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Rok 2001 
 

Rokem 2001 jsme vstoupili do třetího tisíciletí. V Evropě se zintenzivnila probíhající 

integrace a kandidátským zemím, mezi něž patří i naše republika, přinesla naději na vstup do  

EU již v roce 2004. Náš jižní soused – Rakousko - stupňoval tlak proti spuštění jaderné 

elektrárny Temelín. Řada poruch, která spouštění provázela, poskytovala odpůrcům 

elektrárny dokumenty ke tvrzení o nespolehlivosti zabudovaného zařízení. Celá akce byla 

završena až dohodou mezi námi a Rakouskem, uzavřenou v listopadu v Bruselu.  

Dne 11. září otřásl světem teroristický sebevražedný útok 4 dopravních letadel na cíle 

v USA. Dvě letadla narazila do budov dvojčat mrakodrapů světového obchodního centra 

WTC v New Yorku. Třetí letadlo narazilo do budovy Pentagonu ve Washingtonu a čtvrté 

letadlo se zřítilo, když se cestující pokusili zabránit teroristům v jejich úmyslu. Akce si 

vyžádala okolo 5 tisíc mrtvých. Svět byl postaven před téměř neřešitelný problém, jak se 

sebevražedným útokům bránit.  

Akci uskutečnila teroristická organizace Al-Kajdá, v jejímž čele stojí islámský 

terorista Bin Ládin, operující na území Afghánistánu. Američané poprvé ve své historii zažili 

napadení ve vlastní zemi. Odveta nedala na sebe dlouho čekat, již 7. října začala 

v Afghánistánu operace americké a britské armády. Trosky WTC pohřbily poklidná 

blahobytná léta konce druhého tisíciletí. Nebezpečí teroristických akci si u nás vyžádalo 

preventivní opatření. Ke střežení budovy „Rádia Svobodná Evropa“ byly přistaveny čtyři 

obrněné transportéry s vojenskou osádkou. 

Avšak v začínajícím třetím tisíciletí nezůstala ani Evropa ušetřena válečného 

konfliktu. Dne 9.3. vypukly boje v Makedonii, mezi albánskými povstalci a makedonskou 

policií. Jsou to dozvuky dvacátého století, ve kterém existence národnostních menšin byla 

bolestivým problémem, a to nejen na Balkáně, ale posloužila i jako záminka k rozpoutání 

druhé světové války. Pokusy o nacionální homogenizaci některých států jsou známy již 

z dvacátých let minulého století. Již v roce 1923 vypracovala německá Výmarská republika 

koncept postupného stažení německých menšin z východní a jižní Evropy na říšské území. 

Tuto myšlenku začal převádět do praktické podoby až Hitlerův režim.  

Na domácí půdě se začátkem roku stalo středem pozornosti zatčení poslance Ivana 

Pilipa a jeho přítele Jana Bubeníka na Kubě - 12.1. Byli propuštěni až 6.2. po osobním 

jednání předsedy Senátu Petra Pitharta s kubánským prezidentem Fidelem Castrem. 

Po jmenování nového ředitele vrcholí krize v /České/ televizi. Dne 1.1. vyhlašují 

televizní odbory stávku. Po méně jak měsíčním působení rezignuje dne 11.1. na funkci 

ředitele Jiří Hodač. 

Během roku dochází k výměně dalších ministrů. Dne 2.2. předává místopředseda 

vlády Pavel Rychetský dočasně zastávanou funkci ministra spravedlnosti Jaroslavu Burešovi. 

Dne 10.4. rezignoval ministr financi Pavel Mertlík a nahradil ho Jiří Rusnok a konečně 4.5. 

odstupuje dosavadní ministr obrany Vladimír Vetchý a nahrazuje jej Jaroslav Tvrdík. 

Dne 1.3. provedl Český statistický úřad celostátní sčítání lidu, domů a bytů. Je nás 

10.292.933 obyvatel. Dne 22.3. oznamuje Český statistický úřad, že se zastavil pokles 

ekonomiky a naopak HDP vykázal růst o 3 procenta. Během roku pak HDP pokračoval 

v růstové tendenci. 

Naše společnost je ještě deset let po sametovém převratu stále pod vlivem 

komunistických agentů. Tak např. Ministerstvo vnitra oznámilo,  že pracovalo na důležitých 

místech ve státní správě sto agentů StB. Na Břeclavsku oznámila policie, že stihá kněze 

Vojtěcha Protivínského za to, že vyzval občany, aby nevolili komunisty. Trestní stíhání zrušil 

krajský státní zástupce a současně udělil prezident faráři milost. To vše svědčí o tom, jaký 

vliv mají stále ještě staré komunistické struktury v policii. O jejich vlivu v soudnictví svědčí 
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soudy s bývalými vedoucími funkcionáři KSČ a vyšetřovateli StB, které jsou pod různými 

záminkami stále odkládány, aby nakonec skončily do ztracena, často pro nedostatek důkazů. 

 

LEDEN 
  

Počasí počátkem ledna působilo starosti silničářům i chodcům. Za mírného mrazu 

mrholilo a na silnicích a chodnících se tvořila ledovatka. Technické služby nestačily včas 

všechny komunikace posypat pískem. Naštěstí tento stav trval jen několik dní. Pak se mírně 

oteplilo. Ve 4. týdnu začalo sněžit a teploty přes den byly mírně nad nulou. Na konci měsíce 

byla sněhová pokrývka a teploty klesly na –2 až –5C. 

Dne 4. se v budově CMC, za účasti televizí (ČT a Prima), uskutečnilo předání cen 

Františka Pláničky nejlepším fotbalovým brankářům za rok 2000. 

 Při demolici objektu domu čp.109 v Sedláčkově ul. byly v prostoru bývalé zahrady za 

domem při pravém břehu Čelákovického potoka učiněny pracovníky zdejšího muzea 

archeologické nálezy. Jednalo se o pozůstatky sídlištního objektu nepravidelného tvaru o 

velikosti 360x300 cm se zbytky keramiky, zvířecích kostí a nevelkého ohniště. Objekt se 

nacházel v hloubce 160 cm od současného povrchu terénu. Další podrobnosti viz příloha č. 

61/9. 

 Dne 9. bylo úplné zatmění Měsíce. V tuto dobu bylo v noci jasno a úkaz byl velmi 

dobře pozorovatelný. 

 Městská rada zasedala 17. Hlavním bodem jednání byla problematika kultury ve městě 

realizována v Kulturním domě jakožto městským zařízením. Nutno poznamenati, že v tomto 

volebním období  nebyla při MěZ ustavena kulturní komise. Usnesení direktivně ukládá obsah 

i rozsah činností, což v mnohém připomíná způsoby řízení bývalého režimu. Důsledkem toho 

pak bylo, že dosavadní ředitel KD p. Fürst dal k 31.1.2000 výpověď, jeho pracovní poměr 

končí k 31.3. t.r.  

 V závěru jednání Rady seznámil p. starosta členy s rámcovým návrhem týkajícím se 

rozsahu a stanovení priorit informací v ZMČ, což spadá do kompetencí redakční rady. 

Náklady na vydávání ZMČ jsou hrazeny z peněz všech poplatníků. 

 Městská rada schválila rovněž statut příspěvkové organizace - Technické služby 

Čelákovice.  A schválila vydaný ceník vybíraného komunálního odpadu, který  je odevzdáván 

na separačním dvoře. Až na jeden případ se poplatky týkají podnikatelů. Viz informace o 

komunálním odpadu v ZMČ, příl. č 67/9. 

 Na rok 2001 jmenovala Městská rada velitelem sboru a současně výjezdového 

družstva Sboru dobrovolných hasičů p. Milana Muchu. Preventistou byl schválen p. Jan 

Vichera. Zdejší hasičský sbor oslaví 120. výročí založení. K přípravě oslav budou zástupci 

sboru přizvání na další jednání Rady. 

 V tomto roce pracovaly komise Rady města a výbory Zastupitelstva v tomto složení: 

a) přestupková  

předseda - JUDr. Jiří Červinka    

členové -  JUDr. Jiří Denk  

  Ing. Marie Pospíchalová  

  Ing. Josef Šalda  

  p Vladimír Hladký  

  pí Iveta Kolářová - tajem. 

 

b) přestupková pro odpady     

předseda -  Mgr. Ivana Kašpárková             

členové -  Ing. Bohumil Klicpera  

                  Ing. Karel Majer  
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                   Ing. Veronika Jarolímová  

                       pí Zuzana Mutínská  

                       pí Dana Tvrdá   

 

c) bytová 

předseda -  p. Zdeněk Kořínek  

členové -  Ing. Marie Pospíchalová Marie 

                     p. Vladimír Turinský  

                      pí Jarmila Volfová  

                       pí Ivana Kalibová  

                     pí /Helena/ Větrovcová 

                      pí Dana Müllerová – tajem. 

 

d) sociální     

předseda -  MUDr. Hana Kadeřávková Hana             

členové -  MUDr. Skalická Melánie 

                      pí Jitka Pavličová  

                      p. Jaroslav Smolík  

                       pí /Jana/ Arazimová – tajem. 

 

e) investiční 

předseda -  Ing. Klicpera Bohumil                      

členové -  Ing. Karel Majer  

                      p. Alois Franke  

 

f) likvidační 

předseda -  p. František Šamša 

členové -  p. Alois Franke 

  p. Milan Tichý 

  Ing. Alena Svatoňová 

 

g) redakční rada Zpravodaje    

předseda -  pí Dagmar Vitáčková  

členové -         pí Marie Vávrová  

                       MUDr. Milan Zahradník                                                            

  PhDr. Mirko Nosek  

                     p. Jaroslav Špaček  

 

h) kontrolní        

předseda -  pí Jana Bartošová  

členové -        p. Otakar Kolenský  

                       p. Jan Tureček st. 

                       p. Rostislav Urubek                                          

  pí Jana Marečková  

 

ch) finanční 

předseda -  Ing. Ludvík Adámek 

členové -  pí Jarmila Volfová 

  pí Renáta Daňková 

  p. Květoslav Hladík 
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  Ing. Jiří Drahovzal  

  p. Václav Špaček ml. 

  p. Václav Hudský 

                                        

 

ÚNOR  
 

 Počasí bylo počátkem měsíce poměrně teplé a suché. Ochlazení se dostavilo až 

koncem měsíce a bylo provázeno sněžením. Ve dnech 21.–23. byl silný vítr, na silnicích se 

tvořily sněhové závěje (dopravní kalamity), teploty byly okolo nuly. 

 Dne 22. začali po bytech chodit sčítací komisaři a rozdávali občanům blankety určené 

ke celostátnímu sčítání lidu, domů a bytů. Na úřední desce jsou vyvěšeny seznamy sčítacích 

komisařů a plánky jejich obvodů, aby se zamezilo zneužití této akce k podvodům. 

 Městský dům dětí a mládeže uspořádal dne 27. masopustní průvod, kterého se 

zúčastnilo asi 50 převážně maskovaných dětí, doprovázených rodiči. 

 Na zasedání Městské rady, konaném dne 7., se opět dostala do popředí otázka 

financování Městského muzea, jehož činnost přesahuje místní rámec. Pan starosta osloví 

v této záležitosti krajského hejtmana a ministra kultury. Na tomto zasedání se také 

projednávala organizace oslav 120 let od založení místního Sboru dobrovolných hasičů. 

 O financování Městského muzea se opět jednalo na MZ dne 28. Byla  vyžádána 

specifikace nákladů na archeologický výzkum včetně následného zpracování nálezů.  

 Po dobu přestavby školní budovy v ul. /J. A./ Komenského se Gymnázium dočasně 

přestěhovalo do SOU při a.s. TOS. 

 Pro celkovou zchátralost byla odsouhlasena demolice objetu č.p. 109. Bylo rovněž 

schváleno, aby demolici horní části provedl za 400 tisíc Kč p. Tichý. Po provedení demolice 

bylo zjištěno, že dům neměl základy.  

 Okresní úřad Praha – východ vydává závazné stanovisko k přípravným pracím a 

stavebnímu záměru „Areál Volmanovy vily“ – opravy a uvedení vily a parku do původní 

podoby s tím, že vila bude využívána jako reprezentační a kancelářské prostory. Současně se 

uvažuje v přilehlém parku postavit 3 obytné budovy. Protože se zástupci investora na jednání 

MZ nedostavili, byla celá záležitost přesunuta na některé budoucí zasedání. 

 

 

BŘEZEN 
 

 Počátek měsíce byl relativně teplý, 8 –15°C – střídavě oblačno. V druhé polovině 

měsíce se dostavilo ochlazení, teploty klesly na 2 – 8°C  přes den, v noci bylo kolem nuly. V 

jednom dni byla vichřice až 100 km/hod., provázená vytrvalým deštěm příp. déšť se sněhem. 

Na první jarní den byla sněhová vánice. Poslední týden bylo slunečno a teploty se pohybovaly 

mezi 12 - 18°C. 

 Od poloviny února do poloviny března probíhala oprava železničního mostu, jezdilo se 

pouze po jedné koleji. Na zpoždění vlaků se to výrazněji neprojevilo. 

 Ve vinárně Corado byl  dne 15. slavnostně pokřtěn nový, již třetí kompaktní disk (CD) 

místní hudební skupiny NESTOR - multiinstrumentalista, autor hudby a textů Petr Babický a 

zpěvák Josef Pýcha. Kmotrem byl herec a moderátor Zdeněk Mahdal. Skupina byla založena 

již v roce 1970. Texty skupiny měly satirický charakter, a tak s prohlubující se normalizací 

měla skupina pro politické průšvihy od roku 1985 zákaz vystupovat. Činnost obnovila až 9 let 

po převratu v roce 1998.                    

 Na svém jednání dne 21. provedla Rada města výběr nového ředitele KD. Na zasedání 

se představilo celkem 7 uchazečů. Poradní hlas při jednání měla vedoucí odboru školství a 
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kultury pí M. Vávrová a řed. Kulturního domu z Mělníka pí Dětinská. Při hlasování, které 

proběhlo po  skončení rozhovorů, se 6 členů rady vyslovilo pro pí Křížovou. Do nástupu pí 

Křížové,  který je možný až od 1.5., byla řízením KD pověřena pí Neumanová. 

 Rada města stanovila nájemné v obecních bytech, a to v Milovicích 18 Kč/m
2
 a 

v Čelákovicích 24,50 Kč/m
2
. Pro byty z I. etapy v Milovicích byl schválen postup při 

ukončení nájmu na  dobu určitou (viz příloha – usnesení RM č 4/2000 - bod 2) 

 Hlavním bodem jednání Městského zastupitelstva byl rozpočet města na rok 2001. Po 

delší diskuzi byl rozpočet  schválen 19 členy zastupitelstva, 1 člen se zdržel hlasování. 

Rozpočet byl navržen se schodkem 33 255 tisíc Kč. Nedořešeno zůstává získání finančních 

prostředků na dokončení rekonstrukce ZŠ v ul./J. A./ Komenského. Podrobný komentář viz 

příloha č.50/9. K jednání a k zápisu z tohoto zasedání MZ vyšel kritický článek v týdeníku 

TOK č 19/2001 pod názvem „Čelákovický  folklor“, viz příloha č. 51/9. 

 Dne 27. proběhla v Městském muzeu prezentace projektu „Občan“. Tento projekt 

probíhá již třetím rokem na Gymnáziu v Čelákovicích pod vedením Mgr. Drahomíry Jírů. 

Tercie A řešila téma“skejťáci“ (ježdění na prkně opatřeném kolečky). Rozvíření  problému 

„skejťáků“ jezdících volně po ulicích a dalších nevhodných místech mělo nakonec konkrétní 

řešení. S vystavěním skateparku se počítá již tento rok a bude to v prostorách dnešního 

Městského stadionu, poblíž příjezdové cesty z Rybářské ulice. Další problém na téma „psí 

útulek“ řešila sekunda A. Zástupci města argumentovali, že pro takovou akci nejsou finanční 

prostředky. Přítomná ředitelka útulku Velas z Lysé n/Labem navrhla buď vystavit /správně 

vystavět/ útulek pro kočky, nebo cvičiště pro psy. Studenti se rozhodli, že budou dále usilovat 

o postavení cvičiště pro psy. 

 Dne 24. byla v prostorách sportovního klubu Na Nábřeží čp. 1676 otevřena hospůdka 

nabízející především nealkoholické i alkoholické nápoje. Je možno dostat i malé občerstvení. 

Zařízení přijde vhod zejména sportovcům, kteří se rekreují na přilehlém sportovišti. 

 Dne 31. proběhl v KD třetí ročník soutěže ve sportovním tanci. Oproti předchozímu 

roku byl počet účastníků menší. Soutěž probíhala od 9,30 do 17°° hod. Ceny, které věnovalo 

město, předávala vítězům místostarostka Ing. M. Pospíchalová a odcházející ředitel KD p. Zd. 

Fürst.  

 

 

DUBEN  

                                                

 Začátek měsíce byl deštivý s teplotami mezi 8 až 12°C přes den, v noci 2 až 4°C. Ve 

velikonočním týdnu nastalo ochlazení, noční teploty 2 až 4°C, denní jen 6 až 10°C. V sobotu 

sněžilo a slabá sněhová pokrývka vydržela do neděle. O velikonočních svátcích vytrvale 

pršelo, případně se vyskytl i déšť se sněhem. V následujícím týdnu stále pršelo a teploty se 

pohybovaly do 10°C, v noci okolo nuly. Poslední dubnový týden se konečně oteplilo na 20 až 

28°C. 

 Od 6. rozšířil Městský úřad úřední hodiny o pátky od 8 do 14 hodin. Zatím pouze pro 

agendu ověřování podpisů, pravosti listin a podkladů - pracoviště v ul. Stankovského 1650. 

V průběhu tohoto měsíce se do nově upravených prostor (na místo bývalé prodejny nábytku 

Zavek) v 1. patře ul. Stankovského přestěhoval odbor školství a kultury, včetně redakce 

Čelákovického zpravodaje. V místnosti redakce má svůj stůl a skříň na uložení kronik i 

městský kronikář. 

 Na zasedání dne 11. se MR zabývala protestní peticí občanů městské části „Ve Skále“. 

Jednalo se zejména o problémy spojené s časovým harmonogramem postupu rekonstrukce 

rozvodů el. sítě, při kterých lokalita Ve Skále je zařazena až do posledních etap. Dále se 

jednalo o možnost technického řešení omezení zatékání dešťové vody z výše položené ul. 



 6 

Sedláčkovy. Konečně pro bezpečnější výjezd z této lokality na hlavní silnici bylo navrženo 

umístit do vhodného místa zrcadlo. 

 RM zvýšila vyhláškou místní poplatky za užívání veřejného prostranství. Za umístění 

stánků mimo tržiště se bude nyní místo 20 platit 40 Kč/m
2
. Další úpravy se týkají i 

parkovacích míst. Rada rovněž doporučila, aby MŠ v ul. Rumunská byla po dobu prázdnin 

uzavřena. 

 Na prevenci před drogovou závislostí vyčlenila Rada celkem 43 390 Kč na konto 

občanského sdružení Semiramis z Nymburka, které se touto činností zabývá. 

 V rámci reorganizace samosprávy, rušení okresních úřadů a vytváření správních 

obvodů III. stupně potvrdilo ZM setrvání na svém stanovisku, tj. aby pro potřebu „pověřeného 

úřadu III. stupně“ bylo možno využít prostor stávajícího Okresního úřadu Praha – východ 

s tím, že město Čelákovice je připraveno začlenit pověřený úřad III. stupně  do schématu  

organizační struktury MěÚ, s detašovaným pracovištěm v Praze. Další variantou je, že 

stávající MěÚ bude zastávat funkci pověřeného úřadu III. stupně pro Čelákovice a nejbližší 

okolí - Mochov, Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Lázně Toušeň. Konečně třetí variantou je, 

aby tuto funkci zastával MěÚ v Brandýse n/Labem - Staré Boleslavi. Poslední řešení považuje 

MěZ za nejméně vhodné. Na tento postoj Městského zastupitelstva reagoval velice kriticky 

článek v „Polabském týdeníku TOK“ č. 15/2001, str.3 – viz příloha č. 52/9. Následně na to 

reagovali členové Rady města na svém zasedání dne 11.4. s tím, že článek obsahuje 

zkreslující skutečnosti, nezmiňuje se totiž o dalších možných alternativách řešení.                         

 

 

KVĚTEN  
 

 Začátkem měsíce bylo počasí chladné, s teplotami mezi 12 – 16°C a deštivé. V 

průběhu měsíce bylo počasí proměnlivé. Teploty se pohybovaly v rozmezí 15 – 23°C. Na 

ledové muže bylo relativně teplo, na Žofii pršelo. Po 16. bylo polojasno a teplo. V posledním 

týdnu se pak ochladilo na 14 až 20°C, bylo pod mrakem a občas se vyskytly přeháňky. 

 V tomto měsíci došlo k přemístění 2 prodejen. Prodejna osobních ochranných 

pracovních pomůcek Quatro D, s.r.o., se z kiosku v ul. /J. A./ Komenského přestěhovala do 

nových prostor V Prokopě 1551 (budova bývalé samoobsluhy). Působí zde od 2. května. 

Koncem dubna se přestěhovala také prodejna nápojů  Věra a Tom z ul. U Podjezdu 589 na 

náměstí  5.května (vedle prodejny textilní galanterie). 

 Při záchranném archeologickém výzkumu, v místech připravovaného staveniště 

V Nedaninách, našli pracovníci Městského muzea pod vedením p. řed. J. Špačka zbytky tzv.    

polozemnice, stavby pocházející z doby laténské, to je z druhého století před našim 

letopočtem. Polozemnic zde nalezených bylo několik, ale tato se lišila nálezem hliněných 

závaží, uložených v jednom místě. S ohledem na to, že místo nálezu se nachází na břehu 

bývalého koryta Labe, usuzují archeologové, že se jedná o rybářské obydlí. Závaží se 

používalo jako zátěž rybářských sítí. Další podrobnosti viz článek v příloze č. 53/9. 

 Hudební život ve  městě oživily 2 zdařilé koncerty. Dne 2. to byl komorní koncert 

barokní hudby v síni Jana Zacha v Městském muzeu. Představili se zde naši přední interpreti: 

Jaroslav Tůma - cembalo a Jiří Krejčí - historický klarinet. V repertoáru zazněly i skladby 

našeho rodáka Jana Zacha. Dne 15. se v KD uskutečnil koncert Komorního orchestru Jana 

Zacha pod vedením ředitele ZUŠ p. Bohumíra Hanžlíka. Na programu byly populární filmové 

a muzikálové písně. Posluchači odměnili účinkující bouřlivým potleskem. 

 V tomto měsíci zasedala MR dvakrát. Dne 2. navštívila před vlastním zasedáním 

objekt rekonstruované školní jídelny ZŠ v  ul. /J. A./ Komenského. Vlastním komentářem 

doplnil prohlídku člen rady, ředitel ZŠ p. Mgr. F. Bodlák. Přítomní zastupitelé byli seznámeni 

i se zahájením rekonstrukčních prací vlastních učeben a ostatních prostor školy - konkrétně 



 7 

přístavbou patra pro Gymnázium. Po skončení prohlídky se zastupitelé přesunuli do 

zdravotního střediska v ul. Stankovského. Zde byli seznámeni členkami Zastupitelstva MUDr. 

Špičanovou a MUDr. Kadeřávkovou se závadami, promáčenými stropy, způsobenými vadnou 

střechou. Stěžovatelkám bylo doporučeno, aby své stížnosti adresovaly přímo řediteli 

nemocnice v Brandýse /nad Labem – Staré Boleslavi/ jako nájemci a v případě nezájmu 

zřizovateli nemocnice Okresnímu úřadu Praha – východ. 

 Na vlastním zasedání byl podán návrh na založení mikroregionu „Čelákovicko“, do 

kterého by se měly zapojit okolní obce. Návrh se však při následujících jednáních s obcemi 

nesetkal s podporou. Rada se také zabývala třemi peticemi občanů, které byly na  Městský 

úřad  podány v dubnu. První se týkala rozšíření parkovacích možností pro auta při akcích 

v KD. Občané nesouhlasili, aby k tomuto účelu byl zabrán prostor V Rybníčkách, mezi 

vilkami a břehem potoka. K realizaci tohoto záměru nakonec nedošlo, protože se ve zdejším 

KD přestali scházet účastníci skryté letadlové hry SKY –LINE a nápor vozidel se již 

nevyskytl. 

 Druhá petice se týkala dopravy ve městě a požadovala vybudování  silničního mostu 

nad železniční tratí (u tzv. pražského zhlaví železniční stanice), a tak propojit silnici od 

Brandýsa se silnicí na Mochov a omezit průjezd městem. Dále požadovala vybudování 

komunikace do nové zástavby v Jiřině a omezení průjezdu městskou částí Záluží. 

 Třetí petici zaslali obyvatelé ul. Ve Skále a vyjadřovali nesouhlas s prioritami 

využívání finančních prostředků určených na rozvoj města. Stěžují si zejména na špatný stav 

el. vedení, nedostatečné veřejné osvětlení a chybějící kanalizační svody v ústí ulice. 

Zastupitelstvo vzalo tyto petice na vědomí bez konkrétního usnesení. Odpověď na tyto petice 

zveřejnil p. starosta Ing. Šalda v ZMČ za  červen 2001 – viz přílohu č. 54/9. 

Záměr vybudovat cyklistickou stezku  z Čelákovic do  Toušeně naráží na problém s odkupem 

pozemku v šíři 4m podél silnice. Majitelka trvá totiž na výkupu celého pozemku v ceně 900 

000 Kč, což je pro město nepřijatelné. Rovněž na další cyklostezku do Sedlčánek, která se 

bude budovat současně s trasou kanalizace, probíhá jednání s majiteli pozemků. Čtyři z nich 

podepsali výkupní cenu 50 Kč/m
2
, ostatní požadují 100 Kč/m

2
 i více. 

 V Městském úřadě byly úřední hodiny rozšířeny i na pátek.  

 V letošním roce platí nová rozpočtová pravidla. V rozpočtových příjmech vznikají 

v důsledku toho značné časové výkyvy. Daň z přidané hodnoty – DPH, která se platí 

čtvrtletně, totiž tvoří výrazný podíl městského příjmu. Protože už koncem dubna město 

vyčerpalo  rezervu z prodeje akcií, muselo omezit platby příspěvkovým organizacím města  a 

jednat s bankou o poskytnutí kontokorentního úvěru na překlenutí příjmových výpadků (až do 

výše 7 mil. Kč) na 180 dnů. 

Na  svém zasedání dne 24. souhlasilo MZ s prodejem 15 000 ks akcií České spořitelny za 

hodnotu 122 Kč/kus, tj. celkem 1 830 tis. Kč. Akcie odkoupila společnost Erste Bank der 

österreichischen Sparkassen, A.G. Tím  se však město do budoucna  zbavuje možného zdroje 

příjmů ve formě dividend. 

Na  závěr projednávalo ZM návrh změn územního plánu. K tomu vystoupila v diskuzi MUDr. 

Špičanová a oponovala /správně odmítla/ zmenšení plochy stávajícího areálu MDDM. Bylo 

podáno vysvětlení, že se nejedná o pozemek města a město již neuvažuje s výstavbou Zvláštní  

školy na tomto místě. Pan Iglo podal dotaz na problematiku regulace Labe a s ním související 

záplavové nebezpečí - tato problematika se však týká katastru obcí /Lázně/ Toušeň a 

Káraný.V dalším příspěvku upozornil na řešení problematiky obchvatu města přemostěním 

železniční  tratí v prostoru vrchu „Šibeňák“ směrem na Mochov (viz podpisová akce). 

 

 

ČERVEN  
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 Počasí bylo celý měsíc převážně chladné, provázené dešťovými přeháňkami. Teploty 

se pohybovaly v rozmezí 11° – 18°C. V posledním týdnu se postupně oteplovalo až na 28°C a 

vyskytly se i bouřky. 

Z provizorního objektu proti nádraží se do nových prostor v Masarykově ul. čp. 234 

přestěhovala prodejna Elektro. Odpovědný vedoucí - p. Jiří Borecký.            

 Dne 1. došlo ke krádeži v samoobsluze Ahoj v ul. Sokolovské  (vedle hotelu Černý 

beránek). 

 V noci na pondělí 4. rozbil neznámý pachatel krumpáčem úřední  desky  na náměstí, 

před radnicí. 

 Na křižovatce silnic Čelákovice – Přerov a Sedlčánky  – Mochov došlo ke srážce 

osobních aut. Těžce raněnou řidičku přepravoval vrtulník. Viník nehody utrpěl jen  lehké 

zranění. 

 Ve čtvrtek dne 7. se na Okresním úřadě Praha - východ sešli kronikáři z celého okresu. 

Akci organizovalo Okresní muzeum v Brandýse nad Labem /- Staré Boleslavi/. Setkání 

zahájil  řed. OM p. PhDr. Ivan Kratina. A pak byly předneseny referáty na téma: archivace 

kronik, heraldika a genealogie v kronikářství, všeobecné problémy při práci kronikářů. V 

následné diskusi si kronikáři vyměňovali vlastní zkušenosti spojené se získáváním pramenů, 

způsobem provádění zápisů zajišťujícím trvanlivost, včetně záznamů  kroniky na internet.         

 Dobrovolný sbor hasičů našeho města slavil v sobotu 16. výročí 120 let od svého 

založení. V rámci těchto oslav byla na náměstí předváděna technika, v podloubí před poštou 

vystoupily mažoretky. V rámci ukázek hasební techniky bylo předvedeno hašení hořícího 

auta. 

 V Záluží, v ul. Vořechovka, byla dne 18. vykradena truhlárna p. Parůžka. Ztratilo se 

10 tisíc Kč v hotovosti, vrtačka, pila a další věci v celkové hodnotě 85 tis. Kč. 

 Policie obvinila 20letého mladíka, který daroval své 15leté kamarádce několik cigaret 

s konopnými listy. Na protidrogovou prevenci přispívá naše město K-centru Nymburk, které 

provádí  pouliční protidrogovou  prevenci. Účinnost této prevence je těžko kontrolovatelná. 

 Od 10. je v našem městě zaveden integrovaný systém autobusové dopravy. Linka 

pražské MHD č. 405 spojuje 15 spoji za den Čelákovice s Brandýsem /nad Labem/ oběma 

směry. Některé z těchto spojů pokračují z Brandýsa pod číslem 375 do Prahy na Černý Most, 

případně až k stanici [metra] Českomoravská. 

 V neděli 24. oslavila rada starších Církve československé husitské slavnostními 

bohoslužbami 65. výročí otevření Husova sboru. Slovem božím posloužil pražský biskup 

Thmgr. /správně Mgr./ Karel Bican. Bohoslužby doprovázel pěvecký sbor náboženské obce a 

sólisté komorního souboru Jana Zacha. V přilehlém prostoru byla příležitostně otevřena 

výstava o historii stavby Husova sboru. K tomu sluší dodat, že ve farní kronice církve 

římskokatolické se dočteme o sporech tehdy nově vzniklé církve Československé s místními 

katolíky o právo užívat k bohoslužbám stávající kostel. Své právo odvozovali z toho, že se 

považovali za reformovanou katolickou církev. Pan děkan Svoboda je nazýval v kronice 

sektou.  

 Na zasedání RM dne 7. informoval p. starosta přítomné zastupitele, že v rámci 

přechodu na krajské zřízení bude pověřený úřad III. stupně působit jako detašované  

pracoviště v budově rušeného Okresního úřadu Praha – východ na nám. Republiky v Praze. 

Řízení tohoto úřadu bylo nabídnuto Brandýsu nad Labem /- Staré Boleslavi/. 

 RM souhlasí  s nákupem nového rýpadla pro TS. Aby bylo možno průběžně 

financovat rekonstrukci ZŠ a Gymnázia v ul. /J. A./ Komenského, musí si město vzít úvěr ve 

výši 22 mil. Kč. Jako nejvhodnější byla vybrána spořitelna Reiffeisen /správně Raiffeisen/ 

s úrokem v rozmezí 7 – 7,5 %. Splácení úvěru musí být zajištěno z provozních prostředků 

města po dobu 7 let. Pro zajištění tohoto příspěvku je navrženo krátit příspěvky sportovním a 

společenským subjektům, dále snížit dotace Městskému muzeu, Kulturnímu domu a  
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Technickým službám, včetně omezení nákupu nového zařízení pro Městský úřad. Navržené 

opatření se promítne do rozpočtu až v následujícím roce. 

 Na pořad jednání se dostal i případ hasičského žebříku, který se dostal až do 

zpravodajské relace TV Nova. Chybějícím žebříkem byla údajně ztížena likvidace požáru, 

který vypukl dne 4. v Jiřině. Na jednání byli přizváni zástupci Sboru dobrovolných hasičů. Při 

tom se jednalo též o možných hospodářských aktivitách SDH, které RM nevylučuje, ale je to 

nutné řešit prostřednictvím hosp. odboru Městského úřadu. Vedení SDH bylo rovněž 

doporučeno, aby vyvodilo určité důsledky vůči p. Petrželovi, a to nejen za kauzu žebřík 

(v televizním šotu si stěžoval na  liknavost Městského zastupitelstva při dokompletaci nově 

zakoupeného hasičského vozu). 

 Rada města vzala na vědomí nárůst ceny nájemného v obecních bytech od 1.7. o 9%.                   

O bezpečnostní problematice ve městě informoval Radu ved. odd. Policie ČR v Čelákovicích 

p. mjr. Navrátil. Zápis z jednání však neobsahuje žádné konkrétní případy ani závěry. MR 

vzala v usnesení informaci pouze na vědomí. 

 Městské zastupitelstvo zasedalo dne 28. a schválilo závěrečný účet hospodaření města 

za rok 2000. Rozbor hospodaření včetně auditu viz příloha č. 65/9. Na pořadu jednání bylo 

také schválení stavby “Rekonstrukce a modernizace ZŠ v ul. Komenského“. Současně byl 

schválen i výběr dodavatele – BOSTAS, s.r.o., Mladá Boleslav, za celkový náklad  83 794 

913,- Kč. 

 Město garantuje Gymnáziu umístění v této budově po dobu 30 let. Na veřejném 

zasedání se rozvířila diskuze k otázce financování celého projektu. Protože Poslanecká 

sněmovna odsouhlasila požadovanou dotaci jen ve třetinové výši, tj. 12 mil Kč, bude muset 

město přijmout úvěr ve výši 22 mil Kč. S kritikou způsobu finančního zajišťování tak 

rozsáhlé akce vystoupil člen Zastupitelstva Ing. Knob s názorem, že takovýto způsob 

zajišťování velké akce je zralý na odvolání vedení města. V následující diskusi vystoupili 

zastupitelé: Ing.  Pospíchalová, JUDr. Luhan, PhDr. Klingora a  z občanů Mgr. Špringr, p. 

Iglo, p. Skalický a p. Gol. JUDr. Luhan poukazoval např. na nevhodnost razantního snížení 

dotace Městskému muzeu, které bylo vynuceno nutností splácet úvěr spořitelně Reiffeisen 

/správně Raiffeisen/. Diskuze byla ukončena na návrh PhDr. Klingory. V usnesení však není  

žádná zmínka o předmětném úvěru ve výši 25 mil. Kč. 

 Na základě nového zákona o rozpočtových pravidlech byly pro organizace řízené 

městem vypracovány a  schváleny zřizovací listiny, specifikující rozsah předmětu hlavní 

činnosti a majetkové  vztahy. Jedná se o MŠ Přístavní, MŠ Rumunská, MDDM, ZŠ J. A. 

Komenského, ZŠ Kostelní, ZUŠ Jana  Zacha, Městskou knihovnu, Kulturní dům a Městské 

muzeum. 

 Koncem měsíce, ještě ve zkušební době, dala výpověď z pracovního poměru nově 

jmenovaná ředitelka KD pí Křížová. Důvody neuvedla.   

 

 

ČERVENEC  
 

 Začátkem měsíce bylo počasí slunečné a teplé. Denní teploty se pohybovaly mezi 22 

až 29°C. V týdnu od 16. do 19. bylo převážně zataženo s občasnými přeháňkami a teplotami 

mezi 18° až 22°C. Koncem měsíce srážková činnost ustávala, bylo polojasno až jasno a  

mírně se oteplilo na 22 až 28°C. 

 V první neděli v měsíci bylo promenádním koncertem před KD zahájeno Kulturní 

léto. S převážně swingovou hudbou zde vystoupila hudební skupina z Poděbrad. Během 

produkce se prostor před KD postupně zaplňoval příznivci tohoto hudebního žánru. 
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 Po odstoupení ředitelky KD pí Křížové se Rada města rozhodla jmenovat ředitelem 

uchazeče, který se ve výběrovém řízení umístil na druhém místě. Od 23.7. bude tuto funkci 

zastávat p. Jindřich  Polívka. 

Na podkladě dopisu p. Miroslava Leopolda /správně Leypolda/ Igla, byla Městská rada 

seznámena s jednáním, které uskutečnil p. starosta Ing. Šalda ve  věci dokončení obchvatu 

Čelákovic. Komunikace vedená od Toušeně /správně Lázní Toušeň/ na jižním okraji města 

ústí do Masarykovy ul. V budoucnu by měla překročit nadjezdem železniční trať na Prahu a 

na východním okraji města se napojit na silnici do Mochova. Tato silnice spadá pod krajskou 

správu a konečné rozhodnutí o realizaci akce je závislé na stanovisku krajského zastupitelstva 

/správně Zastupitelstva Středočeského kraje/. 

 Na parkovišti za CMC byl postaven nový  stožár veřejného osvětlení, který  svým 

výkonem nahradí dosavadních 8 stožárů. Jedná se o unikátní  řešení  2 reflektorů a 2 systémů 

zrcadel. Nový systém má jen třetinovou spotřebu původního osvětlení. 

 V ul. Masarykově  čp. 227 byla na  místě dosavadního knihkupectví otevřena nová 

prodejna Elektrotechnik. Hlavním sortimentem je soubor počítačových komponentů a 

doplňků. Odpovědný vedoucí je p. Jan  Zeman. 

 

 

SRPEN  
 

 Měsíc začal tropickými vedry. Bylo polojasno až jasno s teplotami 25 až 30°C.  

Ochlazení provázené deštěm a bouřkami se dostavilo od 4. V týdnu od 6. do 12. se teploty 

pohybovaly mezi 18 až 24°C, bylo oblačno a střídavé přeháňky. Bouřky se nám vyhnuly, 

zasáhly hlavně jižní Čechy a Moravu, kde padající stromy usmrtily 2 lidi. V týdnu od 13. do 

19. panovalo hezké letní počasí, srážky minimální, teploty 28 až 32°C. V posledním týdnu 

bylo střídavě oblačno. Teploty z počátku 28 – 30°C, od poloviny týdne se ochladilo na 18 – 

22°C. Od pátku do neděle pršelo, počasí dostávalo podzimní ráz. 

 Městská rada se zabývala zejména finanční situací, která limituje nebo zpomaluje 

např. práce na úpravách chodníků a další činnosti TS. Situaci způsobuje skluz daňových 

příjmů podle nových pravidel a chronicky se opakující zpožďování uvolňování schválených 

dotací ze státního rozpočtu. Viz  článek v TOKu z 12.9., příloha  č.55/9. 

 P. Tichý informoval MR o stavu demolice domu čp. 109 a /o/ výstavbě nového 

objektu. Za dodavatele stavby byla vybrána 1.LS Litomyšl. Náklady na stavbu dle 

výběrového řízení  mají činit 24 186 tis. Kč. Tato částka se později zvýšila na 26 134 345 Kč 

včetně DPH (1 282 144 Kč). 

 S ohledem na výpověď vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví pověřila MR od 

1.9. až do provedení výběrového řízení vedením tohoto odboru pí Věru  Křivdovou. 

 Na 24.8. byl pan starosta pozván do německého města Roesslau, kde bude uspořádána 

slavnost vysázení aleje polabských měst. 

Rada města schválila jednací řád pro komise Rady.  

 Nové vedení KD uspořádalo v rámci Kulturního léta ve dnech 17. až 19. 

„Čelákovickou pouť“.V pátek 17. sehrál místní DS Tyl v sále KD předpremiéru hry 

“Přepodivný příběh ctnostné ženy z Efesu“.  

 V sobotu 18. za krásného slunného počasí se uskutečnila na prostranství před KD 

pouťová slavnost. Celé odpoledne  bylo ke zhlédnutí vystoupení pouličního divadla Trakař, 

loutkového divadla pro děti, historický šerm. Ve stáncích se předváděla dobová řemesla a 

prodávalo občerstvení. V kulturním programu vystoupila též čelákovická skupina Druhej 

dech. Večer vrcholila slavnost v Kulturním domě taneční zábavou. V neděli odpoledne 

koncertoval na terase před KD poděbradský Big band  (viz příloha č. 56/9). 
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ZÁŘÍ  
 

 Začátkem září se dostavilo výrazné ochlazení. Bylo deštivo a teploty se pohybovaly od 

15 do 20°C. Okolo 15. klesly na 15°C a v noci na 6 až 10°C .  Topit se začalo od neděle 9. 

Následující týdny až do konce měsíce bylo převážně deštivo a chladno. Teploty se přes den 

pohybovaly v rozmezí 12 – 15°C v noci 6 –10°C. Až od čtvrtka 27. bylo možné zaznamenat 

mírné oteplení na 15  – 20°C. 

 Na konci prázdnin, před začátkem nového školního roku, pořádali opět komunisté na  

školním hřišti u ZŠ v ul. /J. A./ Komenského „Dětský den“. Ačkoliv je nepřípustné, aby 

v areálu školy vyvíjela činnost kterákoliv politická strana, nikdo se zatím nad tím 

nepozastavil, ani město jako zřizovatel. Do této školy, ve které probíhá rozsáhlá rekonstrukce, 

nastupují děti provizorně bočním vchodem. 

 Na Základní škole v ul. Kostelní zahájí od začátku tohoto školního roku výuku 

náboženství Českobratrská církev evangelická, a to jako předmět nepovinný a 

neklasifikovaný. Vyučování mohou navštěvovat i žáci jiných škol. 

 Dne 3. byla v 10 hodin slavnostně zahájena stavba hromadných garáží v prostorách 

před nákladovou vrátnicí TOS. Tato akce však neměla pokračování, protože v důsledku 

nevyjasněných majetkoprávních vztahů k pozemkům musela být zatím další činnost 

pozastavena. 

 V Sedláčkově ul., na místě stávající trafiky, byla  dne 7. otevřena nová prodejna  

Ovoce-zelenina Ji Ka. Odpovědný vedoucí je Jiří Novák. 

 Ve dnech 14. až 16. uspořádala čelákovická zákl. organizace “Českého svazu 

chovatelů“ v areálu místního děkanství okresní výstavu zvířat. Akce proběhla u příležitosti 70 

let organizovaného chovatelství v  Čelákovicích. Stručná historie chovatelského spolku  

v našem městě je uvedena  v příloze č. 57/9. Současným předsedou ZO ČSCH Čelákovice je 

pan Petr Bajer. 

Dne 4. mimořádně zasedalo MZ. Hlavním bodem jednání byly finanční otázky. Byla  to 

především úvěrová smlouva s a.s. Reiffeisenbank /správně Raiffeisenbank/ ve výši 25 mil. Kč 

na rekonstrukci ZŠ v ul. J.A.Komenského a  plynofikaci v Sedlčánkách. Dalším bodem bylo 

financování stavby objektu čp. 109. Zde byla zvolena cesta kombinace příspěvků od 

budoucích nájemníků, předpokládané státní dotace (1/3 nákladů) a konečně hypoteční úvěr. 

Úroky hypotečního úvěru mají být hrazeny z příjmů nájemného z ostatních obecních bytů. To 

však bude mít negativní vliv na řádnou údržbu stávajícího bytového fondu. 

 Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele 

stavby objektu čp. 109 v Sedláčkově ul. V zápise ze zasedání však chybí, kdo byl vybrán, 

kolik bylo uchazečů a na základě jakých kriterií byl výběr proveden. 

 Na zasedání 13. schválilo Městské zastupitelstvo jednací řád výborů Zastupitelstva 

města. Rovněž bylo schváleno přijetí dotace od SFŽP (Státní fond životního prostředí) ve výši 

2.360.500 Kč, určené na plošnou plynofikaci Sedlčánek a Císařské Kuchyně, sídelních částí 

Čelákovic. Odsouhlaseno bylo také umístění pamětní desky na dům č.p. 109, která bude 

připomínat, že zde stával  dům, ve kterém bydlela před nacistickou okupací autorka knihy 

„Perličky dětství“, Věra  Gissingová, roz. Diamantová. Její rodiče  se stali obětí  

holokaustu. Ten dům měl pohnutou historii. V 18. a  19. století mělo město povinnost podle 

příležitosti ubytovat určitý počet vojáků. Nejprve to bylo  řešeno přístavbou zvláštních světnic 

u 11 stavení, kde bylo ubytováno po 8 vojácích. Protože s tím byly nesnáze, rozhodlo se 

město v roce 1800 koupit dům  zvaný  „Vokálkovský“, nynější č.p. 109, a přestavět jej na  

kasárna. Vojsko tam  bylo  ubytováno  až do roku 1820, kdy  dům vyhořel. Od roku  1842 

patřil dům měšťanu Ant. Patočkovi. 
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ŘÍJEN  
 

 Začátkem měsíce se teploty pohybovaly mezi 18 až 23°C. Bylo střídavě oblačno až 

skoro jasno. Tento ráz počasí vydržel až do poloviny měsíce. V týdnu od 14. do 21. se 

dostavilo opožděné babí léto. Teploty se pohybovaly v rozmezí 13°–19°C a bylo jasno. 

Poslední říjnový den byla naměřena rekordní teplota  22,7°C, a to za celé období, kdy se na 

pražském Klementinu měří. 

 Dne 8. navštívili během své soukromé návštěvy České republiky naše město členové  

Městské rady švýcarského partnerského města Rüti – curyšský kanton. Na  radnici je přijali  

členové Městské rady, kteří pro ně připravili bohatý  poznávací program. Kromě návštěv obou 

našich kostelů zavítali do Městského muzea, kde se seznámili s historií města, pak navštívili 

nově rekonstruované prostory Městského úřadu v budově Obecního domu a konečně budovu  

školy v ul. /J. A./ Komenského, ve které probíhá velká rekonstrukce. Autobusem navštívili  

Sedlčánky, Císařskou Kuchyni a  skanzen v Přerově nad Labem. Na  zpáteční  cestě zhlédli 

ještě  třídicí linku na odpady v TS a Kulturní  dům. 

 Od 6.10 do 4.11. probíhala na pěti místech v Čelákovicích a Brandýse nad Labem /- 

Staré Boleslavi/ již druhá mezinárodní přehlídka fotografií. U nás vystavoval v Městském 

muzeu p.Vladimír Martin z Německa a v Kulturním domě p. Rafal Milach z Polska. Hlavním 

organizátorem a  zároveň vystavujícím byl zdejší občan p. Miroslav Břeský. 

 V článcích ZMČ se znovu objevuje polemika okolo lávky přes Labe, která byla 

předmětem volebních slibů některých stran. S lávkami přes Labe počítal i územní plán. 

Dalším bodem polemiky byl i  silniční obchvat města nadjezdem přes trať. 

Po zářijovém teroristickém útoku na newyorské mrakodrapy se v tisku objevuje aktuální 

problematika krytů, znalosti o jejich existenci a umístění. Zájem je rovněž o pokyny, jak se 

zachovat v případě nouze. Tato problematika bohužel sešla velmi brzo ze zorného pole 

starostí občanů, aniž by se v tisku objevila základní pravidla pro chování v takových 

situacích. Schází také aktuální seznam krytů a míst, kde by se vydávaly ochranné pomůcky. 

 V rozmezí dvou měsíců bylo v našem městě spácháno několik trestných činů. Dva  

z nich měly násilný charakter. Když se dne 18.8. v 21 hodin vyhýbal 40letý muž dvěma 

mladíkům  a o jednoho z nich zavadil ramenem, mladík ho udeřil pěstí do obličeje. Zranění si 

vyžádalo 12denní léčení. Při tom mu byly odcizeny hodinky v hodnotě 3000 Kč.  

 Druhý případ se odehrál na místním policejním oddělení. Zde dva muži z Horoušánek 

odmítli prokázat svou totožnost a současně opustit oddělení. Při snaze policistů je z místa 

vyvést byl jeden policista  fyzicky napaden a přišel o dva zuby. Oba muži byli obviněni 

z trestného činu útoku na veřejného činitele.  

 Další případ měl charakter hospodářské kriminality - nezaplacení objednaného a 

dodaného zboží. Dalšího trestného činu se dopustil17letý mladík, který svému otci odcizil 

dodávkové auto. Otec však nedal souhlas k trestnímu stíhání.  

 Sérii trestných činů dovršil neznámy pachatel, který se mezi 7. až 8. říjnem vloupal do 

pěti řadových garáží za podnikem TOS. Škoda způsobená  na jedné z vykradených garáží 

dosáhla až 25 tis. Kč.  

 Již se zdálo, že hotel „Grado“ u nádraží se dočká svého zprovoznění. Na fasádě do 

Masarykovy ul. bylo postaveno lešení a začala její oprava. Do konce roku by měly být 

venkovní opravy hotovy. Bohužel, tím to také skončilo. K rekonstrukci vnitřních prostor již 

nedošlo a hotel je dále mimo provoz. 

 V sobotu 13. uspořádala televize PORT ve spolupráci s Mateřským centrem a 

s místními skauty již  pátou Drakiádu. Konala se již tradičně na louce u Kovohutí za velké 

účasti dětí, pro které bylo připraveno 10 soutěží. 
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 Agilní Mateřské centrum připravilo také dne 20. bazárek, na kterém maminky 

prodávají věci, zejména oblečení, ze kterých jejich děti již vyrostly, ale jsou zachovalé. 

Nabízejí se zde také hračky, potřeby pro kojence  a další. 

 Ve čtvrtek 11. se konala v sále ZUŠ Jana Zacha světová premiéra westernového 

muzikálu z Polabí „SALOON – IDAHO“ autorů Rud. Truhlaříka a Bohumíra Hanžlíka. 

Inscenaci provedl divadelní soubor zdejší ZUŠ. Muzikál byl vzpomínkou na 10. výročí úmrtí 

spoluautora  Rudolfa Truhlaříka. 

 Městská rada se sešla 17. a měla na programu zejména problematiku městských 

financí. Město je zatěžováno zejména financováním rekonstrukce a přístavby ZŠ v /ul. J. A./ 

Komenského (celkem 90 mil. Kč) a novostavbou domu č.p. 109 (kolem 28 mil. Kč). Oproti 

předpokládanému naplňování rozpočtových příjmů však dochází u daňových příjmů 

soustavně k časovému skluzu, který se pravidelně vyrovnává až koncem roku. Mezidobí musí 

město řešit překlenovacími úvěry. Trvalý deficit v městském rozpočtu vedl nakonec Městskou 

radu, po obšírné diskusi k rozhodnutí snížit Městskému muzeu příspěvek z městského 

rozpočtu na 2,3 mil. Kč. V předchozích letech se dotace pohybovala okolo 3,5 mil. Kč, tzn. že 

krácení představuje téměř 35% stávajících provozních nákladů. Usnesení Rady města ukládá 

řediteli Městského muzea zpracovat návrh redukce činnosti Muzea včetně personálních 

opatření. Naproti tomu Rada města současně souhlasí s nákupem nového rýpadla pro TS s 

předpokládaným pořizovacím nákladem 2 mil. Kč. 

 Současně s rekonstrukcí rozvodné sítě elektrické energie byla odsouhlasena i 

rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. Sedláčkovy, Masarykovy a přilehlých ulicích. 

 Městská rada se rovněž zabývala problematikou rozšíření hřbitova, jednání však 

nevedlo ke konkrétnímu usnesení. 

 

 

LISTOPAD  
                  

 Začátkem měsíce bylo jasno a teplo. Ve dnech 3. a 4. dosáhla teplota historického 

maxima od dob měření, a to 22,7°C. V následujících dnech se prudce ochladilo, teploty  přes 

den 4 – 8°C, v noci 0 – 2°C, bylo polojasno až jasno. V druhé polovině měsíce bylo pod 

mrakem, vyskytovaly se mlhy a občas mrholilo. Teploty přes den 0 až 4°C, v noci byly již 

mrazy okolo -4°C. Koncem měsíce bylo pod mrakem, občas mrholení, teploty okolo 2°C. 

Dne 23. se objevil sněhový poprašek, byl silný vítr a teploty 1 až 5°C. Od 26. klesly teploty 

k nule a 27. již sněžilo s deštěm. 

 Bouráním byla zahájena přestavba  čp. 109 v Sedláčkově ulici. 

 Městská rada schválila plán zimní údržby na městských komunikacích, dále pak 

organizační řád Městského úřadu. 

 Na základě doporučení Městské rady schválilo dne 29. Městské zastupitelstvo 

navržené rozpočtové změny. Úprava rozpočtu reagovala na změny, ke kterým došlo 

v průběhu roku, a to jak v příjmových, tak výdajových položkách. V příjmových položkách 

došlo ke zvýšení o 27 mil. Kč, určených jako mzdy pro školská zařízení, kam také byly 

převedeny. 

 Další byla dotace ze Státního fondu životního prostředí určená na plynofikaci 

Sedlčánek (1 789 tis. Kč). Město také získalo finanční prostředky z prodeje akcií České 

spořitelny, a.s., (1 950 tis.Kč) a ze zisku Q-Bytu, s.r.o., (652 tis. Kč). Město také prodalo část 

cenných papírů fondu Živnobanky (870 tis. Kč). A konečně nemalou položku zvýšení příjmů 

tvořily příspěvky od budoucích stavebníků na budování technické infrastruktury (2 163 

tis.Kč). 

Ve výdajových položkách došlo k největšímu zvýšení v nákladech na rekonstrukci ZŠ v ulici 

/J. A./ Komenského (23 mil.Kč) a rekonstrukci Městské knihovny (1.1 mil.Kč). 
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 V souvislosti s projednáváním rozpočtu na rok 2002 se dostala na pořad jednání opět 

otázka Městského muzea. Původně navrhované snížení příspěvku na činnost muzea na 2,3 

mil. Kč (viz zápis za říjen) ředitel Městského muzea jako nereálné neakceptoval a žádal dotaci 

nejméně 2,7 mil. Kč. Městská rada nakonec přistoupila na kompromis a souhlasila 

s příspěvkem na rok 2002 ve výši 2,5 mil. Kč. Protože největší výdajovou položkou 

Městského muzea je oblast archeologického výzkumu, který svým rozsahem překračuje 

rámec našeho města, byl vznesen i návrh, aby tato činnost byla ekonomicky oddělena a 

hrazena podílem z krajských zdrojů. 

 V průběhu měsíce došlo ke změnám ve složení komisí Rady. Pro dlouhodobou 

nepřítomnost byl odvolán člen inventarizační a likvidační komise p. Alois Franke a na jeho 

místo do komise inventarizační byla jmenována místostarostka pí Ing. Marie Pospíchalová a 

do komise likvidační p. Antonín Dušek. Ze zdravotních důvodů rezignoval na místo ve 

finančním výboru p. Václav Hudský a na jeho místo jmenovalo Městské zastupitelstvo členku 

KSČM pí Štěpánku Trmalovou. 

 Rada města schválila další zvýšení vodného a stočného na rok 2002, a to do celkové 

výše 39,10 Kč/m
3
. 

 Protože výstavba objektu čp. 109 v Sedláčkově ulici nemohla být plně pokryta ze 

zdrojů městského rozpočtu, souhlasilo Městské zastupitelstvo s přijetím úvěru od 

Českomoravské hypoteční banky ve výši 15,7 mil. Kč. Zároveň byl dán i souhlas k přijetí 

úvěru ve výši 10 mil. Kč od Státního fondu rozvoje bydlení, který je určen na  opravy a 

modernizaci bytů. 

 Městské zastupitelstvo souhlasilo s kácením vzrostlé zeleně v ul. Prokopa Holého a 

rovněž s pokácením 5 topolů a 1 smrku pichlavého na ploše Městského stadionu. Údajně šlo o 

zdravotní řezy. Pařezy pokácených stromů však byly zdravé. Pokáceno bylo také několik 

stromů v ul. S. K. Neumanna, které zasahovaly do koryta  Čelákovického potoka. 

 V tomto měsíci přibyly ve městě další dvě živnosti. Ve Fitness centru za radnicí bylo 

opět otevřeno a uvedeno do provozu kadeřnictví. Vedoucí je pí Jaroslava Novotná. V 

Masarykově ul. čp. 369 byl otevřen nový obchod s bytovými doplňky Modrý kocourek. 

Vedoucí je pí Markéta Fridrichová.         

 

 

PROSINEC  
 

 Začátkem měsíce se teploty pohybovaly okolo nuly, většinou bylo pod mrakem. Od 

10. uhodily mrazy, přes den –1 až –5°C, v noci –4 až -10°C. Vál silný východní vítr a občas 

sněžilo. O vánočních svátcích se nejprve silně ochladilo až na –9°C, vál vítr a napadlo až 5 

cm sněhu. Avšak již 25. stouply teploty na 2°C a sníh pomalu mizel. V noci na 28. napadl 

nový sníh, ráno však byly teploty mírně nad nulou a sněhová nadílka  pomalu roztála. 

 Vánoční měsíc byl slavnostně zahájen, za hojné účasti občanů a dětí, rozsvícením 

ozdobeného vánočního stromu na náměstí před budovou Obecního domu. Prostor před 

radnicí, kde byla postavena řada stánků, byl účastníky zcela zaplněn. Při rozsvícení stromu  

v 17 hod. zazpíval sbor školních dětí pásmo koled a vánočních písní. Pro děti připravil  

Městský dům dětí možnost  vyrobit si různé dárky. 

 V následujícím týdnu, ve dnech 6.–9., vycestoval místní Komorní orchestr Jana Zacha 

do našeho partnerského města Rüti ve Švýcarsku. Naše hudební těleso uspořádalo 2 koncerty. 

První v katolickém kostele, před početnými posluchači a za účasti vedení města. Koncert 

zakončily bouřlivé ovace. Druhý koncert byl určen seniorům a uskutečnil se v sále domova  

Breitenhof. I toto publikum ocenilo naše hudebníky živým potleskem a vynutilo si přídavky 

nad rámec programu. Celou akci doplňovala výstava keramického betlému. Ten vytvořili žáci  
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naší ZUŠ Jana Zacha a byl instalován v historickém domě, kde si ho mohli tamní občané 

prohlédnout. Umělecký program provázela i řada společenských akcí. 

 Městská rada zasedala 12. a mimořádně ještě 20. Na zasedání dne 12. byla podána 

informace o průběhu výstavby domu čp. 109. V té době byl dům po celkové demolici, při 

které  se ukázalo, že neměl žádné základy. 

 Na základě rozsudku Okresního soudu bylo město povinno vydat restituentům – 

rodině Límanových - objekt čp. 52 v Záluží (součást cihelny). 

 Městské zastupitelstvo se na svém jednání dne 13. znovu zabývalo financováním 

Městského muzea. I když  činnost muzea v oblasti archeologického výzkumu přesahuje rámec 

města, nelze opomenout, že hraje významnou roli v kulturním životě města. Je centrem 

výstavní a přednáškové činnosti a organizátorem oblíbených koncertů komorní hudby. 

S ohledem na  široký rozsah archeologické činnosti vyvíjí starosta města p. Ing. Šalda nemalé 

úsilí, aby na financování provozních nákladů muzea se podílely orgány vyšších územních 

celků, případně i obce, které se nalézají  ve sběrné oblasti zdejšího muzea. Po delší diskuzi, 

která měla často emotivní ráz, bylo schváleno zvýšení příspěvku Městskému muzeu 

z rozpočtu města na 2,5 mil. Kč. Po dodatečných úpravách byl městský rozpočet na rok 2002 

schválen. Oproti výdajům 236 215 tis. Kč činí příjmy 184 823 tis. Kč, a předpokládaný 

schodek je tedy 51 392 tis.Kč. 

 Bouřlivé jednání o rozpočtu mělo svou odezvu i v regionálním tisku TOK (viz příloha 

č. 58/9). 

 Na návrh Krajského soudu zvolilo Městského zastupitelstva na další funkční období 

jako přísedící opět paní Zdenu Knotkovou [...] a paní Hanu Weinertovou  [...]. 

 

 

HOSPODAŘENÍ  
 

 Rozbor hospodaření města za rok 2001 byl projednáván na schůzi Městského 

zastupitelstva dne 14. 5. 2002. K hospodaření města byl ve smyslu zákona vypracován audit, 

který byl zastupitelům předložen současně s vlastním rozborem. V auditu je vytýkán 

nedostatek, na který bylo poukazováno již v roce 1999 a týkal se pozemků dosud 

neoceněných a nezatříděných do majetku města, v návaznosti na výpisy  z katastru 

nemovitosti. Důsledkem toho bylo například, že restaurace Na Nové neplatila nájem 

z pozemku, na kterém objekt restaurace stojí. 

 Hospodaření za rok 2001 vykazuje schodek ve výši 22 472 tis. Kč, přičemž výdaje 

činily 178 776 tis. Kč, zatímco příjmy byly jen 156 304 tis. Kč. Největší položku výdajů - 

79,5%, tvořily služby obyvatelstvu a v tom školství představovalo 42,9% z celkových výdajů 

(rekonstrukce školy v ul. /J. A./ Komenského). V tabulce I je provedeno srovnání výdajů na 

služby obyvatelstvu v procentních podílech jednotlivých podkapitol a zároveň porovnání 

s předchozím rokem. 

 

Tab I. 
 Rok 

2000 

tis.Kč 

% 

z celku 

Rok 

2001 

tis.Kč 

% 

z celku 

Změna 

2001/2000 

 

Služby obyv. celkem 56 947 100 142 048 100 2,49 

 

Z toho:vzdělání a věda 16 006 28.1 76 671 53,97 4,79 

 

Kultura 10 346 18.2 10 270 7,23 0,99 
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Tělovýchova a zájmová 

činnost 

2 995 5.3 4 831 3,4 1,61 

Zdravotnictví 

 

100 0,8 165 0,12 1,65 

Bydlení a  komunální 

služby 

24 223 42,5 46 438 32,69 1,91 

Ochrana životního 

prostředí 

3 277 5,76 3 673 2,54 1,12 

 

 

Dvaapůlnásobný nárůst výdajů na školství byl tvořen investicemi na přestavbu ZŠ v ul. /J. A./ 

Komenského ve výši 38 882 tis. Kč a neinvestičním příspěvkem Okresního úřadu na úpravu 

platů učitelů ve výši 21 864 tis. Kč. Podrobný komentář viz příl. č. 59/9. 

 

 

 OBYVATELSTVO  
 

 Počet obyvatel vzrostl v průběhu roku o 37. Počet zemřelých je dlouhodobě vyšší než 

narozených. Narodilo se 96 občánků a zemřelo 113, to je pokles o 17 občanů (předešlý rok to 

bylo o 41). Pokles proti předchozím létům se zpomalil vyšším počtem narozených, ale i  

menším počtem zemřelých. 

 Celkový přírůstek obyvatelstva zajistila migrace, když proti 220 přistěhovalým 

občanům se odstěhovalo jen 166, to je rozdíl +54 občanů. 

 Na konci roku k 31.12.2001 mělo město celkem  10 045 obyvatel. 

 

 

ŠKOLSTVÍ  
 

 Tak jako v předchozích letech se, s výjimkou mateřských škol, počet žáků na 

základních a středních školách opět snížil. Na základních školách to bylo dohromady o 38 

žáků, na Gymnáziu o 10 a největší pokles o 42 žáků vykázalo Střední odborné učiliště. Na 

ZUŠ Jana Zacha  klesl počet žáků o 58. 

 Mateřskou školu v ul. Přístavní navštěvovalo ve 2 odděleních 49 dětí. Působily zde 

4 pedagogické pracovnice. 

 Mateřskou školu v ul. Rumunské navštěvovalo v 8 odděleních 185 dětí. Působilo 

zde 14 pedagogických pracovnic. 

Na neinvestiční náklady těchto škol přispívali rodiče 200 Kč/měs. 

 Základní školu v ul. /J. A./ Komenského navštěvovalo celkem 529 žáků, z toho 305 

žáků na 1. stupni a 224 na 2. stupni. Pěti oddělení školní družiny využívalo celkem 138 žáků. 

Na škole vyučuje ve 22 třídách celkem 36 pedagogů, z toho 79% s aprobací. 

 Základní školu v ul. Kostelní navštěvovalo celkem 532 žáků, z toho 301 na prvním 

stupni a 231 na 2. stupni. Pět oddělení školní družiny využívalo 127 žáků. Ve 22 třídách 

vyučovalo celkem 36 pedagogů, z toho 29 aprobovaných (80,5%). Na provoz školní družiny  

přispívají rodiče částkou 50 Kč/měs. 

 Zvláštní  škola měla na prvním stupni 14 žáků, na druhém 40, celkem 54 žáků. V 6 

třídách  zde působilo 8 pedagogů, z toho 7 s aprobací. 

 Gymnázium: V důsledku rekonstrukce a přístavby budovy v /ul. J. A./Komenského 

probíhala výuka v provizorních prostorách objektu internátu SOU čp. 1644. V 11 třídách 

studovalo celkem 264 studentů, z toho na nižším stupni 107 a na vyšším 157. Na škole působí 

28 pedagogů a všichni  mají předepsanou aprobaci. 
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 Střední odborná  škola a Střední odborné  učiliště  TOS Čelákovice  CSI,  

spol.s.r.o.:Zahájením školního roku 2001/2002 ukončila škola transformační proces – 

ukončila výuku ekonomických oborů a zaměřila se pouze na obory strojírenské. Nově zavedla 

obor strojírenská technická administrativa. 

Střední odborné učiliště vyučovalo šest tříletých učebních oborů a jeden obor 4letý, 

ukončený maturitou. Učiliště navštěvovalo celkem 158 žáků. 

Střední odborná škola vyučovala v sedmi oborech, z toho byly 2 čtyřleté s maturitou, 2 

dvouleté jako denní nástavbové  studium a 3 tříleté jako dálkové nástavbové studium. Školu 

navštěvovalo 106 žáků. Obě školy dohromady navštěvovalo 261 žáků, což je pokles proti 

předchozímu roku o 42 žáků. Na školách působí celkem 18 pedagogů a 7 mistrů odborné 

výchovy (z toho 6 externích). 

 Základní  umělecká škola Jana  Zacha. Vyučovalo se ve 4 oborech: v hudebním - 

347 žáků, v tanečním – 100 žáků, ve výtvarném – 168 žáků a v literárně-dramatickém - 30 

žáků. Školu navštěvovalo celkem 647 žáků a působilo zde  24 pedagogů, z toho 21 

aprobovaných. 

 Městský dům dětí a mládeže. Pravidelnou činnost zde vyvíjelo  celkem 57 útvarů, do 

kterých docházelo celkem 847 členů. Předškolní útvary byly 4, pro děti do 15 let bylo 36 

útvarů a pro mládež 15 až 18letou 4 útvary. 10 útvarů bylo pro dospělé  a 3 pro rodiče 

s dětmi. Kromě činnosti pravidelné bylo uspořádáno celkem 80 příležitostných akcí, kterých  

se  zúčastnilo celkem  3183 dětí a dospělých. O prázdninách bylo uspořádáno 10 táborů 

s průměrnou účastí 30 dětí. V MDDM působilo celkem 30 pedagogických pracovníků, z toho 

5 interních, 15 externích a 10 dobrovolných. Kromě toho zde bylo zaměstnáno 5 ostatních 

pracovníků s úvazkem 3,62. Podrobný přehled viz příloha č. 60/9. 

 

 

KULTURA  
 

 Městské muzeum sídlí celkem ve 3 budovách. Základní sbírky, hlavní expozice, 

výstavní síň, ředitelství a odborná pracoviště jsou v objektu Tvrze Na Hrádku č.p. 464. 

Archeologické pracoviště, laboratoře a depozitáře jsou v čp. 156 v ul. Rybářské a v ul. 

Kostelní čp. 22. Muzeum působí jako regionální ve střední části okresu Praha - vých. V 

archeologickém výzkumu přesahuje svou činností hranice okresu a zasahuje do jižní části 

okresu Mladá Boleslav a západní části okresu Nymburk. Sběrnou oblast tvoří celkem 50 

katastrů obcí. Viz jednání MěZ z 13. 12. t.r. a zápis za měsíc prosinec. Pracovníci muzea pod 

vedením ředitele – archeologa Jaroslava Špačka vyvíjeli intenzívní výzkumnou i publikační 

činnost. Podrobný výčet viz přílohu č. 61/9.  

 Muzeum uspořádalo celkem 53 akcí, z toho bylo 9 výstav, 15 koncertů, 9 vernisáží, 14 

přednášek a 9 ostatních akcí. Včetně prohlídek expozic, které zhlédlo 2863 návštěvníků,  

všechny muzejní akce dohromady navštívilo 10 230 osob. Zprávu o činnosti viz příloha č. 

61/9. 

 Městská knihovna. Činnost Městské knihovny byla poznamenána poměrně rozsáhlou 

rekonstrukcí, jejímž cílem bylo rozšíření dětského oddělení a rekonstrukce vytápění. 

Akumulační kamna byla nahrazena ústředním vytápěním. Současně bylo nutno provést nový  

elektrorozvod. Instalována byla počítačová, telefonní a zabezpečovací síť. Aby mohlo být 

celé první patro využito pro dětské oddělení, byly ve druhém patře zatepleny půdní prostory a 

upraveny jako pracovny pro management knihovny. Přestavba nabyla takového rozsahu, že 

knihovna byla 10 týdnů mimo provoz a 11 týdnů pracovala jen omezeně v oddělení pro 

dospělé. 

 Od 30.6. má knihovna novou zřizovací listinu, na kterou navazuje nový Organizační  

řád  knihovny. Ke 31.12. měl knihovní fond 44 127 titulů, z čehož 14 472 titulů tvoří naučná 
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literatura. V průběhu roku přibylo do knihovny 2 269 nových knih. Proti tomu  bylo odepsáno 

4 968 knih, z nichž 4 566 bylo převedeno do místních  lidových knihoven, které byly do roku 

1997 zařazeny do Střediskové knihovny Čelákovice a knihy jim byly nakupovány ze sdružené 

dotace. V tomto roce odebírala knihovna 60 titulů časopisů v 72 exemplářích. Pracovnice  

knihovny  se pravidelně zúčastňují odborných porad a seminářů. Své znalosti si rozšiřují na 

školení pořádaném Státní vědeckou knihovnou Kladno a Národní knihovnou ČR. K práci jsou 

využívány i  poznatky partnerských  knihoven. Podrobný výčet činnost viz příloha č. 62/9. 

 Kulturní dům. Nové vedení Kulturního domu se snaží programovou skladbou oslovit 

co nejširší zájmy posluchačského spektra. V programu se také daří vyvážit kulturní pořady 

z místních zdrojů s pořady hostujících uměleckých souborů, především divadelních a 

hudebních. Zavádí se i nové typy pořadů, které si svou diváckou obec teprve vytváří. Jsou to 

např. klubové večery, dětské karnevaly i letní čelákovické veselení. Za uplynulý rok  

uspořádal KD celkem 131 akcí různého žánru, kterých se účastnilo 36 480 návštěvníků. Na  

jednu  akci připadlo průměrně 278  návštěvníků. 

 Hospodaření KD je vylepšováno pronájmem užitkových prostor i velkého sálu, a tím 

je umožněno pozvat k vystoupení i velmi známé umělce, jejichž finanční nároky bývají 

značně  vysoké. Podrobný výčet akcí viz příloha č. 63/9. 

 Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím z roku 1999 došlo v tomto 

roce na  radnici  celkem 7 žádostí. Informace byla podána k 6 žádostem a z toho se u jedné 

odpovědi žadatel odvolal k Okresnímu úřadu. K jedné žádosti bylo žádáno doplnění, avšak  

zůstalo bez odezvy. Výroční zprávu viz příloha č. 64/9. 

 

 Seznam příloh k zápisu do kroniky města Čelákovic za rok 2001: 

50/9 Rozpočet na rok 2001 

51/9 Článek TOKu 19/2001 

52/9 Článek TOKu 15/2001 

53/9 Článek TOKu 22/2001 

54/9 Podpisové akce občanů 

55/9 Článek TOKu 19. 9. 2001 

56/9 Program „Čelákovické pouti“ 

57/9 Historie spolku chovatelů 

58/9 Jednání o rozpočtu – článek TOK č. 50/2001 

59/9 Závěrečný účet za rok 2001 

60/9 Přehled školství 

61/9 Zpráva o činnosti Městského muzea 

62/9 Zpráva o činnosti Městské knihovny 

63/9 Přehled akcí Kulturního domu 

64/9 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 

65/9 Rozbor hospodaření za rok 2000 

66/9 Zápisy z Městské rady a zastupitelstva 

67/9 Informace o komunálním odpadu 

 

 Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2001 sestavil městský kronikář 

Ing. Luboš Choura a schválené záznamy přepsala do městské kroniky Marie Sorokinová. 

 

 Poznámka:  

 Text zápisu kronikáře Ing. Luboše Choury za rok 2001 zrevidoval podle ručně 

psané knihy kronikář PhDr. Mirko Nosek v květnu 2006. V přepisu byl sjednocen 

pravopis podle současné normy. V šikmých závorkách /.../ jsou uvedeny správné tvary 

slov, v hranatých závorkách [...] jsou komentáře nebo vynechaná slova. 


