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Zápis do kroniky za rok 2002 
 

          V tomto roce jsme prožili  několik historických okamžiků. V srpnu nás postihla 

největší živelná katastrofa za několik století. Volili jsme nový parlament a 1/3 senátu. 

Koncem roku proběhly komunální volby ve znamení vítězství nezávislých kandidátů. 

V listopadu se v Praze konal historický summit aliance NATO, na kterém bylo ke 

členství přizváno sedm postkomunistických zemí. V prosinci jsme se uzavřením 

přístupových protokolů posunuli blíže k EU. 

          Povodně, jež počátkem srpna zasáhly Čechy a jižní Moravu, představovaly více 

jak stoletou katastrofu. Zahynulo při nich celkem17 lidí. Zaplaveno bylo 753  měst a 

obcí a škody se odhadují na 100 mld. Kč. Přes 1.000 domů bylo zničeno a kolem 

250.000 lidí muselo být evakuováno. V Praze se pod hladinou ocitla Kampa, 

Holešovice, Trója, Karlín, Libeň a Smíchov. Pod vodou byla 1/3 stanic metra. 

Nedozírné škody způsobilo zaplavení vzácných archivů a knihovních depozitářů. 

Následky na poškozených archiváliích a depozitech se budou odstraňovat řadu let. 

          Naše město bylo ohroženo jen nepřímo. Voda z koryta Labe se začala vylévat až 

pod soutokem s Jizerou. Zaplavena však byla Spolana Neratovice, kde v důsledku toho 

došlo opakovaně k úniku nebezpečného chlóru. První únik byl zaznamenán 15. srpna. 

Mrak chlóru mířil na Kostelec a Brandýs n/Labem, kde byl také cítit. Dne 23. dochází 

k dalšímu úniku a v našem městě je, prostřednictvím projíždějícího požárního vozu, ve 

večerních hodinách vyhlášen  III. stupeň chemického ohrožení. Lidé se mají připravit na 

evakuaci. 

          Povodněmi byly zasaženy i další země v Evropě – Slovensko, Německo, 

Rakousko, Maďarsko, Rusko a Francie. Přírodní katastrofy se neomezily jen na Evropu. 

Čínu, Indii a Nepál zasáhly silné monsunové deště, provázené záplavami. Ve vědeckých 

kruzích se mluví o globálním oteplováni a jeho příčinách. 

          Vnitropolitické scéně dominovaly v tomto roce dvoje volby. V červnu   jsme 

volili do parlamentu a v listopadu proběhly volby komunální a  v 1/3 obvodů i senátní. 

Výsledky jsou uvedeny v příslušných měsících. Není bez zajímavosti, že to byl volební 

rok i v dalších 5ti  zemích Evropy (Slovensko, Německo, Rakousko, Francie a 

Nizozemsko). 

          Po řadě méně úspěšných volebních výsledcích odchází z vedení největší 

pravicové strany ODS její zakladatel Václav Klaus. Jeho nástupcem se stal Mirek 

Topolánek. 

 Byl to poslední rok prezidentského mandátu Václava Havla. Jeho funkční 

období končí 2. února 2003. 

 V prosinci se konal v Kodani pro nás historický summit Evropské unie. Naše 

republika zde uzavřela přístupové rozhovory a byla, spolu s dalšími 9ti zeměmi 

přizvána ke vstupu do EU. Po referendu a schválení v parlamentech členských zemí by 

k tomu mělo dojít 1. května 2004. 

 K velké mezinárodní události došlo v Praze  ve dnech 21. až 23. listopadu, kde 

se na SUMMITU NATO 2002 sešlo 46 hlav států. V té době se v Praze psaly evropské i 

světové dějiny. Na pražském zasedání  NATO přijalo 7 nových zemí a sahá dnes až k 

hranicím Ruska.U příležitosti tohoto summitu navštívil Prahu  americký president Bush 

s manželkou. Přiletěl již 20tého a jednal s prezidentem a předsedou vlády. 

 Dne 30. března zemřela ve věku 101 let britská královna matka Alžběta. 

 Světové události poznamenávají pokračující  teroristické útoky. Atentát na 

ostrově Bali si vyžádal 180 mrtvých a 130 rukojmích zahynulo při teroristickém útoku 

Čečenců v moskevském divadle Doubravka. 
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LEDEN 

 

          Počasí: V prvním týdnu uhodily mrazy. Teploty se pohybovaly mezi –11 až –

15°C. V pátek 4. napadl sníh. Sněhová nadílka provázená větrem způsobila 

neprůjezdnost silnic u Záluží a směrem na Mochov. Hromady sněhu podél silnic 

vydržely několik týdnů. V druhém týdnu se mrazy zmírnily a teploty byly okolo 0°C. 

V následujícím týdnu napadl sníh a teploty byly okolo -4°C. Avšak již koncem týdne 

přišla obleva s teplotami k 5ti °C. Od 21. bylo slunečno a teploty se pohybovaly mezi 2 

- 8°C. V pátek 25. v ½ 4 ráno byla bouřka, ranní teplota 5°C. V neděli 27. byl naměřen 

teplotní rekord 13,8°C. V následujících dnech se teploty vyšplhaly až  ke 14°C. Ve 

dnech 29. až 31. se v důsledku prudké oblevy zvedl stav vody na Labi. Dne 31. se voda 

vylila ze břehů a zalila pole za tenisovými kurty. Můstek vedoucí ke zdymadlům byl 10 

cm pod vodou. Lavičky na břehu  byly rovněž pod vodou. Teploty se pohybovaly mezi 

13 až 15°C, v noci 10°C. 

 Na začátku měsíce, ve čtvrtek 3., byla zkolaudována část rekonstruované školní 

budovy v ul. J. A. Komenského. Nad původním prvním patrem bylo přistavěno další 

poschodí, určené jako nový objekt  zdejšího Gymnázia. 

 Ve dnech 3. - 6. zorganizovala farní charita Tříkrálovou sbírku. Celkem bylo 

vybráno 21.344,30 Kč. V lednu se také uskutečnily ekumenické bohoslužby za jednotu 

církví. Dne 9. v kostele církve československé husitské, 19. na děkanství církve 

římskokatolické a konečně 23. v modlitebně církve bratrské. 

 V sobotu 12. jsme se rozloučili s p. Arnoštem Kropáčem, bývalým dlouholetým 

ředitelem a pedagogem zdejší Lidové školy umění (1957-1978). Po skončení činnosti 

v Čelákovicích působil v zahraničí. Své působení na hudebním poli ukončil ve 

Středočeském symfonickém orchestru  v Poděbradech. 

 V pátek 18. měl výroční valnou hromadu Svaz dobrovolných hasičů. Za účasti 

30ti členů a 30ti hostů zasedali v sálku nové hasičské zbrojnice v ul. Prokopa Holého. 

Za městskou samosprávu se zúčastnila místostarostka pí Ing.  Marie Pospíchalová. Sbor 

měl  k 1. lednu 2002 celkem 34 mužů a 17 žen. Součástí sboru je i družstvo mladší a 

družstvo starší mládeže. 

Výjezdové družstvo vyjíždělo během roku ke 36 příhodám. Z toho bylo 8 požárů, 11 

dopravních nehod, 2 úniky ropných látek, 5 technických pomocí, 7 jiných pomocí a 3 

plané poplachy. Na závěr jednání předal zástupce sdružení p. Žižka společně se  

starostou sboru věrnostní medaile. Za 50 let je obdržel p. Mareš, za 30 let p. Kovář, za 

20 let p. Prchal a za 10 let pí Petrželová. 

 Rada města (RM) zasedala 16. a jednomyslně schválila uložení finančních 

prostředků ve výši 4 mil. Kč do cenných papírů. Jsou to prostředky stavebníků, 

zapůjčené  bezúročně městu na výstavbu infrastruktury v lokalitě „Pod Přerovskou 

cestou“. Tento způsob uložení slibuje sice vyšší výnos než termínové vklady, je však 

spojen s rizikem, že v případě hospodářské recese může město o peníze přijít (jako např. 

v případě akcií Božího Daru a.s. a TOSu a.s.). S ohledem na dotazy k této problematice  

bylo uloženo správci portfolia cenných papírů p. Ing. Valovi zpracovat vyčerpávající 

odpověď. 

          RM řešila problém četných stížností na svoz komunálních odpadů prováděný 

firmou Teslan a.s. Brandýs nad Labem. Město muselo dojednat náhradní svoz u TS 

Nymburk. Tato situace se opakuje vždy o vánočních svátcích, kdy výskyt odpadů 

několikanásobně převyšuje roční průměr. RM souhlasila s případným vypovězením 

smlouvy s firmou Teslan a.s. a s následnou finanční sankcí. 
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 Na rok 2002 byl jmenován  požárním preventistou  člen SDH p. Jan Vichera. 

Velitelem SDH a současně velitelem výjezdového družstva byl jmenován p. Milan 

Mucha. 

 RM se zabývala záměrem prodeje bytových domů v sídlišti  V Prokopě -

dvouletková výstavba (1947-48) a v ul. Rumunská (panelové domy). 

           Na pořad jednání se dostala i problematika převedení  zdravotního střediska do 

majetku města. 

          Poslední lednový den zasedalo Zastupitelstvo města (ZM), aby schválilo zejména 

přijetí úvěru  ve výši 10 mil. Kč od Státního fondu rozvoje bydlení. Úvěr je určen pro 

poskytování nízkoúročených půjček vlastníkům bytového fondu. Tyto peníze z největší 

části směřují k zateplování panelových domů. Současně byl schválen i dodatek 

k pravidlům pro poskytování těchto půjček vlastníkům bytového fondu. 

 Delší rozprava byla vedena k zásadám prodeje bytů a některých domů v majetku 

města. V diskusi vystoupila řada přítomných občanů. Chvílemi emotivní diskuse byla 

ukončena s tím, že na tomto jednání nebudou přijaty žádné závěry. Podmínky prodeje 

městských bytů a domů pak zůstaly nedořešeny  do konce volebního období. Stejně 

nedořešena zůstala i problematika bezúplatného převodu  zdravotního střediska na 

město Čelákovice. 

 Zastupitelé souhlasili se zřízením zástavního práva na městské pozemky pro 

zajištění úvěru na výstavbu domu č.p. 109. 

 Na závěr zasedání zvolilo ZM do funkce přísedících u Okresního soudu Praha-

východ na funkční období 2002 – 2006: p. Zdeňka Schütze, pí Marii Adámkovou, p. 

Karla Turka a p. Ing Pavla Dudáka. 

 

 

Ú N O R . 

 
 Počátkem měsíce přetrvávaly vysoké teploty okolo 14°C. Bylo polojasno až 

oblačno. Po 5. se začalo ochlazovat, ráno byla jinovatka, přes den mlhy a 5 - 6°C. 

Následovalo deštivé počasí. Od poloviny měsíce bylo v noci slabě pod nulou a přes den 

okolo 5°C. V pátek 22. přes den sněžilo, ale následně v noci pršelo a sníh zmizel. Do 

konce února bylo počasí proměnlivé, střídavě pršelo a sněžilo, teploty se pohybovaly od 

2 do 10°C. 

 V Masarykově ul. č.p. 26 byla  dne 4. otevřena nová prodejna MOBIL. Nabízí 

všechny druhy mobilních telefonů včetně servisu a příslušenství. Dále je možno koupit 

PC sestavy a digitální fotoaparáty. Odpovědným vedoucím je p. Karel Neuheisl. 

Další novinkou je přestěhování prodejny CYKLOSPORT na původní místo –

Masarykova ul. č.p. 564. a zároveň možnost platit zde platební kartou.  

Od 17. začala probíhat celková rekonstrukce  nové prodejny ALBERT ze sítě Ahold, 

(předtím zde byla prodejna JARO). Po dobu rekonstrukce, která potrvá do 3. dubna 

bude prodejna zavřena. 

 Po zákeřné nemoci zemřela dne 25. členka zastupitelstva za KSČM pí Jitka 

Pavličová. 

 V pondělí 18. proběhla ve večerních hodinách v Městském muzeu slavnostní 

beseda u příležitosti 99 let od jeho založení. Hlavním účelem akce bylo zviditelnění 

významu a přínosu našeho muzea, v jeho širokém regionálním záběru v oblasti 

archeologických výzkumů a záchranných akcí včetně restaurace a konzervace nálezů, 

jako obrana proti snahám ZM omezit této instituci dotace z městského rozpočtu. 

Řediteli muzea p. J. Špačkovi se podařilo zajistit účast významných osob. Především to 

byla senátorka parlamentu ČR pí Ing. Helena Rögnerová, zástupce Ministerstva kultury-
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vedoucí oddělení muzeí a galerií p. RNDr. Jiří Žalman, ředitelka Středočeského muzea 

pí Mgr. E. Balaštíková, řed. Západočeského muzea v Plzni p. PhDr. František Frýda a 

ředitel Okresního muzea v Lounech a předseda kolegií  okresních muzeí ČR PhDr. 

Bedřich Štauber. 

 Na zahájení zahráli solisté komorního orchestru Jana Zacha. Na úvod besedy 

přednesl ředitel muzea p. J. Špaček shrnutí historie Městského muzea. Následně 

přednesli své referáty i přítomní hosté. V otevřené diskusi se přítomní soustředili na 

problematiku financování velmi rozsáhlé činnosti muzea, přesahující v mnoha směrech 

lokalitu našeho města. Na připomínku p. starosty Ing. J. Šaldy reagoval člen rady 

Středočeského kraje Ing. Zbyněk Šorm, že při rozdělování dotací na úrovni kraje, bude 

k tomuto problému přihlédnuto. Věcný a klidný ráz besedy narušilo závěrem 

konfrontační vystoupení pracovnice muzea, které pak vedlo k rozpačitému závěru. 

 Rada města se na svém  zasedání dne 6. zabývala převážně majetkoprávními 

záležitostmi, souvisejícími s novou výstavbou obytných lokalit. Řediteli Městského 

muzea bylo uloženo do 12. 2. předložit přepracovaný rozpočet. Po odchodu ředitelky 

Mgr. Jany Ulejové byla na základě výsledku konkurzního řízení, navržena na novou 

ředitelku ZŠ Kostelní Mgr. Jaroslava Burkertová. RM vyslovila s jejím jmenováním 

souhlas. 

          Tajemník MěÚ informoval členy rady o napadení krovů v půdním prostoru 

radnice dřevokaznými houbami. Náklady na odstranění této havárie budou v částce 

statisíc Kč. 

          RM vzala na vědomí informaci ředitele KD p. J. Polívky o důvodech výpovědi 

stávajícím nájemcům restaurace v KD. RM si vyhradila právo, být průběžně 

informována o výběru nového nájemce. Současně se předpokládá zvýšení dosavadního 

nájemného. 

 V návaznosti na besedu k 99. výročí vzniku muzea, se RM znovu zabývala jeho 

financováním.Uložila řediteli p. J. Špačkovi, aby peníze vynakládané na provoz se 

omezily pouze na činnost související s našim městem a proto je nutno činnost mimo 

katastr města utlumit. RM stanovila též pro Městské muzeum limit mzdových 

prostředků ocelkové výši 1,332.300,- Kč a odvody ve výši 466.300,- Kč. 

 Dne 26. zasedalo ZM, které vedle majetkoprávních záležitostí, řešilo za 

přítomnosti ředitele Okresního ředitelství policie ČR Praha východ, p. plk. JUDr. 

Štěpánka, program prevence kriminality. Součástí tohoto programu je kamerový 

monitorovací systém, který by byl pořízen s finanční podporou  ministerstva vnitra. 

Zastupitelé města souhlasili se zapojením města do dlouhodobého komplexního 

součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni. 

           Dalším bodem byla změna podmínek přidělování bytů v domě s pečovatelskou 

službou (DPS). V dodatku se požaduje kromě již dříve přijatých kritérií, týkajících se 

zdravotního stavu a sociální situace žadatele, složení částky 50 tis. Kč, která bude 

použita na znovu vybavení DPS a k dalším sociálním účelům. Pokud žadatel uvolní 

obecní byt, od vkladu požadované částky se upouští. Tato podmínka má diskriminační 

charakter. Dům byl rekonstruován ze státních prostředků a není tedy důvod 

zvýhodňovat občany, kteří již tak využívají výhody levných obecních bytů, na jejichž 

údržbu doplácejí z daní všichni občané. 

 

B Ř E Z E N . 
 

 Začátkem měsíce se teploty pohybovaly okolo 10°C, v noci byly mrazíky. Bylo 

deštivo a větrno. Od 11. stouply teploty přes den až na 17°C, rozkvetl zlatý déšť a 

odlétly vrány.  



 5 

V druhé polovině měsíce bylo hodně deštivo, teploty se pohybovaly okolo 10°C. 

Koncem měsíce se opět ochladilo na 5°C a 23. dokonce poletovaly ještě vločky sněhu. 

 V sobotu dne 2. v ranních hodinách 3 podnapilí mladíci, vracející se z diskotéky 

v „Mordu“, zničili kříž, stojící při cestě k Labi u ohradní zdi katolického kostela. Kříž 

zde byl postaven již v roce 1733 a stál ve stínu lípy, vysazené zde roku1836. Původní 

dřevěný misionářský kříž, byl pro sešlost v polovině 19. století nahrazen kamenným 

sloupem, osazeným nahoře litinovým křížem. Poslední oprava byla provedena v roce 

1938. 

 Po ročním nuceném vystěhování se Gymnázium vrátilo do budovy v ul. J. A. 

Komenského, ve které, v rámci celkové rekonstrukce a zateplení, bylo přistavěno 2. 

patro. V rámci dlouhodobé nájemní smlouvy s městem, má Gymnázium pronajato celé 

druhé patro (10 tříd) a k tomu  4 třídy a jeden kabinet v 1.patře. Tělocvična, jídelna a 

šatny jsou společné. Pro výuku žáků ZŠ umožní Gymnázium využívat chemické 

laboratoře (2 hod. měsíčně). 

 V Masarykově ul. č.p. 780 byla v úterý 5. otevřena specialisovaná prodejna 

„Barvy laky – malířské potřeby„. Prodejna je smluvním partnerem fy TEBAS. 

Odpovědnou vedoucí je pí Kunstová. 

V pátek 15. došlo okolo 21,30 hod. k výtržnosti v restauraci „Asia“ (v KD). 24- 

letý muž z Milovic fyzicky napadl o rok mladšího muže z Brandýsa n/Labem. 

Napadenému způsobil otřes mozku a současně rozbíjel vnitřní zařízení restaurace. 

Incident se stal v průběhu diskotéky a na místě zasahovali policisté z OOP Čelákovice, 

posílení o policisty hlídkové služby. Zraněný napadený muž byl odvezen rychlou 

záchranou službou. Těsně před koncem diskotéky vtrhlo do sálu několik mladíků, kteří 

napadli Jindřicha Polívku, syna ředitele KD a způsobili mu několik lehčích zranění. 

Ohlasy tohoto incidentu se objevily na stránkách ZMČ. 

Na zasedání RM dne 13.  se jako první projednávala informace správce portfolia 

cenných papírů p. Valy. Kromě zástupců rady  byli přítomni i členové ZM: MUDr. 

Špičanová, MUDr. Kadeřábková, PhDr. Klingora, Ing. Adámek, pí Bartošová, p. Hron 

– všichni členové kontrolního výboru a někteří členové finančního výboru (p. Hladík, p. 

Drahovzal, pí Trmalová). O závěrech z tohoto jednání však není v usnesení žádná 

zmínka. V zápise je jen uvedeno, že do nákupu cenných papírů (podílových listů) bylo 

disponováno 4 mil. Kč. V ZMČ v rubrice zprávy z radnice za duben  t.r. konstatuje p. 

starosta Ing. J. Šalda, že nikdo z přítomných členů samosprávných orgánů města 

nenavrhl, aby město od uložení části finančních prostředků do cenných papírů 

odstoupilo. 

V dalším bodu byl probírán stav budování technické infrastruktury v sídlištních 

lokalitách: Třebízského II.‚ V Nedaninách, Pod Přerovskou cestou I. Problémy se 

vyskytly při projednávání budování kanalizace  v  Sedlčánkách a Císařské Kuchyni. 

Z finančních důvodů část občanů se nechce připojit. Investice se celkem pohybuje okolo 

30 mil.Kč. V rámci stavby byly vykáceny stromy na severní straně silnice vedoucí ze 

Sedlčánek do Čelákovic. 

          Radě města byla podána informace o  postupu prací na domě č.p. 109 a o studii 

na rozšíření hřbitova. Bylo také odsouhlaseno pořadí rekonstrukce komunikací: 

1. část ulice Ruské a ulicePřístavní 

2. ulice Jungmanova III 

3. ulice Petra Bezruče a Hany Kvapilové. 

         Rada odsouhlasila zvýšení finanční  popodpory   sportovním subjektům, včetně 

organizace  JUNÁK. Jednalo se celkem o 220 tis. Kč, které byly doporučeny ke 

schválení ZM. 

          Byl schválen zápis do kroniky za rok 2000. 
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          Po zesnulé pí. Jitce Pavličové  byl navržen za člena  Zastupitelstva města p. 

Ludvík Hron. 

 K platové problematice zaměstnanců města nebylo přijato žádné usnesení. 

Problém spočívá v poměrně vysokém (cca 11%) zvýšení základních platů a na to 

navazujících odvodů. V případě našeho města se jedná o navýšení více jak 1,5 mil. Kč. 

 Ke konci jednání se dostavili zástupci SDH p. Fridrich a p. Hanzl se žádostí o 

pořízení nového doprovodného vozidla, protože rekonstrukce stávajícího vozidla  zn. 

AVIA, by si vyžádala náklady cca 500 tis. Kč. K tomuto bodu bylo vyžádáno 

stanovisko profesionálního hasičského pracovníka    

 Již na následující zasedání  rady dne 27. se dostavil p. pplk. Vrzal a v zásadě 

podpořil řešení navržené místním SDH, tj. nákup nového vozu zn. Ford Transit. Žádný 

závěr však nebyl učiněn.  V souvislostí s reformou veřejné správy upozornil p. pplk. 

Vrzal na nutnost vytvoření krizového štábu města. 

          Než však rada toho dne zahájila jednání uskutečnila, za účasti 5ti zastupitelů, 

okružní jízdu městem, aby zhlédla lokality na kterých probíhá v současné době 

výstavba: Třebízského, Jiřina, V Nedaninách. Na úvod vlastního zasedání jednala rada 

s předsedou klubu vodáků p. Fantou, o budoucím komerčním využití objektu, který je 

umístěn na městském pozemku. S dosavadním komerčním využitím je město 

nespokojeno,protože při pořádání diskoték zde dochází k rušení nočního 

klidu,provázené často vandalismem podnapilých  návštěvníků. Zástupce vodáků  byl 

upozorněn, že v nové nájemní smlouvě budou  uplatněny „vyvazující podmínky“ pro 

případ, že komerční využití objektu bude  provázeno rušením nočního klidu. 

RM rozhodla zavést v KD pro důchodce starší 50ti let slevy na vstupném vyšším než 50 

Kč. 

          S platností od 1.března  schválila RM platy ředitelů příspěvkových organizací 

města. 

          Ředitel TS navrhl zrušit v objektu TS prodej  propan-butanu, protože tato služba 

je ve městě zajišťována na několika dalších místech. 

         RM se rovněž zabývala otázkou poničeného křížku u kostela. Protože ten se 

nachází na městském pozemku, je dle stanoviska p. vikáře Scheucha v majetku města. 

Jeho opravu zajišťuje proto odbor školství a  kultury MěÚ. Proti vandalům, kteří jsou 

známi, povede město žalobu. V této souvislosti byla podána informace, že se někdo 

pokoušel odcizit křížek na cestě mezi Jiřinou a Sedlčánkami. Byl však vyrušen pí 

Janouškovou, která neprodleně informovala MěÚ. Na křížku byly patrny stopy po 

poškození. Křížek u nádraží je preventivně již delší dobu zakryt bedněním.  

 

D U B E N . 
 

 Začátkem měsíce se odpolední teploty pohybovaly mezi 11 až 15°C, v noci bylo 

pod nulou. Bylo polojasno až oblačno. Postupně se ochlazovalo na 5 - 10°C. V druhé 

polovině měsíce bylo oblačno s občasným deštěm a teploty v rozmezí 10 - 18°C. 

 Vzhled historické části našeho města, který v období budování socialismu, 

v důsledku vyvlastnění všech živností očividně chátral, se postupně vrací do původní 

podoby. V úterý dne 2. byla v Masarykově ul. slavnostně otevřena další nová prodejna -

Parfumerie, drogerie, barvy-laky – s názvem MARTINA. Slavnostního otevření se 

zúčastnil, vedle jiných hostů i p. starosta Ing. J. Šalda. Majitelkou je pí Bebrová. Týž 

den byl v 17°° hod. pro hosty a zaměstnance,     slavnostně  otevřen supermarket  

ALBERT. Pro občany se otevřel následující den v 9°° hod. Prodejna se nachází  

v rekonstruovaných a zvětšených prostorách bývalé prodejny „Jaro“ (proti  

OBECNÍMU DOMU). Obchod je otevřen i v neděli a těší se velkému zájmu občanů, 
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přesto že ve městě je ještě  supermarket  PENNY, který má nižší ceny, ale omezenější 

sortiment a leží na okraji města. Patro nad prodejnou ALBERT, kde býval původně 

bufet a kavárna, patří jinému majiteli a je využíván k jiným účelům. 

 V pondělí 8. se po přestavbě znovu otevřela pobočka  České spořitelny. V rámci 

rekonstrukce byly odstraněny vnitřní přepážky, aby vznikl bližší kontakt se zákazníkem 

a tím se docílilo zkvalitnění služeb. 

 Na místě bývalého Tržan grilu  v ul. Sedláčkově, byla  ve čtvrtek 11. otevřena 

herna a bar BARACUDA, s kapacitou 55 míst. 

 Začátkem měsíce bylo zahájeno prodloužení zpevnění komunikace v ulici 

Jungmanova od křižovatky ul. Třebízského – Zárubova až po východní zeď hřbitova. 

Ve čtvrtek 11. uspořádala ZUŠ Jana Zacha  v Městském muzeu koncert mladých 

klavíristů. Na závěr měsíce, dne 30., uspořádal komorní orchestr Jana Zacha koncert 

vážné hudby v KD. 

Již tradičně zorganizoval MDDM v předvečer 1. máje lampionový průvod a od 

17,30 hod.  pálení čarodějnic u táboráku na Městském stadionu. 

Sbírky našeho muzea obohatil nález 900 až 1000 let starého monoxylu (lodě z 1 

kusu dřeva), na břehu Jizery u Sojovic.Vyplavila ho jarní voda a pracovníci našeho 

muzea ho dne 25. vyzdvihli. Před uložením do sbírek musí loď prodělat náročnou 

konzervační proceduru.  

 V sobotu 13. zemřel bývalý člen RM p. Josef Hanžlík. Jako syn živnostníka  

musel vojenskou službu odsloužit u PTP (pomocné technické prapory). V mládí se 

aktivně věnoval sportu. Většině  občanů našeho města byl znám jako vedoucí prodejny 

„Masna“. Po revoluci byl předsedou místní privatizační komise.V letech 1994 až 98 byl 

za ODS členem RM, kde využíval dobrou znalost místních  poměrů a lidí, se kterými se 

při svém povolání denně stýkal.  

          Nedorozumění mezi ředitelem KD a nájemcem restaurace ASIA vedlo nakonec 

k výpovědi nájemce restaurace k 31.5. 

          RM zasedala ve čtvrtek 4. a zaujala kladné stanovisko k vybudování 

sedmipatrového domu v ulici Volmanově. Současně byl projednán i nástin budoucí 

možné zástavby  této lokality až k Čelákovickému potoku. 

          Dalším bodem jednání byl dům č.p. 53 v Záluží, který v restitučním sporu získala 

zpět rodina Límanova (bývalí majitelé tamější cihelny). Právní zástupce restituentů 

navrhl městu možnost odkoupení objektu za odhadní cenu na základě ekonomické 

výtěžnosti. 

 Zasedání RM ve středu 24. doporučilo městskému zastupitelstvu ke schválení 

závěrečný účet města za rok 2001. Dále souhlasilo s vybudováním vzorového domku 

firmou ISA Praha v obytné zóně Třebízského III. 

RM nemá námitky proti  zřízení truhlářské dílny panem Holzmanem v ul. Pražská č.p. 

509. 

 

K V Ě T E N  . 
 

 Začátkem měsíce bylo polojasno s teplotami mezi 18 - 25°C. Od  poloviny 

měsíce bylo většinou pod mrakem a teploty byly v rozmezí mezi 15 až 22°C. Závěr 

měsíce se vyznačoval proměnlivým počasím s deštěm a noční bouřkou.Teploty se 

pohybovaly od 17 do 21°C. 

 V úterý dne 7. uspořádali zastupitelé města, u pomníku padlých na  náměstí 

vzpomínkovou  oslavu u příležitosti 47. výročí konce 2. světové války. Účast ze strany 

občanů byla mizivá, byl pracovní den. Přítomno bylo asi 10 důchodců a příslušní 

pracovníci MěÚ. Každá místní škola byla zastoupena jednou  třídou. Během proslovu p. 
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starosty upadá jeden žák do bezvědomí a pádem  na dlažbu se udeřil  do hlavy. Přítomní 

učitelé a pracovníci MěÚ mu poskytly první pomoc a během 10ti minut přijíždí sanitka 

rychlé záchranné služby. Mezitím ukončil p. starosta Ing. J. Šalda svůj projev a pokládá 

k pomníku kytici. Následují ho zástupci odbojářů. Na závěr zazpívali žáci z Kamenky 

státní hymnu. 

 Ve dnech 13. až 20. ožil náš Městský stadion  „Dětskými olympijskými hrami“. 

V organizaci akce se v pravidelných intervalech střídají  polabská města – Čelákovice, 

Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav a Neratovice. Zahájení akce se vedle starostů 

jmenovaných měst zúčastnili  olympionici: Dana Zátopková, Rudolf  Kraj a Petr 

Kment. Z 10ti startujících škol se z našeho města umístila na 6. místě ZŠ Kostelní,na 7. 

ZŠ J. A. Komenského a na 9. Gymnázium. Podrobné zpravodajství včetně výsledků viz 

příl.č.  68/9. 

 Od pondělí 6. až do 10. června probíhala rekonstrukce vozovek v ul.Petra 

Bezruče a Hany Kvapilové. 

 Ve čtvrtek 16. uspořádala  ZUŠ Jana Zacha v Kulturním domě představení            

„Fanfáry pro obyčejného člověka“. 

 V úvodu zasedání ZM, které se konalo dne 14., složil slib nový člen ZM p. 

Ludvík Hron (KSČM), ten nahradil zesnulou pí Jitku  Pavličovou. 

          V dalším jednání byl bez výhrad schválen závěrečný účet města za rok 2001. 

Podrobnosti jsou uvedeny v zápise za rok 2001, kapitola hospodaření. V úředním zápise 

z tohoto jednání bod 4, který se týkal této problematiky, je dotaz p. Igla, zda členové 

zastupitelstva platí za používání městské chaty, označen přívlastkem „poťouchlý“. Na 

tuto nepatřičnou formulaci reaguje komentář regionálního týdeníku TOK č.21/2002. Viz 

příloha č. 69/9. 

          Pro příští volební období schválili  zastupitelé opět 21  členů samosprávy. 

Byl schválen návrh poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (2.1 mil. Kč) a ze 

Státního fondu rozvoje bydlení (10 mil. Kč). Podrobnosti viz. příloha č. 70/9 - usnesení 

ZM č.31. 

Odsouhlaseny  byly  rovněž finanční příspěvky sportovním subjektům včetně    

organizace Junák  a dětských aktivit v Sedlčánkách .Viz příloha č.  71/9. 

Bez připomínek vzalo zastupitelstvo na vědomí koncept I. Změny územního 

plánu města. Jedná se celkem o 36 navržených změn, ovlivněných především rozvojem 

individuální bytové výstavby. Změny jsou uveden v příloze č. 72/9. 

V restitučním jednání s rodinou Límanových o dům č.p. 53 v Záluží, se město 

dohodlo s nabyvatelem o odkoupení objektu do vlastnictví města. Odhadnutá cena nemá 

překročit 880 tis. Kč. 

Ve středu 15. zasedala RM a vzala na vědomí urbanistickou studii budoucí 

výstavby obytné zóny v lokalitě „V Rybničkách“ tj.  pokračování ul. Volmanovy 

směrem k Čelákovickému potoku (ul. S. K. Neumanna). 

          Na tomto zasedání předložil p. starosta Ing. J. Šalda návrh na pojmenování ulic 

v nově budované obytné zóně „V Nedaninách“. Má se jednat o místní osobnosti: p. 

Stabenowa, p. Kaplánka, p. Zachara, a p. Krutského. V zápise z následné schůze ze dne 

29.5. je uvedeno, že p. starosta informoval, že k navrženým názvům ulic měl určité 

připomínky ředitel Městského muzea (měl údajně několik desítek jiných jmen). Starosta 

však nepožaduje na řediteli muzea nic jiného, než aby k navrženým osobám napsal 

krátkou charakteristiku.To svědčí o tom, že ti, kteří tyto osobnosti navrhovali  se 

předem s jejich  životopisy ani neseznámili. Tak by mezi jmenovanými nemohl být 

např. p. Stabenow, pražský Němec, který Čelákovice nikdy nenavštívil a továrna s jeho 

jménem byla do Čelákovic přenesena z Prahy až po jeho smrti. Po kronikářově 

připomínce byl pak název změněn na „U Stabenovky“. Ulice vedoucí k dnešním. 
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„Kovohutím a. s.“ dostala po válce název  „Křižíkova“, protože v roce 1938 přešla 

zdejší továrna, výměnou za podnik v Podmoklech, do majetku fy. Křižík Chaudoir a.s. 

          RM byla informována, že objekt  zdravotního střediska nebyl doporučen na 

bezplatný převod do majetku města. Důvody nejsou uvedeny. 

 Koncem měsíce začala předvolební agitace kandidátů pro parlamentní volby. 

Představitelé jednotlivých volebních stran se představovali na shromážděních v KD, 

nebo  na náměstí před Obecním domem. Účast občanů na těchto akcích byla převážně 

slabá. 

 

Č E R V E N . 
 

Začátkem měsíce bylo poměrně teplé počasí s přeháňkami. Teploty se 

pohybovaly mezi 21 až 25°C. Uprostřed měsíce  bylo proměnlivé počasí, provázené 

přeháňkami s teplotami kolem 20°C. Ve druhé polovině měsíce se oteplilo až na 34°C. 

V pátek 21. se vyskytla bouřka provázená silným větrem. Koncem měsíce se mírně 

ochladilo, bylo polojasno s teplotami kolem 20°C. 

Obec baráčníků konala v sobotu 1. v KD oslavy  100 let trvání I. Župy. 

Dne 23. uplynulo 60 let od tragické smrti gen. mjr. Aloise Vašátky, velitele 312 

stíhací perutě RAF. Rušné předvolební období, toto výročí téměř zastínilo, jen 

v červencovém čísle Zpravodaje města Čelákovic byla uveřejněna krátká vzpomínka 

s portrétem. 

V pondělí 24. umírá v Poděbradech farář zdejšího Husova sboru církve 

československé husitské ThDr.  Luděk Beneš. V našem městě sloužil 10 let. Jeho 

zálibou byla historie a ve svých kázáních často uplatnil některé kapitoly z dějin našeho 

státu. Zúčastňoval se také pravidelně vzpomínkových shromáždění pořádaných městem 

k významným státním výročím. Jako  Košický rodák byl zaníceným čechoslovakistou. 

Svůj postoj dával najevo tím, že na závěr vzpomínkových oslav obětem obou světových 

válek, zpíval vždy obě části československé hymny. 

V ulici Na Švihově č.p. 973 otevřel p. Jiří Kasík novou trafiku. Neměla však 

dlouhého trvání, protože byla na málo frekventovaném místě. 

V areálu relaxačního střediska pí Kuchtové Ve Skále, se v pátek 14. uskutečnila 

vernisáž prodejní výstavy keramiky. Vystavuje zde Keramický atelier AK z  Prahy 8 

(jedná se o keramickou školu). 

V pátek 14. a v sobotu 15. proběhly celostátní volby do poslanecké sněmovny 

parlamentu české republiky. V celostátním měřítku zvítězila ČSSD s 30,2% hlasů před 

ODS s 24,5% hlasů. Třetí skončila KSČM s 18,5 % hlasů a čtvrtá koalice získala jen 

14,3% hlasů. Největší přírůstek poslaneckých křesel  dosáhli komunisté (+17) a to na 

úkor všech ostatních stran, které vykázaly úbytek. Do sněmovny kandidovalo celkem 22 

stran . Mezi nimi bylo i Sdružení nezávislých založené starosty a dalšími zastupiteli 

měst a obcí. Z našeho města kandidovala za tuto stranu pí místostarostka Ing. Marie 

Pospíchalová . Do poslanecké sněmovny kandidovali z Čelákovic ještě: p. Květoslav 

Hladík, státní zaměstnanec (ČSSD) p. Mgr. Miloš Špringr, středoškolský pedagog 

(ODA) a p. Milan Tichý podnikatel (ODA). Volby se vyznačovaly velice nízkou účastí 

– pouze 58% a to mělo vliv i na zisk hlasů podle jednotlivých stran. Čím nižší volební 

účast, tím vyšší procentní zisk stran  s velkou stranickou disciplínou (např. KSČM). Pro 

srovnání: účast v roce 1996 byla 76,4% a v roce 1998 74,03%. V našem městě se volilo 

v 11 volebních okrscích.Účast voličů byla 59,9% z celkově zapsaných 8113 voličů. Na 

prvním místě skončila ODS 32,53% hlasů (ztráta proti roku 98  -6,38%). Druhá byla 

ČSSD s 27,53% hlasů (zisk proti roku 98  +1,33%). Třetí byla koalice  US-DU / KDU-

ČSL se 14,32% hlasů ( ztráta proti roku 98  -3,14%). Se 14,2% hlasů skončila na 
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čtvrtém místě KSČM (zisk proti roku 98  + 6,7%). Přehledná tabulka výsledků v našem 

městě je v příloze č. 73/9. 

Mimořádně v úterý 18. zasedalo ZM, protože bylo nutno schválit zástavní 

smlouvu na domy č.p 1273 a 1274 v ul. Prokopa Holého, aby město dostalo dotaci ve 

výši 1,761 mil. Kč od Státního fondu životního prostředí. Dotace je určena na dostavbu 

dotříďovací linky odpadů v TS. 

          Na tomto zasedání byla schválena i kupní smlouva na obytný dům č.p. 53 

v Záluží (8 byt jedn.) za 694 tis. Kč. Prodávající jsou: ½ pí Eva Vacková, bytem 

Vancouver Canada, 1/4 Prof..Dr.  Antonín Líman bytem Vancouver Canada a p. Ing. 

arch. Jan Líman , bytem Praha. 

 V závěru měsíce, dne 26. zasedala ještě RM. Na programu měla valnou hromadu  

městského podniku „Q-BYT“ s.r.o. a návrh postupu při případném prodeji 

samostatných vchodů jednotlivých bytových jednotek V Prokopě. 

Poměry v bytové politice města charakterizuje tento případ, dokumentovaný kuriózní 

formulací v usnesení RM č.10/2002 k bodu 2.a: RM souhlasí s nastěhováním p. 

Špringra do bytu č. 4 v č.p. 1271 v ul. Prokopa Holého a  současně ukládá Q Bytu s.r.o. 

podání žaloby na p. Špringra na vyklizení tohoto bytu z důvodu vlastnictví jiného bytu 

(pozn. V Olomouci). Dodatek: p.Špringr má nájemní smlouvu na  tento byt po dobu 

svého působení na místním Gymnáziu. Protože se dům s touto jednotkou rekonstruoval 

bylo p. Špringrovi poskytnuto náhradní ubytování v CMC. Po rekonstrukci se byt 

zvětšil na 111,8m² (4+1). RM – bytová komise – navrhuje poskytnout p. Mgr. 

Špringrovi po dobu jeho pedagogického působení v Čelákovicích, bytovou náhradu 

odpovídající dvoučlenné domácnosti. Dočasný souhlas s nastěhováním do původního 

bytu byl dán proto, aby do vyřešení celého případu neunikalo městu nájemné. S 

problematikou tohoto druhu se v kronikách před rokem 1948 nesetkáme. Do přidělování 

podnikových bytů město nezasahovalo a městské byty, snad kromě chudobince, 

v našem městě nebyly. 

 

Č E R V E N E C . 
 

Začátkem měsíce se dostavila nebývalá vedra s výskytem bouřek provázených 

větrnými smrštěmi. Největší vodní přívaly provázely bouřku ve čtvrtek 4., kdy voda 

z kanalizace zaplavila některé sklepní prostory a suterény. Teploty v tomto období 

dosahovaly až ke 33°C. Začátkem poslední třetiny měsíce se mírně ochladilo na 16 až 

20°C, bylo pod mrakem s občasnými přeháňkami. Závěrem měsíce se vyjasnilo a 

teploty dosahovaly až 30°C. 

Akci  Kulturní léto zahájilo v úterý dne 2. Městské muzeum výstavou 

výtvarných děl ze sbírek muzea. Na to navázala v neděli 7. akce Kulturního domu, 

V Sadech 17. listopadu, před KD, hrála k poslechu skupina Big Band J. Jíny. Na závěr 

měsíce zde v sobotu 27. hrála hudební skupina „Druhej dech“. 

Začátkem měsíce, po odjezdu skautů na stanový tábor v polesí Dolánka u 

Českého Brodu, jim neznámý pachatel rozbil propagační skříňku v dolní části náměstí. 

Opravu zajistilo město. 

V neděli 14. proběhl  První mezinárodní koupací den na Labi. Akce pořádaná 

společně s německými ekology, má prokázat, že stavbou čističek a dalších ekologických 

opatření, se Labe stává opět živou řekou, kam se opět vracejí lososi i raci. Od roku 1989 

kleslo znečištění Labe o 60 – 70%. Úlovky z řeky je možno opět konzumovat. 

Propagační materiál  je v příloze č. 74/9. 
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V tomto měsíci zahájilo provoz internetových stránek  občanské sdružení Jiřina 

s názvem Čelákovické forum. Jsou zde uváděna témata  z oblasti: bydlení dopravy, 

životního prostředí a sportu. 

V polovině měsíce byly zahájeny práce na zpevnění ulice Dobrovského. Použita 

zde bude zámková dlažba a práce budou ukončeny za 4 týdny. 

V úterý 2. zasedalo ZM, aby schválilo rozpočtové změny spojené s vícepracemi 

na stavbách školy v ulici J. A. Komenského a domu č.p. 109 v Sedláčkově ulici. Kromě 

toho bylo vyčleněno 100 tis. Kč na opravu poškozeného kříže u kostela (viz příl. č. 

70/9.). 

ZM schválilo také nové názvy ulic v obytné zóně V Nedaninách. Proti hlasoval 

p. Tichý, s tím, že na návrhu ulic by se měla větší měrou podílet veřejnost. Viz zápis za 

měsíc květen - příl. č. 70/9. 

Na závěr schválilo ZM zadání pro 1. změnu územního plánu. 

Koncem měsíce ve středu 24. zasedala RM, aby se zabývala zejména 

majetkoprávními záležitostmi. Město souhlasí, že je vlastníkem kříže u kostela 

Nanebevzetí Panny Marie (kulturní památka) vzhledem k tomu, že kříž stojí na 

pozemku města a vlastnictví kříže nebylo dříve historicky vymezeno. S tím souvisí i 

povinnost uhradit náklady na opravu. Viz  zápis ze zasedání ZM dne 2. t.m. 

Přítomní zastupitelé byli p. starostou informováni o nálezu  Ústavního soudu. 

Ten potvrzuje restituční nárok pí Dudové na objekt  čelákovické tvrze, ve které dnes 

sídlí Městské muzeum. Jednání  o způsobu restituce tohoto objektu je uvedeno v zápise 

za měsíc říjen. 

Na základě žádosti, podepsané téměř třemi stovkami občanů, se na pořad jednání 

dostala otázka  stavu příprav budování lávky přes Labe, jak uváděly volební programy 

některých stran. K tomu nebylo učiněno žádné rozhodnutí. Pro informaci je v příloze  

č. 75/9 uveden článek v týdeníku TOK z 31.7., týkající se této problematiky. 

Dalším bodem jednání byl pozemek pod  restaurací  Na Nové (ul. Rumunská), za 

který majitel restaurace několik let neplatil nájemné. Tento nedostatek byl vytýkán 

městu v auditu hospodaření za rok 1999 a týkal se pozemků dosud neoceněných a 

nezatříděných do majetku města na základě výpisů z katastrů nemovitostí. Viz zápis za 

rok 2001 oddíl  Hospodaření. Rada města doporučila prodej tohoto pozemku , o výměře 

48m², majiteli objektu za 500 Kč/m² (Σ 24.000 Kč). 

Rada města neměla námitek, aby p. Španlang a jeho sestra dočasně, do 31.8., 

umístili stanovou restauraci u cesty  k ČOV (na Malvíny). Stavební úřad totiž 

požadoval, ačkoliv se jedná o stan, tedy věc movitou, aby to bylo posuzováno jako 

stavba. 

Jako pátý bod se na pořad jednání dostala studie architektonického řešení 

náměstí. S podrobně vypracovanou studií seznámil Radu p. Ing. arch. Tichý. Tento 

návrh se pak objevil i ve volebních programech některých volebních stran při 

listopadových komunálních volbách. 

V různém se dostala na pořad problematika výstavby 6ti rodinných domků v ul. 

V. Kálika, kterou chtějí realizovat manželé Vandělíkovi. Záležitost bude předmětem 

hlubšího rozboru. Jedná se totiž o poměrně úzkou ulici, s problémy dopravními a 

odvodněním. 

 

S R P E N . 
 

         Začátkem měsíce bylo střídavě polojasno až oblačno s teplotami okolo 25°C. 

Dešťové přeháňky byly doprovázeny bouřkami.V polovině měsíce se dostavily 

vydatnější deště a teploty klesly na 20°C. Koncem měsíce teploty opět stouply až ke 
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27°C, bylo převážně polojasno kromě čtvrtka 22. kdy odpolední dešť provázela bouřka. 

 Počasí, charakterizované v Jižních a Západních Čechách vytrvalými srážkami, 

bylo příčinou povodní označovaných jako pětisetleté. Hladiny řek kulminovaly ve 

dnech 13.a 14. Rozsah je popsán v úvodní kapitole. Naše město povodeň neohrozila. 

Vysoká hladina Vltavy způsobila však na soutoku s Labem v Mělníce zpětné vzdutí 

Labe až ke Kostelci n/Labem a způsobila zaplavení části Neratovic a zejména tamějšího 

podniku  Spolana. V důsledku toho došlo v tomto podniku ve dnech 15. a 23. k úniku 

chloru a Spolana Neratovice vyhlásila III. stupeň chemického ohrožení. Protože vál v té 

době vítr od severozápadu, šířil se mrak plynu směrem na Kostelec n/Labem a Brandýs 

n/Labem, tam byl chlor také cítit. Dne 23. mezi 21. a 22. hodinou projíždí našim 

městem hasičské auto a z reproduktorů hlásí  chemický poplach III. stupně únik chloru. 

Vyzývá občany zavřít okna, dveře, nevětrat, nechodit ven a připravit se na případnou 

evakuaci. Televize vysílá mimořádné zprávy. Ráno byl ve  Spolaně Neratovice, po 

návštěvě min. vnitra Grosse, poplach změněn na II. stupeň. Chlor již neunikal mimo 

prostor závodu. V této továrně je ještě zakonservovaný, ale dosud neasanovaný provoz, 

kde se dodnes vyskytují velice nebezpečné dioxiny. Jejich případný únik hrozil 

zamořením velkého prostoru v povodí Labe. 

 Na jednání RM byla podána informace o humanitární pomoci, kterou 

organizovala Církev bratrská. Zastupitelé pak z rozpočtu města uvolnili z humanitárního 

fondu částku 40.000 Kč, která byla  určena na pomoc silně postiženému městu Kralupy 

n/Vltavou. K této sumě  bylo přídáno více jak 12.000 Kč, které pocházely ze sbírky, 

která probíhala v budově MěÚ. 

 Ve středu 28. informuje p. starosta RM, že město organizuje v sobotu 31. pomoc 

obci Tuháň a vyzývá obyvatele k účasti. Povodňové události urychlily také dopracování 

evakuačních plánů a současně bylo jednáno v této souvislosti s dopravci. 

 Na pořad jednání Rady se také dostala otázka oživení průmyslové zóny „Jih“. 

Na jednání se dostavil p Jiří Horáček, ředitel společnosti Strojírny Čelákovice s.r.o., 

který zde hodlá vystavět nový provoz. Protože většina původních zájemců od svého 

záměru odstoupila, bylo navrženo, aby výstavbu potřebné infrastruktury zajišťovalo 

město. 

 Na základě stížnosti občanů na údržbu zeleně v ul. Stankovského, rozhodla RM        

o odstranění pásu růží,  jejichž údržbě se občané nevěnují a provedení takové parkové 

úpravy, aby se sekání trávy zjednodušilo. 

Přes všechny tragické události, způsobené katastrofálními povodněmi, kulturní 

život v našem městě probíhal v neztenčeném rozsahu. V neděli 11. uskutečnil lázeňský 

orchestr  z Poděbrad před KD promenádní koncert. V neděli 25. zde vystoupila hudební 

skupina  „Fobos“. 

V sobotu 24. uspořádalo Městské muzeum vernisáž z díla místního rodáka, akad. 

malíře Jiřího Hanžlíka. Jeho životopis a uměleckou kariéru nastínil v úvodním proslovu 

ředitel naší ZUŠ p. Bohumír Hanžlík. Znění projevu je v příloze č. 76/9. 

V 33. čísle Polabského týdeníku TOK (14.8.) vychází od Vladimíra Loydy 

vzpomínka na historika Čelákovic p. Emanuela Vlasáka  *13.8. 1891 - +5.9.1975. Pana 

Emanuela Vlasáka jsem poznal osobně, když jsem v padesátých letech minulého století 

projevil zájem o práci v muzejním kroužku. Koncem padesátých let začal vydávat plody 

svého dlouholetého studia v archivech v práci „Z dějin města Čelákovic“, která 

vycházela od srpna 1958 na pokračování v podnikovém časopise TOS. Na jeho žádost 

jsem tuto práci dokončil  kapitolami z 20. století, které končí německou okupací v roce 

1939. Tehdy jsme již žili v době, kdy se předělávaly dějiny a to co bylo v kronice města 

zachyceno do r. 1947 již komunistickým reformátorům nevyhovovalo. Článek v TOKu 

viz příloha č 77/9. 
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          Dne 21. se v zasedací místnosti Technických služeb  uskutečnilo veřejné 

projednávání konceptu  Územního plánu města Čelákovic.  

Koncem měsíce proběhla úspěšná kolaudace posledního sektoru hlavní budovy 

Základní školy J. A. Komenského. Zbývá dokončit rekonstrukci tělocvičen a stavbu  

plaveckého bazénu. 

 

Z Á Ř Í . 

 
        Začátek měsíce byl poznamenán deštěm a noční bouřkou provázenou průtrží 

mračen. Později bylo většinou polojasno až jasno. Teploty byly v rozmezí 15 - 24°C. V 

druhé polovině měsíce se ochladilo na 11 až 17°C při polojasné obloze. V posledním 

týdnu bylo převážně zataženo s občasnými přeháňkami a teplotami okolo 13°C. Silné 

deště v Krkonoších a v Jižních Čechách způsobily nové záplavy až do III. stupně 

povodňové aktivity. V našem městě se na Labi sice zvýšila hladina, ale již v pondělí 

2.10. začala klesat. 

 Byly zahájeny práce na vybudování kanalizace v městských částech Sedlčánky  

a Císařská Kuchyň. 

 Nový nájemce restaurace v KD provedl zásadní změny nejen interiéru ale i 

kuchyně. Z původního interiéru v čínském stylu a čínské kuchyně byl interiér upraven 

ve stylu řeckém včetně řeckých specialit na jídelníčku. Restaurace nese název 

„TAVERNA ATHENY“. Před restaurací byl upraven prostor na posezení v parkovém 

prostředí. 

 Zrušení 5. Mateřské školy v ul. J.A. Komenského umožnilo do uvolněných 

prostor v přízemí přemístit Zvláštní školu. Provizorní dřevěná budova TESCO. 

nacházející se v jižní části náměstí, kde škola dosud sídlila, byla následně 

demolována.V prvním patře bývalé školky má nové klubovny MDDM a provozuje zde 

činnost i Fitness centrum. 

 Ve dnech 13. až 19 připravil svaz chovatelů, v areálu děkanství, každoroční 

okresní výstavu zvířat. 

 Zářijový kulturní život oživil v KD koncert pražského hudebního tělesa 

„Harmonia Mozartiána Pragensis“. Jako host zde spoluúčinkovala vynikající 

klavíristka naší ZUŠ Viktorie Kraf. 

 Do 11. probíhala sbírka na pomoc lidem postiženým povodní. K tomu datu bylo 

v kasičce na Městském úřadě vybráno celkem  63.182,- Kč. Na účet města přišlo  

37.700,- Kč. Celkový výnos sbírky tedy byl 100.882,- Kč. 

 Ve středu 11. zasedala RM a souhlasila s postavením kolonie 7. rodinných 

domků v ulici V. Kálika. Lokalita má být oplocena. Dalším bodem byla informace o 

nakládání s finančními prostředky 36ti stavebníků  v lokalitě „Pod Přerovskou cestou“. 

Správce portfolia navrhuje městu zakoupit za 2 mil. Kč akcie ČEZ. Tento krok se 

ukázal jako riskantní. V době, kdy píši tento zápis, správce finančních prostředků města, 

fa J.aT. Sekuritas změnila vlastníka společnosti a městu hrozila ztráta majetku. Proto 

dne 19. 2. 2003 ZM rozhodlo o neprodleném převedení vkladů na zvláštní účet města 

(viz zápis ZM č.3 z 19. 2. 2003). 

 Velké škody, způsobené povodněmi, měly za následek, že Ministerstvo pro 

místní rozvoj zrušilo všechny dosud nevyřízené dotace na infrastrukturu, kromě obcí a 

oblastí postižených povodněmi. V našem městě to postihlo výstavbu sídliště 

V Nedaninách. 

 Ve čtvrtek 12. zasedalo ZM,  aby se zabývalo otázkou výstavby nové plavební 

komory, která má být součástí Labské vodní cesty, projektované v rámci evropských 

dohod. Proti již dříve přednesenému návrhu se má v nové variantě komora nacházet na 
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levém břehu, mezi železničním mostem a zdymadly. Objekt nové plavební komory by 

se tak posunul k původnímu řečišti Labe před stavbou zdymadla. Návrh nebyl tentokrát 

přijat, když pro něj hlasovalo 9 z 15ti přítomných členů ZM (6 členů bylo omluveno). 

Bylo však dohodnuto, že v jednání bude po důkladnějším prostudování pokračováno. 

Podnik Vodní cesty s dalšími pracemi posečká 1 měsíc. 

 Město Čelákovice obdrželo petici občanů ve věci realizace lávky přes Labe. K 

této otázce se pak na zasedání rozproudila emotivní diskuse mezi občany a zastupiteli. 

Výstavba lávky byla ve volebních programech některých stran (koalice ODA-US), ale 

kromě vyjádření sdružení nezávislých, nepodala žádná strana návrh na stavbu lávky. 

Diskuse byla uzavřena bez přijetí stanoviska. S výstavbou lávek se počítalo i 

v územním plánu. 

 Koncem srpna a koncem září se v našem městě uskutečnila mezinárodní setkání. 

V srpnu to byla konference žen Evropy, pořádaná Ekumenickou radou církví. Akce se 

uskutečnila v objektu CMC. Doprovodné programy se odehrávaly v KD a Husově sboru 

Čs. církve husitské. Druhá akce proběhla koncem září, bez větší medializace. 

 Dne 21. proběhla v Městském muzeu vernisáž netradiční výstavy „JE TO 

SUPER“. Tématem výstavy byl život a vše, co k němu patří. O výstavě referoval 

týdeník TOK č. 38 – viz příloha. č. 78/9. 

 V den české státnosti, v sobotu 28., proběhlo slavnostní otevření nově 

postaveného domu  s pasáží „ U Diamantů“, v Sedláčkově ul. č.p. 109. Slavnostní akce 

se zúčastnily obě sestry Diamantovy. Proběhla autogramiáda nové knihy Věry 

Gissingové roz. Diamantové pod názvem: „ Nicholas Winton a zachráněná generace“. 

Věra Gissingová  se po únoru 1948 vrátila do Anglie, její sestra žije na Novém Zelandě 

(viz příloha č. 79/9). 

 

Ř Í J E N . 
 

Začátkem  měsíce bylo polojasno, s teplotami od 11 do 17°C. Občas se vyskytly 

přeháňky. V polovině měsíce bylo převážně pod mrakem s teplotami okolo 10°C. Závěr 

měsíce byl deštivý,ranní teploty klesaly k nule, odpolední mezi 10 až 16°C. Ve dnech 

27 a 28. se přes celou Evropu přehnala silná vichřice. Zasáhla i Čechy. Rychlost větru 

dosahovala až 140 km/hod. I náš okres zasáhl silný vítr,  v řadě krajů došlo k vývratům 

stromů, zatarasení silnic a železnic. Byla poškozena i řada domů a aut. V celé Evropě 

přišlo o život asi 30 lidí. 

Tento měsíc byl ve znamení blížících se komunálních voleb. V ZMČ byly 

zveřejněny volební okrsky  a volební programy stran, které v našem městě do 

zastupitelstva kandidují. Kromě tradičních politických stran: ODS; KDU-ČSL;  KSČM;      

a ČSSD; se uchází o přízeň voličů i 3 nová uskupení nezávislých kandidátů: 

Čelákovická změna  vedoucí kandidát p. Miroslav Leypold Iglo,  Sdružení nezávislých, 

vedoucí kandidátka Ing. Marie Pospíchalová - současná místostarostka a Sdružení 

nezávislých kandidátů PRO Č, vedoucí kandidát p. Ing. Bohumil Klicpera - současný 

tajemník MěÚ. 

          Volební programy jednotlivých stran a uskupení byly doručovány občanům do 

poštovních schránek. Koncem měsíce obdrželi voliči obálky s kandidátkami. Volební 

programy viz příl. č. 80/9. 

 Po tři roky probíhala rozsáhlá rekonstrukce Městské knihovny. Po jejím 

ukončení uspořádala  knihovna ve dnech 7. až 11. týden knihoven. V jeho rámci se na 

úvod dne 7. uskutečnila beseda s městským kronikářem na téma „Co v kronice nebylo“. 

Beseda byla hojně navštívena a přítomní občané se závěrem zúčastnili i vlastními 

příběhy a připomínkami k některým málo známým událostem. V pátek 11. se v rámci 
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dne otevřených dveří naskytla občanům možnost shlédnout nově upravené prostory, 

včetně rozšířeného dětského oddělení. To zabírá po rekonstrukci celé 1. patro. V rámci 

dne otevřených dveří probíhala v prostorách knihovny současně výstava uměleckých 

prací čtenářů, zahrnující obrazy, keramiku, rytí do kůry i dřeva, malování na sklo, tkaní 

vyšívání a háčkování. Některé práce byly knihovně darovány a slouží jako výzdoba. 

 Na Městském úřadě, na školách a při vernisáži výstavy „JE TO SUPER“ 

probíhaly sbírky na pomoc lidem postiženým povodněmi. Celkem bylo ve městě 

vybráno 247.524,- Kč. Největší částky směřovaly do Kralup n/Vltavou a obce Tuháň. 

Další podrobnosti viz příl. č. 81/9. 

 V den státního svátku 28. proběhla na náměstí, oslava spojená s položením 

kytice k pomníku padlých v obou světových válkách. K přítomným asi 25ti občanům, 

vesměs starších ročníků, promluvil p. starosta Ing. J. Šalda. Malá účast, zejména 

absence střední generace, je dokladem toho, jak dokonale se komunistům podařilo u 

dvou generací našich občanů vymazat historické vědomí a zejména období první 

republiky. Přitom se akce konala ve svátek a všichni občané byli vyzvání k účasti 

v říjnovém ZMČ. 

 Po celý měsíc probíhala v areálu Ve Skále výstava „Bylo- nebylo aneb průjezd 

časem I.“, kterou sestavil zdejší občan Josef  Pýcha. 

 Koncem měsíce byl uveden do provozu monitorovací kamerový systém pro 

potřeby policie ČR. Kamery jsou rozmístěny po městě, monitorovací pracoviště se 

nachází ve služebně Policie ČR v ul. Prokopa Holého. 

 Rada města zasedala během měsíce celkem 3x. Ve středu 2. byla na pořadu opět 

problematika restitučního sporu o objekt Tvrze. 

 Po nehodách v podniku Spolana Neratovice a.s. se snažilo několik obcí založit 

svazek měst a obcí, jakožto oponenta Spolany. Byl však vysloven názor, že řešení 

těchto vztahů vůči podniku je úkolem státních orgánů a orgánů kraje, vybavených 

příslušnými odborníky. Vytváření dalších organizačních článků je nadbytečné. Rada 

města schválila záměr společnosti Q-Byt Čelákovice s.r.o., vstoupit do nově 

zakládaného Stavebního a nájemního družstva „Diamant“. 

 Ve čtvrtek 3. se sešlo ZM na mimořádném zasedání. Vedle majetkoprávních 

záležitostí se na program jednání dostala, v návaznosti na předchozí jednání, restituce 

objektu „ Tvrze“. Někteří členové ZM chtěli tento případ medializovat, neboť v případu 

úspěchu restituentky, by došlo údajně k jejímu výraznému zvýhodnění. Při tom si 

neuvědomují, že původní majitelka byla po dobu 40ti let zbavena možnosti nakládat se 

svým majetkem, včetně možnosti jej pronajímat. 

 Rovněž v případu  zdravotního střediska, u kterého hrozí, že by mohlo být 

prodáno ke škodě občanů města, bylo požadováno problematiku medializovat. 

 Emotivní diskuse se rozhořela k situaci v podniku TOS Čelákovice a.s., na který 

byl vyhlášen konkurs. Protože však přednesené informace nebylo možno ověřit, nebyly 

učiněny žádné závěry.  

 Rada města se sešla opět 16. a jako první bod na pořadu byl restituční spor o 

objekt „Tvrze“. Tentokrát byla tomuto jednání přítomna restituentka pí Dudová se svým 

právním zástupcem p. JUDr. Oškrdalem. Město Čelákovice zastupoval JUDr. Římal a 

řed. Městského muzea p. Jar. Špaček. Paní Dudová sdělila, že je přístupna pronájmu 

objektu pro potřeby muzea a nevyloučila ani možnost případného prodeje. Protože obě 

strany jednají, byl p. JUDr. Římal vyzván, aby požádal soud o pozastavení soudního 

řízení. V případě prohry sporu musí město zaplatit zpětně nájemné za 3 roky. Současně 

probíhá i spor o pozemek, na kterém „Tvrz“ stojí. 
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 Přítomný ředitel Městského muzea p. J. Špaček požádal MR o zvýšení rozpočtu 

muzea o 202.000 Kč, protože k 1.3. vešlo v platnost navýšení mzdových tarifů. Po 

zpracování požadovaných podkladů bude tato záležitost projednána na zasedání MZ. 

          To se sešlo následující den 17., naposled v tomto období. Prvním bodem byla 

změna právní formy Mateřských škol. V návaznosti na nový zákon obdržely obě MŠ 

právní subjektivitu a změnily se z organizačních složek města v příspěvkové organizace. 

V souvislostí s touto změnou byla ve funkci ředitelky MŠ Rumunská potvrzena pí Eva 

Vlčková a MŠ Přístavní pí Jaroslava Dušková. 

          Rovněž byly odsouhlaseny poslední změny rozpočtu a architekt Marek Tichý 

podrobně vysvětlil studii nového řešení náměstí, která se pak stala i součástí volebního 

programu některých stran. 

          Po delší diskusi a za přítomnosti p. starosty Káraného, byla odsouhlasena 

levobřežní varianta  Labské vodní cesty na k.u. města Čelákovic. 

          Schváleno bylo poskytnutí účelové dotace ve výši 25.935,- Kč, na opravu střechy 

zdravotního střediska. 

 RM se sešla k poslednímu zasedání svého volebního období dne 30. Po 

projednání majetkoprávních záležitostí bylo zasedání přerušeno, aby se v obřadní síni 

shromáždili téměř všichni zastupitelé města, zvolení na léta 1998 až 2002, ke 

slavnostnímu ukončení činnosti. Potom členové RM pokračovali v započatém zasedání. 

          Byla podána informace o prodeji bytových domů v sídlišti V Prokopě. 

          V případě restituce objektu „Tvrze“, nabídne město pí Dudové nájemné ve výši 

400 Kč/m² s tím, že město zadá zpracování ocenění objektu, pro případné pozdější 

odkoupení. 

 Před ukončením své činnosti RM ještě schválila mimořádné odměny pro 

vedoucí pracovníky organizací, řízených městem a vedoucí odborů Městského úřadu. 

 Město před několika lety vybudovalo v sídlištní zástavbě několik hezkých a pro 

děti přitažlivých hřišť. Časem však na nich zanechal stopy vandalismus a zlodějství. 

(Náklady na hříště se tehdy pohybovaly okolo 100 tis. Kč). Protože občané 

upozorňovali na nebezpečí, které hrozí dětem na takto poničeném zařízení - nalomené 

trámy, trčící hřebíky apod., - byl zbytek vybavení odvezen do TS s tím, že po opravě 

bude na jaře vrácen zpět. 

 

 

L I S T O P A D . 
 

 Počátkem měsíce bylo deštivo a chladno. Během 1. dekády klesly teploty z 8 -  

12°C až k bodu mrazu. V druhé dekádě bylo mlhavo a pod mrakem s teplotami mezi 4 

až 10°C. Závěrem měsíce bylo stále mlhavo zamračeno s občasným deštěm. Teploty se 

pohybovaly okolo  7°C. 

 První dva dny v měsíci (Památka zesnulých) se konaly komunální volby. 

Hlasovat přišlo 3900 občanů ze  8174 zapsaných tj. 47,76%. Kandidovaly 4 politické 

strany a 3 občanská sdružení. Z voleb vyšlo vítězně sdružení nezávislých  kandidátů  

PRO Č. 

  

Pořadí stran podle získaných hlasů 

 

1 

 

 PRO Č 

 hlasů  

20.117  

mandátů 

6  

% platných hlasů 

26.35  

2 ODS 15.337   4     2 

3 Čelákovická změna 11.320   3     14.82        

4 Strana nezávislých   9.966    3    13.05         
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5     KSČM  8.474    2    11.65         

6  ČSSD  6.218    2        8.14         

7   KDU – ČSL  4.909    1       6.43          

 

Podrobné výsledky podle volebních obvodů jsou v příloze č. 82/9 . 

. 

 Ve zvoleném MZ zasedne ⅔ nových členů. Ze 7 členů, kteří pracovali již 

v minulém období, jsou 3 členy vítězné koalice. Tato výrazná personální změna 

v zastupitelstvu svědčí zřejmě o tom, že občané tentokrát chtěli opravdu změnu v lidech 

a řízení obce. A zřejmě byli ovlivněny i konkrétními a pro ně přitažlivými, volebními 

programy. U vítězného Sdružení nezávislých kandidátů PRO Č, to byla zejména snaha 

po trvalé průhlednosti a otevřenosti ve správě věcí veřejných. V neposlední řadě je to i 

snaha po vstřícné komunikaci s občany formou dialogu a průzkumu  stanoviska občanů 

k větším investičním akcím.  

 Dne 14. se konalo v KD ustavující zasedání Zastupitelstva města. Byl o něj 

nebývalý zájem, připravené židle v sále nestačily. U členů, vzešlých na základě 

výsledků voleb došlo ke dvěma změnám. Ještě před ustavujícím  zasedáním odstoupila 

MUDr. Melánie Skalická (ODA) a na její místo postoupil p. Miroslav Leypold Iglo 

(US-DEU). V zápětí po ustavující schůzi odstoupil p. JUDr. Jan Luhan (bez stranické 

příslušnosti) a nahradil jej p. Ing. Ludvík Adámek (KDU –ČSL). 

  

          Občanům se představilo zastupitelstvo v tomto konečném složení: 

 

 Čelákovická        MUDr. Špičanová Naděžda 

  změna               Mgr. Skalický Marek 

                          p. Leypold Iglo Miroslav 

___________________________________________ 

  Sdružení              MUDr. Ježek Svatopluk         

  nezávislých          pí Bukačová  Eva 

                             Mgr. Bodlák František 

___________________________________________ 

  ODS                  MUDr. Kadeřábková Hana 

                             PaedDr. Rýdlo Luboš 

                             Ing. Šalda Josef 

                             p. Pýcha Josef 

___________________________________________ 

  KDU-ČSL            Ing. Adámek Ludvík 

___________________________________________ 

  KSČM               p. Masár Julius 

                         p. Duník Vladimír 

___________________________________________ 

  PRO Č               Mgr. Bukač Miloš 

                          Ing. Rikl Aleš 

                          Ing. Klicpera Bohumil   

                          Ing. Stuchlík Pavel 

                          Ing. Tangl Stanislav 

                          p. Šíma Pavel 

___________________________________________ 

  ČSSD                Ing. Sekyra Miloš 

                           p. Hnízdo Bohuslav              
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Životopisy zvolených členů jsou uvedeny v příloze č. 83/9. 

 

Vítězná strana PRO Č již před zasedáním uzavřela koalici se Sdružením 

nezávislých, Čelákovickou změnou a ČSSD. Strany koalice rozsah a náplň vzájemné 

spolupráce vymezily v písemné dohodě, jejíž plné znění je uvedeno v příloze č. 84/9 

Koalice disponuje 14ti hlasy a má při hlasování dostatečnou většinu. 

Při projednávání pravidel volby navrhl Ing. B. Klicpera (PRO Č), aby volba 

starosty a místostarosty byla veřejná. To vyvolalo vzrušené reakce některých 

přítomných občanů a Ing. J. Šalda (ODS) podal oficiální protinávrh na volbu tajnou. Při 

následném hlasování byl návrh na veřejné hlasování schválen 14 ti hlasy. Proti hlasovali 

zástupci ODS a KSČM. Na funkci starosty byli navrženi 2 kandidáti: za koalici Ing. B. 

Klicpera a za ODS Ing. J. Šalda. Ve veřejné volbě byl novým starostou zvolen 14ti 

hlasy p. Ing. Bohumil Klicpera – dosavadní tajemník Městského úřadu. Proti hlasovali 

zástupci ODS a KSČM. 

Pro Ing. J. Šaldu hlasovali zástupci ODS, KSČM a také zástupce KDU-ČSL (JUDr. J. 

Luhan.). Výsledek volby poodhalil tichou spolupráci ODS s KSČM již v předchozích 

volebních obdobích, kdy komunisté se přiklonili k ODS proto, že protikandidát na 

starostu za KDU-ČSL p. Ing. V. Špaček tehdy spolupráci s komunisty odmítl pro 

neslučitelnost pravicové politiky s programem KSČM. Komunisté zasedali v té době i 

v MR s ostatními stranami a tak se v zastupitelstvu nemohla vytvořit programově 

vyhraněná opozice. 

Následující volba místostarosty proběhla hladce, když navržen byl pouze jeden kandidát 

Mgr. František Bodlák. Obdržel 16 hlasů, 2 proti a 3 se zdrželi. 

I volba rady města proběhla hladce díky dostatečné většině koaličních hlasů. Zástupci 

ODS a KDU-ČSL žádného kandidáta nenavrhli a kandidát KSČM obdržel pouze 4 

hlasy. 

Zvoleni byli: 

           MUDr. Svatopluk Ježek   Sdružení nezávislých          21 hlasů 

                      Ing. Miloš  Sekyra             bez pol.přísluš. (ČSSD)     20  - „ - 

           Mgr. Marek Skalický         Čelákovická změna           20  - „ - 

           Ing. Pavel Stuchlík             PRO Č                               16  - „ - 

           Ing. Stanislav Tangl           PRO Č                               14  - „ - 

 

Následně byl zvolen ještě předseda finančního výboru p. Ing. Aleš Rikl (PRO Č) a 

předseda kontrolního výboru  p. PaedDr. Luboš Rýdlo. Když na závěr přečetl předseda 

návrhové komise p. JUDr. J. Luhan návrh usnesení, doplnil ho oznámením, že rezignuje 

na funkci. 

 Tím, že RM se skládá pouze ze členů koalice, vytvořila se, po předchozích 2 

volebních obdobích, v zastupitelstvu opět opozice, tvořená zástupci ODS, KSČM a 

KDU-ČSL. V našem městě to znamená zásadní průlom do dosavadního způsobu řízení 

města. Předchozí RM, tvořené zástupci všech volebních stran, byla v podstatě 

přežíváním Národní fronty v nových podmínkách. Absence opozice poskytuje obvykle 

možnosti pro neprůhledná jednání,případně i korupci. 

 Nově zvolená RM zasedala dne 28. Vzala na vědomí změny ve složení ZM, 

které vznikly složením mandátů původně zvolených zástupců. S ohledem na to, že 

dosavadní ředitel ZŠ J. A. Komenského p. Mgr. František Bodlák byl zvolen 

místostarostou, schválila RM, že jeho práva a povinnosti přechází na PaedDr. Alenu 

Pejchalovou. Důležité opatření učinila RM převzetím výkonné pravomoci, svěřené 
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bytové komisi a vymínila si zejména pravomoci přidělování městských bytů a 

hospodaření s nimi s platností ode dne 29.11. Bylo to jedno z prvních opatření, 

sledujících eliminaci korupce v oblasti, která tomu nabízí nejvíce příležitosti. 

 Na přelomu 19. a 20. století bylo v našem městě košíkářství významnou 

živností. Na tuto tradici se snaží navázat MDDM pořádáním celodenních víkendových 

kursů pletení košíků pro mládež i dospělé. 

 Ve čtvrtek a pátek 14. a 15. proběhla ve městě další dobročinná akce na pomoc 

obyvatelům povodní postižené obci Tuháň. Mezi dary byl především nábytek a bytové 

doplňky. Akci řídila paní Libuše Šaldová. Za čtvrtek se nashromáždilo 5 nákladních aut 

darů a proto se pokračovalo i v pátek. 

 Ve dnech 15. a 16. se uskutečnil již 28. ročník memoriálu Rudolfa Vichery - 

Večerní běh městem. První den byl určen dětem, druhý den závodili muži a ženy. 

Startovalo celkem 330 závodníků všech věkových kategorií (232 dětí; 15 mládež; 6 žen 

a 77 mužů). V mužích do 49 let zvítězil Petr Klimeš, učitel tělesné výchovy v naší ZŠ 

Kostelní - Kamenka. 

 Koncem měsíce byla v Masarykově ul. č.p. 188 otevřena nová provozovna –

Vidora-kuře ze dvora. Sortiment tvoří především produkty z drůbeže. Odpovědná 

vedoucí pí Vyskočilová. 

 V sobotu dne 30. proběhlo na náměstí, mezi Obecním domem a Radnicí, tradiční 

adventní odpoledne spojené na závěr se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. 

Celé odpoledne bylo vyplněno bohatým programem s ukázkami starých řemesel a 

historického šermu. Prostor byl zaplněn stánky s vánočním zbožím a občerstvením. 

Koledy zazpíval pěvecký sbor ze žáků ZŠ a Gymnázia. Po krátkém proslovu pana 

starosty Ing. B. Klicpery a místostarosty p. Mgr. F. Bodláka, byl rozsvícen bohatě 

vyzdobený vánoční strom. Horní část náměstí byla účastníky zcela zaplněna. Odklon 

dopravy z náměstí zajišťovala policie. Počasí bylo sychravé, navečer poprchávalo (viz 

příl. č. 85/9). 

 

P R O S I N E C . 
 

 Počátkem 1. dekády klesal teploty ze 6°C až na -4°C. Bylo střídavě polojasno až 

pod mrakem. Závěrem dekády bylo jasno a teploty klesly až k -15°C. V druhé dekádě se 

mrazy postupně zmírnily k -2°C, bylo většinou pod mrakem. První sněhový poprašek se 

objevil až 16. Následující dopoledne přešlo mrholení ve sněhovou nadílku. Ve středu 

18. se na ulicích vytvořilo náledí, teploty se pohybovaly okolo nuly. V poslední dekádě 

se střídal mrznoucí dešť se sněhem. V pondělí 30. přišla obleva, která zvedla hladinu 

Čelákovického potoka, místy až do ½ hloubky  koryta. Večer však přišlo ochlazení a do 

rána napadl sníh. Teplota klesla k -3°C a následně pak během silvestrovské noci klesla 

až k -10°C. 

 V pátek 6. krátce po poledni došlo na křižovatce ul. Sokolovské s hlavní silnicí 

vedoucí do Brandýsa n/Labem k tragické autonehodě. Řidič osobního vozu, vyjíždějící 

na hlavní silnici, nedal přednost projíždějícímu nákladnímu automobilu.V osobním voze 

utrpěl  jeden spolujezdec zranění lehčí, druhý, 51 letý muž, utrpěl zranění tak těžké, že 

do dvou hodin po nehodě zemřel. 

 Vánoční kulturní program byl tento rok velice pestrý. Podílely se na něm 

Kulturní dům, Městské muzeum, Městská knihovna, a zejména ZUŠ Jana Zacha. Na 

tradičním vánočním koncertu města, v pátek dne 13. v KD účinkoval, spolu s komorním 

orchestrem Jana Zacha a jeho sólisty i pěvecký sbor Cantoria Praha. Koncert proběhl 

před vyprodaným hledištěm (400 posluchačů). Po skončení si diváci vynutili bouřlivými 

ovacemi několik přídavků. Ve dnech 15. a 17. proběhly 3 oblíbené vánoční koncerty 



 20 

komorního souboru Jana Zacha a sólistů v Městském muzeu, rovněž četně navštívené. 

S vlastní iniciativou přispěla do předvánoční kulturní aktivity i ZŠ Kostelní -Kamenka. 

V sobotu 14. uspořádala den otevřených dveří, spojený s kulturním programem, 

výstavou dětských prací, vánočním jarmarkem a ukázkou využití počítačové učebny. 

Úplný výčet vánočních akcí je uveden v příl. č. 86/9.  

 RM zasedala ve čtvrtek 5. Členové rady se nejprve seznamovali od 14. hod. se 

zaměstnanci Městského úřadu a následně Městské  knihovny a muzea a prohlédli si 

příslušná pracoviště. Vlastní jednání bylo zahájeno v 16,30 hod. Stěžejním bodem 

jednání bylo  jmenování členů komisí, návrh výborů, včetně osadního Sedlčánky a nové 

redakční rady ZMČ. Byli odvoláni členové stávající bytové komise, redakční rady a 

členové inventarizační komise Ing. Marie Pospíchalová a Ing. Bohumil Klicpera.. 

 

  

 

Nové složení komisí: 

 

Sociální:          MUDr. Hana Kadeřávková   - předsedkyně 

                       MUDr. Melánie Skalická 

p. Jaroslav Smolík 

            MUDr. Naděžda Špičanová 

                       MUDr. Jarmila Paděrová 

                       pí  Libuše Červenková   

                       sl.  Martina Duníková 

 

Bytová :           pí Jarmila Volfová 

                        pí Renata Daňková   

                        pí Vlasta Šmejkalová 

                        pí Ivana Kalibová 

                        Mgr. Miloš Špringr 

                        Ing.  Václav Kadleček 

                        Ing. Jindřich Fijala. 

 

Přestupková:   JUDr. Jiří Denk - předseda         

                        Mgr. Ivana Kašpárková 

                        JUDr. Jiří Červinka 

                        p. Vladimír Hladký             

  pí Iveta Kolářová 

 

Inventarizační: Ing. Karel Majer -předseda 

   Mgr. František Bodlák 

   pí Eva Arazimová 

 

Nově byla zřízena  komise pro rozvoj města  ve složení: 

                         Ing. Jiří Kořínek  - předseda 

    p. Pavel Šíma  - tajemník 

    Ing. arch. Marek Tichý 

    Ing. arch. Jiří Danda 

    p. Miroslav Leypold Iglo 

    Arch. Michael Vojtěchovský 

    Ing. Miloš Sekyra 
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    Ing. arch. Josef Zumr 

    Ing. Jiří Mikula 

    p. Ladislav Čermák 

    p. Antonín Procházka 

 

Současně bylo určeno, že rozhodnutí komise bude s předsedou spolupodepisovat 

tajemník. 

 

Nová redakční rada byla jmenována ve složení : 

    PhDr. Václav Tichý  - předseda (šéfredaktor) 

    pí Libuše Šaldová 

    pí Jana Marečková 

    Ing. Lada Hrochová 

    PhDr. Zdeňka Tichá 

    pí Dagmar Vitáčková – redaktorka 

    PhDr. Mirko Nosek 

    pí Marie Vávrová. 

 

 Zrušena byla přestupková komise pro odpady. Jednací řád  Rady města z roku 

2000 byl zrušen a nahrazen upraveným zněním. 

            Byl dán souhlas se zahájením výstavby ZTI v lokalitě Průmyslová zóna – jih. 

 Zasedání ZM dne 18. doplnilo nové komise ještě jmenováním nových členů 

výborů, jejichž ustavení vyplývá ze zákona o obcích.       

 Členy  finančního výboru byli schváleni: 

   

  Ing. Josef Šalda 

  Ing. Petr Schneider 

  pí Štěpánka Trmalová 

  Ing. Jiří Drahovzal 

  p. Květoslav Hladík 

  p. Jaroslav Smolík 

  Ing. Ludvík Adámek 

 

 Členy kontrolního výboru byli schváleni: 

  

  p. Josef Pýcha 

  p. Marcel Racek 

  p. Bohuslav Hnízdo 

  p. Tomáš Krejcar 

  pí Jana Bartošová 

  pí Marie Holá 

  pí Marie Adámková.. 

 

 ZM schválilo pověření místostarosty plněním úkolů v oblasti sociálních věcí a 

zdravotnictví, včetně řízení příslušných vedoucích odborů, k tomu  oblast školství, 

kultury, včetně řízení ředitelů KD, Městské knihovny a muzea, ZUŠ, MDDM a vedoucí 

odboru školství a kultury. Dále pak ještě oblast sportu, hospodaření s byty a nebytovými 

prostorami, bezpečností a dopravní obslužnosti. 
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ZM schválilo zřízení osadního výboru městské části Sedlčánky - Císařská Kuchyně. 

Orgán je pětičlenný a jeho předsedou byl zvolen p. František Jarolím. Dalšími členy 

jsou: p. Jan Kubeš 

        p. Ivan Mokrý 

        p. Pavel Šnajdr 

        pí Hana Větrovcová. 

 

          Po delší důkladné diskuzi byla schválena o 13% zvýšená cena vodného a 

stočného.Ta bude činit od ledna 2003 dohromady 44,28 Kč/m³ (dosud 39,10/m³). Nárůst  

ovlivnilo zvýšení ceny nakupované vody od Pražských vodovodů a kanalizací o 37,8% 

Souhlas je podmíněn, že VaK Mladá Boleslav budou financovat výstavbu provozního 

střediska až do výše 2,1 mil. Kč ZM nesouhlasí s prodloužením provozovatelské 

smlouvy s VaK Mladá Boleslav na dalších 5 let. 

          ZM souhlasí s ukončením podílnictví města v a.s.Boží Dar a navrhuje přehodnotit 

podmínky prodeje parcel, včetně smlouvy o spolupráci.   

 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium města na období od 1.1. do 

31.3. 2003 a měsíční odměny neuvolněným členům ZM. Člen RM obdrží měsíční 

odměnu 1300,- Kč, člen ZM 300,- Kč, předsedové  finančního a  kontrolního výboru 

1000,- Kč, předseda přestupkové komise 1300,- Kč. Podle počtu obyvatel obdrží k tomu 

ještě všichni příplatek 200,- Kč/měs. Předseda osadního výboru obdrží 800,- Kč/měs. A 

předsedové komisí: bytové, sociální a pro rozvoj města 1000,- Kč/měs. 

 Velký prostor byl věnován diskuzi k výstavbě kanalisace Sedlčánky - Císařská 

Kuchyně, zejména víceprácem, spojeným s obetonováním potrubí a financování 

veřejných částí přípojek.  Z diskuse vyplynulo, že zhotovitel, fa ENVICON spol. s r.o. 

neprovedla dostatečný hydrogeoligický průzkum. Rozprava byla ukončena s tím, že se 

všechny zúčastněné strany sejdou a navrhnou řešení, vycházející z odborného hlediska. 

Z průběhu diskuse bylo patrné, že v novém ZM zasedají odborně vybavení zástupci, 

kteří jsou schopni zaujímat k předloženým problémům věcná, i ekonomická stanoviska. 

Zápis z tohoto zasedání zachycuje v bodě 4 průběh diskuse velmi podrobně – viz příl.č. 

70/9. 

 

H O S P O D A Ř E N Í 
 

Městské zastupitelstvo projednalo rozbor hospodaření za rok 2002 na zasedání dne 25. 

6. 2003. Závěrečný účet byl zpracován velmi podrobně, včetně hospodaření 

příspěvkových organizací. Součástí rozboru hospodaření jsou i audity k jednotlivým 

účetním jednotkám. Hospodaření města  v roce 2002 vykazuje schodek ve výši 5.972 

tis. Kč, když celkové příjmy činily 236.319 tis. Kč a výdaje 242.791 tis. Kč. Město 

přijalo půjčky ve výši 15.153 tis. Kč a na splátky půjček uhradilo 8.681 tis. Kč. 

        

Struktura příjmů: 

 

 

  

  

 

 

Struktura výdajů : 

 

Druh výdaje Tis. Kč % 

Druh příjmu : tis. Kč % 

Daně 73.614 31 

Nedaňové příjmy 51.253 22 

Kapitálové příjmy 11.931 5 

Dotace 99.521 42 
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Průmyslové odvětví 11.674 5 

Služby pro obyvatelstvo 196.781 81 

Sociální věci 4.712 2 

Bezpečnost 3.347 1 

Veřejná správa 28.277 11 

Σ 242.791 100 

 

V tabulce I je uvedeno srovnání výdajů na služby obyvatelstvu podle jednotlivých 

podkapitol a zároveň je provedeno srovnání s rokem 2001. 

 

   

Tab. I. 

 

 

Kapitola/podkapitola 2001 % 2002 % 2002/2001 

Služby obyvatelstvu 142.048 100 196.731 100 1,39 

Z toho: vzdělání a věda 76.671 53,97 89.374 45,42 1,17 

kultura 10.270 7,23 9.259 4,72 0,9 

tělovýchova a zájmová činnost 4.831 3,4 8.019 4,07 1,6 

zdravotnictví 165 0,12 146 0,07 0,88 

bydlení a komunální služby 46.438 32,69 83.130 42,25 1,79 

ochrana životního prostředí 3.673 2,54 6.853 3,47 1,87 

 

Proti předchozímu roku vykazují podkapitoly kultura a zdravotnictví mírný pokles 

oproti roku 2001 téměř 39%. Nárůst za celou kapitolu  se promítl do podkapitol 

nerovnoměrně. Největší nárůst vykázala ochrana životního prostředí a bydlení spolu 

s komunálními službami. Naproti tomu kultura a zdravotnictví vykázali pokles výdajů. 

Vyšší nárůst v podkapitole tělovýchova ovlivnil přesun výdajů na stavbu bazénu  z kap. 

školství do této kapitoly. 

 

O B Y V A T E L S T V O . 
 

 Za tento rok přibylo ve městě 16 obyvatel. Narodilo se 104 dětí, zemřelo 94 

občanů. To znamená, že po několikaletém vymírání, bylo letos narozených o 10 více 

než zemřelých.Také migrace zajistila přírůstek 6ti občanů. Přistěhovalo se 223 občanů, 

odstěhovalo 217. 

  Koncem roku k 31. 12. 2002 mělo město celkem 10.061 obyvatel. 

 

V Ý S T A V B A . 
 

 Výstavba rodinných domů a bytů probíhá v několika lokalitách  současně – V 

Nedaninách, Třebízského, Pod Přerovskou cestou, Za benzínovou pumpou (ul. 

Volmanova) a Sedlčánky. Množství rozestavěných a zkolaudovaných domů, je na 

úrovni výstavby, která probíhala v našem městě  za první republiky, v třicátých letech 

minulého století. 

          Tehdy  k nám z Prahy přesídlovala řada občanů,přitahována věhlasem zdejšího 

koupaliště GRADO. Druhým faktorem byl rozvoj místního průmyslu. Dnešní rozvoj 

motivuje bydlení uprostřed zeleně v blízkosti rozsáhlých lesů a možnosti koupání 

v Labi, spojené s rychlým vlakovým i autobusovým spojením s Prahou (Vlakem 
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z Čelákovic do Prahy se dostaneme za 30 min., což je doba jízdy metra z Jižního Města 

na Václavské nám.). 

          V letošním roce bylo zkolaudováno celkem 20 rodinných domů a 2 bytové domy 

- č.p. 169 (U Diamantů) 9 bytů a bytový dům v ul. Volmanově 26 bytů. Stavební 

povolení bylo vydáno na nových 24 rodinných domů. 

 

B E Z P E Č N O S T . 
 

  V předchozích letech nebyl stav trestné činnosti v kronice uváděn,proto je v této 

kapitole uveden stav bezpečnostní situace ve městě  za léta 1999 do konce roku 2002. 

 

                     Tab. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z přehledu je zřejmé, že během posledních let se počet trestných činů příliš 

nemění.Výjimku tvoří prudký nárůst násilné trestné činnosti mezi rokem 1999 a 

následujícími léty. Z celkového počtu 762 trestných činů v roce 2002 bylo: 

 

 vloupání do os. aut   132 případů 

  odcizení  os.aut                        43  - „ – 

   poškození cizí věci                   22 – „ – 

 

Přestupků bylo v tomto roce celkem 348, z toho : 

  krádeže                                   121 případů 

  poškození cizí věci                   88 – „ – 

  občanské soužití    83 –„ - 

 

          Tuto chmurnou statistiku je třeba doplnit ještě zjištěním sociologického 

průzkumu, do kterého se zapojilo 500 občanů Čelákovic. Z té vyplývá, že více než 

třetina postižených trestný čin nenahlásila (důvod – …“policie by to stejně nevyřešila“). 

Pro srovnání uvádím v tab. 2 ještě vývoj sociálních ukazatelů, které jak je patrné, vývoj 

zločinnosti přímo neovlivnily. A to i přesto, že vynaložené sociální dávky vzrostly 

v roce 2002 proti roku 1999 na dvojnásobek. 

 

   

Tab. 2                                                                            

      

                     

 

                                                            

      

  

Rok 1999 2000 2001 2002 

Výskyt trestných činů celkem 823  778  755   762 

Z toho: majetková tr. činnost%    82,7 83,2 82,6 82,5 

            násilná tr. činnost  %   2,9      4,2   5,1   4,9 

Vyšetřované osoby mladší 18let  42  43  21  31 

 1999 2000 2001 2002 

Počet nezaměstnaných 194 222 264 354 

Počet osob na sociálních dávkách 203 220 232 317 

Vynaložené sociální dávky v mil.Kč 2.387 3.282 3.672 4.611 
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Stav zločinnosti ve městě přivedl nové ZM i RM k vážné diskuzi o znovuzřízení 

městské policie. Na úrovni policie ČR bylo přikročeno k vybudování kamerového 

systému. V tomto roce byly zabudovány 3 kamery. O další 2 – 3 bude systém doplněn 

v příštím roce. 

          Místní oddělení policie ČR vede nová velitelka, kpt.Černá, se kterou má Městský 

úřad dobrou spolupráci. Na odd. je 20 policistů a mají k disposici 2 auta a již zmíněné 3 

kamer. Služba je nepřetržitá, v noci 1 hlídka a stálá služba. Počet policistů a jejich 

vybavení neslouží jen našemu městu, oddělení zajišťuje bezpečnost v rajonu velikosti 

asi 120 km² a zahrnuje kromě našeho města ještě – Zeleneč, Mstětice, Toušeň, Škvorec 

a Úvaly. 

 

Š K O L S T V Í . 
 

 Proti předchozímu roku stoupl počet dětí v MŠ celkem o 11. Naproti tomu počet 

žáků a žákyň na základních školách  již několik let tendenci klesající. Obě základní 

školy navštěvuje o 57 dětí méně. Tento pokles je na prvním stupni a nebyl způsoben 

odlivem na Gymnázium. Naopak  ZŠ Kostelní má na II. stupni o 26 žáků více. 

Gymnázium vykázalo nárůst o 55 studentů na II. stupni. 

 

Mateřskou školu Přístavní navštěvovalo ve dvou odděleních celkem 50 dětí. Působily 

zde 4 pedagožky s aprobací a 2 pomocné síly. 

 

Mateřskou školu Rumunská navštěvovalo  194 dětí v 8 odděleních. Působilo zde 16 

pedagožek s aprobací a 9 pomocných sil. 

 U obou škol činí příspěvek rodičů na neinvestiční náklady 200 Kč/měs. 

 

Základní škola J. A. Komenského -  přestavba školní budovy s přístavbou 2. patra se 

koncem srpna blížila k závěru. Zbývalo už jen dokončit rekonstrukci střechy nad 

tělocvičnou a další dokončovací práce se přesunuly na dostavbu bazénu. Po dokončení 

prací na vlastní  budově školy se mohli žáci nejnižších tříd ZŠ přestěhovat,ze zrušené  5. 

MŠ, zpět do hlavní budovy. Na jejich místo se do bývalé MŠ přemístila  Zvláštní škola. 

Tak bylo konečně možné  zbourat barák TESKO, který řadu let hyzdil proluku na jižní 

straně náměstí. Zbylé volné místnosti v této budově byly propůjčeny  ke zřízení dalších 

kluboven MDDM a též Fitness centru. 

Kapacita zrekonstruované ZŠ je 21 kmenových  tříd a 10 odborných. Školu 

navštěvovalo celkem 489 žáků, z toho na 1. stupni 276, na druhém 213. Dojíždělo 66 

žáků. Do 5ti oddělení školní družiny chodilo 117 žáků. 

Na škole působí 33 pedagogů, z nichž má aprobaci 77%. 

 

Základní škola Kostelní -  škola má 26 kmenových tříd a 3 odborné. Školu navštěvovalo 

515 žáků, z toho 258 na 1. stupni a 257 na 2.stupni. Dojíždělo 121žáků. Vyučovalo se 

ve 23 třídách. Do 5ti oddělení školní družiny chodilo 126 žáků. 

Na škole působí 38 pedagogů, z toho70% s aprobací. 

 

Zvláštní škola - tuto školu navštěvovalo celkem 46 žáků. Devět postupových ročníků 

bylo rozděleno do 6ti tříd. Na 1. stupni bylo 13 žáků, na  druhém 33. Dojíždělo 16 žáků. 

Na škole působilo 8 pedagogů s aprobací. 
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Gymnázium - od září tohoto roku má vlastní prostory v přistavěném druhém patře nad 

ZŠ J. A. Komenského. Jeho kapacita je 13 kmenových učeben a 5 odborných 

Celkem 13 tříd navštěvovalo 319 studentů, což je o 55 více než v předchozím roce. 

Osmileté Gymnázium navštěvovalo 108 studentů na nižším stupni (prima až kvarta) a 

140 na druhém (kvinta až oktáva), přičemž septima a oktáva byla zdvojena). Čtyřleté 

Gymnázium navštěvovalo v I..až III. ročníku 71 studentů. Dojíždělo 123 studentů. Na 

škole působí 32 pedagogů, všichni s aprobací. 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice C.S.I. spol. s r.o. -  

škola má kapacitu 12 kmenových učeben a 6 odborných. Domov mládeže má kapacitu 

pro 16 žáků. 

Střední odborné učiliště vyučovalo ve 4 učebních oborech tříletých, zakončených 

výučním listem a 1 čtyřletém učebním oboru, zakončeném maturitou. Učiliště 

navštěvovalo celkem 113 učňů. 

Střední odborná škola měla 1 čtyřletý obor, zakončený maturitou. Dva dvouleté obory -

denní nástavbové studium a  dva tříleté obory - dálkové nástavbové studium. Odbornou 

školu navštěvovalo 155 žáků. 

Odborné učiliště i školu navštěvovalo celkem 268 žáků a učňů, z toho 207 dojíždělo. 

Škola zaměstnává 18 pedagogů na teoretickou výuku a 7 mistrů odborné výchovy, z 

toho 3 externí. 

 

Základní umělecká škola Jana Zacha - má 21 odborných učeben, kde se vyučuje ve 4 

oborech :  hudebním……………..349 žáků 

      tanečním ……………..100 – „ - 

      výtvarném ……………156 - „ - 

      literárně dramatickém ..  41 - „ - 

                 celkem ………………..646 - „ - 

 

Škola má 2 pobočky - v Šestajovicích a  Úvalech. Působí zde celkem 28 pedagogů. 

Aprobaci má 23, bez aprobace 1 a 4 studující. 

Dojíždí 170 žáků, z toho 110 do Čelákovic, 43 na pobočku do Šestajovic a 17 na 

pobočku v Úvalech. 

 

Městský dům dětí a mládeže -  rozvíjel zájmovou činnost v 55 útvarech, které měly 

celkem 735 členů. Předškolním dětem byly určeny 3 útvary, dětem do 15 let 33, do 18 

let 4, dospělým 14 a rodičům s dětmi 1. 

Příležitostně bylo uspořádáno 111 akcí, na  kterých se podílelo 7439 účastníků. O 

prázdninách bylo zorganizováno 9 táborů s 381 účastníky. Děti se zúčastnily 14 

okresních soutěží (1999 účastníků) a 3 oblastních soutěží (514 účastníků). 

Podrobně viz příloha č. 87/9. 

 

K U L T U R A . 
 

Městské muzeum  muselo v tomto roce řešit dva závažné existenční problémy. Budova 

„Tvrze“, ve které je hlavní sídlo muzea, je předmětem restitučního sporu, který se vleče 

již několik let a konečné rozhodnutí učinil  Ústavní soud nálezem, že objekt má být 

vydán původní majitelce, pí Dudové. Podrobnosti z jednání RM viz zápis za měsíc 

říjen. Na činnost negativně působil i trvalý tlak za strany zřizovatele, na snížení stavu 

pracovníků a hlavně snížení rozpočtu o téměř ⅓ původního ročního objemu. Muzeum 

má celkem 10,5 pracovních úvazků. Jeho činnost v oblasti archeologie přesahuje území 
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katastru města a zahrnuje 50 katastrálních obcí, zasahujících do 3 bývalých okresů 

(Nymburk, Mladá Boleslav a Praha-východ). Patřilo by tedy, aby tuto činnost 

financoval vyšší správní celek – kraj. A to je také hlavní a i oprávněný důvod městské 

samosprávy, aby činnost mimo katastr města nebyla financována z městského rozpočtu. 

Mimo výzkumné, vyhledávací a sběrné činnosti, zaujímá Městské muzeum i významné 

místo v městském kulturním životě. Muzeum uspořádalo celkem 43 akcí, z toho 9 

výstav, 11 koncertů, 6 vernisáží, 6 přednášek a 11ostatních akcí. Celková návštěvnost 

akcí i trvalé expozice byla 11.299 osob. Podrobný výčet činnosti muzea a jednotlivých 

odborných pracovníků je v příl. č. 88/9. 

 

Městská knihovna prodělala v měsících březnu a dubnu poslední etapu rekonstrukce. Ta 

zahrnovala nové rozvody elektroinstalace, nové osvětlení, PC sítě, TV kanál, telefony a 

elektronické zabezpečení. Současně byla vyměněna okna, doplněno obložení stěn a 

vymalováno. V pobočce V Prokopě jsou problémy s velkou vlhkostí stěn. 

Stav knihovního fondu činil na konci roku celkem 44.640 exemplářů, což je proti roku 

2001 přírůstek 513 titulů. Počet čtenářů se za tento rok zvýšil o 115 a  činil na konci 

roku celkem 1793. Stoupl i počet výpůjček o 3.396 titulů a dosáhl  celkového čísla 

87.896. Knihovna uspořádala celkem 38 kolektivních akcí  s účastí 809 návštěvníků. 

Rozšíření dětského oddělení, které dnes zabírá celé první patro, se kladně projevilo v 

přírůstku počtu registrovaných dětských  čtenářů o 106 proti předchozímu roku. 

Podrobná zpráva o činnosti Městské knihovny je v příl. č. 89/9. 

 

Kulturní dům pokračoval s novým vedením úspěšně v cestě nastoupené v minulém roce. 

Daří se oslovovat programovou skladbou co největší spektrum obyvatel města a 

blízkého okolí. V programu se střídají pořady místní s hostujícími divadly a hudebními 

tělesy. Roste i zájem o koncerty v letních měsících, pořádaných v rámci Čelákovického 

kulturního léta. Zatím co plesy a koncerty mají své stabilní publikum, u klubových 

večerů a dětského karnevalu okruh příznivců trvale vzrůstá. Oproti tomu klesá zájem o 

dříve oblíbené diskotéky. Stoupající trend mají i komerční aktivity (firemní večírky, 

presentační akce) což příznivě ovlivňuje hospodaření KD. V KD bylo během roku 

uspořádáno celkem 125 akcí, s celkovou návštěvou 41.900 účastníků. Na jednu akci 

přišlo průměrně 335 občanů. Podrobný výčet akcí viz příl. č. 90/9. 

 

 

 

V Čelákovicích  červen 2003                              Ing. Luboš Choura 

                                       kronikář    
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Seznam příloh k zápisu do kronik města Čelákovic za rok 2002. 

 

 

 68/9      Dětské olympijské hry Čelákovice  (2 str.) 

 69/9      Komentář týdeníku TOK č. 21/2002 str. 3 

 70/9      Zápisy ZM a RM 

 71/9      Příspěvky sportovním  organizacím 

 72/9      Změny územního plánu 

 73/9  Výsledky parlamentních voleb v našem městě      

 74/9  Mezinárodní koupací den v Labi (propagační materiál) 

 75/9  Lávka přes Labe 

 76/9  Životopis akad. malíře Jiřího Hanžlíka 

 77/9  Emanuel Vlasák –historik Čelákovic  (článek TOK) 

 78/9  Výstava  JE TO SUPER –článek TOK č.38/2002) 

 79/9  Otevření domu č.p. 109 „ U Diamantů“ 

 80/9  Volební programy (komunální) 

 81/9  Povodňové sbírky 

 82/9  Výsledky komunálních voleb 

 83/9  Životopisy zvolených členů zastupitelstva 

            84/9      Dohoda stran a sdružení 

            85/9      Adventní odpoledne 

 86/9       Vánoční program 

 87/9       Přehled školství a MDDM 

 88/9       Činnost Městského muzea 

 89/9       Činnost Městské knihovny  

 90/9       Činnost Kulturního domu       


