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ROK 2019 
 
 

LEDEN 
 

Počasí: Po teplém závěru prosince přinesla studená fronta 2.–11. sněžení a déšť při 
relativně vysokých teplotách – ráno od -3 °C po +2 °C a odpoledne od -1 °C po +8 °C. 
Obleva 12.–17. vyhnala odpolední teploty až k +9 °C. Při ochlazení a jasné obloze 19.–25. 
bylo ráno mezi -3 °C až -8 °C a odpoledne od -2 °C po +1 °C. V závěru měsíce oscilovaly 
ranní teploty kolem nuly a odpolední mezi +3 °C až +7 °C. 

Město vydalo brožuru „30 let svobody“ obsahující program kulturních, sportovních 
a společenských akcí u příležitosti jubilejního roku 1989. Design brožury provedl Martin 
Kafes33 Hirth (příloha č. 1/19). 

Od 1. používalo město službu Mobilní rozhlas místo staré SMS Infokanál 
k informování občanů o mimořádných událostech, odstávkách, haváriích a poruchách.  
Tzv. chytré telefony mohly využívat aplikaci Zlepšujeme Česko, na niž byly zasílány také 
informace o kulturních a sportovních akcích. 

Na 3.–11. připravila Farní charita Neratovice 19. ročník Tříkrálové sbírky, jenž 
vynesl 123 602 Kč; z toho 14 905 Kč se vybralo v Čelákovicích. 

8. souhlasila Rada města se zapojením města do projektu Seniorská obálka, jenž 
měl seniorům pomoci při řešení tísnivé situace a ohrožení zdraví nebo života. Rada schválila 
zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města, a to v Čelákovicích o 14 % (z 68,41 Kč/m2 
na 78 Kč/m2) a v Milovicích o 18,9 % (z 58,03 Kč/m2 na 69 Kč/m2). 

12. byla v Městském muzeu otevřena výstava Ženy z depozitářů muzea. Autorka 
výstavy Markéta Stanko vybrala zpodobnění žen na portrétech, svatebních a rodinných 
fotografiích, plakátech, na předmětech denní potřeby a předmětech s náboženskou 
tematikou (příloha č. 2/19). 

12. se turisté vydali na Tříkrálový pochod připravený tradičně oddílem turistiky  
TJ Spartak Čelákovice po trasách 12 km, 25 km, 32 km a 40 km. Ze 176 účastníků bylo  
32 členů oddílu turistiky. 

15. vystoupila při Novoročním koncertu města Čelákovic v Kulturním domě 
Pražská komorní filharmonie s díly W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, B. Martinů  
a A. Dvořáka. Orchestr hrál v tzv. mozartovském obsazení (34 hudebníků) bez dirigenta. 
Vstupné činilo 350 Kč. 

16. byla mezi Územním odborem Policie ČR Praha venkov-východ a městem 
Čelákovice uzavřena koordinační dohoda o spolupráci, jíž se město zapojilo do projektu 
středočeské policie Bezpečné město. Cílem projektu byl společný postup při zajišťování 
veřejného pořádku a bezpečnosti a boj proti kriminalitě včetně vytvoření webových stránek 
Bezpečné město Čelákovice. Na radnici podepsali dohodu vedoucí ÚO plk. Rostislav Šlajs 
a starosta města Ing. Josef Pátek. 

17. mohli zájemci besedovat v Městské knihovně s Lukášem Zajíčkem o jeho 
putování po Svatojakubské cestě, dlouhé téměř 800 km, k hrobu sv. Jakuba Staršího  
v španělském městě Santiago de Compostela. 

22. schválila Rada města smlouvu s firmou RAISA, spol. s r. o., Kolín, na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Aleji Jiřího Wolkera (od podchodu u železniční zastávky Čelákovice-
Jiřina po křižovatku s ul. Jana Zacha) za 965 049,87 Kč. Rada také schválila smlouvu 
s Městským muzeem na provedení záchranného archeologického výzkumu v areálu 
Základní školy v Kostelní ulici před započetím dostavby školy. 

24. se na děkanství církve římskokatolické sešli věřící křesťanských církví v rámci 
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Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 
26. byl uspořádán Pochod zimním Polabím se startem na nádraží. 
Od 28. byla v Městské knihovně k vidění výstava fotografií Judith, Esther a Bena 

Frinkových ze Senegalu nazvaná Děti fotí děti. 29. následovala beseda s manžely 
Frinkovými o cestování s dětmi po Senegalu. 

 
 

ÚNOR 
 
Počasí: První týden byl mrazivý a bohatý na sněhovou nadílku (12 cm). Noční mrazy 

(od -8 °C k nule) ztěžovaly chůzi po ušlapaném a zledovatělém sněhu na chodnících; 
odpoledne bylo od nuly po +5 °C. Oteplení 8.–20. přineslo ranní teploty mezi -3 °C až +2 °C 
a odpolední od +7 °C do +13 °C. Po krátké studené frontě 21.–24. se opět oteplilo na 
odpoledních +13 °C až +17 °C. 

Od 1. byla v infocentru Městského muzea přístupná výstava Mongolian forms. 
Malby na plátně a kůži s štětcovou kaligrafií byly vystaveny ve spolupráci s Česko-
mongolským kulturním centrem v Milovicích. 

5. schválila Rada města smlouvu s firmou PSG Construction, a. s., Otrokovice, na 
dostavbu Základní školy v Kostelní ulici za 90 302 982,80 Kč s délkou výstavby 10 měsíců. 
Dodavatel byl vybrán z 3 uchazečů. 

13. schválilo Zastupitelstvo města usnesení žádající Zastupitelstvo Středočeského 
kraje odložit sloučení gymnázií v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a v Čelákovicích 
s přihlédnutím k názorům petentů, žáků a učitelů Gymnázia Čelákovice. Všemi hlasy 
požádalo Středočeský kraj jako zřizovatele školy o vyhlášení konkurzu na místo ředitele 
Gymnázia Čelákovice. Internetová petice žádala Radu a Zastupitelstvo Středočeského kraje 
o zachování právní subjektivity školy, o odmítnutí záměru na sloučení s jinou právnickou 
osobou a zachování stávající dostupnosti gymnaziálního vzdělávání v regionu podmíněné 
existencí Gymnázia Čelákovice (příloha č. 3/19). Plakáty KSČM vylepené ve městě 
vyjadřovaly tytéž požadavky (příloha č. 4/19). 

O přidělení dotace pro TJ Spartak Čelákovice, z. s., proběhla bouřlivá diskuse. 
Zastupitelstvo rozhodlo 13 hlasy na základě článku 3.13 Zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018, nevyhovět žádosti spolku  
TJ Spartak Čelákovice, z. s., o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019.  

Neméně emotivní bylo téma prodeje bytů ve vlastnictví města v Milovicích. Město 
Čelákovice v 90. letech rekonstruovalo 9 domů s 212 byty a nyní, po uplynutí vázací lhůty, 
je chtělo prodat nájemníkům. Přítomní nájemníci argumentovali nedostatkem finančních 
prostředků na koupi bytu. Vedení města odmítlo postupovat formou bytového družstva nebo 
prodeje na splátky a prosazovalo ustavení společenství vlastníků. Za ustavení bytového 
družstva, jež by umožnilo setrvat v dosavadním bytě i méně majetným nájemníkům, se 
přimlouval přítomný pracovník Krajského úřadu. ZM schválilo Pravidla postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor. 

21. uspořádal Klub kaktusářů přednášku Lumíra Krále z Ostravy Jižní Amerikou po 
stopách J. Hanzelky a M. Zikmunda v Síni Jana Zacha Městského muzea. 

 
 

BŘEZEN 
 
Počasí: Měsíc byl suchý a teplý, teploty neklesly pod bod mrazu. 1.–23. bylo 

zataženo až polojasno, ráno od +2 °C do +7 °C a odpoledne od +6 °C do +21 °C (17., 23.). 
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8. jsme byli svědky písečné bouře, jež zvedala suchou ornici z polí mezi rozvodnou Čechy 
Střed a Čelákovicemi. Studená fronta po 24.–28. přinesla přeháňky a odpolední ochlazení 
na max. +11 °C, ale koncem měsíce se opět oteplilo. 

1. se stala ředitelkou Městské knihovny Čelákovice Naděžda Picková. Rada města 
ji jmenovala podle výsledku výběrového řízení dne 19. února (příloha č. 5/19). V Městské 
knihovně pracovala od r. 1989. Dosavadní ředitelka Soňa Husáriková maturovala na 
Střední knihovnické škole v Praze r. 1976, 3 roky pracovala v knihovně Fakulty strojního 
inženýrství ČVUT v Praze a od 1. července 1979 až do odchodu do důchodu v Městské 
knihovně Čelákovice, od r. 2010 jako její ředitelka. Organizovala besedy, literární soutěže  
a výstavy ze sbírek knihovny i vlastní tvorby čtenářů. 

1. byla v Městské knihovně otevřena výstava k 70. výročí nakladatelství Albatros, 
vydavatele publikací pro děti a mládež. 

2. prošly Čelákovicemi a popáté Sedlčánkami masopustní průvody. Sedlčánský 
tvořilo asi 150 účastníků, z toho 100 masek, již se zastavili u 55 domů, kde byli přivítáni, 
pohoštěni a za odměnu zatančili a zazpívali. 

2. se v Husově sboru konalo setkání věřících k Světovému dni modliteb 
s programem ze Slovinska. 

9. se popáté konal v Kulturním domě Reprezentační ples města Čelákovic, i letos 
s Big Bandem Felixe Slováčka, s předtančením Olgy Šípkové a Marka Dědíka. Tématem 
plesu byl film Rebelové. 

12. se v Městské knihovně konala beseda s nymburským spisovatelem Janem 
Řehounkem spojená s jeho autorským čtením. Poté byla Jiřímu Roseckému předána cena 
Mistr četby 2019 (letos se vybíral čtenář roku mezi muži). Slavnost hudebně doprovodili 
žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. J. Rosecký pracoval jako chlapec v knihovně, která sídlila 
v měšťanské škole, a v r. 1945 pomáhal při jejím stěhování do Sedláčkovy ul. Loni si půjčil 
285 svazků (příloha č. 6/19). 

16. byla slavnostním vyhlášením výsledků soutěže zahájena výstava Řemesla 
Polabí XII. Ve 4 věkových a 7 řemeslných kategoriích (krajka, textil, řezbářství, košíkářství, 
šperk a drátování, ostatní řemesla, keramika) bylo představeno přes 220 výrobků, dosud 
rekordní počet. Aktuálním tématem byl Maraton na počest 100. výročí narození běžce 
Rudolfa Vichery. Následovalo 5 víkendových dílen po dobu konání výstavy. Bylo oceněno 
72 výrobků; čelákovičtí tvůrci zvítězili v těchto kategoriích: 

 
Kategorie 1. místo Název výrobku 
Krajka Adéla Sklenská Nitková geometrie 
Řezbářství Viktor Potůček Loď 
Ostatní řemesla Filip Sachl Mozaikový kůň 
Maraton Berušky, MŠ Rumunská Maraton 

 
19. schválila Rada města smlouvu s KŠ PREFA, s. r. o., Praha, na výstavbu 2 lávek 

přes Čelákovický potok za 4 716 014,35 Kč. První měla nahradit starou lávku ze Sadů  
17. listopadu do Vašátkovy ul., druhá měla propojit Sady se zahradou MDDM. 

20. vystoupila v Síni Jana Zacha Městského muzea skupina Musica Dolce Vita 
v pořadu Lístky do památníku. Pořad připravil Spolek přátel čelákovického muzea. 

24. si mohli návštěvníci nového kostela Církve bratrské prohlédnout městečko 
vytvořené ze stavebnice Lego. Více než 40 dětí postavilo za 2 dny přes 250 staveb. Večer 
byly stavby rozebrány a materiál putoval do dalšího města. 

29. byla Městská knihovna otevřena odpoledne pro 19. ročník Hravého odpoledne 
s Andersenem v rámci celostátní akce Noc s Andersenem. Letos bylo zaměřeno na  
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70. výročí nakladatelství Albatros. Hosty provázely knihovnice převlečené za Berušku, 
Ferdu Mravence, Křemílka a Mikeše. 

 
 

DUBEN 
 
Počasí: Měsíc byl teplý a velmi suchý. 1.–11. bylo zataženo, ráno od +1 °C do +8 °C 

a odpoledne od +11 °C do +21 °C. 12.–15. přišel se studenou frontou slabý déšť a odpolední 
maxima dosahovala jen +6 °C až +16 °C. Oteplení 16.–26. s jasnou oblohou připomínalo 
léto, neboť ranní teploty postupně rostly od +1 °C do +11 °C a odpolední až k 28 °C (26.). 
Studená fronta od 27. přinesla kýžený déšť a odpolední ochlazení na max. +18 °C. 

V dubnu uspořádala Galerie v altánu, Vašátkova ul. č. p. 818, výstavu imaginativních 
a snových obrazů Vladislavy Mlady Jiráskové nazvanou Snění nad vznešenou realitou. 

1. se stal Tomáš Brázda ředitelem Technických služeb Čelákovice,  na základě 
jmenování Radou města 8. ledna (byl vybrán z 5 uchazečů). Jeho předchůdce Karel Turek 
řídil organizaci od 1. března 1992 a požádal o uvolnění z funkce k 31. březnu 2019 (příloha 
č. 7/19). 

1. byla v podzemí Městského muzea otevřena menší expozice vycházející 
z výstavy „Byli v Čelákovicích upíři?“ z r. 2016. Byla přístupná do 31. prosince. 

6. byla ve výstavní síni Městského muzea otevřena výstava fotografií Petra Vodáka 
Nepálská „Hora ducha“. Autor se účastnil 13denní výpravy kolem 8. nejvyšší hory světa 
Manáslu, při níž ušel 200 km. 

6. se do celostátní akce Ukliďme Česko zapojili vodáci, členové Okrašlovacího 
spolku a spolku Dělnické domky. Vyčistili břeh od loděnice k lávce přes Labe a Křižíkovu 
ulici. 

10. se 233 žáků 2. stupně základních škol a 116 občanů zúčastnilo protidrogového 
programu Revolution Train – Protidrogový vlak nadačního fondu Nové Česko. Školicím 
střediskem byl vlak v železniční stanici Čelákovice sestavený z 6 vagonů se 4 kinosály  
a 8 interaktivními místnostmi. Program byl součástí projektu Prevence rizikového chování 
dětí a mládeže financovaného městem. 

Na 13. připravili vodáci 52. ročník Vejšlapu jarním Polabím. Tradičně se vycházelo 
z náměstí a pochodu na 10, 15 nebo 30 km končícího v loděnici V Nedaninách se zúčastnilo 
185 turistů. Trasy byly voleny tak, aby bylo možné jet na kole nebo na koloběžce. V cíli 
čekalo na účastníky svezení na pramici, kanoi, motorovém člunu a jízda na koni. Večer hrála 
kapela Druhej dech a v 22:00 hod. bylo Labe slavnostně odemčeno pro novou sezonu. 

17. se v Městském muzeu konal koncert Jaroslav Ježek věčně živý, připravil Spolek 
přátel čelákovického muzea. Zpíval Tomáš Křovina, na klavír hrál Martin Levický a průvodní 
slovo měla autorka pořadu Zdena Zvěřinová. 

18.–20., od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty, se konalo tradiční velikonoční řehtání 
v Jiřině a v Sedlčánkách. 

19. proběhl ve sportovní hale Vikomt 2. ročník závodu v králičím hopu O pohár 
města Čelákovic. 

O Velkém pátku dne 19. uspořádaly na náměstí 5. května Nadační fond Bible 21  
a sbor Apoštolské církve v Lysé nad Labem 11. ročník Celonárodního čtení z Bible. 

Městskou oslavu Velikonoc na náměstí 5. května na Bílou sobotu dne 20. zajistily 
Venkovská dudácká muzika Bedrník, Folklórní soubor Jizera Liberec, divadlo Mazec, 
Folklórní soubor Šáteček z Nymburka ad. Program doprovodily velikonoční dílny MDDM, 
výstava drobného zvířectva místních chovatelů a tradiční farmářský trh (příloha č. 8/19). 

22. se v Husově sboru konal koncert sopranistky Dany Krausové a vokálně-
instrumentálního souburu SoliDeo Velikonoční alleluja. 
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25. vyřadila Rada města 4 návrhy z 6 podaných na udělení Výroční ceny města 
Čelákovic pro nesplnění předepsaných formálních náležitostí. Rada doporučila 
Zastupitelstvu města udělit cenu Jarmile Volfové. 

25. přednášel Milan Kůrka z Plzně v Síni Jana Zacha Městského muzea o rodu 
kaktusů Mediolobivia z vysokohorských oblastí Jižní Ameriky. Akci připravil Klub kaktusářů 
Čelákovice. 

26. si na náměstí děti připomněly Den Země prostřednictvím zábavního ekologického 
programu připraveného městem a MDDM, k němuž patřily ukázka vozu na svoz odpadu 
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., dobročinný obchůdek Rodinného 
centra Routa s ukázkou použití nepotřebných věcí k výrobě nového předmětu, expozice 
včelařů, rybářů, Okrašlovacího spolku, obchod bez obalu Zrnko z Lysé nad Labem a vodní 
bar společnosti 1. SčV, a. s. (příloha č. 9/19). 

27. se na hřišti u ZŠ J. A. Komenského konal 17. ročník hasičského Memoriálu 
Ladislava Báči za účasti 15 družstev mladších žáků, 14 družstev starších žáků a 5 družstev 
dorostu. Požární útok nejmladších vyhrálo SDH Úvaly, naše družstva byla šestá a osmá, 
kategorii starších žáků vyhrálo SDH Křížkový Újezdec, naši byli desátí a čtrnáctí. Kategorii 
dorostu vyhrálo SDH Modletice. 

27. byla v Městském muzeu zpřístupněna putovní výstava Střední Čechy během 
stavovského povstání a české války (1618–1621) připravená Státním oblastním archivem 
v Praze. Byla doplněna trojrozměrnými předměty ze sbírky Městského muzea  
a reprodukcemi ze Státního okresního archivu Praha-východ. V úvodním slově seznámil 
posluchače Mgr. Roman Kolek, vedoucí St. okr. archivu Praha-východ a spoluautor výstavy, 
s dějinami Čelákovic ve zmíněném období (příloha č. 10/19). 

29. bylo městu doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace na dostavbu ZŠ Kostelní 
457. V letech 2019–2020 mohla státní dotace dosáhnout až 73 330 570 Kč a město muselo 
investovat min. 33 204 686 Kč, tj. celkové náklady mohly dosáhnout 106 535 256 Kč. 

30. si nejen děti užily pálení čarodějnic jednak na zahradě MDDM (soutěž masek, 
opékání buřtů a čarodějnická diskotéka), jednak v Sedlčánkách U Přívozu a v Záluží 
s kapelou Feferon. 

30. dubna až 3. května byl v maďarském městě Halásztelek za účasti starosty  
a místostarosty I zahájen projekt V4x4 in music education podpořený Mezinárodním 
visegrádským fondem a zaměřený na výměnu zkušeností při hudebním vzdělávání dětí  
a mládeže. Plánoval tematicky zaměřený program s výlety do okolí, pracovní dílny  
a společné koncerty žáků a pedagogů ve slovenské obci Dolný Štál 20.–3. června, 
v Halászteleku 10.–13. října, v Myslowicích v Polsku 7.–10. listopadu a v Čelákovicích  
12.–15. prosince. Byly do něj zapojeny 4 instituce: Bocskai István Református Oktatási 
Központ (Maď.), ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, Základná umělecká škola Dolný Štál (Slov.) 
a Stowarziszenie Amadeusz Myslowice (Pol.). 

 
 

KVĚTEN 
 
Počasí: Do 8. přetrvalo dubnové sucho. Ranní teploty se pohybovaly mezi +1 °C až 

+9 °C a odpolední mezi +11 °C až +21 °C. Ranní přízemní mrazík dne 7. poškodil listy keříků 
brambor a řidiči automobilů škrabali námrazu ze skel. 9.–28. jako by se počasí snažilo 
vyrovnat dubnový srážkový deficit. Ranní teploty byly mezi +4 °C a +15 °C, odpolední mezi 
+7 °C až +28 °C. 

1. uspořádala městská organizace KSČM setkání občanů a májovou veselici 
v zahradní restauraci v Kostelní ul. se skupinou Duo Amoroso. Přítomni byli člen ÚV KSČM 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda OV KSČM Ing. Pavel Posolda a poslanec JUDr. Stanislav 
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Grospič. 
1. uspořádal SPORTICUS Orienteering, z. s., orientační běh městem přibližně pro 

1 000 pražských a středočeských závodníků. 15 čelákovických běžců neplatilo startovné. 
1. byla v Husově sboru zahájena výstava osobních památníčků. Nejstarší 

pocházely z 19. století. 
3. zemřel Petr Bajer (71 let), bývalý předseda místní organizace Českého svazu 

chovatelů. 
4. byla v infocentru Městského muzea zahájena výstava obrazů Luďka Svatoně. 
7. zemřel Josef Khánský (*15. 3. 1928 v Čelákovicích), přední český rostlinolékař, 

nositel vyznamenání České společnosti rostlinolékařské a Státní rostlinolékařské správy  
z r. 2007, spoluzakladatel místní organizace zahrádkářů a ochotný rádce všem, kteří ho 
oslovili (příloha č. 11/19). 

7. prošel městem průvod žáků ZŠ J. A. Komenského u příležitosti oslav 50. výročí 
otevření budovy školy. Oblečení účastníků evokovalo módu uplynulých 50 let. Průvod byl 
zakončen na náměstí 5. května hudebním programem. 

7. zasedalo Zastupitelstvo města. Nájemníci bytů v Milovicích navrhovali založení 
bytového družstva, aby byt ve finanční nouzi neztratili. Starosta města argumentoval tím, že 
forma družstva nese s sebou riziko společné zodpovědnosti za případné „neplatiče“,  
a vyslovil se pro ustavení společenství vlastníků bytových jednotek. Zastupitelstvo 
rozhodovalo mezi dvěma platnými návrhy na udělení Výroční ceny města Čelákovic 2019: 
Mgr. Miloši Bukačovi „za celoživotní přínos v oblasti sportovní výchovy dětí a mládeže  
a šíření dobrého jména města Čelákovic v České republice i v zahraničí“ a Jarmile Volfové 
„za dlouholeté působení v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého jména města 
v celé České republice i zahraničí a za významný přínos v uplatňování principů svobody  
a demokracie“. Pro protinávrh zastupitelky PhDr. Tiché udělit Výroční cenu Mgr. Bukačovi 
byli 4 zastupitelé, 13 se zdrželo hlasování, pro návrh udělit Výroční cenu Jarmile Volfové 
hlasovalo 12 zastupitelů, 5 se zdrželo hlasování. 

8. se konal pietní akt u pomníku padlých na náměstí 5. května. Hrálo dechové trio 
učitelů ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, žáci školy recitovali Nerudovu báseň „Jen dál!“ ze 
Zpěvů pátečních. Věnce k pomníku položili představitelé města, členové skupiny Polabská 
legie tzv. Národní domobrany z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a zástupci KSČM  
a ANO 2011. Starosta města ve svém projevu varoval před stíráním rozdílu mezi viníky  
a oběťmi druhé světové války, ředitel Městského muzea Mgr. David Eisner se zmínil o širších 
historických souvislostech. 

8. byla již tradičně po roce obměněna výstava fotografií v Galerii na schodech 
staré radnice, nyní fotografiemi Michaely Jindřiškové na téma „Návrat domů, zpátky  
k srdcím“. Odpoledne zakončil sváteční den promenádní koncert Malé dechovky 
Kmochovka z Kolína s mažoretkami. 

Místní organizace KSČM položila dne 8. věnce k pomníkům padlým v Sedlčánkách 
a v tamním parku u Labe za účasti tajemníka Velvyslanectví Ruské federace v ČR Romana 
Majorova a politiků JUDr. Stanislava Grospiče a Ing. Zdeňka Štefka. Dne 9. uspořádala 
pietní akt v parku Rudé armády v Záluží za účasti atašé Velvyslanectví Ruské federace 
v ČR Stanislava Polovenka a obou výše uvedených českých politiků (příloha č. 12/19). 

9. se u příležitosti oslav 50. výročí otevření základní školy v ul. J. A. Komenského 
konal den otevřených dveří. Návštěvníky čekala výstava žákovských prací, fotografií, 
školní kroniky a přednáška ředitele Městského muzea o historii školy. Na slavnostním 
brunchi ve školní jídelně se setkali představitelé města, bývalí ředitelé a jejich zástupci  
a další hosté. Odpoledne se setkali současní a bývalí pedagogové (příloha č. 13 a, b, c/19). 

11. se do Kulturního domu sjelo na 15. ročník Čelákovické duběnky 1 114 
tanečníků v 68 družstvech. Soutěžili v 5 věkových kategoriích a ve stylech Street dance, 
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Modern dance, Jazz dance, Disco dance a Show dance. Soutěž byla určena pouze pro 
amatérské taneční skupiny, začínající kroužky při ZŠ nebo domech dětí a mládeže. 
K doprovodnému programu patřily výtvarné a řemeslné dílny v Sadech 17. listopadu. Soutěž 
tradičně pořádal MDDM. 

 
Úspěchy čelákovických skupin: 

Taneční 
skupina 

Kategorie Organizace Pořadí 

RC Routa Modern dance, Jazz dance; B 1; 
předškoláci – 1. třída 

RC Routa 3. 

TS Bublinky Show dance, B 1; předškoláci – 1. třída MDDM 
Čelákovice 

2. 

DEMI Crew Street dance, A 2 – do 9 let Čelákovice 2. 
TS Piškvorky Show dance, D 2 – do 9 let MDDM 

Čelákovice 
1. 

RC Routa Modern dance, Jazz dance, B 3; 9–12 let RC Routa 2. 
 
11. se na Gradě konal 4. ročník soutěže Čelákovický triangl určený pro modeláře 

do 15 let, pořádaný MDDM. Závodníci vedli své lodě po rovnostranném trojúhelníku o straně 
30 m s bójkami vzdálenými 1 metr. Současně zde Modelářský klub Brandýs nad Labem 
pořádal 18. ročník Memorial Cupu. 

12. se v Husově sboru konal tradiční koncert ke Svátku matek, opět s vokální 
skupinou AniMuk. 

15. schválila Rada města smlouvu s DIS Praha, s. r. o. Praha 9, na rekonstrukce 
chodníků v ulicích Rooseveltově, Čelakovského a Mochovské za 3 447 767,44 Kč. 

15. se v Kulturním domě konala 3 závěrečná představení žáků tanečního oboru ZUŠ 
Jana Zacha Čelákovice s choreografií Na filmovém festivalu, 2 dopolední pro školy  
a večerní pro veřejnost. 

15. proslovila v Městském muzeu historička PaedDr. Marie Kořínková, věnující se 
dějinám Lysé nad Labem, přednášku Zaniklé stavby Františka Antonína Šporka. 

16. uspořádala Vyšší odborná škola MILLS 11. ročník akce Den pro záchranu 
života. 

17. se uskutečnil slavnostní poklep na pamětní desku k zahájení dostavby ZŠ 
Kostelní 457 za účasti náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení 
sekce ekonomické RNDr. Zuzany Matuškové, představitelů města, ředitele závodu Praha 
společnosti PSG Construction, a. s., Ing. Martina Vaňače a ředitele školy. Celková cena 
nové budovy měla činit 106 535 256 Kč s dotací MŠMT ve výši 73 330 570 Kč (příloha  
č. 14/19). 

18. se na Gradě sešli majitelé parníčků poháněných miniaturními parními stroji na 
skupinových vytrvalostních závodech. 

24. byla do zkušebního provozu uvedena cyklověž, 13. v pořadí v ČR, postavená 
jižně od výpravní budovy žst. Čelákovice podle návrhu společnosti design cité+, s. r. o., 
nákladem Správy železniční dopravní cesty, s. o. Jejím provozovatelem (vypůjčitelem) bylo 
město Čelákovice. Má tvar pravidelného dvanáctistěnu o průměru 8,4 m a výšce 11,4 m  
a může pojmout 118 jízdních kol a elektrokol za 5 Kč/24 hod. Poskytovala také 25 
uschovních schránek, převlékárnu a nabíjecí stanici pro elektrokola. 

Na pátek 24. připadl 11. ročník Noci kostelů. Jeho mottem byl verš 29 z 30. kapitoly 
knihy proroka Izaiáše „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek“. Lze jej 
parafrázovat jako naplnění radostí jako ve sváteční čas. V modlitebně Husova sboru 
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zaznělo violoncello Jana Pecha, v modlitebně Církve bratrské vystoupila taneční skupina 
Aurora, zpíval sbor AniMuk a nový kostel byl představen jako příklad moderní sakrální 
architektury. Kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavil staré ornáty a liturgické předměty  
a historik Jaroslav Špaček se ujal role průvodce historickou budovou. 

24.–25. se po 5 letech konaly volby do Evropského parlamentu. Z 8 938 
zapsaných voličů volilo 3 005 (33,62 %; tj. o 12 % více než při minulých volbách), celostátně 
28,72 %. Odevzdáno bylo 2 989 platných hlasů. Ve Středočeském kraji kandidovalo  
39 volebních stran (příloha č. 15/19). 

 
Volební strana % hlasů 

v Čelákovicích 
% hlasů 
ve Střed. 

kraji 

% hlasů 
v ČR 

Zvolených 
poslanců 

Občanská demokratická strana 21,11 17,28 14,54 4 
ANO 2011 17,79 19,54 21,18 6 
Česká pirátská strana 16,19 15,25 13,95 3 
Koalice STAN, TOP 09 14,92 14,16 11,65 3 
Svoboda a přímá demokracie – 
T. Okamura (SPD) 

6,72 8,01 9,14 2 

Komunistická strana Čech a 
Moravy 

4,55 6,39 6,94 1 

Česká strana sociálně 
demokratická 

3,71 3,58 3,95 x 

KDU-ČSL 3,57 3,74 7,24 2 
 
25. byla v Městském muzeu zahájena výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Jana 

Zacha Čelákovice Malý salon 2019 na téma Svoboda – dveře do světa. Různými 
technikami žáci zpracovali téma objevování a poznávání světa za hranicemi země 
inspirováni cestováním, přírodou a slavnými uměleckými díly. 

25. uspořádal sbor Církve bratrské 3. ročník benefiční akce CB RUN OPEN na levém 
břehu Labe pod lávkou. Zisk ze startovného byl určen na úhradu nákladů stavby nového 
kostela. 

30. oslavila společnost SVÚM, a. s., 70 let své existence. V r. 1949 vznikl její 
předchůdce Ústav pro výzkum materiálu. V Čelákovicích sídlila od r. 2013 ve Vědecko-
technickém parku v Tovární ul. č. p. 2053 a zabývala se výzkumem a vývojem kovových 
materiálů, plastů a kompozitů a zkoušením jejich vlastností. 

31. uspořádal MDDM na své zahradě v Havlíčkově ul. oslavu Mezinárodního dne 
dětí s mottem Jak si hrajeme na táborech. Byla doplněna výstavou chovatelů drobného 
zvířectva a včelařů. 

31. hrálo asi 100 žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice před Kulturním domem při 
Koncertu na schodech v rámci 3. ročníku ZUŠ OPEN, jejž pořádal Nadační fond 
Magdaleny Kožené. 

 
 

ČERVEN 
 
Počasí: Měsíc byl podle záznamů měřicí stanice v Praze-Klementinu nejteplejším 

červnem od r. 1961, kdy se začaly počítat teplotní průměry. V 15 dnech přesáhla teplota 
+25 °C (tzv. letní dny) a ve 14 dnech přesáhla +30 °C (tzv. tropické dny). Noc na 27. byla 
tropická, tj. teplota neklesla pod +20 °C. Městská meteostanice zaznamenala 30. června 
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teplotu +39,61 °C. 
Měsíc byl sice srážkově podnormální, ale průtrž mračen se silným větrem v sobotu 

15. odpoledne a v noci způsobila kalamitu: Za 2 hodiny spadlo 50 mm vody, byly zatopeny 
sklepy mnoha domů. Zatopeny byly volejbalové kurty uprostřed probíhajícího Mistrovství 
ČR seniorek a v parku Na Zájezdě zničil vítr stanové přístřešky připravené na nedělní oslavu 
Dne dětí. 

6. připravil SPČM v Městském muzeu koncertní pořad s průvodním slovem Kodex  
o Václavu IV. Skladby z rukopisů 15. století, z Jistebnického kancionálu ad. hráli Jindřich 
Macek – loutna a Jitka Baštová – akordeon. 

8. se konalo osmé Setkání na náměstí. Při Vinném koštu se představilo 14 vinařství 
z jižní Moravy a Vysoká škola hotelová v Praze připravila festival jaHODY. V hudební části 
vystoupili ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, Anna K., Žlutý pes, Jaroslav Hutka, O5 a Radeček, 
Čiperkové, Pavel Callta ad. (příloha č. 16 a, b/19). 

8. se v restauraci U Bohuslavů setkali první maturanti střední školy  
v Čelákovicích, a to absolventi jedenáctileté střední školy v r. 1959. Rádi přivítali svou 
profesorku Boženu Kašparovou (příloha č. 17/19).  

13. byla slavnostně ukončena modernizace žst. Čelákovice (zač. 12. ledna 2017). 
Rekonstruovaný úsek měřil 1 850 m, bylo vybudováno 7 nových kolejí, 2 podchody 
s bezbariérovým přístupem a výtahem pro přístup na 3 nástupiště. Rekonstruována byla  
i výpravní budova. Stavbu provedla Elektrizace železnic Praha, a. s., se subdodavateli za 
826 314 848 Kč. Město Čelákovice financovalo prodloužení podchodu z ostrovního 
nástupiště do lokality Krátká Linva a kamerový systém v druhém podchodu mezi ulicemi 
Kollárovou a Mochovskou. Týž den byla „pokřtěna“ publikace „Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice, 2017–2019“ Petra Studničky, 
Vladimíra Lendera a Jaroslava Peroutky (eds). Infocentrum Městského muzea ji prodávalo 
za 199 Kč. 

13.–14. se na Městském stadionu konaly Dny atletiky pro základní školy  
a gymnázium k připomenutí 30 let Městského domu dětí a mládeže v Čelákovicích. Závodilo 
asi 1 000 dětí, nejvíce bodů si odnesla ZŠ Kostelní. 

15. uspořádala Orka na náměstí 5. května před radnicí Florbalový dětský den. Bylo 
připraveno 10 stanovišť včetně florbalového hřiště a měření rychlosti střelby. 

15. se v Polabském dvoře v Masarykově ul. konal czela.fest 2019 spolupořádaný se 
spolky Opři se a Routa. Kromě bubnování, malování na obličej, filmové a animační dílny, 
entomologické výstavy bylo pro návštěvníky připraveno vystoupení písničkáře Pokáče. 

15. získala Kateřina Marešová se svým křížencem Blekym v republikových 
závodech mládeže v agility pohár Českomoravské kynologické unie. 

15. se v parku Na Zájezdě zúčastnilo 70 dětí 1. ročníku sedlčanského orientačního 
běhu na 2 trasách. Na kratší trase luštily děti také šifry a rébusy. 

15. uspořádal SK Panthers Čelákovice, z. s., dětský den na hřišti v Záluží. 
Na 16. připravil osadní výbor Sedlčánky jako oslavu Dne dětí „Procházku za 

zvířátky“ v parku Na Zájezdě. Přišlo 260 návštěvníků, z toho 80 dětí. 
K 17. červnu jmenovala Rada města vedoucím odboru správy majetku a investic  

Ing. Jana Flakse. Předcházející vedoucí odboru Ing. Kateřina Kandlová se místa vzdala 
k 31. květnu. 

20. se v Kulturním domě konalo Letní setkání pro seniory s Muzikou v náladě 
Zdeňka Švancara. 

Na sobotu 22. připadla letošní Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť pořádaná 
Městským muzeem, ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, Kulturním domem, Městskou knihovnou, 
náboženskou obcí Církve československé husitské a Římskokatolickou farností. Probíhaly 
komentované prohlídky města, kostela Nanebevzetí Panny Marie a Husova sboru, Městské 
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muzeum nabídlo výstavu o letech 1939 a 1989 v Čelákovicích, projekci fotografií o městě 
v r. 1989 a večer koncert Slavné hudební maličkosti, Husův sbor výstavu o první pražské 
defenestraci r. 1419 a kvízové omalovánky o Janu Žižkovi. Žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice 
hráli pohádky, hru Škola základ života podle Jaroslava Žáka a Příběhy athénský, uherský  
a český Oldřicha Daňka. Městská knihovna otevřela výstavu fotografií motocyklového 
cestovatele Jaroslava Šímy. Závěr dne tvořila ohňová show skupiny 2MuchFire na nádvoří 
tvrze (příloha č. 18 a, b/19). 

Program 22. doplnil Busking fest (hudební vystoupení v ulicích). Vystoupili Tereza 
Bártová, Tomáš Boček, Stanley Voda, Trocha klidu, Peter Júhas, Lukáš Grüner a Lukáš 
Heinz. 

25. schválila Rada města smlouvy s firmou PSG Construction, a. s., Otrokovice, na 
opravu stropního pláště a odstranění stávající podlahy v tělocvičně BIOS za 20 363 585,56 
Kč a na pořízení nové podlahy tamtéž za 4 963 166,46 Kč. 

26. sehrál vítěz ligy SK Slavia Praha na hřišti U Hájku přípravný zápas před novou 
sezonou s Dynamem České Budějovice a prohrál s ním 2:0. Zápas sledovaly stovky 
diváků; podle odhadu to byl největší počet od začátku 90. let, kdy zde hrál FK Viktorie Žižkov. 
Kvůli úmornému vedru (+31 °C) byl výkop odložen o 90 minut na 18:30 hod., což paradoxně 
umožnilo vidět zápas od začátku i fanouškům, kteří jeli z Prahy vlakem, protože odpolední 
spoje měly až hodinové zpoždění. Vstupné: 80 Kč (příloha č. 19/19). 

26. schválilo Zastupitelstvo města prodej prvních 10 bytových jednotek v Milovicích 
ve vlastnictví města Čelákovic: 

Armádní ul. č. p. 501 1 036 000 Kč 
 1 749 000 Kč 
 1 749 000 Kč 
 1 773 000 Kč 
 1 749 000 Kč 
Armádní ul. č. p. 502 1 651 000 Kč 
 1 029 000 Kč 
 1 753 000 Kč 
 1 780 000 Kč 
 1 029 000 Kč 
ZM schválilo text a uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se 

spolkem SK Panthers Čelákovice, z. s., při rekonstrukci sportovního areálu v Záluží. 
V hodině před zasedáním ZM vyhrazené dotazům občanů zazněly názory na 

odmítnutí poskytnutí dotace TJ Spartak Čelákovice, z. s. Předseda spolku Ing. Jaroslav 
Ryneš argumentoval stanoviskem Ministerstva spravedlnosti, že odmítnutí dotace na 
základě vedení soudního sporu je zásahem do práv žadatele na přístup k soudu. 
Místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD., citoval ze stanoviska Ministerstva financí, že 
odmítnutí dotace za výše uvedených podmínek nelze považovat za diskriminační. 

29. se na Městském stadionu konal festival ČelArt. 
29. se v areálu Tenisového klubu uskutečnilo Mistrovství ČR v nohejbalu 1 + 1. 
V sobotu 29. zahájila skupina Feferon sérii letních víkendových koncertů před 

Kulturním domem. 
 

 
ČERVENEC 

 
Počasí: Po červnovém tropickém počasí přišlo 2.–10. ochlazení s polojasnou až 

zataženou oblohou. Ráno bylo +10 °C až +15 °C a odpoledne +19 °C až +27 °C. 11.–21. 
pršelo, ale neochladilo se, odpolední teploty dokonce stoupaly až k +33 °C. Tlaková výše 
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22.–26. vrátila horké a suché počasí s maximy až +37 °C, 27.–31. se bez ochlazení přidala 
velká oblačnost a občasné srážky. 

Letní víkendové koncerty před Kulturním domem pokračovaly s kapelami Druhej 
dech (6., 27.) a Trojboy (13.). 

7. hráli v Husově sboru Andrea Brožková a Josef Prokop skladby J. S. Bacha,  
W. A. Mozarta ad. na koncertu varhanní hudby. 

13. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy Dávní sousedé dokumentující 
archeologický výzkum 9 keltských hrobů v Záluží v r. 2018. Hovořili Mgr. Viktorija Čisťakova, 
kurátorka sbírky doby halštatské Národního muzea v Praze, Mgr. Zdeněk Beneš z Ústavu 
archeologické památkové péče středních Čech ad. Vernisáž byla obohacena o módní 
přehlídku keltského oblečení v podání pracovníků muzea. V prosinci muzeum vydalo 
publikaci „Dávní sousedé – Archeologický výzkum od A až do Z“ dokumentující nejen 
nálezy, ale i jejich zpracování a interpretaci. Prodávala se za 70 Kč. 

13. se na ochozu hřiště U Hájku uskutečnil první ročník Union kotlíkového guláše. 
Z 10 týmů vybrala porota vítěznou dvojici Kočík–Galuška. 

15. byl po 35 pracovních dnech (od 20. května) ukončen archeologický průzkum 
budoucího staveniště přístavby ZŠ Kostelní. Oblast byla v době bronzové intenzivně 
osídlena. Byly zaznamenány sloupové jámy, v zemi zapuštěné zásobní nádoby (v jedné 
z nich část tenkostěnné misky, patrně na nabírání potraviny), drtidla na obilí, pohárek kultury 
mohylové, jehlice ke spínání oděvu. Nejcennějším nálezem byl předmět ze zdobeného 
bronzového plechu sloužící patrně jako prsten. Bronzové předměty umožnily datovat nálezy 
do konce střední a do mladší doby bronzové, tj. mezi léta 1 500–800 př. n. l. (příloha 
č. 20/19). 

18.–20. se na festivalu Čelákovické filmové léto promítaly filmy Občan Havel, 
Skleněný pokoj a na louce mezi knihovnou a muzeem film Léto s gentlemanem. 

V červenci byly na vozovce v úsecích přechodu pro chodce v ul. J. A. Komenského 
zřízeny 4 zpomalovací prahy a další v ul. Vančurově při vyústění do ul. J. A. Komenského. 
Cílem úpravy bylo zvýšit bezpečnost dětí přicházejích do ZŠ J. A. Komenského 414. 

 
 

SRPEN 
 
Počasí: Do 21. vládla zatažená až polojasná obloha s častými srážkami, ranními 

teplotami +14 °C až +18 °C a odpoledními od +22 °C do +33 °C. Od 22. bylo jasno až 
polojasno s týmiž teplotami. 

K 1. srpnu jmenovala Rada Středočeského kraje na základě konkurzu konaného  
8. července Mgr. Barbaru Holubcovou ředitelkou Gymnázia, Čelákovice, J. A. 
Komenského 414 (příloha č. 21/19). 

Začátkem měsíce byla zahájena rekonstrukce tělocvičny BIOS snesením stropu  
a podhledu. 

Na letních víkendových koncertech před Kulturním domem hrály skupiny Feferon 
(3.), Dekameron (10.), F. Band M. Ferlese (24.), Muzika v náladě (30.) a Druhej dech (31.). 

15.–16. nabídlo Čelákovické filmové léto filmy Dědictví aneb Kurvahošigutntag,  
Na střeše a 17. na louce mezi muzeem a knihovnou film Ženy v běhu. 

17. odstartoval pod zdymadlem 5. ročník triatlonu LABEMAN 2019 v kategoriích 
muži, ženy a rodič s dítětem do 14 let. Čekalo je 230 m plavání, 17 km na kole a 5 km běhu. 
Nejrychlejším mužem byl Martin Ocelák, nejrychlejší ženou Běla Steinbachová a mezi 
rodinnými dvojicemi Klára a Josef Kobkovi. U Městského bazénu byl zahájen 2. ročník 
soutěže pro děti od 6 do 9 let LABEMÁNEK 2019 s 25 m plavání, 1 km na kole a 500 m 
běhu. Zde zvítězila Šárka Horáková. 
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21. zasedalo Zastupitelstvo města. Za odstoupivšího Bc. Ondřeje Holzmana zvolilo 
členem Rady města Ing. Martina Bajera (získal 14 z 15 hlasů v tajné volbě). Ing. Bajer 
odstoupil z funkce předsedy kontrolního výboru ZM a na toto místo byl zvolen Bc. Ondřej 
Holzman (13 hlasy z 15 v tajné volbě). 

ZM schválilo prodej daších 20 bytů v Milovicích stávajícím nájemcům: 
Armádní č. p. 501 1 749 000 Kč 
    984 000 Kč 
 2 520 000 Kč 
Armádní č. p. 502 1 023 000 Kč 
 1 753 000 Kč 
 1 627 000 Kč 
 1 160 000 Kč 
 1 133 000 Kč 
Průběžná č. p. 606 1 168 000 Kč 
 1 774 000 Kč 
 1 296 000 Kč 
 1 631 000 Kč 
 1 774 000 Kč 
Lesní č. p. 621 1 536 000 Kč 
 3 012 000 Kč 
 2 241 000 Kč 
 1 536 000 Kč 
 3 069 000 Kč 
 2 064 000 Kč 
 2 915 000 Kč 
ZM dále schválilo zastavení 182 bytových jednotek v Milovicích bance poskytující 

hypoteční úvěr na nákup příslušné bytové jednotky. ZM projednalo petici „Školní tělocvična 
Bios bez rakovinotvorného azbestu!“, podepsanou 370 občany a požadující, aby město 
„…při rekonstrukci zcela a definitivně odstranilo veškerý rakovinotvorný azbest ze všech 
částí budovy školní tělocvičny BIOS při ZŠ Kamenka…“. Petiční výbor zastupovala  
Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. Starosta města reagoval na petici také v červencovém 
čísle Zpravodaje města Čelákovic: V tělocvičně nebyl při měření zjištěn ve vzduchu žádný 
azbest, při rekonstrukci budou stropní desky s azbestem odstraněny. Azbest zůstane 
v obvodových stěnách, většinou prosklených, kde nehrozí mechanické namáhání, a tedy 
únik azbestu do prostředí. 

28. vystoupila v Městském muzeu zpěvačka Jitka Vrbová s triem LTW Acoustic 
Band. Koncert pořádal Spolek přátel čelákovického muzea. 

28. schválila Rada města smlouvu se Sdružením Jiřina (ZEPRIS, s. r. o., Praha 4,  
a 1. SčV, a. s., Praha) na rekonstrukci přečerpávací stanice odpadních vod v Jiřině, 
souvisejících objektů a stokové sítě za 32 417 165,55 Kč. 

31. se ve vodáckém areálu konal benefiční závod Velký závod malých kaček 
spolupořádaný spolkem Dlouhá cesta. Večer se promítal film Špunti na vodě. 

31., tradičně poslední prázdninovou sobotu, uspořádal Irish Music Pub hudební 
festival StatekFest. 

 
 

ZÁŘÍ 
 
Počasí: 2.–9. bylo většinou zataženo s občasnými srážkami; ranní teploty se 

snižovaly od +13 °C po +8 °C, odpolední od +23 °C po +19 °C. 10.–24. bylo převážně 
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polojasno, ranní teploty kolísaly od +6 °C po +13 °C, odpolední mezi +17 °C až +25 °C.  
25.–30. pršelo denně; ranní teploty se nezměnily a odpoledne bylo příjemných +21 °C. 

2. začal nový školní rok. Do 1. ročníku dvou základních škol nastoupilo 141 žáků, 
do 3 mateřských škol nově 132 dětí. 

5. představili starosta Ing. Josef Pátek a místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD., 
probíhající projekt na popularizaci hudebního vzdělání na setkání českých a maďarských 
partnerských obcí a měst na Velvyslanectví ČR v Budapešti. 

6. schválila Rada města smlouvu s firmou Horák – stavební a obchodní společnost, 
s. r. o., Děčín, na výstavbu vodovodního přivaděče a kanalizační stoky do Záluží za 
38 223 868,54 Kč. 

6.–7. uspořádala místní organizace Českého svazu chovatelů místní soutěžní 
výstavu drobného zvířectva v Kostelní ul č. p. 22 (vchod z ul. U Kovárny). Navštívilo ji 200 
platících návštěvníků a přes 450 dětí. Vystaveni byli králíci, holubi, morčata, vodní a hrabavá 
drůbež. 

7. se na Festivalu sportu na náměstí 5. května představily sportovní kluby. Hostem 
festivalu byl atletický vícebojař Adam Sebastian Helcelet. Hrály dětská kapela Čiperkové, 
Naty Hrychová, Muser Timmy White ad. 

7. uspořádal MDDM na své zahradě Festival volnočasových aktivit představující 
nabídku kroužků pro nový školní rok. V programu byly dále výtvarné dílny, sportovní aktivity, 
vystoupení zpěvačky Lenky Švestkové, divadlo 5. B ze ZŠ Kostelní a skupina Artmosféra 
z Lysé nad Labem. 

7. uspořádali tenisté 19. ročník Memoriálu Ládi Pánka, turnaje v čtyřhře pro členy 
Tenisového klubu. Zvítězil pár Vanessa Hozmanová a Filip Rikl. 

14. uspořádal osadní výbor Sedlčánky 4. ročník Vzpomínky na prázdniny v parku 
Na Zájezdě. Armáda ukázala vrtulník W3A Sokol, letouny JAS-39 Gripen, bojová vozidla 
Pandur, Iveco, LRD 130 Kajman, Policie ČR předvedla policejní zdravotnické vozidlo, 
zásahovou jednotku, práci kynologů, poříčního oddělení a prvosledové jednotky. Byl 
odhalen pamětní kámen u Dubu letního, vysazeného 1. 9. 2018 na počest padlých vojáků 
Armády ČR a složek Integrovaného záchranného systému. Slunečné počasí přilákalo asi 
3 300 návštěvníků. 

18. schválilo Zastupitelstvo města prodej 5 bytových jednotek v Milovicích 
stávajícím nájemcům. 

Armádní č. p. 501 1 749 000 Kč 
 1 773 000 Kč 
Armádní č. p. 502 1 780 000 Kč 
Průběžná č. p. 606 1 168 000 Kč 
Lesní č. p. 621 3 012 000 Kč 
19.–21. uspořádali houbaři 59. ročník výstavy jedlých, nejedlých a jedovatých hub 

ve dvoře restaurace v Kostelní ul. č. p. 43. Přes suché počasí se podařilo vystavit 212 druhů 
hub včetně vzácných – hřibu plavého, muchomůrky ježohlavé, kyje Herkulova ad. Výstavu 
navštívilo přes 30 školních tříd (634 dětí) a s individuálními návštěvníky dosáhl počet 
příchozích 1 100. 

26. přednášel Ing. Petr Trafina z místního Klubu kaktusářů v Síni Jana Zacha 
Městského muzea. 

28. se u pamětní desky na domě v Masarykově ul. č. p. 234 sešlo asi 50 občanů 
k vzpomínce na tragickou smrt stržm. Jaroslava Honzátka 28. září 1951. Akci pořádaly 
městská organizace a okresní výbor KSČM a Klub českého pohraničí, přítomni byli poslanec 
JUDr. Stanislav Grospič a středočeský zastupitel Ing. Zdeněk Štefek. Věnce a kytice byly 
po skončení pietního aktu odvezeny na hrob J. Honzátka v rodných Zápech. 

Od 30. září do 11. října, letos výjimečně 2 týdny, trvala v Městské knihovně tradiční 
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akce Týden knihoven. Nabídla výstavu „Ztraceno v čase“, srovnání historických  
a současných fotografií města, přednášku Jiřího Kaláta „Palestina: země nezemě“, 
vyprávění Václava Krištofa, autora publikace „Josef Škvorecký. Prima sezóny 1924–2012“, 
a v pátek 11. října den otevřených dveří od 8:30 do 20:00 hod. 2. října se v knihovně poprvé 
sešel Čtenářský klub pro dospělé; vybranou knihou pro první setkání bylo románové dílo 
podle vlastního výběru. 

 
 

ŘÍJEN 
 
Počasí: S výjimkou 12.–14. byl měsíc ve znamení zatažené oblohy; 1.–10. pršelo 

denně, potom jen 23. a 27. Teploty kolísaly ráno mezi +4 °C až +11 °C a odpoledne mezi 
+11 °C až +24 °C. 29.–31., později něž obvykle, přišly ranní mrazíky (-1 °C až -4 °C)  
a odpoledne bylo nejvýše +9 °C. 

5. byla ve výstavní síni Městského muzea zahájena výstava Architektura ve 
fotografii Jiřího Čermáka. Profesí projektant pozemních staveb z Mělníka fotografoval 
přírodu, krajinu, architekturu, folklórní témata a motivy z rodného města. 

5. hrálo v Síni Jana Zacha Městského muzea Trio Canto corno noc Vera 
(mezzosporán, klavír, lesní roh) skladby G. Verdiho, J. Strauss, Ch. Gounoda ad. Připravil 
Spolek přátel čelákovického muzea. 

6. se na Městském stadionu běžel 57. ročník Čelákovické hodinovky za účasti  
52 běžců. Zvítězil Petr Hamoš z GP Kolín s 16 200 m, nejlepšími místními běžci byli Miroslav 
Pařízek (11. místo, 14 060 m) a Lenka Šupová (28. místo, 12 128 m). Časy byly měřeny 
pomocí elektronického čipu, který měl každý závodník u sebe. 

6. uspořádal 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., Vejšlap za polabskými 
strašidly. Od startu v Městském muzeu do cíle v loděnici V Nedaninách čekala nejmenší 
děti soutěžní stanoviště a povídání o místních strašidlech a také setkání s nimi (vodník, 
bezhlavý rytíř, bludičky ad.). Součástí odpoledne byla i výtvarná soutěž. V cíli se opékaly 
buřty pod dohledem ohnivého mužíka. 

10. vystoupili v pořadu Sametově s loutnou a akordeonem Jitka Baštová 
(akordeon) a Jindřich Macek (loutna). K 30. výročí listopadové revoluce připravil Spolek 
přátel čelákovického muzea. 

14. byla uzavřena silnice do Záluží z důvodu výstavby vodovodního přivaděče  
a kanalizační stoky. Vjezd do průmyslového areálu byl střídavě přístupný z čelákovické  
a zálužské strany. V zimní stavební přestávce byla silnice zprůjezdněna od 14. prosince. 

23. schválilo Zastupitelstvo města smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, 
s. o., o koupi budovy v Kollárově č. p. 553 (mezi ul. Kollárovou, železniční tratí a ul.  
U Podjezdu) pro Městský dům dětí a mládeže za 2 382 490 Kč. 

ZM schválilo prodej 2 bytových jednotek v Milovicích: 
Armádní č. p. 501 1 014 000 Kč 
 2 000 000 Kč 
ZM jednalo o opakované žádosti TJ Spartak Čelákovice, z. s., o individuální dotaci 

ve výši 1 351 000 Kč na celoroční činnost podané 13. 9. 2019. Místostarosta III Ing. Miroslav 
Opa, Ph.D., navrhl odložit rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace TJ Spartak 
Čelákovice, z. s., až uplyne lhůta 60 dnů pro podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Pro 
návrh hlasovalo 14 z 19 přítomných zastupitelů. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku  
E 4/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, kterou se regulovalo používání zábavní pyrotechniky, s platností od  
5. prosince. Od 1. prosince do 6. ledna (s výjimkou Silvestra a Nového roku) vyhláška 
zakázala její používání. 
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28. položili představitelé města a politických stran květiny k pomníku padlých  
u příležitosti oslavy 101. výročí vzniku Československé republiky. 

28. byla na slavnostním večeru v Kulturním domě udělena Výroční cena města 
Čelákovic 2019 Jarmile Volfové. V hudební části večera zpíval Michal Prokop se skupinou 
Framus Five. Výnos ze vstupného byl tradičně určen na charitativní účely, letos byla částka 
32 450 Kč předána Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (příloha č. 22 a, b, c/19). 

29. stanovila Rada města nové ceny hrobových míst na městském hřbitově:  
Za urnový hrob se platilo 1 230 Kč, za jednohrob 1 320 Kč a za kolumbární schránku 1 960 
Kč. Rada schválila smlouvu s 1. SčV, a. s., Praha, na obnovu vodovodu a kanalizace v ulici 
Bratří Čapků za 7 219 354,89 Kč. 

31. byla de iure zahájena stavba Správy železniční dopravní cesty „Optimalizace 
traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Stavbu provede 
společnost „Lysá“ složená z vedoucího společníka EUROVIA CS, a. s., a společníků GJW 
Praha, spol. s r. o., a Elektrizace železnic Praha, a. s. 

V říjnu si práce na nové lávce přes Čelákovický potok vynutily uzavření přechodu 
přes starý mostek ze Sadů 17. listopadu do Vašátkovy ulice. 

V říjnu byly v 27 ulicích města pojmenovaných podle významných osobností se 
vztahem k Čelákovicím instalovány modré tabulky s bílým písmem, a to vedle červených 
tabulek stejného formátu s názvem ulice. Stručně informovaly o osobě, podle níž je ulice 
nazvána. Projekt připravil odbor školství, informací a kultury spolu s Městským muzeem 
(příloha č. 23/19). 

 
 

LISTOPAD 
 
Počasí: Celý měsíc převládala zatažená obloha, do 18. často pršelo. Ranní minima 

se pohybovala mezi -2 °C až +12 °C, odpolední teploty kolísaly mezi +4 °C až +15 °C. 
1. byla v Městské knihovně otevřena výstava Knihy za ohradou dokumentující  

tzv. zakázanou literaturu před r. 1989. 
Na 6. ohlásily školské odbory stávku pedagogů jako projev nesouhlasu s výsledky 

vyjednávání o zvýšení platů pracovníků ve školství. Ze 7 škol a školských zařízení zřízených 
městem se stávky účastnilo 88 % učitelů na ZŠ Kostelní. Její školní jídelna dodržela své 
závazky a zajistila stravování obyvatel domů s pečovatelskou službou i cizích strávníků. 

6. vystoupila v Městském muzeu na koncertu pořádaném Spolkem přátel 
čelákovického muzea jazzová zpěvačka Jana Koubková s doprovodem klavíristy Ondřeje 
Kabrny. 

9. vystoupilo v kostele Nenebevzetí Panny Marie Trio barokní hudby (Pavel 
Hromádka – trubka, Dušan Foltýn – hoboj, Tomáš Thon – varhany) na koncertě Jan Zach 
v nových objevech a souvislostech konaném u příležitosti nového vydání Zachových 
varhanních skladeb. Spolupořádal Spolek pro varhanní hudbu. 

9. vodáci rituálně zamkli řeku Labe po skončení sezony. 
12. schválila Rada města zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města o 4 Kč/m2 

na 82 Kč/m2, tj. o 5,98 %. V případě souhlasu nájemníka vstoupilo v platnost 1. května 2020. 
Šlo o druhé zvýšení nájmu v tomto roce. 

12. byl v Senátu Parlamentu ČR vyhlášen výsledek 13. ročníku soutěže Nejkrásnější 
nádraží ČR 2019 vyhlášený Asociací Entente Florale CZ-Souznění, z. s., a spolkem 
ŽelPage. Soutěž hodnotila péči o prostředí železničních stanic a zastávek. Čelákovice byly 
nominovány mezi 10 finalistů a získaly 2. místo za Rozsochy v Kraji Vysočina a před 
Slezskými Rudolticemi. 

15. a 17. se běžel 45. ročník Večerního běhu městem Čelákovice – Memoriálu 
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Rudolfa Vichery (15. v mládežnických kategoriích 126 dívek a 124 chlapců,  
17. v kategoriích dorostenců a dospělých 37 žen a 100 mužů). Nejstarší běžec Jiří Pejpal 
(*1934) zdolal 6,5 km trať za 58:01,0. 

 
Tabulka vítězů: 

Kategorie Závodník Délka trati Oddílová příslušnost Čas 
Starší žákyně Denisa 

Benešová 
1 000 m AK Sokol Nehvizdy 4:03,0 

Starší žáci Petr Špitálský 1 000 m TJ Spartak Čelákovice, 
z. s. 

3:24,3 

Juniorky Eliška Poborská 3 000 m SK ZŠ Jeseniova Praha 11:48,0 
Dorostenci Pavel Vinduška 2 000 m ZŠ Kounice + ASB 6:36,1 
Ženy do 35 let Maryna 

Nemchenko 
3 000 m Ukrajina 10:50,0 

Muži do 39 let Mykola Mevsha 6 500 m Mituno team I 20:50,0 
 
16. se v modlitebně Církve bratrské konal 19. ročník ekumenické soutěže  

ve znalostech bible, letos zaměřené na knihu Jeremiáš. Zvítězilo 3členné družstvo Církve 
československé husitské, druhé bylo družstvo Církve bratrské. 

17. se v Městském muzeu konala vernisáž výstavy ze sbírek muzea k 30. výročí 
sametové revoluce V naději – události let 1989 a 1990 v Čelákovicích a byla pokřtěna 
stejnojmenná publikace, kterou napsali pracovníci Městského muzea a externí 
spolupracovníci. Jejími tématy byly urbanismus, životní prostředí, zemědělství, průmysl, 
služby, školství, kultura, sport, církve, 17. listopad 1989, Občanské fórum a KSČ v období 
1989–1990. Bylo možno ji zakoupit v infocentru za 190 Kč. 

Starosta města Ing. Josef Pátek a místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD., předali 
32 členům čelákovického Občanského fóra pamětní list a skleněnou plastiku podle návrhu 
MgA. Jakuba Vlčka (příloha č. 24/19). 

17. byly také odhaleny dvě pamětní desky: Deska „Věnováno zakladatelům OF 
v Čelákovicích“ na zdi tvrze (se závěsem klíčů na spodní hraně) a deska „Obětem 
nesvobody v letech 1948–1989“ (s motivem mříže) na budově bývalé měšťanské školy na 
náměstí 5. května č. p. 2. Vytvořil je MgA. Jakub Vlček z Vraclavi, absolvent ateliéru 
Figurálního sochařství Akademie výtvarných umění v Praze. 

17. uspořádal Tomáš Janák setkání občanů na náměstí pod názvem Znovu za 
demokracii jako součást kampaně Milion chvilek pro demokracii. Vystoupení aktivistů 
kampaně a účastníků listopadových událostí byla proložena písněmi (příloha č. 25/19). 

17. večer se v Kulturním domě promítal dokumentární film o období od podzimu 1989 
do prvních komunálních voleb v Čelákovicích. Oslavu 30. výročí sametové revoluce zakončil 
koncert Spirituál kvintetu a Ondřej Fencl Tria. Vzhedem k blížícímu se ukončení činnosti 
Spirituál kvintetu po 60 letech koncertování to byla poslední návštěva této kapely 
v Čelákovicích. 

17. uspořádal osadní výbor Sedlčánky pro děti lampionový průvod v parku Na 
Zájezdě. 

18. představil motocyklový cestovatel Jaroslav Šíma na besedě v Městské knihovně 
svou cestu Vietnamem. 

19. se v 17:00 hod. sešli ve zcela zaplněném Kulturním domě současní i bývalí 
učitelé, studenti a absolventi na imatrikulaci nových studentů a oslavě 25. výročí Gymnázia 
Čelákovice. Ředitelka školy Mgr. Barbara Holubcová přivítala první ředitelku školy  
Mgr. Věru Šumanovou, starostu města Ing. Josefa Pátka a místostarostu I Ing. Petra 
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Studničku, PhD. 
21. udělilo Zastupitelstvo města výjimku ze Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Čelákovic TJ Spartak Čelákovice, z. s. TJ podala po zamítnutí 
opakovanou žádost o 1 351 000 Kč 13. září 2019. Protinávrh Ing. arch. Tichého, aby TJ 
dostala 595 000 Kč jako loni, získal jen 9 hlasů, 8 bylo proti. Byla schválena dotace ve výši 
250 000 Kč 14 hlasy, 2 zastupitelé byli proti a 1 se zdržel. 

25. hostil Kulturní dům naposledy Orchestr Václava Hybše na jeho posledním 
vánočním turné. Vystoupila zpěvačka Kateřina Brožová. 

26. Rada města schválila smlouvu s firmou Energie – stavební a báňská, a. s., 
Kladno, na výstavbu splaškové kanalizace v Záluží za 41 012 590,63 Kč. Pro rok 2020 
schválila cenu vodného a stočného. 

 
Rok Vodné v Kč/m3 

vč. DPH 
Stočné v Kč/m3 

vč. DPH 
Celkem 

Kč 
Zvyšení oproti 

předchozímu roku 
2020 47,63 46,78 94,41 +7,81 % 
2019 45,66 41,91 87,57 +3,75 % 
2018 47,67 36,73 84,40 x 

 
29. se rozsvítily vánoční stromy v Sedlčánkách a v Záluží. Na Mírovém náměstí 

v Sedlčánkách se sešlo asi 840 občanů a zazpíval 40členný dětský pěvecký sbor Sedlčánci. 
Asi 200 přítomných dětí dostalo dárkové balíčky. 

Sobota 30. patřila 23. městské slavnosti Zahájení adventu v Čelákovicích. Na 
pódiu na náměstí 5. května se od dopoledne střídaly skupiny Sedlčánci, Druhej dech Ládi 
Weyrostka, Hašlerka a žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Večer zakončil zpěvák Michal 
Hrůza. MDDM otevřel v muzejní Síni Jana Zacha vánoční dílnu, Městské muzeum otevřelo 
v infocentru malou výstavu Vánoce před 30 lety, Galerie U Radnice prodávala svařené víno 
a medovinu, v ZUŠ Jana Zacha Čelákovice byl vystaven betlém a v sále se hrála Pipi Dlouhá 
punčocha. ZŠ Kostelní a Gymnázium otevřely dveře návštěvníkům při dnu otevřených dveří, 
na farní zahradě v Kostelní ul. proběhl jarmark. Večer hrála v Irish Music Pub skupina 
Quarter21. Prodejní místa pro adventní trh stála podle atraktivity lokality a podle možnosti 
odběru elektrického proudu od 500 do 2 200 Kč, loni do 1 100 Kč (příloha č. 26/19). 
 
 

PROSINEC 
 
Počasí: 1.–11. se ranní teploty držely kolem nuly, odpolední kolísaly mezi +1 °C až 

+10 °C. 12.–15. a 21.–25 pršelo denně. 11.–28. se oteplilo, ráno bylo mezi -2 °C až +5 °C, 
odpoledne mezi +1 °C až +11 °C. 29.–31. klesly sice ranní teploty k -4 °C, ale sněhu jsme 
se nedočkali. 

1. byl zahájen advent v Husově sboru výstavou betlémů v rámci projektu 
Křesťanské Vánoce a odpoledne zazněly vánoční pastorely v podání Adriany Brožkové, 
Josefa Prokopa (varhahy), Olgy Koblížkové (zpěv) a Bedřicha Hejska (hoboj).  
4. následovala mikulášská nadílka a 8. Velký adventní koncert v provedení Chrámového 
sboru Václav ze Staré Boleslavi, pěveckého sboru Pro radost z Lysé nad Labem  
a komorního orchestru Far Musica z Brandýsa nad Labem. 15. zpíval v Husově sboru 
vokální soubor AniMuk. 

2. zahájila Městská knihovna svůj advent v knihovně. Bylo možno zakoupit certifikát 
s ročním zápisným jako dárek. Zájemci si mohli nakreslit vánoční motivy na hedvábnou 
vitráž pod vedením Bc. Jany Heidenreichové. 
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2. uspořádala ZŠ J. A. Komenského tradiční Mikulášskou stezku odvahy v přízemí 
školy s výstavou dětských prací. Děti podpořily prodejem keramických a látkových výrobků 
sdružení Život bez bariér. 

5. uspořádalo město tradiční Vánoční setkání se seniory. Hrála kapela „Muzika 
v náladě“ Zdeňka Švancara. MDDM připravil Mikulášské odpolední vyrábění se zdobením 
perníčků, malováním čerta, výrobou svíček a nadílkou. 

10. schválila Rada města smlouvu s firmou Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, 
s. r. o., na obnovu vodovodu a kanalizace v Sukově ulici za 19 933 903 Kč. 

Ve městě se konalo 5 vánočních koncertů, a to 10. Vánoční koncert města 
Čelákovic s Orchestrem Bohumíra Hanžlíka v Kulturním domě, 12. Vánoční koncert žáků 
hudebního oboru ZUŠ Jana Zacha a 14. a 15. tři Vánoční koncerty Komorního souboru 
Bohumíra Hanžlíka v Městském muzeu. 

11. schválilo Zastupitelstvo města studii Domova pro seniory zpracovanou firmou 
Schindler Seko architekti, s. r. o. Budova s kapacitou 59 lůžek a 38 parkovacími místy měla 
být umístěna v lokalitě U Kovárny. Všemi 16 hlasy přítomných zastupitelů schválilo také 
rozpočet města na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2021 a 2022  
a Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 
2020. ZM schválilo prodej bytu o velikosti 3 + 1 v Armádní ulici č. p. 501 v Milovicích třetí 
osobě za 2 mil. Kč. Vzhledem k nárůstu objemu odebírané vody městysem Nehvizdy 
z důvodu tamější intenzivní bytové výstavby byl schválen dodatek k dohodě vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů – Nehvizdy a Čelákovice, jenž navýšil roční objem 
odebírané vody na 250 tis. m3 a stanovil maximální hodnoty hodinového a denního odběru 
vody. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku E 5/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, jež stanovila jeho výši od 1. ledna 2020 na 612 Kč/osoba/rok, a Obecně závaznou 
vyhlášku E 6/2019 zavádějící místní poplatek z pobytu ve výši 10 Kč denně. 

12. se v Kulturním domě konal společný koncert žáků 4 hudebních škol v rámci 
projektu Mezinárodního visegrádského fondu V4x4 in music education. 

13. následoval tamtéž slavnostní závěrečný koncert projektu za účasti Orchestru 
Bohumíra Hanžlíka, pěveckých sborů a dalších žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Přítomen 
byl velvyslanec ČR v Maďarsku Tibor Bial, MBA. 

21., v poslední adventní sobotu, si mohli lidé na náměstí pochutnat na 40 l rybí 
polévky a 50 litrech svařeného vína, které servírovali před radnicí starosta města Ing. Josef 
Pátek, místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD., a místostarostka II Nikola Ottl. K tomu 
dostali vystřihovací čelákovický betlém. Akce nazvaná „Přání krásných Vánoc“ se stala 
tradicí (příloha č. 27/19). 

24. se odpoledne sešli obyvatelé Sedlčánek u kapličky na vánočním zpívání se 
souborem Sedlčánci a skupinou NANOVO. 

Vánoční kapr byl ke koupi na více místech. Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s., 
prodávalo před velkoprodejnou Albert kapra do váhy 1,5 kg za 69,90 Kč/kg, těžší za 108,90 
Kč/kg. Firma Martin Brejcha, Praha 6, nabízela před supermarketem BILLA kapra do 1,5 kg 
za 89 Kč/kg, do 2,4 kg za 103 Kč/kg a těžší za 109 Kč/kg. Kapra bylo možno také koupit 
před hypermarketem TESCO a Na Statku. 

Před hypermarketem TESCO prodávala vánoční stromky opět společnost ABIES 
Vysočina, s. r. o. Ceny vzrostly: Smrk ztepilý byl za 349 Kč, jedle kavkazská za 399 Kč  
a borovice černá za 499 Kč. 

Novoroční přání města Čelákovic s fotografií železničního mostu a zasněžených 
břehů Labe obsahovalo motto „Úspěšný nový rok na klidné vlně inspirace“ (příloha č. 28/19). 
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HOSPODAŘENÍ 
 
Závěrečný účet hospodaření města v r. 2018 (v tis. Kč): 
  Plán Skutečnost 
Příjmy Daňové 188 118,00 194 538,00 
 Nedaňové 34 298,00 39 806,73 
 Kapitálové 0,00 1 640,00 
 Dotace 23 387,00 42 495,28 
Celkem  245 803,00 278 480,01 
 Financování 132 000,00 5 704,00 
    
Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 100,00 72,00 
 Průmyslová odvětví 155 955,00 70 511,00 
 Služby pro obyvatelstvo 130 664,00 138 501,23 
 Sociální věci  2 357,00 4 960,94 
 Bezpečnost státu a práv. ochrana 11 230,00 10 993,00 
 Všeobecná správa a služby 73 366,00 55 617,50 
Celkem  373 672,00 280 655,67 
 Financování 4 130,00 3 528,00 
 
Rozpočet města na r. 2019 a 2020 (v tis. Kč): 
  2019 2020 
Příjmy Daňové 204 655,00 225 696,00 
 Nedaňové 38 790,00 40 638,00 
 Kapitálové 2 000,00 63 000,00 
 Transfery 45 024,00 92 280,55 
 Financování 105 500,00 120 000,00 
Celkem  395 969,00 541 614,55 
    
Výdaje Zemědělství 100,00 120,00 
 Průmyslová a ost. odvětví 

hospodářství 
175 464,00 202 888,00 

 Služby pro obyvatelstvo 131 483,00 232 052,00 
 Sociální věci 2 318,00 2 400,00 
 Bezpečnost státu a právní ochrana 17 749,00 18 765,00 
 Všeobecná veřejná správa 68 715,43 85 320,55 
 Financování 150,00 69,00 
Celkem  395 979,43 541 614,55 
 
Individuální dotace z rozpočtu města: 

Příjemce dotace Částka 
v tis. Kč 

Účel dotace (mj.) 

1. Čelákovický klub vodních 
sportů, z. s. 

241 celoroční činnost spolku 

Basketbal Čelákovice, spolek 110 celoroční činnost spolku 
AKTRA.cz, z. s. 112 celoroční činnost 
Czela Obstacle Team, z. s. 105 celoroční činnost spolku 
Český rybářský svaz, z. s.,  107 celoroční činnost spolku,  
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místní organizace Čelákovice práce s mládeží 
Český svaz chovatelů, z. s., 
Základní organizace Čelákovice 

51 celoroční činnost spolku 

Domeček ve Skále, spolek 46 celoroční činnost spolku 
Bc. D. V. 10,5 nohejbalový turnaj trojic žen  

ve sportovní hale Vikomt 
Dlouhá cesta, z. s. 25 provozní náklady 
Ing. L. Š. 49,106 letní sportovní tábor  

v Křižanově 
Ing. R. V. 30 Čelákovická hodinovka 2019 
J. B 20 natočení prezentačního CD 
Junák – český skaut, středisko 
Čelákovice, z. s. 

89 celoroční činnost spolku 

L. K. 20 6. ročník Jarní sousedské 
zábavy v Sedlčánkách 

Klub přátel Jana Zacha, z. s. 41 celoroční činnost spolku 
Kulturistický spolek Čelákovice 45 celoroční činnost 
K. Š. 10 2. ročník závodu o pohár 

města Čelákovic  
a 2. ročník Orion Cupu 
v králičím hopu 

M. F. 48 pořádání Mistrovství ČR  
v nohejbalu 

M. K. 49 cyklo-orientační závod Road 
adventure 13. 4. 2019 

Náboženská obec Církve 
československé husitské 
v Čelákovicích 

38 celoroční činnost CČsH  
v Čelákovicích 

Náboženská obec Církve 
československé husitské 
v Čelákovicích 

30 výmalba kostela 

Opři se, z. s. 46 Expedice za hranice dětského 
domova 2019 

Orka Florbal, z. s. 391 celoroční činnost spolku 
Patriot Čelákovice, spolek 218 celoroční činnost spolku 
P. J. 15 Regionální přebor školních 

družstev v šachu 
Rodinné centrum Routa, z. s. 117 celoroční činnost spolku 
Římskokatolická farnost 
Čelákovice 

14 činnost farnosti 

Římskokatolická farnost 
Čelákovice 

230 rekonstrukce a vybavení sálu 

Sbor Církve bratrské 
v Čelákovicích 

48 celoroční činnost s dětmi  
a mládeží v Církvi bratrské 

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Čelákovice 

118 celoroční činnost mládeže 

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

6 celoroční činnost 
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Smíšená organizace zdravotně 
postižených Čelákovice, z. s. 

50 zájezdy, vstupné, nájem 

Spolek pro varhanní hudbu 29 koncert v kostele 
Spolek houbařů Čelákovice 80 celoroční činnost spolku 
Spolek míčových kouzelníků 41 kulturní a sportovní akce 
Spolek včelařů Čelákovice 34 celoroční činnost spolku 
SPORTICUS orienteering, z. s. 55 celoroční činnost spolku 
Sportovní akademie Čelákovice,  
z. s. 

128 celoroční činnost spolku 

Sportovní akademie Čelákovice,  
z. s. 

30 účast na Mistrovství světa 
v Leidenu, Nizozemí 

Sportovní klub karate Dragon 
Čelákovice, z. s. 

251 celoroční činnost spolku 

Sportovní klub UNION Čelákovice, 
z. s. 

345 celoroční činnost spolku 

Sportovní klub UNION Čelákovice, 
z. s. 

255 rekonstrukce stadionu  
U Hájku a výměna plotu mezi 
stadionem a parkem 

Škola Taekwon-do Dan-Gun,  
z. s., Praha 9 

23 celoroční činnost 

Tenisový klub Čelákovice, spolek 210 celoroční činnost spolku 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. 250 celoroční činnost 
Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Čelákovice 

25 celoroční činnost 

20217 ZO AVZO TSČ ČR 
Čelákovice 

14 celoroční činnost spolku 

Volejbalový sportovní club 
Čelákovice, z. s. 

227 celoroční činnost spolku 

Celkem 4 526,606  
 
Programová dotace z rozpočtu města (poskytovatelům sociálních služeb): 

Příjemce dotace Částka 
v tis. Kč 

Účel dotace 
(mj.) 

Domácí hospic Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem 50 sociání služby 
EDA cz, z. ú., Praha 4 9 sociální služby 
Farní charita Neratovice 100 sociální služby 
Fokus Praha, z. ú., Praha 8 40 sociální služby 
Oblastní charita Kutná Hora 20 sociální služby 
Respondeo, z. s., Nymburk 40 sociální služby 
Rodinné centrum Routa, z. s., Čelákovice 50 sociální služby 
Semiramis, z. ú., Nymburk 55 sociální služby 
Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

42,01 sociální služby 

Celkem 406,01  
 
Zastupitelstvo města vyčlenilo v rozpočtu na rok 2019 pro dotace částku 4,9 mil. Kč, 

z toho 3 mil. Kč na podporu sportu, 1,2 mil. Kč na podporu zájmových aktivit a 0,7 mil. Kč 
na sociální oblast.  
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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, předsedou dozorčí rady byl Ing. Miloš Choura. 

Zastupitelstvo města schválilo v roce 2019 prodej 37 bytů v Milovicích stávajícím 
nájemcům a 1 bytu třetí osobě. Do konce roku byl vyřízen prodej 9 bytů v Milovicích, město 
tedy vlastnilo na konci roku celkem 693 bytů, z toho 490 v Čelákovicích a 203 v Milovicích. 

Q-BYT kompletně opravil 4 byty za 1 155 474 Kč a v 9 bytech provedl větší opravy 
za 1 194 743 Kč. Pokračovala obnova zařízení kotelen, a to v K 50 za 13 269 859,50 Kč  
a v K 501, K 502 a K 606 v Milovicích za 5 533 696 Kč. Byl dokončen projekt zateplení 
bytových domů č. p. 1645–1648 v ul. J. A. Komenského za celkovou částku 17 249 202,68 
Kč. 

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

komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a pohřebišť. Provozovaly dva sběrné dvory 
komunálního odpadu, a to v lokalitě „Na Špičce“ (28 hodin týdně) a v ul. Na Hrázi 
v Sedlčánkách (v pátek a sobotu celkem 2,5 hod.). Na jaře a na podzim uspořádaly sběr 
tříděného komunálního odpadu vždy o 5 sobotách na 12 místech ve městě. 

Ředitelem organizace byl od 1. dubna Tomáš Brázda. 
 

 
OBYVATELSTVO 

 
K 1. lednu měly Čelákovice 11 619 obyvatel, k 31. prosinci 11 532 obyvatel, tj. o 87 

méně. (V r. 2018 se počet obyvatelstva zvýšil o 93.) V Záluží žilo beze změny 337 obyvatel, 
v Sedlčánkách 806 (+19) a v Císařské Kuchyni 97 (+1). V roce 2019 se přistěhovalo 236 
osob (loni 262) a 286 se odstěhovalo (loni 228). Narodilo se 110 dětí (loni 116), prvními 
dětmi narozenými v tomto roce byla dvojčata Claudie a Tomáš Kasalických dne 3. ledna 
(příloha č. 29/19). Při domácím porodu se narodil chlapeček Edvard. 105 občanů zemřelo 
(loni 99), z toho 28 doma. Město bylo opatrovníkem 13 opatrovanců. V matričním obvodu 
města (do nějž patří i Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice  
a Zeleneč) bylo uzavřeno 96 sňatků (loni 99), z toho 4 církevní. V Čelákovicích bylo 
uzavřeno 49 sňatků (z toho 35 na Městském úřadě, 11 v Městském muzeu a 3 na dalším 
vhodném místě), v Lázních Toušeni 14, v Hotelu Lony v Kozovazech (Vyšehořovicích) 29, 
v Mochově 4. Při 20 sňatcích byl alespoň jeden ze snoubenců cizím státním příslušníkem  
a při 27 sňatcích byl alespoň jeden ze snoubenců občanem Čelákovic, a to při 20 obřadech 
ve městě, 5 v Lázních Toušeni, 1 ve Vyšehořovicích a 1 v Mochově. 

U párů, které uzavřely sňatek v matričním obvodu, bylo registrováno 34 rozvodů. 
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. 30 a–h/19): 
Datum Děti celkem Hoši Dívky 

19. 1. 8 2 6 
9. 2. 9 6 3 
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23. 3. 13 9 4 
27. 4. 13 9 4 
1. 6. 16 8 8 
5. 10. 14 9 5 
19.10. 8 7 1 
30. 11. 13 9 4 
14. 12. 11 7 4 
Celkem 105 66 39 
Rok 2018 111 48 63 

 
Mezi 105 přivítanými dětmi byla dvoje dvojčata. 
Při asi 20minutovém obřadu recitovaly děti z MŠ Přístavní vedené učitelkou Radkou 

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

Statistika rodných jmen přivítaných dětí: 
1x Alžběta, Amálie, Aneta, Anna, Barbora, Beata, Claudie, Diana, Ela, Emílie, 

Emma, Karolína, Leontýna, Marie, Michaela, Miriam, Sabina, Sofie, Tereza, 
Terézia, Vendula, Zdeňka, Zora, Žofie 

2x Dominika, Ema, Karolína, Klára, Sára, Zuzana 
3x Rozálie 
 
1x Albert, Albert Emil, Alex, Bedřich, Denis, Dominik, František, Christopher 

Robert, Jiří, Jonáš, Marek, Martin Josef, Maxmilián, Milan, Oliver, Patrik, Petr, 
Prokop, Richard,  Robin, Sebastian, Sebastien, Tristan, Václav, Vítek 

2x Antonín, Erik, Lukáš, Martin, Ondřej, Štěpán, Tomáš, Vojtěch 
3x Adam, Daniel, Jakub, Matyáš, Tobiáš 
5x David, Jan 

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

mateřskými školami a spolkem czela.net cvičení, turistické výlety, kurzy trénování paměti, 
kurzy práce s počítačem a s keramikou, výuku angličtiny a muzikoterapii. Senioři vyjeli do 
Divadla Na Fidlovačce, do Příbrami a na zámky a hrady Sobotka, Žleby, Kost a Humprecht. 
Navštívili také Volmanovu vilu v Čelákovicích. 

Senioři našli klubovnu v restauraci Na Nové, kde se od jara scházeli každé druhé 
pondělí v měsíci od 15 hod. Anděla Nosková ukončila na konci roku práci koordinátorky akcí 
pro seniory a její práci převzala místostarostka II Nikola Ottl. 

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

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

Ředitelkou Pečovatelské služby byla Mgr. Václava Snítilá. 
 
Charita Neratovice (do 30. dubna Farní charita Neratovice) 
Pracoviště pro okres Praha-východ se sídlem na náměstí 5. května č. p. 2 mělo 

střediska v Čelákovicích a v Říčanech.  
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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 3 pečovatelky průměrně pro  
20 klientů v Čelákovicích, Jirnech, Lázních Toušeni, Mochově, Nehvizdech, Šestajovicích  
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 řadu let uskutečňuje Terénní program Čelákovice, jenž 

poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí pro 
minimalizaci zdravotních rizik a ochranu veřejného zdraví. Poskytuje také zdravotní  
a trestněprávní poradenství a pomáhá při zprostředkování léčby drogové závislosti, 
vyměňuje injekční materiál. 

Drogová scéna byla v Čelákovicích uzavřená, uživatelé se stahovali do uzavřených 
prostor (bytů, ubytoven). Nejčastěji užívanou látkou byl pervitin, s buprenorfinem a heroinem 
se terénní pracovníci setkávali velmi málo. Zaznamenali velkou migraci uživatelů drog mezi 
Čelákovice, Prahou, Brandýsem nad Labem – Starou Boleslaví, Lysou nad Labem  
a Milovicemi, a to kvůli práci, bydlení nebo zásahům policie. 

Ústav dodával do lékáren balíčky s informacemi o terénním programu a o bezpečné 
likvidaci použitých stříkaček; při osobním kontaktu s uživateli drog rozdávali terénní 
pracovníci sterilní materiál a odebírali použité injekční stříkačky, motivovali uživatele 
k testování na hepatitidu typu C, HIV a nově na syfilis. 

 
 2017 2018 2019 
Počet klientů-uživatelů drog 69 104 75 

z toho problémových 64 78 56 
z toho nových 22 22 13 

Počet kontaktů s uživateli drog  255 284 207 
Průměrný věk klientů programu 31 33 34 
Počet nalezených injekčních stříkaček 33 17 3 
Počet vyměněných injekčních jehel 14 536 11 188 9 030 

 
Snížený počet kontaktů se vysvětluje změnou chování uživatelů, kteří měnili větší 

počty stříkaček při nižším počtu kontaktů. 
Od Městské policie převzal ústav 250 injekčních stříkaček, z toho 200 od neznámého 

člověka, jenž je údajně našel při vyklízení pozůstalosti. 
Vedoucím Centra terénních programů byl Ondřej Šulc, DiS., statutárním zástupcem 

ústavu byl Bc. Miroslav Zavadil, DiS. (příloha č. 31/19). 
 
 

DOPRAVA 
 
Na hlavní železniční trati jezdily od 15. prosince vlaky linky č. 231 (Praha – Kolín)  

a č. 232 (Praha – Milovice), a tak cestující z Čelákovic mohli využít spoje do Prahy nebo do 
Lysé nad Labem každou půlhodinu. Od 15. prosince podražila jízdenka sice jen o 1 Kč na 
50 Kč, ale byly zrušeny zpáteční jízdenky. Jízdenka Pražské integrované dopravy pokrývala 
jízdu do Prahy a využití pražské městské hromadné dopravy po dobu 150 minut za 
nezměněných 46 Kč. V pracovní dny jezdilo do Prahy celkem 50 (z toho na hlavní nádraží 
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14), z Prahy 48 vlaků (z toho z hlavního nádraží 13). V ranní 4hodinové špičce jelo do Prahy 
14 spojů a v odpolední 6hodinové špičce z Prahy celkem 20 spojů. 27 km dlouhou trať 
zvládaly vlaky za 28 minut, do stanice Praha hlavní nádraží za 25–26 minut. 

Na trati do Mochova jezdily oběma směry 2 motoráčky v pracovní dny v ranní  
a 4 v odpolední špičce. Dopravu zde provozovala KŽC Doprava, s. r. o. Na trati do Neratovic 
(50 minut jízdy) jezdilo v pracovní dny 14 spojů, do Brandýsa nad Labem (18 minut)  
20 spojů. 

V silniční dopravě město obsluhovaly autobusové linky č. 655 Brandýs nad 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 
 
V lednu bylo na poště otevřeno pracoviště Poštovní spořitelny s otvírací dobou pro 

klienty 25 hodin týdně. 
V březnu byla v pasáži Sluníčko v Masarykově ul. č. p. 96 otevřena prodejna 

Květinové krabičky. Nabízela dárkovou květinovou krabičku, pokojové květiny a ruční 
výrobky. 

V květnu bylo na náměstí 5. května č. p. 113 otevřeno rychlé občerstvení Hajas 
burger & Hot dog v prostorách po bývalé pizzerii. Zřídila ho společnost Multidrive, s. r. o., 
Praha 1, obchod byl ale záhy uzavřen. 

15. července byla v Sedláčkově ul. č. p. 315 otevřena pobočka Allianz pojišťovny, 
a. s. Provozovatelem byl Tomáš Leština. 

V srpnu byl uzavřen obchod se „zbytnými maličkostmi z druhé ruky“ (nábytek, 
obrazy, knihy, hračky ad.) v Kostelní ul. č. p. 15. 

V září bylo na terase velkoprodejny Albert instalováno výdejní místo „alzaBox“. 
7. září bylo v bývalé poliklinice ve Stankovského ul. č. p. 1643 otevřeno fitness 

centrum Motivation Gym. 
30. září ukončila firma PATU, s. r. o., Úvaly, prodej nábytku v suterénu Obecního 

domu. 
8. října se prodejna dámského oblečení Od hlavy k patě přestěhovala do Sedláčkovy 

č. p. 110. 
15. října byla v pasáži U Diamantů, Sedláčkova č. p. 109, otevřena kavárna  

a prodejna Rovnováha. Nabízela vlastní pečivo, kávu, francouzskou polévku, quiche  
a obiloviny, rýži, těstoviny ad. na váhu bez obalu. 

29. října byla kancelář Kooperativy pojišťovny, a. s., přestěhována do č. p. 2055 
na náměstí 5. května. Odpovědným vedoucím byl Pavel Rendl. 

Od 4. listopadu rozšířilo prodejní dobu řeznictví U Sojků v Masarykově ul. č. p. 97 – 
navzdory tradici – také na pondělí, a to od 7:30 do 12:00 hod. 

 
 

VÝSTAVBA 
Investiční akce 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Aleji Jiřího Wolkera. RAISA, spol. s r. o., Kolín, 

974 399,14 Kč. 
Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích. PSG Construction, a. s., 

Otrokovice, 90 302 982,80 Kč. 
Výstavba vodovodního přivaděče a kanalizační stoky do Záluží. Horák – stavební  
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a obchodní společnost, s. r. o., Děčín, 7 439 000 Kč. 
Oprava stropního pláště a odstranění stávající podlahy ve sportovní hale BIOS.  

PSG Construction, a. s., Otrokovice, 6 696 000 Kč. 
Rekonstrukce kalového hospodářství čistírny odpadních vod, 4 724 000 Kč. 
Rekonstrukce PSOV v Jiřině, souvisejících objektů a stokové sítě. Sdružení Jiřina 

(ZEPRIS, s. r. o., Praha 4, a 1. SčV, a. s., Praha), 1 617 000 Kč. 
Obnova technologie kotelny K 50. TZB Kladno, s. r. o., Kladno, 6 686 532,28 Kč. 
Zateplení bytových domů č. p. 1645–1648 v ul. J. A. Komenského, pokračování  

z r. 2018. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Letos 
vydáno 7 642 225,91 Kč, celkem 17 249 202,68 Kč. 
 

Soukromá výstavba 
V roce 2019 bylo zkolaudováno 7 nových rodinných domků a 1 bytový dům se  

4 bytovými jednotkami. 
Původní zástavba města: 

 Fügnerova č. p. 2086 
 Mstětická č. p. 142, Záluží (bytový dům) 
 Rybářská č. p. 2087 (na místě demolovaného domu č. p. 179) 
 U Hájku č. p. 2085 
 U Hřiště č. p. 2088 

 
Nové obytné zóny: 

 Na Paloučku č. p. 290, Sedlčánky 
 Na Paloučku č. p. 295, Sedlčánky 
 Pod Přerovskou cestou č. p. 1937 
 
 

BEZPEČNOST 
 

Městská policie 
Podle veřejnoprávních smluv prováděla Městská policie hlídkovou činnost také 

v Lázních Toušeni, Přerově nad Labem a Mochově. Obec Mochov vypověděla po 7 letech 
smlouvu o výkonu služby Městské policie Čelákovice k 31. březnu. 

Město prodalo v lednu v internetové aukci zbytky havarovaného vozu Dacia Dokker 
za 34 666 Kč a koupilo vůz Škoda Octavia combi. Rada města rozhodla 2. dubna o prodeji 
vozu Dacia Logan MCV za 10 000 Kč pro nerentabilnost jeho opravy autoservisu Tomáše 
Mrázka v Čelákovicích. 

Strážníci odchytili v r. 2019 celkem 85 zvířat, většinou psů. Řešili 774 přestupků (loni 
608), za něž uložili pokuty v celkové výši 305 500 Kč. Z celkových 705 přestupků v silniční 
dopravě se 207 týkalo porušení maximální rychlosti zjištěné radarem, za něž byly uloženy 
pokuty ve výši 105 600 Kč. Z parkovacího automatu v Sedláčkově ul. bylo vybráno 92 285 
Kč. Strážníci nasadili 7 technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. 

Strážníci se od května starali o bezproblémový provoz cyklověže u železniční stanice: 
Řešili akutní technické problémy při ukládání nebo vyzvednutí jízdního kola a vybírali 
finanční hotovost z automatu. 

V 204 případech asistovala Policii ČR, v dalších 68 případech Hasičskému 
záchrannému sboru, Zdravotnické záchranné službě a Technickým službám. Zajišťovala 
veřejný pořádek a bezpečnost osob při společenských a sportovních akcích a při úklidových 
a údržbových pracích na komunikacích. 
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Obvodní oddělení Policie České republiky 
Na území města bylo spácháno 161 trestných činů; podíl objasněných tr. činů na 

celém území Obvodního oddělení Policie ČR Čelákovice byl 53,09 %. Nejvyšší počet 
trestných činů se týkal krádeží věcí (32), vloupání do objektů (22) a zanedbání povinné 
výživy (10). Bylo odcizeno jediné vozidlo, nedošlo k žádné loupeži. Oddělení vyřešilo 549 
přestupků, z toho 365 v dopravě, 105 majetkových deliktů a 73 přestupků proti občanskému 
soužití. 

Vedoucím oddělení byl npor. Bc. Radim Holexa, DiS. 
 
Výjezdová jednotka JPO III/2 – Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 

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

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

Jednotka vyjela 97krát, a to mj. k 31 požárům, 17 dopravním nehodám a 40 
technickým zásahům. 

Jednotka používala 2 cisternové automobilové stříkačky, 1 vozidlo s výsuvným 
žebříkem, 2 technická vozidla a motorový člun. 14. prosince byla jednotce slavnostně 
předána nová automobilová stříkačka na podvozku Scania (CAS 20-S2Z), jež nahradila 
starou stříkačku Liaz z r. 1988. 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Přehled meteorologických jevů v roce 2019 vychází ze záznamů nejbližší měřicí 
stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. 

 
Měsíc Průměrná 

teplota 
ve °C 

Nejnižší 
teplota 
ve °C 
(dne) 

Nejvyšší 
teplota 
ve °C 
(dne) 

Sluneční svit 
(hodin/měs.) 

Srážky 
celkem  
v (mm) 

Sněhu  
napadlo 

(cm) 

Leden +0,8 -8,9 (21.) +9,1 (17.) 43,7 33,5 15 
Únor +2,8 -9,8 (5.) +16,8 (28.) 102,1 25,9 9 
Březen +7,9 -1,3 (6.) +20,4 (23.) 127,2 29,8 0 
Duben +11,3 -0,8 (2.) +26,9 (26.) 241,2 7,7 0 
Květen +12,6 -0,7 (7.) +25,7 (27) 174,0 70,8 0 
Červen +22,8 +8,9 (9.) +38,5 (30.) 345,5 52,0 0 
Červenec +21,2 +8,4 (8.) +36,8 (1.) 242,0 35,5 0 
Srpen +20,8 +10,5 (15.) +32,5 (18.) 230,3 64,1 0 
Září  +15,1 -1,9 (20.) +32,7 (1.) 171,2 51,8 0 
Říjen +10,5 -4,3 (31.) +24,1 (12.) 109,2 28,1 0 
Listopad +7,0 -1,8 (1.) +15,1 (4.) 37,9 43,7 0 
Prosinec +3,5 -3,9 (30.) +11,3 (20.) 57,2 16,3 1 
Celkem +11,36 – – 1 881,5 459,2 25* 
Celkem 2018 +11,58 – – 2 001,8 389,2 29* 
Normál +8,60 – – – 587,0 – 

*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) 
Leden 6 0 0 0 
Duben 0 2 0 0 
Květen 0 2 0 0 
Červen 0 15 14 1 
Červenec 0 11 9 0 
Srpen 0 15 10 0 
Září 0 2 1 0 
Pozn. Mimo uvedené měsíce nebyly tyto dny zaznamenány. 

 
Tabulka teplotních a srážkových extrémů v roce 2019 pro Středočeský kraj: 
Kronika dosud uváděla průměrné teploty a srážky podle normálu podle let  

1961–1990. Počínaje zápisem pro rok 2019 přihlíží k nově užívanému normálu podle let 
1981–2010. 

 
Měsíc Teplota: odchylka 

od prům. teploty ve °C 
Srážky: odchylka 

od prům. množství v mm 
leden +2,0 -0,5 (-0,1 %) 
únor +3,0 -4,1 (-13,7 %) 
březen +4,2 -10,2 (-25,5 %) 
duben +2,7  -26,3 (-77,3 %) 
květen -1,1 +7,8 (+12,4 %) 
červen +6,3 -18,0 (-25,7 %) 
červenec +2,7 -46,5 (-56,7 %) 
srpen +2,8 -10,9 (-14,5 %) 
září +1,6 +4,8 (+10,2 %) 
říjen +1,8 -5,9 (-17,4 %) 
listopad +3,6 +3,7 (+9,3 %) 
prosinec +3,6 -21,7 (-57,1 %) 
2019 +2,76 -127,8 (-21,8 %) 

 
Již několik let zjišťujeme průměrnou roční teplotu 2–3 °C nad dlouhodobým normálem 

pro Středočeský kraj. Může to být ovlivněno polohou města v teplé nížině. Rok 2019 se 
v tom od předchozího nelišil. 11 měsíců bylo teplotně nadprůměrných, hlavně únor, březen, 
srpen, listopad a prosinec, extrémně červen. 

Podle úhrnu srážek byl tento rok příznivější než předchozí, ale stále podprůměrný. 
Extrémní sucho jsme zažili v dubnu a v červenci. Prosincový deficit má na svědomí jen 
symbolická sněhová nadílka. 

 
Městská zeleň a čistota města 
Nové stromy byly vysazeny v ul. Strojařské, Kollárově, U Učiliště a J. Zeyera, 

profesionální zásahy při údržbě stromů a keřů byly provedeny v 23 lokalitách. 11 stromů 
bylo smýceno v havarijním režimu. 

Zastupitelstvo města schválilo 7. května Obecně závaznou vyhlášku E 3/2019,  
o stanovení systému nakládání s odpady na území města, upravující odděleně sbírané 
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druhy odpadů (biologicky rozložitelný, potravinářské oleje a tuky, kovy). 
Od 1. června byl svážen kovový odpad ze 7 šedých kontejnerů se spodním výsypem. 

Město za svoz platilo 25 200 Kč bez DPH ročně, kontejnery dodala zdarma firma EKO-KOM, 
a. s. 

Bylo zřízeno nové stanoviště pro třídění komunálního odpadu u křižovatky ulic 
Mochovské a Třebízského. 

 
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 
863 plavidel (nejvíce v červnu – 132,  v červenci – 177 a v srpnu – 190), z toho 556 
sportovních, 52 osobních („Král Jiří“ a „Florentýna“) a jen 24 nákladních. 

 
Statistika proplavených lodí v letech 2011–2018: 

 Celkem z toho 
 osobních sportovních ostatních 
2011 615 26 308 281 
2012 673 80 367 226 
2013 485 22 279 184 
2014 549 35 424 90 
2015 671 23 517 131 
2016 657 29 513 115 
2017 704 25 495 184 
2018 875 41 445 389 

 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
Zahájení školního roku 2018/2019 v mateřských, základních a středních školách 

popisují následující údaje poskytnuté školami v září 2018: 
 

 MŠ 
Přístavní 
333 

MŠ 
Rumunská 
1477 

MŠ J. A. 
Komenského 
1586 

MŠ 
Větrníček 
(soukr.) 

MŠ 
Ekolandia 
(soukr.) 

ZŠ J. A. 
Komenského 
414 

ZŠ 
Kostelní 
457 

ZŠ 
Větrník 
(soukr.) 

Kapacita 116 200 168 18 10 800 650 100 
Učebny 5 8 7 1  42 31 x 
Třídy 5 8 7 1 1 30 26 x 
Žáků 110 192 168 18 9 696 616 39 
Kapacita 
škol. 
družiny 

x x x x x 350 210 60 

Příspěvek 
rodičů na 
škol. 
družinu 
měs. 

x x x x x 200 Kč 200 Kč 1 000 Kč 

Oběd pro 
žáka x x x x x 24/26 Kč 24/26 Kč 53/58 Kč 

Příspěvek 
rodičů 
měs. 

550 Kč 550 Kč 500 Kč 0 Kč 6 000 Kč + 
obědy 

x x 6 000 Kč 
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 ZUŠ Jana 

Zacha 
Gymnázium SOŠ a SOU 

TOS 
VOŠ a SZŠ 

MILLS 
Kapacita 855 436 2 000 x 
Učebny 24 21 11 8 
Třídy x 11 x x 
Žáků 855 207 228 450 

 
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 Čelákovice 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.  

Nepřijato bylo 26 dětí. Ředitelkou školy s 5 pedagogy v hlavní budově, 4 pedagogy 
na detašovaném pracovišti a 2 asistenty pedagoga byla Jaroslava Dušková. 

 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace 
Mateřská škola nabízela dětem jógu, angličtinu, cvičení na overballech a kroužek 

logopedie. Děti navštívily Městskou knihovnu, základní školu, divadlo Gong v Praze, 
přerovský skanzen, 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 v areálu školy. Pro rodiče 
byly uspořádány dílny ke Dni matek a ke Dni otců, na konci školního roku pasování na 
školáky a zahradní karneval. Škola v přírodě se tradičně konala v hotelu U Loubů ve Třech 
Studních. 

Nepřijato bylo 13 dětí. Ředitelkou školy s 16 pedagogy a 5 asistenty pedagoga byla 
Dagmar Horáčková. 

 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace 
Děti navštívily např. Městský úřad, 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. 

Nepřijato bylo 31 dětí. Ředitelkou školy s 14 pedagogy a 3 asistenty pedagoga byla 
Hana Henyšová. 

 
Ekolandia, školní catering, mateřská škola, s. r. o. 
Soukromá škola v Jiráskově ul. č. p. 243 se 3 pedagogy měla 9 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, celodenní strava 90 Kč. 
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Ekolandia provozovala mikrojesle pro 12 dětí ve věku 10 měsíců až 3 roky, od 7:00 
do 17:00 hod., 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 mikrojeslemi. 

Výroba obědů se proti minulým letům výrazně zvětšila. Ekolandia opustila dům  
č. p. 48 v Sedláčkově ulici. V kuchyni v ul. Karla Otty č. p. 2076 vařila 600 obědů, v objektu 
Kovohutí také 600 obědů, v Klánovicích 450, v Praze 4 – Chodově 1 000 obědů, tj. celkem 
2 650 porcí. Rozvážela je do institucí a škol v Čelákovicích, 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 žákům ZŠ Větrník, 
Gymnázia a obědy s bezlepkovou dietou žákům ZŠ Kostelní v počtu asi 150 porcí denně. 
Školní oběd s dotací stál 53 Kč, bez dotace 58 Kč, pro žáky Gymnázia za 52/60 Kč. 

Kuchyně Ekolandia získala 1. místo v kategorii Nejlepší moderní bezmasý pokrm 
soutěže Nejlepší kuchař roku ve společném stravování vyhlášené Asociací kuchařů  
a cukrářů ČR. 

 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
Škola měla 613 žáků, z toho 373 v 16 třídách 1. stupně a 240 v 10 třídách 2. stupně, 

družinu navštěvovalo 240 dětí. Od 1. září 2017 jsou zřízena detašovaná pracoviště kvůli 
demolici objektu Chanos a výstavbě nového pavilonu: V budově CMC Graduate School of 
Business na náměstí 5. května č. p. 2 pracovaly 2 třídy 3. ročníku a 1 třída 4. ročníku  
a v budově ZŠ J. A. Komenského celý 1. a 2. ročník. Do osmiletých gymnázií odešlo  
z 5. ročníku 8 žáků. Povinnou školní docházku uzavřelo 56 žáků 9. ročníku a 2 žáci  
8. ročníku. Na čtyřletá gymnázia bylo přijato 12 uchazečů, na střední odborné školy 32, na 
umělecké školy 2 a na učební obory 12 absolventů. 

Tým 4 žáků 5. ročníku a 4 žáků SOŠ Čelákovice získal 3. místo v krajském kole 
soutěže T Profi – talenty pro firmy. Jeho úkolem bylo sestavit podle dokumentace v časovém 
limitu funkční model ze stavebnice Merkur. 

3. místo na okresním kole Soutěže v Anglickém jazyce v kategorii 4.–5. ročníku 
s postupem do krajského kola. Ars Poetica – Puškinův památník, 3. místo v krajském kole 
Kristýna Málková a Adam Klíma. 

Škola pokračovala v projektu Šablony I, spolufinancovaném EU, umožňujícím 
připravit pro žáky čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování pro 
žáky ohrožené školním neúspěchem. 

V červenci a v srpnu byly vybudovány nové šatny s 852 samostatnými šatními 
skříňkami, aby vyhovovaly zvýšené kapacitě školy po dokončení přístavby. 

Ředitelem školy s 39 pedagogy a 13 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 
Školu navštěvovalo 695 žáků, z toho v 20 třídách 1. stupně 460 a v 10 třídách  

2. stupně 235 žáků. Školní družinu využívalo 276 dětí. Z 5. ročníku bylo na osmileté 
gymnázia přijato 21 uchazečů; 45 absolventů 9. ročníku odešlo na čtyřletá gymnázia (3), 
střední odborné školy (30) a na učební obory (12). 

Škola nabízela četné mimovyučovací aktivity – mj. kroužky cizích jazyků, počítačové, 
sportovní, hudební, zdravotní tělesnou výchovu, jógu, keramiku, hru na flétnu; ve školní 
družině výtvarný, plavecký, počítačový, sportovní kroužek. 

Magda Mazačová z 9. ročníku, žákyně Ing. Jany Goliášové, získala mezi 40 finalisty 



32 
 

celostátního kola soutěže Mladý chemik České republiky 20. místo. Vedle toho se účastnila 
okresních kol Chemické a Fyzikální olympiády a krajského kola Biologické olympiády. Škola 
tradičně dominuje v okresních kolech sportovních soutěží a ve Večerním běhu městem 
Čelákovice, proto jsou uvedeny úspěchy z vyšších kol: Alice Kokešová zvítězila v krajském 
kole Středočeské in-line brusle a Sára Smetanová v krajském kole duatlonu. Družstvo  
1. stupně zvítězilo v republikovém turnaji v basketbalu. 

Své místo ve sportovním životě školy už mají dvě velké akce – Školní sportovní liga 
s 16 disciplínami, do níž se zapojilo 179 žáků z 10 tříd 2. stupně, a Čokoládová štafeta pro 
220 žáků z 22 tříd. 

V prosinci proběhla recitační soutěž všech tříd Velký třesk a pěvecká soutěž 2. stupně 
Slavík a rovněž vyšlo první číslo školního časopisu Pastelka. 

Finanční prostředky škola čerpala z projektů Šablony I a II na podporu čtenářské  
a matematické gramotnosti a IndoorAirQuality a získala podporu pro stravování žáků z rodin 
s nízkými příjmy od společnosti Women for Women. 

K tradičním akcím pro veřejnost patřily vánoční besídky pro rodiče, vánoční  
a velikonoční jarmark a Mikulášská stezka odvahy. Z výtěžku vánočního jarmarku škola 
věnovala sdružení UMÚN – umělci malující ústy a nohama 5 915 Kč a sdružení Život bez 
bariér z Nové Paky 7 270 Kč. Škola dále spolupracovala v charitativní činnosti s Život dětem, 
o. p. s. 

V srpnu byl byt školníka v jižním křídle budovy přebudován na učebnu. 
Ředitelkou školy s 43 pedagogy a 6 asistenty pedagoga byla PaedDr. Alena 

Pechalová, zástupkyněmi ředitelky Mgr. Eva Kadlečková a Ing. Vilma Michelčíková. 
Předsedou 9členné školské rady byl učitel školy PhDr. Miloslav Rychetský. 

 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace 
855 žáků se vzdělávalo ve 4 oborech. Ke studiu bylo přijato 163 nových žáků,  

59 uchazečům nebylo vyhověno. Do Čelákovic dojíždělo 155 žáků z regionu ohraničeného 
obcemi Mratín, Milovice, Lysá nad Labem, Sadská, Horoušany, Šestajovice a hlavním 
městem Prahou. 

 
Obor Žáků Absolventů Učitelů Školné/měs. 

Hudební 534 41 38 240 Kč; 
STUDIO 200 Kč 

Výtvarný 157 12 3 200 Kč 
Taneční 114 12 3 180 Kč 
Literárně-dramatický 45 4 2 160 Kč 

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

pěvecké, oddělení kytarové a akordeonové, 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). Škola 
měla pobočky v budovách základních škol v Zelenči (100 žáků hudebního oboru) a v Jirnech  
(57 žáků hudebního oboru). Školné se meziročně nezvýšilo. 

Ve škole pracovalo 21 kolektivních hudebních těles: školní orchestr, 5 dechových trií, 
3 kytarové soubory, 2 smyčcové soubory, 2 flétnové soubory, 2 tria zobcových fléten, soubor 
žesťových a soubor bicích nástrojů, 4 pěvecké sbory (Triangl, Trianglíček, Zelenčata  
a Činelky). 
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Úspěchy v krajských a národních kolech uměleckých soutěží: 
Soutěž Kolo Soutěžící Umístění 
Národní soutěž ZUŠ  
v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů 

krajské Trio: Zuzana Holečková, 
Tomáš Vlasák, Alžběta 
Vrtišková 

1. 

Národní soutěž ZUŠ  
v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů 

krajské Dechové trio: Alena 
Laudátová, Šimon Pavelka, 
Vladimír Pádivý 

1. 

Národní soutěž ZUŠ  
v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů 

krajské Trio: Adéla Polomská, Laura 
Marie Věříšová, Václav Marek 

2. 

Národní soutěž ZUŠ  
v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů 

ústřední Dechové trio: Alena 
Laudátová, Šimon Pavelka, 
Vladimír Pádivý 

1. 

Národní soutěž ZUŠ  
v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů 

ústřední Trio: Zuzana Holečková, 
Tomáš Vlasák, Alžběta 
Vrtišková 

2. 

Národní soutěž ZUŠ  
ve hře na akordeon 

krajské Ondřej Chalupa 1. 

Národní soutěž ZUŠ  
ve hře na akordeon 

krajské Emma Turinová, František 
Šturma 

2. 

Národní soutěž ZUŠ  
ve hře na akordeon 

ústřední Ondřej Chalupa 1. 

Celostátní klavírní soutěž 
Prague Junior Note 

 Alžběta Pádivá, III. kategorie 2. 

Celostátní klavírní soutěž 
Prague Junior Note 

 Eliška Gabrielová, I. kategorie 3. 

4. mezinárodní 
akordeonové dny v Praze 

 Ondřej Chalupa stříbrné pásmo 

Středočeské Pianoforte  Eliška Gabrielová, Alžběta 
Pádivá, Šárka Valášková, 
Alžběta Vrtišková 

1. 

Středočeské Pianoforte  Victor Sánchez, Magdalena 
Vrtišková, Věra Vrzáková 

2. 

Středočeské Pianoforte  Magdaléna Rašínová, Václav 
Vlasák 

3. 

Celostátní dechová soutěž 
Litvínovské dřevohraní 

 Roman Toml 1. 

Celostátní dechová soutěž 
Litvínovské dřevohraní 

 Adéla Urbanová 2. 

Krajská přehlídka 
scénického tance mládeže 
a dospělých „TANEC, 
TANEC…2018“ 

 Choreografie „Rekviem za 
sen“, nominována na 
mezinárodní přehlídku 
scénického tance SIRAEX 
2019 

Speciální cena 
poroty za 

individuální 
taneční výkon 

– Radek 
Stránský 

 
Adéla Jiráková a Barbora Jorsová byly přijaty na obor Grafický desing na Střední 

umělecké škole Václava Hollara v Praze, Kristýna Poučková na obor Textilní desing na 
Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem. 
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Žáci a učitelé školy 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. 
Škola se zapojila do mezinárodního projektu „V 4x4 in music edication“; jeho program je 
zachycen v měsíčních zápisech. 

Ve škole pracovalo 46 pedagogů (28,2 úvazku), z nich 15 na pobočkách. Ředitelkou 
školy byla Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, zástupcem ředitelky Jan Bláha. 
 

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 
Ředitelkou školy byla do 31. července Ing. Mgr. Lenka Pehrová a zástupkyní ředitelky 

Mgr. Yvonna Cintlová. Členy školské rady byli Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., Mgr. Jana 
Salačová a Jiří Fantík. K 1. srpnu byla Radou Středočeského kraje jmenována ředitelkou 
školy Mgr. Barbara Holubcová. K ukončení působení dosavadní ředitelky školy citujeme ze 
závěru Výroční zprávy za školní rok 2018/2019 datované k 29. říjnu 2019: „Výroční zpráva 
za školní rok 2018/2019 byla zpracována dle podkladů, které bylo možno dohledat! 
Předchozí vedení k 1. 8. 2019, kdy došlo k formálnímu předání, žádné podklady k výroční 
zprávě za své funkční období nepředalo.“  

Na škole studovalo 207 žáků v 8 třídách osmiletého a 3 třídách čtyřletého studia. 
Během roku byli přijati 3 žáci. Maturitní zkoušku úspěšně složilo 27 absolventů, z toho  
14 s vyznamenáním, 3 neprospěli. Všichni podali přihlášku ke studiu na vysoké škole. 

Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2018/2019 nejsou dostupné. K 30. září 
2019 měla škola 36 pedagogů (16,9 úvazku) a 2 nepedagogické pracovníky. 

Gymnázium bylo fakultní školou Filozofické fakulty UK v Praze. 
Škola se zapojila do mezinárodního projektu „Rok v Burgundsku“, projektu 

Středočeského kraje „Kraje pro bezpečný internet“. 
 
Úspěch v krajských a vyšších kolech vědomostních soutěží zaznamenali: 

Soutěž Kolo Žák Třída Umístění 
Zeměpisná olympiáda, kat. D krajské Jaroslav Konečný 8. A 3. 
Zeměpisná olympiáda, kat. D celostátní Jaroslav Konečný 8. A 18. 
Matematická olympiáda, kat. Z 9 krajské Mikuláš Fiala 4. A 1. 
Fyzikální olympiáda, kat. E krajské Mikuláš Fiala 4. A 3. 

 
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. 

 
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o. 
Škola měla 227 žáků (z toho 41 v dálkovém studiu) v 34 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 ve Stolovně společnosti Ekolandia v Sedláčkově ulici. Pro školní rok 2019/2020 
bylo přijato 91 uchazečů, skutečně nastoupilo 82 žáků. 

Studijní obory: Sociální činnost, Kosmetické služby, Mechanik seřizovač, Mechanik 
seřizovač-mechatronik, Podnikání, Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Operátor 
skladování, Kadeřník, Nástrojař. Žáci oboru Kadeřník pracovali ve školní provozovně 
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otevřené veřejnosti. Nebyl již otevřen obor Ekonomika a podnikání. 
Učební obory: Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Operátor skladování, 

Kadeřník, Nástrojař. 
Škola se účastnila projektů mj. E-learning v technických oborech, Získání dovedností 

v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky SOŠ a SOU, Podpora interaktivity ve výuce 
pomocí ICT nástrojů a Most vzdělávání, vědy a praxe. 

Maturitní zkoušku složilo úspěšně 10 ze 17 absolventů, závěrečné zkoušky 
v učebních oborech složilo všech 28 absolventů, z toho 9 s vyznamenáním. 

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, a 11 nepedagogických pracovníků. 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. 
Na vyšší odborné škole studovalo 521 studentů v 5 oborech: Diplomovaný 

zdravotnický záchranář (10 studentů v denním a 78 v kombinovaném studiu), Diplomovaný 
farmaceutický asistent (72, kombinované), Diplomovaný zdravotní laborant (87, 
kombinované), Sociální práce (32, kombinované). Nově byl zřízen obor Diplomovaná 
všeobecná sestra (43, kombinované studium) s 1. a 2. ročníkem. Obor Dipl. zdrav. 
záchranář byl dobíhající; od 1. září nebylo možno přijímat nové studenty do žádné formy 
studia. Absolutorium úspěšně složilo 13 záchranářů, 10 farmaceutických asistentů,  
9 zdravotních laborantů a 15 studentů oboru Sociální práce. 11 absolventů neuspělo. 

Střední škola měla v dálkovém studiu 199 studentů oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika. 55 absolventů složilo maturitní zkoušku, 2 neprospěli. Zájem o tento obor 
stoupá, a tak škola musela z kapacitních důvodů poprvé 15 uchazečů odmítnout. 

Škola uspořádala 10 akreditovaných kurzů Asistent pedagoga, o něž byl velký zájem. 
Na vyšší odborné a na střední škole pracovalo 71 pedagogů. 
Základní škola měla 39 žáků ve 3 třídách (1. ročník – 11, 2.–3. ročník – 6 a 8 žáků, 

4.–5. ročník – 6 a 8 žáků). Vedlo je 7 pedagogů, 3 asistentky pedagoga, tzv. Senior Teacher 
a vychovatelka ve školní družině. 3 žáci 5. ročníku byli přijati na víceletá gymnázia. 

ZŠ 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. Celoškolní projekt Velký kruh byl zaměřen na sociální rozvoj žáků 
a etickou výchovu. 

Škola podruhé uspořádala pěveckou soutěž „Větrnická notička“ pro žáky okolních 
základních škol, celoškolní adaptační kurz v Kořenově, školu v přírodě v Krkonoších  
a lyžařský kurz. 

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

 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
V MDDM pracovalo 37 zájmových útvarů, sportovních, turistických, tanečních, 

řemeslných, estetických a vzdělávacích a výtvarných, s 959 účastníky včetně dospělých. 
MDDM spoluorganizoval četné sportovní akce: 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. 

O jarních prázdninách se konal turistický tábor v Sedloňově v Orlických horách, 
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lyžařský tábor ve Strážném u Vrchlabí a příměstský tábor „Toulky v Polabí“. V létě bylo 
uspořádáno 10 táborů, z toho 2 příměstské, včetně tradičního tábora u Černého moře 
v Kitenu v Bulharsku. 

Ředitelkou MDDM s 5 interními a 55 externími pracovníky byla Naděžda Pokorná. 
 

CMC Graduate School of Business, o. p. s. 
Škola připravila na 17. října konferenci „Podpora rozvoje infrastruktury ČR – základní 

kámen strategie konkurenceschopnosti ČR“, jejímiž spoluorganizátory byly Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Vysoká škola ekonomická a Česká manažerská asociace, z. s., a na 
níž vystoupil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a zástupci Ministerstva dopravy  
a České národní banky. 

Pokračoval projekt Dynamická inkluze hrazený z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Zahrnoval pracovní dílny v 18 základních školách Ústeckého, 
Středočeského a Zlínského kraje. Jeho cílem byla diagnostika žákovského týmu a profesní 
diagnostika osobnosti učitele. 

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. 
Výstupy budou shrnuty v publikaci Global Competitiveness Report. 

Dětské centrum v Milovicích dostalo tradiční vánoční dar a pracovníci školy se 
zúčastnili oslavy Dne dětí a mikulášské besídky. 

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

 
 

KULTURA 
 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace 
Počet výpůjček se letos dostal k 75 518, z toho bylo 4 996 časopisů, 555 zvukových 

dokumentů a 264 e-knih a dalších elektronických dokumentů. V pobočkách V Prokopě  
a v Sedlčánkách si 60 čtenářů půjčili 2 958 položek. Knihovna rezervovala 7 998 knih  
a v rámci Meziknihovní výpůjční služby poskytla 29 a přijala 233 svazků. 

Na konci roku obnášel knihovní fond 64 588 jednotek, z toho 64 173 knih a 415 
zvukových dokumentů. Beletrie tvořila 48 %, naučná literatura 26 %, beletrie pro mládež 
18 % a naučná literatura pro mládež 8 % fondu. Knihovna odebírala 40 titulů časopisů v 44 
výtiscích. Do evidence bylo zapsáno 2 259 nových a vyřazeno 4 469 starých jednotek.  
Při vyřazování volí knihovna zastaralé tituly, poškozené a duplicitní svazky. V depozitáři 
v Obecním domě uchovávala přes 9 000 svazků knih a starší ročníky časopisů. Kapacita 
skladů a depozitáře je téměř vyčerpána. 

Na konci roku bylo registrováno 2 405 čtenářů, z toho 876 dětí do 15 let. Přišlo 62 632 
uživatelů, z toho 26 392 vypůjčovatelů a 26 453 uživatelů on-line služeb. 5 918 návštěvníků 
mířilo na 197 kuturních a vzdělávacích akcí, z toho 170 dětských (besedy, lekce informatiky, 
setkání se spisovateli a ilustrátory). 

47 365x si uživatelé otevřeli webové stránky knihovny, z toho do on-line katalogu 
vstoupili 28 859x a do osobního čtenářského konta 4 637x. 

Koordinovaná služba Ptejte se knihovny umožnila 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 
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oddělení knihovny v ČR. 2 knihovnice přednášely studentům dálkového studia maturitního 
oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika ve škole MILLS, s. r. o. 

Do Souborného katalogu ČR, jenž slouží jako databáze Meziknihovní výpůjční 
služby, vložila knihovna 9 248 záznamů knih a periodik, z toho 106 unikátních,  
tj. vlastněných pouze touto knihovnou. 

Výtvarnice Alice Neugebauerová vytvořila pro knihovnu nové logo pro rok 2020. 
Byly instalovány nové mříže a v suterénních skladovacích prostorech byla vyměněna 

okna. 
V knihovně pracovalo 9 odborných pracovnic (8 úvazků). Ředitelkou knihovny byla 

do 28. února Soňa Husáriková, od 1. března Naděžda Picková (příloha č. 32/19). 
Dodatek k historii knihovny v Sedlčánkách: R. 1918 se stal knihovníkem p. Tichna. 

Do r. 1945 sídlila v Císařské Kuchyni, potom byla přestěhována do sedlčánské školy.  
R. 1968 byla začleněna jako pobočka se samostatnou působností do Místní lidové knihovny, 
r. 2012 přestěhována do bývalé hasičské zbrojnice v Zábranské ulici, r. 2016 
rekonstruována. R. 2017 zde bylo zřízeno nové dětské oddělení. Knihovníky byli: paní 
Richtermocová, J. Kolářová, V. Suková, J. Veselý, J. Lebedová, M. Klicperová. Od 2004 
vedla pobočku Vendulka Daňkovská (příloha č. 33/19). 

 
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. 

Muzeum spravovalo Archeologickou sbírku Městského muzea v Čelákovicích  
(321 305 evidenčních čísel) a Sbírku Městského muzea v Čelákovicích, jež se dále dělila 
na podsbírku historickou (126 887 evidenčních čísel) a přírodovědnou (114 776 evidenčních 
čísel). Obě sbírky byly evidované v Centrální evidenci sbírek při Ministerstvu kultury ČR. 

Byl zadán projekt nové stálé expozice muzea Projektovému ateliéru pro architekturu 
a pozemní stavby, s. r. o., Praha 2. 

Muzeum vydalo v r. 2019 dvě publikace: Eisner, David – Hergesell, Jan (eds.), 
V naději. Přelomové roky 1989–1990 v Čelákovicích. Almássy, Katalin, Dávní sousedé. 
Archeologický výzkum od A do Z. Kromě nich publikovali pracovníci muzea dalších  
7 monografií a studií. 

Archeologové sledovali 119 staveb,  na 7 z nich byl proveden záchranný 
archeologický průzkum. Ve 2 případech byly při povrchovém sběru na dlouhodobě 
sledovaných lokalitách nalezeny pravěké artefakty. Rozsáhlý archeologický výzkum před 
započetím přístavby ZŠ Kostelní je popsán v zápisu za 15. červenec. 

Pracovníci muzea uspořádali 19 komentovaných procházek městem s účastí 432 
zájemců (vstupné 20 Kč) a seznámili žáky základních škol v Kostelní ulici a v Jirnech 
s výsledky archeologického výzkumu na území jejich škol. Pokračovaly jarní vycházky do 
lužního lesa, přírodovědné procházky Polabím pro žáky základních a středních škol  
a tradiční ornitologická vycházka pro studenty Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 
Archeolog Mgr. Pavel Snítilý proslovil v Jirnech přednášku na téma Archeologie pod vaším 
domem. 

Muzeum připravilo 17 výstav; jedna byla zahájena r. 2018, tři pokračovaly do r. 2020. 
Při 11 výstavách byly využity exponáty muzea. 10 vernisáží se zúčastnilo 616 návštěvníků. 
Za rok navštívilo muzejní expozice 4 725 osob, z toho 737 v programech pro školy a seniory. 
Služeb turistického informačního centra využilo 7 594 návštěvníků, z toho 69 zahraničních. 

Základní vstupné do expozic činilo 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné vstupné pro nejvýše 
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4 osoby 60 Kč; školy platily při doprovodném muzejním programu 20 Kč za žáka. Vstupné 
neplatily místní školy, pokud jejich návštěva nebyla doplněna doprovodným muzejním 
programem, hosté vernisáží, Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti, zahájení adventu 
a menších výstav pořádaných v infocentru. 

Tradičně poskytlo muzeum své slavnostní prostory k vyřazení absolventů VOŠ a SZŠ 
MILLS a k předání vysvědčení žákům 9. ročníku ZŠ Kostelní. V muzeu se konalo  
11 svatebních obřadů a bylo uzavřeno 1 registrované partnerství. 

Ředitelem muzea s 12 zaměstnanci (10,6 úvazku) byl Mgr. David Eisner. 
 

Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace 
V Kulturní domě se konalo 15 plesů, 16 koncertů, 14 externích divadelních 

představení, 15 dětských představení, 21 tanečních kurzů, 3 taneční zábavy, 3 baletní 
vystoupení, tradiční soutěž Čelákovická duběnka, zasedání Zastupitelstva města a mnoho 
dalších. Celkem šlo o 181 akcí, jichž se zúčastnilo 29 025 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. 
Klubovny využívala Veselinka, Smíšená organizace zdravotně postižených a senioři 
k cvičení. 

Dramaturgie Kulturního domu pod vedením Mgr. Staňka byla dlouhodobě zaměřena 
na všechny věkové i cílové skupiny zájemců o kulturní pořady. Hráli zde Oskar Petr  
a Marsyas Band, 5P Luboše Pospíšila, Vladimír Mišík a ETC, trio Vladimír Merta, Jan Hrubý 
a Ondřej Fencl, dále Olympic, Nezmaři s křtem Velkého zpěvníku skupiny, Josef Fousek, 
Hana Zagorová s Petrem Rezkem, Pavel Callta. Z divadelních představení jmenujme 
„Vztahy na úrovni“ (Lukáš Vaculík ad., Divadelní společnost Háta), Michala Nesvadbu, Evu 
Holubovou a Bohumila Klepla ve hře „Zůstane to mezi námi“, hru „Tchyně na zabití“ s Lucií 
Zedníčkovou a Martinem Krausem, „Dva nahatý chlapi“ (Martin Zounar, Roman Vojtek, 
Lucie Benešová a Daniela Šinkorová). Z programů pro děti byla úspěšná Kouzelná školka 
Michala Nesvadby, která se v KD hraje několik let. 

Dramaturgickými novinkami byly Busking fest – festival pouličních umělců  
a hudebníků 22. června a první cestopisná beseda 26. listopadu, na níž herci Pavel Liška, 
Jan Révai a kameraman Hynek Bernard vyprávěli o svém putování po Střední Americe. 

Kulturní dům byl pravidelným organizátorem červnových Setkání na náměstí a 
prázdninového Čelákovického filmového léta. 

Ředitelem Kulturního domu byl Mgr. Tomáš Staněk (příloha č. 34 a, b/19). 
 
Divadelní soubor J. K. Tyl 
Pod režijním vedením toušeňského ochotnické režiséra Ing. Dušana Müllera soubor 

nazkoušel pohádku „Dračí romance“. Pohádku „O princezně Majolence“ soubor sehrál 
v Louňovicích, Dobrovici, Čelákovicích a v Bělé pod Bezdězem. 

Kulturní dům poskytoval souboru sklad kostýmů a kulis a prostor pro zkoušení. 
Vedoucím souboru 10 herců byl Pavel Wieser. 

 
 

SPORT 
 
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace 
Organizace spravovala Městský bazén, víceúčelové hřiště s umělým povrchem  

u Městského bazénu, minihřiště UEFA (20 x 40 m, umělá tráva), tribunu a hlavní travnatou 
plochu, Sportovní halu Vikomt (36 x 18 m), 6 dětských a 5 sportovních hřišť a 2 workoutová 
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sportoviště. Na Městském stadionu bylo otevřeno WC pro veřejnost z jižního boku tribuny 
se vstupem za 5 Kč a zřízeno osvětlení na tribuně umožňující bezpečný trénink v prostoru 
před tribunou. 

Městský bazén nabízel kurzy plavání dětí do 4 let, pro děti od 5 do 15 let a pro 
dospělé. Pro veřejnost byl otevřen denně kromě čtvrtka celkem 38 hodin týdně. Vstupné 
činilo např. pro dospělého 69 Kč/hod., pro děti do 15 let a důchodce 59 Kč/hod., 
permanentka na 20 vstupů pro dospělého stála 1 000 Kč a rodinné vstupné pro 2 dospělé 
a 2 děti do 15 let 200 Kč/hod. (ceny se od r. 2016 nezměnily). 

Organizace uspořádala 6 pětidenních příměstských sportovně-plaveckých táborů pro 
děti od 6 do 15 let s všeobecnou sportovní průpravou, plaváním, vodním pólem a míčovými 
hrami za 2 500 Kč.  

Ředitelem příspěvkové organizace byl Ing. Petr Bambas. 
 

Členská základna některých sportovních subjektů k 31. 12. 2019: 
 do 19 let dospělí Celkem 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 47 82 129 
Basketbal Čelákovice, spolek 84 15 99 
SK OCR Čelákovice, z. s. 65 253 318 
Kulturistický spolek Čelákovice 20 61 81 
Orienťáček Sedlčánky, z. s. 20 6 26 
Orka florbal, z. s. 367 81 448 
Patriot Čelákovice, spolek 269 85 354 
SK karate Dragon Čelákovice, z. s. 194 11 205 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 141 132 273 
SPORTICUS Orienteering, z. s. 37 43 80 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. 443 202 645 

Aerobic Studio 9 1 10 
Atletika 254 13 267 
Box 10 8 18 
Kopaná 61 22 83 
Nohejbal 26 10 36 
Volnočasový a rekreační sport 2 60 62 
Stolní tenis 32 29 61 
Šachy 47 13 60 
Turistika 2 46 48 

Sportovní akademie, z. s. 191 1 192 
Tenisový klub Čelákovice, spolek 133 104 237 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 91 100 191 

 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
V celkovém pořadí v rámci Mistrovství ČR motorových člunů Formula Future byl 

Marek Brzobohatý první v kategorii Delfín (6–7 let), Jan Sotona první a Viktorie Pařezová 
třetí v kategorii M1 (8–9 let) a Ondřej Jetel druhý v kategorii M 5 (16–18 let). 

Na Mistrovství světa a Evropy konaném v Sankt Petěrburgu (Ruská federace)  
30. července – 4. srpna byli nominováni 4 čelákovičtí závodníci – M. Brzobohatý,  
V. Pařezová, J. Sotona a O. Jetel. M. Brzobohatý vybojoval v obou mistrovstvích shodně  
4. místo. 

Na závodech dospělých bodoval Michal Marvánek vítězstvím na Cílové plavbě  
7 v Čelákovicích 27. července. 
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Vodácká družstva byla úspěšná v hlavním závodě vodáckého víceboje, Českém 
poháru. Víceboj zahrnoval sjezd, slalom, sprint na vodě, střelbu ze vzduchovky a plavání. 
Mladší žáci zvítězili, druhá místa si odnesli juniorky i junioři. Na Mistrovství ČR, které klub 
pořádal 7.–9. června, byli mladší žáci druzí, starší žáci a juniorky třetí. 

Předsedkyní klubu byla Veronika Pařezová. 
 
Basketbal Čelákovice, spolek 
Tým „Pandy“, vedený bývalou reprezentantkou ČR Michaelou Uhrovou, se stal 

mistrem ČR v kategorii U 11 MIX (hoši i dívky do 11 let) vítězstvím nad BŠ Tygři Praha 65:62. 
Nejlepší hráčkou turnaje ve Žďáru nad Sázavou byla vyhlášena čelákovická Aneta 
Bohuslavová. Družstvo dívek U 12 získalo 3. místo v krajské soutěži a ženy 2. místo ve 
Středočeské lize žen. 

Předsedkyní spolku byla Michaela Uhrová. 
 
Kulturistický spolek Čelákovice 
Spolek s 81 členy, z toho 20 mladými do 19 let, provozoval posilovnu v domě  

U Frigosů v Kostelní ul. Letos koupil 2 nové posilovací stroje. Rekreační posilovna 
nepořádala žádné soutěže. 

Statutárním orgánem byl výbor.  
 
Spolek míčových kouzelníků 
Spolek připravil program pro Den dětí. Uspořádal na volejbalových kurtech Na 

Nábřeží nohejbalový turnaj trojic s 22 týmy, beachvolejbalový turnaj s 20 čtyřčlennými týmy 
a nohejbalový turnaj dvojic s 24 páry. 

Předsedou spolku s 21 členy byl Daniel Nejman. 
 
SK OCR Čelákovice, z. s. (do 8. ledna Czela Obstacle Team, z. s.) 
Spolek sdružující zájemce nejen o extrémní překážkové závody, ale i o běh a jógu 

měl své tréninkové hřiště na Městském stadionu. Závodníci běželi na 24 překážkových 
závodech. Na 9 závodech stál tým „na bedně“; zlato získal mezi 123 týmy na Spartan Winter 
Vratislavice Sprint. Z individuálních výsledků bylo cenné zlato Moniky Maláčové v Běhu pro 
hospic, 3. místo Hany Prokešové (ženy nad 40 let) v závodě Spartan Krynica Sprint  
a 1. místo Adély Tuhovčákové v dětské kategorii na Predator Race Winter Weekend.  

Předsedou spolku byl Jan Pfeffer. 
 
Orka florbal, z. s. 
V základní skupině Národní florbalové ligy, třetí nejvyšší soutěži, skončili muži A 

druzí. Ve finále podlehli vítězi základní části Jaroměři 1:3 na zápasy. O postup do první ligy 
bojovali v baráži se Z. F. K. AQM Petrovice, ale prohráli 1:3. Junioři získali 4. místo  
v 3. juniorské lize a dorostenci 9. místo v 2. dorostenecké lize. Klub dále vedl 8 družstev od 
starších žáků po dětskou přípravku. 

Na turnaji NISA OPEN v Liberci se starší žáci a dorostenci dostali do osmifinále. 
Předsedou spolku byl Michal Novotný.  
 
Orienťáček Sedlčánky, z. s. 
Prvním rokem působící spolek, jediný pro Sedlčánky a Císařskou Kuchyni, vedl děti 

v obecné sportovní průpravě, cvičil orientaci v terénu a práci s mapou, pořádal závody 
v intravilánu Sedlčánek (viz zápis za červen). V nesoutěžních kategoriích „Příchozí“ a „Děti 
s rodiči“ se členové účastnili 2 oblastních závodů. 

Předsedkyní spolku byla Vladislava Kuncová. 
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Patriot Čelákovice, spolek 
Spolek měl badmintonový a plavecký oddíl; plavci se zúčastnili 4 závodů v krajské 

základní soutěži žactva.  
Předsedou výkonného výboru byl Tomáš Klíma. 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
Klub vyučoval karate v tvrdém a dynamickém pojetí stylu shotokan. 
Na Mistrovství světa v karate v Bratislavě získal ve stylu kata tým kadetů 14–15 let 

Brejcha-Lippert-Smutný 2. místo stejně jako kata tým kadetek Brejchová-Mihalčatinová-
Fidlerová. V individuálních kategoriích získal stříbro Štěpán Svoboda (kata) a juniorka Linda 
Skalová bronz (kumite). Na Mistrovství světa asociace Shokotan karate-do of United 
Nations se mistry světa v kategoriích kadetů stali Daniel a Denisa Brejchovi.  

Na Mistrovství Evropy pořadané federací WUKF v Dánsku získal Daniel Brejcha 
mistrovský titul v kategorii kata a Michal Nosek v kategorii kata tělesně postižených. 

Celoroční statistika hovoří o účasti na 17 národních a mezinárodních soutěžích  
a o zisku 215 medailí, z toho 86 zlatých, 56 stříbrných a 73 bronzových. 

 
Soutěž Pořadí Počet medailí 
Mistrovství světa 1. 2 
 2. 5 
 3. 2 
Mistrovství Evropy 1. 4 
 2. 1 
 3. 5 
Mistrovství ČR 1. 16 
 2. 11 
 3. 16 

 
Předsedou klubu byl Martin Brejcha. 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 
V sezoně 2018/2019 skončil A-tým trenéra Radka Skuhravého na 7. místě ve 

Středočeské I. A třídě s 44 body a se skóre 62:44. Nejvýkonnějším střelecem byl Jan 
Kadeřábek s 19 brankami. Starší dorost vybojoval s trenérem Petrem Kujalem 2. místo ve 
Středočeské I. A třídě a postup do krajského přeboru. Starší žáci trenéra Radka Skuhravého 
skončili desátí v krajském přeboru, skupině B, a mladší žáci s trenérem Tomášem Gažim 
byli čtvrtí v krajském přeboru, skupině B. 

Předsedou klubu byl PhDr. Václav Tichý. 
 
SPORTICUS Orienteering, z. s. 
Spolek vedl tréninky dětí v orientačním běhu. Dospělí členové závodili v orientačním 

běhu, orientačních závodech na horských kolech (MTBO) a v lyžařském orientačním běhu. 
8 závodníků dosáhlo úspěchů v národních i evropských soutěžích. Z nejúspěšnějších 
jmenujme Martina Štěňhu (Mistrovství světa v MTBO masters, kategorie M 40, zlatá, 
stříbrná a bronzová mediale) a Ivu Mědílkovou (Mistrovství světa v MTBO masters, 
kategorie W 45, stříbro a bronz). 

Předsedou spolku byl Miroslav Kalina. 
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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 s Annou Špitálskou 4. místem na Mistrovství světa v říjnu v Leidenu 
v Nizozemí v dospělé kategorii dua. 

V kategorii dívek 11–13 let byla úspěšná Jana Vavřičková. 
Předsedkyní spolku byla Vlaďka Barešová.  
 
Sportovně střelecký klub Čelákovice, z. s. 
Na Nový rok byla tradičně zahájena nová sezona výstřelem do repliky historického 

terče. 
Od dubna do listopadu probíhala klubová soutěž ve střelbě malorážovou  

a velkorážovou pistolí, v níž první tři místa získali Ing. Pavel Dadák, Zdeněk Schütz a Petr 
Vojtíšek. Konaly se tradiční klubové závody, a to v květnu Memoriál Mirka Henyše a v říjnu 
Říjnová blýskavice, v níž se střílí z malorážové pistole a velkorážové pušky na 50 m  
v kombinaci mířené a rychlé střelby. Na republikových soutěžích se s velmi dobrými výsledky 
umisťovali Ing. Pavel Dadák, Dr. Jiří Novotný, Dr. Pavel Jireš a Otakar Dadák. 

Střelnici využíval dětský střelecký kroužek MDDM a různé útvary Policie ČR. 
Předsedou klubu s 46 členy (věkový průměr 53 let) byl do srpna Ing. Pavel Dadák, 

poté Pavel Burian (příloha č. 35/19). 
 

TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
Předsedou jednoty byl Ing. Jaroslav Ryneš. 
 
Oddíl atletiky 
Nadějný Martin Buchta vybojoval na krajském přeboru mladších žáků ve vícebojích 

3 zlaté a na Mistrovství ČR ve Zlíně byl pátý. Na Hrách IX. letní olympiády dětí a mádeže  
v Libereckém kraji, jež se konají ob rok, vybojoval 4. místo ve finále na 60 m překážek. 

Na krajském přeboru v přespolním běhu byl Petr Špitálský třetí, Šimon Luhan druhý. 
Petr Luhan vyhrál v kategorii veteránů a v celkovém žebříčku mužů získal 3. místo. 
Závodníkům předaly medaile mistryně světa Jarmila Kratochvílová a Ludmila Formanová. 

V dospělých kategoriích se v krajském přeboru družstev B umístili muži na čtvrtém  
a ženy na druhém místě. 

Oddíl atletiky byl jako jediný ve Středočeském kraji vybrán k účasti v projektu 
Pohybová gramotnost – atletika pro celou rodinu připraveném Českým atletickým svazem. 
17. května soutěžilo na Městském stadionu 45 rodinných párů (rodič + dítě) ve  
4 disciplínách. Nesoutěžní části se účastnila běžkyně Denisa Rosolová. 

 
Oddíl boxu 
Členové upravili šatny po SK Čelákovice na Městském stadionu na posilovnu. 

Úspěšnými boxery byli Ondřej Prkna a Martin Pic. 
 
Oddíl nohejbalu 
A-tým mužů trénovaný Michalem Douckem (trénuje také juniorskou reprezentaci ČR) 

obsadil v extralize 5. místo. B-tým získal 2. místo v krajském přeboru a postoupil do II. ligy, 
dorostenci obsadili 5. místo ve své lize. Ženy získaly v 1. lize 6. místo. 

Michal Kolenský zvítězil v mužské kategorii na Mistrovství ČR jednotlivců  
v Čelákovicích. K dalším individuálním úpěchům patřilo 1. místo Daniela Matury na 
Mistroství světa juniorů a 1. místo trojice Tomáš Löffelmann, Filip Seidl a Daniel Matura  
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na Mistrovství ČR dorostu. 
Předsedou oddílu byl Martin Spilka. 
 
Oddíl turistiky 
Oddíl organizoval místní pochody Tříkrálový pochod a Jarní přírodou. 
V 35 sobotách se členové vydávali nejen na tradiční pochody, ale i na nové, např. na 

„S trilobitem zimou nezimou“, „Hrabalovu stezku“ a „Po stopách slavných“ (věnován  
Fr. Nepilovi). Společnou týdenní dovolenou strávilo 29 členů v Třebíči, odkud vyráželi do 
Jaroměřic nad Rokytnou, Náměště nad Oslavou nebo Kralic nad Oslavou. 

Oddíl měl 49 členů, z toho 35 žen; 45 členů bylo seniory. Předsedou oddílu byl 
František Musílek (příloha č. 36/19). 

 
Oddíl stolního tenisu 
Muži A porazili Sokol Kutná Hora A ve dvou finálových utkáních a postoupili do 

krajského přeboru 1, ale hráli v krajské soutěži 2. třídy, skupině D. 
Patrik Martinec se stal nejlepším hráčem okresu Praha-východ v kategorii starších 

žáků a Ondřej Čech pátým v kategorii mladších žáků. 
 
Oddíl šachu 
Družstvo A získalo 2. místo mezi 12 týmy krajské soutěže družstev, což byl nejlepší 

výsledek od založení šachového klubu. Družstvo B skončilo na 7. příčce 11členné soutěže. 
V krajském přeboru hráčů do 8 let zvítězila Sabina Jeníková. 5 šachistů hrálo na 

Mistrovství ČR mládeže. Poprvé se účastnili finále středočeského krajského přeboru 
družstev mládeže a získali 2. místo. Ve finálovém turnaji krajského přeboru zvítězil 
v kategorii do 10 let Bruno Topenčík, Linda Kubíčková byla třetí, v kategorii do 12 let třetí 
Tomáš Sedmihradský, v kategorii do 14 let druhá Zuzana Jandová.  

Na Turnaji čtyř měst v Pečkách letos zvítězili. 
Na Mistrovství ČR v rapid šachu se kvalifikovali Daniel Kubíček a Karin Nela 

Müllerová. 
V červnovém Mistrovství ČR týmů hráčů do 15 let a turnaji dvojic dětí do 10 let získaly 

oba týmy shodně 20. místo. 
 
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.  
Členové závodili s rádiem řízenými modely v měřítku 1 : 10 a 1 : 5. Větší modely měly 

benzinový motor o objemu 23 cm3, některé i duralové podvozky a hydraulické brzdy. 
Závodilo s nimi asi 10 nadšenců. Menší modely byly poháněny elektromotory, měly pohon 
buď zadní nápravy, nebo obou náprav a byly karosovány jako monoposty F 1 nebo jako 
běžné automobily. 

Nezbytnou součástí života klubu byla péče o závodní dráhu a o řídicí věž, pravidelně 
před začátkem sezony. První sobota sezony byla vyhrazena všem, kteří si chtěli se svým 
modelem zajezdit. V tomto roce uspořádal klub 8 závodních víkendů v kategoriích F 1  
1:10 (vítěz Ing. Miloslav Pfeffer), Hobby EP 1:10 (vítěz Martin Doležán), EP 1:10 (vítěz Viktor 
Halčin) a Open GP 1:5 (vítěz Miloslav Stehlík). 

Předsedou klubu byl Ing. Miloslav Pfeffer (příloha č. 37/19). 
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Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s. 
Pražský klub vedl tréninky zájemců všech věkových kategorií v tělocvičně ZŠ  

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

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

malé tenisty a klubovnu se sociálním zázemím. S využitím dotace města a vlastních 
prostředků klub upravil povrch tréninkové zdi a vybudoval malý kurt pro začátečníky 
s umělou antukou. 

Dospělí získali 3. místo v 1. třídě krajské soutěže, dorostenci 4. místo v 1. třídě 
krajské soutěže, starší žáci 3. místo ve 2. třídě krajské soutěže a mladší žáci 5. místo  
v 1. třídě krajské soutěže. Klub otevřel na podzim opět tenisovou školičku pro 39 zájemců. 

Tradiční 5denní sportovní tábor pro děti a mládež od 6 do 18 let pro více než  
70 zájemců vedli manželé Michelčíkovi a bývalá ligová hráčka Barbora Suková. Historickou 
událostí byl první celostátní turnaj pořádaný klubem v nafukovací hale 14.–16. prosince. 
Zvítězil v něm místní Matyáš Kodera. 

K nejlepším individuálním výsledkům patřilo stříbro Dominika Hozmana na 
Mistrovství ČR starších žáků v Jablonci nad Nisou a bronz ve čtyřhře s Janem Kusým z LTC 
Modřany. Dominik vítězil v celostátních turnajích ve dvouhře a čtyřhře a v žebříčku starších 
žáků byl celkově patnáctý. Nadějí klubu byl Vítek Šuráň, vítěz okresních přeborů mladších 
žáků. 

Předsedou klubu byl Jaroslav Uher. 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
Muži si polepšili a skončili na 5. místě krajského přeboru II, ženy v téže soutěži na  

8. místě, juniorky získaly v krajském přeboru bronz a kadetky 6. místo. 
Český volejbalový svaz pověřil club uspořádáním finálového turnaje Mistrovství ČR 

seniorek (40+) o víkendu 15.–16. června. Titul získaly hráčky Sokola Pardubice. Pořadatelé 
výborně zvládli přípravu kurtů na nedělní část po přívalovém dešti. 

Klub poskytoval svůj areál Na Nábřeží bezplatně 5 místním školám k výuce tělesné 
výchovy. Díky dotaci Středočeského kraje club opravil šatny a tribuny, část dotace města 
Čelákovic byla použita na opravu severní střechy klubové budovy. 

Předsedou klubu byl Ing. Pavel Stuchlík.  
 

Městská sauna 
Saunu provozovala Kylpylä, s. r. o., Kolín. V zimní sezoně od října do března 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 
Za klub závodil čelákovický jachtař Jiří Parůžek ve dvojposádkové třídě Fireball 

s Jakubem Košvicou z TJ Lodní sporty Brno. Poprvé zvítězili v Poháru ČR sestávajícího  
z 6 závodů, 4 z nich vyhráli. Na Mistrovství ČR Na Nových Mlýnech 26.–29. září byli čtvrtí 
z 28 lodí, na Mistrovství Evropy na Lipně 26.–31. května pátí ze 47 lodí. Mistrovství Itálie 
v Piombinu 20.–22. září jim přineslo 2. místo mezi 23 posádkami. 
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POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ 
 
ANO 2011 
V únoru se vedení místní organizace zúčastnilo celostátního sněmu ANO 2011  

a Zastupitelstvo Středočeského kraje zvolilo Ing. Martina Bajera členem svého výboru pro 
tělovýchovu a sport. Červnový místní sněm ANO 2011 navštívila poslankyně hnutí Marcela 
Melková. V srpnu byl Ing. Martin Bajer zvolen členem Rady města. 

Předsedou místní organizace byl Ing. Martin Bajer. 
 
Česká strana sociálně demokratická 
Předsedkyní městské organizace s 15 členy byla RNDr. Veronika Knobová. 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Městská organizace pořádala tradiční akce zachycené v měsíčních zápisech (oslava 

MDŽ, Svátku práce, osvobození aj.). Na konci roku měla 38 členů (4 odešli, 1 se přihlásil 
z Lázní Toušeně). 2 členové MO byli členy okresního výboru, předseda městské organizace 
Vladimír Duník byl členem výkonného výboru okresního výboru (příloha č. 38/19). 

 
Občanská demokratická strana 
Místní sdružení tvořilo na konci roku 19 členů, z toho 6 žen. 
Předsedou Místního sdružení byl Ing. Josef Pátek, starosta města. Zároveň byl 

místopředsedou Oblastního sdružení ODS Praha-východ. Členem kontrolní a revizní 
komise Regionálního sdružení ODS Středočeský kraj byl Jiří Thiele. Členové Místního 
sdružení nezapomínali ani na oddechové aktivity a dvakrát se sešli ve Spring Centru na 
bowlingovém turnaji (příloha č. 39/19). 

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

V Irish Music Pubu v Rybářské ul. přivítala 21. května poslance Karla Schwarzenberga na 
besedě s občany (příloha č. 40/19). Několik členů spoluzaložilo místní buňku spolku Milion 
Chvilek, z. s., Praha 3, a bylo spolupořadateli akcí spolku v Čelákovicích. 

Předsedou městské organizace s 12 členy byl Tomáš Janák (zároveň předseda 
regionální organizace Praha-východ), místopředsedou byl nově zvolen nehvizdský 
zastupitel Tomáš Adamec. 

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

spravedlnosti. 
 
 

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

v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.), v Mochově (filiální kostel sv. Bartoloměje, neděle 8:00 
hod.), Nehvizdech (filiální kostel sv. Václava, neděle 11:00 hod.), Přerově nad Labem (filiální 
kostel sv. Vojtěcha, sobota 17:30 hod.), Semicích, Vykáni (občasné bohoslužby)  
a Vyšehořovicích (filiální kostel sv. Martina, 1. neděle v měsíci v 15:00 hod.). K farnosti 
patřily také obce Horoušany a Káraný. 

Farnost přispívala 3 dětem v projektu Adopce na dálku. Bylo pokřtěno 10 dětí, 17 dětí 
přijalo první svaté přijímání, výuky náboženství se zúčastňovalo 22 dětí. Biřmovány byly  
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2 osoby, oddán 1 pár a provedeny 3 církevní pohřby. Průměrně navštěvovalo bohoslužby 
147 věřících, z toho v Čelákovicích 78. Farníci se setkávali 2x měsíčně ve středu po mši ve 
společenství a 1x měsíčně na farním dnu. 

Při péči o hmotné vybavení byla opravena střecha přerovského kostela za 1 mil. Kč, 
střecha mochovského kostela (zdarma jako dar) a osvětlení nehvizdského kostela (dar). 

Od 1. listopadu 2017 byl administrátorem farnosti ThLic. Sebastian Piotr Kopeć, 
OFMConv. 

 
Církev československá husitská 
Příslušníci náboženské obce se podíleli na ekumenickém životě křesťanských církví 

(Světový den modliteb, Týden modliteb za jednotu křesťanů, Noc kostelů, soutěž ve 
znalostech bible). Kulturní a společenské akce uskutečněné v Husově sboru jsou popsány 
v měsíčních zápisech. 

25. května hostila náboženská obec akci Pražské diecéze „Malování na chodníku“  
s vystoupením Beruška Bandu z Roztok u Prahy. Husův sbor se objevil v publikaci „Sbory 
Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů“. 

Tradiční farní tábor se konal 26.–30. srpna a letos byl určen pro děti předškolního 
věku; každé z 6 dětí mělo svého „pečovatele“. 

V květnu vymalovala firma Tichý a spol., s. r. o., interiér kostela Husova sboru  
a restaurovala reliéf na jižní straně kněžiště a oltář. Reliéf, dílo čelákovického rodáka  
a výtvarníka Jaroslava Zahradníka z r. 1936, ztratil po několika nátěrech bílou barvou svou 
původní plastičnost. Byl mechanicky očištěn, šetrně omyt a zafixován. Restaurátor Pavel 
Rybka upravil povrch reliéfu a jeho stínování tak, aby reliéf působil plasticky při denním  
i umělém osvětlení. Oltář ze silikátových materiálů byl zbaven pozdějších příkras, očištěn  
a jeho vrchní deska z umělého kamene byla opravena a vyleštěna. 

Budova sboru se stala dvakrát cílem zlodějů – v lednu byl pachatel vypátrán, 
v červenci po vyloupení jedné a odcizení druhé pokladničky nikoli. 

Náboženská obec sdružovala 147 dospělých a 20 mladých do 19 let. Farářkou sboru 
byla Ing. Miroslava Poloprutská, DiS., pastorační asistentkou Mgr. Anna Radová, DiS., 
předsedkyní rady starších Libuše Bartošová. Náboženská obec poskytovala Pohřební 
službě Ottl prostory Husova sboru k občanským pohřbům (příloha č. 41/19). 

 
Církev bratrská 
V novém kostele v Masarykově ul. č. p. 2083, otevřeném v říjnu 2018, probíhaly 

dokončovací práce: Vybavení kuchyně a dalších prostor nábytkem, instalace venkovních 
rolet, úprava terénu vč. závlahy trávníku. Finanční náklady se vyšplhaly k 35 mil. Kč včetně 
koupě pozemku, ale dařilo se je splácet díky finanční obětavosti členů a bezúročným 
půjčkám. V novém kostele se konaly přednášky, výtvarné kurzy Imagine vedené Hannah 
Brown, nácvik izraelských tanců, kurzy angličtiny, výtvarné výstavy, koncerty, konference  
a setkání čelákovických seniorů. Budovu využíval také sbor Českobratrské církve 
evangelické v Lysé nad Labem pro čelákovické věřící. V baptisteriu se 9. června uskutečnil 
první křest; pokřtěna byla dívka Víťa S. 

Ve staré modlitebně ve Vašátkově ul. č. p. 288 se sbor sešel naposledy 28. března. 
Budova byla rekonstruována a prodána mladé rodině k trvalému bydlení. Částka získaná 
z prodeje pomohla se splácením nákladů na nový kostel.  

Nedělních bohoslužeb se „slovíčkem pro děti“ se účastnilo průměrně 65 osob. 
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 
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skupina seniorek. Ve čtvrtek večer se scházela mládež, v pátek dorost. Pokud na určitý 
měsíc připadlo 5 nedělí, konal se 5. neděli po nedělní bohoslužbě tzv. sborový den zahrnující 
společný oběd a další program. Pracovala skupina dobrovolníků pro pomoc potřebným. 

Sbor přijal 7 nových členů, většinou studentů. Jejich křest se odehrál ponořením do 
řeky Labe. 

Marshall Todd Brown vedl 3x ročně biblické vyučování pastorů v Keni a Etiopii. 
Po roční přestávce se uskutečnil English Camp v konferenčním centru Immanuel  

u Hlinska s lektory z Oregonu a Floridy. 
Sbor měl 66 členů, administrátorem sboru byl Marshall Todd Brown, místopředsedou 

staršovstva Marek Kořínek. 
 

 
DALŠÍ ORGANIZACE 

 
Osadní výbor Sedlčánky 
Akce připravené osadním výborem jsou popsány v měsíčních zápisech (masopust, 

čarodějnice, dětský den, Vzpomínka na prázdniny, lampionový průvod, rozsvícení 
vánočního stromu, setkání se seniory v restauraci Na Vošverku). 

Předsedou 13členného výboru byl Petr Kabát (příloha č. 42/19). 
 
Osadní výbor Záluží 
Výbor připravil setkání žen, pálení čarodějnic, dětský den, zábavní odpoledne pro 

děti při ukončení léta, mikulášskou nadílku, rozsvícení vánočního stromu a karetní turnaj ve 
hře Prší. Požadoval instalaci úsekového měření rychlosti vozidel kvůli častému překračování 
nejvyšší povolené rychlosti, řešil časté poruchy veřejného osvětlení a přítok znečištěných 
odpadních vod z Nehvizd do rybníka jako dočišťovací nádrže.  

Předsedou 5členného výboru byl Roman Přívozník. 
 
Spolek Dělnické domky 
Spolek dlouhodobě usiloval o zlepšení úrovně bydlení obyvatel tzv. dělnických domků 

č. p. 292–299 v Křižíkově ul. u Kovohutí. V r. 2019 bylo vydáno jak územní rozhodnutí ke 
stavbě kanalizace a vodovodu, tak stavební povolení. 

V říjnu podal spolek další návrh na změnu územního plánu s konkrétním požadavkem 
na opravu chyby v grafické části plánu. 

Výsledky rozboru půdy doručené v listopadu konstatovaly zamoření půdy zinkem  
a mědí. 

V prosinci byli obyvatelé informováni, že Rada města trvá na zvýšení ceny za nájem 
pozemků z 9 Kč/m2/rok na 60 Kč/m2/rok. 

Předsedkyní spolku byla Bc. Andrea Pencová, DiS. 
 
Mateřské centrum Čelákovice, z. s. 
Působilo v zadním traktu Obecního domu, kde provozovalo volnou hernu  

2 dopoledne v týdnu pro všechny příchozí, hudební kurzy Yamaha, pondělní cvičení pro 
nejmenší, 2 dopoledne v týdnu miniškolku, krátkodobé hlídání 8–12 dětí. Tradicí se staly 
jarní a podzimní bazar dětského oblečení, podzimní lampionový průvod městem a jarní  
a podzimní závody dětí na odstrkovadlech v Sadech 17. listopadu. Mateřské centrum se 
zapojilo do kampaně Sítě mateřských center „Kořeny a křídla“. 

Radu sdružení tvořily Monika Žatečková, Martina Vlčková a Jana Krejčí. 
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Rodinné centrum Routa, z. s. 
Routa organizovala různorodé programy pro veřejnost: kluby, přednášky, semináře,  

3 tříměsíční plavecké kurzy pro 180 dětí, kurzy němčiny, kurzy angličtiny s rodilým mluvčím 
pro děti od 3 do 14 let a v mateřských školách J. A. Komenského 1586 a v Rumunské ul. 
(celkem pro 120 dětí), pracovalo Taneční studio Routa pro nejmenší (85 dětí od 3 do10 let). 

Klub náhradních rodin poskytoval služby pěstounským a osvojitelským rodinám, 
poradenství a vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče. Novinkou byl Job klub Routa, 
motivačně-vzdělávací cyklus pro ženy před vstupem na pracovní trh. 

Routa uskutečnila projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost 
„Komunitní centrum Routa“, jenž zahrnoval komunitní sociální práci pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. 

V rámci projektu „Routa dětem“ pokračovala činnost Dětského klubu v Rybářské  
ul. č. p. 166 pro 30 dětí z 1. stupně ZŠ. Byl otevřen od 12:00 do 19:00 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. K 31. lednu byl ukončen projekt „ReStartuj 
kariéru s Routou!“. 

Významnou aktivitou byla sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi financovaná 
Středočeským krajem a městy Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Lysá nad 
Labem. 

Routa uspořádala dva pobytové tábory bez rodičů pro 85 dětí, týdenní pobyt pro  
20 rodin s dětmi a 13 příměstských táborů celkem pro 230 dětí. 

Novinkou v programu byla od října příprava žáků 9. ročníku ZŠ k přijímacím 
zkouškám na střední školy z českého jazyka a z matematiky. 

Předsedkyní spolku se 7 členy byla Mgr. Vratislava Tomášková (příloha č. 43/19). 
 
Respondeo, z. s. 
Nymburská nestátní nezisková organizace poskytovala služby lidem ve složité životní 

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

V r. 2019 poskytla Občanská poradna pomoc 32 klientům (z toho 22 ženám) při 32 
konzultacích, další 8 klientů z Čelákovic navštívilo jiné pobočky. 59,4 % tazatelů bylo 
starších 50 let, 40,6 % starších 70 let. Z celkového počtu 82 dotazů se největší počet týkal 
dědění a darování (21,9 %), zadlužování (18,2 %), rodiny a mezilidských vztahů (rovněž 
18,2 %). 

Meziročně stoupl počet dotazů týkajících se zadlužování a stoupl také počet klientů 
seniorů (příloha č. 44/19). 

 
Smíšená organizace zdravotně postižených, z. s. 
Členy spolku bylo 228 občanů, z toho 181 žen. K tělesně postiženým patřilo 101, 

vnitřně postiženým 92, zrakově 16 a sluchově 19 členů. 
Přihlásilo se 7 nových členů, 8 členů zemřelo. 39 členů mělo průkazku ZTP, 8 členů 

průkazku ZTP/P. Podle věku patřilo nejvíce členů do kategorie 70–79 let (70), 1 člen byl 
mladší 30 let. 156 členů bylo místních, další žili v 12 městech a obcích, nejvíce 
v Nehvizdech, Vyšehořovicích a Lázních Toušeni. 

Spolek připravil 2 oblíbené zájezdy do Polska, výlety do trojského zámku a Botanické 
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zahrady v Praze a na zámek Hrádek u Nechanic a do Třebechovic pod Orebem. Tradiční 
návštěvy divadel směřovaly letos do hornopočernického divadla a do Divadla pod 
Palmovkou.  

Obecní úřady v Mochově a ve Vyšehořovicích a Úřady městysů Lázně Toušeň  
a Nehvizdy poskytly spolku dotaci. 7 firem poskytlo spolku materiální pomoc. 

V sobotu byly pro členy spolku vyhrazeny hodiny plavání a rehabilitace v Městském 
bazénu. 

Předsedou výboru byl Jaroslav Smolík (příloha č. 45/19). 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s. 
Středisko mělo 5 oddílů: světlušky (dívky 6–10 let), vlčata (hoši 6–10 let), skautky 

(dívky 11–15 let), skauti (hoši 11–15 let) a starší, celkem 93 mladých do 19 let a 30 
dospělých. 

Vedle pravidelných týdenních oddílových schůzek pořádali skauti výlety a výpravy  
a 2 letní tábory: První v údolí potoka Mastník u obce Osečany pro mladší na vypůjčeném 
tábořišti, starší skauti postavili kompletní tábor na zelené louce u říčky Trnávky v Červené 
Řečici u Pelhřimova.  

Opět se uskutečnil zimní přechod Brd z Mníšku do Řevnic, Lasičky putovaly přes 
Nízké Tatry. Kratší výlety směřovaly do např. Kostelce nad Orlicí, Ostré a Letohradu.  

22. února proběhl Den sesterství (zvaný také Den zamyšlení) s aktivitami na téma 
„vůdcovství“. Roveři se zapojili do dobrovolnického projektu Missing maps mapujícího 
oblasti v rozvojových zemích jako podklad k zprostředkování pomoci obyvatelům. 

Na tradiční dubnové akci ALKO v Pardubicích přivezli skauti 127,5 kg hliníku. 
Získávali ho celý rok především z potravinářských obalů za přispění veřejnosti. 

Dvě skautky, Vanda Kšánová a Zuzana Kyselová, se od 22. července do 2. srpna 
zúčastnily 24. Světového skautského jamboree v Západní Virginii (USA).  

22. prosince rozdali skauti Betlémské světlo 150 rodinám a ozdobili vánoční stromek 
potravou pro lesní zvěř.  

V čele střediskové rady byl vůdce střediska Jaroslav Rada, DiS. 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 
Členové sboru a jednotky vykonali 9x dohled nad pořádkem a bezpečností při 

veřejných akcích a přijali 2 dětské exkurze v hasičské zbrojnici. 
11.–12. května se na Městském stadionu konalo okresní kolo hry Plamen. Naše  

2 družstva mladších získala 8. a 9. místo, starší 6. místo. Mladší žáci byli druzí na ZPV ve 
Škvorci. 

Smíšené družstvo dospělých obsadilo 18. května v soutěži O staroboleslavský pohár 
7. místo, na soutěži dospělých na Městském stadionu 25. května získaly starší ženy 2. místo 
v požárním útoku. 

26. května zvítězily dorostenky Zuzana a Michaela Vyskočilovy ve svých kategoriích 
v okresním kole soutěže dorostu a v krajském kole v Mladé Boleslavi obsadily 4. (Zuzana) 
a 8. místo. Své kvality potvrdily i v Závodě požárnické všestrannosti 5. října ve Škvorci, kdy 
v dešti a v bahně vybojovaly stříbro a bronz. 

Srpnový dětský hasičský tábor se podruhé konal v Knesplíkově u Litoměřic. 
Z každé 200korunové vstupenky na Hasičský ples 19. ledna předali hasiči 20 Kč jako 

pomoc hasičce Míše z Dolní Studénky, jež při nočním požárním útoku utrpěla těžké zranění 
očí. Kromě šeku na 23 003 Kč dostala kosmetický balíček a dres s podpisem Jaromíra 
Jágra. 

Na konci roku měl sbor 123 členů, z toho 44 mladých do 19 let.  
Starostou sboru byl Miloš Fridrich. 
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Klub přátel Jana Zacha, z. s. 
Spolek organizačně a finančně zajišťoval veřejná vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha 

Čelákovice, 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. 

Klub vydal sborník „Lidové písně a říkadla z Polabí“ s ilustracemi Jolany Fenclové  
a písněmi upravenými Bohumírem Hanžlíkem. Prodejní cena byla 100 Kč.  

Předsedkyní sdružení s 5 členy byla Milena Nespalová, jednatelem sdružení byl 
Pavel Lhoták. 

 
Spolek pro varhanní hudbu 
Spolupořádal varhanní koncerty v Čelákovicích, jeho předsedkyní byla MUDr. 

Michaela Petišková. 
 

Spolek přátel čelákovického muzea 
Spolek připravil 7 akcí pro veřejnost v prostorách Městského muzea (2 přednášky,  

1 pořad slova a hudby a 4 koncety) pro 305 posluchačů se stále zachovávaným vstupným 
50 Kč. Kromě příspěvku města obdržel spolek 6 400 Kč od dárců.  

Spolek měl 45 členů, z toho 37 místních, dále např. z Prahy, Mochova, Lázní 
Toušeně, Poděbrad a Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. 

Spolek ukončil k 10. prosinci po více než 15 letech svou činnost dobrovolným 
rozpuštěním, protože za odcházející vedení spolku se nenašla náhrada. Následovalo 
období úřední likvidace spolku. Ozvučovací aparatura a zbylé finanční prostředky ve výši 
23 782 Kč byly předány jako dar Městskému muzeu. 

Funkcionáři spolku vykonali v kulturní sféře úctyhodné množství práce: V muzeu 
vystoupilo přes 50 hudebníků, herců, novinářů, spisovatelů, hrálo – i opakovaně – asi 10 
hudebních těles. Spolek pořádal komentované procházky Prahou, reprezentoval město  
a muzeum na knižních veletrzích v Lysé nad Labem, pořádal letní pouťové oslavy. Celkový 
počet akcí dosáhl téměř čísla 200.  

V čele 7členné správní rady stál předseda Petr Polnický (příloha č. 46 a, b, c/19). 
 
Okrašlovací spolek čelákovický 
Spolek pečoval pátým rokem o postupně dosazovanou alej stromů v Krátké Linvě. 

Letos dosadil 6 jeřábů břeků a spolu se skauty 20 dubů cerů, 3 jabloně a 1 hrušeň; pečoval 
o prostředí aleje včetně sekání trávy a úklidu odpadků. 

Spolek se snažil zachránit několik starých stromů v Čelákovicích před smýcením, 
uspěl v případě jedle bělokoré v Jiřině. V lednu podal 2 připomínky k územnímu plánu města 
Čelákovic. Spolu s toušeňským okrašlovacím spolkem podal návrh Ministerstvu kultury na 
vyhlášení základů raně novověkého mostu u Lázní Toušeně za kulturní památku. 

P. Petřík vysvětloval dětem základy botaniky na přírodovědeckém táboře, mapoval 
flóru v národní přírodní rezervaci Hrabanovská černava u Lysé nad Labem a v pevnosti 
Terezín. 

Spolek s 13 členy byl členem Místní akční skupiny Střední Polabí, jeho předsedou 
byl 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. 
Do pokračujícího projektu „Nejsme sami“ vstoupilo dalších 5 dobrovolníků, kteří od  



51 
 

r. 2008 pomáhali asi 50 pozůstalým rodičům a rodinám. V projektu „Barevný anděl“ přispěl 
spolek k proměně 4 sourozeneckých pokojů. Spolek pořádal rekondiční pobyty, 
svépomocná setkání, divadelní představení, benefiční akce a kurzy. 

Pokračoval projekt „Vědomý zármutek“ hrazený z evropských fondů pro novou 
skupinu 12 pozůstalých rodin. 

Předsedkyní spolku s 142 členy byla Martina Hráská. 
 
Opři se, z. s. 
Spolek pomáhal při sociální integraci dětem a mladistvým z dětských domovů 

z Pyšel, Krnska, Nového Strašecí a nově z Unhoště. Pořádal pro ně lyžařské, vodácké, 
turistické akce, tábory, poznávací víkendy ad. Tradicí se staly dobrovolnické pracovní 
víkendy a tábory na hradě Hauenštejně u Stráže nad Ohří. Na setkáních se navazovaly 
vztahy mezi dětmi a dalšími účastníky akcí, které vedly k návštěvám rodin v rámci 
hostitelské péče.  

Předsedou spolku s 14 členy byl Mgr. Petr Matyáš. 
 
czela.net, z. s. 
Spolek spravoval metropolitní počítačovou síť v Čelákovicích a okolí a uživatelům 

poskytoval internetové připojení za nezměněných 350 Kč měsíčně. V oboru konektivity 
pokračoval spolek v posilování síťové infrastruktury a pokládání optických kabelů. Byly 
posilovány páteřní prvky na rychlost 10 Gbit, aby každý uživatel připojený kabelem mohl 
využít naplno 1Gbit přípojku. 

Členové spolku vedli zdarma počítačové kurzy pro seniory v budově ZŠ  
J. A. Komenského 414, scházeli se na akcích jako czela.fest, czela.kýta v prostorách bývalé 
restaurace U Najmanů a využívali možnosti zaplavat si v Městském bazénu nebo si zahrát 
tenis na kurtech TK Čelákovice. 

Na konci roku měl spolek přes 1 400 členů a radu se 4 členy: Matějem Cyrínem, 
Romanem Effenbergem, Alešem Kužílkem a Dominikem Vondráčkem. 
 

Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice 
Výstavy drobného zvířectva jsou popsány v měsíčních zápisech. Chovatelé 

uspořádali 11 akva-tera burz s chovatelskou poradnou, zúčastnili se okresní výstavy 
v Úvalech. 

Předsedou základní organizace s 15 členy, z toho 2 mladými do 19 let, byl Petr 
Slovák. 

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

rituály odemykání a zamykání lesa: První se odehrál 13. dubna putováním z Dvorců přes 
Karlov, Byšičky kolem tůní k Labi a podél řeky do Čelákovic za účasti 36 houbařů a 3 psů 
nejen z Čelákovic, ale i z Poděbrad a z Prahy. Přes panující sucho byly nalezeny plodnice 
18 druhů hub, z nichž cenné byly řasnatka vosková, ohňovec borový a opeňka měnlivá.  
28. prosince putovalo 55 houbařů (a 2 psi) při zamykání lesa z Otradovic Císařskými lesy 
k eremitáži sv. Václava a přes Lipovku a Grado domů. Houbaři zaznamenali 67 druhů hub, 
z vzácnějších např. hvězdovku trojitou a hlíveček štětinatý. Dominoval „prvonález“ velmi 
vzácné palečky Winterhoffovy. 

Členové spolku popularizovali čelákovickou mykologii v pořadech TV NOVA, TV 
SEZNAM a TV BLESK. Každý týden se otvírala houbařská poradna doplněná podle 
vegetační situace výstavkou aktuálně rostoucích hub v okolí města, ale i v parcích, sadech 
a zahradách. 
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15. října přednášela Tereza Tejklová z mykologického oddělení Muzea východních 
Čech v Hradci Králové na téma Méně známé jedlé houby. 

Předsedou spolku se 78 členy, z toho 6 mladými do 19 let, byl Dr. Vladimír Štibinger. 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice 
Organizace měla 748 členů, z toho 79 mladých do 19 let. Hospodařila na 11km úseku 

Labe od Přerova nad Labem po Grado a na 9 tůních. Plocha těchto vod činila 89 ha, z toho 
na Labi 55 ha. Smluvně zajišťovala ostrahu revíru Dvorce pro Středočeský územní svaz 
ČRS. 12členná rybářská stráž zjistila při asi 2 000 kontrolách 45 přestupků proti rybářskému 
řádu, s Městskou policií Čelákovice zkontrolovala při 20 celonočních akcích 430 rybářů. 
Rybáři odpracovali 2 600 brigádnických hodin. Organizace zakoupila pick-up Toyota Hilux 
z vlastních prostředků a díky bezúročné půjčce člena organizace. 

Do revíru bylo vysazeno ryb za 601 tis. Kč (včetně příspěvku ČRS), a to do Labe  
mj. 2 700 kg kapra, 45 kg štiky a 13 kg candáta ročka; na Grado 2 200 kg kapra, 50 kg štiky  
a 300 ks pstruha duhového. Do ostatních tůní směřovalo 3 600 kg kapra, 45 kg štiky  
a 125 kg amura. 

V Labi bylo uloveno 4 301 ks v hmotnosti 5 967,3 kg, na Gradě 782 ks v hmotnosti 
2 058,3 kg, na tůních 2 221 ks o hmotnosti 5 967,3 kg. Z Grada pocházejí záznamy  
o rekordních úlovcích: štika 86 cm, 5 kg (Pavel Fabík), candát 74 cm, 8,2 kg (Tomáš Kubík), 
amur 90 cm, 8 kg (Jaroslav Knotek) a úhoř 87 cm, 0,8 kg (Jan Štěpán). 

Organizace odhadla, že 67 rybožravých predátorů způsobilo škodu za 4 160 Kč. Šlo 
o kormorána velkého, volavku popelavou a norka amerického. 

Děti z rybářského kroužku se v červenci zúčastnily Mistrovství ČR v rybolovné 
technice (sekce LRU Feeder) v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a tým Kapříků se 
pošesté stal mistrem v kategorii do 15 let. Lukáš Kapusta získal mistrovský titul a Michal 
Zumr byl druhý. V kategorii junior do 18 let byli Kapříci druzí. Na Grand Prix získali kadeti  
1. a 3. místo, junioři 2. místo. Organizace uspořádala 12. ročník rybářských závodů na 
Gradě pro 102 závodníků a dětské rybářské závody na Gradě pro 35 dětí. 

Dětský rybářský kroužek měl 36 členů a tradičně oslavil zakončení školního roku 
rybářským víkendem na Řehačce.  

Předsedou místní organizace byl Jiří Eichler, hospodářem Pavel Jindřich. 
 

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

(únor, duben, září). Členové klubu se zúčastnili mezinárodní výstavy a prodejní burzy 
v Chrudimi u příležitosti akce Zavírání pěstitelské sezony, navštívili sbírky dalších pěstitelů 
v ČR a na Slovensku.  

Předsedou klubu byl Ing. Zdeněk Červinka, místopředseda výboru Společnosti 
českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s., pro Čechy. Klub měl 56 členů, 
nejen místních, ale i z Prahy a širokého regionu středních Čech. 

 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice 
Na konci roku byl ukončen vleklý soudní spor Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových s Římskokatolickou farností Čelákovice o vydání pozemků v osadách  
č. 4 (mezi ul. Jiřinskou, Husovou a železniční tratí) a č. 5 (v Křižíkově ul. u Kovohutí).  
Po odvolání k Vrchnímu a Nejvyššímu soudu rozhodl Nejvyšší soud o platnosti rozsudku 
Městského soudu v Praze z 27. října 2017 a potvrdil vlastnická práva Římskokatolické 
farnosti Čelákovice od 1. ledna 2020. Základní organizace poté uzavřela s farností nájemní 
smlouvy na 6 let. 

24 členů se vypravilo na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích a ani letos nechyběl 
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listopadový společenský večer v Kulturním domě s ukázkou výpěstků a Muzikou v náladě 
Zdeňka Švancara. 

Předsedou základní organizace byl Jaromír Kurka. Organizace měla 221 členů 
hospodařících v 10 osadách na 6,9 ha pozemků v různých formách vlastnictví (v osobním 
vlastnictví, v nájmu od fyzických osob a v nájmu od církevního vlastníka). 

 
20217 AVZO TSČ ČR Čelákovice 
Klub měl 6 členů, kteří vyráběli házecí a vystřelovací modely, větší konstrukční a RC 

modely. 
 
Spolek včelařů Čelákovice 
Účast Spolku na veřejných akcích je zaznamenána v měsíčních zápisech. Včelaři 

chovali 151 včelstev, vytočili asi 2 500 kg medu a vyprodukovali 105 kg včelího vosku. 
Dotace města posloužila ke koupi 69 včelích matek, 35 matek si včelaři vychovali sami. 
Spolek věnoval 20 kg medu dětem v Mateřské škole Rumunská. 

K lepší diagnostice možného napadení včelstev kleštíkem včelím (Varroa destructor) 
nakoupil spolek několik kusů tzv. varroa dna. Šlo o zasíťované dno úlu s výsuvnou 
podložkou, na níž je možno sledovat spad škůdce. 

Předsedou spolku byl Dr. Vladimír Štibinger. 
 
 

PŘÍLOHY 
 
1/19 Brožura „30 let svobody“ 
2/19 Ženy z depozitářů muzea, plakát k výstavě v Městském muzeu 
3/19 Internetová petice za zachování Gymnázia Čelákovice, leden 2019 
4/19 Stanovisko KSČM „Nesouhlasíme se slučováním…“, únor 2019 
5/19 Radní jmenovali novou ředitelkou Městské knihovny Naděždu Pickovou, 
 Zpravodaj města Čelákovic (dále jen ZMČ) 3/2019 
6/19 Čtenář roku 2019, ZMČ 4/2019 
7/19 Novým ředitelem Technických služeb Čelákovice je od 1. dubna Tomáš 

Brázda, ZMČ 4/2019 
8/19 Veselé Velikonoce, plakát, ZMČ 4/2019 
9/19 Den Země 26. 4. 2019, plakát 
10/19 Střední Čechy v době stavovského povstání a české války, pozvánka na 

výstavu 
11/19 Moje adresa: Čelákovice. Josef Khánský, ZMČ 4/2008 
12/19 KSČM 1., 8. a 9. května, pozvánky 
13 a/19 Důstojná oslava 50. výročí založení „nové“ školy, ZMČ 9/2019 
13 b/19 Základní škola J. A. Komenského Čelákovice – pohlednice 
13 c/19 Základní škola J. A. Komenského Čelákovice – informační leták 
14/19 Slavnostní poklep pamětní desky dostavby Kamenky, ZMČ 6/2019 
15/19 Volby do Evropského parlamentu 2019, volební materiály, hlasovací lístky 
16 a/19 Setkání na náměstí VIII, plakát, ZMČ 5/2019 
16 b/19 Osmé setkání na náměstí, ZMČ 7/2019 
17/19 60 let od prvních maturit v Čelákovicích, ZMČ 7/2019 
18 a/19 Sobota 22. 6. v Čelákovicích, plakát, ZMČ 7/2019 
18 b/19 Napříč městem v sobotu 22. června, ZMČ 7/2019 
19/19 Slavia Praha – Dynamo České Budějovice, plakát 
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20/19 Záchranný archeologický výzkum při dostavbě školy v Kostelní ulici,  
ZMČ 10/2019 

21/19 Gymnázium Čelákovice má od 1. srpna novou ředitelku a slaví čtvrtstoletí 
existence, ZMČ 9/19 

22 a/19 Výroční cena města Čelákovic, plakát, ZMČ 10/2019 
22 b/19 Výroční cena města Čelákovic, ZMČ 11/2019 
22 c/19 Jarmila Volfová (*11. ledna 1947), ZMČ 11/2019 
23/19 Seznam osobností, po nichž byly pojmenovány ulice v Čelákovicích 
24/19 Oslavy 30 let svobody v Čelákovicích, ZMČ 12/2019 
25/19 Čelákovice znovu za demokracii, plakát 
26/19 Zahájení adventního času v Čelákovicích, plakát, ZMČ 11/2019 
27/19 Betlém Čelákovic, vánoční vystřihovací omalovánka 
28/19 Pour Féliciter 2020, město Čelákovice 
29/19 První narozené děti v roce 2019, ZMČ 4/2019 
30 a–h/19 Vítání občánků na Městském úřadu, ZMČ 2019 
31/19 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (1. ledna 

2019 – 31. prosince 2019) 
32/19 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace. Činnost v roce 2019 
33/19 Sedlčánská knihovna stojí za návštěvu, ZMČ 7/2019 
34 a/19 Kulturní dům – přehled akcí a návštěvnosti v roce 2019 
34 b/19 Kulturní dům, měsíční programy 
35/19 Zpráva o činnosti Sportovně střeleckého klubu Čelákovice, z. s., v roce 2019 
36/19 Oddíl turistiky TJ Spartak Čelákovice, výroční zpráva za rok 2019 
37/19 RC klub v roce 2019 
38/19 Zpráva o činnosti Městské organizace KSČM Čelákovice za rok 2019 
39/19 Podklad do Kroniky města Čelákovic za rok 2019 – MS ODS Čelákovice 
40/19 Na pivo s Karlem, 21. 5. 2019, pozvánka 
41/19 Přehled činnosti Náboženské obce Církve československé husitské  

v Čelákovicích za rok 2019 
42/19 Zpráva o činnosti osadního výboru Sedlčánky za rok 2019 
43/19 Rodinné centrum Routa, z. s. – Zpráva o činnosti za rok 2019 
44/19 Činnost občanské poradny Respondeo v Čelákovicích v roce 2019 
45/19 Zpráva o činnosti Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice,  

z. s., za rok 2019 
46 a/19 Zpráva správní rady o činnosti Spolku přátel čelákovického muzea… od 1. 1. 

2019 do 10. 12. 2019 
46 b/19 Zápis a usnesení 17. valné hromady Spolku přátek čelákovického muzea 

konané 10. 12. 2019… 
46 c/19 Štěpánka Gebellová: Spolek přátel čelákovického muzea bilancuje 


