května. 

Na sobotu 31. připravilo město program Veselé Velikonoce v duchu českých 
tradic. Na náměstí vystoupily Venkovská dudácká muzika Bedrník z jižních Čech, 
Folklórní soubor Jizera Liberec, soubor Benešáček ad. Ve stánku Městského muzea se 
prodávaly muzejní i městské propagační materiály, MDDM představil své velikonoční 
návody a místní chovatelé uspořádali malou výstavu zvířat (příloha č.5/18).  

 
 

DUBEN 
 
Počasí:  Od 3. do 12. bylo jasno až polojasno, rána byla sice ještě chladná (od nuly 

do +10 °C), ale odpolední teploty byly vysoké (+18 °C až +24 °C). 13. padaly při bouřce 
kroupy velikost hrachu a deštivé počasí trvalo do 17. Od 18., s výjimkou studené fronty 23. 
– 25., vládlo letní počasí se skoro jasnou oblohou, ranními teplotami +6 °Caž + 15 °C a 
odpoledními od +17 °C do +27 °C.  

U příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy (2. duben – narození H. Ch. 
Andersena) proběhla v dětském oddělení Městské knihovny anketa Dětský knihomol 
2017 pořádaná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského 
v Praze. V soutěži Čtenář roku“ ocenila knihovna letos dva nejmladší čtenáře, a sice Julii 
Přibkovou a Edvarda Zavorala. 
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3. byl obnoven provoz na železniční trati 233 Mochov – Čelákovice. Oběma 
směry jezdily 3 vlaky v ranní a 3 vlaky v odpolední špičce. Dopravu provozovala KŽC 
Doprava, s. r. o., podle objednávky Středočeského kraje (příloha č. 6/18). 

3. jmenovala Rada města členy koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení 
neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky ve složení Ing. Petr Studnička, PhD. 
(předseda), Hana Machálková, Šárka Čmugrová, DiS., Ing. Ladislav Grabowski, Petra 
Pospíšilová, Bc. Andrea Pencová, DiS., Veronika Potocká. 

4. se 8 čtenářů z Městské knihovny zúčastnilo v Památníku národního písemnictví 
v Praze vyhodnocení ankety Dětský knihomol 2017 o nejhezčí dětskou knihu vydanou 
v loňském roce. 

5. zveřejnila místní organizace Českého rybářského svazu, z. s., petici 
„Nesouhlas s výstavbou asfaltové cyklostezky lemující břehy Labe“ z Čelákovic přes 
Přerov nad Labem do Lysé nad Labem. Poškodila by prý přírodní rezervaci Hrbáčkovy 
tůně a les Netušil. Autoři petice navrhli dvě alternativní cyklotrasy do Lysé nad Labem 
nepoškozující přírodu. 

5. – 6. proběhl zápis do 1. ročníku základních škol. Do ZŠ Kostelní 457 rodiče 
zapsali 71 dětí a 125 dětí do ZŠ J. A. Komenského 414, tj. celkem 196 dětí. 

7. se Okrašlovací spolek čelákovický se Spolkem Dělnické domky a místní 
organizací Českého rybářského svazu připojily k akci Ukliďme Česko. 34 dobrovolníků 
vyčistilo Sady 17. listopadu, okolí železniční zastávky Čelákovice-Jiřina a tzv. dělnických 
domků. Nalezené injekční stříkačky odhozené uživateli drog předali Městské policii. 

8. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy fotografií Jiřího Žalmana a 
Lukáše Legáta Rok v Polabí, členěná podle 4 ročních období (příloha č. 6/18). 

12. uvedl hudební kritik Jiří Černý svůj pořad o zpěvačce Martě Kubišové v Síni 
Jana Zacha Městského muzea. 

13. byl na Výstavišti v Lysé nad Labem oceněn Zpravodaj města Čelákovic 3. 
místem v Soutěži Turist Propag v kategorii Zpravodaj roku 2018.  

14. zorganizovali vodáci 51. ročník Vejšlapu jarním Polabím se startem na 
náměstí a cílem v areálu loděnice V Nedaninách na trasách 10, 15 a 30 km. V cíli čekalo 
na 400 účastníků občerstvení, svezení na kánoích, pramicích a motorových člunech. 

17. schválila Rada města smlouvu s firmou DIS Praha, s. r. o., Praha, za 
4 839 520,24 Kč na rekonstrukci chodníku a parkovacích stání v Kollárově ulici a na 
rekonstrukci chodníku a parkovacího pruhu na jižní straně Sedláčkovy ulice v úseku od 
křižovatky s Masarykovou a Kollárovou ulicí včetně rekonstrukce schodiště a opěrné zdi. 
Tato stavba souvisela s peronizací nádraží, resp. s přístupem k podchodu pod železniční 
tratí mezi Kollárovou a Mochovskou ulicí. Rada dále schválila smlouvu s firmou PAMAK, s. 
r. o., Kolín, na vybudování nového sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace 
k obřadní místnosti na čelákovickém hřbitově za 1 470 641 Kč. 

20. se na náměstí 5. května konal společný program města a MDDM u příležitosti 
Dne Země. MDDM představil návštěvníkům ekodílny, firma AVE CZ odpadové 
hospodářství, s. r. o., ukázala svá vozidla, pracovníci 1. SčV, a. s., diskutovali se zájemci, 
odpoledne byla zpřístupněna třídicí linka sběrného dvora Technických služeb. Bylo 
předvedeno třídění odpadu a recyklace starých triček. K doprovodnému programu patřil 
prosklený úl Spolku včelařů a výstava 20 aktuálně rostoucích hub Spolku houbařů. 

21. se na hřišti u ZŠ J. A. Komenského konal další ročník hasičského Memoriálu 
Ladislava Báči za účasti 15 družstev mladších a 17 družstev starších žáků a 6 družstev 
dorostu. Družstva místních mladších žáků obsadila 4. a 12. místo, starší žáci 14. místo a 
dorostenci 6. místo. Divákům byla představena restaurovaná hasičská koňka z roku 1870. 
V tradičním souboji „úředníků“ s profesionály v požárním útoku zvítězilo 7členné družstvo 
Městského úřadu (4 muži a 3 ženy) nad ženským družstvem Sboru dobrovolných hasičů.  
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24. seznámil v Městské knihovně Václav Kořán posluchače s historií Kerska a se 
zajímavostmi z natáčení filmu Slavnosti sněženek.  

30. uspořádal osadní výbor Sedlčánky pálení čarodějnic na břehu Labe u přívozu 
se soutěžemi v „čarodějnických“ disciplínách pro děti. Průvod v maskách zakončený 
oslavou na své zahradě uspořádal také Městský dům dětí a mládeže. 

 
 

KVĚTEN 
  
Počasí: Velmi teplý a slunečný měsíc byl atraktivní pro rekreační sport, ale ne pro 

zemědělce: Spadla jen polovina průměrného množství srážek. Oblačnost a déšť se 
objevily jen 9. – 10., 21. – 23. a  27. – 30. Ve většině dnů bylo jasno až skoro jasno, ráno 
bylo příjemných +8 °C až +17 °C a odpoledne +17 °C až +32 °C.    

1. uspořádala městská organizace KSČM setkání občanů a májovou veselici 
poprvé v restauraci Mount v Kostelní ulici. Zúřastnili se jí krajský zastupitel Ing. Zdeněk 
Štefek a poslanec JUDr. Stanislav Grospič. Hrálo Duo Amoroso. 

2. – 3. proběhl zápis dětí do mateřských škol. MŠ Přístavní 333 zapsala 31 dětí, 
MŠ J. A. Komenského 1586 58 dětí a MŠ Rumunská 69 dětí, tj. celkem 158 dětí.  

V květnu byly v Městské knihovně vystaveny fotografie čtenářky Markéty 
Klímové z Krugerova národního parku v Jihoafrické republice. 

8. se při vzpomínce na konec 2. světové války konal pietní akt u pomníku padlých 
na náměstí. Věnce k pomníku padlých položili představitelé města, městské organizace 
KSČM a uniformovaná „domobrana“ Dělnické strany sociální spravedlnosti. Před pietním 
aktem byl za sochou sv. Jana Nepomuckého v Kostelní ulici zasazen Strom republiky, 
lípa velkolistá (Tilia Platyphyllos). Lípa je národním symbolem Slovanů a Čechů počínaje 
revolucí r. 1848. Pod kořeny byla vložena schránka, vyrobená čelákovickou firmou 
Procházka a syn, s dobovými dokumenty a vzkazem budoucím generacím. 

Již tradičně 8. května byla zahájena další roční výstava fotografií v Galerii na 
schodech v budově Městského úřadu, tentokrát čelákovické fotografky Jany Vondráčkové 
pod názvem Křížem krážem po stopách Čelákovic. V odpoledním promenádním koncertu 
s dobovou módní přehlídkou vystoupili Mr. Elastik a Sestry Havelkovy. 

MO KSČM uspořádala dne 8. pietní akt na Mírovém náměstí v Sedlčánkách a 9. 
v parku Rudé armády v Záluží za účasti poslance S. Grospiče a zástupce Velvyslanectví 
Ruské federace v ČR. 

Od 11. května do 1. července byla v Městském muzeu k zhlédnutí menší výstava 
Osmičková výročí v Čelákovicích.   

11. se konala Muzejní noc. Návštěvníky Městské knihovny čekal nejen kvíz o 
životě v 1. republice, ale také knihovnice v dobovém oblečení. V muzeu zhlédli výstavu k 
osmičkovým mezníkům 20. století, divadelní představení Zborov aneb Hrdinové bez 
patosu v nastudování Divadýlka na dlani z Mladé Boleslavi, koncert Blue Star Kvartetu s 
jazzem a swingem 1. republiky, vojenský lazaret v podzemních prostorech a poslechli si 
flašinetáře v c. a k. uniformě. Druhý pluk Nymbursko Klubu vojenské historie – ČsOL 
Poděbrady vykonal u pomníku padlých na náměstí 5. května pietní akt a v muzeu poskytl 
ukázku bojové taktiky a pořadových cviků se zbraní. Military club Kolín vařil pro hosty v 
polní kuchyni. Akci navštívil mj. první zástupce náčelníka generálního štábu AČR genpor.. 
Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc. (příloha č. 8/18). 

12. následovala v Kulturním domě druhá část Muzejní noci projekcí filmů 
Plukovník Švec (1929), Signum laudis (1980) a amerického filmu Stezky slávy (1957), 
doplněná výstavou legionářské výstroje. 

12. uspořádal MDDM ve spolupráci s Modelářským klubem Brandýs nad Labem na 
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Gradě 3. ročník soutěže Čelákovický triangl určený pro modeláře do 15 let, kteří 
proplouvali tratí určenou mezinárodními pravidly (rovnostranný trojúhelník o straně 30 m 
s bójkami 1 metr od sebe). 1. a 2. místo získali čelákovičtí modeláři. Současně se konal 
17. ročník soutěže lodních modelů Memorial Cup pořádaný brandýským Modelářským 
klubem.  

13. získal 17letý Vít Modrák z Čelákovic 2. místo v kategorii dorostenců do 72 kg 
na Mistrovství Čech v kulturistice v Mladé Boleslavi. 

13. se v Husově sboru konal koncert skupiny AniMuk ke Dni matek. Přítomné 
matky dostaly květinu a přání. 

14. v 8.00 poškodil neopatrný řidič vozu svážejícího odpad zídku lemující západní 
část schodiště ke vstupu do areálu římskokatolického kostela v délce asi 4,5 m. 
Zdemolovaná část byla opravena koncem roku. 

16. schválila Rada města smlouvu s M. H., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, na 
úpravu fotbalového hřiště v Záluží za 498 717 Kč. Úprava spočívala v instalaci 
závlahového systému, hloubkové aerifikaci hrací plochy a jejím zapískováním a 
prohnojením. Rada jednomyslně doporučila Zastupitelstvu města udělit Výroční cenu 
města Čelákovic 2018 generálporučíkovi Ing. Jiřímu Balounovi, Ph.D., MSc., prvnímu 
zástupci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. 

16. předvedl taneční obor ZUŠ Jana Zacha své výroční představení Setkání 
v parku aneb Příběhy staré lavičky dvakrát dopoledne pro školy a večer pro veřejnost. 
Vystoupilo všech 110 žáků oboru. 

17. – 18. ve městě proběhl 10. ročník záchranářské soutěže Den pro záchranu 
života za účasti 17 týmů, které plnily úkoly na 8 denních a 5 nočních stanovištích při 
poskytování přednemocniční péče figurantům. Zvítězili studenti Západočeské univerzity 
v Plzni, studenti pořádající školy MILLS byli třetí. 

19. se v Kulturním domě konal 14. ročník soutěže pro amatérské taneční skupiny, 
kroužky při základních školách nebo domech dětí a mládeže Čelákovická duběnka. 
Venku poskytly rozptýlení výtvarné dílny, řemeslné stánky a workshopy. Za 78 vystoupení 
v 4 žánrových kategoriích (každá s 5 věkovými podkategoriemi) bylo rozdáno 800 medailí. 

 
Úspěchy čelákovických skupin:  

Taneční skupina Kategorie Organizace Pořadí 
Crazy dance Street dance – hobby, Aa/2; do 9 let MDDM Čelákovice 3. 
RC Routa 
Čelákovice 

Modern dance, Jazz dance, B/1; do 7 
let 

RC Routa 
Čelákovice 

1. 

RC Routa 
Čelákovice 

Modern dance, Jazz dance, B/3; 9 – 
12 let 

RC Routa 
Čelákovice 

2. 

Aktra.cz Modern dance, Jazz dance, B/3; 9 – 
12 let 

Aktra.cz Čelákovice 3. 

Storm Modern dance, Jazz dance, B/4; 12 – 
15 let 

MDDM Čelákovice 2. 

Bublinky Show dance, D/1; do 7 let MDDM Čelákovice 2. 
Piškvorky Show dance, D/2; do 9 let MDDM Čelákovice 3. 
A je to! Show dance, D/3; 9 – 12 let MDDM Čelákovice 1. 

 
20. uspořádal šachový klub TJ Spartak spolu s MDDM a Městským muzeem 6. 

ročník sportovně-šachové akce Šachy v přírodě. 
25. se v Čelákovicích podesáté konala Noc kostelů, letos s mottem „Zůstávali přes 

noc v blízkosti Božího domu.“. V Husově sboru byl mj. představen projekt Národní kronika 
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připravený Národním muzeem, Nadací Charty 77 a Kontem Bariéry, Ing. arch. Ivan 
Vaňousek hovořil o některých „osmičkových“ výročích v Čelákovicích. V nedokončeném 
kostele Církve bratrské v Palackého ul. čekal návštěvníky koncert, výklad o stavbě kostela 
a vyprávění členů sboru o cestě do Izraele 

26. proběhla vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ Jana Zacha Malý salon 
2018, letos s tématem Českománie. 

K 31. bylo zrušeno 5 pracovních míst operátorů Městského kamerového 
dohlížecího systému a pracoviště MKDS bylo přemístěno na služebnu Městské policie. 

 
 

ČERVEN 
 
Počasí: Z hlediska oblačnosti a srážek byl červen opakem května: S výjimkou 1. – 

7. a 16. – 18. bylo většinou zataženo, 8. – 11. a 26. – 28. vydatně pršelo (měsíc byl 
srážkově nadprůměrný). Teplotně byl měsíc vyrovnaný – ráno bylo od +10 °C do +18 °C, 
odpoledne od +20 °C až k +32 °C. Mírně se ochladilo 22. – 30., kdy se odpolední teploty 
pohybovaly od +16 °C do +24 °C.  

1. oslavil MDDM na své zahradě Den dětí programem Jak si hrály naše babičky. 
Děti si užily hraní s kuličkami, skákací gumu a skok přes švihadlo. Kroužky MDDM 
představily svou činnost a místní chovatelé uspořádali malou výstavu zvířat. Přišlo asi 800 
dětí s doprovodem. 

3. byl Na Statku představen sborník Z historie čelákovického děkanského 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie editora a spoluautora Jaroslava Špačka, vydaný 
Milanem Tichým v nákladu 600 výtisků. Vystoupilo vokální kvarteto Laurus a mezi hosty 
byli bývalý římskokatolický farář Mikuláš Uličný, senátor za TOP 09+STAN Tomáš Czernin 
a houslový virtuos Čeněk Pavlík (příloha č. 9/18). 

5. uspořádal osadní výbor Sedlčánky soutěž ve vaření kotlíkového guláše u 
hospody U Kubelků v Jiřině. Za doprovodu harmonikářů pánů Slováka a Heinze byla jako 
nejlepší kuchařka z 10 soutěžících vyhlášena Renáta Krejčíková. Odpoledne následovala 
debata členů osadního výboru s občany. 

7. bylo pro veřejnost otevřeno místo archeologického výzkumu v Záluží na 
staveništi vznikajícího sportovního hřiště. Více než 120 návštěvníků si prohlédlo 2 zásobní 
jámy na obilí a 9 kostrových hrobů se sponami, šperky a zbraněmi z doby kolem r. 300 př. 
n. l. 

9. uspořádal sbor Církve bratrské na levém břehu Labe mezi lávkou a mlýnským 
náhonem 2. ročník CB RUN OPEN na trasách 2 km a 10 km, sportovně-benefiční akci na 
podporu dostavby kostela. 

9. se na náměstí 5. května konalo sedmé Setkání na náměstí. Koncerty zahájili 
žáci ZUŠ Jana Zacha a následovali Olympic, Pavel Callta, Děti ráje, Tomáš Linka ad. 
Pořadatelé zaznamenali dosud nejvyšší počet návštěvníků (příloha č. 10/18). 

12. schválila Rada města smlouvu o projektu „Prevence rizikového chování dětí a 
mládeže“ na období září 2018 – červen 2019 s JUDr. Karlem Kašparem, PPPK – 
Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Praha 5, za 620 000 Kč. Rada 
jmenovala Ing. Lenku Rašínovou vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu 
s účinností od 1. července a schválila nahrazení systému SMS Infokanál systémem 
Mobilní rozhlas společnosti Neogenia, s. r. o., Brno, k informování obyvatelstva o 
mimořádných událostech prostřednictvím SMS k 31. prosinci. 

13. hrál klavírista Martin Levický skladby W. A. Mozarta, R. Schumanna ad. v Síni 
Jana Zacha Městského muzea. Koncert s průvodním slovem Jana Adamuse připravil 
SPČM. 
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V sobotu 16. měli občané ve stánku na náměstí 5. května možnost nalepením 
terčíků do mapy města vytvořit „pocitovou mapu Čelákovic“. Zelený terčík označoval 
příjemné místo, oranžový místo problémové. Mapa byla doplňkem názorového průzkumu. 

16. odpoledne uspořádala Orka Florbal, z. s., svůj tradiční Dětský den. Diváky 
přilákala mj. autogramiáda mladoboleslavského hráče Petra Kološe.   

19. jednali na radnici členové Zastupitelstva Středočeského kraje za KSČM Ing. 
Zdeněk Štefek, Mgr. Ivan Cinka a Ing. Zbyněk Coufal. Navštívili Městský stadion, 
Gymnázium a besedovali s občany. 

22. vystoupil za chladného a větrného počasí Velký dechový orchestr města Zlína 
na Velkém letním koncertu na náměstí 5. května. Spoluúčinkovaly Avion Big Band a 
mažoretky taneční školy A&A Mědílkovi. 

23. se v Městském muzeu konal další ročník Svatojánské divadelní pouti. Žáci 
ZUŠ sehráli od 14 do 21 hodin 9 představení, z toho 6 pohádek. Finálovým představením 
byla hra V+W+J. 

23. zahájila skupina Druhej dech další ročník letních víkendových koncertů, dříve 
zvaných Čelákovické kulturní léto. Před Kulturním domem hrály Druhej dech (23.) a 
FBAND M. Ferlese (30.). 

 27. zasedalo Zastupitelstvo města. Proběhla obsáhlá diskuse ke 
kauze Městského stadionu. Na udělení Výroční ceny města Čelákovic 2018 bylo podáno 
10 návrhů, ale jen 7 návrhů na 5 kandidátů splnilo formální náležitosti. Rada doporučila 
udělit cenu generálporučíkovi Ing. Jiřímu Balounovi, Ph.D., MSc., „za šíření dobrého 
jména a reprezentaci města Čelákovic v nejvyšších funkcích Armády České republiky jak 
v tuzemsku, tak v zahraničí“. Dalšími kandidáty byli PhDr. Zdeněk Klingora „za významný 
přínos k rozvoji učňovského školství a za šíření dobrého jména Čelákovic v celé České 
republice“, Josef Khánský „za celoživotní osvětu a přínos v oboru ochrany rostlin na území 
města a za šíření dobrého jména města Čelákovic v České republice“, Jaroslav Špaček 
„za celoživotní práci ve prospěch kultury a kulturní paměti města, stejně tak za významný 
podíl na dokumentaci jeho historie“, Vila Volman, k. s., „za záchranu unikátní 
architektonické památky realizací projektu Rehabilitace areálu Volmanovy vily a šíření 
dobrého jména města Čelákovic v tuzemsku i v zahraničí“. Proti nominaci J. Balouna 
zazněly námitky, neboť žil v Sedlčánkách jen v dětském věku a občanem města byl teprve 
od února 2018. Protinávrh zastupitelky PhDr. Tiché na udělení ceny Vile Volman, k. s., a 
zastupitle Tomáše Janáka na udělení ceny Jaroslavu Špačkovi získaly shodně jen po 4 
hlasech. Cena byla udělena J. Balounovi 12 hlasy zastupitelů za ODS a Mgr. Marka 
Skalického. ZM uložilo Radě města, aby do 14. září 2018 svolala samostatné veřejné 
shromáždění občanů k projednání koncepčního řešení dopravy ve městě. 

K 30. se vzdala pracovního místa vedoucí odboru životního prostředí Městského 
úřadu Zuzana Mutínská. Rovněž k 30. požádal z vážných zdravotních důvodů o 
uvolonění z funkce ředitele Městské policie Ladislav Grabowski. 

 
 

ČERVENEC 
 
Počasí:  1. – 8. bylo převážně jasno s ranními teplotami od +10 °C do +14 °C a 

odpoledními od +21 °C do +34 °C. 9. – 13. pršelo, odpolední teploty se snížily na max. 
+28 °C. 14. – 23. pokračovalo při velké oblačnosti velmi teplé počasí (ráno +13 °C až +20 
°C, odpoledne až +33 °C). Poslední týden jsme zaznamenali tropické dny s odpoledními 
teplotami +31 °C až +36 °C a 29. a 30. dokonce i tropické noci, kdy teplota neklesla pod 
+20 °C. 

Tradiční letní koncerty u Kulturního domu pokračovaly s kapelami Muzika 
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v náladě (7.), Feferon (21.) a Dekameron (28.). 
1. se Ing. Lenka Rašínová stala vedoucí odboru životního prostředí Městského 

úřadu na základě jmenování Radou města dne 12. června. Vystudovala obor Inženýrství 
životního prostředí na Fakultě stavební ČVUT a na odboru životního prostředí pracovala 
od r. 2014. 

1. byl zpřístupněn podchod na ostrovní nástupiště v železniční stanici 
Čelákovice. 

Od 2. července do 31. srpna byly v Městské knihovně k vidění výstavy fotografií 
Markéty Klímové z Nového Zélandu (autorka uspořádala v knihovně besedu 18. září) a 
obrazů Blanky Stuchlíkové, malovaných horkým voskem, Barvy v nás. 

Od 5. července do 16. září hostila výstavní síň Městského muzea letní 
entomologickou výstavu Za krovkami světa kraj. Vernisáž proběhla 4. července. Výstava 
představila výběr ze sbírky amatérského sběratele Pavla Hubeného z Tišic zahrnující 
brouky z Čech, Jižní Ameriky, Afriky i Asie. 

Od 8. do 29. července vystavoval malíř Pavel Švec v Městském muzeu své 
krajinomalby. 

10. schválila Rada města smlouvu s firmou VZ TZB Kladno, s. r. o., Kladno, na 
obnovu technologie kotelny K 20 za 7 202 440 Kč. Rada projednala „Vstupní analýzu 
vzdálené dílčí podpory v Čelákovicích“ a „Plán vzdálené dílčí podpory – město Čelákovice“ 
zpracované Agenturou pro sociální začleňování a týkající se lokality Dělnické domky. Rada 
uzavřela smlouvu s firmou ARCUS –Růžička, s. r. o., Praha 9, na zateplení bytových domů 
č. p. 1645 – 1648 v ul. J. A. Komenského za 14 074 956,29 Kč. Tento projekt byl 
spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Rada stanovila, že zastupitel 
Mgr. Miloš Bukač má právo užívat závěsný odznak města „při významných příležitostech a 
občanských obřadech“ s platností od 1. září. 

12. – 14. viděli zájemci na náměstí 5. května v rámci Čelákovického filmového 
léta filmy Zahradnictví: Dezertér, Prezident Blaník a Tlumočník. 13. hrála před projekcí 
skupina Druhej dech.  

14. se v areálu Tenisového klubu a Volejbalového sportovního clubu v ul. U Kapličky 
konal „International Summer JOKGU Tournament 2018 in the City of Čelákovice“, 
jeden z výstupů projektu Working2gether. Pořadatelé obdrželi 3 peněžité dary od 
korejských partnerů ve výši 200 tis. Kč. 70 týmů ze 7 států s 281 sportovci hrálo v 
kategoriích profesionálů a amatérů. Diváci se seznámili s jihokorejskou gastronomií a 
ostatní mohli sledovat přímý přenos na televizní stanici Nova Sport 2 (příloha č. 11/18). 

17. byl otevřen podchod mezi ulicemi Mochovskou a Kollárovou a přístupové 
chodníky z těchto ulic k nástupištím železniční stanice Čelákovice. 

24. schválila Rada města smlouvu s firmou TZB Kladno, s. r. o., Kladno, na 
rekonstrukci vzduchotechniky a rozvodů vody v kuchyni ZŠ Kostelní 457 za 2 734 183 Kč 
a smlouvu s firmou RAISA, spol. s r. o., Kolín, na rekonstrukci veřejného osvětlení v Jiřině, 
etapa 6 a 7, za 5 214 292 Kč. Rada dále schválila smlouvu s 1. SčV, a. s., Praha, na 
obnovu vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltově, Čelakovského a 
Sedláčkově za 19 911 429,37 Kč. Tyto práce předcházely opravě vozovky poškozené 
nákladními automobily při optimalizaci železniční trati. 

 
 

SRPEN 
  

 Počasí: Do 22. byl měsíc tropický: Ranní teploty kolísaly mezi +15 °C až +23 °C, 
odpolední mezi + 28°C až +37 °C. Do 10. bylo oblačno s občasnými přeháňkami, 11. – 22. 
převažovalo jasno. 23. – 31. si lidé oddechli od tropických hodnot, protože odpolední 
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teploty dosahovaly při oblačném nebi příjemných +21 °C až +26 °C.  
Na koncertech před Kulturním domem hrály v srpnu kapely Druhej dech (4.), 

Trojboy (11.), F. Band M. Ferlese (25.) a Druhej dech (31.). 
Od 1. srpna do 6. září hostilo muzejní infocentrum výstavu Tatabánya ´56 – 

Čelákovice ´68 – Levice ´68 založenou na vlastních sbírkách 3 muzeí. Maďarská verze 
výstavy byla v Tatabányi přístupná do konce roku 2018. 

13. souhlasilo Ministerstvo financí ČR s vydáním registrace akce „Dostavba 
základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“ a město mohlo zadat zakázku na 
stavební práce za 78 395 141 Kč bez DPH, dotace ze státního rozpočtu mohla dosáhnout 
výše až 74 930 516 Kč a město se chystalo financovat stavbu částkou 33 963 821 Kč. 

16. – 18. pokračovalo Čelákovické filmové léto filmy Tátova Volha, Po strništi bos 
a Zahradnictví: Nápadník. 17. vystoupila před promítáním skupina Feferon. 

18. uspořádal spolek Patriot Čelákovice 4. ročník triatlonu Labeman (20 
závodníků) a 1. ročník dětského triatlonu Labemánek pro děti od 6 do 9 let (8 závodníků). 
K disciplínám „velkého“ závodu patřilo přeplavání Labe tam a zpět, jízda na kole do 
Káraného, Byšiček a zpět a běh do Lázní Toušeně a zpět. Nejlepší z mužů byl Jan Král 
ml., z žen Mgr. Lucie Kainová a z dětí Aneta Bohuslavová. 

Od 19. do 25. se v Horní Sytové konal Šachový tábor Jizera 2018 pořádaný 
Školou šachových kouzel, z. s., a TJ Spartak Čelákovice pro děti a mládež od 6 do 18 let. 

21. schválila Rada města výši nájmu za stánková místa při adventním trhu 1. 
prosince s možností odběru elektrické energie na 1 100 Kč a 600 Kč podle lokality a bez 
možnosti  odběru elektrické energie na 1 000 a 500 Kč podle lokality. 

24. Rada města schválila smlouvu s 1. SčV, a. s., Praha, na opravu slepé části 
Sedláčkovy ulice směrem k tzv. „tunýlku“ za 2 041 122,14 Kč. 

29. schválilo Zastupitelstvo města podání žádosti o finanční podporu a 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce sportovních ploch u ZŠ Čelákovice, p. o., 
Komenského 414“ v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR. 

 
 

ZÁŘÍ 
 
Počasí: 1. – 3. konečně zapršelo. Do 21. stále vládlo léto s ranními teplotami od +9 

°C do +17 °C a odpoledními od +22 °C až po +32 °C! Od 22. se již prosadil podzim; ranní 
teploty se snižovaly od +12 °C k +1 °C a odpolední při velké oblačnosti kolísaly mezi + 14 
°C až +22 °C.  

1. nastoupil do funkce velitele Městské policie Čelákovice Bc. Marek Drobný 
(*1974) vybraný z 6 uchazečů. Od r. 1996 pracoval v Pohotovostní motorizované jednotce 
Krajského ředitelství Policie ČR v Praze a od r. 2010 jako zástupce vedoucího oddělení 
této jednotky (příloha č. 12/18). 

1. uspořádal osadní výbor Sedlčánky tradiční Vzpomínku na prázdniny v parku na 
Zájezdě v Sedlčánkách. Zúčastnili se příslušníci 4. brigády rychlého nasazení Armády ČR 
s 3 bojovými vozidly a 2 vrtulníky, příslušníci Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, 
Policie ČR s kynologickou, jezdeckou, pyrotechnickou a poříční službou, zásahová 
jednotka, strážníci Městské policie Čelákovice a členové Jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Čelákovice. Pořadatelé zasadili strom na paměť vojáků, policistů a členů 
záchranných sborů, kteří zahynuli při výkonu služby. Počet návštěvníků byl odhadnut na 
1 150. 

Na 1. byl připraven StatekFest v Irish MusicPubu. Mělo vystoupit 9 kapel, mj. Qwil 
z Lysé nad Labem, Zuzka a kocouři z Čelákovic, Piranha z Mladé Boleslavi. Kvůli dešti byl 



12 
 

však program zrušen. 
4. pověřila Rada města Městskou policii Čelákovice přejímáním nálezů nalezených 

v katastru města Čelákovic. Schválila smlouvu s firmou DIS Praha, s. r. o., Praha, na 
výstavbu chodníku na křižovatce ulic Sedláčkovy a Kollárovy se studnou a památným 
křížkem za 594 105,24 Kč. Tento krátký úsek chodníku navazující na osvětlený přechod 
pro chodce přispěl k zlepšení přístupu cestujících směřujících Kollárovou ulicí na nádraží. 

6. byla v Síni Jana Zacha Městského muzea představena publikace Byli 
v Čelákovicích upíři? navazující na stejnojmennou výstavu z let 2016 – 2017. 
Představení sborníku se zúčastnili také významní čeští historikové Prof. PhDr. František 
Šmahel, DrSc., a Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.  

8. se na dvoře a zahradě domu U Najmanů v Masarykově ul. konal czela.fest 2018 
k 15. výročí spolku. Aktivity pro rodiny s dětmi připravil spolek Routa; filmovou, 
fotografickou a animační dílnu spolek Opři se, hrálo Divadlo od paty až k hlavě z MDDM a 
hudební skupiny Kapitán Demo, Gott Revival ad. (13/18). 

8. prezentoval MDDM své kroužky a kurzy na tradičním Festivalu volnočasových 
aktivit. 

8. se na tenisových kurtech Na Nábřeží konal 18. ročník klubové soutěže ve čtyřhře 
Memoriál Ladislava Pánka za účasti 25 dvojic. Zvítězili Luboš Soukup a Radek Bidzilia. 

8. se konal Den Pražské integrované dopravy u příležitosti 145. výročí otevření 
železniční trati Praha – Nymburk a představení zmodernizované železniční stanice 
Čelákovice. Elektrická jednotka 451 („panťák“, také „žabotlam“) a patrová souprava 
141+Btjo jezdily z Prahy do Lysé nad Labem, parní lokomotiva 475 Šlechtična z Prahy do 
Nymburka. Plné jízdné vlakem s parní lokomotivou činilo z Čelákovic do Prahy nebo do 
Nymburka 60 Kč, do Lysé nad Labem 40 Kč, zlevněné polovinu.   

Historické motorové vozy řady 830 zvané „kredenc“ jezdily do Mochova a zpět. Od 
nádraží jezdily také historické autobusy Karosa ŠD 11 Tourist a Škoda 706 RTO do 
Přerova nad Labem a do Brandýsa nad Labem. Program doplnila vystoupení staropražské 
kapely Hašlerka a Banjo bandu Ivana Mládka ad., zájemcům byla nabídnuta prohlídka 
železniční stanice a modelového kolejiště (příloha č. 14/18).  

Projekt „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část 
ŽST Čelákovice“ byl spolufinancován Evropskou unií z programu CEF – Nástroj pro 
propojení Evropy ve výši max. 659,3 mil. Kč, národní spolufinancování bylo hrazeno 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Byla postavena 2 nová vnější a 1 
ostrovní nástupiště, oplocení a protihlukové stěny, bezbariérové chodníky, výtahy a lávka 
pro pěší z Kollárovy ul. po mostě přes ul. U Podjezdu na vnější, 2. nástupiště. Lávka 
výrazně zkrátila cestu pěším z centra města na nástupiště. Město se finančně podílelo na 
výstavbě podchodu do lokality Krátká Linva (1,5 mil. Kč), na zřízení kamerového systému 
v podchodech (500 tis. Kč) a na přestavbu nádraží navázalo vlastními investicemi ve výši 
5 mil. Kč rekonstrukcí Kollárovy a části Sedláčkovy ulice a vybudováním přístupového 
chodníku v ul. U Podjezdu. 

Následovalo budování stožárů a osvětlení na 2. nástupišti, oprava fasády výpravní 
budovy a rekonstrukce vstupního prostoru do výpravní budovy a prostoru pokladny. Do 
příštího roku přesáhly práce na otevřené čekárně u 2. nástupiště. 

Od 9. do 30. září byla v infocentru muzea umístěna výstava Krajina malovaná 
pohledem Dalibora Koloce. 

11. zrušil Ústavní soud usnesení Nejvyššího soudu ve sporu města se společností 
ML Compet ve věci náhrady škody při administraci veřejné zakázky „Revitalizace 
náměstí 5. května v Čelákovicích“. Město neodpovídalo za vzniklou škodu a po právu se 
domáhalo náhrady škody u spol. ML Compet. 

14. – 15. uspořádali chovatelé soutěžní a prodejní výstavu zvířat s ukázkovou 
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expozicí akva-tera ve svém novém sídle v Kostelní ul. č. p. 22. Vystaveni byli králíci, 
holubi, vodní a hrabavá drůbež, exotické ptactvo, rybky, žáby, želvy a šneci (příloha č. 
15/18). 

Na 15. připravily Čelákovická sportovní, p. o., a Kulturní dům Festival sportu: na 
náměstí. K vidění byly ukázky místních sportovních klubů, skladatel Jaroslav Uhlíř, dětská 
kapela Čiperkové, kouzelník Roberto, bubenický soubor Groove Army ad. V tento den a při 
Velkém letním koncertu a Čelákovickém filmovém létě byla v městském stánku připravena 
schránka pro vložení vzkazů budoucím generacím. Schránka byla uložena v radniční 
věži 28. října (příloha č. 16/18). 

15. proběhla podruhé v roce akce Ukliďme Česko připravená Spolkem Dělnické 
domky, Okrašlovacím spolkem čelákovickým a místní organizací Českého rybářského 
svazu. Nově se do akce zapojilo i město Čelákovice. Dobrovolníci uklidili levý břeh Labe 
od lávky po tzv. špičku a prostor podél cyklostezky v lokalitách Mezi Mosty a Malvíny. 
V Sadech 17. listopadu uklízeli rybáři. 13 pytlů odpadu odvezly Technické služby. 

15. se v Husově sboru CČsH konalo slavnostní odpoledne s varhanním koncertem 
v den 83. výročí položení základního kamene Husova sboru a u příležitosti dokončení 
opravy historických fasád Husova sboru za účasti zástupců Pražské diecéze CČsH, členů 
okolních náboženských obcí a místních křesťanských církví, spolků, vedení města a 
pamětníků. Varhaník Jaroslav Nepilý provedl díla českých autorů 17. a 18. století, 
v zákulisí sboru byla připravena výstava dokumentů. 

17. – 23. položil zhotovitel stavby modernizace železniční stanice nový povrch 
vozovky na komunikacích patřících městu a používaných jako zásobovací trasy při 
modernizaci, a to v části ulic Masarykovy, Sedláčkovy, Čelakovského a Rooseveltovy a na 
krajských komunikacích v ulicích Zálužské, Sedláčkově, J. Zacha, U Podjezdu a 
Mochovské.   

20. – 22. se v Kostelní ul. č. p. 43 konala 58. výstava hub. Přes horké a suché 
počasí shromáždili vystavovatelé 157 druhů hub, z toho 66 druhů nasbírali členové Spolku 
houbařů na výjezdním semináři v lokalitě Butov u Hracholuské přehrady. Výstavu 
navštívenou asi 200 dospělými a 500 dětmi doplnil prosklený úl místních včelařů a výstava 
jiřin Jany Čermákové z Čečelic.  
 25. se v sále SOŠ Čelákovice, s. r. o., konal předvolební kulatý stůl iniciovaný 
lídryní volební strany FÓRUM 2018 Ing. Evou Čílovou. Pozvání přijali zástupci 3 dalších 
volebních stran – Čelákovičtí Patrioti s podporou TOP 09 a Koruny České, PRO Zdraví a 
Sport a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – PRO-Č = Pro Čelákovice. Zástupci ODS a Ano 
2011 odmítli účast kvůli způsobu vedení kampaně ze strany FÓRA 2018, KSČM neviděla 
smysl diskuse bez účasti volebních stran současné koalice, ostatní strany svou neúčast 
nezdůvodnily. Kulatý stůl moderoval JUDr. Jan Luhan. Na začátku akce usedlo v publiku 
asi 25 návštěvníků (příloha č. 17 a, b/18). 
 27. představil Jaroslav Šnicer své mexické putování za kaktusy v Síni Jana Zacha 
Městského muzea. Pořad byl připraven spolu s Klubem kaktusářů Čelákovice. 
 29. byla ve výstavní síni Městského muzea zpřístupněna výstava ze sbírek muzea 
Síla legionářské tradice v Čelákovicích uspořádaná s finanční podporou Ministerstva 
kultury ČR. Vernisáže se zúčastnil gen. J. Baloun. 
 29. se Na Statku konalo tradiční vinobraní s burčákem připravené místní 
organizací TOP 09. 
 Celý měsíc probíhala volební kampaň volebních stran před volbami do 
Zastupitelstva města. Strany oslovovaly voliče především stánky během sobotních trhů na 
náměstí 5. května.  
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ŘÍJEN 
  
Počasí: Do 21. převažovala proměnlivá oblačnost, ranní teploty se pohybovaly 

mezi +3 °C až +11 °C a odpolední dosahovaly příjemných +10 °C až +25 °C. Od 22. 
častěji pršelo, rána byla již chladná s +1 °C až +10 °C, ale odpoledne bylo stále teplo 
s hodnotami + 7 °C až +21 °C. 

1. – 5. patřil Týdnu knihoven. 4. přednášel Mgr. Roman Kolek, vedoucí Státního 
okresního archivu Praha-východ, o Čelákovicích v roce 1918, 5. si návštěvníci knihovny 
prohlédli výstavu „Jak se žilo za první republiky“ tvořenou předměty zapůjčenými čtenáři. 
V říjnu následovaly besedy na toto téma pro žáky základních škol. 

Od 1. října do 30. listopadu byla v Galerii v altánu ve Vašátkově ul. č. p. 818 
k vidění výstava Ezoterické obrazy Jany Janouchové. 

3. se v Městském bazénu konal další ročník Plavecké soutěže měst. V 6.15 – 
7.30, 14.00 – 15.00 a 19.00 – 21.00 mohl přijít kdokoli a uplavat 100 m libovolným stylem. 

3. – 7. se na celém čelákovickém úseku Labe konal závod v lovu ryb RCCC – 
Souboj rytířů, 96hodinový nonstop lov. Nejtěžší ulovenou rybou byl kapr o hmotnosti 16,6 
kg a největší nebodovanou rybou sumec o délce 210 cm a hmotnosti 42 kg. Finanční zisk 
ze závodu byl věnován hendikepovanému chlapci a rybářským kroužkům Středočeského 
územního svazu.  

4. – 7. zvítězila česká reprezentace U 21 v malém fotbalu na prvním mistrovsví 
světa v této kategorii v Praze (ve finále porazila Slovensko 2 : 1). Hlavním trenérem 
mužstva byl hráč Unionu Čelákovice Zdeněk Parůžek. 

5. schválila Rada města smlouvu o spolupráci se Správou železniční dopravní 
cesty, s. o., Praha 1, při zamýšlené stavbě cyklověže u nádraží. Souhlasila se smlouvou o 
výpůjčce mezi Mateřskou školou Přístavní a Středočeským krajem pro umístění Mobilního 
zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji. 

5. – 6. se konaly volby do Zastupitelstva města pro období 2018 – 2022. V 9 
volebních stranách kandidovalo 189 občanů. Z 9 051 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 
4 923 voličů, tj. 54,39 %. 

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

Číslo 
vol. 

strany 
Volební strana Kandidát 

Pořadí 
na kand. 

listině 
Počet 
hlasů 

3 ANO 2011 Mgr. Marek Skalický 3 629 
3 ANO 2011 Ing. Martin Bajer 1 607 

4 PRO Č = PRO 
ČELÁKOVICE Mgr. Miloš Bukač 6 803 

4 PRO Č = PRO 
ČELÁKOVICE PhDr. Zdeňka Tichá 1 703 

4 PRO Č = PRO 
ČELÁKOVICE Ing. arch. Marek Tichý 7 571 

6 

Občanská demokratická 
strana 

Ing. Josef Pátek 1 3 149 
6 Ing. Petr Studnička, PhD. 2 2 961 
6 Jarmila Volfová 3 2 699 
6 Bc. Ondřej Holzman 4 2 689 
6 Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 5 2 693 
6 Mgr. Jindra Chourová 6 2 741 
6 Petr Kabát 7 2 662 
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6 Aleš Kužílek 8 2 705 
6 Ing. Markéta Reisiegelová 9 2 659 
6 Martin Spilka 10 2 661 
6 Jiří Hanzl 11 2 666 
6 Jana Vondráčková 12 2 642 
6 Pavel Jindřich 13 2 618 
6 Milena Přívozníková 14 2 614 
6 Nikola Ottl 15 2 567 

6 Ing. arch. Kamila 
Douděrová 16 2 658 

 
 
Výsledky voleb podle umístění volebních stran: 

Pořadí Číslo 
vol. 

strany 

Volební strana Počet 
hlasů 

% platných 
hlasů 

Počet 
mandátů 

1 6 Občanská demokratická strana 55 542 57,62 16 
2 4 PRO Č = PRO ČELÁKOVICE 10 529 10,92 3 
3 3 ANO 2011 9 535 9,89 2 
4 9 Fórum 2018 4 760 4,94 0 
5 3 Komunistická strana Čech a Moravy 4 362 4,53 0 
6 2 Čelákovičtí Patrioti s podporou TOP 

09  
a Koruny České 

4 237 4,40 0 

7 10 Česká strana sociálně demokratická 3 089 3,20 0 
8 11 PRO Zdraví a Sport 2 902 3,01 0 
9 7 ČELAKOVANDY s podporou KDU-

ČSL 
1 431 1,48 0 

 
 Z členů minulého Zastupitelstva města bylo znovu zvoleno 13 kandidátů, v Radě 
města pokračovalo 5 členů. 

7. uspořádal 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., Vejšlap za polabskými 
strašidly z Městského muzea do loděnice V Nedaninách na trase asi 2,5 km zakončený 
opékáním buřtů. 

7. vystoupilo pěvecké kvarteto Affetto s varhaníkem Martinem Jakubíčkem 
v Husově sboru u příležitosti 100. výročí republiky, na němž zazněly skladby od 
nejstarších českých hudebních památek po černošské spirituály. Koncert připravil Spolek 
pro varhanní hudbu, náboženská obec CČsH s finanční podporou města (příloha č. 
18/18). 

7. – 21. navštívili starosta města Ing. Josef Pátek, místostarosta Ing. Petr 
Studnička, PhD., a radní Jarmila Volfová Světový betonářský kongres fib 2018 
v Melbourne, kde převzali ocenění čelákovické lávky za unikátnost použitého materiálu. 
Podobně byly oceněny další 4 stavby. 

12. oslavil SPČM v Síni Jana Zacha Městského muzea 100. výročí republiky 
komponovaným pořadem Kde domov můj? s průvodním slovem Zdeny Zvěřinové a 
skladbami Bedřicha Smetany a Františka Škroupa. 

25. přednášel Jan Müller z Horních Počapel v Městském muzeu o jihovýchodě 
USA, kaktusech a přírodě. Program spolupřipravil Klub kaktusářů Čelákovice. 

Od 26. října do 23. listopadu si návštěvníci infocentra v Městském muzeu mohli 
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připomenout 120. výročí založení původního Okrašlovacího spolku čelákovického na 
malé výstavě připravené jeho stejnojmenným pokračovatelem. 

28. se na náměstí 5. května konalo slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 
100. výročí vzniku samostatného státu. S projevy vystoupili starosta města Ing. Josef 
Pátek a ředitel Městského muzea Mgr. David Eisner. Žák ZUŠ Jana Zacha Vojtěch Dovalil 
recitoval Seifertovy básně Procházka v listopadový den a Vlajka republiky, hrál dechový 
kvartet Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka a státní hymnu zazpívala Mg.A. Ladislava 
Šťastná. 

28. se běžel 56. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém, po 29 letech 
poprvé v Čelákovicích. Zvítězil Jiří Čivrný se 17 330 m, mezi ženami čelákovická atletická 
trenérka Lenka Šupová s 11 979 m. 

28. se město zapojilo do akce Den s českými vlajkami tím, že město a jeho 
příspěvkové organizace vyzdobily své interiéry a exteriéry českými vlajkami a na náměstí 
byl vlajkami ozdoben „strom republiky“. 

28. byla po mši v Husově sboru uložena urna s ostatky ruského legionáře Adolfa 
Nováka do kolumbária.  

28. byla na slavnostním večeru v Kulturním domě udělena výroční cena města 
generálporučíku Ing. Jiřímu Balounovi, Ph.D., MSc., prvnímu zástupci náčelníka 
Generálního štábu Armády České republiky a vojenskému představiteli ČR při NATO a 
EU. Koncertoval Orchestr Bohumíra Hanžlíka. Vybrané vstupné ve výši 36 500 Kč bylo 
věnováno o. p. s. Post Bellum – Paměť národa (příloha č. 19 a, b/18). 

30. uzavřel senát Krajského soudu v Praze případ kuriózního podvodu: Neznámý 
pachatel podal 19. října jménem občana Adama Čapka návrh na neplatnost volby 
kandidátů do Zastupitelstva města Čelákovic. Adam Čapek se od podání návrhu 
distancoval a sdělil, že od 7. října pobýval v zahraničí (příloha č. 20/18). 

 
 

LISTOPAD 
 

Počasí: Do 14. převládalo skoro zataženo, ale teploty byly na roční dobu vysoké: 
Ráno mezi +4 °C a +10 °C a odpoledne mezi +10 °C a +16 °C. Od 15. se při zatažené 
obloze ochlazovalo na ranních +6 °C až -6 °C a odpoledních +11 °C po +1 °C. 19. napadl 
první sníh.  

7. se konalo ustavující zasedání nového Zastupitelstva města. Stanovilo 17 hlasy 
počet místostarostů na tři a také 17 hlasy, že funkce místostarosty II bude uvolněná. Na 
funkci starosty města volební strany ANO 2011 a PRO Č = PRO ČELÁKOVICE kandidáty 
nenavrhly.  Volební strana ODS navrhla Ing. Josefa Pátka a ten byl 17 z 20 přítomných 
zastupitelů zvolen starostou města pro léta 2018 – 2022. Na funkci místostarosty I byl 
podán návrh jen volební stranou ODS, a to na Ing. Petra Studničku, PhD., (zvolen 17 
hlasy), na funkci místostarosty II byla za ODS navržena Nikola Ottl (zvolena 16 hlasy) a na 
funkci místostarosty III navrhla ODS Ing. Miroslava Opu, Ph.D., (zvolen 17 hlasy).  

ZM pověřilo místostarosty plněním úkolů zejména v oblastech: Místostarosta I – 
územní plánování, doprava, školství a kultura a řízení příspěvkových organizací v oblasti 
školství a kultury. Místostaroskta II – sociální věci, zdravotnictví, protidrogová politika 
města, bytové a nebytové hospodářství, sport a řízení příspěvkových organizací 
Pečovatelská služba Čelákovice a Čelákovická sportovní. Místostarosta III – investice a 
Městský stadion. 

Návrhy na 3 další členy Rady města podala volební strana ANO 2011, a sice na 
Mgr. Marka Skalického (zvolen 17 hlasy) a volební strana ODS na Jarmilu Volfovou 
(zvolena 17 hlasy) a na Bc. Ondřeje Holzmana (zvolen 16 hlasy). 
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Byl zřízen 7členný finanční výbor a do jeho čela byla 17 hlasy zvolena zastupitelka 
za ODS Ing. Markéta Reisiegelová, a 5členný kontrolní výbor. Při respektování nepsaného 
pravidla, že předsedou výboru má být opoziční zastupitel, navrhl starosta města Mgr. 
Miloše Bukače, jenž získal nejvyšší počet hlasů z 3 opozičních zastupitelů. Ten nominaci 
odmítl mj. ze zdravotních důvodů.  

ZM ustavilo osadní výbor Sedlčánky s 11 členy a na funkci jeho předsedy 
nominovala ODS Petra Kabáta (zvolen 17 hlasy). Byl ustaven také osadní výbor Záluží s 5 
členy, volební stranou ODS navržený Roman Přívozník byl zvolen 17 hlasy. 

Do výboru MAS Střední Polabí byl zvolen Ing. Martin Bajer a zastupitelem určeným 
k pořízení územního plánu Ing. Petr Studnička, PhD. Zastupitelstvo schválilo také nový 
jednací řád. 

10. V tradiční ekumenické soutěži ve znalosti Bible, letos na téma biblické knihy 
Kazatel, obhájilo družstvo Církve bratrské loňské prvenství. 

12. představil v Městské knihovně motocyklový novinář, fotograf a cestovatel 
Jaroslav Šíma svou cestu Sibiří do Magadanu a zpět Mongolskem. 

13. určila Rada města místa k uzavírání manželství, a to obřadní místnost v budově 
Městského úřadu, nám 5. května 1, a nádvoří a Síň Jana Zacha Městského muzea 
v Čelákovicích a pověřila k provádění občanských obřadů starostu, místostarosty a 
zastupitele Bc. Ondřeje Holzmana, Mgr. Jindru Chourovou, Pavla Jindřicha, Mgr. Marka 
Skalického a Jarmilu Volfovou. Rada schválila výši poplatku za provedení obřadu mimo 
uvedená místa na 1 000 Kč. Rada dále zřídila k 14. listopadu komise, pracovní skupiny, 
určila počty jejich členů a jmenovala jejich předsedy a členy: 

Pracovní skupina pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky 
příspěvkových organizací města (5 členů), př. Ing. Josef Pátek; 

komise redakční rada Zpravodaje města Čelákovic (7 členů), př. Ing. Petr 
Studnička, PhD; 

pracovní skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města (11 členů), př. Ing. Petr 
Studnička,   PhD.; 

komise bytová a sociální (7 členů), př. Hana Machálková; 
pracovní skupina pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže (7 členů), př. 

Nikola Ottl.   
 
16. – 17. se po čtyřiačtyřicáté konal Večerní běh městem Čelákovice-Memoriál 

Rudolfa Vichery za účasti 130 dívek a 150 chlapců (od nejmladší kategorie po 
dorostence), 73 mužů a 32 žen.  

Kategorie Závodník Délka trati Oddílová 
příslušnost 

Čas 

Starší žákyně Eliška Šichová 1 000 m ZŠ J. A. 
Komenského 
Čelákovice 

4:24,3 

Starší žáci Dimitrij 
Patrushev 

1 000 m ZŠ J. A. 
Komenského 
Čelákovice 

3:23,8 

Dorostenky Kristýna 
Korelová 

1 000 m Atletika Stará 
Boleslav 

3:41,8 

Dorostenci David Martínek 2 000 m ZŠ Kounice 6:54,4 
Ženy do 35 let Valentina 

Kyliarska 
3 000 m Ukrajina 11:01,0 

Muži do 39 let Pavlo Wiretsky 6 500 m Ukrajina 20:08,0 
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Nejstarším běžcem byl stejně jako loni Václav Řápek z AVC Praha (*1942), jenž 

zdolal 6 500 m za 32:05,0. Nejrychlejšími čelákovickými závodníky byli Petr Luhan na 8. 
místě a Kristýna Drhlíková na 5. místě v kategoriích mužů a žen. 

17. byla v Síni Jana Zacha Městského muzea představena publikace Čelákovice 
na křižovatkách dějin vydaná Městským muzeem u příležitosti 100. výročí vzniku 
Československé republiky a dalších „osmičkových“ výročí. Autory byli Martin Dolejský 
(1948), David Eisner (1918), Jan Hergesell (1968), Roman Kolek (1618, 1648), Mirko 
Nosek (1938), Ivan Vaňousek (1848, 1938). Vydání publikace v nákladu 1 000 výtisků bylo 
finančně podpořeno městem Čelákovice a Ministerstvem kultury ČR (příloha č. 21/18). 

27. schválila Rada města obnovu technologie kotelen bytových domů v Milovicích 
(Armádní 501 a 502 a Průběžná 606) za 5 511 915,50 Kč. Rada zřídila s účinností od 28. 
listopadu další komise a pracovní skupiny: 

povodňová komise (12 členů), př. Ing. Josef Pátek;  
pracovní skupina pro rozvoj města (3 členové), př. Ing. arch. Josef Zumr;  
komise pro výstavbu sportovní haly (9 členů), př. Ing. Martin Bajer; 
komise pro revitalizaci Městského stadionu (7 členů), př. Martin Spilka.  
 
27. se v Městské knihovně setkal s posluchači spisovatel, varhaník, klavírista a 

redaktor Českého rozhlasu Josef Bernard Prokop na besedě o Karlu IV. u příležitosti 640. 
výročí jeho úmrtí. 

30. přijala Rada města usnesení k aktuálnímu tématu, další existenci Gymnázia, 
Čelákovice, J. A. Komenského 414. Strategickým záměrem města bylo zachování 
gymnaziálního vzdělávání ve městě, a sice osmiletého cyklu, i za cenu sloučení právnické 
osoby školy se školou jinou – v tom případě preferovala sloučení s Gymnáziem J. S. 
Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668. 

30. byl rozsvícen vánoční strom na Mírovém náměstí v Sedlčánkách.  
 
 

PROSINEC 
  
Počasí: Měsíc byl zatažený a deštivý. Do 12. jsme ráno naměřili -2 °C až +8 °C, 

odpoledne od nuly po +12 °C. 13. – 16. přišly se sněhem ranní mrazy od nuly po -3 °C, 
odpoledne byl nejvýše +1 °C. Po 17. se vrátily teploty kolísající ráno od nuly po +6 °C a 
odpoledne od +1 °C po +12 °C.    

V prosinci bylo na kaskádě na náměstí postaveno 10 smrčků v obřích 
květináčích, které děti z mateřských a základních škol, z MDDM, Rodinného centra 
Routa, z. s. a malí hasiči doplnili vlastními ozdobami. 

1. se konala již 22. městská slavnost Zahájení adventního času v Čelákovicích. 
Náměstí a část ulic Rybářské a Sedláčkovy byly obsazeny stánky trhovců, koncertovali 
skupina Neřež, Druhej dech Ládi Weyrostka, Petr Kolář a žáci ZUŠ Jana Zacha. MDDM 
otevřel v Městském muzeu své tradiční adventní výtvarné dílny, ZŠ Kostelní a Gymnázium 
se otevřely návštěvníkům. Před pomníkem padlým stál dřevěný vyřezávaný betlém 
Romana Kříže. Vlastní adventní program připravily Galerie U Radnice (mj. svařené víno a 
medovina), Římskokatolická farnost (jarmark na děkanství) a Irish Music Pub Na Statku 
(koncert Yetti On a TMZTM). Spolek Domeček ve Skále připravil staročeský jarmark 
s regionálními řemeslnými výrobky a potravinami, loutkovým divadlem, loutkovým 
betlémem, flašinetem a čerty (příloha č. 22/18). 

Od 1. prosince do 6. ledna 2019 byla v Městském muzeu přístupná výstava Vánoce 
v masarykovské republice a na nádvoří ZUŠ Jana Zacha výstava keramických prací 
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žáků výtvarného oboru Český betlém. Pro děti z 1. třídy připravilo dětské oddělení 
knihovny pásmo pohádek a básniček Setkání pod stromečkem a pro děti z 5. tříd 
program Duch Vánoc s Charlesem Dickensem. 

5. uspořádal spolek Domeček ve Skále tradiční mikulášskou nadílku Ve Skále. 
6. pozdravil starosta města čelákovické seniory na pravidelném Vánočním setkání 

v Kulturním domě. Hrála kapela „Muzika v náladě“ Zdeňka Švancara. 
9. vystoupily na velkém adventním koncertu v Husově sboru FAR MUSICA 

z Brandýsa nad Labem a 3 pěvecké sbory: Chrámový sbor Václav ze Staré Boleslavi, 
Bojan z Brandýsa nad Labem a Smíšeny sbor Pro radost z Lysé nad Labem (celkem 40 
sboristů). Návštěvníci ocenili vyhřívané podsedáky na lavicích. 

11. schválila Rada města výši vodného a stočného pro rok 2019: vodné 45,67 
Kč/m3 (o 4,2 % méně než v r. 2018), stočné 41,92 Kč/m3 (o 14,1 % více). Celkově voda 
zdraží o 3,8 %. Rada dále schválila nákup vozu Škoda Octavia pro Městskou policii. 

11. vystoupil Orchestr Bohumíra Hanžlíka na vánočním koncertu města 
Čelákovic v Kulturním domě (příloha č. 23/18).  

12., 16. a 23. uspořádala adventní koncerty také Římskokatolická farnost (v pořadí 
vystoupily pěvecký sbor Imbus z Prahy, místní AniMuk a soubor Už zítra).  

12. zasedalo Zastupitelstvo města. Na žádost rodičů žáků Gymnázia Čelákovice 
byl mimořádně zařazen bod týkající se této školy. Ing. Čílová označila stížnosti podané 
České školní inspekci za tažení proti ředitelce a škole; vyvolání negativní atmosféry a 
zamýšlené sloučení prý vyvolá paniku a způsobí odchod žáků a učitelů. S kritickými 
názory na vedení školy, opřenými také o zprávy České školní inspekce, vystoupili rodiče 
současných žáků i těch, kteří školu opustili, a to z řad občanů i zastupitelů. Radní Jarmila 
Volfová, bývalá ředitelka Gymnázia Mgr. Věra Šumanová a člen školské rady Jiří Fantík 
konstatovali, že jde především o personální problém a navrhli vyhlášení konkurzu na místo 
ředitele školy. Vladimír Duník přednesl stanovisko krajské, okresní a městské organizace 
KSČM proti sloučení školy s brandýským gymnáziem. Zastupitelka Mgr. Chourová podala 
na žádost Mgr. Šumanové návrh usnesení, že ZM nesouhlasí se záměrem Středočeského 
kraje obě školy sloučit a že požaduje zachovat samostatnou právnickou osobu Gymnázia 
Čelákovice. Pro  hlasovali 2 zastupitelé, 4 byli proti a 12 se zdrželo hlasování. 

Velitel Městské policie Bc. Marek Drobný byl pověřen plněním některých úkolů při 
řízení MP od 13. prosince na dobu neurčitou. Rozpočet na rok 2019 byl schválen 16 hlasy, 
2 zastupitelé se zdrželi. ZM schválilo dále střednědobý výhled rozpočtu na 2020 – 2021, 
Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 
zaměřený „na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo 
v oblasti podporující volnočasové aktivity jinak znevýhodněných skupin spoluobčanů[…]“, 
plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury na léta 2019 – 2028 a obecně 
závaznou vyhlášku o poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 stanovující poplatek za 
osobu a rok ve výši 552 Kč.  

16 hlasy byl Ing. Martin Bajer zvolen předsedou kontrolního výboru; zvoleni byli 
členové finančního a kontrolního výboru. Na žádost předsedy osadního výboru Sedlčánky 
zvýšilo Zastupitelstvo města počet členů osadního výboru z 11 na 13 a zvolilo zbývající 2 
členy. Zvoleni byli 4 členové osadního výboru Záluží. 

13. – 17. vykonali starosta a místostarosta I pracovní cestu do Maďarska u 
příležitosti konání česko-slovensko-maďarské výstavy Tatabánya ´56 – Čelákovice ´68 – 
Levice ´68. 

Vánočního kapra prodávalo Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s., před 
velkoprodejnou Albert podle váhy za 69,90 Kč/kg, 103,90 Kč/kg a za 108,90 Kč/kg.  

U obchodního centra TESCO prodávala tradičně vánoční stromky společnost 
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ABIES Vysočina, s. r. o. Ceny zůstaly na loňské úrovni – např. smrk ztepilý stál 329 Kč, 
borovice černá 499 Kč a jedle kavkazská 329 Kč. 

15. a dvakrát 16. se mohli posluchači potěšit vánočními koncerty Komorního 
souboru Bohumíra Hanžlíka v Městském muzeu. 

Odnést si Betlémské světlo bylo možno z trhu na náměstí 22., z Husova sboru 23. 
a z katolického kostela 24. 

21. vystoupily v Kulturním domě lidová muzika a orchestr Dykyta z Přerova nad 
Labem, smíšený pěvecký sbor Vox nymburgensis a soubor písní a tanců Kytice z Prahy. 
Na programu byly pastorely, lidové koledy, taneční hry a vánoční mše Hej mistře!. 

23. – 31. dokresloval vánoční atmosféru města rozsvícený loutkový betlém Ve 
Skále. 

28. vystoupily na Vánočním recitálu v Městském muzeu sólistky Národního divadla 
v Praze mezzosopranistka Stanislava Jirků, občanka Čelákovic, sopranistka Marie Fajtová 
a klavíristka Lenka Navrátilová s díly Ch. Gounoda, G. Bizeta, J. Strausse ad. Připravil 
SPČM. 

Novoroční přání města Čelákovic s motivem prstů zdvižených do V vytvořil Martin 
kafes33 Hirth. Motiv připomínal následující jubilejní 30. rok od sametové revoluce. 
Novoroční přání vydalo také Městské muzeum (příloha č. 24/18). 

 
 

HOSPODAŘENÍ 
 

Závěrečný účet hospodaření města v r. 2017 (v tis. Kč): 
  Plán Skutečnost 
Příjmy Daňové 165 046 176 431,66 
 Nedaňové 33 684 35 028,82 
 Kapitálové 0 186 
 Dotace 27 834,70 35 543,678 
Celkem  226 564,70 248 190,16 
 Financování 121 000 17 068 
    
Výdaje Zemědělství a lesní 

hospodářství 
100 125 

 Průmyslová odvětví  106 
950 

13 189 

 Služby pro obyvatelstvo 148 655 165 235,89 
 Sociální věci  2 130 3 609 
 Bezpečnost státu a práv. 

ochrana 
21 855 196 876 

 Všeobecná správa a služby         
61 424,70 

57 191,66 

Celkem  341 114,70 259 226,55 
 Financování 6 450 6 032 

 
Rozpočet města na r. 2018 a 2019 (v tis. Kč): 

  2018 2019 
Příjmy Daňové 188 118 204 655 
 Nedaňové  34 298 38 790 
 Kapitálové 0 2 000 
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 Transfery 22 387 45 024 
 Financování 132 000 105 500 
Celkem  377 803 290 479 
    
Výdaje Zemědělství 100 100 
 Průmyslová a ostatní odvětví 

hospodářství  
155 955 175 464 

 Služby pro obyvatelstvo 130 664 131 483 
 Sociální věci 2 357 2 318 
 Bezpečnost státu 11 231 17 749 
 Všeobecná veřejná správa 73 366 68 715,43 
 Financování 4 130 150 
Celkem  377 803 395 829,43 

 
Individuální dotace z rozpočtu města: 

Příjemce dotace Částka 
v tis. Kč 

Účel dotace (mj.) 

1. čelákovický klub vodních sportů, 
z. s. 

332 celoroční činnost a správa majetku 

Basketbal Čelákovice, spolek 91 celoroční činnost spolku 
Basketbal Čelákovice, spolek 8 turnaj v basketbalu 3x3 
AKTRA.cz, z. s. 180 podpora činnosti v roce 2018 
Czela Obstacle Team, z. s. 101 celoroční činnost spolku 
Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Čelákovice 

91 celoroční činnost spolku 

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

25 pořádání mezinárodního závodu 
jednotlivců v lovu ryb 

Český svaz chovatelů – Základní 
organizace Čelákovice 

109 celoroční činnost spolku 

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Čelákovice, 
pobočný spolek 

45 celoroční činnost 

Diakonie ČCE – středisko Praha 1  
Domeček ve Skále, spolek 81 celoroční činnost spolku 
Bc. D. V. 7,8 nohejbalový turnaj trojic žen ve 

sportovní hale Vikomt 
Dlouhá cesta, z. s. 44 provozní náklady 
Junák – český skaut, středisko 
Čelákovice, z. s. 

113,5 podpora činnosti v červnu – prosinci 
2018 

Klub přátel Jana Zacha, z. s. 118 podpora činnosti v roce 2018 
Ing. I. F. 6 výstava v Galerii v altánu 
K. Š. 8 1. ročník závodu o pohár města 

Čelákovic v králičím hopu 
Kulturistický spolek Čelákovice, 
spolek 

22 pořízení vybavení posilovny 

L. K. 20 5. ročník Jarní sousedské zábavy 
Mgr. M. Š. 35 akce Dožínky 2018 
Náboženská obec Církve 20 Velký adventní koncert 9. 12. 2018 
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československé husitské 
v Čelákovicích 
Náboženská obec Církve 
československé husitské 
v Čelákovicích 

136 oprava a obnova budovy Husova sboru 

N. Š. 20,664 MS ve sportovním a fitness aerobicu v 
Nizozemsku 

Oblastní charita Kutná Hora 10  
O. M. 35,64 kurzy v dílně Ola-la 
Opři se, z. s. 59 Expedice za hranice dětského domova 

2018 
Orka Florbal, z. s. 387 celoroční činnost spolku 
Patriot Čelákovice, spolek 87 celoroční činnost spolku 
Patriot Čelákovice, spolek 9 pořádání triatlonových závodů 

Labeman a Labemánek 
Respondeo, z. s., Nymburk 40  
R. K. 15,5 Regionální přebor školních družstev v 

šachu 
Rodinné centrum Routa, z. s. 49  
Rodinné centrum Routa, z. s. 180 celoroční činnost spolku 
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 72 celoroční činnost s dětmi a mládeží 
SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Čelákovice 

180 celoroční činnost mládeže 

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

9 celoroční činnost 

Smíšená organizace zdravotně 
postižených Čelákovice, z. s. 

50 zájezdy, vstupné, nájem 

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, 
pobočný spolek Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav 

10 akce na podporu Rodinného centra 
Routa 

Spolek houbařů Čelákovice, spolek 81 celoroční činnost spolku 
Spolek míčových kouzelníků, 
spolek 

61 kulturní a společenské akce 

Spolek pro varhanní hudbu, spolek 20 koncert ke 100. výročí republiky 
v Husově sboru 

Spolek přátel čelákovického muzea 45 celoroční činnost 
Spolek včelařů Čelákovice 59 celoroční činnost spolku 
Sportovní akademie, z. s. 92 celoroční činnost spolku 
Svaz modelářů ČR, Modelářský 
klub, p. s., Brandýs nad Labem - 79 

12 17. ročník Memorial Cup na Gradě 

Semiramis, z. ú. 50 Terénní program Čelákovice 2018 
Sportovní klub karate Dragon 
Čelákovice, z. s. 

176 celoroční činnost spolku 

Sportovní klub UNION Čelákovice, 
z. s. 

387 celoroční činnost a správa majetku 

Sportovní klub UNION Čelákovice, 50 rekonstrukce části plotu hřiště U Hájku 
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z. s. 
Tenisový klub Čelákovice, spolek 242 celoroční činnost a správa majetku 
Tenisový klub Čelákovice, spolek 300 rekonstrukce povrchu trénink. zdi a 

dět. tenis. hřiště ve sport. areálu U 
Kapličky 

TJ Spartak Čelákovice, z. s. 595 celoroční činnost a správa majetku 
V. D. 25 sportovní vybavení, celoroční příprava 
Volejbalový sportovní club 
Čelákovice, z. s. 

187 celoroční činnost a správa majetku 

Celkem 5 190,104  
 
Programová dotace z rozpočtu města: 

Příjemce dotace Částka 
v tis. Kč 

Účel dotace (mj.) 

Diakonie ČCE – středisko Praha 14 sociální služby 
Oblastní charita Kutná Hora 10 sociální služby 
Respondeo, z. s., Nymburk 40 sociální služby 
Rodinné centrum Routa, z. s. 49 sociální služby 
Vyšší Hrádek, poskytovatel 
sociálních služeb, Brandýs n. L.-St. 
Boleslav 

36,840 sociální služby 

Celkem 149,840  
 
V rozpočtu města na rok 2018 činil objem vyčleněných prostředků na dotace do 

oblasti kultury 1,75 mil. Kč (loni 1,5 mil.) a do oblasti sportu 3 mil. Kč (loni 2,75 mil. Kč). 
 

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.  

4 byty byly kompletně opraveny nákladem 1 155 474 Kč a následně nabídnuty 
k nájmu obálkovou metodou. V dalších 9 bytech byly provedeny opravy většího rozsahu 
za 1 194 743 Kč. Obnova blokové kotelny K 20 v ul. U Učiliště č. p. 1379 stála 7 663 212 
Kč. 

Významnou investicí do obnovy bytového fondu bylo zateplení bytových domů č. p. 
1645-1648 v ul. J. A. Komenského včetně vestavby 4 malometrážních bytů, z toho 2 
bezbariérových. Akce spolufinancovaná z fondů Evropské unie začala v srpnu a 
pokračovala v r. 2019. 

 
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace 
Zajišťovaly odstraňování komunálního odpadu a čištění města, údržbu místních 

komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a pohřebišť. Provozovaly sběrný dvůr 
komunálního odpadu, jenž byl otevřen 28 hodin týdně. Na jaře a na podzim uspořádaly 
sběr tříděného komunálního odpadu vždy o 5 sobotách na 12 místech ve městě. 

Ředitelem Technických služeb byl Karel Turek. 
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OBYVATELSTVO 

 
K 1. lednu měly Čelákovice 11 526 obyvatel, k 31. prosinci 11 619 obyvatel, z toho 

335 v Záluží (-1), 787 v Sedlčánkách (+6) a 96 v Císařské Kuchyni (-7). V r. 2018 se 
přistěhovalo 262 osob (loni 248) a 228 osob se odstěhovalo (loni 244). Narodilo se 116 
dětí (loni 135), 99 občanů zemřelo (loni 96), 33 občanů zemřelo doma. Za rok 2018 se 
tedy počet obyvatel zvýšil o 93 (loni o 45). Město bylo opatrovníkem 12 opatrovanců. 
Holčička Rosa se narodila doma. 

V matričním obvodu města (do nějž patří i Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, 
Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč) bylo uzavřeno 99 sňatků (loni 92), z toho 6 
církevních (Apoštolská církev, Českobratrská církev evangelická, Pravoslavná církev 
v českých zemích, Náboženská společnost českých unitářů, Náboženská společnost 
Svědkové Jehovovi).  

V Čelákovicích bylo uzavřeno 55 sňatků (z toho 39 na Městském úřadě, 13 
v Městském muzeu a 3 na dalším vhodném místě: na lávce přes Labe, u trati v Záluží a na 
zahradě rodinného domu), v Lázních Toušeni 12, v Hotelu Lony v Kozovazech 
(Vyšehořovicích) 29, v Mochově 2 a v Zelenči 1. Při 11 sňatcích byl alespoň jeden ze 
snoubenců cizím státním příslušníkem a při 34 sňatcích byl alespoň jeden ze snoubenců 
občanem Čelákovic, a to při 29 obřadech ve městě, 2 v Lázních Toušeni a 3 ve 
Vyšehořovicích. 

Na Městském úřadu byly také slaveny 4 zlaté svatby (pro páry, které uzavřely 
sňatek v Čelákovicích nebo zde mají trvalý pobyt). 

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

Vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu (příloha č. 25/18): 
Datum Děti 

celkem 
Hoši Dívky 

20. 1. 11 5 6 
10. 2. 12 8 4 
17. 3. 14 8 6 
21. 4. 14 4 10 
19. 5. 15 4 11 
13. 10. 14 8 6 
10. 11. 10 4 6 
24. 11 11 3 8 
15. 12. 10 4 6 
Celkem 111 48 63 
Rok 2017 105 54 51 

 
Při asi 20minutovém obřadu recitovaly děti z MŠ Přístavní vedené učitelkou Radkou 

Křížovou a na kytary hráli žáci učitele Jana Šturma ze ZUŠ Jana Zacha. 
 
Statistika rodných jmen přivítaných dětí: 
1x Alena, Alexandra, Anastázie, Anežka, Anna, Anna Maria, Bára, 

Dominika, Dorota, Elena, Ester, Hana, Helena, Josefína, Kamila, Karin, Karolína, 
Laura, Lída, Lilian, Magdaléna, Marie, Michele, Nikol, Nikola, Nina, Rosa, Sára, 
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Sofie, Tereza, Vanesa, Veronika, Zoe, Zuzana 
2x Emma, Jana, Natálie, Štěpánka, Žofie 
3x Adéla, Eliška, Ema 
5x Kristýna 
1x Adam, Antonín, Daniel, David, Dominik, Ivo, Jáchym, Jan, Janek, 

Lukáš, Marian, Matyáš, Maxim, Maximus, Oliver, Ondřej, Pavel, Richard, Sam, 
Šimon, Štěpán, Tomáš, Vincent, Vítek, Vojtěch, Zdeněk 

2x Jakub, Patrik, Václav  
3x Matěj 
4x Filip, Martin 
 

Senioři 
Anděla Nosková organizovala ve spolupráci s Městským úřadem, Routou, školami 

ad. cvičení, turistické výlety, kurzy trénování paměti, kurzy práce s počítačem a 
s keramikou, výuku angličtiny, návštěvu Divadla Na Fidlovačce a zámků a hradů Sobotky, 
Žlebů, Kosti a Humprechtu i prohlídku Volmanovy vily v Čelákovicích. 

 
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 
K organizaci patřily 2 domy s pečovatelskou službou, a to v Kostelní ul. č. p. 26 s 30 

byty (29 obyvatel) a Na Hrádku č. p. 426 se 7 byty (7 obyvatel). 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. V listopadu se zapojila do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, 
jenž umožnil spojit seniory s dárci, kteří poskytnou věcný dar nebo splní přání 
obdarovaného. 

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 Mgr. Eva Ambrosová. 
 
Semiramis, z. ú. 
Mladoboleslavská organizace uskutečnila Terénní program Čelákovice, jenž 

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

Ve srovnání s okolními městy byla drogová scéna uzavřenější; uživatelé se spíše 
stahovali do uzavřených prostor. Nejčastěji užívanou drogou byl pervitin, v 2. pololetí také 
kouření heroinu. Ústav dodával do lékáren balíčky s informacemi o terénním programu a o 
bezpečné likvidaci použitých stříkaček, dezinfekci a injekční vodu. 
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 2017 2018 
Počet klientů-uživatelů drog 69 104 
     z toho nových 22 22 
Počet kontaktů s uživateli drog  255 284 
Průměrný věk klientů programu 31 33 
Počet nalezených injekčních 
stříkaček 

33 17 

Počet vyměněných injekčních jehel 14 536 11 188 
 
 Největší nárůst počtu klientů byl sledován u experimentátorů, osob blízkých a 
uživatelů THC; narostl také proto, že se mladí uživatelé (16 – 24 let) nebáli přiznat 
k užívání pervitinu. 

Nejvíce odhozených jehel bylo nalezeno u bývalého zdravotního střediska ve 
Stankovského ul. (4), v parku v Sokolovské ul., v parku u Městské knihovny a 
v opuštěném domku v ul. Ve Vrbí (po 3). Od Městské policie převzal ústav 70 nalezených 
injekčních stříkaček, z toho 65 byl jednorázový nález převážně nepoužitých stříkaček. 

Vedoucím Centra terénních programů byl Ondřej Šulc, DiS., statutárním zástupcem 
ústavu byl Bc. Miroslav Zavadil, DiS. (příloha č. 26/18). 

 
 

DOPRAVA 
 
Vlaky jezdily na trati č. 231 do Prahy v půlhodinovém intervalu. Podle jízdního řádu 

platného od 9. prosince činila doba jízdy 28 minut, jednosměrná jízdenka stála 49 Kč a 
zpáteční 93 Kč. Výhodné bylo využití jízdenky Pražské integrované dopravy za 46 Kč, jež 
kromě cesty vlakem do Prahy pokrývala také využití pražské městské hromadné dopravy 
v celkovém čase 150 minut. Počet vlaků do Prahy činil 52 a počet vlaků z Prahy 49, což je 
dosud nejvyšší počet spojů. 

Od 1. dubna bylo možno koupit si jízdenku Pražské integrované dopravy v pokladně 
Českých drah. Jízdenka za 18 Kč pokrývala 2 územní pásma na 30 minut, nejdražší 
jízdenka za 160 Kč umožňovala cestování po Středočeském kraji a Praze po dobu 24 
hodin. Cestující si mohl při koupi jízdenky zvolit začátek její platnosti. 

Na trati do Mochova jezdily oběma směry 3 motoráčky v ranní a 3 v odpolední 
špičce. Dopravu zde provozoval KŽC Doprava, s. r. o. Na trati do Brandýsa nad Labem se 
zvýšil počet spojů o jeden pár ve večerních hodinách. 

Od 10. června byl zvýšen počet spojů na autobusové lince 655 mezi Brandýsem n. 
L. a Nehvizdy, zvýšil se i počet spojů zajíždějících do zastávky u Kovohutí. Město Úvaly se 
k navýšení počtu spojů z důvodu finanční ztrátovosti nepřipojilo. 

V silniční dopravě město obsluhovaly autobusové linky č. 655 Brandýs n. Labem-
Stará Boleslav – Čelákovice – Nehvizdy – Jirny – Úvaly; č. 662 Čelákovice – Mochov – 
Český Brod – Kouřim; č. 427 Čelákovice – Vyšehořovice – Kounice a č. 443 Čelákovice – 
Přerov nad Labem – Sadská. 

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 
 
3. ledna se obchod s dámským oblečením Od hlavy k patě přesunul z Masarykovy 

ul. č. p. 41 do prostor po optice Martina v Sedláčkově ul. č. p. 48. Vedoucí obchodu byla 
Lenka Kubínová. 
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22. ledna byla v Masarykově ul. č. p. 217 (po bývalé prodejně prádla) otevřena 
prodejna Pekařství Šumava group z Jablonce nad Nisou. 

V únoru se prodejna Zubáček přesunula z č. p. 312 v Masarykově ul. do 
sousedního domu č. p. 212. 

Jen od března do června byla v Masarykově ul. č. p. 97 v provozu prodejna Fit 
shop – Zdravá výživa Marie Lazarové. 

V březnu byl v novostavbě č. p. 2055 a na nám. 5. května otevřen obchod s dětskou 
obuví Botičky – befado.cz. 

29. května otevřeli vietnamští obchodníci prodejnu smíšeného zboží od drogerie po 
oděvy MixC v 1. patře budovy supermarketu Albert, nám. 5. května 1649. Prodejnu 
provozoval MOKIM Group, s. r. o., zodpovědným vedoucím byl Bc. Thi Nga Vu. 

V červnu se přestěhovalo papírnictví Karoliny Šimečkové v Masarykově ulici z č. 
p. 97 do protějšího domu č. p. 690. Papírnictví sídlilo v č. p. 97 od r. 1956, kdy se 
přesunulo z domu č. p. 212 stojícího na protější straně výše. Do r. 2017 zde byla drogerie. 

16. října bylo v č. p. 97 v Masarykově ul. (v prostorách bývalého papírnictví) 
otevřeno řeznictví U Sojků provozované firmou Jatky Sojka, s. r. o., Kouřim, která měla již 
několik prodejen v regionu. Odpovědným pracovníkem byla Ing. Pavlína Kmochová 
(příloha č. 27/18). 

Na konci prosince ukončilo provoz Řeznictví, uzenářství a bufet Smola v objektu 
restaurace U Bohuslavů, nám. 5. května 114. 

 
 

VÝSTAVBA 
 

Investiční akce: 
 Ministerstvo financí souhlasilo 13. srpna s vydáním registrace akce „Dostavba 
základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“. Dotace ze státního rozpočtu může 
dosáhnout až 74 930 516 Kč, město vydá 33 963 821 Kč. 
 Rekonstrukce ulice Na Švihově 8 346 675,07 Kč. 

Rekonstrukce zázemí městského hřbitova 1 480 307 Kč. 
Víceúčelový sportovní areál v Záluží 8 561 879,16 Kč. 
Rekonstrukce slepé části Sedláčkovy ulice směrem k tzv. „tunýlku“ 2 060 481,91 

Kč. 
Výstavba chodníku na křižovatce ulic Sedláčkovy a Kollárovy 616 938,81 Kč. 
Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu 6 563 448,65 Kč. 

 Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltově, 
Čelakovského a Sedláčkově 16 679 626,60 Kč. 
 Rekonstrukce chodníku a parkovacích stání v Kollárově ulici a rekonstrukce 
chodníku a parkovacího pruhu na jižní straně Sedláčkovy ulice v úseku od křižovatek 
s Masarykovou a Kollárovou ulicí včetně rekonstrukce schodiště a opěrné zdi 
5 697 763,48 Kč. 
 Strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu v čistírně 
odpadních vod 10 181 658,42 Kč. 
 Obnova technologie kotelny K 20 za 7 553 102 Kč. 
 Zateplení bytových domů č. p. 1645 – 1648 v ul. J. A. Komenského. V r. 2018 
náklady  7 939 650,23 Kč, pokračovalo do r. 2019. Projekt byl spolufinancován Evropským 
fondem pro regionální rozvoj. 
 

Soukromá výstavba 
V roce 2018 bylo zkolaudováno 10 nových rodinných domků a v 1 domku byla 
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provedena přístavba. 
 
Původní zástavba města: 
 Husova 2084 
 Chodská 2077 
 Křižíkova 2081 
 Lidická 2080 
 Mstětická 138, Záluží 
 Přístavní 2082 
 Sokolovská 2078, 2079 
 Vořechovka 145, Záluží 
 Zábranská 78, Sedlčánky (přístavba)  
 
Nové obytné zóny:  
 V Lukách 1905 
 
Kolaudace nebytových prostor: 
 Ekolandia – provozovna kuchyně zdravých jídel, Karla Otty 2076 
 Kostel Církve bratrské, Masarykova 2083 
 Přístavba sálu pro kulturní a osvětovou činnost, Náboženská společnost        
           Svědkové Jehovovi, Dukelská 1624 

 
 

BEZPEČNOST 
 

Městská policie 
Sbor měl 12 strážníků včetně velitele (z plánovaného počtu 13 strážníků). 30. 

června skončil pracovní poměr ředitele Ing. Ladislava Grabowského a 1. září ho nahradil 
velitel Bc. Marek Drobný.  

 Podle veřejnoprávních smluv prováděla Městská policie hlídkovou činnost také 
v Lázních Toušeni, Přerově nad Labem a Mochově. Strážníci sloužili ve dvojici ve 
12hodinových směnách (7:00 – 19:00, 19:00 – 7:00). Jezdili se služebními automobily 
Dacia Logan MCV a Dacia Dokker – ten byl při listopadové nehodě neopravitelně zničen. 

Strážníci odchytili v r. 2018 celkem 88 zvířat, 26 z nich bylo předáno do smluvního 
útulku VELAS v Lysé nad Labem a 53 zvířat jejich majitelům. Mezi nalezenými zvířaty byl 
také jestřáb, orlovec říční, netopýr a agama; do volné přírody byli vypuštěni had a labuť. 

Strážníci se zabývali 608 přestupky (loni 815), z toho 133 v dopravě zachycenými 
radarem, a uložili za ně pokuty ve výši 220 900 Kč, z toho 71 600 Kč za přestupky 
zachycené radarem. 

Z parkovacího automatu v Sedláčkově ul. bylo získáno 58 873 Kč. Městská policie 
zpracovala 2 058 podání občanů. Ve 551 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. 

Nová kamera hlídala od září u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina stojan na jízdní 
kola a část nástupiště. Důvodem zřízení bodu byly časté krádeže kol. 

Strážníci nasadili 40 prostředků k zabránění odjezdu a 23 injekčních stříkaček po 
uživatelích drog. 
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Městský kamerový a dohlížecí systém (do 31. 5. 2018) 
Policii ČR podal systém 10 a Městské policii 27 hlášení.  

 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
Oddělení vyšetřovalo 212 trestných činů s 45% objasněností. Největší počet 

trestných činů se týkal krádeží věcí (85), poškozování cizí věci (24) a vloupání do objektů 
(20). Oddělení vyřešilo 546 přestupků v blokovém řízení, z toho 373 v dopravě, 77 
majetkových deliktů a 78 přestupků proti občanskému soužití. 

Vedoucím oddělení byl npor. Bc. Michal Gecko. 
 
Výjezdová jednotka JPO III/2 – Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 

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

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

Obtížný byl zásah při požáru v areálu bývalých mrazíren v Mochově 23. – 25. 
února, při němž v silném mrazu selhávala technika.  

Jednotka používala 2 cisternové automobilové stříkačky, 1 vozidlo s výsuvným 
žebříkem, 2 technická vozidla a motorový člun. Vyjela ke 104 případům, z toho 41 
požárům, 24 dopravním nehodám a 26x poskytla technickou pomoc. 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2018 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 +4,0 -2,0 (31.) +12,1 (6.) 27,0 27,2 5 
Únor -1,5 -15,1 (28.) +8,2 (1.) 104,1 6,8 8 
Březen +2,6 -14,5 (1.) +17 (11.) 92,0 35,4 12 
Duben +14,4 -0,4 (7.) +27,2 (29.) 258,1 24,7 0 
Květen +18,4 +4,3 (6.) +31,7 (29., 

31.) 
304,4 24,0 0 

Červen +19,9 +9,1 (22.) +32,1 (21.) 225,3 84,9 0 
Červenec +22,3 +6,6 (2.) +35,8 (31.) 296,7 11,8 0 
Srpen +22,5 +7,2 (27.) +37,0 (1., 

9.) 
262,9 46,4 0 

Září  +16,5 +0,7 (26.) +32,1 (12.) 192,5 33,2 0 
Říjen +11,1 +0,6 (22.) +25,2 (11.) 143,5 32,0 0 
Listopad +5,4 -7,4 (21.) +16,2 (1.) 68,7 10,5 0 
Prosinec +3,4 -4,2 (14.) +12,6 (7.) 26,6 52,3 4 
Celkem +11,58 – – 2 001,8 389,2 29* 
Celkem 
2017 

+11,03 – – 1 624,3 624,3 28* 

*Sněhové srážky jsou z hlediska obsahu vody započteny ve srážkách celkem. 
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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) 

Únor 4 0 0 0 
Březen 4 0 0 0 
Duben 0 8 0 0 
Květen 0 14 3 0 
Červen 0 15 4 0 
Červenec 0 13 14 2 
Srpen 0 9 18 2 
Září 0 9 3 0 
Říjen 0   1 0 0 
Prosinec 2 0 0 0 
Pozn. V lednu a v listopadu nebyly tyto dny zaznamenány. 

 
Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2018: 
(Ve srovnání s dlouhodobým normálem pro Středočeský kraj.) 
 

Měsíc Teplota: 
odchylka 

od prům. teploty  
ve °C 

Srážky: 
odchylka 
od prům. 
množství   

v mm 
leden +4,1 -4,8 (-15 %) 
únor -2,4 -23,2 (-77,33 %) 
březen -2,2 -0,6 (-1,67 %) 
duben +4,6  -18,3 (-42,56 %) 
květen +3,2 -46 (-65,71 %) 
červen +1,7 +9,9 (+13,2 %) 
červenec +2,3 -60,2 (-83,61 %) 
srpen +3,6 -26,6 (-36,49) %) 
září -1,8 -12,8 (-27,73 %) 
říjen +1,8 -4 (-11,11 %) 
listopad +1,2 -29,5 (-73,75 %) 
prosinec +2,5 +17,3 (+49,4 %) 
2018 +1,8 -200,8 (-34,03 %) 

 
Rok 2018 byl opět teplotně nadprůměrný, kupodivu ne víc než rok 2017, přestože 

sucho a vysoký počet tropických dnů i nocí by k tomuto závěru sváděly. Teplejší byly 
leden, duben, květen a srpen, chladnější oproti normálu byly únor a březen.  

Podle úhrnu srážek byl rok 2018 katastrofální: Na Brandýsku spadlo 62,36 % 
srážek v poměru k r. 2017 a 65,97 % srážek vzhledem k dlouhodobému normálu pro 
Středočeský kraj. Brandýsko bylo relativně sušší také v celostátním srovnání – spadlo jen 
74,6 % srážek. Vegetační období bylo nejsušší od r. 1947. V červenci opadávalo suché 
listí z platanů na náměstí. Měsíce únor, duben, květen, červenec a listopad byly extrémně 



31 
 

suché, výrazně vlhký byl jen prosinec. 
 
Městská zeleň a čistota města 
Stromy byly vysazeny V Nedaninách a na dětských hřištích Na Stráni a 

v Sedlčánkách; větší údržby dřevin proběhly mj. v Sadech 17. listopadu, V Prokopě a v ul. 
Čelákovské, H. Kvapilové, Majakovského, Rybářské, Palackého, Spojovací. 

Pro havarijní stav byly skáceny mj. 4 akáty v aleji ke hřbitovu, 3 lípy v Čelákovské a 
Lipové ul. a v Aleji Jiřího Wolkera. 

V květnu byla rozšířena možnost třídění také o biologicky rozložitelný odpad. 
Rodinné domky si mohly zdarma převzít hnědé kontejnery o objemu 240 l, v hromadné 
zástavbě byly k dispozici kontejnery o objemu 1 100 l. 

Město rozšířilo možnost separace odpadu umístěním 9 zelených plastových 
popelnic na oddělený sběr použitých potravinářských olejů a tuků. 

Byla zřízena 3 nová stanoviště pro třídění komunálního odpadu v Sedlčánkách v ul. 
Zájezd, Před Labem a Zábranské. 

Poplatek za provoz systému sběru a odstraňování komunálního odpadu byl zvýšen 
na 528 Kč za osobu a rok. 

 
Kvalita ovzduší 
Okrašlovací spolek čelákovický zaslal v březnu Krajskému úřadu Středočeského 

kraje petici „Chceme čistý vzduch!“ s podpisy 450 občanů požadující mj. umístění měricí 
stanice v Čelákovicích. 14. září proběhlo místní šetření zástupců města, KÚ a Českého 
hydrometeorologického ústavu, které určilo umístění sekvenčních vzorkovačů na pozemku 
Mateřské školy Sluníčko v ul. J. A. Komenského. Zkušební provoz byl zahájen 12. 
prosince za účasti statutárního zástupce hejtmanky Středočeského kraje Ing. Miloše 
Petery. Od 1. ledna 2019 po dobu nejméně 1 roku bude zaznamenáván jemný prach 
PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren unikající z domácích topenišť, dopravy a průmyslových 
zdrojů. 

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

Mlynařice k vodárně v Káraném; zdrž čelákovického jezu měřila 5,713 km. Jezem proplulo 
875 plavidel (nejvíce v červenci – 143, a v srpnu – 176), toho 445 sportovních, 41 
osobních (typu „Král Jiří“ – dvoupalubová výletní loď s restaurací) a jen 18 nákladních. 27 
proplavení patřilo Státní plavební správě a 344 přesunům tlačného remorkéru s vanou, 
kotvícího pod jezem, do zdrže a zpět. Plavební odstávka trvala od 8. do 15. října. 

 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
Zahájení školního roku 2017/2018 v mateřských, základních a středních školách 

popisují následující údaje poskytnuté školami v září 2017: 
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 MŠ 
Přístav. 

333 

MŠ 
Rumun. 

1477 

MŠ  
J. A. 

Komen.- 
1586 

MŠ 
Větrníč. 
(soukr.) 

MŠ 
Ekolan. 
(soukr.) 

ZŠ 
 J. A. 

Komen. 
414 

 

ZŠ 
Kostel. 

457 

ZŠ 
Větrník 
(soukr.) 

Kapacita 116 200 168  10 800 650  
Učebny 5 8 7 1  42 19 x 
Třídy 5 8 7 1 2 29 28 x 
Žáků 109 196 168 8 10 676 622 37 
Kapacita 
školní 
družiny 

x x x x x 350 210 x 

Příspěvek 
rodičů  
na školní 
družinu 
měs. 

x x x x x 200 Kč 200 Kč x 

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

Kč 
53/58 
Kč 

Příspěvek 
rodičů 
měs. 

300 Kč 550 Kč 500 Kč 0 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 22 7 
Třídy x 11 x x 
Žáků 853 204 214 382 

 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
V hlavní budově měla 60 dětí a na detašovaném pracovišti v budově MŠ Sluníčko 

50 dětí. Ke zpestřujícím akcím patřila interaktivní odpoledne pro maminky i tatínky, výlet 
do zoo v Chlebech, karneval ke dni čarodějnic, koncerty v ZUŠ Jana Zacha a divadelní 
představení v Kulturním domě. Děti mohly pracovat v keramické a dřevíčkové dílně, 
kroužku grafomotoriky, kroužku angličtiny, věnovat se aerobiku a józe.     

Děti dlouhodobě recitovaly při vítání nových občánků na radnici, v kulturním 
programu pro Smíšenou organizaci zdravotně postižených a vystupovaly na zahájení 
adventu v Sedlčánkách. 

MŠ Sluníčko neměla varnu, obědy proto dovážela kuchařka z MŠ J. A. 
Komenského v termoportech a připravovala je v kuchyňkách v přízemí a v 1. patře. 
V budově v Přístavní ul. je kuchyně umístěna pod úrovní kanalizace, a tak docházelo – 
přes opakované čištění odpadů – k zatopení umývárny nádobí.  

Ředitelkou školy s 5 pedagogy v hlavní budově a 4 pedagogy na detašovaném 
pracovišti byla Jaroslava Dušková. 

 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace 
Mateřská škola nabízela dětem jógu, angličtinu, cvičení na overballech. Děti 
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navštívily Městskou knihovnu, divadlo Gong v Praze, hasičskou zbrojnici, besedovaly 
s policisty o chování v provozu,  1x měsíčně chodily na pohádku do Kulturního domu, 
absolvovaly předplavecký výcvik, účastnily se vánočního jarmarku a rozsvícení vánočního 
stromku. Pro rodiče byly uspořádány dílny ke Dni matek a ke Dni otců. Škola v přírodě se 
tradičně konala v hotelu U Loubů ve Třech Studních. 

Ředitelkou školy s 16 pedagogy a 6 asistenty pedagoga byla Dagmar Horáčková. 
 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace 
Děti navštívily např. Městský úřad (provázel starosta Ing. Pátek), Městskou 

knihovnu, výstavu Řemesla Polabí v Městském muzeu, nádraží, úřadovny Policie ČR a 
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, planetárium, Českou televizi. Mezi odpolední aktivity 
patřil dětský aerobik, tvořivé hry, zobcová flétna, angličtina s rodilým mluvčím. Výtvarná 
dílna Labyrint připravila kurz keramiky. 

Děti tvořily v projektu „100 let v proměnách času“ k jubilejnímu roku 2018, ve 
výtvarné soutěži k výstavě Řemesla Polabí XI získaly 1. místo a ve výtvarné soutěži 
Požární ochrana očima dětí, téma Vodní zdroje pro hašení požárů, 1. a 2. místo.  

Školu v přírodě prožily děti v hotelu U Loubů v Třech Studních na Vysočině a 
v hotelu Peklo v Josefově Dole. 

Ředitelkou školy s 14 pedagogy a 3 asistenty pedagoga byla Hana Henyšová. 
 
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 provozovala mikrojesle pro 12 dětí ve věku 10 měsíců až 3 roky, od 7 do 
17 hodin, podpořené z Evropského sociálního fondu.  

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 
Školu navštěvovalo 616 žáků, z toho 368 v 16 třídách 1. stupně a 248 v 11 třídách 

2. stupně. Po celý školní rok se 170 žáků ze zbouraného objektu Chanos učilo 
v náhradních prostorách v budově CMC Graduate School of Business na náměstí 5. 
května (2 třídy 3. ročníku a 1 třída 4. ročníku) a v budově ZŠ J. A. Komenského (1. a 2. 
ročník). Ke studiu na osmiletých gymnáziích bylo přijato 10 žáků 5. ročníku, z 63 
absolventů 9. ročníku přešlo na čtyřletá gymnázia 5 žáků, na střední odborné školy 43 
žáků, na střední odborná učiliště bez maturity 13 žáků a na umělecké školy 2 žáci. 

Žáci se účastnili 19 vědomostních a sportovních soutěží, do krajského kola 
postoupili v Soutěži v anglickém jazyce a v šachovém turnaji. Vojtěch Dovalil zvítězil 
v krajském kole rusistické soutěže ARS poetica – Puškinův památník a byl oceněn na 
celostátní přehlídce. 

Ve 4. ročníku soutěže webů základních a středních škol SCOOLWEB 2018 získala 
škola 1. místo v kategorii B (plně organizované základní školy) i 1. místo v hlasování 
veřejnosti. 
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Druhým rokem pokračoval projekt „Věda má budoucnost“, jehož partnerem byla 
Škoda Auto, a. s., zaměřený na zkvalitnění výuky matematiky a fyziky. Projekt žáků 8. B 
s učitelkou Ivetou Holečkovou o skrytých cukrech v potravinách zvítězil. 

Škola pracovala s projektem podpořeným z výzvy MŠMT zaměřeným na personální 
podporu, vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů (zahrnoval mj. čtenářské kluby, kluby 
zábavné logiky a deskových her a doučování žáků). 

Ředitelem školy s 39 pedagogy a 11 asistenty pedagoga byl Ing. Jiří Kyliánek, 
zástupkyněmi ředitele Mgr. Ivana Sekyrová (statutární zástupce) a Mgr. Pavlína Kučerová, 
předsedkyní 9členné školské rady byla učitelka školy Mgr. Jitka Ostenová. 

 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
Do školy chodilo 669 žáků, z toho do 20 tříd 1. stupně 452 a do 9 tříd 2. stupně 217 

žáků. Školní družinu využívalo 275 dětí. Po 5. ročníku odešlo 28 žáků na osmiletá 
gymnázia. 52 žáků absolvovalo 9. ročník a byli přijati na čtyřletá gymnázia (4), střední 
odborné školy (34) a na střední odborná učiliště bez maturity (14). 

K mimoškolním aktivitám patřily mj. kroužky cizích jazyků, počítačové, sportovní, 
hudební, zdravotní tělesná výchova, jóga, keramika; ve školní družině výtvarný, plavecký, 
počítačový, sportovní kroužek. 

Žáci se účastnili 7 vědomostních a 16 sportovních soutěží. Do krajského kola 
Biologické olympiády postoupila Magda Mazačová, do krajských kol sportovních soutěží 
potom hoši ve florbalu, duatlonu a minifotbalu (3. místo). Také letos se konala Školní 
sportovní liga pro 175 žáků 2. stupně se 16 disciplínami. 

Škola pokračovala v dvouletém projektu hrazeném z prostředků EU „Motivace, 
podpora, úspěch“ podporujícím mj. práci školního psychologa, čtenářský klub, klub 
zábavné logiky a deskových her a doučování. 

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 a 5 asistenty pedagoga byla PaedDr. Alena 
Pechalová, zástupkyněmi ředitelky Mgr. Eva Kadlečková a Ing. Vilma Michelčíková. 
Předsedou 9členné školské rady byl od 1. ledna učitel školy PhDr. Miloslav Rychetský. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace 
Školu navštěvovalo celkem 853 žáků vzdělávajících se v 4 oborech. Do Čelákovic 

dojíždělo 159 žáků z regionu ohraničeného obcemi Mratín, Milovice, Lysá nad Labem, 
Sadská, Horoušany, Šestajovice a hl. m. Prahou. 

 
Obor Žáků Absolventů Učitelů Školné/měs. 
Hudební 534 23 36 240 Kč; 

STUDIO 200 Kč 
Výtvarný 164 23 3 200 Kč 
Taneční 111 3 2 180 Kč 
Literárně-
dramatický 44 0 2 160 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), v I. stupni (5 ročníků) a ve II. stupni studia (4 ročníky). Ve škole 
pracovalo 14 kolektivních hudebních těles (školní orchestr, 5 dechových trií, 2 kytarové 
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soubory, smyčcový soubor, 2 flétnové soubory, 2 tria zobcových fléten a soubor bicích 
nástrojů) a 4 pěvecké sbory (Triangl, Trianglíček, Zeleňáček a Činelky). Školné se 
meziročně nezvýšilo. Škola měla pobočky v budovách základních škol v Zelenči a 
v Jirnech. 

Škola evidovala více než 100 úspěšných umístění v uměleckých soutěžích, proto se 
omezíme jen na úspěchy v krajských a národních kolech: 
Soutěž Kolo Soutěžící Umístění 
Národní soutěž ZUŠ 
v sólovém  
a komorním zpěvu 

krajské Andrea Říhová, Eliška Natálie 
Horáková, Michal Hlávka, Michaela 
Burešová, Marie Rýdlová 

1. 

Národní soutěž ZUŠ 
v sólovém  
a komorním zpěvu 

krajské Marie Nahodilová, Alžběta Luhanová 3. 

Národní soutěž ZUŠ  
ve hře na dechové nástroje 

krajské Vojtěch Sysel, Jiří Dlouhý, Vladimír 
Pádivý, 
Zorka Douděrová 

1. s 
postupem 

Národní soutěž ZUŠ  
ve hře na dechové nástroje 

krajské Roman Toml, Adriana Urbanová, 
Zuzana Chalupová, Tomáš Vlasák 

1. 

Národní soutěž ZUŠ  
ve hře na dechové nástroje 

krajské Jarmila Fialová, Šimon Pavelka, Anna 
Bradová, Justýna Zagorová, Zuzana 
Holečková 

2. 

Národní soutěž ZUŠ  
ve hře na dechové nástroje 

krajské Tereza Vajglová, Jakub Šnajdr 3. 

Národní soutěž ZUŠ  
ve hře na dechové nástroje 

ústřední Vojtěch Sysel 1. 

Národní soutěž ZUŠ  
ve hře na dechové nástroje 

ústřední Jiří Dlouhý, Zorka Douděrová, 
Vladimír Pádivý  

2. 

Mezinárodní interpretační 
soutěž  
Pro Bohemia Ostrava 

 Adriana Urbanová 3. 

Celostátní klavírní soutěž  
Karlovarská růžička 

 Alžběta Pádivá, Alžběta Vrtišková, 
Klára Urbanová 

2. 

Celostátní klavírní soutěž  
Karlovarská růžička 

 Jan Rejský 3. 

Celostátní klavírní soutěž 
Prague Junior Note 

 Eliška Gabrielová 1. 

Celostátní klavírní soutěž 
Prague Junior Note 

 Alžběta Pádivá 2. 

Krajská přehlídka tanečních 
oborů ZUŠ 

 choreografie „Jednou si tě vezmu za 
ženu“ 

Pamětní 
list 

Krajská přehlídka tanečních 
oborů ZUŠ 

 choreografie „Do klidu z neklidu“ Stříbrné 
pásmo 

Krajská přehlídka 
scénického tance „Tanec, 
tanec…2018“ 

 choreografie „Do klidu z neklidu“ Pamětní 
list 

Krajská přehlídka 
scénického tance „Tanec, 
tanec…2018“ 

 choreografie „Rekviem za sen“  
(Radek Stránský) 

Nominace 
na 

celostátní 
přehlídku 
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Michaela Burešová se jako jedna z deseti dostala do finále soutěže San Remo 

junior v Divadle Hybernia v Praze, kde zpívala za doprovodu symfonického orchestru. 
Vystoupení žáků a učitelů jsou trvalou součástí čelákovického kulturního života. 

Vystupovali na městských akcích, 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 43 pedagogů (28,1 úvazku), z nich 14 na pobočkách. Ředitelkou 
školy byla Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, zástupcem ředitelky Jan Bláha. 
 

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 
Škola měla 204 žáků, z toho 21 ve 3 třídách čtyřletého a 183 v 8 třídách osmiletého 

studia. Během roku byli přijati 4 žáci a 16 žáků vzdělávání ukončilo. Maturitní zkoušku 
úspěšně složilo všech 13 absolventů, z toho 7 s vyznamenáním. Všichni absolventi podali 
přihlášky 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. 

Škola požadovala po majiteli budovy, městu Čelákovice, prominutí nájemného za 
dobu, kdy najaté prostory nemohla v r. 2017 užívat po havárii stropu 12. ledna 2017. Ve 
školním roce 2017/18 nebyla tato věc vyřízena. Vzhledem k tomu, že město nepřevzalo 
odpovědnost za havárii, nedostala dále škola pojistné plnění za zničené vybavení a 
pomůcky. 

Škola uskutečnila vlastní projekty v rámci projektů EU: Mediatéka Gymnacel – 
centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích (výdaje 1 800 000 Kč) a Klíč 
k vědění II (výdaje 614 315 Kč). 

Projekt AV ČR Otevřená škola nabízel vědecké stáže, 2 studenti pracovali se svými 
lektory na pracovištích AV. Výsledky práce prezentovali na Veletrhu vědy v Praze 8. 
června. 

 Mezi výrazné úspěchy ve vědomostních soutěžích patřily 1. místo Jarmily Fialové 
(4. A) v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce, kat. II B, 3. místo Barbory Trnkové 
v celostátním finále soutěže „Komenský a my“, 2. nejlepší výsledek Mikuláše Fialy (3. A) 
v soutěži Matematický klokan, kategorie Kadet, ve Středočeském kraji a 2. místo Kláry 
Kokešové (3. A) v krajském kole Středočeské in-line brusle, kat. juniorek. 

Škola pořádala kroužky a kurzy pro žáky a veřejnost (jazykové, přírodovědné, 
výtvarné, počítačové, kurzy přípravy k přijímacím a maturitním zkouškám). Byla také 
organizátorem okresních kol 8 vědomostních soutěží. 

Ředitelkou školy s 24 pedagogy (16,9 úvazku) a 4 nepedagogickými pracovníky 
byla Ing. Mgr. Lenka Pehrová, zástupkyněmi ředitelky Mgr. Yvonna Cintlová a Mgr. Pavla 
Černá. Členy školské rady byli Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., Mgr. Jana Salačová a Jiří 
Fantík. 

 
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o. 
Škola měla 225 žáků (z toho 42 v dálkovém studiu) v 24 třídách v 6 tříletých 

učebních oborech (denní i dálkové formě), v 11 čtyřletých studijních oborech s maturitní 
zkouškou (denní i dálkové formě) a ve dvouletém nástavbovém studiu s maturitní 
zkouškou (denní i dálkové formě). Škola neměla vlastní školní kuchyni, žáci proto využívali 
smluvně zajištěné stravování v jídelně ZŠ J. A. Komenského. 
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Studijní obory: Kosmetické služby, Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač, 
Mechanik seřizovač-mechatronik, Sociální činnost, Podnikání, Truhlář, Strojní mechanik, 
Obráběč kovů, Operátor skladování, Kadeřník, Nástrojař. Studenti oboru Kadeřník 
pracovali ve školní provozovně otevřené veřejnosti. 

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

Největší zájem měli uchazeči o strojírenské obory a o obory Sociální činnost a 
Operátor skladování, po jejichž absolventech byla velká poptávka. Škola vysílala žáky do 
33 firem ve středočeském regionu na odborný výcvik. 

Škola se účastnila projektů mj. E-learning v technických oborech, Získání 
dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky SOŠ a SOU a Podpora 
interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů. 

V jarním termínu úspěšně maturovalo 17 z 19 absolventů, závěrečné zkoušky 
v učebních oborech složilo 22 z 23 žáků.  

Ředitelkou a jednatelkou společnosti byla Blanka Šrimplová, jednatelem Ing. Karel 
Šrimpl a ředitelkou školy byla Ing. Ivana Němečková. Na škole působilo 30 pedagogů, 
z toho 17 žen. V čele 3členné školské rady stála Blanka Šrimplová. Zřizovatelem školy 
byla firma TOSBOHEMIA, a. s., Tábor. 

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

zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s. r. o. 
Škola založená r. 1992 s jedním oborem – Rehabilitační pracovník – měla několik 

součástí. Na vyšší odborné škole studovalo 238 studentů ve 4 oborech: Diplomovaný 
zdravotnický záchranář (12 studentů v denním a 48 v kombinovaném studiu), 
Diplomovaný farmaceutický asistent (87, kombinované), Diplomovaný zdravotní laborant 
(52, kombinované), Sociální práce (39, kombinované). Absolutorium úspěšně složilo 14 
záchranářů, 15 farmaceutických asistentů, 11 zdravotních laborantů a 15 studentů oboru 
Sociální práce. 9 absolventů neuspělo. 

V rámci projektu Erasmus+ se 10 studentů zúčastnilo projektu „Záchranáři VOŠ 
MILLS na stáži v zahraničí“, a sice v Řecku. Tradiční „Den pro záchranu života“ je 
zachycen v zápise za květen. 

V rámci celoživotního vzdělávání nabídla škola kurzy pro asistenta pedagoga téměř 
pro 200 zájemců. 

Střední škola nabízela v dálkovém studiu obor Předškolní a mimoškolní 
pedagogika, letos s 144 studenty, z nichž 55 složilo maturitní zkoušku a 2 neprospěli. 
Nově byl do vzdělávací nabídky zařazen obor Diplomovaná všeobecná sestra 
v kombinované formě studia. Na vyšší odborné a na střední škole pracovalo 73 pedagogů. 

 Základní škola měla 37 žáků ve 3 třídách (1. – 2. ročník 6 a 7 žáků, 3. – 4. ročník 6 
a 10 žáků, 5. ročník 7 žáků), o něž se staralo 5 pedagogů, 2 asistentky pedagoga, 
mentorka a vychovatelka ve školní družině. 5 žáků 5. ročníku bylo přijato na víceletá 
gymnázia. Do 1. ročníku pro školní rok 2018/19 bylo přijato 11 žáků, což umožnilo poprvé 
otevřít plnohodnotnou 1. třídu.  

Základní škola nabízela výuku angličtiny od 1. ročníku, vyšší počet hodin tělesné 
výchovy, čtenářský klub. Jejím cílem bylo především učit děti přemýšlet, spolupracovat, 
hodnotit a prezentovat svou práci. 

Škola uspořádala první ročník pěvecké soutěže „Větrnická notička“ pro žáky 
okolních základních škol, školu v přírodě v Krušných horách a první lyžařský kurz v Peci 
pod Sněžkou. Úspěšným řešitelem okresního kola Pythagoriády byl Jáchym Eduard 
Náhlovský z 5. ročníku, 2 žáci se zúčastnili literární a recitační soutěže Macharův Brandýs.  

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

 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
V MDDM pracovalo 59 zájmových útvarů: 15 sportovních, 5 turistických, 10 

tanečních, 8 řemeslných, 15 estetických a vzdělávacích, 6 výtvarných pro 920 účastníků 
včetně dospělých. 

MDDM spoluorganizoval velký počet sportovních akcí: Večerní běh městem 
Čelákovice, okresní a krajská kola minifotbalu, vybíjené, volejbalu, In-line bruslení, 
florbalu, basketbalu, McDonald´s Cup ve fotbalu, Plavecko-běžecký závod, Dopravní 
soutěž a Štafetový pohár pro 1. stupeň ZŠ. 

Při podzimních prázdninách mohly děti navštívit příměstský výtvarný tábor s Lucií 
Třešňákovou nebo se zúčastnit 5denního tábora v Sedloňově v Orlických horách. O 
jarních prázdninách se konal lyžařský tábor ve Strážném v Krkonoších a nelyžařský tábor 
v Sedloňově, příměstský tábor s návštěvami zoo Chleby a Botanicusu v Ostré, v létě 4 
turnusy tábora v Miličíně a třítýdenní tábor v Kitenu na bulharském pobřeží Černého moře, 
letos poprvé letní atletický tábor, a sice v Jizerských horách, připravený spolu s TJ Spartak 
Čelákovice. Děti tábořily také ve Vojtově Mlýně, u Velkého ostrého rybníka u Blatné a 
turistický oddíl Mědvědi v Čestíně. Doplnil je příměstský tábor Robinson s výtvarnicí Lucií 
Třešňákovou.  

Ředitelkou MDDM s 5 interními a 51 externími pracovníky byla Naděžda Pokorná. 
 

CMC Graduate School of Business, o. p. s. 
Byl ukončen program otevřený pro veřejnost Manažerské desatero. 
Škola připravila 17. října konferenci FÓRUM STUDIE WEF 2018 v budově CIIRC 

v Praze-Dejvicích. 
Jako výhradní zástupce Světového ekonomického fóra v České republice se škola 

ve spolupráci s VŠE Praha a Českou manažerskou asociací, z. s., podílela na 
dotazníkovém šetření mezi 6 000 podnikatelskými subjekty v ČR zjišťujícím jejich 
konkurenceschopnost. 

Dětské centrum v Milovicích obdarovala škola při Dnu dětí a při mikulášské 
besídce, věnovala mu i vánoční finanční dar. 

Ředitelem školy byl Ing. Tomáš Janča, MBA, předsedou 5členné správní rady byl 
PhDr. František Petružalek. 

 
 

KULTURA 
 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace 
Knihovna letos zaznamenala 77 215 výpůjček, z toho 4 859 časopisů, 594 

zvukových dokumentů, 128 e-knih a dalších elektronických dokumentů; 2 905 výpůjček 
proběhlo na pobočkách V Prokopě a v Sedlčánkách. Knihovna vyřídila 7 818 rezervací 
knih, v rámci Meziknihovní výpůjční služby poskytla 57 požadovaných svazků a 188 jich 
přijala. 

Na konci roku zahrnoval knihovní fond 66 798 jednotek, 66 416 knih a 382 
zvukových jednotek. Do evidence bylo zapsáno 2 535 nových a vyřazeno 4 434 starých 
jednotek. Beletrie tvořila 48 %, naučná literatura 26 %, beletrie pro mládež 18 % a naučná 
literatura pro mládež 8 % fondu. Knihovna odebírala 51 titulů časopisů v 55 výtiscích. 
V depozitáři v Obecním domě uchovávala přes 12 000 svazků knih a starší ročníky 
časopisů. 
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Knihovna evidovala 2 378 čtenářů, z toho 824 dětí do 15 let. Navštívilo ji 55 633 
uživatelů, z toho 26 754 kvůli výpůjčce, 22 586 k využití on-line služeb a 6 293 
návštěvníků přišlo na 229 kulturních a vzdělávacích akcí, z toho na 206 dětských (besedy 
o knihách, autorech a ilustrátorech, lekce informatiky, kvízy, workshopy, setkání se 
spisovateli a ilustrátory). 61 čtenářů navštívilo pobočky v Sedlčánkách a V Prokopě 
celkem 856krát. Třetím rokem se konalo pasování prvňáčků na „rytíře řádu čtenářů“, při 
němž každý, kdo prokázal umění číst, dostal pamětní list vytvořený ilustrátorkou Vendulou 
Hegerovou. Pasování se účastnily také školy z Jiren, Nehvizd, Lázní Toušeně, Zelenče a 
mateřských škol z Vyšehořovic a Staré Boleslavi.  

Webové stránky knihovny zaznamenaly 43 217 vstupů, z toho do on-line katalogu 
21 474. On-line katalog zaznamenal 26 495 vstupů, 4 368krát vstoupili čtenáři do svého 
osobního čtenářského konta kvůli prodloužení doby výpůjčky, rezervaci knih apod. 

V pobočce V Prokopě byl zaveden internet a od října prodloužena výpůjční doba. 
Od listopadu pořádala sedlčanská pobočka „hravá odpoledne“. Donášková služba 
nahradila starším občanům namáhavou cestu do knihovny. Zapojení do koordinované 
služby Ptejte se knihovny umožnilo tazatelům získat informaci přímo nebo do 48 hodin od 
jiné zapojené knihovny. 

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 knihovny v ČR. 

Do Souborného katalogu ČR bylo ke konci roku vloženo celkem 8 289 záznamů 
knih a periodik, z toho 108 unikátních, tj. vlastněných pouze touto knihovnou. Souborný 
katalog byl základem činnosti Meziknihovní výpůjční služby. 

V knihovně pracovalo 9 odborných pracovnic (7,95 úvazku). Ředitelkou knihovny 
byla Soňa Husáriková, její zástupkyní Lenka Herčíková (příloha č. 28/18). 

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

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

Muzeum provádělo archeologický výzkum na katastrech 17 měst, městysů a obcí a 
sbírkové předměty získávalo převážně z katastrálních území 15 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 126 017 a 
v přírodovědné podsbírce 106 209 evidenčních čísel, Archeologická sbírka Městského 
muzea obsahovala 318 394 evidenčních čísel. 

Muzeum vydalo v r. 2018 publikace: Klírová, Dana – Mašková, Pavlína (eds.), Byli 
v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu, jež byla 
veřejnosti představena 6. září; Eisner, David – Válek, Petr (eds.), Čelákovice na křižovatce 
dějin, představení veřejnosti 17. listopadu. 

Muzeum sledovalo 120 stavebních akcí, z nichž při 9 došlo k narušení 
archeologických památek a následně byl proveden záchranný archeologický průzkum. 
Nejvýznamnější archeologický výzkum se uskutečnil při budování sportovního areálu 
v Záluží (viz zápis k 7. červnu). 

7. dubna se do muzea vrátila historická stříkačka, čtyřkolová ruční koňka, 
restaurovaná Jiřím Češkou ze Zbenic a Augustinem Krystyníkem z Nového Hrozenkova. 
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Stříkačka byla vyrobena firmou F. Smekal Praha mezi lety 1876 – 1883 (příloha č. 29/18). 
Pracovníci muzea uspořádali 5 komentovaných procházek městem zahrnujících 11 

zastávek od tvrze centrem města k Volmanově vile, v níž byly při této příležitosti některé 
prostory zpřístupněny. Plné vstupné činilo 90 Kč, snížené 60 Kč, celkově se zúčastnilo 75 
zájemců. 

Muzeum připravilo 17 výstav včetně dvou zahájených ještě v r. 2017 a jedné 
přesahující do r. 2019, 8 výstav využilo muzejní exponáty. 5 vernisáží se zúčastnilo 400 
osob. Za rok navštívilo muzejní expozice 5 273 osob, z toho 223 při komentovaných 
prohlídkách. Služeb turistického informačního centra využilo 8 698 návštěvníků, z toho 119 
cizinců. 

Základní vstupné do expozic činilo 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné vstupné 60 Kč; 
školy platily při doprovodném muzejním programu 20 Kč za žáka. 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. 

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 13 zaměstnanců (11,6 úvazku), byl Mgr. David 
Eisner. 
 

Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace 
V Kulturním domě se konalo 14 plesů, 15 koncertů, 13 externích divadelních 

představení, 15 dětských představení, vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha, 
diskotéky, 21 tanečních kurzů, taneční soutěž Čelákovická duběnka, zasedání 
Zastupitelstva města a různé komerční akce. Celkem 173 akcí se zúčastnilo 31 650 
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 English – výuka angličtiny. 

Dramaturgie Kulturního domu nabízela program pro všechny věkové a zájmové 
skupiny. Vystoupily hudební skupiny Čechomor, Mňága a Žďorp, Tři sestry, Vypsaná fixa, 
4TET Jiřího Korna, písničkář Jiří Schmitzer a Michal Ambrož. Divácky úspěšná byla 
představení „Natěrač“ (Leoš Noha a Barbora Mottlová), „Dokud nás milenky nerozdělí“ 
(Veronika Freimanová a Vladimír Kratina) a „Bez předsudků“ (Jana Paulová a Pavel 
Zedníček). 

Ředitelem Kulturního domu byl Mgr. Tomáš Staněk (příloha č. 30 a, b/18). 
 
Divadelní soubor J. K. Tyl 
Božena Vítovcová, dosavadní dramaturgyně a režisérka, ukončila pro pracovní 

vytížení spolupráci se souborem, jenž pod jejím vedením patřil mezi kvalitní ochotnické 
soubory hrající pohádky. 

Pohádku „O princezně Majolence“ hrál soubor třikrát, a to v Louňovicích, Říčanech 
a Bělé pod Bezdězem. Pro další reprízy se bohužel nenašel soulad mezi nabízenými 
termíny a časovými možnostmi všech herců. Na konci roku získal soubor Ing. Dušana 
Müllera, režiséra Divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně Toušeň, pro režii svých 
inscenací v příštím roce. 

Kulturní dům poskytoval souboru sklad kostýmů a kulis. Vedoucím souboru 13 
herců byl Pavel Wieser. 
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SPORT  
 

 Čelákovická sportovní, příspěvková organizace 
 Organizace spravovala Městský bazén, víceúčelové hřiště s umělým povrchem u 
Městského bazénu, Městský stadion, Minihřiště UEFA na Městském stadionu (20 x 40 m, 
umělá tráva), Sportovní halu Vikomt (36 x 18 m), 8 dětských hřišť a 6 sportovních hřišť 
(bylo dokončeno sportovní hřiště a dětské hřiště v Záluží). 

Městský bazén nabízel kurzy plavání dětí do 4 let a pro děti od 5 do 15 let, pro 
dospělé a kurz vodního póla. Pro veřejnost byl otevřen denně kromě čtvrtka celkem 38,75 
hodiny týdně. V létě byl uzavřen jen od 16. července do 19. srpna. 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 (ceny se od r. 2016 neměnily). Na příjmech ve výši 
6 429 000 Kč se podílelo nejen vstupné a cena pronájmu, ale i školní plavecký výcvik, 
plavecké kurzy, příměstský tábor a prodej plaveckých pomůcek. Hospodaření bazénu 
vytvořilo zisk 859 tis. Kč. 

I letos byly připraveny 4 pětidenní příměstské sportovní tábory pro děti od 6 do 15 
let s všeobecnou sportovní přípravou, plaváním, vodním pólem a míčovými hrami, to vše 
za 2 500 Kč, a 5 denní Atletický Kemp vítězů. 

Ředitelem příspěvkové organizace byl Ing. Petr Bambas. 
 
Členská základna některých sportovních klubů k 31. 12. 2018: 

 
 Do 19 let Dospělí Celkem 

1. Čelákovický klub vodních sportů, 
z. s. 

45 78 123 

Basketbal Čelákovice, spolek 91 39 130 
Czela Obstacle Team, z. s. 46 134 180 
Kulturistický spolek Čelákovice, 
spolek 11 51 62 

Spolek míčových kouzelníků, 
spolek 0 19 19 

Orka Florbal, z. s. 377 81 458 
Patriot Čelákovice, spolek 276 74 350 
SK karate Dragon Čelákovice, z. s. 206 12 218 
SK UNION Čelákovice, z. s. 125 136 261 
SPORTICUS Orienteering, z. s. 36 40 76 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. 406 233 639 
     Aerobic Studio 6 1 7 
     Atletika 256 11 267 
     Box 1 7 8 
     Kopaná 75 8 83 
     Nohejbal 22 35 57 
     Volnočasový a rekreační sport 1 59 60 
     Stolní tenis 14 29 43 
     Šachy 34 13 47 
     Turistika 2 56 58 
     Volejbal 0 10 10 
Sportovní akademie, z. s. 158 0 158 
Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s. 400 84 484 
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Tenisový klub Čelákovice, spolek 121 108 229 
Volejbalový sportovní club 
Čelákovice,  
z. s. 

91 103 194 

 
 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 

23. března vodáci symbolicky odemkli Labe pro novou sezonu. 
Mistrovství ČR Formula Future (motorové čluny) přineslo v kategorii M 5 (16 – 18 

let) 1. místo Matěji Petrželovi a 2. místo Milanu Chybovi, v kategorii M 4 (14 – 15 let) 3. 
Místo Ondřeji Jetelovi a v kategorii M 2 (10 – 11 let) Danielu Pařezovi.  

Vodácká družstva mladších žáků a žáků zvítězila jak na Mistrovství ČR ve 
vodáckém víceboji, tak v Českém poháru ve vodáckém víceboji. 

Předsedkyní klubu byla Veronika Pařezová. 
 
Basketbal Čelákovice, spolek 
Spolek se zaměřoval na práci s nejmenšími dětmi. O Velikonocích se družstvo 

Pandy Čelákovice (nar. 2007 a mladší) zúčastnilo mezinárodního mládežnického turnaje 
Easter Cup v Klatovech. 3. místo uteklo týmu o 1 bod. 

12. května se konal 2. ročník turnaje „3 x 3 Čelákovice“ (basketbal na 1 koš) pro 
kategorie dětí narozených r. 2008 a mladší a r. 2006 a mladší v tělocvičně ZŠ J. A. 
Komenského a na víceúčelovém hřišti u Městského bazénu. 

Ženy obsadily 5. místo ve Středočeské lize žen. Předsedkyní spolku byla Michaela 
Uhrová. 

 
Kulturistický spolek Čelákovice, spolek 
Spolek s 62 členy, z toho 11 mladými do 19 let, provozoval posilovnu v domě U 

Frigosů v Kostelní ul. Letos pořídil 3 nové posilovací stroje. 
 
Spolek míčových kouzelníků, spolek 
Spolek uspořádal na volejbalových kurtech Na Nábřeží nohejbalový turnaj trojic 

(účast 28), beachvolejbalový turnaj (20 čtyřčlenných týmů) a nohejbalové turnaje dvojic 
(účast 24) a trojic (účast 24) a dětský den s účastí asi 200 dětí. 

Předsedou spolku s 19 členy byl Daniel Nejman.  
 
SRTG Čelákovice (Czela Obstacle Team, z. s.) 
Spolek sdružující zájemce o extrémní překážkové závody měl své tréninkové hřiště 

na Městském stadionu. Zlato v týmových umístěních získali v závodech Spartan, varianta 
Sprint, v Kutné Hoře a Koutech nad Desnou a v závodech Predator Race, varianta 
Masakr, na Klínovci a v Monínci. Jako jednotlivec zvítězila Martina Šuková v závodě 
Predator Race – Winter Weekend, varianta Brutal. 

Předsedou spolku a jedním z trenérů byl Jan Pfeffer. 
 
Orka florbal, z. s. 
V Národní florbalové lize obsadili muži A 8. místo, junioři stačili jen na 11. místo v 2. 

juniorské lize a dorostenci dosáhli 4. místa v 2. dorostenecké lize. 
V srpnu se muži zúčastnili největšího světového turnaje Czech Open s 219 týmy z 6 

zemí, ale nepostoupili ze základní skupiny. 
Předsedou spolku byl Michal Novotný.  
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Patriot Čelákovice, spolek 
Spolek vyslal letos své plavce do soutěží poprvé. V krajské základní soutěži žactva 

v plavání 3. listopadu zvítězil Ondřej Šolc a třetí doplaval Matyáš Válek. Spolek uspořádal 
2 badmintonové turnaje. 

Předsedou výkonného výboru spolku sdružujícího badmintonový a plavecký oddíl 
byl Tomáš Klíma. 

 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
Sportovci se zúčastnili 21 národních a mezinárodních soutěží, na nichž získali 179 

medailí, mj. 19 zlatých z Mistrovství ČR a 5 zlatých na 7. Mistrovství světa pořádaném 
světovou federací karate WUKF v Dundee ve Skotsku. Zlato získal např. kata team mini 
kadetů (Daniel Brejcha, Matěj Lippert a Jan Pajkrt). Čelákovický tým se stal 
nejúspěšnějším klubem mezi českými účastníky.   

Předsedou klubu byl Martin Brejcha. 
 
Sportovní klub Union Čelákovice, z. s. 
V sezoně 2017/18 skončil A-tým na 11. místě ve Středočeské I. A třídě, skupině B 

(16 týmů), se skóre 63:51 a 45 body. Střeleckým rekordmanem se stal Jan Kadeřábek s 
20 brankami. Dorost trenéra Petra Kujala ve středočeské I. A třídě obsadil 6. místo, starší 
žáci skončili na 10. místě v krajském přeboru. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
 
SPORTICUS Orienteering, z. s. 
Spolek založený r. 2016 pěstoval orientační běh, orientační závody na horských 

kolech (MTBO) a lyžařský orientační běh. Mezi největší úspěchy patřilo vítězství Ivy 
Mědíkové (W40) a Anety Hejnové (W21B) v Českém poháru MTBO, na Mistovství světa 
Masters vyhrál Martin Štěňka (M40 – Middle) a na Bike Adventure zvítězil Team Spirit.  

Předsedou spolku byl Miroslav Kalina. 
 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s.  

 Na Mistrovství ČR v Soutěžním Aerobiku Master Class 20. května v Praze získala 
Nela Vohradská v kategorii žen 2. místo, rovněž druhá byla na Mistrovství Evropy ve 
sportovním aerobiku v kategorii tříčlenných týmů 24. – 26. května v Karlových Varech a 
úspěšný rok završila 5. místem na Mistrovství světa v říjnu v Leidenu v Nizozemí. 
 4. ročníkem pokračoval od září zdařilý projekt Děti na startu podporující 
všeobecnou pohybovou přípravu dětí od 4 do 9 let. 
 Předsedkyní spolku byla Vlaďka Barešová.  

 
Sportovně střelecký klub Čelákovice, z. s. 
V klubovém závodě, 8. ročníku Memoriálu Mirka Henyše (střelba na 25 m 

malorážovou a velkorážovou pistolí, střelba malorážovou puškou a střelba na kovové 
terče), obsadili 1. – 3. místo Pavel Dadák, Martin Jambor a Jiří Novotný. Druhým klubovým 
závodem byl 6. ročník Říjnové blýskavice sestávající z malorážové pistole a kombinace 
mířené a rychlé střelby z velkorážové pušky na 50 m, jenž skončil stejně jako loni 
s Pavlem Dadákem, Jiřím Novotným a Otakarem Dadákem na prvních 3 místech. 4. 
ročníkem pokračovala dlouhodobá klubová soutěž ve střelbě malorážovou a velkorážovou 
pistolí, v níž shodně v obou zbraních zvítězili Pavel Dadák, Zdeněk Schütz a Petr Vojtíšek. 

Členové klubu se pravidelně účastnili soutěží Lidové obranné střelby a obsadili na 
Mistrovství ČR LOS celkově 5. místo. Pavel Dadák se účastnil závodů Asociace sportovní 
dynamické střelby a zvítězil v závodě Alsa Pro Open v divizi Classic, v kategorii Senior. 
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V divizi Classic v Superlize ASDS 2018 byl celkově čtvrtý. V zářijovém Memoriálu št.stržm. 
Klicpery ve Staré Lysé se družstvo O. Dadák  – Jambor – Vojtíšek – Schütz umístilo na 8. 
příčce. 
  Klub pronajímal střelnici spolku LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, 
Asociaci westernových střelců, Policii ČR a Rotě Aktivních záloh Armády ČR Středočeský 
kraj. Nově byla navázána spolupráce se společností nabízející zážitkovou střelbu pod 
dohledem instruktorů. Klub také podporoval činnost střeleckého kroužku MDDM s přibližně 
20 dětmi, který vedli Roman a Václav Vanišovi. 
 S majitelem pozemku firmou ZPA Pečky, a. s., jež usilovala o zrušení střelnice, vedl 
klub soudní spor. Konalo se několik stání u Okresního soudu Praha-východ bez uzavření 
případu. Klub předal majiteli pozemku návrh na jeho odkoupení za pevně danou částku.  

Předsedou klubu s 47 členy a 1 čekatelem byl Ing. Pavel Dadák (příloha č. 31/18). 
 
 TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
 Předsedou jednoty byl Ing. Jaroslav Ryneš. 
 
 Oddíl atletiky  
 Družstvo přípravek A získalo 7. místo ve skupině C krajského poháru. Muži 
skončili čtvrtí a ženy druhé v krajském poháru družstev B. 
 Oddíl připravil na 14. prosinec 2. ročník nočního orientačního běhu městem „Znáš 
dobře své město i v noci?“. 75 velkých i malých běžců absolvovalo 10km trať s úkoly 
připravenými na 14 stanovištích. 

 
Oddíl nohejbalu 
A-tým mužů obsadil v extralize 3. místo jako loni. Kolenský byl členem vítězného 

družstva na Mistrovtví světa trojic a Kilík členem stříbrného družstva na Mistrovství světa 
dvojic. Mistrovství ČR trojic přineslo stříbro Kilíkovi, Kolenskému a Holasovi. Ženy obsadily 
4. místo v 1. lize žen.  

31. března uspořádala D. V. turnaj trojic žen ve sportovní hale Vikomt za účasti 14 
trojic, z toho 5 prvoligových, a domácí trojice zvítězila. 

V turnaji trojic na Šacungu 30. července obsadil B-tým 2. místo a A-tým 3. místo. 
 
Oddíl turistiky 
Oddíl organizoval místní pochody Tříkrálový pochod a Jarní přírodou. 
Ve 40 sobotách podnikli turisté pochody jak tradiční, tak nové, např. vyrazili na 

Středočeskou 60, Kocourkovské putování, Pražský Děvín. Každoroční týden společné 
letní dovolené se letos odehrál v Kadani; 32 účastníků navštívilo mj. Klášterec nad Ohří, 
Krásný Dvůr a hrad Hasištejn. 

30. prosinec patřil jako vždy opékání buřtů v Braniborské jeskyni.  
Oddíl měl 56 členů, z toho 38 žen; 49 členů bylo seniory. Předsedou oddílu byl 

František Musílek (příloha č. 32/18). 
 
Oddíl stolního tenisu 
Muži hráli v krajském přeboru 1. třídy. 
 

 Oddíl šachu 
Družstvo A získalo v krajském přeboru 10. místo, družstvo B 5. místo v regionální 

přeboru. Malí šachisté byli úspěšní v regionálním přeboru mládeže a zaznamenali četné 
úspěchy na regionálních turnajích, např. shodně 24. března v Úvalech a 7. dubna v Kolíně 
obsadili Antonín Pešek 1. místo a Tomáš Sedmihradský 3. místo v kategorii mladších 
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žáků. 
T. Sedmihradský reprezentoval oddíl na Mistrovství ČR a Jana Jankovská se 

umístila osmá na Mistrovství ČR v rapid šachu. 
 
Oddíl fotbalu 
Muži hráli 4. třídu. 
 
Volnočasový a rekreační sport 
Oddíl zastřešoval kondiční cvičení žen a rodičů s dětmi a činnost RC klubu. 
RC klub využíval vlastní asfaltovou závodní dráhu v areálu Městského stadionu. 23 

víkendových závodů, z toho 18 pořádaných klubem. Závody rádiem ovládaných modelů 
v měřítku 1 : 10, 1 : 6 a 1 : 5 v kategoriích s elektrickými, spalovacími nebo detonačními 
modely. V dubnu klub otevřel dráhu amatérským mladým modelářům, kteří si mohli 
zajezdit se svými modely a hračkami. Kvůli opakujícím se ničením a krádežím klub 
rezignoval na stálou elektroinstalaci v depu (příloha č. 33/18). 

 
Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s. 
Pražský klub zahájil v říjnu tréninky v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského 414. Jeho 

předsedou a trenérem byl Petr Poklop. 
 

Tenisový klub Čelákovice, spolek 
Jeho areál na nábřeží Labe měl 6 antukových dvorů, tréninkovou zeď, kurt pro malé 

tenisty a klubovnu se sociálním zázemím. 
Dospělí skončili na 5. místě 1. třídy B krajské soutěže, dorostenci byli první v 2. 

třídě B krajské soutěže a postoupili do 1. třídy, starší i mladší žáci zůstali v 1. třídě krajské 
soutěže. 

Tradiční 5denní sportovní tábor pro děti a mládež od 6 do 18 let pro 70 zájemců 
vedli manželé Michelčíkovi. Kromě tenisu se věnovali také volejbalu a dalším míčovým 
hrám. 5. – 8. července klub pořádal celostátní turnaj staršího žactva, na němž domácí 
Dominik Hozman prohrál ve finále dvouhry 6:4, 6:4. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
Club pečoval o 6 antukových hřišť a 3 pískové kurty. Muži obsadili 12. místo v 

krajském přeboru II, ženy v téže soutěži 3. místo a juniorky byly v krajském přeboru páté. 
Klub poskytoval svůj areál Na Nábřeží bezplatně 5 místním školám k výuce tělesné 

výchovy. 
Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík.  

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

od dubna do září třikrát měnila a sauna nepracovala každý den. V zimní sezoně od října 
byla otevřena celý týden, a to 12 hodin pro ženy a 46 hodin pro ženy i muže. Vstupné se 
nezměnilo – např. 175 Kč pro dospělého a 135 Kč pro děti, občany se ZTP a seniory. 

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

Fireball s Jakubem Košvicou z TJ Lodní sporty Brno. Získali 2. místa v závodech Poháru 
ČR v Pavlovské regatě na Nových Mlýnech 5. – 6. května a na přehradě Rozkoš 12. – 13. 
května. V celkovém hodnocení Poháru ČR získali 2. místo (již potřetí za sebou) mezi 49 
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posádkami. 
Mezi zahraniční úspěchy patřilo 5. místo z 26 lodí na National and UK Open 

Championship v Penzance ve Spojeném království 21. – 27. července a 23. místo ze 100 
lodí na Mistrovství světa v Carnacu ve Francii 26. – 31. srpna.  

 
 

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ 
 
ANO 2011 
Po únorové rezignaci vedení místní organizace bylo v dubnu zvoleno nové 

s předsedou Ing. Martinem Bajerem a místopředsedou Romanem Štěrbou. Čelákovice 
byly jedinou obcí v okrese Praha-východ, kde hnutí ANO 2011 vytvořilo kandidátku do 
voleb do zastupitelstva obce. 

 
Česká strana sociálně demokratická 
Do zvolení nového Zastupitelstva města v říjnu spolupracoval zastupitel Petr Bařina 

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 s 15 členy byla RNDr. Veronika Knobová. 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Společenské akce městské organizace viz v měsíčních zápisech (oslava MDŽ, 

Svátku práce, osvobození aj.). Na konci roku měla 41 členů. 2 členové městské 
organizace byli členy okresního výboru a předseda městské organizace Vladimír Duník byl 
členem výkonného výboru okresního výboru (příloha č. 34/18). 

 
Občanská demokratická strana 
Místní sdružení mělo na konci roku 19 členů, z toho 5 žen. Ve volbách do 

Zastupitelstva města 5. – 6. října získala volební strana ODS 16 mandátů, z toho 6 
zastupitelů bylo členy Místního sdružení. V 7členné Radě města měla ODS 6 zastupitelů. 
Úměrně volebnímu výsledku měla ODS vysoký počet zástupců ve výborech ZM a 
komisích RM, v osadních výborech a v podniku Q-BYT Čelákovice, spol. s. r. o.  

Místní sněm zvolil 22. ledna na další dvouleté období předsedou rady místního 
sdružení Ing. Josefa Pátka. Ten byl nadále místopředsedou Oblastního sdružení ODS 
Praha-východ a Ing. Kateřina Znojilová pracovala jako členka rozhodčí komise 
Regionálního sdružení ODS Středočeský kraj (příloha č. 35/18) 

 
TOP 09 
Městská organizace spolupořádala tradiční „TOP vinobraní s burčákem“ Na Statku. 

Zorganizovala pilotní poradenský projekt „Právní Čelákovice“ provedený formou besedy 
s občany. Organizace se podílela na vzniku volební strany Čelákovičtí Patrioti při volbách 
do Zastupitelstva města. 

Předsedou městské organizace s 11 členy byl Tomáš Janák (zároveň 
místopředseda regionální organizace Praha-východ). 

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

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

v 17:30 a v neděli v 9:30), v Mochově (neděle v 8:00), Nehvizdech (neděle v 11:00), 
Přerově nad Labem (sobota v 17:30), Semicích, Vykáni a Vyšehořovicích (pouze v první 
neděli v měsíci). K farnosti patřily také obce Horoušany a Káraný. 

Špatný stav budovy fary vedl k přesunutí aktivit do hospodářských budov na farní 
zahradě, využívaných dříve Českým svazem chovatelů. Zde byl upraven prostor pro 
společenský sál. Farnost uspořádala 3 tematické přednášky pro věřící, 3 jarmarky, 5 
divadelních představení, 2 koncerty a 2 charitativní akce.   

Od 1. listopadu 2017 byl administrátorem farnosti ThLic. Sebastian Piotr Kopeć, 
OFMConv. Místo faráře bylo neobsazeno od 1. 6. 2013. 

 
Církev československá husitská 
Náboženská obec se účastnila ekumenického života místních křesťanských církví 

(Světový den modliteb, Noc kostelů, soutěž ve znalostech bible). Kulturní a společenské 
akce uskutečněné v Husově sboru jsou popsány v měsíčních zápisech. Účast 
v celostátním projektu „Křesťanské Vánoce“ zahrnovala jak adventní koncerty, výstavu 
domácích betlémů 6. – 15 prosince, tak i otevření kostela k prohlídce betléma od 16. 
prosince do 6. ledna. 

Letní farní tábor pro děti od 8 do 14 let byl tematicky zaměřen na 100. výročí vzniku 
Československé republiky. 

15. prosince odvezli členové náboženské obce sbírky vypsaných propisovaček a 
fixů do Drážďan k dalšímu zpracování. Sbírka pro Světový den modliteb byla vyhlášena 
v březnu. 

Náboženská obec sdružovala 147 dospělých a 21 mladých do 19 let. Farářkou 
sboru byla Ing. Miroslava Poloprutská, DiS., pastorační asistentkou Anna Radová, DiS., 
předsedkyní rady starších Libuše Bartošová. Náboženská obec poskytovala Pohřební 
službě Ottl prostory Husova sboru k občanským pohřbům (příloha č. 36/18). 

 
Církev bratrská 
V říjnu byl v Masarykově ul. č. p. 2083 otevřen nový kostel projektovaný také jako 

multifunční kulturní objekt projekční kanceláří prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse. Stavbu 
provedla firma Archis, s. r. o., člena sboru Ing. arch. Vasyla Cheypeshe. Náklady včetně 
koupě pozemku činily kolem 30 mil. Kč. Finanční prostředky byly získány z vlastních 
prostředků sboru, z darů, sbírek, kulturních a sportovních benefičních akcí a bezúročných 
půjček od členů sboru a od jiných církevních subjektů. Tím sbor opustil modlitebnu ve 
Vašátkově ul. č. p. 288, upravenou převážně svépomocí z bývalé ordinace v letech 1986 – 
1988.  

Nedělních bohoslužeb, k nimž patřilo „slovíčko pro děti“ a písně chval, se účastnilo 
průměrně 60 – 65 osob včetně dětí. Souběžně s bohoslužbou probíhala besídka, tj. 
nedělní škola pro děti ve 2 věkových odděleních. Sbor pořádal čtvrteční hodiny biblického 
studia, každý poslední čtvrtek v měsíci společný večer modliteb a chval a pro nové 
zájemce kurzy Objevujeme křesťanství a Objevujeme učednictví. Jednou týdně se 
scházela skupina maminek, asi po 4 – 6 týdnech skupina seniorek. Ve čtvrtek večer se 
scházela mládež, v pátek dorost. Každou 5. neděli v měsíci se po nedělní bohoslužbě 
konal tzv. sborový den zahrnující společný oběd a další program. 

Sbor se dlouhodobě věnoval náhradní rodinné péči, organizoval přednášky a 
besedy. Několik dětí bylo v pěstounské péči nebo v adoptivních rodinách. 
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Marshall T. Brown vedl 3x ročně biblické vyučování pastorů v Keni a Etiopii. 
Tradiční prázdninový English Camp se letos nekonal, neboť členové sboru dali 

přednost brigádnickému dokončení nového kostela.  
Sbor měl 59 členů, administrátorem sboru byl Marshall T. Brown (příloha č. 37/18). 
 

 
DALŠÍ ORGANIZACE 

 
Osadní výbor Sedlčánky 
Akce připravené osadním výborem jsou popsány v měsíčních zápisech (soutěž ve 

vaření kotlíkového guláše, masopustní průvod, Vzpomínka na prázdniny, rozsvícení 
vánočního stromu). 

Předsedou 9členného a od listopadu 13členného výboru byl Petr Kabát. 
 
Osadní výbor Záluží 
Výbor připravil setkání žen, pálení čarodějnic, dětský den, pouštění draků a 

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

– 299 v Křižíkově ul. u Kovohutí. Bylo zahájeno jednání s vládní Agenturou pro sociální 
začleňování s cílem zmírnit dopady možného sociálního vyloučení obyvatel této lokality. 
Město navrhlo spolupráci ve formě tzv. vzdálené dílčí podpory.  

Chybějící vodohospodářská infrastruktura a z hlediska občanů pomalé řešení vedlo 
k růstu napětí mezi obyvateli i ve vztahu k předsedkyni spolku. Ta navrhla uspořádat 
setkání vedení města, občanů, Agentury a projektanta. Konalo se 13. září, avšak za účasti 
jen 7 z 56 trvale hlášených obyvatel. 

Plán vzdálené dílčí podpory, revidovaná verze 2, doporučil městu zajistit standardní 
podmínky k bydlení vybudováním kanalizační infrastruktury a připojením všech domků do 
r. 2020, rozšířit obyvatelům možnosti získání finančních prostředků k připojení ještě v roce 
2018. Město dosud žádný termín nepřislíbilo.  

Předsedkyní spolku byla Bc. Andrea Pencová, DiS. 
 
Mateřské centrum Čelákovice 
Tato nezisková organizace oslavila letos 20 let činnosti. Sídlíla v zadním traktu 

Obecního domu, kde provozovala volnou hernu 2 dopoledne v týdnu pro všechny příchozí, 
pondělní cvičení pro nejmenší, 2 dopoledne v týdnu miniškolku – krátkodobé hlídání dětí. 
K tradičním jednorázovým akcím patřil jarní a podzimní bazar dětského oblečení, podzimní 
lampionový průvod městem a jarní  a podzimní závody dětí na odstrkovadlech v Sadech 
17. listopadu. 

Radu sdružení tvořily Monika Žatečková, Martina Vlčková a Jana Krejčí. 
 
Rodinné centrum Routa, z. s.  
Do celoročního programu patřily 4x týdně otevřená zahrada, dobročinný obchůdek, 

dětský bleší trh, přednášky, semináře, setkávání přátel ruského jazyka a literatury, naučné 
dílny, vzdělávací a tvořivá odpoledne, bazar dětských věcí a několik klubů: Klub 
náhradních rodin poskytoval služby 60 pěstounským a osvojitelským rodinám, poradenství 
a vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče, klubík pro děti od 4 do 15 let se nazýval 
Nezbeda. Plavecký klub Tučňáčci připravil 3 tříměsíční kurzy pro 160 dětí. Uskutečnily se 
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kurzy němčiny, kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro děti od 3 do 14 let, mj. také ve 2 
mateřských školách, jimiž prošlo za rok 120 dětí. Pracovalo také Taneční studio Routa. 

Routa uskutečnila projekty podpořené z Operačního programu Zaměstnanost: 
Projekt „Komunitní centrum Jurta“ zahrnoval komunitní sociální práci, vzdělávání rodičů 
v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí a tréninky paměti pro seniory. V tomto 
roce bylo využíváno průměrně dvaceti, při příznivém počasí až padesáti návštěvníky 
denně. 

 „ReStartuj kariéru s Routou!“ – cílem projektu bylo zlepšit postavení osob 
ohrožených na trhu práce; zahrnoval jazykové, počítačové a manažerské kurzy pro ženy a 
provoz informačního centra. 

V rámci projektu „Routa dětem“ pokračovala činnost Dětského klubu v Rybářské ul. 
č. p. 166 pro děti z 1. stupně ZŠ. Byl otevřen od 12 do 19 hod., zajišťoval převody dětí ze 
školy do klubů a na kroužky pro ty, které neměly možnost využít školní družinu, nebo pro 
děti se specifickými potřebami.  

Routa uspořádala dva pobytové tábory bez rodičů pro 85 dětí, týdenní pobyt pro 14 
rodin s dětmi a 10 příměstských táborů celkem pro 180 dětí. 

Předsedkyní spolku s 8 členy byla Mgr. Vratislava Tomášková (příloha č. 38/18). 
 
Respondeo, z. s. 
Nymburská nestátní nezisková organizace poskytovala služby lidem ve složité 

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

V r. 2018 poskytla Občanská poradna pomoc 38 klientům ( z toho 19 ženám) při 39 
konzultacích, další 4 klienti z Čelákovic navštívili jiné pobočky. 44,5 % tazatelů bylo 
starších 50 let. Z celkového počtu 97 dotazů se největší počet týkal rodiny a mezilidských 
vztahů (21,6 %), dědění a darování (rovněž 21,6 %) a zadlužování (19,5 %). 

Meziročně klesl počet dotazů týkajících se rodiny a mezilidských vztahů, zvýšil se 
počet dotazů z oblasti zadlužování, ochrany spotřebitele, exekucí a insolvence (příloha  
č. 39/18). 

 
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, z. s. 
Spolek měl na konci roku 234 členů, z toho 186 žen. Tělesně postižených bylo 104, 

vnitřně 101, zrakově 14 a sluchově 15 členů. Během roku se přihlásilo 17 nových členů a 
7 členů zemřelo. 43 členů mělo průkazku ZTP, 9 členů průkazku ZTP/P. Nejpočetnější byla 
věková kategorie 70 – 79 let se 77 členy, 1 člen byl mladší 30 let. 154 členů bydlelo 
v Čelákovicích, další v 12 městech a obcích, nejvíce v Nehvizdech, Vyšehořovicích a 
Lázních Toušeni. 

Spolek připravil 2 oblíbené zájezdy do Polska s účastí 100 zájemců, návštěvu 
automobilky a muzea v Mladé Boleslavi a zámku v Zákupech a výlet na zámek v Mnichově 
Hradišti s návštěvou cukrovaru v Dobrovicích. Dvakrát členové spolku navštívili Divadlo 
pod Palmovkou. Obecní úřady v Mochově a ve Vyšehořovicích a Úřady městysů Lázně 
Toušeň a Nehvizdy poskytly spolku dotaci. V sobotu byly pro členy spolku vyhrazeny 
hodiny plavání a rehabilitace v Městském bazénu. 

Předsedou 9členného výboru byl Jaroslav Smolík, předsedou revizní komise 
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Ing. Antonín Alexander (příloha č. 40/18). 
 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Praha 1 
Oblastní odbočka Praha-východ se sídlem v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 

měla 33 členů z Čelákovic. Uspořádala 3 poznávací zájezdy, 4 návštěvy pražských divadel 
a 6denní rekondiční pobyt v Úhorsku u Klatov. 

 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s. 
Středisko tvořilo 8 oddílů: 5 benjamínků (do 6 let, 10 světlušek (dívky 6 – 11 let), 17 

vlčat (hoši 6 – 11 let), 22 skautek (dívky 11 – 15 let), 24 skautů (hoši 11 – 15 let), 13 
rangers (dívky a ženy 15 – 26 let), 11 roverů (hoši a muži 15 – 26 let) a 12 oldskautů (nad 
26 let), tj. celkem 84 mladých do 19 let a 30 dospělých. 

Celoroční program zahrnoval mj. týdenní schůzky oddílů, víkendové výpravy a letní 
tábor. Na starém místě U Černé jedle u Dobříše tábořili tentokrát skauti a skautky, ale 
světlušky a vlčata se usadily na tábořišti Lišky u Bechyně.  

Z větších akcí jmenujme tradiční zimní přechod Brd z Mníšku do Řevnic, výpravu 
světlušek a vlčat do Bělé pod Bezdězem a přechod Nízkých Tater oddílem skautů 
provedený za 6 dnů. 

O Bílé sobotě se vlčata vypravila k železničnímu mostu na vrbové proutky, 
následovalo pletení pomlázek v klubovně. 

14. dubna se světlušky a vlčata zúčastnily okresního kola Svojsíkova závodu 
v Brandýse nad Labem zahrnujícího poskytnutí první pomoci, hledání v jízdním řádu nebo 
zatloukání hřebíků. 

V srpnu se 10 skautů a skautek zúčastnilo středoevropského jamboree v Maďarsku. 
Členové střediska zachovali zvyk ozdobit před Vánoci stromek v lese potravou pro zvěř. 

V čele 11členné střediskové rady byl vůdce střediska Jaroslav Rada, DiS. 
 
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, pobočný spolek 
Členové sboru vykonali 9x dohled nad pořádkem a bezpečností při veřejných 

akcích a přijali 4 exkurze z mateřských a základních škol v hasičské zbrojnici. 
Letos se srpnový dětský hasičský tábor konal v Knesplíkově u Litoměřic, neboť 

v Miličíně probíhala oprava areálu. 
Žáci se zúčastnili Mukařovského uzlování, Poháru starosty Okresního sdružení 

hasičů a Maxíkova poháru v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Dorostenci získali 
v květnu na okresním kole 2 druhá místa a 3 třetí místa. Ve hře Plamen se mladší žáci 
umístili na 7. a 12. místě a ve Staroboleslavském poháru na 3. místě. 

Na konci roku měl sbor 125 členů, z toho 26  žen a 46 mladých do 19 let. Starostou 
sboru byl Miloš Fridrich. 

 
AKTRA.cz, z. s. 
Spolek organizoval kurzy taneční a sportovní gymnastiky, baletu, moderního tance, 

hry na klavír a flétnu a výtvarné tvorby. Nechyběl příměstský a pobytový letní tábor ani 
gymnastické soustředění, letos v Albrechticích nad Vltavou. 

14. – 15. dubna se cvičenci zúčastnili oblastního přeboru ve sportovní všestrannosti 
v Říčanech (atletika, plavání, sportovní gymnastika, šplh) a získali 15 medailí. Karin 
Bedarová, Veronika Vostrovská a Květa Gonzorová postoupily do republikového kola. 
Sportovní gymnasté postoupili na republikový přebor ve všech kategoriích. 

Předsedkyní spolku se 143 dětmi a mladými do 19 let a 8 dospělými byla Zuzana 
Prokopovičová. 
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Klub přátel Jana Zacha, z. s. 
Spolek organizačně a finančně zajišťoval veřejná vystoupení žáků ZUŠ Jana 

Zacha, soustředění a semináře žáků tanečního oboru, nákup vstupenek na představení 
profesionálních uměleckých těles, dopravu žáků na soutěže, 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 
Hlavním koncertním počinem v Čelákovicích byla vystoupení pěveckého kvarteta 

Afetto (viz Říjen). Spolek pokračoval v tradici návštěv vzácných historických varhan: 
V květnu to byla návštěva varhan v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí 
v Praze a v červenci návštěva varhan v bazilice kláštera ve Žďáru nad Sázavou a varhan 
děkanského chrámu v Polné v doprovodu Ing. Marka Čihaře, varhaníka v katedrále sv. 
Víta v Praze. 

Záměr obnovy varhan v čelákovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie se 
nacházel v úrovni hledání možných řešení. V březnu se spolek sešel s organologem 
Arcibiskupství pražského Štěpánem Svobodou, jenž zpracoval studii zvažující opravu, 
rekonstrukci, nebo postavení nového nástroje. Vyloučeno není ani přenesení nástroje 
z jiného kostela. 

Předsedkyní spolku s 24 členy byla MUDr. Michaela Petišková. 
 

NAŠE Čelákovice, o. s. 
Sdružení mělo do října 2018 prostřednictví volební strany NAŠE Čelákovice mandát 

v Zastupitelstvu města (Ing. arch. Renata Fialová). Členové se rozhodli v příštím volebním 
období samostatnou kandidátku nesestavovat. Pracovali v dozorčí radě Q-BYTu, s. r. o., 
v redakční radě Zpravodaje města Čelákovic a ve Spolku přátel čelákovického muzea. 
Sdružení se vyjadřovalo k přeložce železniční trati, budování kanalizace do Záluží a 
k návrhu nového územního plánu. 

Předsedou občanského sdružení byl Ing. Mgr. Tomáš Jeřábek. 
 
Spolek přátel čelákovického muzea 
Spolek připravil 10 akcí pro veřejnost v prostorách Městského muzea (besedu se 

spisovatelem, dva pořady hudby a slova a 7 koncertů) se stále zachovávaným vstupným 
50 Kč. Pořady, zachycené v měsíčních zápisech, navštívilo 495 osob. Kromě příspěvku 
města obdržel spolek 6 400 Kč od dárců.  

Spolek měl 57 členů, z toho 45 místních, dále např. z Prahy, Mochova, Lázní 
Toušeně, Poděbrad. 

V čele 7členné správní rady stál předseda Petr Polnický (příloha č. 41/18). 
 
Okrašlovací spolek čelákovický 
10. listopadu uspořádal již čtvrté dosazování stromů v lokalitě Krátká Linva (bylo 

dosazeno 6 ovocných a 13 dalších listnáčů). Alej tak měla již kolem 40 stromů a 2 lavičky. 
Byla přihlášena do ankety Alej roku 2018. 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., vedl 2. června exkurzi na Přerovskou hůru, Ing. Petr Jiras 
3. listopadu procházku mezi památnými stromy v Brandýse nad Labem, spolek připravil na 
11. října také přednášku o novodobém smolaření ve středním Polabí v Oblastním muzeu 
Praha-východ v Brandýse nad Labem. Ve spolupráci s Místní akční skupinou Střední 
Polabí uspořádal besedu „Cyklostezky a stromy, ohrožení a příležitosti“ na brandýském 
zámku 3. října. RNDr. Petr Petřík, Ph.D., byl spoluautorem publikace „Rostliny 
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brandýského Polabí“. 
Spolek s 13 členy byl členem Místní akční skupiny Střední Polabí, jeho předsedou 

byl Ing. Pavel Fišera a od 5. října RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 
 
Dlouhá cesta, z. s. 
V Čelákovicích sídlící spolek sdružoval rodiče, již přišli o dítě, a připravoval projekty 

pro další ve stejné situaci. 
V pokračujícím projektu „Nejsme sami“ byli vyškoleni další 2 dobrovolníci, kteří od r. 

2008 pomáhají asi 50 pozůstalým rodičům a rodinám. V projektu „Barevný anděl“ přispěl 
spolek k proměně 4 sourozeneckých pokojů, nechyběly tradiční výstavy, koncerty, 
divadelní představení a benefiční akce. 

Letos se podařilo získat prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí grant 
z evropských fondů na projekt „Vědomý zármutek“ pro 12 pozůstalých členů pražských 
rodin, jimž je poskytována dlouhodobá komplexní podpora. 

Předsedkyní spolku s 140 členy byla Martina Hráská. 
 
Opři se, z. s. 
Cílem spolku bylo pomáhat při sociální integraci dětem a mladistvým z dětských 

domovů, především z Pyšel a Nového Strašecí. Pořádal animační dílny manželů 
Štajerových, lezení na lezecké stěně, vodácké a lyžařské víkendy. 

Spolek připravil 2 velké akce: Pěvecky nadanému Tadeášovi umožnil účastnit se 
6týdenního kurzu angličtiny v San Diegu (Kalifornie, USA) a spolu s INEX-SDA, z. s., 
připravil 2týdenní mezinárodní pracovní kemp na hradě Hauenštejně u Stráže nad Ohří 
pro mladé od 13 do 18 let. 

Předsedou spolku s 16 členy byl Mgr. Petr Matyáš. 
 
czela.net, z. s. 
Spolek provozoval metropolitní počítačovou síť v Čelákovicích a okolí, uživatelům 

poskytoval internetové připojení za 350 Kč měsíčně. Letos položil optické kabely v ulicích 
28. října, Chodské, Jaselské, U Hřiště a Žižkově a zřídil na nich asi 60 nových přípojek. Na 
páteřních trasách byly optické propoje na výšeny na 10 Gbit. 

Členové spolku vedli zdarma počítačové kurzy pro seniory, scházeli se na jarní 
zabijačce a podzimním grilování a využívali možnosti plavat zdarma v Městském bazénu 
45 minut týdně. 

Na konci roku měl spolek 1 390 členů. 7člennou radu tvořili Matěj Cyrín, Roman 
Effenberg, Petr Hájek, Filip Jirsák, Aleš Kužílek, Vlastimil Procházka a Eva Zahrádková. 
 

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

navštěvované programy připravil k zahájení adventu a k Mikuláši (viz měsíční zápisy). 
Předsedkyní 7členného spolku byla Mgr. Gabriela Rychová. 
 
Český svaz chovatelů, základní organizace Čelákovice 
Výstavy drobného zvířectva jsou popsány v měsíčních zápisech za červen a září. 

Chovatelé uspořádali 12 akva-tera burz s chovatelskou poradnou, účastnili se okresní 
výstavy v Úvalech a menších výstav v Brandýse nad Labem, Sadské, Veleni, Ondřejově a 
Mukařově. 18. listopadu se konala burza akvarijních rybek a drobného zvířectva. 

Organizace dostala v březnu výpověď z prostor v bývalé vrátnici TOSu ve 
Stankovského ul. a 17. května našla prostory v domku Čeňka Jandy, Kostelní ul. č. p. 22, 
podle smlouvy o výpůjčce uzavřené s městem Čelákovice za 12 000 Kč/rok. Chovatelé 
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vyčistili zahradu od náletové zeleně, opravili pumpu, vnitřní omítky domku a vymalovali ho. 
Předsedou základní organizace s 16 členy, z toho 2 mladými do 19 let, byl Petr 

Slovák. 
 
Spolek houbařů Čelákovice, spolek 
Pravidelná výstava hub je popsána v zápise za září. Spolek pěstoval každoroční 

rituály odemykání a zamykání lesa: První se odehrál 21. dubna na trase z Otradovic přes 
Nový Vestec a Káraný do Čelákovic. Asi 40 účastníků včetně kolegů z Lysé n. L. a 
Poděbrad našlo 15 druhů hub. Druhý rituál se odehrál 28. prosince při putování z Přerova 
nad Labem kolem Babické tůně do Čelákovic za účasti 30 houbařů, jimž se podařilo najít 
75 druhů hub. 

11. června obdržel Josef Kadeřávek nejvyšší ocenění udělované Českou 
mykologickou společností „Čestné uznání s právem nosit odznak ZLATÝ 
CANTHARELLUS“ za 50letou činnost v oblati houbařské a mykologické osvěty. 

Členové spolku se účastnili akcí pořádaných spolky z Prahy, Mělníka a Poděbrad, 
podíleli se na přípravě listopadové výstavy v Lysé nad Labem. Průběžně zaznamenávali 
růst hub v Čelákovicích a v okolí a několik sběrů vzácnějších druhů bylo jako v minulých 
letech uloženo do herbářové sbírky Národního muzea v Praze.   

Předsedou spolku se 70 členy, z toho 5 mladými do 19 let, byl Dr. Vladimír 
Štibinger.  

 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice 
Organizace měla 741 členů, z toho 30 žen a 79 mladých mladých do 18 let. 

Hospodařila na 11km úseku Labe od Přerova nad Labem po Grado a na 9 tůních. Plocha 
těchto vod činila 88 ha, z toho na Labi 55 ha. Smluvně zajišťovala ostrahu revíru Dvorce 
pro Středočeský územní svaz ČRS. 12členná rybářská stráž provedla spolu s Městskou 
policií Čelákovice 30 celonočních kontrol, jež se dotkly 450 rybářů. Členové odpracovali 
2 500 brigádnických hodin na tůních při vysekávání rákosu a náletových dřevin, úklidu 
odpadků a prořezávání ledu, dále 200 hodin při úklidu břehů Labe a Výmoly. 

Letos bylo do revíru vysazeno ryb za 601 tis. Kč (včetně příspěvku ČRS). Do Labe 
přišlo mj. 2 700 kg kapra, 45 kg štiky a 13 kg candáta ročka, do Výmoly 100 kg bílé ryby, 
na Grado 2 500 kg kapra, 20 kg štiky a 300 ks pstruha duhového a do ostatních tůní 3 600 
kg kapra, 45 kg štiky a 125 kg amura. 

Úlovky na Labi dosáhly počtu 4 259 ks v hmotnosti 5 864,4 kg, na Gradě 1 003 ks 
v hmotnosti 2 302,8 kg. Grado vydalo rybářům mj. 10 sumců s průměrnou hmotností 10,4 
kg. 

14. – 16. září na Mistrovství ČR ve feederu v Račicích zvítězili Michal Zumr 
v kategorii Kadet (do 15 let) a Václav Špitálský v kategorii Junior.    

Rybářské závody na Gradě se konaly 31. března po jedenácté za účasti 135 
závodníků, červnové Carp Tour Řehačka se zúčastnilo 13 týmů. V listopadu se konala 
akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ pro 122 dětí ze ZŠ J. A. Komenského. Dětský rybářský 
kroužek měl 25 členů a celoroční činnost tradičně zakončil víkendovým pobytem na 
Řehačce 8. – 10. června. Děti spaly pod stany, uklízely revír, uspořádaly rybářské závody 
a některé složily zkoušky k získání povolenky. 

Předsedou místní organizace byl Jiří Eichler, hospodářem Pavel Jindřich. 
 

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

(Září a Říjen). Předcházely jim miniburzy s prodejem a výměnami výpěstků. Klub 
uspořádal 1. září výstavu v Hlavenci u příležitosti 7. Rajského dne a účastnil se 
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mezinárodní prodejní výstavy v Chrudimi u příležitosti akce Zavírání pěstitelské sezony.  
Předsedou klubu byl Ing. Zdeněk Červinka, člen výboru Společnosti českých a 

slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s., a jeho místopředseda pro oblast Čechy. 
Člen výboru Ing. Petr Trafina zastupoval klub v „Internationale Gesellschaft der 
Notokakteenfreunde e. V.“ a byl členem mezinárodní pracovní skupiny mrazuvzdorných 
rostlin „Arbeitsgruppe Echinocereus der Deutschen Kakteen-Gesellschaft e. V.“. 

 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, pobočný 

spolek 
U Vrchního soudu se v tomto roce neprojednávalo odvolání Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových proti rozhodnutí Městského soudu v Praze o vydání 
pozemků Římskokatolické farnosti Čelákovice. 

Organizace připravila 2 tematické zájezdy, a sice jarní na výstavu a prodejní trhy do 
Chotovin a podzimní na Svátek jablek v Pěnčíně. Tradiční společenský večer v Kulturním 
domě s ukázkou výpěstků a Muzikou v náladě Zdeňka Švancara se konal 26. října. 

Předsedou základní organizace byl Jaromír Kurka. Organizace měla 221 členů, 
z toho 14 přídomních, 207 členů tedy hospodařilo v 9 osadách na 6,9 ha pozemků 
v různých formách vlastnictví (státní, v osobním vlastnictví, v nájmu od fyzických osob a 
v nájmu od církevního vlastníka). 

 
20217 AVZO TSČ ČR Čelákovice 
V klubu pracovalo 21 modelářů, z toho 13 ve věku do 19 let. Modeláři vyrobili 20 

házecích a vystřelovacích modelů, 12 větších konstrukčních modelů a 2 RC modely. 
 
Spolek včelařů Čelákovice 
Účast spolku na veřejných akcích je zaznamenána v měsíčních zápisech (Duben, 

Červen, Září). Včelaři chovali 144 včelstev, vytočili více než 3 000 kg medu a 
vyprodukovali 123 kg včelího vosku. Z dotace města bylo nakoupeno 46 včelích matek a 
32 matek si vychovali včelaři sami. Jeden člen spolku zaslal vzorky dvou svých druhů 
medu do soutěže Český med. Oba vzorky získaly Zlatou medailu s plným počtem bodů. 

Předsedou spolku s 22 členy byl Dr. Vladimír Štibinger. 
 
 

PŘÍLOHY 
 
1/18  100 let republiky v Čelákovicích, brožura 
2/18  Novoroční koncert města Čelákovic, plakát, ZMČ 12/2017 
3/18  IV. reprezentační ples města Čelákovic, plakát, ZMČ 2/18 
4/18  Hodnocení spokojenosti s životem v Čelákovicích – dotazník, ZMČ 1/2018 
5/18  Veselé velikonoce v duchu českých tradic, plakát, ZMČ 3/18 
6/18  Znovuobnovení provozu na železniční trati Čelákovice – Mochov od  
                     3. dubna, ZMČ 3/2018    
                     
7/18  Rok v Polabí, pozvánka na vernisáž 
8/18  Muzejní noc 2018 v Čelákovicích, ZMČ 6/2018 
9/18  Pozvánka na prezentaci publikace Z historie čelákovického děkanského  
                     chrámu 
  Nanebevzetí Panny Marie, 3. 6. 2018 
10/18  VII. Setkání na náměstí, plakát, ZMČ 6/2018 
11/18  International Summer JOKGU Tournament 2018, plakát, ZMČ 6/2018 
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12/18  Rozhovor s novým velitelem Městské policie Čelákovice Markem Drobným,  
  ZMČ 1/2019 
13/18  CzelaFest, 8. 9. 2018, plakát 
14/18  Den PID, sobota 8. září 2018, plakát, ZMČ 8/2018 
15/18  Katalog výstavy. Soutěžní a prodejní výstava zvířat. Čelákovice 14. 9. – 15.    
                     9. 2018 
16/18  Vzkaz budoucím generacím, plakát, ZMČ 7/2018 
17 a/18 Pozvánka na předvolební diskusi se zástupci politických subjektů  
                     v Čelákovicích, 25. září 2018 
    
17 b/18 Předvolební propagační materiály volebních stran k volbách do     
                     Zastupitelstva města Čelákovic 
    
18/18  Affetto, koncert ke 100. výročí republiky, plakát 
19 a/18 Výroční cena města Čelákovic 2018, ZMČ 11/2018 
19 b/18 Výroční cena města Čelákovic 2018, vstupenky 
20/18  Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 10. 3018 
21/18  Pozvánka na křest knihy „Čelákovice na křižovatkách dějin“ 
22/18   Zahájení adventního času v Čelákovicích, sobota 1. prosince 2018, plakát,  
  ZMČ 11/2018 
23/18  Vánoční koncert Orchestru Bohumíra Hanžlíka, 11. prosince 2018, plakát 
24/18  Novoroční přání města Čelákovic a novoroční přání Městského muzea 
25 a – e/18 Vítání novorozeňat na Městském úřadě, ZMČ 2018 
26/18  Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice,  
  1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 
27/18  Otevření Řeznictví U Sojků 16. října 2018, plakát, ZMČ 10/2018 
28/18  Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, Činnost v roce 2018 
29/18             Hasičská stříkačka, ZMČ 5/2018 
30 a/18 Kulturní dům – přehled akcí a návštěvnosti v roce 2018 
30 b/18 Měsíční programy Kulturního domu v r. 2018 
31/18  Činnost Sportovně střeleckého klubu Čelákovice v roce 2018 
32/18  Oddíl turistiky TJ Spartak Čelákovice – Výroční zpráva za rok 2018 
33/18  Krátká informace o činnosti RC klubu Čelákovice 
34/18  Zpráva o činnosti Městské organizace KSČM Čelákovice za rok 2018 
35/18  Podklad do Kroniky města Čelákovic za rok 2018 – MS ODS Čelákovice 
36/18  Přehled činnosti Náboženské obce Církve československé husitské v     
                     Čelákovicích za rok 2018 
    
37/18  Církev bratrská v Čelákovicích v r. 2018 – informace o činnosti 
38/18  Zpráva o činnosti za rok 2018, Rodinné centrum Routa, z. s. 
39/18  Činnost Občanské poradny Respondeo v Čelákovicích v roce 2018 
40/18  Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice, 
                      z. s., za rok 2018 
    
41/18  Zpráva Správní rady o činnosti Spolku přátel čelákovického muzea […] za       
                     rok 2018 
    
 


