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Rok 2004 
 

Usnesením Zastupitelstva města č. 13 byl dne 10. listopadu 2004 jmenován městským 

kronikářem PhDr. Mirko Nosek. Narodil se 5. října 1961 v Náchodě. S rodiči žil v blízkém 

Novém Městě nad Metují. Gymnázium absolvoval v Dobrušce a v letech 1980 – 85 

vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze učitelství českého jazyka a 

dějepisu. V roce 1983 se oženil. 1985 - 86 absolvoval studijní pobyt na katedře 

československých dějin a po roční základní vojenské službě interní vědeckou aspiranturu 

v letech 1987 – 90 na téže katedře. V roce 1990 odešel s rodinou za bytem do Čelákovic, kde 

s manželkou, také učitelkou, začali vyučovat na Základní škole v Komenského ulici. V letech 

1991 – 94 absolvoval na Pedagogické fakultě v Hradci Králové rekvalifikační studium 

učitelství německého jazyka. V roce 1994 se stal zástupcem ředitelky Gymnázia 

v Čelákovicích. Od roku 1996 pracuje v redakční radě Zpravodaje města Čelákovic. V letech 

1998 – 2002 byl členem Okresní školské rady okresu Praha – východ.  

 

 

LEDEN 
 

 Počasí: Do 4. jsme měli ranní teploty -7 až -4°C a odpolední -3 až -1°C. 4. napadlo asi 

6 cm sněhu. 5. - 6. následovalo ochlazení s ranními teplotami až -18°C a odpoledními -6 až -

3°C. 6. - 9. napadlo dalších 14 cm sněhu, jenž ležel až do 14. Od 7. do 17. se oteplovalo: 

Ranní teploty stoupaly od -8 až do +2°C, odpolední od -3 do +7°C. 11. - 13. a 19. pršelo. Od 

18. se prudce ochlazovalo. Do 21. klesly ranní teploty na -4°C a odpolední na +2°C. 22. - 25. 

bylo jasno a teploty klesaly v noci až k -19°C, odpolední až k -11°C. Napadl opět sníh a ležel 

až do konce měsíce: 19. - 21. asi 7 cm a 25. - 27. asi 5 cm. Mrazy polevily po 26., kdy ranní 

teploty stouply na -8 až -4°C a odpolední až na -1°C. Poslední 4 lednové dny byl ranní mráz 

již jen do -4°C a odpolední teploty překračovaly nulu. 31. bylo +7°C. Lednový úhrn 

dešťových srážek 61 mm a sněhových 30 cm, nejvíce po několika letech. 

 Ekumenické pobožnosti křesťanských církví za jednotu křesťanů se v Čelákovicích 

konaly 7. v modlitebně Církve bratrské, 21. v kostele Církve československé husitské a 31. na 

římskokatolickém děkanství.   

8. bylo na veletrhu cestovního ruchu GO v Brně vyhodnoceno 92 účastníků loňské 

soutěže „Pojďte s námi do muzea“, pořádané agenturou CzechTourism. Městské muzeum 

v Čelákovicích bylo ředitelem agentury Ing. Danielem Hladičem oceněno diplomem a 

poděkováním za přínos v oblasti cestovního ruchu. 

Od 13. prosince 2003 do 11. ledna byla v Městském muzeu přístupná vánoční výstava 

„Dřevořezby Dagmar Koverdynské-Novákové“, 17. byla zahájena výstava fotografií 

„…Marie Hartmanová fotografovala…“, připravena čelákovickým fotografem Miroslavem 

Břeským ke 100. výročí autorčina narození. Její tvorba byla spjata s okolím Brandýsa nad 

Labem. Výstava skončila 7. března. 

15. a 16. proběhl zápis dětí do prvních tříd základních škol. Rodiče přihlásili do ZŠ 

Kostelní 53 dětí a do ZŠ Komenského 59 dětí. 

19. v Městském muzeu vystoupila skupina Musica pro sancta Cecilia s koncertem 

renesanční a barokní hudby s vánoční a duchovní tématikou (italští mistři, V. A. Michna 

z Otradovic, J. S. Bach). 

V sobotu 24. došlo k závažné havárii vodovodu. Silný mráz vyvolal pnutí zeminy a 

na hlavním přívodu z vodojemu do města v Rumunské ulici před křižovatkou s ulicí Prokopa 

Holého se utrhla stará zkorodovaná neužívaná odbočka. Mrazy se pohybovaly mezi -10 a -

15°C, a proto nebylo možno občanům poskytnout vodu z cisteren. Oprava začala odpoledne, 

vodovodní řad byl odstaven od půlnoci do 8 hodin ráno v neděli 25. ledna. Oprava byla 
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dokončena v 11 hodin, avšak zavzdušnění systému znemožňovalo normální odběr vody ve 

vyšších patrech domů, V Prokopě, Na Požárech a v Mochově až do 13 hodin v pondělí 26. 

ledna. V nižších polohách města voda ale tekla stále, byť pod nízkým tlakem. Komplikace 

byly způsobeny nevyhovujícím stavem vodojemu (nemožností jeho přemostění a přímého 

zásobování z Káraného) a sekčních armatur ve městě, které se ve velkém mrazu nepodařilo 

uzavřít. Za hlubokého mrazu pracovaly na odstranění havárie pohotovostní čety Vodovodů a 

kanalizací, a.s., Mladá Boleslav, Q-bytu Čelákovice a Sdružení dobrovolných hasičů 

Čelákovice, pracovníci Technických služeb města uzavřeli silnici a sypali ledovou plochu 

pískem.  

8. zasedala Rada města. Zadala zpracování dokumentace k územnímu řízení týkající 

se úpravy náměstí firmě Tichý a Kolářová, s.r.o., Praha 3 a schválila studii Ing. arch. Tichého 

„Rehabilitace sadů 17. listopadu“, jež počítá mj. s dvěma novými můstky přes potok u domu 

U Diamantů a na frekventované cestě od Kulturního domu do Vašátkovy ulice. Dále zadala 

projektové práce na přípravě druhého vodojemu, odlehčovací komory v Rybářské ulici a 

kanalizace v Záluží Vodohospodářské kanceláři Trutnov. 

 

 

ÚNOR 
 

 Počasí: Až do 7. trvalo oteplení z konce ledna. 1. až 3. činily ranní teploty 0 až +5°C, 

odpolední až +12°C, od 4. do 7. bylo ráno +8 až +10°C a odpoledne až +14°C, avšak foukal 

velmi silný vítr. 2. a 3. mírně pršelo. Od 9. do 13. se ochlazovalo za vydatného sněžení (11 

cm), ranní teploty klesaly k -5°C a odpolední vystoupily nejvýše k +5°C. Od 8. do 12. pršelo. 

Při následném oteplení sníh 13. zmizel a do 18. nemrzlo – ranní teploty +1 až +2°C, 

odpolední až +7°C. Po 19. přišlo ochlazení doprovázené mírným sněžením 23. a 29. Ranní 

teploty činily -5 až -1°C, odpolední +1 až +5°C. V únoru bylo převážně oblačno až zataženo, 

jen 20. a 21. bylo slunečno. Měsíční úhrn dešťových srážek 28,7 mm a sněhových 14 cm. 

 18. v 21.50 hod. vypukl požár střechy výrobní haly v areálu TOS. Hašení se účastnilo 

20 hasičských jednotek, požár byl uhašen ve 2,30 hod. Shořela dřevěná střešní konstrukce 

haly těžké mechaniky a expedice, vnitřek haly nebyl zasažen. Výše škody nebyla do konce 

roku 2004 známa vzhledem k probíhajícímu jednání s pojišťovnou. 

26. se v Městském muzeu konala přednáška Miloše Záruby z Prahy nazvaná Mexiko 

– podzim 2003. Spolupořadatelem přednášky byl Klub kaktusářů v Čelákovicích. 

 Rada města se 8. zabývala především příčinami havárie vodovodu v Rumunské ulici 

24.-25. ledna. Žádala na provozovateli vodovodu, VaK, a.s., Mladá Boleslav návrh opatření, 

jež by podobným haváriím zabránila. Bude nutno komplexně řešit přivaděč, vodojem a síť. 

Rada uložila provozovateli osadit nová sekční šoupata, redukční ventily a vyměnit část 

potrubí a v podobné situaci lépe informovat občany o omezení dodávky vody. Rada 

vyhodnotila 6 nabídek na výstavbu základní technické infrastruktury v obytné zóně 

Sedlčánky-jih a rozhodla o přidělení zakázky na kanalizaci, vodovod a sejmutí ornice firmě 

Zepris, s.r.o., Praha 5 a o přidělení zakázky na uložení plynovodu firmě Gasko, s.r.o., Kolín. 

Rada dále zadala projekt na rekonstrukci místních komunikací v Sedlčánkách Projektové a 

konzultační kanceláři pro dopravní stavby v Kutné Hoře. 

 Starosta informoval Radu o kontrole Finančního úřadu Praha-východ z 19. ledna 

týkající se oprávněnosti použití dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2002 na 

výstavbu 13 nájemních bytů v domě U Diamantů č. 109. Zpráva konstatovala porušení 

rozpočtové kázně v plné výši dotace: Neoprávněné použití dotace na výstavbu komunikace ve 

dvoře domu, nedodržení termínu ukončení stavby a neoprávněné vybírání předplaceného 

nájemného od budoucích nájemníků. Dalším nepříjemným důsledkem chyb v hospodaření 

v minulém volebním období byla informace z jednání na Ministerstvu financí 30. ledna. 
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Ministerstvo trvalo na stanovisku, že výstavba bazénu, ačkoli ji město hradilo ze svých 

prostředků, patří do závěrečného vyhodnocení akce „Modernizace a zateplení ZŠ 

Komenského“, neboť omylem nebo opomenutím nebyl bazén vyškrtnut z parametrů státní 

dotace poté, kdy bylo rozhodnuto o jeho výstavbě mimo atrium školy. Došlo ke zpoždění 

stavby bazénu a město nepožádalo o prodloužení termínu. Kolaudační rozhodnutí nabylo 

platnosti až 4. září 2003, čímž město nesplnilo termín dokončení akce se státní dotací 

61.000.000,- Kč o 1 rok. 

 Rada uzavřela delší jednání o záměru p. Kočvary zřídit v ulici Na Nábřeží sportovní 

areál. Poté, co se občané ulic Na Nábřeží a Na Stráni vyslovili proti, projekt zamítla. 

Důvodem byla již teď vysoká hladina hluku ze sportovišť u Labe a vedení kabelu vysokého 

napětí z Lázní Toušeň do Kovohutí pod dotčeným pozemkem. 

 Zastupitelstvo města se sešlo 25. Schválilo zapojení města do Programu dlouhodobé 

primární prevence návykových látek a dalších sociálně patologických jevů mj. 

prostřednictvím projektů Primární prevence, Terénní práce (oba občanské sdružení 

Semiramis, K-Centrum Nymburk) a Zdravý životní styl (MDDM). Pracovníci občanského 

sdružení se v projektu Primární prevence zaměřili na žáky 7. ročníku základních škol 

programem proti drogám, šikaně, záškoláctví, intoleranci a rasismu. Místostarosta Mgr. 

Bodlák byl titulárně pověřen vedením Městské policie, aby bylo možno podniknout další 

kroky v jejím obnovení. 

Zastupitelstvo schválilo plán prodeje městských bytů  v letech 2004 – 2006 včetně 

cen. V roce 2004 jde o prodej 36 bytů v Rumunské ulici v č. 1462-1464 (4.200,- Kč/m
2
) a 16 

bytů v ul. Na Stráni čp. 1631 (5.200,- Kč/m
2
), v roce 2005 o prodej 24 bytů v  ul. V Prokopě 

č. 1425-1428, 24 bytů v ul. V Prokopě č. 1353-1358, 18 bytů v ul. V Prokopě č. 1359-1421, 

12 bytů v ul. V Prokopě č. 1422-1424, v roce 2006 o prodej 5 bytů v ul. P. Holého č. 1169, 

1171, 1203 a 48 bytů v Rumunské ulici č. 1455-1456.  

Zastupitelstvo schválilo pořízení  2. změny územního plánu, jejímž důvodem je změna 

využití průmyslově nevyužívaných ploch v prostoru TOS Čelákovice na plochy smíšené zóny 

městského typu. Městu byla snížena dotace ze Státního fondu životního prostředí na 

plynofikaci Sedlčánek o 201.733,- za nedodržení smluvních podmínek (termín, nižší počet 

přípojek a napojených subjektů). 

Starosta informoval zastupitele o kontrolách čerpání státních dotací na dům U 

Diamantů a na rekonstrukci a zateplení budovy Základní školy v Komenského ulici. V této 

době nebyla dosud známa možná výše finančního postihu. Bývalý starosta ing. Šalda se snažil 

problém bagatelizovat prohlášením, že šlo pouze o formální chybu při fakturaci prací na 

dlažbě dvora a nezmínil se o dalších dvou bodech porušení smlouvy o dotaci, které formální 

nebyly (viz Rada města 8.1.). Tento postoj je zarážející tím více, že jako zastupitel měl 

k dispozici zprávu Finančního úřadu z 19. ledna. Zastupitel M. Iglo požadoval vyvození 

osobní zodpovědnosti a prošetření situace kontrolním výborem, avšak Zastupitelstvo žádné 

rozhodnutí nepřijalo.  

Zastupitelé diskutovali o osudu proluky na jižní straně náměstí. Proti názoru ponechat parcely 

ve vlastnictví města a postavit na nich Společenský dům jako náhradu za starou budovu 

Kulturního domu se prosadil návrh parcely prodat při splnění regulačních podmínek: 

Trojpodlažní budova střídmého vzhledu a stanovení typu objektu v obchodním záměru.  

Zastupitelstvo schválilo 3. etapu rozšíření městského kamerového systému ve 2. 

pololetí a seznam dřevin určených ke kácení. 55 bříz ve Stankovského ulici ustoupí 

rekonstrukci ulice a 38 přestárlých a houbami napadených jeřábů v Husově ulici bude 

nahrazeno novou výsadbou. 

 

BŘEZEN 
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 Počasí: Do 11. trvalo počasí z poslední únorové dekády. Bylo polojasno, 4. až 7. 

slunečno, noční teploty -7 až -1°C, odpolední +1 až +7°C. Sníh napadl 2. a roztál, naposledy 

v této zimě napadlo 9. ještě 7 cm sněhu, ten však do 10. roztál. 12. přišlo jaro s výrazným 

oteplením a jasnou oblohou a s ranními teplotami +1 až +7°C a s odpoledními +9 až +17°C. 

18. a 19. bylo odpoledne dokonce +21°C. 23. až 25. se ochladilo na +1 až +4°C ráno a 

nejvýše +8°C odpoledne. Od 26. bylo opět jasno, sice ještě s ranními mrazíky, ale odpolední 

teploty se šplhaly k +13°C. Měsíční úhrn dešťových srážek 24,3 mm a sněhových 9 cm. 

 7. se v Kulturním domě konal 6. ročník postupové soutěže ve sportovním tanci 

„Čelákovický střevíček“. Soutěží hlavní kategorie třídy D, C, B a juniorů I a II ve 

standardních a latinskoamerických tancích se účastnilo 115 párů. 

13. zahájilo Městské muzeum výstavu jirenských výtvarníků – obrazů Václava 

Jelínka a Rudolfa Hindricha a fotografií Josefa Koloce. Úvodní slovo přednesla Jana 

Pospíšilová, ředitelka MDDM v Úvalech. Výstava byla uzavřena 4. dubna. Městské muzeum 

vydalo v březnu v nákladu 500 ks sborník „100 let Městského muzea v Čelákovicích“ 

(příloha č. 1/10). 

16. navštívil Čelákovice předseda KDU-ČSL a předseda rozpočtového výboru 

Poslanecké sněmovny Miroslav Kalousek v rámci představení kandidátky své strany pro 

volby do Senátu. Jednal s představiteli města a regionálními politiky především o veřejných 

rozpočtech a od 17 hodin besedoval v Městském muzeu s občany (příloha č. 2/10).  

Rada města byla 4. seznámena s výsledky hospodaření Vodovodů a kanalizací, a.s., 

Mladá Boleslav s vodovodním systémem města v roce 2003. Město inkasovalo nájemné ve 

výši 4.913.000,- Kč. Rada se dále věnovala vyhodnocení nabídek na vyhlášené veřejné 

soutěže. Na výstavbu dětského areálu Duhové hřiště v nové Jiřině vybralo z 3 nabídek firmu 

Impex, s.r.o., Praha 3, na rekonstrukci komunikací v obytné zóně Nedaniny a v ulici Na 

Požárech firmu Strabag, a.s., Beroun a na rekonstrukci komunikace v Ruské ulici z 8 nabídek 

opět firmu Strabag. Rada rozdělila dotace sportovním klubům a občanským sdružením: 

450.000,- Kč rozdělila podle počtů členů s násobkem 3 na dítě do 15 let (dotace na 1 dítě 

činila 522,- Kč, na dospělého 174,- Kč) a 450.000,- Kč podle dalších kritérií (opravy, 

provozní náklady, výsledky, reprezentace města). O dotaci požádaly Tenisový klub, 

Volejbalový sportovní klub, TJ Spartak, Nohejbalový klub, SK Union, 1. Čelákovický klub 

potápěčů a vodáků, Orka, Florbalový klub, Taekwon-Do, Sportovní aerobik, Sokol Sedlčánky 

a SK Záluží. 

Ředitel Městského muzea Jaroslav Špaček požádal 24. února o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 93.700,- Kč na červnovou výstavu krajek a 3. února o úpravu rozpočtu. 

Radní se shodli, že nároky na výstavu se měly zařadit do návrhu rozpočtu, že je nutno vyčkat 

výsledků auditu v MM a že přidělení dotace je v kompetenci Zastupitelstva.  

Rada města zřídila kulturní komisi.  

 

 

DUBEN 
 

 Počasí: 1. - 6. bylo polojasno až zataženo, ranní teploty 0 až 4°C, odpolední 12 až 

17°C. Při ochlazení 5. - 8. pršelo, 7. - 13. vystupovaly odpolední teploty k 12°C. 15. jsme 

zaznamenali poslední ranní mrazík uplynulé zimy. Do 18. bylo polojasno až jasno s ranními 

teplotami 1 až 5°C a odpoledními 16 až 18°C. 19. a 20. přešla menší studená fronta s ranními 

teplotami do 8°C a s odpoledními do 14°C, bylo zataženo a do 25. občas pršelo. Od 21. bylo 

polojasno až jasno, výrazně se oteplovalo (ranní 4 až 7°C, odpolední 20 až 23°C) 

s přechodným ochlazením 24.-25. na  nejvyšší odpolední 11°C. Od 26. teploty opět stoupaly, 

ráno bylo až 11°C a 30. odpoledne až 24°C. Měsíční úhrn srážek 16,8 mm. 
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 5. proběhla v Kulturní domě diskuse vedení města s občany o urbanistické studii 

Stankovského ulice. Občané prosadili přesun autobusové zastávky od domů č. 1640-42 

k poště a přesun stání pro kontejnery na odpadky na jižní stranu domovní fronty, tj. do ulice. 

Změny byly akceptovány. Občané nesouhlasili s kácením bříz, jež sami zasadili. Břízy bylo 

přesto pokáceny jednak jako alergen nevhodný pro sídlištní zástavbu, jednak musely ustoupit 

plánovaným stavebním úpravám. K úbytku zeleně v ulici však nedojde, po skončení 

stavebních úprav budou vysazeny nové stromy (příloha č. 3/10). 

10. byla vernisáží v Městském muzeu zahájena výstava obrazů a plastik Romana 

Brücknera. Trvala do 2. května. 

 12. vystoupila v Husově sboru muzika Dykyta z Přerova nad Labem s českými 

lidovými písněmi a se skladbami Josefa Suka, Karla Stamitze a dalších. 

 15. se v Městském muzeu za účasti 26 zájemců konala ustavující schůze Spolku 

přátel čelákovického muzea. Byl zvolen jeho přípravný výbor v čele s Petrem Polnickým. 

Cílem Spolku je pomoc při zajišťování kulturních a společenských akcích Muzea, při 

shromažďování sbírkových předmětů a propagace Městského muzea. 

 Rada města zasedala 8. Schválila Smlouvu o převodu základní technické 

infrastruktury mezi městem a vlastníky pozemků v lokalitě V Rybníčkách. Ti infrastrukturu 

vybudují na své náklady a poté bezplatně převedou zkolaudovanou kanalizaci, místní 

komunikace a veřejné osvětlení na město. Za převod vodovodu zaplatí město stavebníkům 

2.230.000,- Kč. Rada dále schválila smlouvu s firmou Rekomont, Praha 9, o opravě 

kanalizace v Ruské ulici, vybrala firmu Zepris, s.r.o., Praha 5 k opravě vodovodu 

v Mochovské ulici bezvýkopovou technologií a firmu Pontex, s.r.o., Praha 4 ke zpracování 

studie lávky přes Labe za 35.000,- Kč.   

 21. zasedalo Zastupitelstvo města. Schválilo prodej obytných domů č. 1306, 1314, 

1316 a 1331 obálkovou metodu. Starosta informoval zastupitele, že Finanční úřad vydal 16. 

března městu platební výměry na odvod celé dotace na výstavbu domu U Diamantů č. 109 ve 

výši 4.160.000,- Kč a na penále ve výši 2.292.160,- Kč za porušení rozpočtové kázně. 

Zastupitelstvo schválilo neúplná odvolání proti platebním výměrům a žádost o povolení 

splátek. Bývalý starosta Ing. Šalda a místostarostka Ing. Pospíchalová podali vysvětlení, které 

však problém neobjasnilo. Opět se zastupitelé a občané ptali po vinících. Starosta dodal, že 

minulé vedení tento vážný problém při předávání funkcí zamlčelo a nové vedení muselo 

informace pracně shánět. 

 Zastupitelstvo se zabývalo žádostí ředitele Městského muzea o příspěvek 93.000,- Kč 

na výstavu krajek. Rozvinula se opět ostrá diskuse, v níž část zastupitelů včetně starosty trvala 

na dodržování rozpočtu městských organizací. Návrh na poskytnutí dotace 60.000,- Kč byl 

zamítnut a rozhodnutí bylo odloženo na dobu po ukončení auditu. Zastupitelé schválili 

odstoupení od smlouvy se Strojírnami Čelákovice na koupi pozemků v komerční zóně, neboť 

Strojírny neuhradily kupní částku v dané lhůtě.  
  

 

KVĚTEN 
 

 Počasí: Velmi teplé, takřka letní počasí z konce dubna pokračovalo do 6. s ranními 

teplotami 9 až 10°C a odpoledními 16 až 23°C. 7. - 10. bylo zataženo a ochladilo se na 5 až 

8°C ráno a 13 až 16°C odpoledne. 10. - 11. slabě pršelo, 11. přišla bouřka. Od 13. do 21. se 

oteplovalo, ubývalo oblačnosti, ranní teploty činily 5 až 9°C a odpolední od 15 do 24°C 

(nejvyšší 19. května). 15. přišel silný liják. 21. – 23. jsme také zaznamenali silné lijáky 

s bouřkami, ochladilo se: 22. - 28. se ranní teploty pohybovaly mezi 3 a 8°C a odpolední mezi 

14 a 19°C. Poslední 3 dny měsíce přinesly opět vyjasnění a zvýšení odpoledních teplot na 21 

až 25°C. Měsíční úhrn srážek 33,4 mm. 
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První májové dny jsou spojeny se Svátkem práce a s výročím osvobození. Tradičně 

je veřejně slaví místní organizace KSČM. 1. pozvala občany do parku u Městské knihovny na 

shromáždění k oslavě Svátku práce, 8. k pietnímu aktu pokládání věnců k pomníku Rudé 

armády v Sedlčánkách a 9. k témuž aktu u pomníku v Záluží. Představitelé města vzpomněli 

výročí osvobození od fašismu v předvečer svátku v pátek 7. u pomníku na náměstí.   

 Základní umělecká škola Jana Zacha uspořádala v Městském muzeu výstavu „Prkna, 

která znamenají svět“ v rámci tradičního „Malého salónu“. Na vernisáži 8. vystoupili žáci 

tanečního a divadelního oddělení. Výstava dokumentovala výtvarnou činnost žáků literárně 

dramatického oddělení při tvorbě kostýmů, kulis, hereckých výtvarných doplňků atd., 

zhlédnout bylo možno úryvky textů, plakáty a videonahrávky vybraných představení. Výstava 

byla ukončena 30.  

 Každé dva roky pořádají školy a městské domy dětí a mládeže z Neratovic, Brandýsa 

n. L. – St. Boleslavi a Čelákovic Dětské olympijské hry. 10. – 14. se konaly pošesté, a sice 

v Neratovicích. Účastnilo se jich 10 škol z uvedených měst. Celkově obsadila ZŠ 

Komenského 6. místo, ZŠ Kostelní 9. místo a Gymnázium 10. místo. 

 13. v 19.09 hod. došlo k neštěstí na nádraží ČD. Průvodkyně nevidomého paní 

Červinková při příjezdu osobního vlaku z Kolína do Prahy zavrávorala, spadla pod vlak a 

strhla s sebou svého nevidomého manžela. Zemřela v nemocnici Na Bulovce, její manžel byl 

s lehčím zraněním ošetřen v nemocnici v Českém Brodě. 

 Valná hromada SK Union zvolila 14. za odstoupivšího JUDr. Václava Černého 

předsedou klubu PhDr. Václava Tichého.  

Mistrovství ČR ve fitness a bodyfitness se konalo 15. v Kulturním domě. Mezi 30 

závodnicemi byla také členka čelákovického klubu Eskap Alena Švejdová. 

 19. došlo v čističce odpadních vod ke smrtelnému úrazu dvou pracovníků ve věku 50 

a 51 let. Otrávili se v jímce čpavkem, sirovodíkem, chlórem a kyanovodíkem. Po této tragické 

události město zaplatilo výměnu okysličovacího systému v nádržích. 

 26. se v Kulturním domě konala Školní akademie ZŠ J. A. Komenského, podpořená 

hojnou návštěvou rodičů a známých, kteří štědře přispěli dobrovolným vstupným. Část zisku 

škola použila pro odměny a pomůcky žákům a 4.488,- Kč odevzdala na konto nadace Život 

dětem. 

 26. se v Husově sboru konal Jarní koncert smíšeného pěveckého sboru sv. Cecilie 

z Poděbrad, na němž zazněly mj. písně Petra Ebena, K. Saint-Saënse a Adama Michny 

z Otradovic. 

 V rámci oslav Mezinárodního dne dětí uspořádal MDDM 28. na své zahradě soutěže 

a hry pro děti, při níž bylo vybráno 6.140,- Kč na sbírku Pomozte dětem. 

 Rada města zasedající 6. schválila smlouvu s firmou LŠL-Stavby, s.r.o., Čáslav o 

rekonstrukci chodníku na jižní straně a vjezdů v Palackého ulici a schválila smlouvu s firmou 

Strabag o opravě dopravního hřiště u Základní školy v Komenského ulici. Rada jmenovala 

členy kulturní komise, ustavené 4. března. Předsedou byl jmenován Pavel Šíma a členy Milan 

Tichý, Tomáš Kohoutek, Julius Masár, Miroslav Leopold Iglo, Mgr. Jaroslava Musílková a 

Marie Vávrová. Komise bude pomáhat při letních a zimních městských slavnostech. Rada 

dále souhlasila s finanční podporou po 5.000,- Kč reprezentantům města na mezinárodních 

sportovních soutěžích: Pro Stanislava Sekeru na Mistrovství Evropy v Taekwon-Do ve Finsku 

a Ivě a Janě Poláchovým, Anně Pačesové a Denise Barešové na Mistrovství světa ve 

sportovním aerobiku v Austrálii. 

 

 

ČERVEN 
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 Počasí: 1. – 6. bylo zataženo, ranní teploty 8 až 12°C a odpolední 17 až 20°C. Vydatně 

pršelo, silné lijáky přišly 2. a 5. Oteplovalo se 7. – 11., bylo střídavě oblačno, 9. bouřka, 

s vydatnými lijáky 10. – 11. a s ranními teplotami 9 až 16°C a odpoledními přes 25°C. 9. a 10. 

jsme zaznamenali červnová maxima 29°C. 12. – 22. bylo chladněji, polojasno, ráno 7 až 

12°C, odpoledne 18 až 23°C. 18. – 23. bylo více oblačnosti a slabé přeháňky. 16. udeřil 

nárazový vítr. 23. – 30. bylo polojasno až jasno bez deště s odpoledními teplotami 21 až 

26°C. Červnový úhrn srážek 92 mm. 

 3. schválilo Ministerstvo vnitra ČR stanovy Spolku přátel čelákovického muzea jako 

občanského sdružení. 

5. předaly nadace Duhová energie, občanské sdružení Jiřina a město Čelákovice veřejnosti 

nové dětské hřiště v ulici K Borku v nové Jiřině. Nazývá se Duhové hřiště podle projektu 

nadace, která věnovala 2.000.000,- Kč. Město přispělo ze svého rozpočtu částkou 89.033,70 

Kč a členové občanského sdružení Jiřina výtěžkem sbírky ve výši 70.000,- Kč. Hřiště 

postavila firma ZK IMPEX, s.r.o., Praha, má plochu pro nejmenší děti s prolézačkami, 

houpačkami, skluzavkou a lavičkami pro maminky i plochu pro košíkovou s umělým 

povrchem. Slavnostní otevření hřiště bylo za významné spolupráce Mateřského centra 

doprovázeno dětským dnem se soutěžemi a odměnami pro každého účastníka, hrála kapela a 

stánky nabízely domácí koláče, chlebíčky a jiné výtvory členů sdružení. Město udržuje 

travnaté plochy a členové sdružení se starají o zalévání trávníků a o každodenní otvírání a 

zavírání areálu (příloha č. 4/10). 

8. června byl na celé zeměkouli pozorován astronomický úkaz - přechod Venuše přes 

Slunce. Počasí ve střední Evropě astronomům přálo, byl jasný slunečný den. V Čelákovicích 

pozorovali tento jev studenti Gymnázia s RNDr. Jiřím Kocourkem, vyučujícím fyziky, 

pomocí několika dalekohledů umístěných v parku před školou. Umožnili i veřejnosti sledovat 

tento unikátní jev. Venuše se jevila jaké černá tečka přecházející během několika hodin dolní 

část slunečního kotouče. Úkaz začal v 7.20 hod., kompletní kotouček Venuše se objevil před 

Sluncem v 7.39 hod. a konec úkazu nastal v 13.12 hod. středoevropského letního času. Tento 

úkaz se objevuje pravidelně po 121,5; 8; 105,5 a 8 rocích. Země se nachází mezi první a 

druhou periodou, úkaz bude tedy pozorovatelný po 8 letech. Dokumentace k pozorování je 

uložena na Gymnáziu (příloha č. 5/10). 

11. a 12. června mohli občané České republiky poprvé volit svých 24 poslanců do 

Evropského parlamentu. V Čelákovicích přišlo k volbám 2607 z 8291, tj. 31,54%  

registrovaných voličů. Kandidovalo 32 stran, hnutí a koalic. Tabulka ukazuje výsledky 6 

nejúspěšnějších volebních stran ve srovnání s krajským a celostátním průměrem: 

 

Volební strana % v Čelákovicích % ve Střed. kraji % v České republice 

Občan.demokratická strana 37,74 33,45 30,04 

Kom.strana Čech a Moravy 15,34 21,10 20,26 

SNK Sdružení nezávislých a 

Evropští demokraté 

14,07 11,19 11,02 

Čes.strana soc.demokratická 8,43 8,59 8,78 

Nezávislí 7,01 8,64 8,18 

KDU – ČSL 4,44 4,92 9,57 

 

Výsledky dokládají relativně vyšší podporu ODS a nižší podporu KSČM ve městě, 

než činí středočeský průměr. Spolu s celým středočeským regionem je potom typická výrazně 

nižší podpora KDU-ČSL ve srovnání s celostátním průměrem, daná patrně tradičním 

ateismem a větší migrací v industrializovaném středočeském regionu. 

V sobotu 12. byla v Muzeu zahájena výstava „Krajky ze sbírek Městského muzea 

v Čelákovicích“. Vystaveny byly vzácné krajky z českých zemí ze 17.- 20. století, které tvoří 
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část sbírky více než 1200 kusů textilií získaných v roce 1958 z pozůstalosti sběratelky Boženy 

Koutníkové (*1876 Nová Paka, †1942 Čelákovice). Spolupořadateli byly 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Vzdělávací spolek uměleckých řemesel, úvodní 

slovo přednesla PhDr. Jana Horneková, kurátorka sbírky Národní galerie v Praze. Tato 

náročná akce se neobešla bez sponzorů (Ministerstvo kultury ČR, Středočeský kraj, CMC 

Graduate School of Bussines, firmy TRE, Tichý a spol., lékárna Erika, Realdom, Flipper, 

Instalplast, Siteco, Nepa, s.r.o., Elektromontáže K. Uhlíř, s.r.o. ad.). Město věnovalo po 

skončení výstavy 30.000,- Kč. Celkem ji zhlédlo 2231 návštěvníků, z toho 750 zahraničních. 

Výstava byla uzavřena 19. září. (Příloha č. 6/10) 

Rovněž 12. slavilo Gymnázium 10. výročí svého založení. V prostorách školy byl 

uspořádán celodenní program pro veřejnost, mj. představení divadelního kroužku, historie 

školy na videu, záznam pozorování přechodu Venuše přes Slunce, výstava výtvarných prací a 

fotografií, sportovní utkání. Večer škola uspořádala letní ples v Kulturním domě, na němž se 

sešli absolventi, bývalí učitelé a příznivci školy. Za dosud krátkou existenci školy maturovalo 

225 studentů v 10 třídách 6 ročníků. Škola má nyní 308 studentů ve 13 třídách, z toho 108 

v primě – kvartě osmiletého cyklu a 217 v kvintě - oktávě a v I. – IV. ročníku čtyřletého 

cyklu. Na škole vyučuje 34 učitelů. (Příloha č. 7/10) 

15. se v Městském muzeu konala přednáška „Příroda Utahu“ a 21. zde vystoupil 

Taneční orchestr ZUŠ. 

23. dostala Pečovatelská služba nový dodávkový automobil Renault Kangoo v rámci 

projektu „Sociální automobil“ organizovaného reklamní agenturou Kompakt Poděbrady. 

Akce započala v lednu příspěvkem města 30.000,- Kč. Agentura získala od 30 podnikatelů 

z Čelákovic i okolí přes 270.000,- Kč za pronájem reklamní plochy na automobilu na dobu 6 

let.  

22. vystoupilo v Husově sboru Snítilovo kvarteto se smyčcovými kvartety Antonína 

Dvořáka a L. van Beethovena. 

26. proběhl na hřišti ZŠ Komenského Den záchranářů pořádaný Policií ČR, hasiči, 

Rychlou záchrannou službou Pragomedica, MDDM a Besipem. Program nabízel ukázku 

výcviku psů, zadržení pachatele, vyprošťování zraněného, zásah jízdní policie a hasební práce 

ve speciálním obleku. 

Na schůzi Rady města 8. oznámil Mgr. Skalický, předseda výběrové komise pro 

určení provozovatele vodárenské a kanalizační sítě města, pořadí návrhů: Stavokomplet, VaK 

Mladá Boleslav, VaK Zápy. Radní se v poměru 4:1 přiklonili k tomu, doporučit VaK Mladá 

Boleslav Zastupitelstvu města k uzavření smlouvy. Jeden radní se zdržel hlasování. Rada se 

seznámila s auditem hospodaření v Městském muzeu, jenž zjistil špatnou metodu účtování. 

Rada uložila řediteli Muzea zajistit řádné vedení účetnictví do září 2004 a doporučila 

Zastupitelstvu poskytnout dotaci na výstavu krajek ve výši 30.000,- Kč.  

Rada schválila smlouvu s firmou Moopex, a.s., Praha 10 na opravu teplovodních 

kanálů ve Stankovského ulici. Ze 4 uchazečů o veřejnou zakázku na zřízení železniční 

zastávky Čelákovice-Jiřina byla vybrána firma Ing. Ježek z Prahy 10. Jedná se o přípravu 

dokumentace k územnímu řízení do 20. září a o zhotovení projektu stavby ke stavebnímu 

povolení do 15. října. Cenu zakázky 567.630,- Kč hradí Státní fond dopravní infrastruktury.  

Zastupitelstvo města se sešlo 16. Komise pro výběr provozovatele vodárenské a 

kanalizační sítě města doporučila Zastupitelstvu firmu Stavokomplet, s.r.o., Brandýs nad 

Labem. Rada města přesto podala návrh na uzavření smlouvy s VaK Mladá Boleslav., s.r.o. 

V diskusi radní obhajovali své rozhodnutí poukazem na kvalitní a zabezpečený zdroj vody 

z Káraného i přesto, že cena vody je vyšší. Zastánci firmy Stavokomplet argumentovali roční 

úsporou 800.000,- Kč, neboť firma by v budoucnu chtěla čerpat vodu z místního zdroje. 

Hlasování rozhodlo poměrem 13:4 pro VaK, a.s., Mladá Boleslav (příloha č. 8/10). 
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Závodnicím z Body Fit Studia Denise Barešové, Ivě a Janě Poláchovým a Anně 

Pačesové, které v květnu excelovaly na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness 

družstev v Austrálii (viz Sport), starosta města poděkoval za reprezentaci a předal jim věcné 

dary. Zastupitelstvo odhlasovalo sponzorský příspěvek města 10.000,- Kč každé závodnici. 

Starosta též poděkoval za reprezentaci na Mistrovství Evropy v Taekwon-Do ve Finsku  

Stanislavu Sekerovi a předal mu věcný dar. Starosta dále poděkoval za práci městským 

kronikářům, kteří v tomto roce slavili kulatá životní jubilea: Bývalý kronikář doc. PhDr. 

Jaroslav Kašpar, CSc., jenž vedl kroniku v letech 1974-1992, oslavil 75. narozeniny, a Ing. 

Luboš Choura, kronikář let 1992-2004, 80. narozeniny (příloha č. 9/10). 

Zastupitelé schválili další prodej obytných domů V Prokopě č. 1307, 1324, 1329, 1342 

a 1343 obálkovou metodou a domu č. 1335 přímo se slevou ze sociálních důvodů, dále 

schválili zřízení Městské policie v Čelákovicích od 1. srpna. (K přijetí strážníků a skutečnému 

zahájení činnosti pro nedostatek finančních prostředků v roce 2004 nedošlo.)  

Zastupitelé byli starostou informováni o vývoji situace při vracení dotace a platbě 

penále za porušení rozpočtové kázně při stavbě domu č. 109 U Diamantů. Finanční úřad 

povolil splácení v měsíčních splátkách 150.000,- až 25.000,- Kč do 25. srpna 2006. Zastupitel 

Iglo opět vznesl požadavek, aby kontrolní výbor prověřil osobní zodpovědnost, sám označil 

předmětné jednání jako podvod. Zastupitelé jeho návrh nepodpořili. Zastupitel Adámek 

doporučil vyčkat do vyjasnění problému. 

Byl schválen návrh finančního výboru, aby se účetnictví Muzea rozdělilo zpětně od 1. 

ledna na dvě střediska a aby účetnictví vedla jiná fyzická nebo právnická osoba.  

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2003. 

Příjmy Daňové   81.403.000,- Kč 

 Nedaňové   31.015.000,- Kč 

 Kapitálové   25.555.000,- Kč 

          Vlastní celkem  137.973.000,- Kč 

 Dotace   56.101.000,- Kč 

Celkem  194.074.000,- Kč 

Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství        105.000,- Kč 

 Průmyslová a ostatní odvětví    28.293.000,- Kč 

 Služby pro obyvatelstvo 134.717.000,- Kč 

 Sociální věci      4.947.000,- Kč 

 Bezpečnost a právní ochrana     2.393.000,- Kč 

 Všeobecná veřejná správa a služby   31.624.000,- Kč 

 Celkem 212.079.000,- Kč 

Schodek    40.164.000,- Kč 

 Některé výdajové položky (v tisících Kč): 

Kultura a sdělovací prostředky     10 089   

půjčky z Fondu rozvoje bydlení     3 177 

tělovýchova a zájmová činnost    22 422 

   

 

ČERVENEC 
 

      Počasí: V první polovině měsíce bylo polojasno až zataženo s častými přeháňkami, 8. 

přišel silný liják s bouřkou. Ranní teploty se pohybovaly od 10 do 13°C a odpolední od 22 do 

27°C (nejvyšší 8. července, 29°C). 16. – 23. panovalo typické letní počasí, bylo jasno až 

polojasno, ranní teploty 14 až 18°C a odpolední 27 až 33°C (maximum 20.) 20. a 22. přišly 

silné lijáky. 24. – 28. se ochladilo, ranní klesaly k 9°C a odpolední vystoupily nejvýše ke 
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24°C. V posledních třech dnech měsíce bylo opět jasno a teploty stouply ráno na 11 až 12°C a 

odpoledne až na 31°C. Měsíční úhrn srážek 55 mm. 

           1. července bylo konkursní řízení na podnik TOS ukončeno rozdělením na dvě části – 

obráběcí stroje, služby a energie – a prodejem firmě Cetos Praha - Hostivař. 

I v tomto roce byl připraven bohatý program v rámci Kulturního léta 2004. Konaly se 

koncerty na nádvoří Muzea, před Kulturním domem, v Husově sboru, od 11. července do 28. 

srpna promítalo letní kino na Městském stadionu (příloha č. 10/10). 

Více než 300 krajek z 16. – 20. století ze sbírky Městského muzea bylo zapůjčeno 

Světovému kongresu krajky (OIDFA) konanému v Praze. 

31. července uspořádalo Myslivecké sdružení Čelákovice soutěž loveckých psů jako 

13. ročník Memoriálu Jarmila Pařízka. 

  

 

SRPEN 
 

 Počasí: Začátkem měsíce panovala tropická vedra až 32°C, polojasno. 12. v noci 

bouřka, 13.-15. mírné ochlazení, bouřky, od 22. opět tropické teploty. V srpnu vrcholilo 

několikatýdenní sucho, vysychaly studny, tráva na veřejných prostranstvích uschla. 30.-31. 

bylo zataženo s bouřkami. Měsíční úhrn srážek 48,1 mm. 

 3. ročník klubové soutěže „O pohár MVDr. Jiřího Michálka“ uspořádaný Klubem 

chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů proběhl 14.-15.  

 O prázdninách byla provedena rozsáhlá oprava staré budovy Základní školy 

v Kostelní ulici. Firma Vekra, a.s., Lázně Toušeň dodala nová okna pro celou budovu za 

713.485,- Kč. 

 Rada města zasedala 5. Schválila dodatek ke smlouvě s LŠL-Stavby, s.r.o., Čáslav 

týkající se navýšení rozpočtu při rekonstrukci chodníků v Palackého ulici o 172.451,60,- Kč. 

Tato částka byla věnována na opravu obrubníků na severní straně ulice. Dále schválila 

smlouvu s firmou Atelier-projektování inženýrských staveb, s.r.o., Praha 4 za 308.400,- Kč na 

projekt kruhového objezdu na křižovatce Sokolovské ulice a silnice II/245 z Brandýsa do 

Čelákovic. Rada rozhodla o vysazení aleje habrů v Husově ulici na základě výsledků ankety 

občanů.  

 

 

ZÁŘÍ 
 

 Počasí: Celou první polovinu měsíce panovalo léto v plné síle. 1. – 7. bylo jasno 

s ranními teplotami 8 až 11°C a odpoledními 22 až 28°C. 8. – 13. bylo polojasno, ranní 

teploty 5 až 12°C a odpolední 19 až 26°C. Nejvyšší teplotu 29°C jsme zaznamenali 14. Slabě 

pršelo 11. – 12. a 14. Od 15. do 21. bylo polojasno až zataženo, ranní teploty se již snižovaly 

až na 3°C, avšak odpolední ještě vystupovaly na 19 až 23°C. Od 22. se počasí změnilo, bylo 

zataženo s častými přeháňkami, silným deštěm 23., silným větrem 22. – 23. a s bouřkou 29. 

Ranní teploty se pohybovaly od 7 do 10°C a odpolední od 12 do 18°C. Měsíční úhrn srážek 

37,6 mm.  

 11. pořádala Okresní rada mládeže Praha – východ soutěž v požárních útocích o 

pohár starosty Okresního sdružení. Družstva starších žáků obsadila 1. a 2. místo a získala 

putovní pohár. 

V Městském muzeu se 16. konala přednáška Jaroslava Špačka „Z historie 

Čelákovic a Hrádku“ a 23. přednáška Šebestiána Šulce a Ing. Kamila Větrovce „Křížem 

krážem zemí Maorů (putování Novým Zélandem)“. 25. byla vernisáží zahájena výstava 
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obrazů, gobelínů, art protisů a užité grafiky Marie Luisy Hlobilové „Hudba v obrazech“. Byla 

otevřena do 17. října. 

Ke Dni české státnosti 28. září vystoupli na koncertě v Husově sboru smíšený 

pěvecký sbor SUDOP z Prahy s písňovou tvorbou českých skladatelů a především se „Svatým 

Václavem“ Adama Michny z Otradovic. 

 Rada města otevřela 2. další dotační problém: V obytné zóně Jiřina bylo v termínu 

do 30.4.2002 zkolaudováno jen 30 z 59 plánovaných rodinných domků, a proto hrozí vrácení 

dotace. Starosta navrhl požádat o možnost vrácení jen úměrné části dotace. Informoval, že již 

zadal aparátu Městského úřadu zkontrolovat všechny akce se státní dotací od roku 1998. Na 

doporučení komise pro rozvoj města Rada schválila projekt závěsné lávky přes Labe 

V Nedaninách asi za 18.000.000,- Kč.  

 Ačkoli Rada na srpnové schůzi rozhodla podle přání občanů o konání svatebních 

obřadů v Městském muzeu, byl dnes tento projekt pozastaven poté, co se seznámila 

s negativním stanoviskem Ministerstva kultury z důvodu možného ohrožení uchovávaných 

kulturních památek.  

   Zastupitelstvo města zasedalo 15. Firma Czech Consult seznámila zastupitele 

s projektem organizace dopravy v území ohraničeném ulicemi Masarykova, Vašátkova, 

V Rybníčkách, Rumunská, Sokolovská, Spojovací, J. Zeyera, Sv. Čecha a Bratří Čapků, jež 

mají zjednodušit křižovatkové pohyby, přinést víc parkovacích míst a celkově zklidnit 

dopravu v oblasti. Počítá se se zavedením jednosměrného provozu.  

Zastupitelé schválili prodej obytných domů č. 1322, 1336 a 1307 V Prokopě a 

bezúplatný převod 230 m vodovodu ze Záluží do depozitáře Národního technického muzea, 

neboť město chce vybudováním přivaděče „Z“ z Masarykovy ulice k depozitáři a spojením 

obou větví zásobovat 300 občanů Záluží pitnou vodou z městského vodovodu. Zastupitelé se 

dále seznámili s návrhem dostavby proluky na náměstí od firmy Harmonie Group Beroun, 

kterou realitní kancelář Bonus Praha doporučila ze čtyř firem. Zastupitelé souhlasili 

s přípravou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej asi 2000 m
2
 proluky.  

Zastupitelé dále schválili půjčku města z vlastního Fondu rozvoje bydlení na obnovu 

střech domů č. 1170, 1172, 1647 a 1648 ve výši 860.000,- Kč s tříletou splatností a úrokem 

4%. Až na tomto zasedání schválili zastupitelé příspěvek 30.000,- Kč Městskému muzeu na 

výstavu krajek, doporučený již v červnu Radou města. 

V záležitosti hrozícího vrácení státní dotace na výstavbu obytné zóny Jiřina starosta 

sdělil, že byl zaskočen dopisem Ministerstva pro místní rozvoj z 8. července oznamujícím, že 

město dosud nepředložilo závěrečné vyhodnocení akce. O této skutečnosti nebyl minulým 

starostou při předávání funkce informován.  

  

 

ŘÍJEN 
  

Počasí: Po teplé, ale deštivé poslední zářijové dekádě přišlo 1. – 7. babí léto, 6. – 8. se 

slabým deštěm. Bylo polojasno až jasno, ranní teploty 4 až 11°C a odpolední 16. až 24°C 

(nejvyšší 6.). Mírně se ochladilo 8. – 13. s ranními teplotami 2 až 7°C a odpoledními 11 až 

14°C. Překvapením byly ranní mrazíky -2°C 11. a 12., jediné v celém měsíci.  14. – 16. bylo 

zataženo, ráno 6°C a odpoledne 9°C, 17. – 23. bylo polojasno, mrholilo a opět se oteplovalo: 

ranní 3 až 7°C, odpolední 11 až 20°C. Teplé podzimní počasí skončilo 24. s odpolední 

teplotou 23°C. 25. – 31. bylo zataženo, 26. slabý déšť, ranní teploty 7 až 11°C a odpolední 11 

až 18°C. Měsíční úhrn srážek 19,9 mm.  

 Město zakoupilo pro Sdružení dobrovolných hasičů vůz typu pick-up za 65.000,- 

Kč. Od října se měli odchytem toulavých psů a koček zabývat jeho vyškolení pracovníci, ale 
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do konce roku 2004 nebyla uzavřena příslušná smlouva. Hasiči by měli psy převážet do 

útulku v Lysé nad Labem a kočky do útulku v Praze. 

 7. zakončila Městská knihovna 4. ročník literární soutěže, pořádané každý druhý rok 

od roku 1998, slavnostním vyhlášením výsledků v Síni Jana Zacha v Městském muzeu. 

Účastnilo se jí 127 autorů, z toho třetina z Čelákovic, z 19 oceněných bylo 9 z Čelákovic. 

V dětské kategorii byly jako nejlepší vyhodnoceny Tereza Janoušková za poezii a Slávka 

Jaroměřská, Markéta Ďurišová a Veronika Ďurišová za prózu, v kategorii dospělých Eva B. za 

prózu i poezii.  

 7. se také v Městském muzeu konala přednáška Jaroslava Špačka „Z minulosti 

našeho okolí a Tvrze“.  

25. uspořádal Spolek přátel čelákovického muzea klavírní recitál Moniky 

Riedelbauchové, posluchačky AMU v Praze. 

 30. byla vernisáží v Městském muzeu zahájena reprezentativní výstava Amatérské 

umění v Čelákovicích, připravená pracovníky Městského muzea, Městské knihovny a 

Kulturního domu a představující práce 84 tvůrců všech věkových kategorií. Úvodem 

promluvila Mgr. Drahomíra Říhová-Hermannová. Takto rozsáhlá výstava byla uspořádána 

poprvé; dosud organizovala Městská knihovna výstavy prací čtenářů. V Knihovně byly 

vystaveny všechny práce dospělých 29. - 30. v rámci dne otevřených dveří v Týdnu knihoven, 

poté byla část výstavy přenesena do Muzea a zde vystavena do 21. listopadu. Jednodenní 

výstavu prací dětí z 6 škol, doplněnou ukázkami keramické tvorby, paličkování a vyřezávání 

uspořádal Kulturní dům 5. listopadu (příloha č. 11/10). 

 Rada města zasedala 7. Za účasti velitelky Obvodního oddělení Policie České 

republiky v Čelákovicích kpt. Černé projednala bezpečnostní situaci ve městě. Radní 

kritizovali trvalé parkování osobních a nákladních automobilů na chodnících, obrubnících a 

travnatých plochách. Kpt. Černá poukázala na trvale nízký stav policistů na oddělení.  

 Ředitel Muzea oznámil, že uzavřel smlouvu o vedení účetnictví s firmou Valehrach. 

Seznámil Radu s bilancí výstavy krajek (příjmy 236.500,- Kč, výdaje 216.733,- Kč). Rada 

schválila smlouvu s firmou Tichý a Kolářová, Praha 3, o projektové dokumentaci k 2. a 3. 

etapě rekonstrukce Stankovského ulice a ulic Masarykova, Sedláčkova a Kostelní. Rada dále 

prodloužila termín ukončení prací na rekonstrukci Stankovského ulice do 22. listopadu, neboť 

město dodatečně rozhodlo o použití betonové zámkové dlažby.  

 Rada schválila smlouvu s firmou Hags, s.r.o., Praha 5 o dodávce dětského hřiště 

v Záluží za 328.096,- Kč.  

 

 

LISTOPAD 
 

Počasí: Do 4. doznívalo babí léto s teplotami až 14°C. 5. přišel podzim s inverzemi, 

přeháňkami, ranními teplotami kolem 0°C a nejvyššími denními do 6°C. 18.-19. přišla 

vichřice a po ní prudké ochlazení. V noci na 20. napadl první sníh, ale vydržel jen do poledne. 

Sněhové přeháňky byly i další den. Od 21. do 24. v noci mírný mráz, denní teploty do 2°C. 

další dny prudké výkyvy – oteplení, přeháňky, noční mrazy do -4°C. Od 24. bez srážek, 

většinou zataženo, koncem měsíce i polojasno, noční teploty kolem 0°C, denní do 6°C. 

Měsíční úhrn dešťových srážek 62,4 mm, sněhových 2 cm. 

2. byla úspěšně zkolaudována rekonstruovaná Stankovského ulice. Provoz na ní byl 

zahájen v sobotu 6. (viz Výstavba). 2. byla za přítomnosti představitelů města otevřena 

rekonstruovaná Ruská ulice ve čtvrti Jiřina. Slavnost posvěcení nového zvonu v kapličce 

z roku 1898, plánovaná na tento den, byla odložena, neboť zvon nebyl hotov v termínu – po 

zvukové zkoušce byl sešrotován. 
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5.-6. se v řádném termínu konaly volby do zastupitelstev krajů. Ve 

Středočeském kraji kandidovalo 15 stran, koalic a hnutí. V přehledu uvádíme kandidáty 

z Čelákovic:  

Kandidátka č. 1 – Koalice pro Středočeský kraj: 68. místo Ing. Miroslav Špůr, ekolog, 

člen US-DeU; 

 Kandidátka č. 2 – SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté: 27. místo Ing. 

Bohumil Klicpera, starosta města, 53. místo Eva Bukačová, pedagogická pracovnice, 62. 

místo Ing. Jiří Drahovzal, podnikatel ;   

Kandidátka č. 15 – Republikáni Miroslava Sládka: 60. místo – Pavel Lechnýř, dělník; 

Kandidátka č. 19 – Nezávislí: 9. místo Mgr. Stanislav Huml, vedoucí odboru dopravní 

policie, 30. místo Hana Humlová, podnikatelka; 

Kandidátka č. 22 – Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost: 20. 

místo Jaroslav Vrána, technik 

Kandidátka č. 26 – Občanská demokratická strana: 43. místo Mgr. René Zavoral, 

marketingový manažer; 

Kandidátka č. 36 – Česká strana sociálně demokratická: 51. místo Bohuslav Hnízdo, 

výpravčí 

Kandidátka č. 54: Komunistická strana Čech a Moravy: 39. místo Vladimír Duník, 

technik, 53. místo Julius Masár, zásobovač;  

Kandidátka č. 49 – Koalice Dělnické a Národní strany: 14. místo Jaroslav Braniš, 

státní zaměstnanec 

Ve Středočeském kraji bylo registrováno  925.330 voličů. Volilo jich 283.805, tj. 

30,73%, celostátní účast činila 29%. V Čelákovicích bylo odevzdáno 2745 platných hlasů 

z 8318 registrovaných voličů, tj. účast 33,35%. 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v Čelákovicích a ve 

Středočeském kraji: 

Volební strana % v Čelákovicích % ve Středočes. kraji Mandátů v Krajském 

zastupitelstvu (z 65) 

Občanská 

demokratická strana 

47,50 44,65 32  

Komunistická strana 

Čech a Moravy 

13,87 19,02 14 

Česká strana sociálně 

demokratická 

13,00 16,70 12 

Koalice pro 

Středočeský kraj 

6,08 6,62   4 

SNK sdružení 

nezávislých a 

Evropští demokraté 

11,69 5,06   3 

 

Nikdo z čelákovických kandidátů nebyl zvolen. Funkční období v Zastupitelstvu 

Středočeského kraje ukončil Ing. Josef Šalda (ODS).  

 7. se v Husově sboru konal hudebně literární pořad k poselství Bible v pohledu 

české reformace „Svítání v duši“. Účinkovali členové souboru Josefa Krčka „Chaire“, 

průvodní slovo měl Alfréd Strejček. 

 11. se v Městském muzeu uskutečnila přednáška Jaroslava Šnicera „13 cest po 

Mexiku“ s diapozitivy o přírodě, kultuře, historii a lidech. 



 14 

13. byla na statku v Rybářské ulici č. 154 otevřena výtvarná dílna Labyrint. 

Majitelkami jsou výtvarnice Jana Drnková a Mirka Šimonová. Bude pořádat kursy keramiky, 

vitráží, drátování, smaltování, přípravy suchých květin apod. (příloha č. 13/10). 

16.-17. se v deštivém počasí běžel tradiční, již třicátý Večerní běh městem 

Čelákovice – Memoriál Rudolfa Vichery. Účastnilo se ho 253 dětí do 15 let a 20 

dorostenců. Vítězem kategorie mužů do 39 let se stal Lubomír Pokorný z KER TEAMu, jenž 

uběhl 6500 m za 19:59 min. Mezi ženami do 35 let byla nejúspěšnější Jana Klimešová z USK 

Praha na trati 3000m za 10:34 min.Ve veteránských kategoriích startovalo 52 účastníků. 

Celkem se účastnilo 373 běžců a běžkyň ze sportovních klubů z celých Čech a z místních a 

okolních škol. Ceny vítězům sponzorovali čelákovičtí podnikatelé, město přispělo částkou 

20.000,- Kč. 

19. – 21. se v CMC konala výroční konference „Češi, Němci, Židé – minulost, 

současnost, budoucnost“ pořádaná Ackermann-Gemeinde, Česko-německým fondem 

budoucnosti a Renovabis. Asi 100 delegátů konference z České republiky a Německa 

navštívilo také Městské muzeum a účastnilo se mše (příloha č. 14/10). 

 Město a městská zařízení připravily i v tomto roce bohatý adventní program. V rámci 

slavnostního rozsvícení vánočního stromu města 27. proběhla dopoledne v Městském 

muzeu vernisáž vánoční výstavy „Čelákovický betlém a zima v obrazech Čeňka Jandy“ 

(uzavřena 16.1.2005). Z dalšího programu: Den otevřených dveří v ZŠ Kostelní, vernisáž 

výstavy keramického betlému ZUŠ Jana Zacha, jarmareční divadlo s tanci a zpěvy „Krátký 

den, dlouhá noc od Martina do Vánoc“ na nádvoří Městského muzea v podání žáků ZUŠ Jana 

Zacha, živý betlém na náměstí, stánky s vánočním občerstvením, na statku v Rybářské 

„Adventní zastavení“ s vánočními inspiracemi a dárky pro potěšení (příloha č. 16/10).  

 Rada města na svém zasedání 4. přijala nový ceník služeb a pronájmu prostor 

v Kulturním domě platný od 1.1.2005 (mění se po 4 letech). Na základě doporučení komise 

pro rozvoj města schválila umístění lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v pozici č. 2 V 

Nedaninách v závěsném provedení. 

 Zastupitelstvo města zasedalo 10. Finanční výbor podal zprávu o kontrole dotačních 

titulů, v níž konstatoval, že bývalé vedení města podcenilo smlouvy s poskytovateli dotací a 

se stavebníky. Starosta shrnul možné dopady vracení dotací a placení penále na rozpočet 

města pro rok 2005: Na dům U Diamantů až 3.000.000,- Kč, na obytnou zónu Jiřina až 

1.500.000,- Kč, na obytnou zónu Třebízského II asi 1.000.000,- Kč, na obytnou zónu 

Nedaniny asi 1.500.000,- Kč. Starosta očekává, že i při nejpříznivějším vývoji situace bude 

město v příštím roce vracet 11.000.000,- Kč (příloha č. 15/10). 

 Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Harmonie Group, a.s.,  

Beroun o prodeji pozemků v proluce na náměstí k výstavbě domu o 2000 m
2
, dále smlouvu o 

převodu připravované zastávky Čelákovice-Jiřina z vlastnictví města na Správu železniční 

dopravní cesty. Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvy o prodeji obytných domů s pozemky 

č. 1305 a 1317 V Prokopě a místní vyhlášku E 3/2004 o místním poplatku za provoz systému 

tuhých komunálních odpadů, jež stanovila poplatek za odvoz odpadů ve výši 420,- Kč na 

obyvatele za rok. 

 Zastupitelé diskutovali o nutných změnách v činnosti města při ochraně osobních 

údajů dle zákona o ochraně osobních údajů. Ty by neměly být zveřejňovány, a proto by 

neměly být rozesílány zápisy a usnesení Zastupitelstva a Rady, pouze by bylo možné do nich 

na Městském úřadě nahlédnout. Zastupitelé rozpravu neuzavřeli.   

 Zastupitelstvo odvolalo z funkce ze zdravotních důvodů městského kronikáře Ing. 

Luboše Chouru a novým městským kronikářem jmenovalo od 11. listopadu PhDr. Mirka 

Noska, zástupce ředitelky zdejšího gymnázia. 
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PROSINEC 

 
 Počasí: Začátkem měsíce doznívalo slunečné počasí s teplotami až +10°C. Od 5. do 

16. inverze s častými mlhami, teploty se postupně snižovaly, od 11. do 16. stálá teplota -2°C, 

17. nadílka 1 cm prachového sněhu a teploty vystoupily nad nulu. 18. – 19. déšť se sněhem, 

do 22. polojasno až zataženo, noční teploty -2 až -6°C, denní do +3°C. Vánoční dny byly 

velmi teplé: ranní teploty +4 až +5°C, odpolední dosáhly 25. k +9°C, bylo polojasno až 

zataženo. V posledním týdnu zataženo s občasným mrholením, ranní i odpolední teploty +1 

až +3°C. Úhrn dešťových srážek 14 mm, sněhových 1 cm.  

 Roční úhrn dešťových srážek činil 493,2 mm a sněhových 46 cm. (Údaje jsou převzaty 

z nejbližší stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Brandýse nad Labem vzdálené 

od středu Čelákovic asi 6 km.).  

3. navštívil velvyslanec USA v Praze William Cabanis CMC Graduate School of Business při 

příležitosti graduace absolventů 1. ročníku studia pro exekutivní manažery. Slavnosti se 

zúčastnil místostarosta František Bodlák.   

4. – 12. se Muzeum účastnilo prezentace české kultury na kulturních dnech v městě 

Beauchamp u Paříže v rámci představení České republiky jako nového člena Evropské unie. 

Muzeum zde vystavilo část sbírky krajek Boženy Koutníkové. 4.se konal 7. ročník Bohuslav-

Gambrinus Cupu v bandy hokeji na hřišti ZŠ Komenského. Účastnilo se ho 16 týmů a 147 

hráčů, vítězem se stal HS Atlet.  

 9. pozval ředitel Městského muzea Jaroslav Špaček aktéry sametové revoluce 1989 

v Čelákovicích k neformálnímu setkání po 15 letech. Přišli mj. bývalí starostové města Ing. 

Špaček a Ing. Šalda, bývalý poslanec Ing. Šuman, bývalí členové Zastupitelstva města a Rady 

města JUDr. Luhan, Ing. Pospíchalová, Mgr. Šumanová, p. Weyrostek.  

 17. proběhla dokumentační akce Spolku přátel čelákovického muzea nazvaná „24 

hodin našeho města“, kdy amatérští fotografové zachycovali nejrůznější situace všedního 

dne.  

 Adventní kulturní život vyvrcholil čtyřmi vánočními koncerty Komorního souboru 

Jana Zacha (14., 15., 16. a 21.) a vánoční mší J. J. Ryby v Husově sboru 12. prosince 

v provedení pěveckého sboru Prážata a sólistů Národního divadla a Státní opery v Praze. 

22. byl v kapličce Panny Marie v Ruské ulici v Jiřině zavěšen nový zvon, odlitý 

firmou Rudolf Perner, s.r.o., České Budějovice. Zvon s mariánským reliéfovým obrázkem má 

průměr 25 cm. V 17 hodin se jiřinští občané sešli u kapličky k požehnání nového zvonu, které 

provedl římskokatolický farář P. Richard Scheuch. Slavnosti byli přítomni a krátké proslovy 

přednesli starosta města Ing. Bohumil Klicpera a místostarosta Mgr. František Bodlák. 

Původní zvon odcizil neznámý zloděj v červnu 2003. Iniciátorem obnovení zvonu bylo 

občanské sdružení Jiřina, jež přispělo městu částkou 31.820,- Kč; celková cena odlití, dopravy 

a zavěšení zvonu činila 44.684,50 Kč. Pokud si bude občan přát, aby se ke sdělení radostné i 

smutné události zvonilo, má možnost požádat Růženu Bodlákovou z Dělnické ulice nebo 

manžele Bašusovy z Ruské ulice. Při zvonění bude na kapličce uveden důvod zvonění 

(příloha č. 17/10). 

K 31. město ukončilo z finančních důvodů spolupráci s Manola Video, s.r.o, Lysá nad 

Labem. O spolupráci s jiným partnerem město zatím neuvažuje. 

Rada města 1. odstoupila od nájemní smlouvy s firmou Veltex, s.r.o., Praha 10 na 

prostory v Obecním domě, neboť nájemce neuhradil dluh 354.962,- Kč, a vyhlásila záměr 

bývalou prodejnu textilu znovu pronajmout při zachování stávajícího sortimentu. Rada uložila 

tajemnici Městského úřadu, aby si vyžádala písemné stanovisko bývalého starosty Ing. Šaldy 

k existenci dotačních smluv na obytné zóny Nedaniny a Třebízského II. (Až telefonickým 

dotazem na Ministerstvu pro místní rozvoj dne 16. prosince se zjistilo, že na tyto dotační 

tituly nebyly smlouvy uzavírány a že dotace byla přidělena rozhodnutím). 
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Zastupitelstvo města zasedalo naposledy v tomto roce 15. Schválilo Smlouvu o 

zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního 

systému mezi městem a Vodovody a kanalizacemi, a.s., Mladá Boleslav do 31.12.2009 

s možným prodloužením o 5 let. Pro rok 2005 bylo schváleno vodné ve výši 25,45 Kč/m
3
 a 

stočné ve výši 17,67 Kč/m
3
 + DPH. Provozovatel do nich promítl tříprocentní inflaci a 

předpokládané zdražení elektřiny o 10%. Protože město chce v příštím roce vyměnit uzlové 

armatury a rekonstruovat vodovod v ulicích J. A. Komenského, Na Stráni a Na Nábřeží, 

uložilo Zastupitelstvo provozovateli předložit kalkulaci nákladů.  

V otázce dotačních titulů starosta uvedl, že odeslal Finančnímu úřadu vyjádření 

k závěrům kontroly na dotaci při rekonstrukci ZŠ Komenského, v němž argumentoval 

především splněným účelem dotace a hospodárným využitím dotačních prostředků. 

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o právní pomoci v této věci s Mgr. Nespalou 

z advokátní kanceláře Pejchal a spol. Starosta dále uvedl, že Finanční úřad začíná šetřit 

porušení rozpočtové kázně u dotací na obytnou zónu Jiřina. Městu hrozí zpožděním kolaudace 

vrácení dotace 2.950.000,- Kč a penále 1.475.000,- Kč. Ve svém stanovisku k dotačním 

titulům Ing. Šalda argumentoval prohlášeními úředníků Ministerstva pro místní rozvoj, 

slibujícími shovívavé posuzování dotací, stěžoval si na tvrdý postup M. Igla jako iniciátora 

výstavby, ale neobjasnil, proč a jak vedení města uzavíralo nevýhodné smlouvy se stavebníky 

a proč porušilo dotační podmínky. 

Hrozba vracení desetimiliónových částek z městského rozpočtu jako následek chyb 

minulého vedení města při hospodaření se státními dotacemi způsobila na veřejnosti 

v listopadu a v prosinci značné vzrušení, jak to dokumentují četná vyjádření v místním a 

regionálním tisku (příloha 15/10). Řešení problému bylo na začátku a nebylo možno ukázat 

na viníka. Jisté je, že tvrzení o vině pouze na straně bývalého starosty jsou lacině 

zjednodušující a od mnoha jeho politických soupeřů účelová, protože na akcích takového 

rozsahu se podílel aparát Městského úřadu, schvalovala je Rada a Zastupitelstvo a nikdo na 

problémy neupozornil. Možno souhlasit s názorem starosty, jenž ve svých veřejných 

vystoupeních v této době označil tyto chyby jednak za naivní, jednak za formální. 

Zastupitelé schválili 1. změnu územního plánu města, týkající se např. zřízení 

cyklistické stezky do Lázní Toušeň, výstavby dalších garáží V Prokopě, bytové výstavby u 

bývalého hřbitova, parkoviště u nádraží a podchodu pod tratí, výstavby v areálu MDDM a 

v areálu Volmanovy vily, obchvatu silnice č. 245 přes železniční trať a dopravního řešení 

Záluží v souvislosti s plánovanou výstavbou rychlodráhy. V diskusi vystoupili někteří 

obyvatelé rodinných domků v lokalitách Třebízského II a III a nesouhlasili s vybudováním 

průjezdní komunikace v ulici K. Oty, jež se nehodí do úzkého prostoru mezi domky a jež by 

rušila klidnou obytnou zónu. Předali zastupitelům písemný protest podepsaný 38 majiteli 

rodinných domků. Starosta pozval tyto občany k jednání na radnici 20. a Zastupitelstvo přijalo 

usnesení, že se stavební práce nezahájí do vyřešení dopravy v obou lokalitách.  

Zastupitelstvo dále schválilo vrácení státní půjčky 3.100.000,- Kč Fondu rozvoje 

bydlení, aby nemuselo vázat polovinu tržby z prodeje městských bytů, neboť tyto prostředky 

potřebuje jak na opravu Mateřské školy v Přístavní ulici, tak do rezervy pro vracení státních 

dotací. V roce 2005 nebudou z Fondu poskytovány občanům žádné úvěry.  

Zastupitelé po diskusi souhlasili se záměrem přijmout dotaci ze Státního fondu 

životního prostředí na plynofikaci Záluží a schválili příspěvek občanů ve výši 15.000,- Kč 

splatný do 30.4.2005, z něhož bude 5.000,- Kč vratných při včasném zahájení odběru plynu. 

(Usnesení bylo revidováno 26.1.2005).  

Byl schválen další prodej obytných domů s pozemky V Prokopě č. 1307, 1311 a 1342. 

Dále byla schválena úprava silničního provozu v oblasti Masarykova – Rumunská – 

Vašátkova – Bratří Čapků a Technickým službám uloženo provést úpravy značení do 

31.3.2005 (viz též ZM 15.9.).   
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V závěru jednání se zastupitelé vrátili k otevřené otázce úpravy jednacího řádu kvůli 

ochraně osobních údajů. Diskuse o návrhu tajemnice Mgr. Kašpárkové byla dlouhá, ale 

navrhovaná změna (zrušení možnosti zastupitelů nahlížet do zápisů a usnesení Zastupitelstva 

a Rady) nebyla přijata. Napjatý vztah mezi ředitelem Městského muzea Jaroslavem Špačkem 

a vedením města se projevil v nezařazení jeho žádosti zastupitelům o uhrazení faktury za 

elektřinu ve výši 45.000,- Kč do programu jednání Zastupitelstva, ačkoli žádost byla na 

Městský úřad dodána 9.12. Toto rozhodnutí odůvodnil místostarosta Mgr. Bodlák 

nevhodností projednávání věcí takto malého významu na schůzi Zastupitelstva, ačkoli 

v jiných případech Zastupitelstvo rozhoduje o částkách nižších.  

 

Významné bylo schválení názvů ulic v nových lokalitách výstavby rodinných domků 

mapy v příloze č. 18/10): 

V Rybníčkách: 

Dr. Baizy JUDr. Vlastimil Baiza (1912-1995), znalec historie města v 19. a 20. století, 

člen odbojové skupiny „Petičního výboru Věrni zůstaneme“, poslanec národně 

socialistické strany v zemském národním výboru 1945-48; vězněn 1949-1960, 

po amnestii pracoval mj. u Pražské památkové péče 

Bratří Petišků PhDr. Eduard (1924-87) spisovatel, dramatik, 1928-48 bydlel s rodiči 

v Čelákovicích; MUDr. František (1936-80) lékař, spisovatel pod 

pseudonymem Vinant, herec Divadla Járy Cimrmana 

Dr. Čihákové Marie Zdena, rozená Baborová, PhDr. (1877-1937) provdána za Stanislava 

Čiháka, spolumajitele továrny na zemědělské stroje, první doktorka filozofie 

v Rakousku-Uhersku 

Jana Kamaráda   (1834-1904), poštmistr, majitel usedlosti v Kostelní ulici č. 13, starosta                                

          města 1881-84 

Boženy Koutníkové    (1876-1942) hudební pedagog a historik umění, od 1931                                    

        v Čelákovicích, sběratelka textilií (viz červen) 

Pod Skalkou pomístní jméno 

 

Sedlčánky: 

Matěje Koštíře  rychtář v Sedlčánkách 1803-20, bydlel v č. 22 

Josefa Klicpery       rolník, starosta Sedlčánek 1888-94 

Františka Chvátliny    tesař, starosta Sedlčánek 1919-42 

Mokrých   Jiří Mokrý (1916-2000) úředník, kronikář Sedlčánek – Císařské         

         Kuchyně, spolupracovník Městského muzea v Čelákovicích; manželka  

   A. Mokrá – učitelka v Sedlčánkách 

Pod Mlejnkem, Na Paloučku, U Mlýnské strouhy - pomístní jména 

 

Pod Přerovskou cestou II: 

Pod Přerovskou cestou      hlavní ulice pokračující z lokality Pod Přerovskou cestou I 

Lísková, Trnková, Šípková – názvy navazují na typ pojmenování v lokalitě Pod Přerovskou 

cestou I  

 

 

HOSPODAŘENÍ 

 
 Rozpočet na rok 2005 

   

Příjmy Daňové   72.739.000,- Kč 
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 Nedaňové   34.514.700,- Kč 

 Kapitálové   28.070.000,- Kč 

 Dotace                   0 

 Celkem 135.323.700,- Kč 

Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství        110.000,- Kč 

 Průmyslová a ostatní odvětví    39.692.000,- Kč 

 Služby pro obyvatelstvo   82.030.000,- Kč 

 Sociální věci           60.000,- Kč 

 Bezpečnost a právní ochrana     1.614.000,- Kč 

 Všeobecná veřejná správa a služby   44.653.700,- Kč 

 Celkem 168.159.700,- Kč 

Rozdíl  (kryt bankovními vklady)   32.836.000,- Kč 

 

 Rozpočet byl připraven s ohledem na hrozící vracení státních dotací a penále. 

Požadavky ředitelů městských subjektů byly zkráceny a příspěvky byly ponechány na 

přibližně na úrovni roku 2004. Na polovinu byly sníženy příspěvky na sport, kulturu, sociální 

péči a Sboru dobrovolných hasičů, o 8% byla snížena režie města (školy, Technické služby, 

kulturní subjekty, vnitřní správa). 

 

Městské byty 

 Na konci roku vlastnilo město 793 bytů v Čelákovicích a 212 bytů v Milovicích. 

Regulované nájemné se již čtvrtým rokem nezvýšilo a činilo 16,42 Kč/m
2
 měsíčně. V lednu 

byl dokončen energetický audit budov a zařízení v majetku města. Bylo doporučeno provést 

některá opatření na úsporu tepla, nejčastěji vyměnit okna za kvalitnější s menším prostupem 

tepla. 

Město pokračovalo v prodeji bytů V Prokopě v zástavbě řadových jednopatrových 

domků v sousedství areálu TOS prostřednictvím Advokátní kanceláře JUDr. Luhan z Lysé 

nad Labem. Byty byly prodávány tzv. obálkovou metodou. V tomto roce byly prodány byty 

v čp. 1306, 1314, 1316, 1322, 1324, 1329, 1331, 1336, 1343. Město získalo jejich prodejem 

5.394.071,- Kč. 

 Od června do konce srpna proběhla rekonstrukce vodovodu a horkovodu k panelovým 

domům v Rumunské ulici z kotelny K40 a na jižní straně Stankovského ulice z kotelny K70 

za 4.324.271,40 Kč, provedená od června do srpna firmou MOOPEX Praha. 

V kotelně K360 v ulici Na Stráni byl odstraněn problém s hnědým zabarvením teplé 

vody instalací elektrostatické filtrace, což je nová generace zařízení bez potřeby chemikálií. 

Na internetových stránkách www.qbyt.celakovice.cz byl umožněn, zřejmě poprvé v České 

republice, přístup veřejnosti do on-line dispečerského systému sledování kotelen. 

 

 Sponzoři 

 Firma Demoautoplast, s.r.o., věnovala 120.000,- Kč na kulturní a sportovní akce, 

firma K. Uhlíř, s.r.o., podpořila částkou 25.000,- Kč nákup žaluzií pro okna Městského 

bazénu a  firma Horák tyto žaluzie bezplatně namontovala (dar 2.000,- Kč). Stavební firma 

Kučera darovala 3.000,- Kč místní organizaci Českého svazu chovatelů.   

 

 

OBYVATELSTVO 
 

 Město mělo na konci roku 10 147 obyvatel, z toho 4 987 mužů a 5 160 žen 

(v samotných Čelákovicích 9 349, v Sedlčánkách 416, v Záluží 297 a v Císařské Kuchyni 95). 

http://www.email.cz/_shared/rr.phtml/http/www.qbyt.celakovice.cz/
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2 248 obyvatel bylo ve věku 15 – 29 let. Průměrný věk činil 40,2 roku (mužů 38,75 roku, žen 

41,6 roku). Na konci roku 2003 žilo ve městě 10 065 obyvatel, v roce 2004 činil přírůstek 331 

(249 přistěhovaných a 82 narozených) a úbytek 249 obyvatel (171 odstěhovaných a 78 

zemřelých), tj. počet obyvatel se za rok 2004 zvýšil o 82 osob. 

 Obyvatelé města uzavřeli 80 sňatků, z toho 19 na Městském úřadě v Čelákovicích (při 

12 sňatcích byli oba snoubenci občany města, při 7 sňatcích jeden ze snoubenců). Lidé dávají 

stále více přednost neoficiálním místům pro uzavření manželství, především zámku 

v Brandýse nad Labem. Na Městském úřadě bylo bez ohledu na bydliště snoubenců uzavřeno 

40 sňatků, nejméně od roku 1999.  Na matrice bylo sepsáno 38 určení otcovství u 

nesezdaných párů. Rozvedeno bylo 75 manželství čelákovických občanů (příloha č. 19/10). 

Na Úřadu práce okresu Praha-východ bylo k 31.12.2004 evidováno 219 

nezaměstnaných občanů města, tj. 4,04% z 5419 ekonomicky aktivních obyvatel (2003 – 

3,6%, 2002 – 5,9%).  

V evidenci odboru sociálních věcí a zdravotnictví bylo 174 nezaměstnaných, 73 rodin 

s dětmi, 48 rodin, jimž se vyplácel příspěvek při péči o osobu blízkou, a 67 klientů, jimž se 

vyplácel příspěvek ze zdravotních důvodů. Počet osob pobírajících sociální dávky od města i 

výše dávek stále rostou:  

 2001 2002 2003 2004 

Osoby pobírající soc.dávky 232 317 353 362 

Prostředky na soc. dávky v Kč 3.672.000,- 4.611.000,- 4.925.000,- 4.962,000- 

 

Občanské sdružení Semiramis z Nymburka, zabývající se prevencí sociálně-

patologických jevů, organizovalo v rámci K-centra již čtvrtým rokem terénní program péče o 

drogově závislé. V roce 2004 využilo služeb K-centra 51 uživatelů drog, z toho 1 závislý na 

heroinu a 29 na pervitinu. Jejich průměrný věk byl 23 let. Počet uživatelů měkkých drog se 

odhaduje na 200. Potvrdil se trend z roku 2003: naprostá většina uživatelů drog přešla od 

opiátů k stimulačním látkám, zejména pervitinu, jenž narkomany tolik fyzicky neničí a je ho 

možno poměrně jednoduše vyrábět přímo ve městě (v roce 2002 uvádělo heroin jako svou 

primární drogu 29 klientů). V této souvislosti počet vydaných injekčních stříkaček mírně 

poklesl. V roce 2002 bylo v Čelákovicích vyměněno 4158 ks injekčního materiálu, v roce 

2003 to bylo 5564 ks a za rok 2004 4227 ks. Pracovníci zajistili 23 odhozených injekčních 

stříkaček. 24 klientů z Čelákovic se nechalo testovat na virovou hepatitidu a HIV. 

Od ledna 2004 zahájili pracovníci K-centra pilotní projekt cílené distribuce kondomů a 

těhotenských testů jako opatření proti stále častějšímu nechtěnému těhotenství klientek. 

Součástí projektu je poradenství na téma bezpečný sex a rizika užívání drog v těhotenství. 

Celkem bylo za rok 2004 vydáno 9 ks testů a cca 840 kondomů. Nově začali distribuovat 

masti na ošetření povrchových žil a tkání.  

Zastupitelstvo města schválilo v prosinci návrh občanského sdružení Semiramis 

vykácet 7 keřů u potoka v parčíku u Městské knihovny, pod nimiž se nacházejí použité 

injekční stříkačky uživatelů drog, kteří využívají možnosti úkrytu. Děti se mohou o nalezenou 

stříkačku zranit a infikovat se. 

Město podpořilo činnost občanského sdružení Semiramis v Čelákovicích částkou 

102.000,- Kč. Vedoucím terénních programů K-centra je Lukáš Gillányi, DiS (příloha č. 

20/10). 

 

  

ZDRAVOTNICTVÍ A SLUŽBY 

 
 V lednu byl otevřen Bazar – zastavárna v Kostelní ulici. 
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1. března se přestěhovaly některé ordinace ze zdravotního střediska do staré budovy 

zdravotního střediska ve Stankovského ulici č. 144: Zubní lékaři MUDr. Paděrová a MUDr. 

Větrovcová, zubní laborantka pí Komárová, neurolog MUDr. Viták a gynekoložka MUDr. 

Falusová. Téhož dne zahájilo činnost Regionální informační místo pro podnikatele okresu 

Praha – východ se sídlem v Čelákovicích v Rybářské ulici č. 155. Poskytuje všeobecný 

informační servis a poradenskou činnost v problematice podnikání a čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU. V březnu byla v Kostelní ulici č. 15 otevřena prodejna 

Machra nabízející výpočetní, digitální a mobilní techniku (vedoucí Martin Chramosta). 

V květnu byla v prostorách bývalé prodejny potřeb pro domácí zvířata v Sokolovské 

ulici č. 1490 (tzv. „Bunkr“) otevřena prodejna Tabák – nápoje. Místo bývalé prodejny 

chlazené drůbeže v Sedláčkově ulici č. 1011 sídlí prodejna Květinka (vedoucí pí Kopicová). 

V nově přistavěné části domu v Sedláčkově ulici č. 52 byla otevřena pojišťovací kancelář 

Allianz pojišťovny, a.s. 

V červnu uzavřel Městský bazén, řízený vedoucím Mgr. Milošem Bukačem, svou 

první sezónu. Byl v provozu 290 dnů, navštívilo ho 65 000 lidí, na vstupném se vybralo 

1.100.000,- Kč, na nájemném 1.200.000,- Kč. Tyto příjmy nestačily k pokrytí provozních 

nákladů. Kromě volně příchozích plavců v bazénu pravidelně plavou žáci obou základních 

škol, děti z mateřských center, vyhrazené hodiny mají klienti zdravotních pojišťoven, senioři 

a zaměstnanci Kovohutí. 

8. září byla v adaptované novostavbě prodejny potravin z 90. let v Palackého ulici č. 

259 otevřena restaurace Čínské zátiší s asi 30 místy (vedoucí Yong Wang Böhmová a Roman 

Böhm). V září zahájila v budově CMC činnost kancelář stavební spořitelny Modrá pyramida. 

V říjnu byly otevřeny Irish Music Pub v Rybářské ulici č. 154 („Na Statku“) a rychlé 

občerstvení U Zlatého draka v kiosku v ulici J. A. Komenského nabízející čínská rychlá jídla, 

jehož vedoucím je Trung Pham Ngoc.  

V listopadu byl na místě bývalého železářství v Sedláčkově ulici č. 100 otevřen 

obchod „Cenový ráj – centrum levného nákupu“ nabízející drogistický, textilní a kuchyňský 

sortiment. Vedoucí obchodu je Barbora Pačesová. 

31. prosince ukončila činnost oční ordinace MUDr. Myszkowské v Rybářské ulici č. 

1694. Město tím ztratilo jediného očního lékaře, a proto požádalo Krajský úřad o zajištění 

nového. Obyvatelé města mají zatím možnost navštěvovat specialistu v Brandýse nad Labem, 

jenž však nové pacienty nepřijímá, nebo kliniku MUDr. Havránka v Horních Počernicích.  

Ve městě jsou dva domy s pečovatelskou službou; v Kostelní ulici č. 462 je 7 bytů s 9 

obyvateli a v č. 26 je 30 bytů s 30 obyvateli. V č. 26 sídlí též Klub důchodců a Pečovatelská 

služba Brandýs n.Lab.-St.Boleslav, pobočka Čelákovice, jež obstarává praní prádla, žehlení, 

koupání a pedikúru.  

V budově zdravotního střediska ve Stankovského ulici č. 1643 působí jedno z 10 

středisek Farní charity Neratovice provozující ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. 

Ošetřovatelská služba má 3 zdravotní sestry a další 2 zaměstnané na dohodu, vrchní sestrou je 

Irena Procházková. Pečovatelskou službu s dvěma pečovatelkami vede sociální pracovnice 

Petra Musilová. 

 

 

VÝSTAVBA 
 

 Investiční akce města 

25. března město přejalo kanalizaci Sedlčánky – Císařská Kuchyně. Původní termín 

dokončení v červenci 2003 byl třikrát posunut. Výstavba byla dokončena v lednu 2004, avšak 

nekvalitně (špatný spád). Firma Envicon odstraňovala závady do 1. dubna a město jí vyměřilo 

penále 1.283.498,- Kč. Občané obou městských částí se ke kanalizaci připojili do 15. června. 
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Cena kanalizace po odečtení penále činila 29.075.992,40 Kč, z toho dotace od Státního fondu 

životního prostředí 6.828.817,- Kč a půjčka od téhož fondu 7.575.886,- Kč. 

Inženýrské sítě v obytné zóně Sedlčánky – jih: Vodovod a kanalizaci vybudovala 

firma ZEPRIS, s.r.o., Praha 5 za 11.496.030,- Kč od 1. dubna do 31. srpna. Vybudování 

plynovodu od 2. srpna do 30. září v ceně 928.200,- Kč bylo svěřeno kolínské firmě GASKO, 

s.r.o., a vybudování komunikací Silnicím Čáslav Holding, a.s., které je dokončily do 30. září 

v ceně 978.078,- Kč. V lokalitě bylo v tomto roce realitní kanceláří Bonus Praha prodáno 

všech 83 parcel. Město uzavřelo se stavebníky smlouvy o příspěvku 340.000,- na budování 

základní technické infrastruktury, z nichž je 136.000,- Kč vratných ve splátkách do roku 

2018, pokud majitel parcely v termínu postaví a zkolauduje rodinný dům. 

V červnu byla rekonstruována čistička odpadních vod. Dostala nové výtokové 

potrubí, byl opraven měrný žlab a sběrné jímky. 

Komunikace v obytné zóně Nedaniny a v ulici Na Požárech zhotovila v březnu a 

v dubnu firma Strabag, a.s., Beroun za 2.602.636,- Kč bez DPH. 

V Palackého ulici byl v červnu zámkovou dlažbou nově vydlážděn chodník na jižní 

straně a vjezdy k domům na obou stranách ulice. Dílo provedla firmy LŠL-Stavby, s.r.o. za 

1.205.451,60 Kč. Původně měl být chodník na severní straně zrušen a nahrazen zeleným 

pásem se stromy, ale občané se v dubnové anketě postavili proti, neboť ulice tvoří čilou 

komunikaci směrem k nádraží. Rada města se 6. května rozhodla tento názor respektovat a 

chodník nerušit. 

U Základní školy v Komenského ulici rekonstruovala firma Strabag dopravní hřiště 

za 560.976,- Kč. Tím byla ukončena rekonstrukce budovy školy prováděná od roku 2001. 

Vodovod v Mochovské ulici byl rekonstruován nikoli v otevřeném výkopu, nýbrž 

roztlačováním původního potrubí a zatahováním nového. Akce v ceně 1.786.002,- Kč byla 

ukončena 14. srpna. 

Rekonstrukce Stankovského ulice začala v červenci. Od křižovatky s ulicí J. A. 

Komenského po křižovatku s ulicí Sokolovskou ji provedly Pražské silniční a 

vodohospodářské stavby, a.s., za 13.337.521,20 Kč. Cílem akce, která změnila vozovku, 

chodníky, parkoviště a zelené plochy, bylo zklidnění dopravy a snížení rizika konfliktů 

chodců, automobilů a cyklistů, využití zeleně jako významného urbanistického prvku a řešení 

parkování. Součástí úprav je cyklotrasa ze čtvrti V Prokopě na náměstí. Práce byly skončeny 

v termínu a 5. listopadu byla ulice předána k užívání. Po celý listopad byly dokončovány 

chodníky a stání pro odpadové kontejnery u obytných domů na jižní straně ulice a budováno 

osvětlení na severní straně ulice firmou K. Uhlíř, s.r.o. za 2.048.849,50 Kč. 

V Ruské ulici opravila firma Rekomont, s.r.o., Praha 9 kanalizaci do 16. dubna za 

363.754,- Kč. Firma Strabag vybudovala vozovku a vjezdy k domům ze zámkové dlažby od 

3. května do 18. června za 1.635.567,- Kč bez DPH.. V říjnu zde bylo vysazeno 17 lip 

srdčitých v hodnotě 65.866,50 Kč a vybudováno nové osvětlení. Rekonstrukce byly ukončeny 

2. listopadu. 

V Záluží bylo v říjnu vybaveno dětské hřiště čtyřmi herními prvky v hodnotě 

325.000,- Kč. 

V listopadu byly instalovány dvě nové prosklené čekárny a upravena silnice na 

autobusové zastávce V Prokopě. Pro zvýšení bezpečnosti cestujících byla zastávka a 

frekventovaný přechod pro chodce osvětleny výrazně odlišným světlem. Bylo zřízeno nové 

veřejné osvětlení v Husově a Sukově ulici. 

V listopadu a v prosinci byl položen nový vodovodní řad v dolní části Rybářské ulice 

a v prosinci postaveny stožáry nového osvětlení v ulicích Husově a Sukově. 

 

Bytová výstavba 
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V roce 2004 bylo zkolaudováno 20 rodinných domů s 20 byty, z toho 17 v nově 

budovaných lokalitách a 3 v původní zástavbě, a 2 bytové domy s 58 byty.  

 Lokalita Pod Přerovskou cestou I: 11 rodinných domů v Jaselské ulici č. 1831, 1835, 

1839, v Květinové ulici č. 1865 a 1873, v Jilmové ulici č. 1866, v Ruské ulici č. 1885, 

v Zahradní ulici č. 1863 a v Lidické ulici č. 1850, 1853 a 1856.  

Lokalita Nedaniny: 3 rodinné domy v ulici Jaroslava Kruckého č. 1777 a 1780 a 

v Kaplánkově ulici č. 1775.  

Lokalita Třebízského I: 1 rodinný dům v Třebízského ulici č. 1709, lokalita 

Třebízského II: 1 rodinný dům v ulici K Bílému vrchu č. 1805, lokalita Třebízského III: 1 

rodinný dům v ulici Karla Oty č. 1826. 

 Ve starší městské zástavbě byly zkolaudovány rodinné domy v Kostelní ulici č. 1888, 

v Záluží č. 119 a v ulici Miroslava Maška č. 1887. (Příloha č. 21/10) 

 V září byla zkolaudována přestavěná budova bývalého hotelu Grádo č. 220 

v Masarykově ulici s 22 byty. Investorem přestavby byla firma M.H.M Investment, s.r.o., 

Lysá nad Labem. V listopadu byl zkolaudován bytový dům ve Volmanově ulici č. 1886 jako 

třetí dům postavený v lokalitě u supermarketu Penny. Investorem stavby byla paní 

Zalabáková, dům postavila firma Václav Šimon z Nymburka. Byty v obou domech jsou 

prodávány do osobního vlastnictví. 

 

 

BEZPEČNOST 

 
 V roce 2004 bylo ve městě spácháno 183 trestných činů (loni 201), z toho 83 

majetkových (120). Šlo mj. o 83 vloupání do osobních automobilů (44), o 10 odcizených 

osobních automobilů (39) a o 36 ostatních krádeží (36). Bylo spácháno 310 přestupků (loni 

406), z toho 109 krádeží (152) a 91 přestupkům proti občanskému soužití (79). Teprve vývoj 

v dalších letech ukáže, zda jde o skutečně klesající trend.  

Město pokračovalo v rozšiřování městského kamerového systému, kontrolujícího dění 

v exponovaných místech Čelákovic. Počátkem roku byly instalovány 3 kamery v rámci 2. 

etapy, a to na křižovatce ulic Stankovského a Prokopa Holého, na parkovišti za CMC a u 

garáží V Prokopě, za 1.210.616,- Kč se státní dotací 1.089.000,- Kč.  

1. dubna zahájilo v bývalé vrátnici hasičské zbrojnice v ulici Prokopa Holého činnost 

operační středisko systému, vybudované nákladem 50.000,- Kč, jako složka Městské policie 

se čtyřmi zaměstnanci včetně vedoucího bezpečnostního technika Jarmila Pařízka, v prosinci 

byli přijati další dva zaměstnanci. Ti pracují v operačním středisku v noci, ve dne sleduje 

monitory služebna Policie ČR. Obě služebny jsou telefonicky propojeny.  

Ve 3. etapě rozšíření městského kamerového systému byla v prosinci zakoupena další, 

v pořadí sedmá kamera za 774.154,- Kč s využitím státní dotace 650.000,- Kč. Byla umístěna 

na obytném domě Grádo v Masarykově ulici u nádraží a zapojena v lednu 2005. Dodavatelem 

čtyř nových kamer v roce 2004 byla firma Gepard, s.r.o., Pardubice na základě smlouvy o 

dodávce kamer a o servisní péči uzavřené v únoru.  

Ačkoli Městská policie v Čelákovicích byla obnovena k 1. srpnu, nezahájila pro 

nedostatek finančních prostředků činnost. Její absence je pociťována především při řešení 

dopravní situace a při ochraně městského majetku. Napjatý rozpočet města na rok 2005 

neumožnil přijetí strážníků již od 1. ledna a bude se řešit podle finančních možností později.   

Rokem 2004 byl ukončen tříletý program prevence kriminality na úrovni obcí 

vyhlášený Ministerstvem vnitra. Patřilo do něho 9 cílových projektů, mj. 3 etapy městského 

kamerového systému a bezpečnostní stojany na jízdní kola u základních škol. Náklady na 

projekty činily 4.082.424,- Kč, stát je dotoval částkou 3.616.500,- Kč. 
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

V březnu byly pokáceny stromy na severní straně Palackého ulice. Stromy měly 

výsušné trhliny a byly napadeny destrukční hnilobou. Kácení podpořili i občané. V květnu 

byly před začátkem rekonstrukčních prací poraženy břízy ve Stankovského ulici. 

Zastupitelstvo schválilo v listopadu pokácení 14 javorů na náměstí od zdravotního střediska 

po Rybářskou ulici v souvislosti s rekonstrukcí náměstí a 95 m
2 

keřů jalovce před poštou, 

které byly přerostlé a neupravitelné. 

V říjnu byly v mnoha ulicích po předchozím mýcení vysazeny nové stromy. V Husově 

ulici se jednalo o 61 habrů v hodnotě 235.917,50 Kč a v ulici Prokopa Holého o 4 habry v 

hodnotě 15.470,- Kč. Výsadby provedla firma Hauk-Štěpán-Ustohal, Lesnické a zahradnické 

služby z Říčan, spolu s TS Čelákovice. Dále byly v ulici Prokopa Holého upraveny a 

zkultivovány plochy o výměře 165 m
2 

a na nich vysázeno 527 keřů (brsleny, skalníky, 

tavolníky, jalovce, zlatice, kaliny, vajgélie, hlohyně a thuje) v hodnotě 57.715,- Kč. Tyto 

práce vykonala firma Ing. Jaroslava Picka z Českého Brodu. V říjnu byly také vysazeny lípy 

do Stankovského ulice po skončení rekonstrukce, nový kruhový objezd byl osazen platanem. 

Začátkem prosince firma Hauk-Štěpán-Ustohal dosázela 5 habrů v Husově ulici v 

úseku od kostela po křižovatku s Kostelní ulicí za 21.123,- Kč. Původní projekt v tomto úseku 

z prostorových důvodů s výsadbami vůbec nepočítal. Na přání občanů z této ulice a vzhledem 

k tomu, že vizuálně se již provedené výsadby jevily jako nedokončené, Ing. arch. Tichý 

projekt zeleně dopracoval. 

 

 

ŠKOLSTVÍ 

 
 Zahájení školního roku 2004/05 v mateřských, základních a středních školách možno 

charakterizovat následujícími statistickými údaji (příloha č. 22/10): 

  

 MŠ 

Přístavní 

333 

MŠ 

Rumun-

ská 1477 

ZŠ 

Komen

ského  

ZŠ 

Kostel

ní 457 

Speciál

ní 

školy 

ZUŠ 

Jana 

Zacha 

Gymná

zium 

SOŠ a 

SOU 

TOS 

Kapacita 50 200 620 650 60 855 400 --- 

Učebny 2 8 31 28 8 21 18 18 

Třídy --- --- 20 23 4 --- 12 --- 

Žáků 50 200 549 510 41 638 281 313 

Škol.družina --- --- 131 120 0 --- --- --- 

Pedagogové 4 14 32 38 5 26 32 22 

      (PS) 4 14 31,36 35,3 5 26 24,33 --- 

Ostatní zam. 4 10 23 14 1 3 7 12 

      (PS) 2,3 9,25 16,31 13,7 1 3 5,5 --- 

Příspěvek 

rodičů měs. 

200,- 200,- 50,- 
družina 

50,- 
družina 

--- --- --- --- 

Žáci jídelna 56 224 358 402 --- --- 166 --- 

Strava den 23,- 23,- --- --- --- ---  --- 

Cena oběda --- --- 16/18,- 16/18,- --- --- 18/20,- --- 

 

 Mateřská škola v Přístavní ulici 
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 Sídlí v bývalé vile u Kovohutí od  roku 1965. V roce 2005 má být budova 

rekonstruována. 4 učitelky se starají o 50 dětí ve 2 třídách, nadstandardně probíhá 

seznamování se s angličtinou a logopedická poradna. Z mimoškolních programů jmenujme 

návštěvy Městské knihovny, dopravní soutěže v MDDM, divadelní představení v Kulturním 

domě, saunování a školu v přírodě. 

 

 Mateřská škola „Mateřídouška“ v Rumunské ulici 

 Budova byla postavena roku 1975 pro jesle a mateřskou školu. Skládá se ze 4 pavilonů 

s 8 třídami, na pozemku je velká zahrada. Ve školce se 14 učitelek stará o 200 dětí. Od roku 

2000 pracuje podle projektu „Mateřská škola podporující zdraví“. Cílem je dítě odpovědné za 

své chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku, ochrana před společensky 

nežádoucími jevy, výchova k úctě ke zdraví a k praktickým dovednostem chránícím zdraví. 

Škola vyšla vstříc dojíždějícím matkám a rozšířila pracovní dobu ráno od 6.15 hod. a 

odpoledne do 16.45 hod.   

 

 Základní škola Kostelní 457 

 Je příspěvkovou organizací zřízenou městem Čelákovice s právní subjektivitou od 

1.1.1994. Ředitelkou školy je Mgr. Jaroslava Burkertová, zástupci Mgr. Ivana Sekyrová a Ing. 

Bc. Kateřina Židlická. Ve školním roce 2003/04 měla škola celkem 23 tříd s 518 žáky ve 26 

učebnách (z toho 1. stupeň 11 tříd s 238 žáky). 121 žáků (23,6%) dojíždělo z okolních obcí, 

převážně z Nehvizd, Mochova, Lázní Toušeň, Vyšehořovic a Zelenče. Škola zaměstnávala  

39 pedagogů a 15 ostatních pracovníků. 

 Škola nabízela další mimoškolní aktivity, např. kroužek ručních prací, počítače, 

taneční a přírodovědný kroužek a pěvecký sbor Kameňáček. Všichni žáci 3. tříd začali po 

dohodě s rodiči s výukou angličtiny. Škola pořádala kurs  plavání pro žáky 2. a 3. tříd 

v Městském bazénu.  

 Zvláštní pozornost věnovala škola ekologické výchově (třídění odpadů), výuce 

informatiky a cizím jazykům (vyučovala se angličtina, němčina a ruština), pořádala ozdravné 

pobyty v přírodě pro většinu tříd, zpracovala Minimální preventivní program „Škola bez 

drog“ pro žáky nejvyšších ročníků. Projekt Zdravá škola byl zaměřen na navození psychické 

pohody a atmosféry důvěry a spolupráce (úpravy řádu školy, možnost anonymních vzkazů 

ředitelce apod.). 

 Větším úspěchům v soutěžích brání odchod nadaných dětí do osmiletého gymnázia po 

5. ročníku. Za největší úspěch školního roku je nutno považovat vítězství Michelle Leškovské 

z 9. ročníku v regionální kole Soutěže v německém jazyce a její 4. místo v republikovém kole. 

 

Základní škola J. A. Komenského 414 

Je rovněž příspěvkovou organizací zřízenou městem Čelákovice s právní subjektivitou 

od 1.1.1992. Škola má kapacitu 620 žáků a areál školy zahrnuje 2 tělocvičny, asfaltové hřiště 

a běžeckou dráhu, školní družinu, dopravní hřiště a školní jídelnu. Ředitelkou školy je 

PaedDr. Alena Pechalová, zástupci ředitelky Mgr. Eva Kadlečková a Mgr.Miloš Bukač. Ve 

školním roce 2003/04 měla škola 466 žáků (o 12 méně než v minulém školním roce) ve 20 

třídách (z toho 1. stupeň 11 tříd s 274 žáky). Školní družina pracovala  pro 116 dětí v 5 

odděleních. Ve škole pracovalo 33 pedagogů a 17 ostatních pracovníků.  

Ve škole se vyučovala angličtina a němčina, z praktických činností práce s počítačem 

a příprava pokrmů. Pro talentované žáky se otevírá sportovní třída v 3. – 5. ročníku. Žáci 2. 

stupně si vybírali z mnoha volitelných předmětů, např. přírodovědných praktik, plavání, 

základů administrativy, společenských věd, chemických praktik a zeměpisného semináře. 

Jako nepovinný předmět škola nabízela sportovní aktivity pro žáky 3. – 6. ročníku. Kromě 1. 
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ročníku měli všichni žáci možnost využívat blízkého Městského bazénu k výuce plavání 

v nadstandardním rozsahu (týdně se plavání účastnilo 76% žáků školy). 

Z 47 absolventů 9. tříd byli přijati 4 na gymnázia, 5 na obchodní akademie, 2 na 

hotelové školy, 1 na uměleckou školu, 10 na ostatní střední školy a 25 do učebních oborů.  

Škola se mohla tradičně pochlubit sportovními úspěchy. V rámci Asociace školních 

sportovních klubů je nejúspěšnější školou v bývalém okrese Praha – východ, její žáci se 

umístili na medailových pozicích ve svých kategoriích. Na 6. dětských olympijských hrách 

v Neratovicích získali 4 zlaté, 4 stříbrné a 9 bronzových medailí a obsadili 6. místo z 10 

zúčastněných škol. 

 

Základní umělecká škola Jana Zacha 
 V roce 2004 vzdělávala škola své žáky ve čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, 

tanečním a literárně dramatickém, má pobočky v Šestajovicích a v Úvalech. Připravuje žáky 

pro studium na středních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách 

uměleckého zaměření. Ve školním roce 2003/04 měla celkem 655 žáků z Čelákovic i 

z okolních obcí, z toho v hudebním oboru 367, ve výtvarném 160, v tanečním 97 a v literárně 

dramatickém 31. V předchozím školním roce absolvovalo 50 žáků, z toho 21 v hudebním, 9 

ve výtvarném, 15 v tanečním a 5 v literárně dramatickém oboru. V květnu a v červnu bylo 

přijato celkem 70 nových žáků do různých oborů od 1.9.2004. 

 Ředitelem školy je Mgr. Bohumír Hanžlík. Na škole vyučuje 27 pedagogů, z toho 

v hudebním oboru 21, ve výtvarném 3, v tanečním 2 a v literárně dramatickém oboru 1.  

 Zájem dětí o studium škola podporuje pravidelnými měsíčními koncerty hudebního 

oddělení a výchovnými koncerty pro mateřské školy a I. stupeň základních škol. Úspěšně 

pracovaly taneční obor pod vedením A. Smržové s tradičním květnovým představením 

v Kulturním domě a literárně dramatický obor, jenž uvedl několik kvalitně nastudovaných 

představení. Vedoucí oddělení B. Vítovcová kromě pedagogické činnost upravuje hry, vytváří 

s žáky loutky, scénu a kostýmy a režíruje. Žák oboru Ondřej Švec, absolvent zdejšího 

Gymnázia, byl letos přijat na Vyšší odbornou hereckou školu v Praze. 

 Škola je zapojena do kulturního života města, spolupracuje s Kulturním domem, 

Městským muzeem, Komorním souborem Jana Zacha. Učitelé a žáci hrají na vernisážích, 

koncertech, divadelních představeních, vystavují v Městské knihovně. 

Výsledky v soutěžích: V regionálním kole soutěže ZUŠ v komorní hře smyčcových a 

dechových nástrojů 4. března se trio ve složení Kateřina Krafová – altsaxofon, Petr Kováčik – 

tenorsaxofon a Zdeněk Ulrich – klavír umístilo na 1. místě a kvarteto zobcových fléten ve 

složení Lucie Svobodová, Kateřina Smolová, Klára Hausteinová za klavírního doprovodu 

učitelky Jany Drnkové na 3. místě. 

V regionální kole soutěže ZUŠ v kategorii orchestrů získali čelákovičtí muzikanti 2. 

místo (K. Krafová, P. Kováčik, M. Zika, P. Polák, O. Brabec, M. Blecha, J. Marek, B. 

Homolová). 

Přehled akcí pro veřejnost a mimoškolní činnosti viz přílohu č. 23/10. 

 

Gymnázium 

V tomto roce oslavilo 10. výročí svého vzniku. Sídlí od února 2002 v novém, třetím 

podlaží rekonstruované budovy Základní školy v Komenského ulici č. 414. Ve školním roce 

2003/04 mělo 309 studentů v 13 třídách, z toho 9 tříd osmiletého cyklu a 4 třídy čtyřletého 

cyklu. Škola má 13 vlastních učeben včetně odborných (chemická laboratoř, učebny fyziky, 

chemie, informatiky, aula) a 3 najaté učebny v 2. podlaží. Tělocvičny využívá spolu se 

Základní školou. Škola měla 33 učitelů a 6 provozních pracovníků.  
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Ve školním roce 2003/04 maturovalo 66 studentů ve 3 třídách, 19 s vyznamenáním, 4 

studenti neprospěli. Při přijímacím řízení na vysoké školy byli absolventi mimořádně úspěšní: 

Z 60 uchazečů o studium bylo přijato 49. 

Gymnázium pořádá pro některé kategorie okresní kola soutěží v bývalém okrese 

Praha-východ: Soutěž v německém a anglickém jazyce, Chemickou olympiádu, Pythagoriádu 

a Matematického klokana. Z nejvýznamnějších úspěchů studentů školy v soutěžích jmenujme 

3. místo Karla Majera (kvarta) v regionálním kole Olympiády v českém jazyce, 2. místo 

Zbyňka Janouška (oktáva) v regionálním kole Zeměpisné olympiády a 1. místo Jana Ruta 

(oktáva), Terezy Jarolímové (kvarta) a Tomáše Pšeničky (oktáva) ve Fotografické soutěži 

Středočeského kraje. Tradičně jsou školní družstva úspěšná v basketbalových a florbalových 

soutěžích. 

Škola tradičně organizuje výměnný pobyt studentů na belgických školách a 

prázdninové zájezdy do Británie. Vydává každoroční almanachy, letos jubilejní s pasážemi 

věnovanými svému předchůdci, Střední všeobecně vzdělávací škole v Čelákovicích 1956-

1963. 

Významnou službou pedagogické veřejnosti byly kursy práce s počítačem v rámci 

programu Státní informační politiky ve vzdělávání. Základní kurs absolvovalo 29 učitelů a 

kurs pokročilých 45 učitelů z mateřských, základních, základních uměleckých škol středního 

odborného učiliště, gymnázií a speciálních škol z Čelákovic, Mochova, Lázní Toušeň, Lysé 

nad Labem, Nehvizd, Dřísů, Záryb a Brandýsa nad Labem. Kus vedly vyučující informatiky 

Ing. Marcela Pohanová a v závěru roku též Ing. Mgr. Lenka Pehrová.  

Ředitelkou školy byla Mgr. Věra Šumanová, zástupcem ředitelky PhDr. Mirko Nosek. 

 

Speciální školy Čelákovice  

Tento název přijala 1.1.2004 dosavadní Zvláštní škola v Čelákovicích. Od 1.7.2002 

sídlí v budově bývalé mateřské školy v ulici J. A. Komenského 1586, ředitelem školy je Mgr. 

Tomáš Valášek. Škola vychovává žáky od 6 do 15 let, kteří obtížně zvládali základní školu. 

Zde se učí ve třídách s 8 – 12 žáky. Škola je vybavena šicí a truhlářskou dílnou, počítačovou 

učebnou a cvičnou kuchyňkou. Žáci navštěvují počítačový kroužek a kroužek hry na 

sopránovou zobcovou flétnu. V programu „Zdravý životní styl“ jsou mladší žáci seznamováni 

se zásadami péče o zdraví, starší žáci se účastní primárního protidrogového programu K-

centra Nymburk. 

 

Městský dům dětí a mládeže 

Ve školním roce 2003/04 MDDM uspořádal 11 táborů (letní v Bulharsku, turistický 

v Čestíně u Blatné, několik turnusů v Miličíně) a 4 kursy pro 371 účastníků, dále 14 okresních 

kol sportovních a dopravních soutěží pro 2209 účastníků, 6 krajských kol sportovních soutěží 

pro 1433 účastníků a republikové kolo Poháru rozhlasu pro 293 účastníků. 

Ve školním roce 2004/05 nabízí 57 zájmových útvarů v 7 blocích (estetika, cizí 

jazyky, přírodověda, sport a turistika, technika, klubové činnosti a různé). Zájmové útvary 

navštěvuje celkem 721 lidí, z toho 514 školáků, 72 do 18 let a 106 dospělých. Byly zrušeny 

zájmové útvary patchwork, deskové hry, netradiční sporty a historický šerm, nově otevřeny 

byly: břišní tance, keramika, historická skupina dětí. Z ostatních jmenujme počítače, 

modelářství, přírodovědu, kutilství, cizí jazyky, tanec, aerobic, paličkování, výtvarná 

výchova, pohybové hry, turistika, plavání, atletika, šachy, florbal, dramatická výchova a jóga. 

Oblíbené jsou víkendové kursy pro mládež i dospělé, zaměřené na tkaní, šitou krajku, 

batikování, košíkářství, malování na sklo a na hedvábí. 

MDDM má 6 interních pracovníků (4,8 úvazku), 23 externích, 7 dobrovolných a 5 

technických (2,5 úvazku). Ředitelkou MDDM je Ing. Alena Zradičková (příloha č. 24/10). 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice a C.S.I. spol. 

s r.o. je soukromou školou, sídlí v ulici U Učiliště č. 1379. Majitelem školy je TOS, a.s., a 

Česko-švýcarský institut, s.r.o., podnikající v oblasti výuky. Ředitelem školy je Ing. Milan 

Ulej. Škola rozvíjí tradici bývalého podnikového učiliště TOSu ve strojírenských, 

dřevozpracujících a administrativních oborech.  

Střední odborné učiliště má 123 žáků v 5 učebních oborech (Zámečník, Nástrojař, 

Dřevomodelář, Truhlář se zaměřením na nábytek, Technicko-administrativní pracovník) a 35 

žáků  ve čtyřletém učebním oboru  s maturitou Mechanik-seřizovač.  

Střední odborná škola má otevřen čtyřletý učební obor s maturitou Management 

strojírenství s 16 žáky, učební obory Podnikání v technických povoláních a Podnikání 

v oborech obchodu a služeb v dvouletém denním nástavbovém studiu k získání maturity po 

vyučení s 62 žáky a tytéž obory v tříletém dálkovém nástavbovém studiu se 77 žáky. Střední 

odborná škola má celkem 155 žáků. V domově mládeže je ubytováno 16 žáků. 

 Žáci školy se účastnili třítýdenní výměnné praxe v rámci projektu Evropské unie 

Sokrates. V říjnu přijelo 10 žáků z Drážďan a v listopadu 10 žáků zdejší školy pracoval 

v dílnách v Pirně.  

 

CMC Graduate School of Business 

 Škola založená v roce 1990 jako nadace pro rozvoj manažerského vzdělávání 

západního typu zahájila činnost 1.1.1991. Je řízena správní radou v čele s Erikem A. 

Slingerlandem, výkonným prezidentem byl v roce 2004 Peter R. Loewenguth. Škola má v 

trvalém pracovním poměru 60 zaměstnanců.  

 Jejími hlavními vzdělávacími programy v angličtině byly MBA a EMBA pro vedoucí 

manažery zajišťované ve spolupráci s obdobnými školami ve Phoenixu a Chicagu v USA, 

programy Ministerstva školství ČR (Dynamický manažer, Řízení lidských zdrojů), zakázkové 

programy a veřejné kursy. Programy MBA dosud ukončilo přes 400 absolventů a exekutivní 

programy více než 8000 absolventů. 

 Školní knihovna se 7000 svazky a 40 periodiky v češtině a v angličtině je přístupná 

veřejnosti. Součástí komplexu budov na severovýchodní straně náměstí je i konferenční a 

ubytovací zařízení se 116 pokoji a kompletními hotelovými službami, v němž pořádají své 

společenské akce velké firmy. Podle smlouvy s městem poskytuje 15 bytů pro ubytování 

učitelů, policistů, hasičů a jiných dle potřeby města. 

 

 

KULTURA 
 

 Městské muzeum  

 je příspěvkovou organizací města s působností ve střední části okresu Praha – východ, 

dohodnutou po oddělení se od Okresního muzea Praha – východ v roce 1990. Jako pověřené 

archeologické pracoviště pokrývalo 48 obcí v částech okresů Praha – východ, Nymburk a 

Mladá Boleslav.  

Jednotlivé výstavy, koncerty a přednášky jsou popsány v měsíčních zápisech. Muzeum 

představilo své sbírky také na třech výstavách mimo Čelákovice: V Regionálním muzeu ve 

Vysokém Mýtě 19.3. – 9.5. na výstavě „Středověké a novověké kachle“, ve městě Beauchamp 

u Paříže vystavilo 4. – 12. 12. část sbírky historických krajek a zapůjčilo 11 nálezů z laténské 

doby (keramiku a bronzové náramky z Nehvízdek) na výstavu o Keltech v italském městě 

Varese od 28. listopadu. 

 Muzeum pečuje o 973 683 evidenčních čísel sbírkových předmětů v přírodovědném, 

archeologickém a historickém oddělení. Odborná knihovna muzea má 10 182 svazků. 
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Akce Počet Návštěvnost 

Expozice  2035 

Výstavy 8 2684 

Koncerty 6   329 

Vernisáže 8   479 

Přednášky 9   419 

Ostatní akce                  18   984 

Zapůjčené výstavy 2 4533 

Celkem               11463 

(Další informace ve výroční zprávě v příloze č. 25/10). 

 

Muzeum se také v roce 2004 muselo vyrovnávat s trvalým snižováním provozních a 

mzdových prostředků. Zatímco v roce 2000 mělo Muzeum 13,5 pracovníka, letos jen 10 

pracovníků. Příspěvky z rozpočtu města: rok 2004 – 2.899, 2003 – 2.990, 2002 – 2.702, 2001 

– 3,480, 2000 – 3.167 (v tis.Kč). Pokles provozních prostředků je ještě strmější: 2004 – 542,9; 

2003 – 732,7; 2001 – 1.204,9; 1999 – 1.490,3 (v tis.Kč). Tyto podmínky omezují úspěšnou 

činnost Muzea a ohrožují zákonnou péči o sbírky. Opakující se žádosti ředitele Jaroslava 

Špačka se ve vedení města nesetkaly s pochopením a vzájemné vztahy se zostřovaly.   

Z rozsáhlého jednání ředitele Muzea s místostarostou a odborem ochrany movitého 

kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR vyplynuly roce 2004 tyto závěry 

a doporučení pro financování Muzea: Město si musí být vědomo, že Muzeum má regionální 

význam a jeho archeologické sbírky jsou jedinečné. Bylo by vážnou chybou, kdyby město 

v momentální finanční tísni přijalo nesystémová a nezvratná opatření při omezování jeho 

činnosti. Je nutno vypracovat střednědobou koncepci stanovující rozsah výzkumů v dohodě 

Muzea a jeho zřizovatele. Perspektivním zdrojem finančních prostředků se tedy jeví pouze 

granty. (Příloha č. 26/10). 

 

Městská knihovna 

V kmenové budově v ulici Na Hrádku poskytuje služby v oddělení pro dospělé a 

v dětském oddělení, dále v pobočkách v Sedlčánkách a V Prokopě. Knihovna registruje 

celkem 1.879 čtenářů, z toho 651 dětí do 15 let (z toho v Sedlčánkách 14 dospělých a 6 dětí, 

V Prokopě 77 dospělých a 18 dětí). Děti do 15 let tvoří 35 % čtenářů, mládež od 16 do 26 let     

26 % a dospělí 39 %, z toho 10 % ve věku nad 60 let. 

Knihovnu v roce 2004 navštívilo celkem 23.429 lidí, z toho 22.502 čtenářů a 927 

návštěvníků kolektivních akcí. V Prokopě si knihy vypůjčilo 1.147 a v Sedlčánkách 282 

občanů. Čtenáři si vypůjčili celkem 96.451 jednotek, z toho 19.024 časopisů, V Prokopě 

poskytli 6.938 a v Sedlčánkách 1.262 výpůjček. Dospělým bylo půjčeno 76.701 a dětem 

19.750 knih a časopisů. Knihovna odebírala 54 titulů časopisů v 64 exemplářích.. Stav 

knihovního fondu k 31.12.2004 činil 47.520 svazků. 

Knihovna uspořádala 26 kolektivních akcí, přeevším literárních besed pro školy, 

s účastí 927 návštěvníků. Nejvýznamnějšími akcemi v kulturním životě města byl 4. ročník 

literární soutěže a spolupořadatelství 1. ročníku výstavy Amatérské umění v Čelákovicích (viz 

říjen a listopad). 

Ředitelkou knihovny byla Naděžda Štěrbová, v knihovně pracuje celkem 11 žen na 7,5 

pracovního úvazku (příloha č. 27/10). 

 

Kulturní dům 

Oproti minulému roku se výrazně zvýšila návštěvnost akcí, zejména divadelních 

představení a koncertů. Naopak klesá zájem o diskotéky a o taneční soutěž Čelákovický 

střevíček. Velmi oblíbené jsou akce pořádané v rámci Čelákovického kulturního léta v letních 
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měsících v parku před KD. Ze statistiky akcí jmenujme 22 tanečních kursů, 23 koncertů, 15 

plesů a 23 divadelních představení. Celkem zde proběhlo 113 akcí pro 35 910 návštěvníků. 

Ředitelem KD byl Jindřich Polívka (příloha č. 28/10). 

 

 

SPORT 

 
Členská základna sportovních klubů v roce 2004: 

 Do 15 let 15 – 18 let nad 18 let Celkem 

Body Fit Studio: sportovní aerobik 12 3  15 

                           komerční aerobik 44 4  48 

1.ČKPV: vodní motoristé 5 3 30 38 

                sportovní vodáci 17 4 10 31 

                Potápěči   15 15 

FBK 62 20 24 106 

Hirjú KD (karate) 32 

ORKA 57 34 38 129 

SK Union (fotbal) 113 50 199 362 

SK Záluží (fotbal)   68 68 

Taekwon-Do 28 6 2 36 

Tenisový klub 28 18 96 142 

TJ Spartak: atletika 20  17 37 

                   Basketbal 44 11 11 66 

                   Lyžování   14 14 

                   stolní tenis 9 2 28 39 

                    Turisté  2 63 65 

                    „Sport pro všechny“ 67 3 119 189 

                    Šachy   9 9 

                    Relax   17 17 

                    nohejbal   5 14 19 

Volejbalový sportovní klub 15 2 117 134 

Celkem 521 167 891 1611 

 
Sportovní aerobik a fitness družstev 

Členky čelákovického Body fit studia dosáhly v tomto roce fantastických úspěchů: 

Začaly na Otevřeném mistrovství Belgie v březnu, kde Denisa Barešová (*1988) zvítězila 

v kategorii juniorek (14-16 let). Druhé místo obsadila Hana Vlčková v kategorii žen - 

juniorek. Denisa zvítězila i na Mistrovství ČR v Kladně 27.—28. dubna, Iva Poláchová 

(*1991), Jana Poláchová (*1993) a Anna Pačesová (*1992) obsadily 3. místo v soutěži týmů 

v kategorii 11-13 let. Na Mistrovství světa v australském Adelaide 21. - 30. května Denisa 

korunovala své úspěchy ziskem zlaté medaile a tým dívek ziskem stříbrné medaile. 

V republikových závodech Basic Cup 6. června v Praze obsadila Hana Vlčková 2. místo 

v kategorii žen. Na Poháru ČR v Železném Brodě 6. – 7. listopadu tým dívek zvítězil. Denisa 

Barešová nakonec zvítězila i na Mistrovství Evropy v Rotterdamu 11. – 14. listopadu. Byla 

nominována Českým svazem aerobiku do ankety nejlepšího sportovce Středočeského kraje 

v kategorii do 18 let.  

Alena Švejdová z Eskap Čelákovice se stala mistryní ČR ve fitness a bodyfitness 

v kategorii do 164 cm. Mistrovství se konalo v čelákovickém Kulturním domě 15. května. 20. 
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června získala na Mistrovství Evropy v Portugalsku 2. místo v kategorii fitness. (Příloha č. 

29/10) 

Taekwon-Do 

Čelákovická škola zahájila činnost 1. října 2002 v tělocvičně ZŠ v Komenského ulici. 

V roce 2004 byla druhým nejúspěšnějším oddílem v České republice. Nejúspěšnějším borcem 

je osmnáctiletý Stanislav Sekera. V roce 2002 byl druhým na Mistrovství Evropy, v roce 2003 

druhým na Mistrovství světa v kickboxu v německém Falsu a v roce 2003 mistrem Evropy. 

V letošním roce se stal absolutním mistrem ČR v Taekwon-Do. Na Mistrovství Evropy 

v Taekwon-Do ve finském Tampere 14. května 2004 se probojoval mezi 8 nejlepších 

v kategorii matsugi (volný boj jednotlivců do 80 kg) a v této disciplíně nastoupil také jako 

člen reprezentačního týmu v soutěži družstev.  

 

1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 

Sdružuje vodní motoristy, sportovní vodáky a potápěče. Vodní motoristé se výrazně 

prosadili na Mezinárodním mistrovství Itálie 26.-27. června v Neapoli: 

Závodník Kategorie Umístění v paralelním 

slalomu 

Umístění 

v manévrování 

Martin Petržel M1 1. 3. 

Eva Pikalová M2 1. 4. 

Martin Pikal M3 1. 1. 

Jaroslav Pikal M3 4. 3. 

Jan Hakl M4 1. 2. 

V celoročním hodnocení v rámci Mistrovství ČR byli ve svých kategoriích Martin 

Petržel třetí, Eva Pikalová pátá, Jaroslav Pikal druhý, Martin Pikal pátý a Jan Hakl čtvrtý. 

 

Kulturistika 

Na Mistrovství Čech juniorů 17. dubna obsadil Jaromír Pech z klubu Fitness Athléta 

Čelákovice 1. místo v kategorii nad 80 kg, na Mistrovství ČR 17. dubna 3. místo (příloha č. 

29/10) 

Florbal 

Klub FBK Čelákovice ukončil ročník 2003/04 v severozápadní divizi mužů na 5. 

místě, junioři hráli Pražskou ligu juniorů. Muži z klubu ORKA skončili pátí ve 2. celostátní 

lize a starší žáci osmí v 1. lize, mladší žáci postoupili do nejvyšší ligy své kategorie. 

   

 Stolní tenis 

 V závěru sezóny 2003/04 udrželo družstvo mužů svou pozici ve 2. lize. Na 

Mistrovství ČR obsadili tři bratři Obešlovi 3. místo v soutěži starších žáků, Marek a František 

1. místo ve čtyřhře mladších žáků, František byl třetí ve dvouhře mladších žáků a Marek 

rovněž třetí ve smíšené čtyřhře mladších žáků. Nejstarší Michal obsadil 1. místa ve všech 

třech disciplínách v kategorii starších žáků. 

 

 Fotbal 

  Muži SK Union Čelákovice zakončili sezónu 2003/04 3. místem v divizi B a ziskem 

55 bodů. Nejproduktivnější hráč Galovič vstřelil 20 branek. Novou sezónu zahájil tým 

v divizní skupině C. Starší dorostenci obsadili 3. místo v České divizi „C“, mladší dorostenci 

11. místo v České divizi „C“, starší žáci 4. místo ve Středočeském krajském přeboru a mladší 

žáci 11. místo v téže soutěži (příloha č. 33/10). 

 

 Nohejbal 
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 Závodníci Michal Kolenský, David Šafr, Martin Spilka a Aleš Hlavička se účastnili 

Mistrovství světa dorostenců, Radek Šafr se stal žákovským mistrem ČR.  

 

 Automodelářství 

 V červnu vznikl RC Klub při TJ Spartak. Buduje závodní dráhu na Městském 

stadionu. 

 

 Volejbal 

 Družstvo A Volejbalového sportovního klubu obsadilo 1. místo ve skupině 2. ligy 

mužů a družstvo B 2. místo v Krajském poháru mužů. 

 

 Atletika 

 Největším úspěchem oddílu atletiky byl zisk titulu mistra České republiky Michalem 

Jagerem ve skoku dalekém v kategorii dorostenců.  

 

SK karate Hirjú KD Čelákovice 

vznikl za pomoci ředitele KD Čelákovice Jindřicha Polívky v roce 2003. V září 2004 

byl proveden nábor členů a na konci roku měl klub 34 aktivních členů ve dvou týmech. 

Vyučuje se styl Shotokan patřící mezi nejtvrdší styly karate. Úspěšnými závodníky byli 

Tereza Martincová a Milan Blecha, kteří obsadili 2. a 3. místo na závodech v Mladé 

Boleslavi. Klub úzce spolupracuje s SK karate Dragon DDM Neratovice, s nímž pořádá 

společná soustředění, letní sportovní tábor a jiné sportovní a společenské akce.  

 

 

CÍRKVE, SPOLKY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ 

 
 Mateřské centrum  

Působí v zadním traktu Obecního domu, program každé všední dopoledne: sportovní 

soutěže, angličtina pro děti i pro maminky, pohádková představení, zpěv, výtvarné práce, 

předporodní příprava a cvičení pro těhotné, plavání, počítače pro maminky, logopedická 

poradna, bazar dětských potřeb, pouštění draků a lampiónový průvod. Úspěšný byl nedělní 

Den rodin za účasti 100 rodičů a dětí. 11. října obdrželo certifikát „Společnost přátelská 

rodině“. V prosinci byl dokončen tříletý projekt bezpečného a kvalitního hřiště pro nejmenší 

děti „Rodiče dětem“ v zahradě MDDM montáží posledního herního prvku. Celkové náklady 

290.505,- Kč byly zajištěny dary (město 100.000,- Kč), prodejem drobných výrobků, 

benefičním představením ZUŠ, grantem nadace Divoké husy a firmou Ahold. Členové 

Mateřského centra na hřišti odpracovali mnoho hodin zdarma. Výbor občanského sdružení 

tvoří Michaela Kmječová, Pavlína Janáčová a Ivana Turinská. 

 

Junák – svaz skautů a skautek 

Ve třech oddílech Junáka je organizováno 30 dětí do 15 let, 4 do 18 let a 16 dospělých. 

Z významnějších soutěží v roce 2004 jmenujme Den sesterství (skautský svátek 22. února, 

připomínka dne narození manželů Baden-Powellových), Georgiádu (skautský svátek 

připadající na sv. Jiří), Den dětí, ekologickou akci ALKO (alobalová koule). Ve sběru hliníku 

se oddíly umístily s asi 80 kg na prvním místě.  

Junák pořádal tradiční výpravy jako zimní přechod Brd, noční zimní přechod Brd, na 

Bučovické vodopády a Karlštejn, na Okoř a Levý Hradec. Letní tábor se konal 17. – 31. 

července na tábořišti Dolánka u Českého Brodu. 

Vedoucím čelákovického Junáka je Petr Lenc. 
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Církev bratrská 

není organizačně samostatným sborem, ale stanicí sboru v Horních Počernicích. Letos 

se stal novým kazatelem a správcem sboru bývalý vojenský kaplan Miloslav Kloubek. Kromě 

pravidelných nedělních a středečních shromáždění se členové společenství setkávají na tzv. 

sborových dnech každou pátou neděli v měsíci. Pracuje besídka, tj. nedělní škola pro děti, a 

od září klub pro děti z města, v němž je mj. učí anglicky americká misionářka žijící nyní 

v Lázních Toušeň. V létě se uskutečnil již třetí dětský tábor s výukou angličtiny. Stanice 

podporuje některé dlouhodobé sociální projekty Církve bratrské: dům poskytující chráněné 

bydlení mentálně postiženým mužům v Xaverově a dům pro seniory „Bethesda“ ve Chvalech. 

Věřící se snaží nebýt do sebe uzavřeným společenstvím, jejich aktivity jsou veřejně přístupné. 

  

Církev československá husitská 

Kromě pravidelných bohoslužebných shromáždění, skupinových shromáždění dětí, 

střední generace a seniorů, ekumenických shromáždění v rámci Aliančního a Světového týdne 

modliteb pořádala obec koncerty v Husově sboru (viz květen, červen, listopad a prosinec). 

Téma lásky k vlasti, k umění, k církvi, lásky muže a ženy bylo obsahem májových nešpor, 

konaných vždy ve středu v Husově sboru.  

K mimořádným aktivitám farářky Jany Špakové a Rady starších patřila jednání o 

pořízení služebního bytu pro farnost. Věřící byli proto ve sborovém dopisu požádáni o 

finanční příspěvek. 

 

Církev římskokatolická 

se účastnila ekumenických pobožností v lednu a v září a 4. března pořádala 

ekumenické modlitby žen na děkanství. 13. listopadu pořádala ekumenickou biblickou soutěž 

na téma 1. kniha Mojžíšova na  ZŠ v Kostelní ulici. K dosavadní péči farnosti o kostely 

v Mochově a v Nehvizdech přibyly od 1. září kostely ve Vyšehořovicích a ve Vykáni, kde se 

zatím pro zchátralost staveb a nezájem věřících bohoslužby nekonají. V kostele Nanebevzetí 

Panny Marie bylo 27. února nově instalováno elektrické zvonění a od 19. března je kostel 

chráněn zabezpečovacím zařízením. Farářem čelákovické farnosti byl P. Richard Scheuch. 

 

Občanské sdružení Spolek přátel čelákovického muzea 

Spolek vznikl 3. června 2004 a ke konci roku měl 55 členů od 17 do 80 let, z toho 44 

místních, 5 z Prahy, 2 z Mochova a po jednom z Poděbrad, Lázní Toušeň, Záp a z Brandýsa 

nad Labem. Členové spolku pomáhali s organizací při výstavě krajek, prezentovali muzeum a 

prodávali jeho publikace na Polabském knižním veletrhu v Lysé nad Labem 2. – 5. září. 

V červenci uklidili členové Spolku okolí čelákovických pomníčků a pamětních desek. Spolek 

spolupořádá koncerty vážné hudby v Muzeu, podílí se na fotografické akci „24 hodin našeho 

města“. Pro rok 2006 Spolek připravuje vydání kalendáře s historickými motivy z našeho 

města.  

Předsedou Spolku byl Petr Polnický, dalšími aktivními členy pp. Burda, Doubek, 

Dragoun, Jana Forejtová, Renata Forejtová, Gebellová, Macháček, Matoušová,  Musílková, 

Schebestovi (příloha č. 30/10). 

 

Občanské sdružení Jiřina 

Vzniklo v roce 1999 s cílem zlepšovat životní prostředí jak v Jiřině, tak v celém městě. Na 

jaře jeho členové uklidili okolí Labe  a pískovny. Celé první pololetí bylo věnováno přípravě 

dětského hřiště, které bylo zřízeno na pozemcích manželů Iglových bezplatně pronajatých 

městu. Duchovním otcem myšlenky byl Robert Mitka. Členové sdružení přispěli do sbírky 

částkou 70.000,- Kč a odpracovali mnoho hodin na přípravě projektu (viz červen.) Dalším 

významným počinem byla sbírka na pořízení nového zvonu do kapličky v Ruské ulici, která 
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je centrem „staré“ Jiřiny. Členové sdružení tak ukázali, že mají zájem na splynutí nové 

výstavby se starou. Sbírka vynesla 31.820,- Kč. Předsedou výboru  byl Zbyněk Pšenička, 

členy Robert Mitka, Vít Modrák a pokladníkem Sylva Pšeničková. Předsedou dozorčí rady 

byl Miroslav L. Iglo a členy Vítem Müler a Jan Volín (příloha 31/10). 

 

 

Kulturní občanské sdružení při ZUŠ Jana Zacha  

Bylo zaregistrováno 10. 9. 2003 pod názvem Klub přátel Jana Zacha, o.s., ale na druhé 

valné hromadě 25. 3. 2004 byl schválen nový, současný název. Činnost řídí tříčlenný výbor. 

Kulturní občanské sdružení vzniklo jako servisní organizace ZUŠ, která sama nemůže pořádat 

některé akce, jež jsou proto pořádány pod právní subjektivitou občanského sdružení. 

Pod vedením učitelek výtvarného oddělení ZUŠ a z materiálu, který poskytlo OS, 

vznikly drobné předměty z keramiky a textilií, které mohly děti prezentovat na jarních 

výstavách v prostorách ZUŠ. V dubnu byly pro veřejnost uskutečněny dva kursy na výrobu 

šperků ze smaltu. V květnu sdružení zaštítilo vystoupení žáků všech ročníků tanečního 

oddělení v Kulturním domě v Čelákovicích pro školy i pro veřejnost pod názvem „Báječný 

den“.  

Ve spolupráci se ZUŠ byly 1. června pro veřejnost uvedeny ke Dni dětí dvě inscenace 

pohádek. Divadelní hru „Honza jde do světa“ v režii B. Vítovcové doplnila dětská opera „Jak 

se Honza učil latinsky“ od B. Hanžlíka, v nichž účinkovali zpěváci, sbor, hudebníci, herci 

mladí a staří, tanečníci, žáci a učitelé školy.  

Sdružení organizovalo také adventní vystoupení 27. listopadu a vydalo oficiální 

kalendář města Čelákovic s kresbami žáků ZUŠ a s grafickou úpravou akad. Malíře Josefa 

Hanžlíka. Vydání kalendáře spolufinancovalo město a sponzor firma Durabo. 

 

Občanské sdružení Czela.net 

Provozuje počítačovou síť s připojením na internet, na konci roku mělo 350 členů, 

předsedou sdružení je Michal Vondráček. V tomto roce sdružení pracovalo na přeměně 

bezdrátových spojů a na rozšíření sítě do Záp. Poté, co Rada města v lednu zamítla návrh 

vybudovat síť pomocí převěsů mezi domy, protože by odporovala normám o ochraně proti 

blesku a přepětí, se sdružení rozhodlo pro optické kabely, které byly položeny do výkopů při 

rekonstrukci horkovodů. Optická páteř sítě začala pracovat 27. listopadu.  

 

Český svaz chovatelů 

Tomáš Ponya získal na 34. celostátní výstavě mladých králíků v Sedlčanech 1. místo 

za exemplář plemene Kastorex, na Evropské výstavě 11. listopadu v Praze obdržel čestnou 

cenu a pohár. Miroslav Topor získal pohár na holuby „Německá výstavní“. Na okresní 

výstavě v Čelákovicích v září byl holub brněnský (voláč) chovatele Petra Bajera vyhlášen 

šampiónem výstavy. V závěru roku na celostátní výstavě drobného zvířectva získal Petr Bajer 

titul celostátního vítěze za plemeno kachny pekingské. Chovatelé získávali během roku 

ocenění na výstavách v Čelákovicích, Mukařově, Staré Boleslavi, Brandýse nad Labem, 

Lušticích, Ondřejově, Úvalech a Všestarech.  

Chovatelé uspořádali výstavy v květnu a v září. Květnovou výstavu navštívilo 1214 

osob, okresní výstavu v září 1568 osob. Na přípravě každé akce se podílelo 200 organizátorů 

a vystavovatelů. Při posuzování zvířat na výstavách pomáhají studenti a profesoři ze Střední 

zemědělské školy v Brandýse nad Labem. Uspořádali také 11 burz s poradenskou službou 

v oblasti chovatelství, mykologie a ochrany přírody. Organizace obdržela od stavební firmy 

Kučera sponzorský dar 3.000,- Kč. 

Předsedou základní organizace Českého svazu chovatelů byl Petr Bajer. 
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Mykologický kroužek při Českém svazu chovatelů 

 Malý kroužek 5 členů pořádá každou třetí neděli houbařskou poradnu na burzách. 1. 

května uspořádal besedu s „houbovým mágem“ Ing. J. Baierem nad jarními houbami 

doplněnou fotografiemi. 1.-3. října uspořádal kroužek již 40. výstavu jedlých, nejedlých a 

jedovatých hub, letos se 168 exponáty, což byl vzhledem k velmi suchému počasí v Polabí 

téměř husarský kousek. Výstava byla doplněna ukázkou houbových brouků ze sbírky T. Janů, 

hezkými bonsajemi od Ing. Váchy a polabskými křemínky (polodrahokamy) ze sbírky J. 

Strnada. Motto výstavy „Chraňte naše lesy“ bylo naplněno i souběžnými besedami se školní 

mládeží. 28. prosince vyšli místní houbaři na tradiční „Loučení s lesem“, mykologicko-

turistickou vycházku do okolních lužních lesů. 

 Vedoucím kroužku je Ing. Josef Kadeřávek. 

 

 Český zahrádkářský svaz 

 Čelákovická organizace má 270 členů, je jedna z největších v okrese. Pořádá zájezdy 

na tématické výstavy a odborné přednášky. V roce 2004 se řešil prodej pozemků uživatelům  

v osadě č. 7 s odbornou pomocí JUDr. Koliáše. Předsedou základní organizace byl Václav 

Bartůněk, jednatelem Albert Červenka. 

 

 Sdružení dobrovolných hasičů 

 K 31.12. měl sbor 79 členů, z toho 37 mužů, 17 žen, 14 chlapců a 11 dívek. Výjezdové 

družstvo vyjelo ke 46 případům, z toho k 20 požárům, 8 dopravním nehodám, 4 živelním 

pohromám a 14 technickým zásahům. 16 členů uspořádalo námětové a prověřovací cvičení 

pro ZŠ v Kostelní ulici.  

V požárních soutěžích získali mladší žáci 4. místo a starší žáci 6. místo v jarním kole 

okresní hry mládeže Plamen a 1. a 2. místo v soutěži o putovní pohár v Ondřejově. Dorostenci 

obsadili v jarním kole okresní ligy Plamen 2. místo. V Memoriálu L. Báči 26. června byli 

dorostenci první, starší žáci čtvrtí a mladší žáci třetí. Mužstvo mužů se účastnilo 6 

sportovních soutěží - noční soutěže ve Všetatech, Staroboleslavského poháru, okresního kola 

ve Zdibech, Memoriálu Antonína Wimra v Brandýse, denní soutěže výjezdových jednotek 

v Mukařově a soutěže v Nových Jirnech (příloha č. 32/10) 

 

 

PŘÍLOHY 
 

1/10  sborník „100 let Městského muzea v Čelákovicích“ 

2/10  předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek v Čelákovicích 16.3.2004 

3a-c/10 rekonstrukce Stankovského ulice 

4/10  otevření Duhového hřiště 5.6.2004 

5/10  pozorování přechodu Venuše přes Slunce 8.6.2004 

6/10  výstava „Krajky ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích“ 12.6.-19.9.2004 

7a-b/10 program oslav 10. výročí Gymnázia  Čelákovice 12.6.2004 

8/10  vodné a stočné 2005 

9/10  ocenění sportovců a kronikářů na Zastupitelstvu 16.6.2004 

10/10  program Kulturního léta 2004 

11a-c/10 výstava „Amatérské umění v Čelákovicích“ 29.10.-21.11.2004 

12/10  volby do Krajského zastupitelstva Středočeského kraje 5.-6.11.2004 

13/10  otevření výtvarné dílny Labyrint 13.11.2004 

14/10  článek v týdeníku TOK z 24.11.2004 „V Čelákovicích se jednalo o soužití  

Čechů, Židů a Němců“ 

15a-h/10 články v týdeníku TOK a v Zpravodaji města Čelákovic k problematice dotací 
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16/10  adventní a vánoční kulturní programy 

17/10  kaplička v Jiřině 

18/10  mapy čtvrtí s nově pojmenovanými ulicemi  

19/10  přehled stavu obyvatel města Čelákovic 1999-2004  

20/10  výtah ze závěrečné zprávy Občanského sdružení Semiramis za 2004 

21/10  rodinné domy zkolaudované v roce 2004 – geometrické plány 

22/10  situační zpráva Školní rok 2004/2005 v Čelákovicích 

23/10  akce a mimoškolní činnost Základní umělecké školy Jana Zacha v roce 2004 

24/10  programy Městského domu dětí a mládeže v roce 2004 

25/10  Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2004 

26a-k/10 Městské muzeum – problém financování v roce 2004 

27/10  Městská knihovna Čelákovice – činnost v roce 2004 

28a-b/10 Kulturní dům – přehled akcí a návštěvnosti v roce 2004, měsíční programy 

29a-b/10 sportovní aerobik a kulturistika 

30/10  výroční zpráva správní rady Spolku přátel čelákovického muzea za rok 2004 

31/10  zpráva o činnosti občanského sdružení Jiřina v roce 2004 

32/10  zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů města Čelákovic za rok 2004 

33/10  SK Union Čelákovice – ročenka 2004 

34/10   zápisy a usnesení ze schůzí Rady města a Zastupitelstva města v roce 2004 

 

 Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2004 sestavil městský kronikář 

PhDr. Mirko Nosek a schválené záznamy přepsala do městské kroniky Marie Sorokinová. 


