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Rok 1999 
 

 Předposlední rok druhého tisíciletí, rok, kdy se v temnotě začaly objevovat záblesky 

nového věku, přinesl světu řadu významných událostí.  

 Nové objevy ve všech oborech vědy znamenaly zrychlení hospodářského, 

společenského i kulturního pokroku ve vyspělých zemích, tím více se však prohloubila 

propast dělící tyto země od chudých rozvojových zemí. Strádání lidí v chudých zemích bylo 

často umocňováno ještě přírodními pohromami – zemětřesením, záplavami a suchem. 

Světový vývoj stále výrazněji ovlivňovala ve všech jeho odvětvích rostoucí globalizace. 

 Náš evropský kontinent byl poznamenán balkánskou krizí. Proti srbskému šovinismu 

se postavila na odpor Albánci ovládaná Kosovská osvobozenecká armáda. Spor se vyostřil do 

masových etnických čistek, které pocítila i naše republika přílivem albánských uprchlíků. 

Když selhala diplomatická jednání a strádání albánského lidu se stupňovalo, zahájila 

Severoatlantická aliance 24. 3. letecké útoky na Jugoslávii. Ty trvaly až do 10. června, kdy po 

jednání zástupců obou stran přijalo /správně přijala/ OSN mírový plán pro Kosovo. Jeho 

součástí je i přítomnost sil KFOR v Kosovu. 

 V srpnu zahájili Rusové druhou čečenskou válku, která trvá dodnes, i přes sliby 

Ruska, že konflikt bude řešen politickou cestou.  

 Pro naši republiku byl nejvýznamnější událostí vstup do NATA. Společně 

s Maďarskem a Polskem jsme v lednu obdrželi dopis, kterým jsme byli oficiálně pozváni 

k přistoupení, a 12. 3. jsme byli na slavnostním ceremonielu ve městě Independence v USA 

předáním ratifikačních dokumentů definitivně přijati.  

 Za 8 [správně 12] dní po slavnostním přijetí začíná bombardování Jugoslávie a naše 

republika posílá na pomoc NATO do Albánie  polní nemocnici a 17. června vysíláme v rámci 

NATO do Kosova vojenskou jednotku.  

 Na vnitropolitické scéně se objevují 2 občanské výzvy – 23. 7., rok po vzniku opoziční 

smlouvy, podepisuje téměř 200 intelektuálů výzvu „Impuls 99“, která kritizuje všechny 

politické strany, že se zabývají pouze mocenskými hrami. K 10. výročí sametové revoluce 

pak 17. 11. vydávají studentští vůdci z roku 1989 výzvu „Děkujeme, odejděte“. Ta vybízí 

současnou politickou elitu k odchodu. Pod výzvu se podepsalo přes 100 tisíc občanů a 

v následujících dnech bylo provázena i rozsáhlými demonstracemi, které však u současného 

politického vedení nenašly ohlas. V září dosáhli podle průzkumů komunisté téměř stejné 

preference jako ODS (převážně na úkor ČSSD).  

 V říjnu začíná V. Klaus mluvit o změně vlády a navrhuje vznik supervelké koalice. 

KDU-ČSL a US to odmítají. 30. 11. odstupuje z vlády Egon Lánský a 9. 12. ministr 

zdravotnictví MUDr. Ivan David. 

 V tomto roce nás navždy opustil na kulturní scéně spisovatel J. /Jaroslav/ Foglar a 

režisér F. /František/ Vláčil, politickou scénu opustil předseda KDU-ČSL J. /Josef/ Lux a 

disident, senátor V. /Václav/ Benda.¨ 

 Z přírodních jevů je třeba se zmínit o zatmění Slunce, které se událo 11. srpna. Bylo 

možné ho pozorovat i v našem městě, ale jen na krátkou chvilku, kdy se objevilo v mezeře 

mezi mraky zakrytou oblohou. 

 

 

LEDEN 
 

První zasedání MěR potvrdilo stávající členy komisí: přestupkové, bytové a sociální. 

Dále se jednalo o zřízení komise kontrolní a finanční.  

MěR souhlasila s bezplatným pronájmem pozemků sportovišť na stadionu Míru a 

stadionu SK Union sportovnímu klubu SK Union s tím, že případný výnos z komerční 
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činnosti je chápán jako druhotný sponzoring města. Bylo odsouhlaseno jednání o navázání 

budoucích partnerských vztahů se švýcarským městem Rüti. 

Na zasedání dne 27. jmenovala MěR zbývající komise, takže v letošním roce pracují 

komise ve složení: 

 

přestupková:  předseda JUDr. Červinka Jiří 

           členové: JUDr. Denk Jiří 

   Ing. Pospíchalová Marie 

   Ing. Šalda Josef 

   p. Hladký Vladimír 

           tajemník: pí Kolářová Iveta 

 

přestupková pro odpady: předseda Mgr. Kašpárková Ivana 

   členové: Ing. Klicpera Bohumil 

   Ing. Majer Karel 

   Ing. Jarolímová Veronika 

   pí Mutínská Zuzana 

  /tajemník/ pí Tvrdá Dana 

 

bytová: předseda pí Volfová Jarmila 

  členové: Ing. Pospíchalová Marie 

   p. Kořínek Zdeněk 

   p. Turinský Vladimír 

   pí Kalibová Ivana 

  tajemník: pí Müllerová Dana 

 

sociální: předseda MUDr. Kadeřávková Hana 

  členové: MUDr. Skalická Melánie 

   pí Pavličová Jitka 

   p. Smolík Jaroslav 

  tajemník: pí /Jana/ Arazimová 

 

kontrolní: předseda pí Bartošová jana 

  členové: p. Kolenský Otakar 

   p. Tureček Jan st. 

   Ing. Knob Vilibald ml. 

   Ing. Sekyra Miloš 

   Ing. Špaček Václav 

   p. Hron Ludvík 

 

finanční: předseda p. Cimoradský Petr 

  členové: Ing. Šalda Josef 

   Ing. Pospíchalová Marie 

   pí Daňková Renáta 

   p. Hladík Květoslav 

   Ing. Drahovzal Jiří 

   p. Hudský Václav 

 

inventarizační: předseda Ing.Klicpera Bohumil 

  členové: Ing. Majer Karel 
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   p. Franke Alois 

 

likvidační: předseda p. Šamša František 

  členové: p. Franke Alois 

   p. Tichý Milan 

   Ing. Svatoňová Alena 

 

redakční rada: předseda pí Vitáčková Dagmar 

  členové: pí Vávrová Marie 

   MUDr. zahradník Milan 

   PhDr. Nosek Mirko 

   p. Špaček Jaroslav 

 

 Na tomto zasedání byl také schválen nový jednací řád MěR. Rovněž byla schválena 

vyhláška města o stanovení úhrady za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu. Při 

jednání k tomuto bodu bylo konstatováno, že paušální částku z celkové platby zaplatila asi 

polovina občanů ze zástavby rodinných domků, avšak sankční postupy ze strany města 

nebudou uplatňovány. 

 Bylo zahájeno jednání o rekonstrukci ZŠ v Komenského ulici /J. A. Komenského/. 

Budova je stará cca 30 let a je oplášťována tzv. boletickými panely, což jsou rámy z profilů 

z hliníkové slitiny se skleněnou výplní a izolací z minerální plsti. Tato konstrukce nevyhovuje 

v současné době platným normám pro tepelnou izolaci. (Viz zápis z MěR 2/99).  

 Při té příležitosti bylo též jednáno o soužití ZŠ a Gymnázia v jedné budově. K této 

otázce proběhlo na radnici dne 18. zvláštní jednání za přítomnosti zástupců obou škol. Byla 

vyvíjena snaha umístit Gymnázium do budovy nevyužitého internátu SOŠ při TOSu.  

 Na veřejném zasedání MěZ vznikl problém natáčení průběhu jednání videokamerou 

pro regionální televizi PORT. Od hlasování o tomto problému bylo upuštěno, avšak snímání 

svého vystoupení rezolutně odmítl ředitel TS p. /Karel/ Turek. 

 Nově zvolenému zastupitelstvu byli představeni pracovníci Městského úřadu: 

starosta – p. Ing. Josef Šalda 

místostarostka – pí Ing. Marie Pospíchalová 

tajemník – p. Ing. Bohumil Klicpera 

1. odbor tajemníka 

 sekretariát - pí Iveta Kolářová 

 personalistika – pí Vladimíra Vostrovská 

 právnička – pí Mgr. Iva /správně Ivana/ Kašpárková 

 matrika – vedoucí pí Helena Haramulová 

2. odbor finanční a plánovací 

 vedoucí – p. Ing. Karel Majer 

3. odbor výstavby (stavební úřad) 

 vedoucí – pí Ing. Eva Boučková 

4. odbor životního prostředí 

 vedoucí – pí Ing. Veronika Jarolímová 

5. odbor hospodářský 

 vedoucí – p. František Šamša 

6. odbor školství a kultury 

 vedoucí – pí Marie Vávrová 

7. odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 vedoucí – pí Jana Arazimová 

8. odbor živnostenského úřadu 
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 vedoucí – pí Anna Králová 

9. odbor rozvoje města 

 vedoucí – pí Ing. Dana Teichmanová 

 

 Podrobná organizace a řízení Městského úřadu je uvedena v příloze č. 1/9. 

 Během jednání o schvalování hypotečního úvěru na výstavbu domu v ulici Prokopa 

Holého o 12 bytových jednotkách položil p. PaedDr. Vilibald Knob dotazy, které se týkaly 

výběrového a schvalovacího řízení. Problém byl zadán k prošetření kontrolní komisi. 

 Dne 25. byly v Městském muzeu zahájeny oslavy 300 let od narození slavného 

barokního hudebního skladatele, zdejšího rodáka Jana Zacha - *12. 11. 1699 Čelákovice, † 

24. 5. 1773 Ellwangen. Při této příležitosti byla slavnostní síň v Městském muzeu 

pojmenována na síň Jana Zacha. Proslov měl p. starosta Ing. J. Šalda. Se životem a dílem Jana 

Zacha seznámil přítomné hudební badatel p. Dr. Králík. 

 K tomuto výročí vyšlo i několik článků v odborném tisku, zpochybňujících datum i 

místo narození hudebního skladatele Jana Zacha, kterým by měl být jeho bratranec stejného 

jména, a ten se narodil v Dehtárech o 14 let později. Údaje v článku Dr. Tomáše Slavického 

vyvrací jasně dopis ředitele zdejšího muzea p. Jaroslava Špačka. Nejasno do celé záležitosti 

vnáší také zápis klášterního matrikáře z Ellwangenu, kde Jan Zach skonal v poštovním domě: 

„... byl pohřben 25. května 1773, aniž by naplnil, jak se věří, 66 roků svého života“, což by 

nasvědčovalo datu narození 1707. 

 Významnou událostí, která se dotkla občanů našeho města, byla transplantace ledviny, 

kterou provedli lékaři IKEM [Institut klinické a experimentální medicíny]v Praze. 

Výjimečností této operace bylo, že dárcem byla žijící osoba, zdejší zdravotní sestra Anna 

Chroustová a příjemcem byl její manžel Antonín. Operace se zdařila a po překonání 

počátečních potíží p. Chroust chodí opět do práce. událost byla komentována v celostátním 

tisku, viz přílohu č.2/9. 

 Dne 31. bylo otevřeno Mateřské centrum. jedná se o klub pro maminky na mateřské 

dovolené. Zakladatelkami této instituce jsou pí Jana Matoušková, Ivana Turinská a Lenka 

Klosová. MěÚ a zejména pí místostarostka Ing. Pospíchalová vyšel iniciativním maminkám 

všemožně vstříc a přenechal jim v bezplatném pronájmu nevyužité prostory v bývalém 

nákupním středisku proti radnici. další podrobnosti viz příloha č. 26/9.  

 Již několik let se lidé podivovali nad americkou vlajkou vlající na dvoře statku na rohu 

ulice Pražské a Dělnické. Dokonce jsme tam mohli spatřit vizitku, že zde sídlí obchodní 

zastoupení USA pro Českou republiku. Nakonec se ukázalo, že tam sídlí dříve již několikrát 

trestaný podvodník B[...] S[...]. Viz příloha č. 3/9. 

 

 

ÚNOR 
 

 Počátkem měsíce odstupuje člen MěZ PaedDr. Vilibald Knob. Rezignační dopis z 10. 

2. (Viz příloha č. 4/9). Jako náhradník za něj nastoupil a byl schválen Městským 

zastupitelstvem p. Karel Uhlíř za koalici US a ODA. 

 Protože a.s. TOS Čelákovice hrozí konkurs (ztráta společnosti překročila polovinu 

jejího základního jmění), bylo mimořádnou valnou hromadou učiněno rozhodnutí zmrazit 

vyplácení dividend. To se dotklo i naší městské pokladny, protože město na základě zákona o 

privatizaci vlastní 5% akcií v hodnotě cca 25,5 mil. Kč. Následná diskuze se zaměřila na 

kompenzační smlouvy mezi městem a a.s. TOS, které počítaly se vzájemným majetkovým 

vyrovnáním pozemků za dividendy. protože a.s. TOS se v minulém roce stal /správně stala/ 

zřizovatelem dříve státního Středního odborného učiliště a nyní je ve finanční krizi, byla část 

rozhovoru věnována i této otázce. 
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 MěZ schválilo všemi hlasy akci „Zateplení a modernizace obvodového pláště“ ZŠ 

v ulici J. A. Komenského. Projekt počítá i s využitím stávajícího atria uvnitř objektu 

k vybudování plaveckého bazénu. MěZ souhlasilo s návrhem TS na kácení stromů na 

pozemcích města. V té souvislosti byla vykácena alej vzrostlých topolů po obou stranách 

Masarykovy ulice od nádraží až po odbočku silnice na Brandýs. Hlavní důvod byl špatný 

zdravotní stav stromů, což je patrné i na zbylých pařezech. Pozitivní je, že se tato dosti 

frekventovaná komunikace stala mnohem přehlednější a pro řidiče tím bezpečnější. 

 Byla rozmnožena sběrová místa na tříděný papír, sklo a PET láhve. Praxe je však 

taková, že naši občané v ekologickém hospodaření s odpady nejsou až na výjimky dostatečně 

uvědomělí. Chybí nám stále smysl pro pořádek a kázeň, jak to můžeme vidět u našich 

západních sousedů. Město musí stále zápasit s problémem černých skládek, do kontejnerů se 

sklem se hážou i PET láhve a v domovních kontejnerech nacházíme často i papír, sklo, kovy a 

dokonce i chemikálie ve formě barev atp. Na sběr a třídění komunálního odpadu vydává 

město okolo 2 mil. Kč ročně.  

 Ředitelka Gymnázia pí MGr. Věra Šumanová sdělila dopisem MěÚ několik podnětů 

od studentů a učitelů, co ve městě postrádají: 

- plochu pro kolečkové brusle 

- posilovnu pro mladistvé 

- úschovnu kol 

- lavičky do prostoru školního dopravního hřiště 

- městské kino 

- bazén a kluziště 

 Některé návrhy jsou řešeny v pracovním pořádku, dlouhodobé úkoly závisí na 

finančních zdrojích.  

 Člen MěR p. Milan Tichý učinil písemný dotaz na časový harmonogram zadání a 

schvalování výstavby bytového domu v ulici Prokopa Holého. Dopis obsahuje osnovu pěti 

otázek. Písemnou odpovědí byla dle usnesení pověřena místostarostka pí Ing. Pospíchalová. 

 V tomto měsíci jsme se konečně dočkali sněhové nadílky. 5. dopoledne přišla sněhová 

vánice provázená bouřkou (vítr až 100 km za hod.). Totéž se opakovalo ráno 17., vánice 

provázená bouřkou, kdy nebylo vidět ani na 10 metrů, trvala asi 20 minut. Přes den se 

opakovalo ještě několik sněhových přeháněk provázených silným větrem. Teploty se 

pohybovaly okolo 0ºC.  

 Od 15. jsou v celé republice sněhové kalamity. Silný vítr zavál silnice a odřízl řadu 

horských osad od světa. Hraniční přechody jsou uzavřené a roste počet dopravních nehod. 

V nížinách jsou teploty přes den okolo nuly, v noci však mrzne a tvoří se nebezpečná náledí. 

Občas do toho zahřmí. Sněhová pokrývka vydržela u nás celý měsíc.  

  

 

BŘEZEN 
 

 Začátkem března začala obleva a zároveň několik dní vytrvale pršelo. Teploty se 

pohybovaly mezi 8º - 10ºC. to způsobilo stoupnutí hladin řek a záplavy sužovaly zejména 

východní Čechy. I u nás začala stoupat hladina Labe a 4. dosáhla na úroveň můstku pod 

mlýnským náhonem a zaplavila pole za tenisovými kurty. Pátého se nedalo po můstku již 

přejít. Na soutoku Labe s Jizerou došlo k ještě větším záplavám, nábřeží v Toušeni bylo 

zaplaveno nánosem bahna, mezi Otradovicemi a Káraným byly zatopeny níže položené chaty 

a pod vodou byly i louky a hřiště v Houštce. Hladina vybagrovaného jezera mezi 

Čelákovicemi a Toušení splynula s labským řečištěm. 

 MěR schválila na základě pozvání „Politické akademie“ cestu p. starosty do Vídně. 

Téma konference bylo „Občan jako zákazník a partner v komunální sféře.“ (Zpráva viz 
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příloha č. 6/9). MěR byla podána předběžná informace o rozpočtu na rok 1999 a výsledky 

přezkoušení hospodaření města za roky 1997 a 1998, které provedli pracovníci Okresního 

úřadu.  

 Byl projednán návrh na zřízení regionální televize v Čelákovicích. K tomu jednání byl 

přizván p. Václav Špaček jr. – ředitel a provozovatel Polabské regionální televize PORT. 

MěR souhlasila s podmínečným poskytnutím místního informačního kanálu. Zastupitelé však 

měli výhrady k natáčení v průběhu veřejného zasedání. 

 Městu se stále nedaří přilákat zájemce o parcely pro podnikání v tzv. průmyslové zóně 

Jih. Někteří zájemci naopak od projeveného zájmu odstoupili. Nabídka ze strany města není 

zřejmě dostatečně přitažlivá, zvláště když na budování inženýrských sítí by se měli zčásti 

podílet i investoři. Nabídka této lokality byla znovu zveřejněna, avšak prakticky bez odezvy. 

 MěR schválila dotace na ztrátové autobusové linky. Dále schválila účast na 

mezinárodní akci – EKONTAKT s finančním příspěvkem 10 000 Kč. Informace k této akci 

jsou uvedeny v měsíci listopadu.  

 12. březen představuje velký historický zlom našeho vývoje po druhé světové válce. 

Toho dne vstoupila naše republika podpisem smlouvy ve městě Independence v USA do 

NATO. Tím prakticky skončilo rozdělení Evropy na sféry vlivů, jak bylo dohodnuto 

v průběhu druhé světové války na konferenci čtyř [omyl - tří] mocností v Jaltě, kde jsme se 

dostali včetně dalších států střední Evropy do sféry sovětského vlivu. Při této příležitosti 

visely na naší radnici státní a městská vlajka. Řada občanů však ani nevěděla, proč tam visí. 

Na místní úrovni se tato mimořádná událost obešla bez oficiální akce. Z celostátního hlediska 

se hlavní akce odehrály v Liberci, v dalších městech včetně Prahy to byly většinou oslavy bez 

přítomnosti politické reprezentace. 

 Ve dnech 19. a 20. se v pražském klubu MALACHE představilo naše město 

prostřednictvím Městské knihovny pracemi z literární soutěže pro děti a mládež na téma: „Jak 

vidím svět a své místo v něm – Domov, kde žiji.“ Viz příloha č. 7/9. 

 Na první jarní den oživil MDDM starou lidovou tradici – vynášení Moreny, symbolu 

zimy. Průvod dětí a krojovaných dospělých doprovázený hudbou a rodiči prošel městem. 

V čele byla nešena Morena, připomínající polního strašáka. Průvod končil u Labe, kam byla 

Morena nakonec vhozena. 

 Dne 27. se na křižovatce Jiřinská – Husova stala autonehoda, při níž jedno auto 

skončilo na střeše. Naštěstí k vážnějšímu zranění nedošlo. 

 MěR souhlasí se snížením počtu členů Městské policie od 1. 5. na jednoho strážníka.  

 

 

DUBEN 
 

 Začátek dubna bylo poměrně teplo, kolem 10. se pohybovaly teploty mezi 18º - 20ºC. 

Pak následovaly přeháňky a ochlazení. Koncem dubna bylo deštivo, teploty v noci 5º až 10ºC, 

přes den 15º až 20ºC. 

 Dne 3. došlo k vážně nepříjemné autonehodě na silnici do Sedlčánek – před odbočkou 

na hřbitov narazilo auto do stromu, jeden mladík byl těžce zraněn, další dva utekli do pole. 

Příčinou byl alkohol a fetování. 

 MěR měla na programu projednání stavu kultury ve městě. K tomuto bodu byl 

zpracován vyčerpávající podkladový materiál panem starostou. Zprávu o činnosti přednesli 

postupně ředitelé: 

za KD /Kulturní dům/ – p. Z. /Zdeněk/ Fürst 

za MěMu – p. J. /Jaroslav/ Špaček 

za MěKn /Městskou knihovnu/ - pí N. Štěrbová 
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Obsah jednání viz příloha č. 8/9 – zápis z MěR č. 6/99, bod 2. Při tom se dostala na přetřes i 

problematika akcí spol. SKY–Line – prezentace podnikatelů, každou středu, sobotu a neděli 

v Kulturním domě. Ve skutečnosti má KD z těchto akcí slušný příjem, který z větší části 

pokryl náklady na jeho rekonstrukci. K problematice kultury nebylo přijato žádné usnesení. 

dalším bodem byla problematika plateb za sběr tříděného komunálního odpadu. Protože více 

jak polovina občanů neplatí pevnou částku za třídění a likvidaci nebezpečných odpadů, byla 

přestupková komise s účinností od 1. 5. rozdělena a vznikla samostatná přestupková komise 

na odpady. Její složení je uvedeno v zápise za měsíc leden. Komise má mít vedle represí i 

úkol výchovný. 

 Na svém jednání dne 22. schválilo MěZ po připomínkách a přijetí 1. pozměňovacího 

návrhu, týkajícího se pořizování obrazových a zvukových záznamů z veřejného zasedání, 

nový jednací řád. Schválený pozměňovací návrh umožňuje natáčení videozáznamů pro 

soukromé účely pouze po schválení MěZ. 

 Při projednávání výsledků hospodaření za minulý rok se největší diskuze opět 

odehrála kolem výstavby nového obytného domu v ul. Prokopa Holého, a to v souvislosti 

s postupem schvalování této investice příslušnými městskými orgány. Tato problematika byla 

předmětem jednání MěR a MěZ na lednových a únorových zasedáních. Dotazy vycházely 

z faktu, že v usneseních MěZ za tok 1999 není žádný bod týkající se konkrétního schválení 

stavby. Zápisy z MěR z 22. 10. 98 a MěZ z 27. 10. 98 se týkaly schválení přijetí hypotečního 

úvěru na stavbu obytného domu o 12 bytových jednotkách ve výši 4 mil. Kč (viz zápis za 

říjen 98). V době schvalování přijetí hypotečního úvěru bylo již dokončeno výběrové řízení a 

podepsána smlouva s dodavatelem. Viz zápis za únor. Protože další diskuze i z řad občanů se 

stále vracela k tomuto bodu, bylo navrženo její ukončení. 

 Mezitím byla na jednání donesena korespondence týkající se natáčené prováděného 

p. V. Špačkem prostřednictvím agentury ASPERA pro TV NOVA. Tyto doklady nebyly 

shledány jako průkazné, že se jedná o natáčení pro zpravodajské účely televizní stanice, a 

protože po ostré diskuzi s dalším natáčením souhlasilo pouze 7 členů zastupitelstva, byl p. 

Špaček vyzván k ukončení, což po ústním protestu učinil.  

 Dalším bodem jednání bylo schvalování rozpočtu na rok 1999. Při té příležitosti 

vystoupil v diskuzi p. J. Polach (jeden ze stavebníků v lokalitě Jiřina) a kritizoval přístup 

města k budování infrastruktury v nově vznikající zástavbě v Jiřině. Viz také zápis z MěR č. 

6/99. 

 Byla schválena smlouva s Českou poštou, s.p., na prodej 1/6 zastavěné plochy 

nákupního střediska.  

 Obci Mikulovice, postižené v roce 1997 povodní, byl schválen dar ve výši 5 000 Kč. 

MěZ souhlasí s vybíráním příspěvků na budovanou infrastrukturu v lokalitě Jiřina ve výši 230 

tis. Kč na parcelu. Bude použit v dané lokalitě, případně na budování příjezdových cest 

v Jiřině. Město je začne splácet až v roce 2003.  

 Poslední den v měsíci byla po delší době opět otevřena známá restaurace „Plzeňka“ 

v Sedláčkově ulici. Nyní však pod novým názvem „Na Krušárně“. Tak se uzavřela dlouholetá 

etapa jedné tradice tohoto podniku, vzniklá již za Rakouska – Uherska. Od svého počátku až 

do 40. let nesla název „U Vágnerů“ podle svých majitelů. Koncem 40. let dostala název „U 

Effenberků“ podle A. Effenberka, který zde jako vedoucí pracoval až do roku 1964. Od 60. let 

nesla název „Plzeňka“.    
   

 

KVĚTEN 
 

 Sebevědomí komunistů rok od roku roste, tak jak se stále oddaluje potrestání zločinů, 

kterých se dopustili. Letos poprvé od roku 1989 uspořádali oslavy 1. máje v centru města, 
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v parku u Městské knihovny. Přišlo tam asi 100 lidí, a to i z okolních obcí. V hlavním projevu 

odsuzovali letecké útoky NATO v Jugoslávii. Když Rusové prováděli genocidu v Čečensku, 

tak neprotestovali. Na závěr uspořádali v Jiřině na zahradě u Bašusů veselici.  

 Jiné organizace ani zájmová sdružení a spolky žádnou akci nepořádaly. Je to reakce na 

kdysi povinnou a kontrolovanou účast občanů na těchto akcích v době diktatury jedné strany. 

Je však na škodu, že se takto vzniklý odpor k veřejným oslavám dotkl i oslavy památky 

padlých v obou světových válkách. A tak když město pořádalo 7. dopoledne vzpomínkové 

setkání s položením květin k pomníku padlých na náměstí (bohužel v pracovní době), sešlo se 

zde asi 20 občanů a 2 třídy ZŠ a žáci Zv. /Zvláštní/ školy. Vzpomínkový proslov přednesl p. 

starosta.  

 Na radnici jsou předvoláváni lidé z důvodu neplacení paušálního poplatku za likvidaci 

vytříděného odpadu. Lidé jsou většinou rozhořčeni, odmítají platit paušálně za likvidaci 

něčeho, co neprodukují, a když, tak jen ve velmi omezené míře. Stěžují si na zastupitele, kteří 

vyhlášku E 36/98 schválili. Tuto vyhlášku pak koncem června MěZ novelizovalo.  

 MěR rozhodla, že výtěžky z hracích automatů (poplatky odváděné provozovateli) 

budou použity na výstavbu dětských hřišť. Dále souhlasila s vypsáním výběrového řízení na 

místní televizní vysílání a zadáním vypracování urbanistické studie Sedlčánky – jih.  

 Na žádost banky muselo MěZ oficiálně znovu schválit přijetí hypotečního úvěru, 

schváleného předchozím MěZ dne 27. 10. 1998, který je určen na stavbu obytného domu 

v ulici Prokopa Holého. Pro zajištění tohoto úvěru muselo město zřídit zástavní právo 

k předmětnému rozestavěnému domu (viz také zápis za duben).  

 Na květnovém zasedání byl také schválen prodej samostatně převoditelných práv 

k akciím STE, a.s., a STP, a.s. Protože akcie získalo město v rámci privatizace od státu 

bezúplatně a nemůže s nimi po dobu 10 let obchodovat, byla zvolena forma smlouvy o 

smlouvě budoucí, která tuto překážku obchází. Podrobnosti viz příloha č. 8/9, zápis MěZ č. 

6/99, bod 2 a 3. Z tohoto obchodu přibylo do městského rozpočtu cca 36 mil. Kč. K čemu by 

měly být tyto peníze využity, je ve zprávě z radnice za červenec, uveřejněné v ZMČ 

/Zpravodaj města Čelákovic/, červenec 99 (viz příloha č. 9/9), další pak viz zápis z MěR č. 

9/99, bod 2a. 

 Na tomto zasedání došlo také k incidentu, vyvolanému pořizováním videozáznamů p. 

V. Špačkem ml. Poslanci [správně zastupitelé] nesouhlasili s natáčením a p. Špaček se odmítl 

tomuto podřídit. Nato p. starosta jako předsedající přerušil schůzi do 19 hodin. V 18:40 se 

dostavili přivolaní policisté a až na naléhání členů zastupitelstva p. Špaček ml. v 19:10 

kameru složil a odešel. 

 

 

ČERVEN 
 

 Dnem otevřených dveří oslavila 12. druhá ZŠ „Kamenka“ 110. výročí od svého 

postavení. Oslavám předcházel ve dnech 9. a 10. bohatý program pro žáky. V den otevřených 

dveří byla škola hezky vyzdobena výtvarnými pracemi žáků. Hojným návštěvníkům dělali 

průvodce žáci a žákyně vyšších ročníků. K této příležitosti vydala škola příležitostný katalog. 

 Zastupitelstvo souhlasilo na svém zasedání dne 1. t.m. s převodem zdravotního 

střediska (objekt č. 1643) do majetku města, a to pod podmínkou, že město minimálně po 

dobu 25 let zajistí využívání objektu pro zdravotní péči. 

 Po odstoupení p. Tichého zůstalo na budování průmyslové zóny Jih pouze 6 zájemců. 

 MěR souhlasí (vzala na vědomí) zvýšení nájemného v obecních bytech v období od 1. 

7. 1999 do 30. 6. 2000 o 9%. 

 Na základě připomínek Okresního úřadu byly zrušeny vyhlášky o cenách za třídění a 

likvidaci komunálních odpadů a byly nahrazeny ceníkem. 
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 MěZ souhlasí se zahájením budování technické infrastruktury v budoucí bytové zóně 

Třebízského II. Podmínky viz bod 4 usnesení MěZ č. 8 (Příloha č. 8/9b). 

 Dopisem ze dne 28. 6. rezignoval na funkci člena MěZ p. Ing. Václav Špaček. 

Následně dne 30. 6. rezignoval i p. Jiří Weyrostek. Oba dopisy jsou v příloze č. 11 a 12/9. Na 

místo nich se novými členy MěZ stali pánové Ing. Ludvík Adámek a Ing. Vilibald Knob ml. 

za stranu KDU-ČSL.  

 V rámci oslav Zachova výročí narození uspořádalo dne 14. Městské muzeum a ZUŠ 

Jana Zacha přednášku pana RNDr. Jana Králíka, CSc. na téma „Hudebníci Polabí“ 

doprovázenou ukázkami z jejich tvorby. 

 Dne 24. se uskutečnilo v Městském muzeu setkání se zdejší rodačkou Evou 

Diamantovou. Na setkání přijela z Nového Zélandu i se svým synem. Pochází ze zdejší 

židovské rodiny – rodiče zde měli v Sedláčkově ulici č.p. 109 výrobnu lihovin. Jí a její sestře 

Věře se podařilo v roce 1938 včas uprchnout před nacisty do Anglie. Rodiče zahynuli 

v koncentračním táboře. Besedy se zúčastnilo 8 občanů – vesměs vrstevníků. 

 V souvislosti s výběrovým řízením školské komise okresu Prahy – východ schválilo 

MěZ jmenování Mgr. Fr. Bodláka ředitelem ZŠ v Komenského ulici /správně J. A. 

Komenského/ na další období. 

   

 

ČERVENEC 
 

       Začátkem měsíce se dostavila vedra s teplotami zejména mezi 30º až 35ºC. 4. se 

vyskytly bouřky a v následujícím týdnu mezi 5. až 11. byly již trvalé srážky. Od 12. deštivo a 

koncem týdne opět vedra 28º až 33ºC. 

 Po nutných stavebních úpravách se 12. otevřely nové prostory pošty v bývalém 

nákupním středisku „Čelák“ proti radnici. První dny byly velké návaly, protože úřednice se 

zacvičovaly do zacházení s novou počítačovou technikou. Tou je vybavena každá přepážka. 

Prostředí je prostorné a působí moderním dojmem. Tak se konečně po delší době dostala naše 

pošta na úroveň odpovídající době (obr. viz příloha č. 13/9).  

 V kulturním domě vstupuje do závěru rekonstrukce hlavní části. Dodělává se předsálí, 

WC a šatny. Do budoucna zbývá ještě objekt restaurace. Jak bylo zmíněno již v zápisu za 

duben, přispívají k finančnímu krytí těchto akcí rozhodující měrou akce společnosti „Centrum 

pomocje“ (SKY-Line). O pochybnou legálnost této činnosti se kromě policie začala zajímat i 

TV NOVA a v pořadu Judo dne 7. ve 22:05 hodin přinesla kritický příspěvek se záběry 

z prostoru před naším Kulturním domem. Dovnitř je ochranka nepustila, tak se tam objevily 

jen záběry z prázdného sálu. Protože schůzky pokračují dále, nebylo na této činnosti zřejmě 

shledáno nic, co by odporovalo současně platným zákonům.  

 Na problematiku kultury bylo zaměřeno i zasedání MěR. Jednání byl přítomen ředitel 

KD p. Fürst a ředitel ZUŠ p. Hanžlík. K tomu vypracovala podrobnou písemnou  analýzu 

vedoucí odboru ŠaK pí M. Vávrová. Na závěr bylo přijato 9bodové usnesení. To obsahuje 

mimo jiné také zavedení 50% slevy vstupného pro důchodce nad 65 let. Podrobnosti viz 

příloha – zápis a usnesení MěR č. 10/99. MěR chce v budoucnosti účinněji podporovat místní 

kulturu. MěR schválila doplnění statutu ZUŠ. Ve výběrovém řízení na městské televizní 

vysílání zvítězila fa Manola Video, s.r.o. z Lysé nad Labem. Vstupní investice do přijímacího 

řízení signálu vysílaného z Lysé činí 366 tis. Kč, měsíční provozní náklady mají činit 17,5 tis. 

Kč.  

 V rámci Kulturního léta byla dne 10. otevřena pod záštitou města velice zdařilá 

výstava „Jan Zach, život, dílo a jeho doba“. Na vernisáži pronesl velice zasvěcené úvodní 

slovo toušeňský kronikář, hudební historik a kritik RNDr. Jan Králík, CSc. Ukázky ze 

Zachova díla zahráli členové Komorního souboru Jana Zacha. 
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 Dne 1. byla americkým filmem „Most přes řeku Kwai“ po delší přestávce obnovena 

činnost letního kina na našem Městském stadionu (dříve stadionu Míru). 

 

 

SRPEN 
 

 V průběhu měsíce bylo velmi teplé počasí. Průměrné teploty se pohybovaly mezi 26º 

až 30ºC, maxima dosáhla až ke 32ºC. Toto oteplení vydrželo prakticky až do poloviny září. 

 Dne 11. jsme byli svědky vzácného astronomického úkazu – zatmění Slunce. V naší 

zeměpisné šířce došlo k 95% zakrytí. Pás úplného zatmění probíhal na jih od nás – 

Bavorskem a Rakouskem směrem na Turecko. Bohužel v době kolem 13. hodiny, kdy mělo 

nastat maximum zakrytí, byla v našem městě obloha pokryta mraky. I přesto však byl úkaz na 

krátkou dobu vzniklou mezerou mezi mraky asi ve 12:40hod. i u nás dobře viditelný. Zároveň 

bylo patrné i celkové zešeření. Viz přílohu č. 14/9. 

 Ve spolupráci s akademickým malířem, zdejším rodákem p. Jiřím Hanžlíkem vydalo 

město dětské omalovánky na motivy význačných budov našeho města. K historii jednotlivých 

objektů napsal legendu ředitel Městského muzea p. J. Špaček.  

 Již delší dobu se vedou spory o bezpečnost provozu přečerpávací stanice a.s. T plyn. 

Stanice se nalézá v areálu Kovohutí, a.s., v ul. Přístavní a vznikla přebudováním zásobníků 

frakce C4, kterou provozně využívala kotelna Kovohutí, než přešla na zemní plyn. Na MěR se 

dostavili pp. Ing. Sedlář a Tureček a promítli zastupitelům [omyl – členům rady] videozáznam 

zachycující únik plynu. Následně se dostavivší zástupce T plynu p. Ing. Csontos vysvětlil, že 

se v tomto případě jednalo o neškodné vypouštění CO2 z protipožárního zařízení. Další 

informace viz ZMC – říjen 99.  

 MěR souhlasila s obnovou a rozšířením vánočního osvětlení hlavních ulic, které bude 

zakoupeno u pražské firmy Bon Jour Illumination, a.s. Zástupce KSČM p. Fouček to považuje 

za zbytečný luxus.  

 Zateplení haly BIOS bylo po výběrovém řízení zadáno firmě „Lamout servis – Ing. 

Poloprutský“ za cenu 1 012 734 Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno též na komunikaci  mezi 

ulicí Sokolovskou a nákladovou vrátnicí TOS, a.s. 

 Na úvod zasedání MěZ dne 19. (konalo se hned po zasedání MěR) složili zákonem 

předepsaný slib noví členové Ing. Ludvík Adámek a Ing. Vilibald Knob, oba za KDU-ČSL.  

 Dalším bodem bylo projednávání rozpočtové změny. Na účet města byly připsány 

prostředky za prodej akcií STP [Středočeské plynárenské, a.s.] zahraničním investorům. 

Současně s tím fa RWE Energie A.G., kupce /správně kupec/ těchto akcií, poskytl městu 

dotaci ve výši cca 2,3 mil. Kč. navržené změny v kapitolách příjmy a vydání byly schváleny.  

 Dne 26. byl městu z Holandska dodán zametací stroj RAVO. 

 Byl schválen prodej domu č. 210 v Masarykově ulici manželům Kuželovým za 1 020 

tis. Kč.  

 Dne 28. pořádali přátelé dětí dětský sportovní den – loučení s prázdninami na hřišti u 

školy v Komenského ulici /správně J. A. Komenského/. Až v den konání se u vstupu objevil 

dodatečně přilepený symbol KSČM – višničky – a v říjnovém čísle ZMČ se k pořádání 

přihlásil Mě výbor KSČM. Takové mlžení a pokoutné ovlivňování mládeže dokazuje, že 

KSČM používá k získání vlivu a moci stále stejné prostředky a my jsme k tomu často až příliš 

neteční a nedůslední. A to vše 30 let po prvních demonstracích, které proběhly ve výročí 

srpnové invaze sovětských vojsk a byly potlačeny již vlastními mocenskými prostředky. 

Tento stav dokumentuje zvací leták a článek ZMČ (viz příloha č. 15/9). 

 

 

ZÁŘÍ 
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 Od začátku měsíce panují stále poměrně vysoké teploty. Přes den 22º - 24ºC, v noci 

17º - 20ºC. Hezké babí léto je však provázeno velkým suchem. První dešťové srážky se 

dostavily až koncem měsíce, ale moc vydatné nebyly. 

 Při zahájení školního roku navštívil v doprovodu s vedoucí odboru ŠaK pí M. 

Vávrovou pan starosta Ing. J. Šalda jednotlivé školy a hovořil zde s mládeží i pedagogickým 

sborem o jejich problémech. Při té příležitosti nutno uvést, že v letošním roce uplynulo 30 let 

od otevření nové školy v ulici /J. A./ Komenského. 

 V ulici U Podjezdu byla 1. otevřena nová prodejna nápojů „Vera a Tom“. Ta zde 

nahradila dosud provozované železářství a prodejnu rybářských potřeb. V Sedláčkově ulici 

byla 13. otevřena nová prodejna dámského a pánského spodního prádla “INTIMO“. Ta se zde 

však dlouho neuživila a byla nahrazena později květinářstvím. 

 Další novinkou bylo dne 17. zahájení provozu „Internet plus GAME Clubu“ 

v Sedláčkově ul. č. 12, nad Krušovickou restaurací. Tento klub provozují manželé 

Pospíchalovi a díky jim se zařadilo naše město mezi několik málo měst v naší republice, kde 

můžeme navštívit počítačové kluby. 

 V symbolickou dobu roku 1999, 9. měsíc, 9. den v 9 hodin 9 min. (7 devítek) zahájila 

vysílání regionální televize PORT. Je šířena kabelovou televizí. Těžiště zpravodajství je 

z Brandýsa, Čelákovic a Lysé n/Labem. Obsah informačních bloků, které se týdně inovují, 

jsou události ze společenského života, kultury, místních samospráv, sportu a mimořádných 

událostí. Ředitelem je p. V. Špaček ml. a sídlí v ul. Jiřinské č. 697.  

 Dne 25. pořádaly železniční stanice Čelákovice, Praha – Vysočany a Brandýs n/Labem 

den otevřených dveří, provázený doprovodným programem, jako byly jízdy starými 

soupravami taženými parou a výstava historických lokomotiv a vagonů včetně prohlídek 

dnešního vybavení stanic.  

 MěR souhlasí s umístěním plnírny kovových nádob k dopravě LPG (propan – butan) 

v lokalitě u Kovohutí. (Viz srpnový zápis.) Schválení předcházela prohlídka plnicího zařízení 

na místě, provázená vzrušenou debatou s občany, kteří zde bydlí. S ohledem na závažnost celé 

problematiky byl při prohlídce přítomen i ředitel Inspektorátu bezpečnosti práce středních 

Čech p. Ing. Škvor. Město souhlasilo s provozem za podmínky, že musí být zajištěn trvalý 

dozor. Výměna názorů na tuto problematiku pokračovala ještě na stránkách ZMČ v říjnu. 

MěR rovněž souhlasila s umístěním nové čerpací stanice pohonných hmot v lokalitě 

Třebízského II a nevznesla námitky k urbanistickému řešení nové lokality Třebízského II. 

 MěR doporučila schválit zvýšení rozpočtu Městské knihovny o 105 tisíc Kč a rovněž 

dotaci ve výši 280 tisíc Kč na zakoupení monitorovacího zařízení pro ARO nemocnice 

v Brandýse n/Labem.  

 Nový soukromý majitel zahájil práce na záchranu zchátralé budovy starého nádraží. 

Bylo však zatím provedeno jen to nejnutnější. 

 

 

ŘÍJEN 
  

 Až do 3. se pohybovaly teploty mezi 22º - 25ºC, pak se dostavilo ochlazování 

provázené přeháňkami. Sedmého už klesly teploty na 10ºC a začala topná sezona. První noční 

mrazík byl 18., denní teploty se pohybovaly okolo 10ºC. 

 Na kabelové síti kabel Plus, a.s., zahájil dne 6. společně s městem Lysá n/Labem 

vysílání místní Infokanál. Formou videotextů nabízí zprávy o dění ve městě, důležité 

informace, programy kulturních akcí. Tyto informace pak doplňují 3 x denně vysílané 

reportáže. Vysílaný program je měněn vždy počátkem měsíce. Provozovatelem je společnost 

Manola Video Lysá n/Labem, s.r.o. Viz zápis za červenec a přílohu č. 16/9. 
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 Mezi 18. až 22. probíhal v městské knihovně „Týden knihoven“. program akcí je 

uveden v příloze č. 17/9. Z hlediska dějin knihy byla velmi zajímavá beseda s PhDr. 

Jar./Jaroslavem/ Vrchotkou, CSc., na téma Prvotisky (inkunabule) – jedna z nevyřešených 

otázek českých kulturních dějin. Jistě i ostatní akce byly pro návštěvníky přínosem. 

 MěR schválila záměr prodeje objektu čp. 109 v Sedláčkově ulici za 3 mil. Kč p. Jiřímu 

Brtkovi. Ten zde hodlá zřídit řeznickou a uzenářskou výrobnu a prodejnu. Dosud podniká 

v Klánovicích. Jak se později ukázalo, v důsledku úmrtí v rodině k realizaci tohoto záměru 

nedošlo. Mezitím se však již přemístilo družstvo „Fotografia“ do sousedního domu, kde byla 

předtím prodejna Elektro. Rovněž se vystěhovali i další nájemníci a od té doby dům nadále 

chátrá.  

 Po více jak 70 letech se objevila myšlenka vybudovat železniční zastávku v Jiřině 

(Čelákovice – Labe) proti Kovohutím. Náklady na její vybudování by muselo hradit město. 

MěR k tomu nepřijala žádné rozhodnutí. Ve 20. letech usilovala bezúspěšně o zřízení 

zastávky fa Stabenow, která zde tehdy postavila nový závod.  

 Ve městě se připravuje nová výstavba cca 200 rodinných domů ve 4 lokalitách – 

Třebízského II, V Nedaninách (37 domů, viz příloha č. 18/9), dále Pod Přerovskou cestou a 

v lokalitě Sedlčánek. Otázkou zůstává zainvestování infrastruktury, přitom se předpokládá, že 

náklady dosáhnou až 40 mil. Kč. 

 Na návrh MěR souhlasilo MěZ s věcným darem pro nemocnici v Brandýse n/Labem 

ve výši  280 tis. Kč. Viz zápis za září.  

 Vzhledem k tomu, že na účet města byly poukázány finanční prostředky z prodeje 

akcií ve výši 36 336 760 Kč, projednalo MěZ rozpočtové změny umožněné tímto 

mimořádným příjmem. Jednalo se zejména o zvýšení příspěvku Městské knihovně, dar 

nemocnici Brandýs n/Labem, nákup čisticí techniky pro TS /Technické služby/, přístroj na 

měření tlaku pro seniory, sociální dávky a civilní službu. 

 Ve věci konkurzního řízení na p. fr. Bendu, majitele hotelu „Benda“ v Sokolovské 

ulici (dříve hotel TOS), rozhodlo MěZ navrhnout správci konkurzní podstaty, aby odkoupení 

hotelu bylo podmíněno současným odkupem zastavěného pozemku, který je v majetku města, 

za cenu 3,8 mil. Kč.  

 Na zdejším nádraží musel ve večerních hodinách mimořádně zastavit mezinárodní 

rychlík „Bohemia“ (Praha – Varšava). Příčinou byl požár jednoho vagonu. Zasahovali místní 

hasiči. Vagon byl odstaven a asi po hodinovém zpoždění pokračoval vlak v cestě. 

   

 

LISTOPAD 
 

Začátek měsíce provázelo neobvykle teplé počasí – na Dušičky bylo slunečno a 

15ºC.Noční teploty se pohybovaly v rozmezí 14º - 10ºC. Ochlazovat se začalo až ve druhé 

dekádě. Teploty se pohybovaly převážně okolo 10ºC.  

MěZ souhlasilo s návrhem MěR, aby se budoucí stavebníci podíleli 40% nákladů na 

budování technické infrastruktury. Dále schválilo úplatný převod čp. 109 včetně komplexu 

provozních budov ve dvoře a pozemků p. Jiřímu Brtkovi, bytem Praha 6, za cenu 3 mil. Kč.  

Byl schválen návrh redislokace odloučených pracovišť MěÚ (Masarykova ul.) 

v objektu nákupního střediska čp. 1650.  

Jednotlivým subjektům města – a to KD, MěMu, MěKn, 2. ZŠ /správně ZŠ Kostelní 

457/, 1. ZŠ /správně ZŠ J. A. Komenského 414/ a MDDM byl poskytnut příspěvek po 53 tis. 

Kč na připojení na internet prostřednictvím mikrovlnné sítě (bez použití telefonních linek).  

MěZ souhlasilo s prodejem 5000 ks akcií ČS /České spořitelny/, a.s., získaných při 

jejím vzniku.  
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 Na jednání MěZ byla vedena obsáhlejší diskuze k připravované rekonstrukci 1. ZŠ. 

V první etapě se počítá se zateplením, přístavbou 3. podlaží na ¾ zastavěné plochy, kde by 

mělo být získáno 10 nových tříd pro potřeby Gymnázia, a konečně s rekonstrukcí kuchyně a 

jídelny. V případě získání dostatečného objemu finančních prostředků se v další etapě počítá 

s výstavbou odpočinkového centra v prostoru nynějšího atria. To by zahrnovalo plavecký 

bazén (25 x 10 m), saunu a místnost rehabilitačního tělocviku.  

 V prvním týdnu zde byla návštěva ze švýcarského města Rüti a ta se současně podílela 

na konání mezinárodní česko – švýcarské konference „Ekokontakt“, která proběhla v našem 

Manažerském centru. Náplní byly otázky životního prostředí, zkušenosti se švýcarskými 

kogeneračními jednotkami na výrobu elektrické energie a hospodaření s odpady v rámci 

městské správy. Podrobný program akce – viz příloha č. 20/9. 

 Zástupci švýcarského města Rüti, kteří byli hosty naší radnice, se na závěr dne 5. 

zúčastnili velice úspěšného „Podzimního koncertu“ Komorního orchestru Jana Zacha. 

Kulturní dům byl tentokrát zcela vyprodán, účinkující se dočkali nadšeného ohlasu a museli 

několikrát přidávat, než je publikum pustilo z jeviště. Komorní orchestr řídil a  aranžmá 

skladeb provedl ředitel ZUŠ Jana Zacha p. Bohumír Hanžlík. Večerem provázeli Marie 

Hoffmanová a Milan Dvořák.  

 Deset let od pádu komunistické diktatury připomněla výstava otevřená od 16. 11. do 

19. 12. v Městském muzeu.  

 Činnost zahájil městský informační kanál, jehož vysílání zajišťuje fa Manola [Video], 

s.r.o. z Lysé n/Labem. Vysílá jednak v síti kabelové televize, jednak v prvním pásmu Tv 

frekvence 48,25 MHz (viz příloha č. 16/9). 

 Městu se daří úspěšně oživovat dřívějším režimem utlumované vánoční tradice. Dne 

27. se slavnostního rozsvícení vánočního stromu, postaveného na náměstí před nákupním 

střediskem, zúčastnilo několik set občanů s dětmi. Akci zahájil proslovem pan starosta Ing. 

Šalda. Na to pod vedením svých učitelů zazpíval dětský pěvecký sbor vánoční koledy. Na 

terase probíhal již od odpoledních hodin vánoční trh, doplněný předváděním práce 

uměleckého kováře a středověkého šermu v dobových kostýmech. V druhém patře nákupního 

střediska měly děti možnost vyzkoušet si svou zručnost malováním na skle. Před radnicí stál 

stánek s občerstvením, kde během odpoledne došlo k nebezpečné příhodě – začala hořet 

propanbutanová bomba. I když místní hasiči přijeli po 12 minutách, podařilo se oheň mezitím 

uhasit náhodnému diváku. Událost zachytila na videozáznam přítomná regionální televize TV 

PORT.    

 

 

PROSINEC 
 

 V první polovině měsíce se teploty ještě stále pohybovaly okolo 10ºC. První 

ochlazení, provázené nočními mrazíky, se dostavilo až v druhé polovině měsíce. Sněhový 

poprašek se objevil až 19., ale přes den zmizel. Dne 20. opět sněží a teploty klesly na -3ºC. 

Koncem měsíce se teploty pohybovaly mírně nad nulou, v noci mrzlo. Vyskytovaly se slabé 

sněhové poprašky nebo déšť se sněhem. Jen na polích se udržela slabá sněhová vrstva.  

 V provedení Komorního souboru Jana Zacha se 19. uskutečnil v Kulturním domě před 

vyprodaným hledištěm (400 míst) městský vánoční koncert. Pro velký zájem byl uspořádán 

ještě jeden koncert v odpoledních hodinách za přítomnosti asi 350 posluchačů. Oba koncerty 

měly velmi příznivý ohlas u publika. Další úspěšné koncerty proběhly v Městském muzeu a 

v ZUŠ Jana Zacha.  

 V knihovně byly předváděny ukázky zdobení perníčků a proběhlo zde i čtení 

vánočních pohádek. Výčet všech kulturních akcí pořádaných o Vánocích je zachycen 

v příloze č. 19/9.  
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 MěR projednávala problematiku spojenou s výstavbou rodinných domků v lokalitě 

„Pod Přerovskou cestou“ za přítomnosti p. Tykače a p. arch. [Jiřího] Dandy. 

 Ředitelka Gymnázia pí Mgr. Věra Šumanová požádala dopisem město o finanční 

podporu na studijní pobyt 6 studentů Gymnázia v USA. MěR nevylučuje finanční podporu, 

záměr je však třeba specifikovat.  

 Byla schválena nová cena vodného a stočného na rok 2000. pro obyvatele to je 

20,50Kč/m
3
 vodné a 13,92 Kč/m

3
 stočné, celkem tedy 34,42 Kč/m

3
. 

  MěZ schválilo po připomínkách rozpočtové provizorium (nebyl dosud schválen státní 

rozpočet, a nebyly tudíž známy dotace). Dále schválilo MěZ příspěvek 120 tisíc Kč 

Tenisovému klubu na provedení plynofikace sportovního areálu. Současně odsouhlasilo 

finanční dar 20 tis. Kč Církvi čs. husitské na rekonstrukci rozvodů elektrické energie 

v Husově sboru.  

 MěZ odsouhlasilo postup v případě plynofikace Sedlčánek. Připojení jednotlivých 

budoucích odběratelů je podmíněno jejich příspěvkem 18 tisíc Kč na jedno odběrné místo. 

Rovněž bylo schváleno snížení penalizace za zpoždění při stavbě obytného domu v ulici 

Prokopa Holého na obnos 52 738 Kč firmě Ing. Čeněk Němeček.  

 Byl dán souhlas ke kácení stromů na základě podkladů zpracovaných ředitelem TS p. 

Turkem. 

 Oslavy závěru roku v noci ze Silvestra na Nový rok byly již tradičně provázeny 

ohňostrojem raket, prskavek a rachotem dělbuchů, které střídavě ozařovaly celé město. Začalo 

to jako obvykle o půlnoci a zásoby pyrotechniky byly vyčerpány okolo jedné hodiny. Zbytek 

noci byl již klidný. 

 

 

HOSPODAŘENÍ 
 

 Původní rozpočet počítal s příjmy celkem 101 384,9 tis. Kč a výdaji 111 506,9 [tis.] 

Kč, to je se schodkem 10 122 tis. Kč. Během roku došlo k úpravě rozpočtu v příjmové části o 

67 578,9 Kč, z čehož největší položku tvořil prodej akcií. Takto upravený předpoklad příjmů 

byl ve skutečnosti ještě o 5% překročen a dosáhl částky 176 60 tis. Kč. Na základě toho byla 

pak výdajová část zvýšena z plánovaných 111 506,9 tis. Kč na 179 985,9 tis. Kč. Skutečnost 

však byla nižší, a to 148 338 tis. Kč, což je 83% předpokladu. Příčinou bylo neuskutečnění 

prodeje akcií STE [Středočeské energetické, a.s.] v hodnotě 23 715 tis. Kč, které byly určeny 

na tvorbu rezerv. (Viz příloha č. 21/9, str. 6, paragraf 6409). 

 K 31. 12. 1999 činil dluh města 37 144 tis. Kč proti pohledávkám 7 014,45 tis. Kč, 

skutečná zadluženost je tedy 30 129,55 tis. Kč. Je to pokles proti předchozímu roku o 

7 302,45 tis. Kč a představuje 17% z celkových příjmů.  

 Hlavní položky příjmů a vydání jsou: 

 

Příjmy tis. Kč % 

  rok 1998 rok 1999 

Daňové   71 564   32   40,52 

Nedaňové   45 640   29   25,84 

Kapitálové   40 239     6   22,78 

Dotace   18 146   33   10,27 

TS     1 041      0,59 

Celkem 176 630 100 100 

 

 

Vydání tis. Kč % 
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  rok 1998 rok 1999 

Průmyslová odvětví   10 016     9     6,75 

Služby pro obyvatelstvo   74 692   77   50,35 

Sociální věci     2 404     1     1,62 

Bezpečnost     1 624     1     1,1 

Veřejná správa   38 812   12   26,16 

Technické služby   20 790    14,02 

Celkem 148 338 100 100 

 

 Kapitola služby pro obyvatelstvo je členěna na 6 podkapitol, které jsou čerpány 

v následujících procentních podílech: 

 

Podkapitola % 

rok 1998 rok 1999 

Vzdělání a věda   6   8,9 

Kultura   3,9   6,3 

Tělovýchova a zájmová činnost   2,1   2,3 

Zdravotnictví   0,3   0,3 

Bydlení a komunální služby 50,7 32,25 

       - z toho Milovice 28   0,37 

       - z toho komunální služby   7,4   1,07 

Ochrana životního prostředí   6,7   0,5 

 

Podkapitola komunální služby je zkreslena tím, že TS jsou vykazovány samostatně a 

samy o sobě představují 14% výdajů z celkového rozpočtu. Odečteme-li příjmy TS, činí 

částka čerpaná v této kapitole z městského rozpočtu 19 749 tis. Kč 

Podrobný rozpočet a rozbor hospodaření včetně komentářů je uveden v příloze č. 21/9. 

 

 

OBYVATELSTVO 

 

Počet obyvatel města nadále klesá. Došlo sice k nárůstu v oblasti migrace o 3 občany, 

avšak v důsledku nízké natality ubylo ve městě celkem 42 občanů. Na začátku roku mělo 

město celkem 10 042 obyvatel, během roku se přistěhovalo 200 obyvatel a odstěhovalo 197. 

Nově narozených bylo 76 oproti 118 zemřelým. K 31. 12. 1999 klesl počet obyvatel na 

10 003. Pokles /počtu/ obyvatel pod 10 000 by mohl v budoucnu nepříznivě ovlivnit výši 

dotací ze státního resp. krajského rozpočtu. 

 

 

VÝSTAVBA 
 

Bytová výstavba pokračovala dosavadním tempem, a to jak formou nových rodinných 

domů, tak střešními nástavbami, případně přístavbami stávajících rodinných domů. Během 

roku, jak plyne z jednání MěR a MěZ, byly učiněny kroky k výstavbě rodinných domů 

v dalších lokalitách. Jedná se o výstavbu inženýrských sítí ve 4 lokalitách – Třebízského II, 

Nedaniny, Pod Přerovskou cestou I a Sedlčánky. (Viz zápis MěR č. 15/99, bod 4). Během 

roku bylo vydáno celkem 17 stavebních povolení pro rodinné domy a 21 povolení k přístavbě 

bytů u stávajících domů. Dokončeno a kolaudováno bylo celkem 18 rodinných domů, 32 bytů 

jako přístavba rodinných domů.  
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ŠKOLSTVÍ 
 

Ve struktuře místního školství nedošlo v průběhu roku k žádným změnám. 

Oproti předchozímu roku se nadále prohlubuje pokles natality, a tedy i počet dětí 

zapsaných v obou mateřských školách. Za rok 1999 se celkový stav dětí v MŠ snížil o 12. 

V ul. přístavní byla 2 oddělení s celkem 49 dětmi a v ul. Rumunská bylo 8 oddělení s celkem 

182 dětmi. Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady mateřských škol činil 200 Kč/měs. 

Naproti tomu se v základním školství pokles zastavil a došlo naopak k růstu o 5 žáků. 

Škola v ul. /J. A./ Komenského zaznamenala sice pokles o 15 žáků na celkový stav 

549 ve 24 třídách. 

Škola v ul. Kostelní – Kamenka zaznamenala naproti tomu nárůst o 19 žáků na 

celkový stav 566 ve 25 třídách. Na provozní náklady školní družiny přispívají rodiče 50 

Kč/měs. 

Zvláštní škola měla celkem 55 žáků v 6 třídách. 

Gymnázium navštěvovalo celkem 261 studentů v 10 třídách. Tento tav odpovídá 

předchozímu roku.  

SOŠ a SOU TOS Čelákovice, s.r.o., navštěvovalo celkem 339 žáků v 15 třídách. Proti 

předchozímu roku doznala škola další pokles žáků o 15. Hlavním důvodem je skutečnost, že 

4letý maturitní obor management strojírenství již druhý rok nepřijímá do 1. ročníku.  

 ZUŠ Jana Zacha poskytovala v 19 učebnách výuku hudby, tance, výtvarné výchovy a 

literárně dramatického oboru celkem 705 žákům pod vedením 26 pedagogů.  

 V MDDM si volný čas naplňovalo zájmovou činností celkem 577 dětí do 15 let. 

Starších 15 let bylo celkem 197. MDDM uspořádal kromě toho 9 letních táborů a 2 zimní 

tábory s celkem 336 účastníky. Příležitostně bylo organizováno celkem 129 akcí s 5864 

účastníky a 5 soutěží regionálního charakteru s 948 účastníky. Na organizování této činnosti 

se podílelo celkem 31 pedagogických pracovníků, z čehož bylo 16 externích a 10 

dobrovolných. Podrobný přehled škol a školských zařízení viz příloha č. 22/9. 

 

 O činnosti církví v našem městě podává zprávu římskokatolický farář Richard 

Scheuch, který byl ustanoven vikářem staroboleslavského vikariátu po smrti vikáře P. Milana 

Martináska z Lysé nad Labem. 

 Začátkem ledna proběhly jako každoročně ekumenické bohoslužby, a to v kostele 

Československé církve husitské /správně Církve československé husitské/, /ve/ sboru Církve 

bratrské a na katolickém děkanství.  

 

 Církev katolická 

 Dne 21. 3. se konalo celostátní sčítání účastníků bohoslužeb. V ten den bylo na mši: 

V Čelákovicích 108 věřících  

v Toušeni 18 věřících 

v Mochově 9 věřících 

v Nehvizdech 14 věřících 

Celkem 149 věřících 

 

 Tyto farnosti jsou obhospodařovány duchovním z Čelákovic. Od podzimu 1988 mu 

v této činnosti vypomáhá absolvent dálkového studia teologické fakulty Milan Větrovec, 

zmocněný k tomu Otcem biskupem Václavem Malým. Výuku náboženství zajišťuje církev na 

faře za účasti asi 20 dětí a 3 středoškoláků. Církev věnuje také péči a nemalé náklady na 
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opravu církevních staveb a historických památek, jež byly ve 40letém období komunistické 

éry značně zanedbány. 

Větší opravy byly provedeny: 

 V Čelákovicích – střecha chovatelského areálu, vazárna a pokácení stromů, náklad 

okolo 85 000 Kč. 

 V Mochově – vnitřní oprava kostela (malování) i vnější (fasáda, věže), náklad asi 

202 000 Kč. K tomu mříže k oknům a dveřím (asi 55 000 Kč). 

 V Nehvizdech – oprava věže kostela, náklady asi 285 000 Kč, z toho státní dotace 

250 000 Kč. Dále oprava fary s náklady 142 000 Kč, z toho část uhradila obec. Po krádeži 

byly zhotoveny 3 imitační /správně imitované/ obrazy a jeden rám na obraz nákladem 20 000 

Kč i s opravou dveří. 

 V Toušeni – oprava skla v oknech a střecha kostela, další opravy budou provedeny až 

po vyřešení vlastnických práv. Kostel je až dosud v majetku obce. 

 Na podzim tohoto roku podnikl P. R. Scheuch velkou cestu do Itálie a na Sicílii po 

stopách sv. Pavla. O svých zážitcích měl přednášku s diapozitivy na zdejší faře. Církev 

organizuje v našem městě také charitu a Charitní ošetřovatelskou službu. 

 

 Církev československá husitská 

 Nákladem 70 000 Kč byla ve sboru opravena elektroinstalace. 

 

 Církev bratrská 

 Péče o děti na nedělní besídce. 

 Skupina Lazaret zpívala v katolickém kostele. 

 Věřící přispívali na podporu dívky z Nepálu a na dům chráněného bydlení pro 

mentálně postižené mladé muže v Horních Počernicích. 

 

 

 KULTURA 
 

Městské muzeum 

Těžiště kulturní činnosti Muzea se v tomto roce soustřeďovalo na oslavy 300. výročí 

od narození Jana Zacha. Pod záštitou města a ve spolupráci se ZUŠ Jana Zacha se konala řada 

koncertů, výstav a přednášek. Podrobnosti ze zahajovacího koncertu, spojeného 

s pojmenování slavnostního sálu Městského muzea na „síň Jana Zacha“ viz zápis za leden. 

Kromě akcí vážících se k Zachovu výročí uspořádalo Muzeum řadu výstav z oblasti 

výtvarného umění, k historickým událostem a tradičně i výstavu s vánoční tématikou. 

Celkem zorganizovalo Muzeum 55 akcí, kterých se zúčastnilo 11 083 osob. Průměrná 

návštěvnost výstav byla 503 osob a koncertů 52 posluchačů. 

Vedle archeologického výzkumu, který tvoří páteř výzkumné činnosti Muzea, se jeho 

činnost zaměřila i na výzkum botanický, ornitologická pozorování a mineralogické sběry. 

Zvláštní pozornost byla věnována záchraně osteologického materiálu, vytěženého v rámci 

budování vodní plochy mezi Toušení a Čelákovicemi. 

Archeologické pracoviště Městského muzea sídlí v Rybářské ulici čp. 156, v objektu 

určeném původně k demolici. Objekt byl rekonstruován a modernizován z finančních 

prostředků získaných v rámci prováděných záchranných archeologických výzkumů, to 

znamená, že na rekonstrukci a přístavbu nových depozitářů nebyly použity prostředky 

z rozpočtu města. Mimo depozitářů jsou zde vybudovány laboratoře, kde trvale pod vedením 

pí Jitky Růžičkové pracují další 3 – 4 zaměstnanci (ženy), které se zabývají zpracováním 

materiálů ze starších i nových archeologických výzkumů.provádí zde základní mechanické 

očištění nálezů, mytí, v případě potřeby konzervaci (keramiky i kostí) a následně jejich 
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rekonstrukci, spočívající ve vyhledávání, lepení a doplňování archeologických předmětů. po 

tomto zpracování následuje evidence, při které musí každý celek předaný do laboratoře dostat 

nejdříve přírůstkové číslo a následně vlastní inventární číslo. Každý číslem označený předmět 

je zapsán do lokačního seznamu a v sáčcích uložen do krabic, ve kterých je pak ukládán do 

depozitáře. Ročně je tímto způsobem jen na tomto archeologickém pracovišti zpracováno 40 

až 50 tisíc sbírkových předmětů. 

Činnost Muzea zajišťovalo celkem 16 pracovníků, z toho 10 odborných. Podrobný 

rozbor činnosti a stavu sbírek za letošní rok je uveden v příloze č. 23/9. 

 

Městská knihovna 

Knihovna má celkem 48 výpůjčních hodin týdně. Aby byla lépe dosažitelná i 

okrajovým částem města, má trvalé pobočky v sídlišti V Prokopě a v Sedlčánkách. Počet 

evidovaných čtenářů byl 1487, což je o 3 více než v předchozím roce. Jednu třetinu čtenářů 

tvoří děti.  

Za účelem výpůjček a účasti na kolektivních akcích navštívilo knihovnu celkem 

19 229 návštěvníků, což je téměř stejný počet jako v předchozím roce. Počet výúůjček vzrostl 

o 9 605 titulů na celkem 96 219 knih a časopisů za rok. Meziknihovní výpůjční službou bylo 

zapůjčeno 2 knih, jiným knihovnám bylo naopak půjčeno 64 knih. 

Knihovna poskytuje též informační službu, při které využívá internetu. Odpovězeno 

bylo 1 493 bibliografických a faktografických dotazů. 

Mezi prvořadé úkoly, na které byla zaměřena činnost knihovny v letošním roce, bylo 

spuštění výpůjčního protokolu prostřednictvím PC (počítačové techniky).  

Během roku uskutečnila knihovna celkem 116 akcí s účastí 2 639 posluchačů. Byly to 

například akce z cyklu Zdravý životní styl, Seznamte se se svým městem. V rámci Týdne 

knihoven např. Den otevřených dveří. Pro dospívající mládež Den informatické výchovy, pro 

děti pak výstava hraček z dětských vajíček a vánoční čtení pohádek. Do svých poboček 

rozvezla knihovna v souborech 1 288 knih.  

Díky štědrosti MěZ mohla knihovna odebírat 61 titulů periodik a přírůstky činily 

2 351 nových knih. Vyřazeno bylo celkem 1 022 titulů, takže na konci roku vykazoval stav 

knihovního fondu celkem 44 568 titulů, což je o 1 329 více než v předchozím roce. 

Knihovnu navštívili v průběhu roku též členové Městské rady. Městská knihovna je 

zastoupena v řadě knihovnických, ale i spisovatelských a nakladatelských sdružení, jako je 

IBBY – Sekce dětské knihy, Asociace knihoven, SKIP ČR – Svazu knihovníků a 

informačních pracovníků ČR a jejich sekcí – Sekce veřejných knihoven a Klubu dětských 

knihoven, a SKAT – souborný katalog. Podrobnosti viz příloha č. 24/9.  

 

Kulturní dům 

Zde byla dokončena rekonstrukce předsálí, šaten a hygienických zařízení. Během roku 

proběhlo v KD celkem 319 akcí za účasti 97 599 návštěvníků. Sál byl časově využit na 87%, 

ve zbývajícím čase probíhalo dokončení generální opravy. Vlastních kulturních akcí pro 

veřejnost našeho města a okolí bylo uspořádáno 118, což znamená, že prakticky každý třetí 

den měla některá skupina občanů možnost navštívit KD. Tuto nabídku využilo 29 499 

občanů, což představuje průměrnou návštěvu na jeden pořad 250 diváků. Podrobný výčet akcí 

KD je v příloze č. 25/9.  

 

Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 1999 sestavil městský kronikář 

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

 

Seznam příloh k zápisu do kroniky města Čelákovic za rok 1999. 

1/9 Organizace Městského úřadu 
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2/9 Článek – transplantace ledviny 

3/9 Článek – podvodník v Jiřině 

4/9 Rezignace p. PaedDr. V. Knoba 

5/9 Dotaz, odpověď a zpráva kontrolní komise na dotaz zadání stavby v ul. Prokopa  

 Holého 

6/9 Pracovní cesta p. starosty do Rakouska 

7/9 Soutěž v literárním klubu Malaché – Praha 

8/9 Zápisy z Městské rady a Zastupitelstva 

9/9 Zpráva o použití finančních prostředků 

10/9 110. výročí „Kamenky“ 

11/9 Rezignace p. Ing. V. Špačka 

12/9 Rezignace p. J. Weyrostka 

13/9 Otevření nové pošty 

14/9 Zatmění Slunce 

15/9 Dětský sportovní den organizovaný KSČM 

16/9 Televizní infokanál 

17/9 Týden knihoven – program 

18/9 Plánovaný obytný soubor „Nedaniny“ 

19/9 Program vánočních akcí 1999 

20/9 Program konference EKO-KONTAKT 

21/9 Rozpočet a rozbor hospodaření za rok 1999 

22/9 Zpráva o stavu školství š.r. 1999-2000 

23/9 Roční výkaz Městského muzea 

24/9 Zpráva o činnosti Městské knihovny 

25/9 Přehled akcí v Kulturním domě 

26/9 Mateřské centrum 

27/9 Program Kulturního léta 

 

 Poznámka:  

 Text zápisu kronikáře Ing. Luboše Choury za rok 1999 přepsal kronikář PhDr. 

Mirko Nosek v květnu 2006 podle ručně psané knihy. V přepisu byl sjednocen pravopis 

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

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

 

 

 

 

 

 

 


