
1. 
Zápis do kroniky města za rok 2003 

 
 

ÚVOD 
 
     V tomto roce bylo dění  ve světě charakterizováno bojem proti terorismu. Vedoucí roli v tomto dění 

( v této kampani) sehrály Spojené státy. Po obvinění Iráku, že vlastní zbraně hromadného ničení, což se  
dosud neprokázalo, zaútočily (USA a VB) dne 20.3. na IRÁK. Hlavním cílem bylo svržení Sadama 

Husajna. Za tři týdny ovládli spojenci Bagdad a režim se zhroutil. Teroristické akce proti spojeneckým 

vojákům však stále pokračují. Při těchto akcích již bylo zabito více vojáků a civilistů než při samotné 
válečné operaci. Diktátor Sadam Husajn byl dopaden až 13. prosince v podzemním úkrytu. Obdobná 

situace trvá již několik let v Izraeli, která je napadána sebevražednými teroristickými útoky ze strany 
Palestinců. V červenci zabily dvě sebevražedné atentátnice z Čečenska 30 lidí na rockovém koncertě 

v Moskvě. V listopadu atentát teroristů z organizace Al-kajda zabil v Istanbulu 24 lidí. 

     Kromě válečných událostí přicházeli lidé o život i při přírodních katastrofách. Tak 1.5. v Turecku 
zahynulo při zemětřesení 150 lidí a následně 21.5. v Alžírsku se počet obětí pohyboval v tisících. 

     V letních měsících uhodila vedra provázená dlouhodobým suchem, ta postihla i naši republiku. Podle 
lékařských statistik zemřelo v této době v Evropě o 20 tisíc lidí víc než ve stejném období předchozího 

roku. Dalším důsledkem veder a sucha byly obrovské lesní požáry, které zachvátily velké oblasti od 
Portugalska přes Francii až po Švédsko a Chorvatsko. Za oběť jim padlo přes 30 lidí. 

     Z politických událostí nutno uvést zánik Jugoslávské svazové republiky. Stalo se to po 73 letech dne 

4. února. Bohužel rozpad se neobešel bez předchozích krvavých bojů mezi jednotlivými svazovými 
republikami. Po osamostatnění Slovinska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny nese nově vzniklá země 

název Srbsko a Černá Hora. 
     9. dubna schvaluje Evropský parlament ve Štrasburku rozšíření EU o dalších 9 států včetně naší 

republiky. Následně dne 16. dubna podepsal prezident Václav Klaus a předseda vlády Vladimír Špidla 

v Aténách vstupní dohodu s Evropskou unií. 
     V letošním roce jsem byli svědky mimořádné astronomické události – planeta Mars se přiblížila 

k zemi na nejkratší vzdálenost za posledních 60 tis. let. Za jasných nocí byla dobře viditelná. Byla to i 
vhodná doba k vyslání vědeckých sond na povrch Marsu.  

     Středem domácího politického dění se již v lednu stala volba prezidenta. Po dvanácti a půl letech 

končí 2. února prezidentský mandát Václava Havla, symbolu sametové revoluce. Volba nového 
prezidenta byla velmi dramatická a probíhala na třikrát. Poprvé 15. ledna, podruhé 24. ledna a potřetí 

28. února. Až ve třetím kole třetí volby byl zvolen novým prezidentem Václav Klaus – bývalý předseda 
vlády a poslanecké sněmovny, zakladatel a bývalý předseda ODS. Rozhodující roli v posledním kole 

volby sehrála pro Klause podpora komunistů, pro které byl protikandidát Sokol nepřijatelný. Tato 
skutečnost se odrazila i v tom, že prvního jednání zástupců stran s prezidentem v Lánech se poprvé od 

roku 1989 zúčastnil i předseda komunistů Miroslav Grebeníček. Protože nový prezident skládal slib až 7. 

března (v den 103. výročí od narození TGM) byla republika v únoru a začátkem března bez prezidenta. 
     Během roku dochází také k některým změnám ve složení vlády. Ministra průmyslu Jiřího Rusnoka 

nahrazuje Milan Urban. Dne 30.5. podává demisi ministr národní obrany Jaroslav Tvrdík a novým 
ministrem obrany je jmenován Miroslav Kostelka. 

     V tomto roce nás navždy opustilo několik významných osobností. 15. února umírá herec a humorista 

Miroslav Horníček, týž den nás opustil i slavný cestovatel Jiří Hanzelka. V srpnu 31. zemřel ve Francii 
známý novinář, spisovatel a bývalý ministr kultury Pavel Tigrid. V Dánsku zemřel prezident nejvyššího 

kontrolního úřadu Lubomír Voleník. Ve věku 107 let zemřel v srpnu poslední čestný legionář, účastník 
bitvy u Zborova (pozn. ve druhé světové válce kolaboroval s nacisty). 

     Dne 18. dubna odjíždí do Iráku česká polní nemocnice, která po vystřídání personálu ukončila svou 
misi až koncem roku. 

     Významným datem v historii naší mladé republiky se stal 13. a 14. červen, kdy probíhalo 

celonárodní referendum pro vstup naší země do EU. K urnám přišlo 55% zapsaných voličů a z nich 77% 
souhlasí se vstupem. 

     Na začátku školního roku 1.9. stávkovalo 70 tisíc učitelů a pracovníků školství za lepší platové 
podmínky. 

     V listopadu se novým předsedou strany KDU-ČSL stal Miroslav Kalousek. 

 



2. 

     Z meteorologického hlediska to byl rok, který se v letních měsících vyznačoval vysokými teplotami, 
přesahujícími často 30°C a dlouho trvajícím suchem. Utrpěla tím zejména úroda na polích. Naopak 

dobré podmínky si chválili vinaři. 

 
LEDEN 

 

     Počasí začátkem roku nepřipomínalo vůbec zimu, teploty se zvedly až na + 8°C a v důsledku tání na 
horách se zvedaly hladiny řek. U nás Labe vystoupilo ze břehů a zaplavilo můstek pod mlýnem a cestu 

až k plotu u hřiště. Tání bylo doprovázeno dešťovými přeháňkami. V druhém týdnu nastalo opět 
ochlazení a teploty klesaly až k –15°C. Bylo většinou polojasno až pod mrakem. V třetím týdnu napadlo 

3-5 cm sněhu. Vydržel 2 dny a pak nastala opět obleva. Koncem ledna se teploty pohybovaly okolo 
nuly, střídal se déšť se sněhem. 

     V letošním roce dochází k reorganizaci státní správy s dopadem i na správu komunální. Byly zrušeny 

okresní úřady a jejich činnost je přenesena z části na krajské úřady a z části na obce s rozšířenou 
působností. Obcí s rozšířenou pravomocí se v našem regionu stal Brandýs nad Labem- Stará Boleslav. 

Městský úřad v Čelákovicích je pověřeným úřadem pro pro obce: Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, 
Svémyslice , Vyšehořovice a Zeleneč. 

     V sobotu 4. uspořádala Farní charita v rámci celostátní akce tříkrálovou sbírku. 

     Ve čtvrtek 23. proběhl v Kulturním domě Klubový večer s novinářem Jefimem Fištejnem. Klubovnu 
zaplnilo asi 40 návštěvníků. Téma besedy bylo aktuální „Svět 2003“. Dotazy se soustředily do 3 okruhů 

– krize v Iráku – prezidentské volby a serióznost žurnalistiky. Podrobnosti z besedy jsou zachyceny 
v článku Zpravodaje města Čelákovic ( ZMČ) – únor 2003 – ZMČ leden – prosinec 2003 jsou přílohou č. 

1 zápisu . 
     Rada města zasedala ve čtvrtek 9. Jmenovala předsedou redakční rady a současně šéfredaktorem 

ZMČ p. PhDr. Václava Tichého a členem redakční rady p. Miloslava Dvořáka. Předsedou bytové komise 

jmenovala p. Ing.Václava Kadlečka a členy bytové komise pí Hanu Machálkovou a Danu Müllerovou. 
Z přestupkové komise byl odvolán p. Ing. Josef Šalda a pí Ing. Marie Pospíchalová. 

     Od 1. ledna byla stanovena nová cena vodného a stočného. Za 1m3 vody, se platí 26,20 Kč a 1 m3 
odkanalizované vody stojí 18,08 Kč. Dohromady včetně 5% DPH platí domácnosti vodné  stočné 44,28 

Kč/m3. Rada města schválila zápis do kroniky za rok 2001 a zároveň doporučila Zastupitelstvu města 

schválení odměnu pro kronikáře na rok 2003. 
 

ÚNOR 
 

     Začátkem měsíce bylo mrazivé počasí s teplotami od –5°C do 0°C. Bylo většinou pod mrakem, 

v noci občas sněžilo. V polovině měsíce se teploty pohybovaly okolo nuly avšak při vyjasnění klesaly 
v noci až k –12°C. V druhé polovině měsíce klesaly teploty přes den opět až k –5°C a bylo převážně 

pod mrakem. Oteplení se dostavilo až závěrem měsíce, přes den bylo polojasno s teplotami do 5 °C. 
     Ve dnech 6. a 7. proběhl v základních školách zápis do 1. tříd pro školní rok 2003-2004. Do ZŠ 

J.A.Komenského bylo zapsáno celkem 72 dětí, z toho 28 děvčat a 44 chlapců. Škola bude mít 3 první 

třídy s optimálním počtem dětí. V ZŠ Kostelní bylo zapsáno celkem 37 dětí, z toho 19 děvčat a 18 
chlapců. Z okolních obcí bude dojíždět 13 prvňáčků. O odklad docházky požádalo případně byl 

doporučen, 18 rodičům.  
     Ve čtvrtek 13. po sedmé hodině ranní došlo k přepadení herny na náměstí (vedle Restaurace u 

Bohuslavů). Byli to dva mladší, pravděpodobně rusky hovořící muži. Jeden stál u baru a druhý hrál na 
automatech. Po chvíli vytáhl jeden z mužů pistoli a donutil servírku lehnout si na zem a vydat mu 

kasírku s penězi. S peněženkou se 36 tis. Kč oba pachatelé utekli. 

     Po čtyřicetileté absenci zábavy s erotickou náplní začala u nás do všech oblastí zábavy pronikat 
erotická tématika, často hraničící až s pornografií. Zdá se však, že hlad po dlouho odpíraném druhu 

zábavy se již nasytil, alespoň tak lze usuzovat z toho, že v právě probíhající plesové sezóně musel být 
v Kulturní dům pro malý zájem odřeknut erotický ples. 

     V pátek dne 28. uspořádala knihovna den otevřených dveří spojený s výstavou „Z dějin knihovnictví 

v Čelákovicích“ a zároveň byly vystaveny práce čtenářů. Den otevřených dveří završil dvouletou 
rozsáhlou přestavbu, při které bylo zejména rozšířeno dětské oddělení, zabírající dnes celé patro. 

Zároveň k 1. březnu letošního roku  oslavila knihovna dvacetileté  působení v novém prostředí v budově 
Na Hrádku 1092 (bývalá mlynářská vila). 

 



3. 

 Knihovnictví v našem městě má dlouholetou tradici, sahající až do poloviny 19. století. Stručná historie 
z pera dnešní ředitelky N. Štěrbové je uvedena v příloze č. 3. 

     Rada města zasedala ve čtvrtek 6. Program byl velice pestrý a měl celkem 13 hlavních bodů, proto 

z usnesení uvádím jen ty závažnější. Podrobnosti obsahuje příloha č.2. – zápis z jednání Rady města 
č.4/2003.   

Vedoucímu finančního odboru bylo uloženo bezodkladně ukončit termínovaný vklad u společnosti J a T 
SECURITAS a.s. a převést jej na účet města. Celková hodnota tohoto termínovaného vkladu byla 

k 31.12. 2002 3,298.636,26 Kč. V důsledku změny vlastníka společnosti se totiž o portfolio jeho 
dosavadní správce Ing. Vala přestal starat. Navrácení prostředků vložených do rentiérského investičního 

fondu bude provedeno počátkem května t.r. 

     Redakční radě ZMČ bylo uloženo provést anketní prezentaci studie rekonstrukce náměstí.  
     Dne 10. probíhá celosvětová protestní akce proti okupaci Tibetu Čínou. V našem městě se protestní 

iniciativy chopili studenti Gymnázia. RM jednomyslně schválila žádost o vyvěšení Tibetské vlajky na naší 
radnici. Vlajka byla zakoupena v minulém roce z dobrovolných příspěvků studentů.  

     Bylo schváleno zřídit kolumbárium i v západní zdi hřbitova. 

     Pro rok 2003 bylo schváleno složení výjezdového družstva dobrovolných hasičů. Družstvo je 22 
členné. Současně byl velitelem SDH jmenován p. Milan Mucha. Z funkce manažera prevence kriminality 

města byl odvolán Ing. Josef Šalda a do této funkce byl jmenován místostarosta Mgr. František Bodlák. 
     Redakční rada ZMČ byla doplněna  pí Marii Vávrovou a p. PhDr. Mirko Noskem. 

     V konkursním řízení na TOS Čelákovice a.s. bude město zastupovat p. Ing. Pavel Stuchlík.  
     Byl schválen prodej 10 ks akcií a.s. Boží Dar ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč, za minimální cenu 

15% jmenovité hodnoty a to firmě Březina – Herbst s.r.o., protože město Milovice o odkoupení zájem 

neprojevilo. Předsedou představenstva a.s. Boží Dar je náš bývalý starosta Ing. Josef Šalda. Tato 
společnost založená městem Milovice a firmou Vymislický, vstoupila v červnu 2000 do likvidace, při 

které naše město přišlo o svůj vklad (100 tis. Kč) viz zápis za měsíc září roku 2000. 
     V důsledku přechodu dosavadního ředitele ZŠ J.A.Komenského Mgr. Františka Bodláka do funkce 

místostarosty vyhlašuje Rada msta konkurs na obsazení místa ředitele této základní školy. 

     Městské zastupitelstvo zasedalo ve středu 19. Úvodem byly schváleny s menší úpravou jednací řády 
Zastupitelstva města  a  výborů. 

     Město vlastní 15.624 ks akcií TOS Čelákovice v celkové nominální hodnotě 15 624 tis. Kč. Protože 
společnost TOS je v současné době v konkurzním řízení je současná hodnota těchto akcií nulová. 

Minulé vedení města se sice snažilo s a.s. TOS jednat o převodu akcií na pozemky vně areálu závodu, 

ale k podpisu ze strany TOS nedošlo. Zastupitelstvo města na doporučení auditora souhlasilo 
s odepsáním hodnoty těchto akcií z majetkové podstaty města. 

     Na doporučení Rady města souhlasí se smlouvou o prodeji akcií a.s. Boží dar firmě Březina – Herbst 
s.r.o. Zároveň schválila rozhodnutí Rady města o ukončení správy cenných papírů společností J a T 

Securities a.s. (viz předchozí záznam z jednání Rady města  6. t.m.). 
     Velká diskuse probíhala k problematice obytné zóny Sedlčánky jih – 83 RD. Jednalo se zejména o 

podmínky prodeje stavebních parcel. Zastupitelstvo schválilo prodej parcel za cenu 450 Kč/m2. 

Příspěvek stavebníka bude u rodinného domku 340 tis. Kč u dvojdomku 320 tis. Kč a řadového domu 
300 tis. Kč na č.p. Vratná část tohoto příspěvku je 40%.    

     Bylo schváleno zapojení města do komplexního součinnostního programu prevence kriminality na 
místní úrovni v tomto roce a současně projekty programu prevence kriminality. 

     Byla schválena vyhláška o místním poplatku za provoz systému hospodaření s odpady včetně jejich 

třídění a využívání a dále novelizace č. 2 obecně závazné vyhlášky z roku 2001 o místním poplatku za 
sběr, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek za rok 2003 byl 

stanoven na 396,- Kč/na osobu (pozn. neplatičů je asi 4-6%). 
 

BŘEZEN 
    
  Začátkem měsíce se teploty pohybovaly kolem nuly. Většinou bylo zataženo s výskytem přízemních 

mlh. Dne 7. se objevil sněhový poprašek a přes den drobně sněžilo s deštěm. Následně se 
začalo.oteplovat a vyjasňovat. Teploty stoupaly až ke 14°C. Druhá dekáda byla většinou větrná 

s teplotami mezi 7 až 11°C. 

 
 

 



4. 

Převládalo polojasné až jasné počasí. Koncem měsíce se ranní teploty postupně zvyšovaly z nuly až na 
14°C. Odpolední dosahovaly až k 18°C a bylo většinou polojasno. 

     V tomto měsíci byla dne 27. obchodní síť města rozšířena o odběrné místo kosmetiky Oriflame. 

Provozovnu otevřela v ulici Bratří Čapků 1412, slečna Kateřina Ferlesová. Provozní doba je pouze ve 
čtvrtek od 15°° do 17°° hodin. 

     Po čtyřicetiletém nuceném přerušení obnovil svou činnost „Okrašlovací spolek“. Tento spolek 
s významnými zásluhami o rozvoj našeho města byl založen již v roce 1898. V období 1. republiky se 

výrazně podílel na zkrášlení města zelení. V roce 1938 se do péče spolku dostalo i v té době dosti 
zanedbané městské muzeum. Při spolku byl vytvořen muzejní odbor, který se staral o cenné sbírky 

v těžkých dobách válečných i poválečných až do roku 1951, kdy byla  činnost Okrašlovacího spolku 

komunistickým režimem direktivně ukončena. 
     V polovině měsíce se opravovala vozovka v ulici J. Zeyera, protože bylo nutno odvodnit pramen, 

který vyvěral u zadního vchodu do mateřské školky. Voda zaplavovala vozovku a bylo tedy nutné ji 
drenážemi svést do Čelákovického potoka. Tato lokalita se od nepaměti nazývá  „V Rybníčkách“, 

protože se zde tvořily mokřiny. Než byl potok  v těchto místech sevřen do betonového koryta, voda se 

ztrácela přirozenou cestou . 
     Dne 20. došlo v Rumunské ulici 1449 k osobní tragedii. Skokem z 5. patra tohoto domu spáchal 

sebevraždu p. Tomáš  Červený. Stalo se to v okamžiku, kdy ho pro páchání trestné činnosti přišla 
zatknout policie.  

     Rada města zasedala v tomto měsíci 2x.  Dne 6. měla na programu jednání o kanalizaci 
v Sedlčánkách, kde se vyskytly komplikace způsobené především zvýšenou hladinou spodní vody. Tento 

stav svědčí o tom, že stavební firma neprovedla před zahájením stavby dostatečně průkazný geologický 

průzkum v potřebném rozsahu. V konkurzu by musela nabídnout vyšší prováděcí cenu v důsledku 
nákladnější technologie ukládání a zajištění potrubí. Oproti nabídce se náklady výstavby mají zvýšit o 

1,368.856,- Kč. 
     Při projednávání průběhu restituce Tvrze doporučuje Rada města  Zastupitelstvu města  jednat 

s restituentkou pí Marií Dudovou o odkoupení tohoto majetku pro potřeby Městského muzea. 

     Rada města se zabývala pravidly výstavby základní technické infrastruktury (ZTI) v nových obytných 
zónách. Připravuje se schválení 3 nových obytných zón (V Rybníčkách, Třebízského IV. a Pod 

Přerovskou cestou II.). Jedná se o výši částečně vratného příspěvku stavebníka. Podmínky státní 
dotace na tyto akce komunální správy však stanoví, že obce nesmí mít příspěvky od jiných subjektů. 

     V probíhajícím jednání o zřízení vlakové zastávky v Jiřině bylo konstatováno, že České dráhy nejsou 

proti jejímu zřízení, ovšem na náklady obce. Již ve 20. letech minulého století byly snahy, tehdy ze 
strany fy Stabenow, zřídit v těchto místech zastávku zejména pro dojíždějící dělnictvo. Tehdy 

Československé dráhy v těchto místech zastávku odmítaly pro malou vzdálenost od stávajícího nádraží, 
jedná se totiž jen o 1400 m a přibližně 300 m odtud je vjezdové návěští do stanice.  

     Radní projevili  nespokojenost se způsobem a obsahem vysílání Městské kabelové televize „Manola“. 
Tajemnici MěÚ bylo uloženo připravit právní rozbor smlouvy s touto firmou a zjistit vyvazovací 

podmínky. 

     Při projednání rozpočtu byly navrženy úpravy, které budou předloženy Zastupitelstvu města . 
     Na mimořádném zasedání dne 26. byl schválen ceník likvidace odpadů v Technických službách  a 

řád pohřebiště města. 
     Do komise pro přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení na tento rok byla jmenována pí Jana 

Bartošová jako předsedkyně a členy pí Renata Daňková, p. Jaroslav Smolík, p. Ing. Aleš Rikl a pí Ing. 

Marie Pospíchalová. 
     Za členy komise pro rozvoje města byli jmenováni pí Ing. Marie Pospíchalová a pí Jana Šťastná. 

     Na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města na podporu sportu, kultury, společenských 
organizací a občanských sdružení byla pro tento rok jmenována pracovní skupina ve složení: p. Mgr. 

Miloš Bukač, p. PaedDr. Luboš Rýdlo, pí Eva Bukačová, p. Julius Masár, pí RNDr. Jana Drnková CSc., pí 
Pavlína Janáčková DiS, pí Marie Vávrová, p. Mgr. František Bodlák a p. Antonín Dvořák. 

     Po skončení mimořádného zasedání RM se tentýž den konalo ve večerních hodinách zasedání 

Zastupitelstvo města . To mělo na programu majetkoprávní záležitosti. Schválilo převedení kmenových 
akcií a.s. Boží dar na Miroslava Březinu za prodejní celkovou cenu 15 tis. Kč. Z původně investované 

hodnoty za 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 tis. Kč tj. celkem 100 tis. Kč ztrácí město tímto 
prodejem 85 tis. Kč. 

 

 



5. 

  Závažnou otázkou bylo jednání o restitučním nároku pí Marie Dudové na objekt Tvrze, kde sídlí 
v současné době po velké a nákladné rekonstrukci Městské muzeum. Jednání o restituci probíhalo 

několik let až nakonec skončilo u ústavního soudu, který potvrdil nárok na vrácení majetku dědičce 

původního majitele. Zastupitelstvo města  schvaluje záměr na uzavření mimosoudní dohody o vydání 
objektu Tvrze čp. 464 a pozemků p.č. 143 a 144 pí Marii Dudové. Současně byl p. starosta Ing. 

Bohumil Klicpera pověřen jednáním o odkoupení vydávaných nemovitostí zpět do majetku města. 
     Byla schválena zřizovací listina Městského bazénu jako organizační složky města. Zkušební provoz 

bude zahájen v květnu  a od 1.9. tohoto roku bude bazén v plném provozu. Vedoucím bazénu bude 
Mgr. Miloš Bukač, strojníkem František Ježek. 

     V upravené verzi – byla vypuštěna celá příloha 3.3.2 tj. dotace spravované odborem školství a 

kultury – byl schválen městský rozpočet. Schodkový rozpočet vykazuje při celkových příjmech 
131.522,91tis. Kč výdaje 183.924,73tis. Kč tj. schodek 52.401,82tis. Kč. Problematika schodkového 

hospodářství částečně naznačuje článek v ZMČ – březen 2003 – „Skrytý dluh komplikuje rozvoj města“.    
Členem finančního výboru byl jmenován JUDr. Jan Barták. 

     Závěrem byla schválena odměna pro kronikáře na rok 2003. 

 

DUBEN 
     
 Začátkem měsíce bylo většinou pod mrakem s teplotami mezi 6-15°C. Od 5. se začalo ochlazovat. 

V neděli 6. se ve větrném počasí vyskytly 2 sněhové vánice. Sníh však záhy roztál. V následujícím týdnu 

se teploty pohybovaly okolo nuly, občas sněžilo, převážně bylo oblačno. O Velikonocích mezi 16. až  21. 
se začaly zelenat stromy, rozkvetl zlatý déšť. Začátek však byl chladný a deštivý až v neděli a v pondělí 

velikonoční se vyjasnilo a teploty stouply na 14-18°C. V druhé polovině měsíce se teploty pohybovaly 
kolem + 10°C, bylo skoro jasno až jasno. Občas se vyskytla slabá přeháňka. V závěru měsíce se 

postupně oteplovalo až k +15°C. 

     V tomto měsíci nastalo několik změn v síti služeb a obchodů v Sedláčkově ulici čp. 108 bylo 
otevřeno nové květinářství M&K. Zakázkové krejčovství, ve které je odp. vedoucí pí Hana Šebestová, 

přesídlilo z Kostelní ulice čp. 13 do 1. patra Sokolovny v Masarykově ulici. Svou činnost ukončila „Oční 
optika“ Markéta Křížová. Provozovna  působila v Masarykově ulici necelý rok  

     V sobotu 5. připravilo Městské muzeum nevšední výstavu ilustrací a objektů „Zambijské hračky“. 
Hračky vytvořené zambijskými amatérskými výtvarníky byly doplněny obrazy sběratelky a malířky 

Blanky Novotné, která v Zambii strávila 11 let. To vtisklo výstavě ráz setkání dvou kultur.  

    V neděli 6. dopoledne byl objeven v zatopené pískovně u Sedlčánek utonulý 47 letý zdejší občan. 
Utonutí bylo zaviněno pravděpodobně podnapilostí. 

     V polesí za Labem vznikl od jiskry z vysokého napětí v pondělí 14. požár, který na lesním porostu 
způsobil škodu asi 100tis. Kč. 

     V úterý 15. byl v dopoledních hodinách na náměstí, před hernou (vedle Bohuslavů) přepaden a 

okraden 24 letý muž. Pachatelé byli po několika hodinách zásahovou jednotkou dopadeni a zadrženi 
před prodejnou „Jednička“ v Sokolovské ulici. 

     Nově založený okrašlovací spolek vyhlásil soutěž o nejkrásnější rozkvetlý dům, provozovnu a ulici. 
Typy od občanů přijímá městský úřad. 

     Dne 23. proběhla v Kulturním domě za účasti asi 50 lidí veřejná diskuse k nové podobě náměstí. Ze 
strany občanů bylo vzneseno několik dotazů a připomínek. Diskuse našla ohlas v ZMČ za měsíc květen 

a v novinách TOK č. 15/2003 . 

     Občané velmi nelibě nesou odpojení lokální televize TV Port z kabelové sítě. Otázkou se po 
písemných peticích občanů zabývala Rada města . Ta pověřila na svém zasedání dne 3. místostarostu 

Mgr. F. Bodláka jednáním se společností Manola Video s.r.o. a TV Port s.r.o. za účelem dosažení 
dohody o jejich společném vysílání na infokanálu města. 

     Rada města  se zabývala rovněž konceptem I. změny územního plánu.  K navrženému konceptu 

řešení bylo podáno 7 námitek vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena a dále bylo 
podáno 5 připomínek ze strany veřejnosti. Rozhodnutí o námitkách je uvedeno v souhrnném 

stanovisku. 
Na závěr diskuse Rada města  doporučila koncept změn Zastupitelstvu města  ke schválení. 

     Rada města  souhlasila také s přestavbou hotelu GRADO na bytový dům.  

     Pro obsazení uvolněného místa ředitele(ky) ZŠ J.A.Komenského jmenovala výběrovou komisi, jejímž 
předsedou bude p. místostarosta Mgr. F. Bodlák. 

 



6. 

 S problematikou Technických služeb seznámil nové zastupitele pozvaný ředitel Technických služeb p. 
K. Turek. Následně navštívili přítomní areál Technických služeb, kde byli seznámeni s jeho vybavením a 

provozem. 

     Za účelem rozšíření hřbitova východním směrem nakupuje město od p. Doc. MUDr. J. Leypolda 
(Brno) a pí Ing. Jiřiny Unčovské (Brno) pozemek o výměře 4.978 m2. 

     Na mimořádném zasedání Rady města dne 24. bylo hlavním bodem budování kanalizace 
v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni. Jednalo se o navýšení rozpočtových nákladů o 648tis. Kč z důvodu 

změny technologie ražení a přídavku kolen na 34 přípojkách . 
     Při rekonstrukci domu čp. 109 – kde se jednalo prakticky s úplnou demolicí původní zástavby a 

výstavby nového objektu, obdrželo město státní dotaci. Přijetí dotace vylučuje příspěvky od dalších 

subjektů. V rozporu s tímto pravidlem postupovalo předchozí zastupitelé města, když od budoucích 
nájemníků požadovali příspěvek formou předplacení nájemného. Při následné kontrole ze strany 

ministerstva mělo město přidělenou dotaci vrátit.  Aby se tomu předešlo, muselo se předplacené 
nájemné změnit na příspěvek družstvu do fondu výstavby, se všemi následnými dopady.  

 
KVĚTEN 

    

  Začátek měsíce byl velmi teplý. Denní teploty se vyšplhaly až ke 30°C, byl překonán teplotní rekord od 

dob kdy se teploty měří pravidelně v pražském Klementinu. Většinou bylo polojasno až jasno, koncem 
první dekády bylo počasí deštivé provázené bouřkami. Na ledové muže 12.-15. klesly teploty na 12-

17°C. Tyto teploty provázené bouřkami a deštěm se udržely až do 24., kdy se začalo opět oteplovat. 
Koncem měsíce dosahovaly teploty odpoledne až 24°C.  

     V tomto měsíci jsme mohli sledovat 2 astronomické úkazy. Ve středu 7. dopoledne planeta Merkur 
přecházela přes sluneční kotouč. Dalekohledy bylo možno pozorovat jen malou tečku. V sobotu 31. 

v 5,45 hodin ráno bylo možno sledovat částečné zatmění slunce. 

     Vzpomínková slavnost na památku obětem obou světových válek se konala den před státním 
svátkem dne osvobození dne 7. v 10,30 na náměstí u pomníku padlých. Proslov měl místostarosta p. 

Mgr. František Bodlák a byl určen především školské mládeži. Každá škola zde měla zastoupení. 
V průběhu slavnosti položili zástupci města k pomníku věnec a kyticí uctili památku svých druhů i 

zástupci odbojářů. 

    Nový asfaltový povlak dostala ulice J. Zeyera v úseku od potoka po ul. Spojovací. 
     V rámci programu počítačové gramotnosti uspořádalo zdejší Gymnázium ve své učebně výpočetní 

techniky 4 kurzy pro veřejnost s názvem: poprvé u počítače a seznámení s internetem. 
     V Polabském týdeníku TOK vyšla celostránková reportáž o firmě AMIRRA,  zaměřené na výrobu 

zrcadel všeho druhu a tvarů. Firma byla založena v Zelenči ve spojení s německou firmou Applspiegel. 
Po zkrachování firmy Applspiegel se v roce 1997 rozhodl český partner Ing. Pavel Holejšovský založit 

firmu vlastní a zakoupil k tomuto účelu nevyužitou halu v Čelákovických Kovohutích. Ta je dnes 

vybavena nejmodernějším zařízením a zaměstnává 65 pracovníků. 
     Až do 25. probíhala v Městskému muzeu výstava z keramické produkce žáku ZUŠ Jana Zacha. Téma 

malého salonu bylo – Návraty k Antice. 
     Na zasedání Rady města  dne 6. byla řešena problematika komunikace procházející a.s. TOS – 

pokračování ulice Stankovského do sídliště V Prokopě. Rada rozhodla, že město uplatní u konkurzního 

soudu a věřitelského výboru, že nájemní právo ke komunikace nacházející se v areálu a.s. TOS náleží 
do konkurzní podstaty. Pozemek pod komunikací je v majetku města. 

     Rada rozdělila půjčky z Fondu rozvoje bydlení určené na renovaci a zateplení bytového fondu. Viz 
usnesení RM č. 9/2003 str. 4 příloha č.4. 

     Byly doporučeny Zastupitelstvu města  názvy nových ulic v lokalitách:  

Průmyslová zóna – ul. Průmyslová                                                               
Třebízského III. – ul. Karla Otty 

Pod Přerovskou cestou I. – ul. Jilmová, Květinová, V Lukách.                                                                                                              
  

     Byl schválen organizační řád Městského úřadu a zásady prodeje obecních bytů. 
     Rada rozhodla na základě stanoviska Redakční rady ZMČ, nezapojovat naše město do projektu 

„Zpravodaj – Telegraf“, který realizuje město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.  

     Mimořádná schůze RM dne 20. měla na programu změnu zakladatelské listiny společnosti Q-Byt 
s.r.o., jejímž je město jediným zakladatelem. byly přijaty nové Stanovy na základě kterých stojí v čele 

společnosti ředitel. Po rezignaci stávajících jednatelů: Ing. Marie Pospíchalové a odvolání p. Jaroslava  



 

7. 
Beneše, jmenuje 1. jednatelem Q-Bytu s.r.o., p. starostu Ing. Bohumila Klicperu a 2. jednatelem p. 

místostarostu Mgr. Františka Bodláka. Nově jmenovaní jednatelé navrhli do nové funkce ředitele Q-Bytu 

s.r.o. p. Jaroslava Beneše a Rada města tento návrh schválila. Nově byla také reorganizována rada 
v jejímž čele stanul p. Ing. Jindřich Fijala, členem dozorčí rady zůstává p. Otakar Kolenský a nově 

zvolen byl ještě p. Miloslav Leypold Iglo. 
     Na statistické zajištění objektu ZŠ Kostelní, formou předpínacích lan schválila Rada města  částku 

850 tis. Kč. 
     Na dovybavení bazénu (pohony k atrakcím bazénu) schválila Rada města  částku 166 tis. Kč. 

Současně schválila i provozování živnosti v Městském bazénu – poskytování tělovýchovných služeb a 

odpovědného zástupce pro tuto činnost p. Mgr. Miloše Bukače. 
 

ČERVEN 
     

 Letošní červen patřil mezi druhý nejteplejší od r. 1811. Jeho průměrná teplota dosahovala 22,4°C a 

byla jen o 1/10 nižší než existující rekord. Hned začátkem měsíce stoupaly teploty až ke 32°C. Jasné 
počasí se střídalo s malou kupovitou oblačností. V polovině měsíce se odpolední teploty udržovaly stále 

nad 30°C. Na Medarda 8. večer byla bouřka provázená deštěm. Bouřka provázená lijákem se vyskytla 
ještě 18. Potom až do konce měsíce bylo většinou skoro jasno až jasno s teplotami kolem 25°C. 

     V pondělí 2. byl v ul. J. A. Komenského vedle prodejny Albert otevřen kiosek s občerstvením. 

Předtím se zde prodávaly ochranné pracovní pomůcky, později zde byla prodejna knih. Kiosek je 
ponejvíce využíván žactvem sousední ZŠ a Gymnázia. 

     V neděli 8. zemřel ve vděku 74 let MUDr. Milan Zahradník. Byl znám jako primář dětského oddělení 
brandýské nemocnice, později jako obvodní dětský lékař. V letech 1994 – 2002 byl členem 

Zastupitelstva města a Rady města v letech 1998 – 2002. 

     V sobotu 21. umírá ve věku 82 let místní rodák, básník, redaktor a spisovatel Jindřich Hilčr. Vydal tři 
sbírky básní. Paměť vody a trav (1964), Polní plášť (1973) a Bílý čáp (1974). Působil v redakcích 

známých časopisů a nakladatelstvích. Významná část jeho vydavatelské činnosti je spjata 
s nakladatelství dětské literatury „Albatros“. V pátek 27. měl pohřeb na místním hřbitově. 

     V sobotu dne 14. byly výstavou zahájeny oslavy 100 let od založení Městského muzea. Kapitoly 
z historie muzea vycházely na pokračování ve Zpravodaji města Čelákovic v měsících duben – červenec.  

Městské muzeum vydalo  katalog výstavy. Viz příloha č. 5.   

článek v TOKu č. 24 a 25. I ředitel Městského muzea p. Jaroslav Špaček slavil 60ti leté životní jubileum. 
Životopis viz příloha č. 6. 

     Rovněž v sobotu dne 14. se konal v prostorách klubu vodáků (V Nedaninách) den integrovaného 
záchranného systému. Na jeho uspořádání se podílel SDH Čelákovice ve spolupráci s OO Policie ČR a 

záchrannou službou Pragomedika Plus Brandýs N/L. 

    Ve dnech 13. a 14. tj. v pátek a sobotu proběhlo první historické referendum v našem státě. Občané 
hlasovali o našem vstupu do Evropské unie. V našem městě se referenda zúčastnilo 61% občanů a pro 

vstup hlasovalo 76%. Celostátně hlasovalo pro vstup do unie 77,33% občanů při účasti 55%. Podrobné 
výsledky za naše město podle volebních obvodů jsou uvedeny v příloze č. 7.Byla to historická tečka za 

pádem železné opony, která nás více jak 40 let oddělovala od tradiční evropské civilizace, kam jsme od 
nepaměti politicky patřili. Oslavy výsledků referenda proběhly v řadě větších měst. Snad největší 

v Praze na Hradčanském náměstí, kde se konal slavnostní koncert završený ohňostrojem nad Vltavou. 

     V pátek 20. otevírá velmi aktivně pracující Mateřské centrum na zahradě MDDM dětské hřiště pro 
nejmenší děti, pořízené nákladem 205tis. Kč. Zařízení dodala renomovaná dánská firma. 

     Na svém zasedání ve čtvrtek 4. uložila Rada města  vedoucímu hospodářského odboru vypsat ve 
spolupráci s ředitelem Městského muzea výběrové řízení na zabezpečovací zařízení objektu muzea. 

     Město uzavírá veřejnoprávní smlouvy s obcemi ve svém správním obvodu Zeleneč, Vyšehořovice, 

Mochov, Lázně Toušeň, Svémyslice, Nehvizdy. V rámci přenesené působnosti bude pro tyto obce 
provádět přestupková řízení. Je to přínos pro městskou pokladnu, protože za každé řízení obdrží město 

od příslušné obce 500,- Kč. Správní poplatky a uložené pokuty jdou rovněž do městského rozpočtu. 
     Při projednávání závěrečného účtu města z rok 2002 byli členové rady seznámeni s audity města, 

Kulturního domu, Technických služeb a Městského muzea. Podrobnosti viz příloha č.8.- zápis z Rady 

města  č. 11/2003. U Kulturního domu byly zjištěny nedostatky v účtování investičního majetku.  
 

 



8. 

Kromě Městské knihovny mají všechny organizace zlepšený hospodářský výsledek, který musí rozdělit 
do fondů. 

     Předseda bytové komise p. Ing. Václav  Kadleček seznámil radní se zásadami bytové problematiky 

města.   
Na závěr Rada zrušuje vyhlášku E 6/92 o zásadách hospodaření s byty v majetku města ze dne 20. 2. 

1992. 
     V 18.15 odjeli radní do hasičské zbrojnice, aby se seznámili s prostory a technikou, kterou má 

městský sbor dobrovolných hasičů k dispozici. Byla oceněna práce s mládeží a její úspěchy v soutěžích. 
Požadavek na vybavení počítačovou technikou zajistí starosta. 

     Panu starostovi Ing. Bohumilu Klicperovi bylo, na základě doporučení sociální komise, uloženo 

jednat s VZP s cílem zajistit v našem městě interní lékařství a diabetologii. 
     JUDr.Jiří  Římalovi bylo uloženo jednat o nezahrnutí nájemního práva ke komunikaci v areálu a.s. 

TOS do konkurzní podstaty a současně jednat o ukončení platnosti této nájemní smlouvy. 
     Rada města zasedala ještě mimořádně dne 26. Vzala na vědomí souhlas Krajského úřadu se 

jmenováním pí PaedDr. Aleny Pechalové ředitelkou Základní školy J.A.Komenského s účinností od 1. 

července t.r. 
     Ve středu 25. zasedalo Zastupitelstvo města . Zabývalo se záležitostmi majetkoprávními včetně 

problematiky financování domu čp. 109 (U Diamantů). 
     Bylo rozhodnuto o přidělení půjček z fondu rozvoje bydlení. 

     V nové zástavbě byly schváleny názvy ulic: Průmyslová zóna – ulice Průmyslová, 
                                                                  OZ Třebízského III. – ulice Karla Otty, 

                                                                  OZ Pod Přerovskou cestou I. – ulice Jilmová, Květinová, 

                                                                                                              V Lukách. 
     Bez výhrad byl schválen závěrečný účet města za rok 2002. Podrobný rozbor je uveden v kapitole 

„Hospodaření „ v zápise za rok 2002. 
     Zastupitelé schválili dotace pro sportovní a společenské organizace. Rozpis viz příloha č. 9. 

     Schváleny byly rovněž předložené Zásady prodeje bytových domů V Prokopě. 

     Na zasedání se projednávala problematika jednotlivých investičních akcí města, zejména kanalizace 
Sedlčánky a Císařská Kuchyně, Průmyslová zóna Čelákovice jih, náměstí a OZ Třebízského III. 

V případě náměstí bylo uloženo Ing. arch. Marku Tichému zpracovat do konce srpna zadávací studii. 
     Zastupitelům byla podána informace o stavu jednání o záměru zřídit v Jiřině zastávku ČD.     Při 

probíhajícím konkurzu podniku TOS a.s. je hlavní zájem města upřen na otevření cesty do sídliště 

V Prokopě. Pozemek cesty je v majetku města, po 5ti letech by se cesta měla stát opět veřejnou 
komunikací. 

     Jednání, kterým ZM usiluje o obnovení vysílání lokální TV Port stále nevede ke schůdnému závěru 
pro administrativní bariery spojené s rozdělováním licence a postoj firmy Manola Video, do které město 

investovalo finanční prostředky. 
 

ČERVENEC 
    
  V první polovině měsíce bylo převážně polojasno s teplotami okolo 20°C. Ve středu 16. byl tropický 

den, kdy teploty ve stínu přesáhly 30°C. Pak následovaly dny s teplotami nad 30°C, tvořila se kupovitá 
oblačnost, která se k večeru rozplynula. Za celý měsíc jen velmi málo pršelo, což se projevilo n nízké 

úrodě brambor a obilí. Až koncem měsíce bylo několik deštivých dnů provázených bouřkami. Teploty 

klesly opět ke 20°C. 
     Ve čtvrtek 3. byla v ulici Na Stráni za přítomnosti starosty města Ing. Bohumila Klicpery, vedoucích 

zástupců banky a dalších oficiálních hostů, otevřena pobočka Komerční banky. Vedle České spořitelny a 
Poštovní spořitelny je to již třetí banka ve městě. Současně byl uveden do provozu nový bankomat a 

noční trezor. Ve městě jsou od nynějška v provozu již 4 bankomaty. Od konce července byla v suterénu 

pod pobočkou otevřena také restaurace s italskými pokrmy. 
     V Masarykově ul. na křižovatce se silnicí na Mochov byla otevřena další prodejna ovoce a zeleniny. 

Její specialitou je prodej výhradně čerstvého zboží. Zajímavé jsou zde každodenní akční ceny a 
výjimečná provozní doba Po – Pá 7°° - 20,30, So – 7°°-18°° a Ne – 10°° -18°° hod. Odpovědnými 

vedoucími jsou p. Ladislav Králíček a p. Pavel Matuš. 

     Ve staré čelákovické škole „Kamence“ se projevily vážné statické poruchy, které z bezpečnostních 
důvodů musela městská správa během prázdnin dát odstranit pomocí sepnutí stěn lany. To provedla  

 



 

9. 
specializovaná firma KOS z Přerova. Na tuto opravu musí město mimo rámec rozpočtu vynaložit 900tis. 

Kč. 

     Na křižovatce u hypermarketu „Penny“ se ve středu 9. střetlo nákladní auto s osobním, které nedalo 
přednost při vjezdu na hlavní silnici. Ztráta na životech nebyla.  Týž den v ranních hodinách došlo 

k projevu vandalismu, když neznámí pachatelé rozbili postupně skříňku pohřební služby a okna 
v Krušovické pivnici. 

     Na území našeho města dopadla policie 2 mladé zloděje (22 a 31 let), kteří v Rumunské ulici odcizili 
ze 2 sklepení 4 jízdní kola v hodnotě 36tis. Kč. 

     Začátkem měsíce postavilo město na sídlišti u věžových domů velmi krásné a poutavé dětské hřiště 

nákladem 490tis. Kč. Je velmi dobře situované mezi vzrostlými stromy, takže i při velkých vedrech je 
tam snesitelný chládek. Hned od začátku je hřiště hojně využíváno dětmi s maminkami. 

      
SRPEN 

    

  Začátkem měsíce se vyskytovala velká vedra a sucho. Teploty se přes den pohybovaly v rozmezí 28°- 
33°C v noci okolo 15°C. Bylo polojasno až jasno. toto počasí sužovalo prakticky celou Evropu. 

(evropský kontinent) Ve středu 13. teploty vrcholí, dosahují 31 až 36°C při polojasné obloze. Zem je 

vyprahlá, potoky a řeky vysychají. Některé obce jsou bez vody. Až v druhé polovině měsíce se dostavily 
deště menšího rozsahu provázené často bouřkami. Teploty poklesly a pohybovaly se přes den v rozmezí 

20 – 28°C. 
     Roste počet vietnamských obchodů, které se ze stánkového prodeje na náměstí postupně přesídlují 

do zděné zástavby v ul. Sedláčkově a Masarykově. 
     V letošním roce proběhla během prázdninových měsíců úspěšně akce Kulturního domu, Čelákovické 

kulturní léto. Nejen pohádky pro děti, ale i podvečerní koncerty měly velice slušnou návštěvnost. 

K úspěšnosti přispělo i to, že produkce se konaly v areálu zahradní restaurace Athena, která poskytla 
návštěvníkům i občerstvení a i to, že začátky se posunuly na pozdější hodinu. O důstojný závěr 

Kulturního léta se postarala v sobotu 23. hudební skupina Kantoři z Nového Bydžova, koncertem na 
téma evropské lidové písně. 

     Vyskytuje se přepadávání a okrádání chodců za bílého dne. Došlo k tomu např. i z jedoucího auta. 

Většinou vytrhávají ženám kabelky s penězi. Jedná se o mladíky, kteří si tak s největší 
pravděpodobností opatřují peníze na drogy. 

     Z důvodu opravy jezu je na Labi velmi nízký stav vody. Mlýnský náhon je téměř suchý. bohužel se 
tato příležitost nevyužila k vyčištění dna od naházených odpadů, včetně starých pneumatik. 

     V Sadech 17. listopadu probíhají poslední úpravy související s připravovaným otevřením bazénu. 
     V Základní škole J.A.Komenského bylo nákladem 1,2mil. Kč upraveno vnitřní atrium. Má žákům a 

studentům zpříjemňovat prožívání přestávek. Počítá se však, že bude využíváno i po skončení 

vyučování. Mohla by se zde hrát např. i dětská divadelní představení. 
     Nový majitel internátu, který byl původně součástí SOU při TOSu zahájil přestavbu objektu na 

bytové jednotky. Současně probíhá se stejným záměrem i přestavba hotelu Grado na malometrážní 
byty. 

     V sobotu 16. si horké léto vybralo svou oběť. V rybníku v Nehvizdkách  utonul 55 letý muž, který se 

sem přišel osvěžit se svou dcerou. 
     Rada města se sešla ve čtvrtek 7., aby projednala především nápravná opatření k auditům ročních 

účetních závěrek města, Městského muzea a Kulturního domu. V auditu Městského muzea se vyskytly 
rozpory. Jednání probíhalo za přítomnosti ředitelů příslušných příspěvkových organizací. Ředitel 

Městského muzea p. J. Špaček upozornil na nesrovnalosti mezi výpisy z České Spořitelny v Čelákovicích 

oproti jejímu ústředí v Kolíně. Rozdíl činí 113.000,- Kč. Řediteli muzea bylo doporučeno podepsat audit 
s výhradami. 

     Pro dosažení lepšího zprůhlednění bytové politiky města, bylo uloženo odboru školství, informací a 
kultury neprodleně zveřejnit schválené Zásady pronajímání bytů v majetku města. Současně bylo 

uloženo bytové komisi seřadit podle schválených zásad aktualizovaný pořadník bytů. 
     Na návrh Technických služeb Rada města schvaluje od 1.1.2004 nové hřbitovní poplatky. Od tohoto 

data se bude za dvojhrob a hrobku platit 200,- Kč, hrob 100,- Kč a urnový hrob a kolombárium 50,- Kč  

ročně. 
     Na návrh městské organizace ODS byla z redakční rady odvolána pí Libuše Šaldová a na její místo 

jmenována pí Jarmila Volfová. 
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    Gymnázium  společně s Základní školou Kostelní pořádá pro studenty a žáky od roku 1999 tematické 

zájezdy do Anglie s cílem poznání zdejší kultury a praktického zdokonalení v anglické konverzaci. Zájezd 

se konal ve dnech 18-24. srpna a zúčastnilo se ho 25 gymnazistů a 5 žáků základní školy. Letošním 
tématem byl svět W. Shakespeara. Studenti navštívili Ray Brighton Stratford, Warwick a Londýn. 

 
ZÁŘÍ 

 

     Začátkem měsíce se ochladilo, teploty klesly z 27°C na 15°C. Většinou bylo pod mrakem, četnější 
srážky se dostavily až ve druhé dekádě.Ve druhé dekádě se dostavilo hezké babí léto. Teploty postupně 

vystoupaly až ke 30°C bylo převážně jasno.  V noci klesaly teploty ke 14-16°C. Dne 20. a 21. byl 
v Klementinu překročen dlouhodobý teplotní rekord. Dne 23. začala přecházet studená fronta a teploty 

se pohybovaly kolem 22°C a bylo pod mrakem. Koncem měsíce klesaly ranní teploty k 8°C, bylo 

střídavě oblačno. 
     Začátek školního roku byl provázen stávkou učitelů za mzdové požadavky. V Čelákovicích se 

nestávkovalo.  
     V pondělí 1. zemřel ve věku 76 let bývalý místopředseda MěNV z předrevolučního období p. Miroslav 

Rogovský.  

     V úterý 9. byl slavnostně zahájen provoz Městského bazénu. Za přítomnosti asi stovky občanů a 
hostů přestřihl symbolickou pásku p. starosta Ing. Bohumil Klicpera. Program byl  doplněn vystoupením 

žáků Základních škol a nižších ročníků Gymnázia. Na slavnosti byli přítomni i zástupci regionálních a 
celorepublikových médií, včetně České televize nebo TV Nova. Reportáž se objevila 6. října v 19,40 

hod. na ČT2. Vedoucím bazénu byl radou města jmenován p. Mgr. Miloš Bukač, člen zastupitelstva 
města. Podrobný záznam z této významné události je zachycen v ZMČ – říjen 2003. 

     Ve stejný den proběhla ve večerních hodinách jedna z akcí pořádaných u příležitosti 100 letého 

výročí založení Městského muzea v Čelákovicích. Ředitel Městského muzea p. Jaroslav Špaček promluvil 
na téma „Stoletá historie čelákovického muzea“. Přednáška byla doplněna promítáním diapozitivů. 

     V Sedlčánkách v Husově ul. 121 byla otevřena nová restaurace „Na Vošverku“. Odpovědným 
vedoucím je pí Martina Stejskalová. V sousedství Husovy ulice je připravována výstavba 83 rodinných 

domů. 

     Pojišťovna Kooperativa, která až dosud sídlila v budově zdravotního střediska se přestěhovala do 
centra, do 1. patra budovy „staré pošty“ (dříve hostinec u Tykačů) na rohu náměstí a Sedláčkovy ulice. 

     V neděli 21. se konalo v Husově sboru Církve československé husitské ekumenické shromáždění za 
účasti věřících všech církví působících v Čelákovicích. Toto setkání ukazuje k jakému posunu 

v náboženské toleranci došlo v posledním desetiletí, zejména zásluhou papeže Jana Pavla II. Ještě ve 
20. letech se můžeme ve farní kronice dočíst o násilných střetech mezi katolíky a nově vzniklou Církví 

československou husitskou, která se domáhala práva konat bohoslužby ve zdejším děkanském kostele. 

Do sporu byl tehdy zapojen i okresní hejtman. 
     Letní kino, které na Městském stadionu již po 4 roky provozuje SK UNION si letos vedlo velice 

úspěšně. Bylo promítnuto 51 filmů při průměrné návštěvnosti 83 diváků. Nejpřitažlivější byl film 
„Pupendo“ režiséra Jana Hřebejka, který shlédlo 551 diváků. 

     Ve dnech 19. – 21. proběhla v areálu na děkanství „Okresní všeobecná výstava zvířat“. Pořadatelem 

byla základní organizace Českého svazu chovatelů v Čelákovicích. Výstava byla bohatě obeslána 
exponáty. Návštěvníci mohli shlédnout 372 ks králíků, 265 ks drůbeže a 251 holubů. Dále bylo 

vystavováno okrasné ptactvo. Samostatnou expozici tvořila akvaristika a teraristika, která obsahovala 
více jak 2000 jedinců. Viz příloha č.10. 

     V sobotu dne 27. proběhla před Městskou knihovnou „POUŤ“ ve formě festivalu alternativního 

umění. 
     Rada města zasedala ve čtvrtek 11. a vzala na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí t.r. a 

postoupila ho finančnímu výboru a zastupitelstvu města. Současně doporučila zastupitelstvu města 
schválení předložené úpravy rozpočtu na tento rok. Zároveň souhlasila, aby do rozpočtu na rok 2004 

byla navržena akce „vodovod Rybářská ulice“. 
     Bytová komise byla zmocněna k rozhodování o výměnách bytů. 

 

 
 

 



11. 

 Do prostoru Kovohutí a.s. a jejich blízkosti přiváží společnost T-PLYN s.r.o. v cisternách vysoce hořlavé 
a výbušné plyny – vodík, zemní plyn. Aby se předešlo závažným (nebezpečným) haváriím, předložila 

společnosti T-PLYN radě města bezpečnostní program. Město požaduje v rámci prevence, aby transport 

probíhal pouze po určených okrajových komunikacích tj.: ulicí Rooseveltova, Jana Zacha, Jiřinská a 
Křižíkova. 

     Rada města nemá námitky na využití sponzorského příspěvku z fondu Nadace duhová energie, na 
výstavbu multifunkčního dětského areálu v Jiřině.  

     V souvislosti s konkurzem a.s. TOS projednala rada města pozemkové záležitosti a zejména 
schválení průmyslové plochy a.s. TOS pro jiná využití (smíšené, městského typu). 

     Ve středu 24. zasedalo zastupitelstvo města a mělo velmi obsažný program. Hned v úvodu byla 

projednávána 1. změna ÚPSÚ (územní plán sídelního útvaru). Týkala se zejména funkčních změn ploch 
v areálu a.s. TOS. V dalším bylo odsouhlaseno vypracování projektové přípravy obchvatu města, 

současně se žádostí o zařazení do investičních akcí Středočeské krajského úřadu. Ke změnám ÚPSÚ se 
váže i akce „Rehabilitace areálu Volmanovy vily“. Jedná se o novostavbu 4 rodinných domů 

v severovýchodní části parku a stavba montážní haly na pozemku v západní části (bývalé zahrádky). 

     Zastupitelstvo města souhlasilo s úpravou rozpočtu na stávající rok a vzalo na vědomí bez 
připomínek zprávu o hospodaření města a jeho organizací za 1. pololetí t.r. 

     Ve městě se nachází 5 exponátů památkových stromů, které se nacházejí v katastrofálním stavu. Po 
dobu existence Okresního úřadu spadala jejich správa pod tento úřad. Po zrušení tohoto úřadu přešla 

tato povinnost na město. Jedná se o lípu malolistou u děkanského kostela, dále 1 lípu malolistou u 
zvoničky v Záluží a konečně o 2 javory mléče a 1 lípu malolistou v zahradě bývalé základní školy. Na 

realizaci opatření k ochraně těchto stromů uvolní Středočeský krajský úřad z fondu životního prostředí 

25tis. Kč Zastupitelstvo města souhlasí s podmínkami čerpání této dotace. 
     Na pořad jednání přišly i problémy spojené s budováním nové obytné pro 83 rodinných domů 

v prostoru mezi Sedlčánkami a Císařskou Kuchyní. Majitelem větší části pozemků je p. Kratochvíl a 
otázkou je sdružení prostředků na terénní úpravy. 

     Ve 20. letech minulého století usilovala továrna Stabenow o zřízení železniční zastávky v Jiřině – 

v místech před tehdejším vchodem do továrny. Jednání byla tehdy neúspěšná, dráha odmítala 
zastávku, že je příliš blízko u nádraží. Snaha dnešního zastupitelstva o realizaci tohoto projektu se zdá 

být úspěšná. Ze strany Českých drah není námitek. Problémem zůstávají finanční náklady na stavbu, 
které se odhadují na 27mil. Kč. 

     Pro zlepšení spojení s Prahou a zejména s velkým nákupním střediskem na Černém mostě usiluje 

město o zřízení nové linky PID. Na jednání se střetly dva názory: 1) účelnější je svážet občany 
z okrajových čtvrtí k nádraží 2) přímá linka na Černý most přes Toušeň a Zápy. Po diskusi, při které se 

vyskytla ještě připomínka ke trase linky ze Záp přes Svémyslice a Jenštejn, volit ze Záp pokračování po 
dálnici, bylo většinou 17ti hlasů rozhodnuto požádat o zřízení PID v původně navržené trase. 

     Zastupitelstvo města vydává vyhlášku o požárním zabezpečení akcí s účastí víc jak 200 osob. 
     Bylo schváleno pokácení stromů podle seznamu vypracovaného odborem životního prostředí. 

 

ŘÍJEN 
    

 Začátek měsíce byl chladný s teplotami 10-14°C. Většinou bylo polojasno až zataženo s občasnými 
přeháňkami. V druhé polovině měsíce klesly teploty na 8°C až 2°C. Vyskytovaly se již  ranní mrazíky. 

Koncem měsíce byly teploty okolo bodu mrazu, bylo většinou polojasno. 

     V ulici Prokopa Holého ve čtvrtek dne 16. před 22 hodinou vznikl v nájemním domě proti služebně 
policie požár. Zavinil jej 52 letý V.K., který silně posilněn alkoholem usnul v posteli se zapálenou 

cigaretou. Záchrana obyvatel domu byla velmi dramatická, celý dům byl silně zamořen kouřem. 
Pohotově a odvážně zasahující policisté stačili všechny obyvatele domu evakuovat. Při zásahu se první 

ze zasahujících policistů nadýchal většího množství kouřových zplodin a musel být hospitalizován na JIP 

na Bulovce. 78 letá žena skončila s dýchacími potížemi v nemocnici v Brandýse nad Labem. 
S popáleninami dýchacích cest skončil v nemocnici i nezodpovědný žhář. Hasiči požár lokalizovali 

během ½ hodiny. Škody na majetku přesáhly ½ mil. Kč. Odvážně a obětavě zasahující policisté 
z místního oddělení PČR byli navrženi na povýšení. 

     Od 3. do 5. probíhala v chovatelském areálu na děkanství výstava hub, kterou s velikou pečlivosti 

uspořádal Místní mykologický kroužek, organizovaný v rámci Českého svazu chovatelů. Na výstavě bylo 
176 exponátů. Odborný výklad podával předseda kroužku p. Ing. Josef Kadeřávek. 
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V týdnu od 6. do 10. probíhala v Městské knihovně Týden knihoven. Za mimořádné pozornosti občanů 
zde proběhla beseda s p. starostou Ing. Bohumilem Klicperou na téma „rozvoj města“. Další byla 

beseda s 2 mladými cestovateli o Jižní Americe. Součástí akce byla i výstava výtvarných děl 

amatérských výtvarníků z řad čtenářů s dnem otevřených dveří. 
     Od 11. t.m. do 30. listopadu se uskutečnila v Městském muzeu exponáty bohatě zastoupená 

výstava „Bronzový věk v Podkrušnohoří a ve Středních Čechách“. Na výstavě se kromě městského 
muzea podílely Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě a Středočeské 

muzeum v Roztokách u Prahy. Příloha č. 11- reprezentativní pozvánka. 
     Ve středu 15. zorganizovali studenti zdejšího Gymnázia pouliční sbírku na podporu nevidomých. 

Jednalo se o celostátní akci nazvanou „Umění žít ve tmě“. 

     V CMC proběhla v pátek 27. slavnostní imatrikulace studentů primy 8letého Gymnázia a I. ročníku 
4letého Gymnázia. Slavnostního aktu se zúčastnila celá škola, sál byl přeplněn. Program připravili, 

moderovali a řídili sami studenti vyšších ročníků. V úvodním proslovu bylo připomenuto výročí 28.října a 
osobnost prvního prezidenta T.G.Masaryka. Jeho osobnost vystupovala i v pásmu literárních vzpomínek 

na jeho studentská léta. Na oslavě byli přítomni jako hosté p. místostarosta Mgr. František Bodlák a 

člen školní rady a bývalý starosta p. Ing. Václav Špaček. 
     Ve dnech 26. až 28. nás navštívil známý cirkus BEROUSEK. Svůj 4 stěžňový stan postavil na 

parkovišti před nákladovou vrátnicí TOS. Rozsáhlý zvěřinec zabíral 4 stany. 
     V neděli 26. ve 3 hodiny ráno skončil letní čas, hodiny se posouvaly o 1 hodinu zpět. 

     V úterý 28. v 10°° hodin proběhla na náměstí u Pomníku padlých, oslava výročí vzniku 
československé republiky. Zástupci města z řad zastupitelů položily k pomníku květiny. 

     Ve středu 29. se uskutečnila v Městském muzeu v rámci akcí ke 100letému výročí, přednáška 

ředitele muzea p. Jaroslava Špačka na téma „Historie čelákovické tvrze“. Přednáška byla hojně 
navštívena a doplněna diapozitivy. Vedle vlastní historie bylo pojednáno i o stavebním vývoji a 

postupném využití objektu. 
     Ve čtvrtek 30. projížděl 25letý řidič s alkoholem v krvi nepřiměřenou rychlostí zatáčku ze Sedláčkovy 

do Masarykovy ulice a následkem smyku se dostal do protisměru, kde srazil 43letého cyklistu a těžce ho 

zranil.  
     Bezpečnost na rizikových místech ve městě monitorují 3 kamery. K nim přibudou další 3, na které 

ministerstvo vnitra přispělo částkou 1mil. 100tis. Kč. Město k tomu přidá ještě 120tis. Kč. 
     Ve čtvrtek 2. zasedala Rada města. Projednávala za přítomnosti restituentky pí Marie Dudové a 

jejího právního zástupce p. JUDr. Oškrdala  otázku odkoupení restituované Tvrze, sídla Městského 

muzea. Byla sdělena horní a dolní hranice ceny v rámci které je město ochotno jednat. Restituentka 
sdělila, že se po dohodě s rodinou vyjádří. 

     Byla schválena dosavadní výše poplatku 396,- Kč/osobu/rok za svoz TKO. 
     Řediteli Q-Bytu p. J. Benešovi bylo uloženo předložit rozbor situace konkurzu „Hotelu Benda“, 

včetně vyčíslení objemu pohledávek. 
     Rada souhlasila, na základě stížnosti občanů, s přemístěním dětského hřiště v Záluží. 

     Základní škole Kostelní byl poskytnut příspěvek ve výši 10.500,- Kč na protidrogový program. 

 
LISTOPAD 

    

  Začátkem měsíce se teploty pohybovaly mezi 4 až 12°C. Mlhavé dny se střídaly s jasnou oblohou. 
V polovině měsíce teploty klesaly až k nule s výskytem ranní jinovatky. Několik jasných dnů střídala 

oblačná obloha s občasným mrholením. V závěru měsíce se mírně oteplilo na 5 až 12°C. Většinou bylo 
mlhavo, pod mrakem a občas mrholilo. 

     V Masarykově ulici čp. 389 byla otevřena nová prodejna potravin. Vedle běžného sortimentu zde 

nabízejí i vakuované lahůdky, obložené sendviče a bagety. 
     Rovněž v Masarykově ulici, nad Sokolovnou byl otevřen obchod „Matýsek“. Je to second hand (již 

použité zboží). Jedná se výhradně o dětský textil. 
     V kostelní ul. čp. 15 byl otevřen salon „La Dragonessa“. Zahrnuje kadeřnictví, manikůru, masážní 

salon. V této provozovně předtím bylo zakázkové krejčovství. 
V neděli 2. porazily 2 podnapilé dívky autem lavičky na náměstí. Přitom stačily ještě při couvání narazit 

do stromu. Nehoda se obešla bez zranění. 
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V pondělí  3. navštívil naše Městské muzeum ministra kultury Pavel Dostál, aby ocenil  při příležitosti 
životního jubilea, dlouholetou záslužnou práci ředitele muzea p. Jaroslava Špačka udělením medaile 

„Artis Bohemiac a micis“ – Přátelský českému umění a vědě.             

     Ve dnech 14. a 15. uspořádal Městský dům dětí a mládeže již 29. ročník večerního běhu městem. 
První den závodila mládež, druhý den dospělí. Dětí běželo celkem 192, dospělých 79. 

     V průběhu víkendu 15.- 16. byl na Labi nad zdymadly zpozorován úhyn ryb. Příčina byla shledána 
v nízkém obsahu kyslíku ve vodě. Situaci zachraňovali hasiči stříkáním vody z cisteren a čerpadel 

umístěných na břehu. K víření vody použili také motorové čluny. Ryby lapající po vzduchu chytali rybáři 
a převáželi je na Grádo. Část ryb uhynula. Zásah bylo nutno opakovat ještě v neděli dopoledne. V té 

době byla naměřena hodnota kyslíku v Labi jen ½%. Normálně se pohybuje kolem 8%. Příčinou je 

nedostatek dešťů a nízký stav vody. 
     V sobotu 8. dopadla policie jednadvacetiletého zdejšího občana, který vykrádal auta a sklepní kóje. 

Hodnota ukradených věcí byla vyčíslena na 31tis. Kč. Kradl v ul. Vančurova, Rumunská a Sokolovská 
(před hotelem Beránek). 

     V sobotu 29. byl na přeplněném náměstí 5.května slavnostně rozsvícen vánoční strom. Akci 

provázela řada kulturních vystoupení. Součástí kulturního pořadu bylo i komponované putování 
s betlémskou hvězdou. To mělo 4 adventní zastavení – v Městském muzeu, v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie, v Husově sboru a končilo u sochy sv. Jana Nepomuckého v Kostelní ulici. 
     Rada města zasedala 6. a mimořádně ještě 19. po skončení zasedání Zastupitelstva. Zabývala se 

výběrem banky na poskytnutí úvěru na zakoupení Tvrze od restituentky.  
     Na  pořad se dostala i otázka kamerového systému a bezpečnosti ve městě. K tomuto bodu sena 

zasedání dostavili zástupci policie kpt. Černá a por. Fedáček. Oba podali vyčerpávající informaci o 

bezpečnostní situaci ve městě. Údaje jsou uvedeny v kapitole bezpečnost. 
     Za přítomnosti ředitele Technických služeb p. Karla Turka a vedoucí OŽP pí Zuzany Mutínské byly 

projednávány otázky veřejného osvětlení města, údržba zeleně, odpadové hospodářství, úklid a čistota 
ve městě a plán zimní údržby. Připomínky byly vzneseny k údržbě zeleně, úklidu a čistotě ve městě. 

V diskusi k této problematice se jednalo o možnosti zvýšení stavu zaměstnanců včetně příslušné 

techniky nebo najmout na tuto činnost externí podniky. 
     S ohledem na množství a hodnotu muzejních sbírkových předmětů rozhodla Rada města objednat, 

na základě výběrového řízení, nové zabezpečovací zařízení objektu muzea u pražské firmy Alarmtechnik 
za 398.983,- Kč. Zastupitelstvo města  doporučuje z tohoto důvodu zvýšit o 400tis. Kč rozpočet 

Městského muzea na tento rok. 

     Ředitel Q-Bytu s.r.o. p. Jaroslav Beneš vypracoval pro Radu města informaci o konkurzním řízení 
„Hotel Benda“ (nyní Hotel Beránek). Konkurz byl vyhlášen již v roce 1998. Pohledávka města činí 

115.000 Kč a Q-Bytu 456.831 Kč. Celkem dluží bývalá firma městu a jeho podnikům 1.205.476 Kč. 
     Byla vznesena výtka na vysílání TV Manola, protože neplní pravidla dle smlouvy. Ve vysílání 

převažuje Lysá nad Labem, o Čelákovicích téměř nic. 
     Na zájezd učitelů Základní umělecké školy do Vídně byl odsouhlasen příspěvek 10.000 Kč. Učitelé 

byli pozváni na naše vídeňské velvyslanectví k uspořádání vánočního koncertu. 

     Osadní výbor Sedlčánky žádá o zřízení více autobusových zastávek a spojů na úkor zastávky 
Českých drah v Jiřině. 

     Rada schválila zápis do kroniky za rok 2002 a současně odměnu kronikáři na rok 2004. 
     Ve středu 19. zasedala Rada města mimořádně, aby odsouhlasila pronájmy pozemku v areálu TOS 

a.s. správkyni konkurzní podstaty tohoto podniku JUDr. Jarmile Veselé (jedná se o pozemky, které 

město nabude do vlastnictví). 
     Týž den následně zasedalo Zastupitelstvo města. Schválilo dohodu o vydání budovy čp. 464 – objekt 

Tvrze dnes Městského muzea a příslušných pozemků, restituentce  pí Marii Dudové. Následně schvaluje 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které od jmenované restituentky kupuje objekt zpět za 

4.950.000 Kč. Zároveň byl odsouhlasen  záměr města, vzít si na koupi Tvrze termínovaný úvěr od 
České Spořitelny a.s. 

     Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o sdružených prostředcích mezi městem a p.Zdeňkem 

Kratochvílem na terénní úpravy v obytné zóně Sedlčánky – Jih. 
 

     Byl schválen nákup pozemků z konkurzní podstaty a.s. TOS Čelákovice o celkové výměře 4 997 m2 
za cenu 1 Kč/m2. 

  V předcházejícím volebním období došlo při výstavbě nájemního domu čp. 109, k použití části státní 

dotace v rozporu s platnými směrnicemi.  
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Současné Zastupitelstvo města bylo nuceno odsouhlasit vrácení neoprávněné čerpání částky ve výši 
365.701 Kč na účet Fondu rozvoje bydlení . Na základě této platby a dále dotace Městského muzea na 

zabezpečení zařízení ve výši 200.000 Kč a dotace Městského domu dětí a mládeže ve výši 2.000 Kč a 

další úpravy bylo nutno odsouhlasit druhou úpravu rozpočtu na rok 2003. 
     Na pořad jednání se dostala i problematika průmyslové zóny, kde přetrvávají problémy 

s nezaplacením 2,5 mil. Kč od Strojíren s.r.o. Při nezaplacení hrozí investorům, že nebudou připojeni na 
přívod elektřiny. 

     Starosta Ing. Bohumil Klicpera referoval o setkání s občany v Sedlčánkách a v Záluží. V Sedlčánkách 
se jednalo o zpoždění kanalizace a projektové přípravě na komunikace. V Záluží byli občané seznámeni 

s uvažovanou plynofikací této městské části a projektové přípravě vodovodního přivaděče. Dosud jsou 

zásobováni pitnou vodou z Nehvizd. Starosta navrhl občanům, aby po vzoru Sedlčánek iniciovali zřízení 
osadního výboru. 

     Občané z OZ Jiřina poslali petici požadující výstavbu infrastruktury v ul. Na Výsluní, Pavla Ježdíka, 
K Borku. Příspěvky na tento účel byly občany zaplaceny již před 8mi lety. Následná diskuse vyústila 

v požadavek, dát tyto akce do rozpočtu na rok 2004. 

 

PROSINEC 
     
 Začátkem měsíce se teploty pohybovaly od 6°C až po –3°C. Bylo převážně jasno s ranní jinovatkou. 

Sněhový poprašek se objevil až 12. a další dny občas mrholilo, případně pršelo. V pondělí 15. napadlo 2 

cm sněhu. Další dny bylo pod mrakem. Od 18. sněhový poprašek zmizel, teploty se pohybovaly kolem 
nuly. Následovaly větrné dny s teplotami až 10°C provázené slabými přeháňkami. V závěru měsíce se 

opět ochladilo až na –10°C. V noci z 22. na 23. napadlo asi 4 cm sněhu. Na Štědrý den bylo jasno 
s teplotou okolo –8°C. V dalších dnech byla zem pokryta namrzlým sněhem, teploty okolo nuly. Na 

Silvestra sněžilo. 

     Počátkem měsíce bylo v Rybářské ulici čp. 155 otevřeno informační místo pro podnikatele, je 
provozováno středočeskou krajskou hospodářskou komorou. Vedle informací poskytuje středisko i 

činnost poradenskou. 
     Podle nového jízdního řádu ČD, který platí od 14. nestojí v našem městě již žádný rychlík. Opatření 

je zdůvodňováno tím, že Čelákovice mají intervalové spojení ve špičkách dokonce půlhodinové (ve 
všední dny) a tím přestup k rychlíkům není problém. 

     V pondělí 15. komplikovala dopravu sněhová nadílka. Silná vrstva rozježděného mokrého sněhu 

večer namrzla. To způsobilo kalamitu, která zasáhla většinu Středočeského kraje. 
     Rada města zasedala ve čtvrtek 4. Schvaluje smlouvu o spolupráci na výstavbě tzv. „Duhového 

hřiště“ mezi Městem Čelákovice a Občanským sdružením Jiřina. Město poskytne k tomuto účelu dotaci 
50tis. Kč. 

     S rostoucí výstavbou nových sídlišť, zejména na východním okraji Čelákovic, přibývá i počet dětí. 

Z tohoto důvodu bude nutno rozšířit i kapacitu Mateřské školy Přístavní o 25 dětí. To vyžaduje celkovou 
stavební úpravu budovy. Rada města proto doporučuje Zastupitelstvu města schválit tuto stavební 

rekonstrukci. 
     S ohledem na trvalý růst ceny vodného a stočného se město začalo zabývat koncepcí zásobování 

města pitnou vodou z vlastních zdrojů. 
     Při výstavbě kanalizace v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni dochází v důsledku provedení nutných 

oprav ke zpoždění. Město zadržuje firmě 3,2mil. Kč. Město musí žádat Státní fond ŽP, který akci dotuje 

o posun termínu dokončení do 30.4.2003 a uvedení do trvalého provozu 30.9.2004. 
     Rada města schválila strategii individuálních cílových odměn zaměstnanců města. 

     Na závěr schválila Rada města pořadníky uchazečů o nájem obecního bytu a bytů v DPS. Pořadníky 
byly sestaveny dle data podání žádostí. 

     Poslední zasedání Zastupitelstva města v tomto roce se konalo ve středu 17. 

     Průmyslová zóna je pozemkově vyřešena a Zastupitelstvo města na doporučení Rady města 
schvaluje rozšíření Mateřské školy Přístavní o 1 třídu a současně nutnou rekonstrukci budovy Mateřské 

školy.  
 

Vodné je schváleno ve výši 26,72 Kč/m3 a stočné 18,55 Kč/m3 včetně DPH. celkově se bude za odběr 1 

m3 vody platit 45,27 Kč. 
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  Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na budovu Tvrze včetně pozemků od restituentky pí Dudové 
v celkové hodnotě 4.950.000 Kč. Současně byl schválen pro zaplacení kupní ceny úvěr od České 

spořitelny. 

     Velmi obsažná diskuse ze strany přítomných občanů byla věnována investičním záměrům města. 
Podrobnosti jsou v příloze č. 12 , zápis č. 8 z jednání Zastupitelstva města bod č. 7. 

     Na základě iniciativy občanů zřizuje ZM v městské části Záluží osadní výbor. Jeho členy jmenuje: p. 
Romana Přívozníka – předsedu, p. Josefa Hrušku, p. MUDr. Jana Meceru, p. Miroslava Štefíka, pí Janu 

Bartošovou, pí Ludmilu Forejtovou, pí Janu Káňovou, pí Danu Kratochvílovou, pí Petru Kuželovou a pí 
Danu Šíchovou. 

     Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2004 se schodkem 23.812tis. Kč a výdaje 165.068,9tis. Kč. 

V rámci jednání o rozpočtu bylo schváleno i budování komunikací v nových obytných zónách v roce 
2004. Jedná se zejména o komunikace V Nedaninách, Stankovského, OZ Třebízského II. a III., 

dokončení ul. Na Požárech a vybudování ulice Ruská. 
     Se záměrem vybudovat na nádraží České dráhy parkoviště pro osobní auta, souhlasí Zastupitelstvo 

města s investicí ve výši 70tis. Kč na odstranění části 10. koleje. Předpokladem je kladné technické 

řešení umístění parkoviště. 
     V průběhu jednání byl schválen upravený jednací řád ZM a výše měsíční odměny kronikáře. 

     Zastupitelstvu došla žádost o příspěvek římskokatolické farnosti n opravu varhan. Výše nákladů na 
opravu však není dosud známa. Někteří zastupitelé doporučují, aby církev sama vypsala sbírku. Kostel, 

v němž varhany tvoří důležitou část vybavení patří mezi nejstarší stavební památky našeho města. Že je 
v majetku církve nic nemění n tom, že je výrazným atributem kulturního dědictví celého města. 

 

HOSPODAŘENÍ 
   

   Hospodaření města bylo projednáno n schůzi zastupitelstva města dne 16.6.2004. Závěrečný účet za 

rok 2003 vykazuje schodek ve výši 18.005tis. Kč při příjmech 194.071tis. Kč a vydáních 212.079tis. Kč. 
 

Struktura příjmů: 

DRUH PŘÍJMU v tis. Kč % 

Daně 81.403 41,9 

Nedaňové příjmy 31.015 16 

Kapitálové příjmy 25.555 13,2 

Dotace  56.101 28,4 

Celkem 194.074 100 

 

Struktura výdajů: 

DRUH VÝDAJE v tis. Kč % 

Zemědělství a lesní hospodářství 105 0.06 

Průmyslové odvětví 38.293 18.05 

Služby obyvatelstvu 134.717 63.52 

Sociální věci 4.947 2.33 

Bezpečnost 2.393 1.13 

Veřejná správa 31.624 14.91 

Celkem 212.079 100 

      

      Výdaje na služby obyvatelstvu jsou uvedeny v tabulce I. podle jednotlivých podkapitol a zároveň 
jsou srovnány s předchozím rokem. 
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Tabulka I. 

 

Kapitola 

2002 

v tis. Kč 

 

% 

2003 

v tis. Kč 

 

% 

 

2003/2002 

Služby obyvatelstvu 196.731 100 134.717 100 0,68 

z toho: vzdělání a věda 89.374 45,12 50.664 37,6 0,56 

 kultura 9.259 4,72 10.089 7,5 1,09 

tělovýchova a zájmová 
činnost 

 
8.019 

 
4,07 

 
22.422  * 

 
16,6 

 
2,8 

zdravotnictví 146 0,07 109 0,1 0,75 

bydlení a komunální  

služby ** 

 

83.130 

 

42,25 

 

46.884 

 

34,8 

 

0,56 

ochrana životního prostředí 6.853 3,47 4.549 3,4 0,66 

 

 * z toho městský bazén 16.233 
** z toho Technické služby 18.854, tj. 40,2% 

 
     Náklady na služby obyvatelstva jsou proti předchozímu roku o 1/3 nižší. Podkapitola vzdělání a věda 

byla ovlivněna ukončením přestavby Základní školy J.A.Komenského. Proti tomu růst nákladů na 

tělovýchovu a zájmovou činnost výrazně ovlivnily náklady na dostavbu bazénu. Výše nákladů na bydlení 
a komunální služby odpovídá stavu v roce 2001. 

 

OBYVATELSTVO 
    

     Počet obyvatel ve městě vzrostl o 68. Přírůstek zajistila letos jenom migrace. Narodilo se 110 dětí, 
zemřelo 123 obyvatel, tj. úbytek 13 občanů. Vymírání města zachraňuje zejména nová výstavba. Nově 

se přistěhovalo 243 obyvatel a odstěhovalo jen 162, tj. přírůstek 81 občanů. 
Město mělo k 31.12.2003 – 10.129 obyvatel. 

 

VÝSTAVBA 
  

    Stavební vývoj v našem městě má rostoucí tendenci. V letošním roce bylo na stavbu rodinných domů 
vydáno celkem 52 stavebních povolení. Zkolaudováno bylo celkem 31 rodinných domů. 

 

BEZPEČNOST 
    

     Bezpečnostní situací ve městě se zabývala Rada města na svém zasedání 6.11. Na jednání byla 
přítomna velitelka Obvodního oddělení Policie ČR kpt. Černá, se svým zástupcem por. Fedáčkem. Ve 

zprávě je zachyceno  období za leden až říjen. Za toto období se vyskytlo v celém obvodu (přilehlé obce 

až po Úvaly) 729 trestných činů. Co do četnosti je tento výskyt srovnatelný s předchozím rokem. Hlavní 
podíl trestné činnosti je majetková, převážně vloupání do motorových vozidel, jejich krádež, vloupání 

do rodinných domů a bytů, případně sklepů. Vyskytlo se i 5 loupeží a 1 násilný trestný čin ( znásilnění). 
V objasňování trestné činnosti si místní Obvodní oddělení Policie  vede dobře a v rámci okresu Praha-

východ se umístilo na 2. místě. Přestupky vykázaly proti předchozímu roku nárůst o 60  evidováno jich 

bylo 354. Převažovaly přestupky majetkové a z oblasti občanského soužití. Závěrem byl zhodnocen 
městský kamerový systém, který je policií využíván a bude dále  rozšiřován. 

 
ŠKOLSTVÍ 

     

     Již druhý rok vykazuje počet dětí v mateřských školách rostoucí tendenci. V letošním roce přibylo 8 
dětí. Naproti tomu základní školství vykázalo pokles o 25 žáků a to o 23 v Základní škole J.A.  
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Komenského a o 6 ve Zvláštní škole. Základní škola Kostelní „Kamenka“ vykázala přírůstek 4 žáků. Na 
Gymnáziu bylo o 11 studentů méně, naproti tomu přibylo 26 učňů na Středním odborném učilišti.    

Situační zpráva školního roku 2003/2004 – příloha č. 13.   

  Mateřskou školu Přístavní navštěvovalo ve 2 odděleních 52 dětí. Působily zde 4 pedagogické 
pracovnice a 3 pomocné síly. 

     Mateřskou školu Rumunská navštěvovalo celkem 200 dětí. Působilo zde celkem 14 
pedagogických pracovnic a 10 pomocných sil.  

     V obou školkách přispívají rodiče měsíčně na neinvestiční náklady 200 Kč. 
 

     Základní škola J. A. Komenského má 20 kmenových a 11 odborných tříd. Školu navštěvovalo 

celkem 466 žáků z toho 274 na 1. stupni a 192 na 2. stupni. Dojíždělo 54 žáků. Do 4 oddělení školní 
družiny chodilo 118 žáků. Na škole působilo 32 pedagogů a 22 ostatních pracovníků. 

     Základní škola Kostelní  má 26 kmenových tříd a 3 odborné učebny. Školu navštěvovalo 519 
žáků, z toho na 1 stupni 239 a 280 na 2. stupni. Dojíždělo 128 žáků. Vyučovalo se ve 23 třídách. Do 5ti 

oddělení školní družiny chodilo 128 žáků. Na škole působilo 37 pedagogů a 15 ostatních pracovníků. 

 
     Zvláštní škola má 6 kmenových a 2 odborné učebny. Školu navštěvovalo 40 žáků, 10 na 1. stupni 

a 30 na 2. stupni, dojíždějících žáků bylo 14. Pedagogických pracovníků bylo 8. 
 

     Základní umělecká škola v tomto roce měla 645 žáků ve 4 oborech. Hudební obor navštěvovalo 
359 žáků, taneční obor 95 žáků, výtvarný obor 160 žáků a literárně-dramatický 31 žáků. Na škole 

působilo 27 pedagogů. Do Čelákovic dojíždělo 105 žáků, 45 na pobočku v Šestajovicích, 16 na pobočku 

v Úvalech. 
   

     Gymnázium navštěvovalo 308 žáků ve 13 třídách a do školy dojíždělo 120 žáků. Vyučujících 
pedagogů bylo 34.  

 

     Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice a C.S.I. spol. s r.o. 
otvírala v letošním roce 4 tříleté učební obory, 1 čtyřletý učební obor, 1 čtyřletý obor a 2 dvouleté 

nástavbové obory. Celkový počet žáků ve škole 293, z toho dojíždějících žáků 225 a 16 ubytováno na 
domově mládeže. Teoretickou výuku vyučovalo 19 pedagogů, mistrů odborné výuky bylo 6, z toho 4 

externisté. 

 
     Městský dům dětí a mládeže -  rozvíjel zájmovou činnost v 56 útvarech, které měly celkem 678 

členů. O prázdninách bylo zorganizováno 12 táborů s 422 účastníky (10 letních táborů, 1 příměstský, 1 
zimní). Děti se zúčastnily 12 okresních soutěží (1903 účastníků), 4 oblastních soutěží (1028 účastníků) a 

1 republikového kola (260 účastníků). Pro základní školy v Čelákovicích bylo připraveno 20 akcí s účastí 
914 dětí. 

 
KULTURA 

      

     Městská knihovna – tento rok nezačal šťastně. Po Novém roce došlo ke vzlínání spodní vody a 

pracovnice knihovny celý první víkend roku a dalších 14 dnů v lednu vynášely kbelíky lopatkami a hadry 
sbírané vody z podlahy skladu knih. Mobilní regály s knihami byly přestěhovány do patra knihovny. Díky 

vybudované jímce s čerpadlem a pracovnicím knihovny nedošlo k materiálním škodám na knihovním 

fondu. Vysoušení podlahové krytiny podstavců regálů trvalo celý leden. 
     1. března roku 1983 byla knihovna otevřena v nových prostorách. K tomuto výročí byla uspořádáno 

pro občany řada úspěšných akcí. Výstavu „Z dějin knihovnictví v Čelákovicích“ a výstavu prací čtenářů 
navštívilo o dnu otevřených dveří v pátek 28.2. celkem 561 lidí. Výstavy byly ponechány do středy 5.3., 

kdy proběhlo slavnostní setkání partnerských knihovníků, za účasti místostarosty p. Bodláka. Pozvání 

přijali: za NK ČR Dr. Richter, ředitel odboru knihovnictví, za SVK Kladno Mgr. Helcelet, zástupci 
knihoven ve Vlašimi, Berouně, Kolíně, Lysé nad Labem, Čáslavi, Úvalech, Kamenici, Líbeznicích, Velkých 

Popovicích, Říčanech, Brandýse nad Labem, Poděbradech a v Jílovém u Prahy. 
     Výpůjční služba – knihovna je otevřena 48 hodin týdně, z toho 8 hodin na pobočkách v Sedlčánkách 

a V Prokopě.  
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Ve čtenářském katalogu bylo vyhledáno 15.925 informací, bylo zaevidováno 1.933 čtenářů – z toho 

686 dětí do 15ti let, celkem knihovnu navštívilo 23.948 lidí, z toho čtenáři za účelem výpůjčky 

21.785krát a 2.143 návštěvníků přišlo na kolektivní akce. Pobočka V Prokopě zaevidovala 1.129 
návštěvníků a v Sedlčánkách 316. 

 
Výpůjčky – celkem bylo zapůjčeno 94.608 knih a časopisů z toho 77.115 dospělým a 17.493 dětem, 

bylo vyřízeno 2.799 rezervací knih. V Prokopě bylo zapůjčeno 6.469 a v Sedlčánkách 1.611 knih a 

časopisů. 
     Podrobná zpráva o činnosti knihovny je v příloze č.14. 

 
     Kulturní dům – zájem o divadlo v letošním roce ochladl do té míry, že bylo nutno zrušit některá 

představení (s p. Chudíkem, Sobotou, Rychlím, apod.). Naproti tomu se navýšil zájem o hudební 

produkce. Návštěvnost a zájem publika si získaly pravidelné koncerty během kulturního léta, počet 
vystoupení orchestru Jana Zacha též vzrostl. Ubyl zájem o diskotéky a naopak vzrostl zájem o koncert 

skupiny Dekameron a Diogenes. Zájem o pronájem sálu kulturního domu při plesové sezóně je i 
z okolních měst. Plesy jsou stále hojně navštěvovány. Jako každým rokem i letos zde proběhly Taneční 

kurzy pro začátečníky a pokročilé. 

     Svou činnost v prostorách kulturního domu zahájil klub karate „ Hirjú KD Čelákovice“. Nový klub má 
30 členů a trénuje 2x týdně. Děti navštívily Aquapark v Liberci a byly na soustředění v Chřibské. 

     Mezi nové akce patří též taneční soutěž „Čelákovická Juniorka“, zájem o ni předčil veškerá 
očekávání a po dohodě se Svazem tance ČR je tato soutěž zařazena do „kalendáře soutěží v tanci“. 

     Podrobná zpráva o činnosti kulturního domu je v příloze č.15.  
 

     Městské muzeum v letošním roce připomnělo veřejnosti 100let od svého vzniku a v tomto duchu 

probíhaly a byly připraveny i všechny akce muzea. Bylo uspořádáno 6 výstav, 13 koncertů, 13 
přednášek a 2 divadelní představení, několik besed a jiných akcí, celková návštěvnost byla 8.583 osob. 

Ke 100mu výročí byly vydáno nové vstupenky, ve formě pohlednic s náměty z interiéru muzea, 
sbírkových předmětů, exteriéru a s vyznačením tohoto jubilea. Bylo také nově zavedeno rodinné 

vstupné. 

     Mimo chronologickou evidenci, ve které bylo zapsáno 414 přírůstkových čísel, pokračovala 
systematická evidence. V historických sbírkách bylo zpracováno 4.030 inventárních karet, 

v přírodovědných 6.015 inventárních karet a v archeologických sbírkách 12.348 karet. Dále bylo 
zpracováno 4.306 fotografií a zaevidováno 3.767 negativů a v odborné knihovně zapsáno 214 nových  

publikací. Během roku bylo zaevidováno více než 15.000 sbírkových předmětů. 
     Počátkem listopadu navštívil muzeum ministr kultury ČR p. Pavel Dostál, za účelem udělení medaile 

„Artis Bohemiae Amicis“ řediteli muzea za šíření dobrého jména české kultury při příležitosti jeho 

životního jubilea a 100. výročí založení muzea. 
     Po více než 10ti letém soudním sporu s restituentkou, schválilo Zastupitelstvo města odkoupení 

objektu Tvrze pro potřeby Městského muzea. 
     Podrobná zpráva o činnosti je v příloze č. 16. 
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