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Rok 2000 
 

 Vstoupili jsme do posledního roku 20. století. Ve světě byl poznamenán řadou nových 

objevů, ale i katastrof a živelních pohrom.  

 Do popředí světového dění se dostává otázka globalizace, urychlená zejména 

v kulturní oblasti velikým pokrokem sdělovací techniky, která umožňuje prostřednictvím 

družicového přenosu sledovat přímé obrazové přenosy událostí, odehrávající se např. na druhé 

polovině zeměkoule. Naproti tomu se s obavami a častými protesty setkává globalizace 

ekonomická.  

 Dne 26. září se do Prahy sjelo na zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové 

banky 4 tisíce finančníků a 15 tisíc jejich odpůrců, převážně cizinců. MMF i Světová banka 

jsou činěny odpovědnými za to, že chudé země se stávají ještě chudšími. Že se dále 

prohlubuje propast mezi bohatým, průmyslově vyspělým Severem a technicky i ekonomicky 

zaostalým chudým Jihem. Pouliční bitky, které se neobešly bez dlažebních kostek, slzného 

plynu, vodních děl a řady zraněných na obou stranách, skončily ve večerních hodinách na 

Václavském náměstí rozbíjením výkladních skříní a parkujících aut. 

 Vědci soudí, že člověk svou činností skutečně mění ovzduší a že Země může být 

postižena v následujících desetiletích vážnými klimatickými poruchami, s tragickými 

následky na životní prostředí. Vědci také oznámili, že jsou schopni přečíst převážnou část 

genetické výbavy člověka. Je to objev srovnávaný s objevem atomové energie. Měl by 

umožnit výrobu nových léků proti lidským chorobám. Na praktické využití se bude muset 

zřejmě ještě dlouho čekat. Dalším významným objevem z této oblasti bylo klonování, které 

umožňuje získat nepohlavním rozmnožováním výchozího jedince - dvojče s identickou 

genetickou výbavou. Jako první bylo klonování úspěšně provedeno v Anglii na ovci. Byl 

podán už i patent na klonování člověka, to však vyvolalo ve světě bouři protestů.  

 V Anglii se vyskytla nemoc šílených krav – BSE, se smrtelnými následky i pro 

člověka. V Anglii na tuto nemoc zemřelo 19 lidí. Příčinou nemoci bylo krmení dobytka 

masokostní moučkou. Navzdory všech ochranných opatření /všem ochranným opatřením/ se 

nemoc rozšířila i na evropský kontinent.  

 Stav společnosti na konci tisíciletí měla dokumentovat Světová výstava EXPO 2000 

v německém Hannoveru. Byla však provázena nečekaně malou návštěvností. Naše republika 

byla zastoupena vlastním pavilonem, jehož dominantou byla replika kaple sv. Kříže 

z Karlštejna. 

 V letošním roce se české země dočkaly druhého Tolerančního patentu. Na rozdíl od 

toho prvního, vydaného v roce 1781 Josefem II. a zrovnoprávňujícího nekatolické víry 

s katolickou, dojednali ten druhý dne 26. ledna předsedové stran ČSSD a ODS – signatáři 

opoziční smlouvy a umožňoval další existenci menšinové vlády ČSSD. Byla jím zažehnána 

hrozící krize, vyvolaná neshodami při tvorbě státního rozpočtu a plněním opoziční smlouvy. 

Na uzavření této dohody mělo vliv i rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl navrhované 

reformy volebního zákona, jež byly součástí oposiční smlouvy. 

 Z ekonomického hlediska byl tento rok významný tím, že se zastavil pokles hrubého 

domácího produktu, a Státní statistický úřad začal vykazovat růstovou tendenci tohoto pro 

národní hospodářství klíčového ukazatele. 

 V průběhu roku proběhlo ve vládě několik personálních změn. V březnu se po min. 

Grulichovi stal novým ministrem vnitra Stanislav Gross. V dubnu proběhly změny na 

Ministerstvu pro místní rozvoj, kde Jaromíra Císaře nahradil Petr Lachnit, a na Ministerstvu 

dopravy Jaromír Schling vystřídal Antonína Peltráma. Po místopředsedovi vlády Jaroslavu 

Baštovi nastoupil do vlády nejmladší člen Karel Březina jako ministr bez portfeje. Konečně 

v říjnu odstupuje ministr spravedlnosti Otakar Motejl a jeho funkce se dočasně ujímá 

místopředseda vlády Pavel Rychetský. V říjnu odstoupil guvernér ČNB Josef Tošovský. Jeho 
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nástupcem jmenoval president V. Havel, k nelibosti předsedy vlády i parlamentu, člena 

bankovní rady Zdeňka Tůmu. Právoplatnost tohoto jmenování řešil nakonec Ústavní soud.  

 V červenci byl v Praze uspořádán XIII. Všesokolský slet. Byl to však jen stín kdysi 

slavné tradice, a to jak co do počtu cvičenců, tak i diváků.  

 V listopadu proběhly volby do Krajských zastupitelstev a do 1/3 Senátu. Znamenaly 

propad vládnoucí ČSSD. Výsledky jsou uvedeny v samostatné kapitole.  

 Koncem roku vypukla krize v České televizi. Po 11měsíčním působení byl Radou ČT 

odvolán gen. ředitel Dušan Chmelíček a na jeho místo urychleně, bez důkladnějšího 

výběrového řízení jmenován Jiří Hodač. Proti tomu se postavili zaměstnanci ČT a vyhlásili 

stávku. Na Silvestra odpoledne obsadili zpravodajský velín a trvali na odchodu nově 

jmenovaného ředitele. I když vzbouřenci odůvodňovali svoje kroky obavami z politizace 

nezávislé televize, výsledkem byl opak. Řešení krize se zákonitě přeneslo z protestů 

probíhajících na veřejných prostranstvích na jednání na parlamentní a stranické úrovni.  

 Na sportovním poli slavili v květnu úspěch naši hokejisté, kteří se stali opět mistry 

světa.  

 Radost vystřídal koncem roku smutek, když nás 21. listopadu opustil slavný běžec, 

několikanásobný olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek. S naším městem ho 

spojovaly dva dlouho nepřekonané světové rekordy na 15 mil a 25 km, které zde vytvořil 

v říjnu 1955 na nově vybudovaném stadionu Míru. Naposled navštívil tento stadion a naše 

město spolu se svou manželkou 23. května 1996 u příležitosti slavnostního zahájení 2. 

dětských olympijských her. (Viz zápis v kronice - květen 1996.) V roce 1997 byl vyhlášen 

nejlepším atletem 20. století.  

 Divadelní scéna byla v září ochuzena odchodem dlouholetého oblíbeného herce 

Národního divadla Jiřího Sováka. Koncem roku umírá ve Vídni kdysi slavná a z hlediska 

životních osudů a kariéry rozporuplná herečka 30. let 20. století Lída Baarová – Babková.   

 

 

LEDEN 
 

 Začátkem roku bylo relativně teplé počasí. V noci z 20. na 21. se vyskytla na tuto 

dobu neobvyklá bouřka. První sníh napadl až 22. a sněžilo do 23. Teploty klesly k -2°C. Větší 

sněhová nabídka přišla až v týdnu od 24. do 29. Napadlo asi 10 cm sněhu a teploty v noci 

klesaly až k -14°C, přes den se pohybovaly okolo -5°C.  

 V Brandýse /nad Labem – Staré Boleslavi/ se sešli představitelé měst, aby projednali 

společný postup při tvorbě tzv. malých okresů – pověřených městských úřadů, které 

převezmou část agendy dnešních okresních úřadů v důsledku nově se tvořícího krajského 

zřízení. 

Po neúspěšném jednání se Středočeskou plynárenskou, a.s., oznámil p. starosta Ing. 

Šalda, že občané Sedlčánek a Císařské Kuchyně si budou muset na plynofikaci obce připlatit.  

Od začátku roku platí nový zákon o svobodném přístupu k informacím. Pro jeho 

realizaci na úrovni městských orgánů schválila MěR. dne 12. 1. předpis města, obsahující 

rovněž ceník za poskytované informace. Ve smyslu tohoto zákona došlo na radnici celkem 5 

žádostí. Na 4 bylo písemně odpovězeno, 1 byla zamítnuta. Viz příloha č. 28/9. 

Velitelem Sboru dobrovolných hasičů byl pro rok 2000 jmenován p. Milan Mucha a 

preventistou p. Jan Vichera. 

Z Městského muzea byla ukradena příruční pokladna s částkou 20 000,- Kč. Případ 

byl projednán na MěR za přítomnosti ředitele MěMu p. J. Špačka. Na základě šetření Policie 

ČR byl s pí Jirkovskou, která byla pověřena vedením agendy drobných vydání, rozvázán 

pracovní poměr. Řediteli Městského muzea bylo navrženo odejmutí osobních příplatků na 

dobu 3 měsíců.  
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ÚNOR 
 

 Začátkem měsíce se teploty pohybovaly stále nad dlouhodobým normálem. Až 

koncem měsíce se vyskytly sněhové přeháňky, ale sníh dlouho nevydržel. Pak začaly teploty 

opět stoupat až k 10°C. 

 Odchodem posledního strážníka p. Františka Tvarohy přestala existovat Městská 

policie. MěR se má k otázce vrátit po půlročním vyhodnocení stavu bez Městské policie. 

Žádné usnesení však přijato nebylo.  

 Na návrh bytové komise rozhodla MěR nepovolovat podnájmy v bytech, které jsou 

v majetku města.  

 Ředitel Technických služeb p. Turek informoval o záměru TS zakoupit vybavení pro 

pneuservis a dále zrušit záhony růží v ul. Stankovského z důvodů jejich stáří, drahé obnovy a 

pracné údržby. Podle zápisu MěR tyto návrhy schválila, avšak v usnesení tento bod není 

uveden.  

 Po dlouhých sporech o pozemky okolo domů v sídlišti V Nedaninách došlo konečně 

k dohodě formou zřízení věcného břemene ve prospěch města Čelákovice s právem vstupu za 

účelem údržby a oprav vodovodu a kanalizace, které jsou v majetku města.  

 Mezi a.s. Kovohutě a městem byla uzavřena smlouva o spolupráci při zajišťování 

výstavby 37 rodinných domků v lokalitě V Nedaninách včetně vybudování technické 

infrastruktury pro tuto výstavbu.  

  

 

BŘEZEN 
 

 Začátek března byl poznamenán velkou oblevou na horách, provázenou současně 

vytrvalým deštěm. V důsledku toho se zvedla hladina Labe a 11., kdy kulminovala, sahala až 

ke garážím na Městském stadionu. Pole za tenisovými kurty bylo zaplaveno. Zaplavena a tím 

i vyřazena z provozu byla čistička odpadních vod a Labe splynulo s vybagrovaným jezerem 

v katastru Mezi mosty až k Toušeni /Lázním Toušeň/. Pod soutokem Jizery sahala voda až 

k lesu. Některé chaty u Jizery byly zatopeny až po střechu. Poslední týden března byl opět 

deštivý, teploty se pohybovaly v rozmezí 8 - 10°C. 

 Rozruch veřejnosti způsobilo vykácení topolové aleje v ul. Masarykově – od nádraží 

k Záluží. S ohledem na zdravotní stav těchto stromů bylo jejich odstranění nutné, protože 

ohrožovaly při větším náporu větru svým pádem projíždějící auta a náhodné chodce. Po nutné 

rekonstrukci inženýrských sítí bude tato část ulice znovu osázena vhodnou zelení.  

 MěR rozhodla odvolat z kontrolní komise pro neúčast na jednáních p. Ing. Václava 

Špačka, p. Ing. Vilibalda Knoba a p. Ludvíka Hrona. Na jejich místo byli jmenováni p. 

Rostislav Urubek a pí Jana Marečková.  

 Pan starosta Ing. Josef Šalda a tajemník p. Ing. Bohumil Klicpera podali MěR 

informaci o krádeži v pokladně Městského úřadu. Celý případ byl předán k vyšetření Policii 

ČR.  

 Pan starosta pozastavil výběrové řízení na dodavatele vodního řadu do sídliště 

v Prokopě, a to z důvodu, že výběrová komise vybrala firmu, která měla horší bodové 

hodnocení. 

 V KD se dne 2. tohoto měsíce uskutečnil benefiční koncert kazatele Sváti Karáska ve 

prospěch stavby Sborového domu církve Českobratrské evangelické v Brandýse nad Labem. 

Účast 137 platících diváků přinesla výtěžek 6 825,- Kč.  
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 Sedmého, v den 150. výročí od narození prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka, 

uspořádala ZUŠ Jana Zacha kulturní večer, ve kterém žáci školy vystoupili v pásmu čtených 

úryvků, sestavených z děl Fr. Langra a Karla Čapka. Účast občanů v sále školy byla slabá, 

stejně jako na v tentýž den konaném koncertě v MěMu. Masarykovská tradice, pěstovaná za 

první republiky zejména na školách, byla z myslí dvou následujících generací našich občanů 

za komunistické totality systematicky vytlačena z jejich vědomí. Je teď zejména na školách, a 

v tom byl záslužný čin ZUŠ, aby se do vědomí nastupující generace opět dostala národní 

hrdost a úcta k budovatelům našeho státu a těm, kteří za jeho svobodu položili životy. Ve 

výroční den se do Lán vypravila také 3členná delegace MěR, aby na hrob TGM položila 

kytici. 

 Po dlouhé těžké chorobě zemřel dne 19. v Plzni náš občan pan Emil Kaplánek, 

hudební skladatel, pedagog a hluboce věřící člověk. Naši občané se s ním v hojné míře a 

počtu rozloučili dne 29. ve zdejším chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Pohřebního obřadu se 

kromě zdejších občanů zúčastnilo 20 kněží – salesiánů. Církevní obřad vykonal společně se 

zdejším P. R. Scheuchem syn zesnulého P. Michal Kaplánek. Na kůru hrál Komorní orchestr 

ZUŠ Jana Zacha. Za učitele ZUŠ se rozloučila pí Drahokoupilová. Kostel byl zcela zaplněn. 

Emil Kaplánek pocházel z hudební rodiny, jeho otec byl známý pozounista, hrával v orchestru 

Jaroslava Ježka, strýc byl kapelník a rovněž hudební skladatel. On sám vychoval několik 

generací výborných klavíristů a byl rovněž přispivatelem /přispěvatelem/ do našeho ZMČ. 

Pro svou víru byl politicky perzekvován, musel odejít ze zdejší ZUŠ a zbytek své 

pedagogické činnosti strávil dojížděním do Jiren. Napsal 50 hudebních skladeb a 3 odborné 

knihy -  „Škola na pozoun“, „Učebnice psycholografie“ a „Učíme se slyšet noty“.  

 

 

DUBEN 
 

 Začátek měsíce byl teplotně i srážkově normální. Až koncem měsíce se dostavily 

poměrně vysoké teploty a sucho. 

 Hlavním obsahem jednání MěZ byl městský rozpočet a majetkoprávní vztahy. 

Rozpočet je sestaven bez rezervy a byl schválen včetně adresně rozepsaných účelových 

dotací. Do rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na rekonstrukci ZŠ v ul. /J. A./ Komenského a 

náklady na infrastrukturu v lokalitě Třebízského II. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 

hospodaření. V souvislosti s poskytnutím státní dotace na rekonstrukce a výstavbu bytového 

fondu bylo odsouhlaseno zástavní právo na 7 domů včetně pozemků v ul. Prokopa Holého. 

 MěZ navrhlo poskytnout příspěvek 20 tis. Kč na krátkodobý studijní pobyt 1 studenta 

našeho gymnázia v USA.  

 MěZ souhlasí s členstvím města v asociaci APUSCO - Asociace původců a subjektů 

nakládajících s odpady. 

 Městský dům dětí a mládeže pokračoval úspěšně v oživování starých tradic a lidových 

zvyků. Na Smrtnou neděli, dne 9., byl uspořádán průvod dětí, který nesl v čele symbol zimy 

„Moranu“. Děti si přinesly různé hudební nástroje, kterými po celou dobu průvodu rámusily. 

Průvod obešel místní restaurace a obchody, kde děti do připraveného koše vykoledovaly 

sladkosti. Doprovázen rodiči skončil průvod u Labe, kde byla hořící Morana vhozena do 

vody. 

 V Masarykově ul. byla 12. otevřena nová prodejna: „Plnoštíhlá móda“. Vedoucí je pí 

Marie Šťastná. Další živnost je květinářství, které si ve čtvrti Za Dráhou otevřela pí Milada 

Krátká.  

 Za celoživotní tvůrčí a pedagogickou činnost udělil ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy medaili MŠMT I. stupně řediteli naší ZUŠ Jana Zacha Bohumíru Hanžlíkovi. 

Škola pod jeho vedením dosahuje mimořádných výsledků. Jeho všestranná činnost přesahuje 
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rámec školy a velmi kladně a bohatě se podílí na kulturním životě ve městě. Oblíbené jsou jím 

aranžované a vedené koncerty Komorního orchestru ZUŠ [správně Komorního orchestru Jana 

Zacha] v Kulturním domě, výstavy a účast na vernisážích v Městském muzeu. Je autorem 

publikací o hudbě a rovněž hudebního doprovodu k divadelním hrám a baletu pro žákovské 

interpretace.  

 Úspěchu na celonárodní úrovni dosáhlo zdejší gymnázium účastí na akci „Občan“. 

Tento projekt přišel do našich škol z USA a v našem gymnáziu se ho ujala sekunda A pod 

vedením pí Mgr. Drahomíry Jírů. Z několika možných témat si vybrali otázku majetkové 

kriminality. Výsledky své práce prezentovali na besedě v Městském muzeu za účasti 

představitelů města a řady pozvaných osobností z našeho města. V řešení na zlepšení situace 

v této oblasti navrhovali studenti mezi jiným i zřízení obecní šatlavy nebo zvýšení policistů 

v našem městě (Pozn. - V našem městě byla v tomto roce Městská policie zrušena.) Po místní 

prezentaci následovala účast v okresním kole v Neratovicích, ze kterého naši studenti 

postoupili až do celostátního setkání, ve kterém reprezentovali Středočeský kraj. 
  

 

KVĚTEN 
 

 Svátek práce slavili ve městě, jako každý rok, již jen komunisté. Sešli se v parku před 

knihovnou. Účastníky vítala za místní organizaci KSČM soudružka Štěpánka Trmalová. 

Setkání zahájili „Písní práce“ a skončili „Internationálou“. Tím jenom prokázali, že se se svojí 

minulostí nerozešli a ani nehodlají, i když se účelově halí do roucha obránců demokracie. 

 Oslava 55. výročí konce druhé světové války proběhla u nás již v pátek 5. května, 

v den výročí zahájení Pražského povstání v roce 1945. Hlavní projev měl pan starosta Ing. J. 

Šalda. Přítomno bylo asi 100 občanů, včetně žáků místních škol. 

 V tomto měsíci zahájilo činnost, případně se přemístilo několik živností: Prodejna 

ochranných pomůcek Quatro D se dne 2. přemístila ze stánku v ul. /J. A./ Komenského do 

budovy bývalé samoobsluhy V Prokopě 1551. 

 Pátého zahájil činnost „Videoklub Fontána“ pravidelným promítáním filmů. Kapacita 

sálku je 60 míst. Kino se nachází v 1. patře restaurace „Fomtána“. V sálku se konají také 

diskotéky. 

 Šestého zahájil činnost „Bowling club“ v areálu Městského stadionu.  

 Dvacátého pátého byla znovu otevřena prodejna potravin na rohu ul. Masarykova a 

Jiráskova /Masarykovy a Jiráskovy/. Starší generace z dob před rokem 1948 tuto prodejnu 

znala pod názvem Bicanova. Po znárodnění byla přejmenována na prodejnu Mladých. Nová 

prodejna zavedla nepřetržitou provozní dobu od 6 do 22 hodin včetně sobot a nedělí.  

 MěR jako zřizovatel souhlasí, aby ZUŠ používala ve svém názvu jméno zdejšího 

rodáka, hudebního skladatele Jana Zacha.  

 Souhlasí také s rozšířením těžby štěrkopísku – Lázně Toušeň IV. etapa, až k čističce 

odpadních vod.  

 MěR nemá námitek k návrhu řešení výstavby dalších 18 bytů a garáží v lokalitě mezi 

marketem „Penny“ a čerpací stanicí pohonných hmot. Výstavbu provádí p. Šimon.  

 U obecních bytů bylo na základě cenového výměru Ministerstva financí odsouhlaseno 

zvýšení nájemného od 1.7.2000 o 4,9%. Od tohoto data bude činit maximální nájemné v I. 

kat. 15,16 Kč/m
2
, ve II. kat. 11,37 Kč m

2
, ve III. kat. 8,85 Kč m

2
 a ve IV. kat. 6,31 Kč m

2
.  

 Po provedení předepsaného auditu schválilo MěZ hospodaření města za rok 1999. 

K 1.1.2000 činily závazky města 37 144 tis. Kč proti pohledávkám 7 014 tis. Kč, takže čistá 

zadluženost města se pohybuje ve výši 30 mil. Kč - tj. 20% z vlastních příjmů, resp. 17% 

z příjmů celkem, tj. včetně státních dotací. Jednání o hospodaření proběhlo prakticky za 

absence občanů.  
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 MěZ souhlasí se způsobem financování plynofikace Sedlčánek a Císařské Kuchyně 

formou využití stavebního spoření budoucích odběratelů. 

 

 

ČERVEN 
 

 Začátkem měsíce se dostavila nebývalá tropická vedra. Byly překonány staleté teplotní 

rekordy. Noční teploty neklesaly pod 20ºC, denní pak vystupovaly až ke 34 ºC. Bylo sucho, 

téměř měsíc nepršelo. Ochlazení se dostavilo až 23. a bylo provázeno deštěm a bouřkami.  

 Po delších přípravách byla dne 3. otevřena naučná stezka Lysá nad Labem – 

Čelákovice údolím Labe. Má celkem 23 informačních panelů. Trasa začíná v Lysé /nad  

Labem/ na náměstí Bedřicha Hrozného a končí v parku pod Městskou knihovnou 

v Čelákovicích. Plánek trasy je uveden v příloze č. 29/9. Bohužel již během 14 dní stačili 

vandalové několik panelů zničit.  

 V Sedláčkově ul. čp. 48 (vedle prodejny „Tržák“) byla nově otevřena trafika spojená 

současně s prodejem nápojů a vybraného sortimentu papírnictví. 

 Městská rada zasedala ve dnech 5. a 21. Projednala pronájem objektu čp. 226 

v Masarykově ulici, kde dříve sídlila odloučená pracoviště MěÚ, než se přemístila do nově 

zrekonstruovaných prostor v budově bývalého nákupního střediska „Čelák“ na náměstí. 

Uvolněný objekt byl pronajat firmě „Lumira“, která dosud sídlila v klubovnách KD. Řediteli 

KD pak bylo uloženo zpracovat návrh na využití takto uvolněných prostor.  

 Výstavbou obytné budovy za „Penny“ marketem vznikla nová ulice směrem ke stanici 

pohonných hmot. MěR souhlasila s navrženým pojmenováním na „Volmanova“ po úspěšném 

podnikateli a mecenáši, zakladateli zdejší továrny na obráběcí stroje, nesoucí dnes název 

„TOS“.   

 S nakládáním s komunálním odpadem byl vydán souhlas firmám: TS Nymburk, 

Teslan, a.s., a A.S.A. HP, s.r.o. Do funkce ředitele ZUŠ Jana Zacha byl opětovně jmenován p. 

Bohumír Hanžlík.  

 Na jednání MěR se dne 21. dostavil okresní ředitel Policie ČR Praha – východ 

s vedoucím místního obvodního oddělení p. kpt. Navrátilem. Jednání vycházelo z podnětů 

občanů a týkalo se bezpečnostní a dopravní problematiky. Ze strany policie bylo 

konstatováno, že město nijak nevybočuje z průměrného výskytu trestné činnosti a ani se zde 

nenachází výraznější ohniska takové činnosti. Na jednání byla vytipována místa, kde vedení 

města požaduje zvýšený dohled. Jedná se o oblast Za Dráhou - restaurace „Na Požárech“, 

oblast sídliště v ul. U Kapličky a Na Stráni v návaznosti na provoz letního kina a konečně u 

Městské knihovny.  

 Na jednání se potom dostavil též nový prezident CMC p. Loewenguth (do funkce 

uveden v únoru letošního roku). Nabídl městu spolupráci, např. využití ubytovacích kapacit, 

případně využití učeben pro Gymnázium.  

 Svého času poskytlo město pohostinství kulturnímu zájezdu z lotyšského města 

Dobele. S poděkováním za tuto vstřícnost přišlo i pozvání k návštěvě a k navázání 

partnerských vztahů. Bylo navrženo dopisování studentů Gymnázia. 

 Vedoucí odboru životního prostředí pí Ing. Jarolímová podala výpověď. Její činnost na 

MěÚ byla hodnocena velmi kladně. Dle návrhu p. starosty by měl být pracovní poměr 

ukončen ke 14. 7. 2000 s tím, že do tohoto termínu budou zpracovány předávací protokoly.  

 V průběhu měsíce května a června byla na radnici provedena rekonstrukce městské 

obřadní síně nákladem 1,1 mil. Kč. Rekonstrukci provedla na základě veřejné zakázky firma 

AVC Praha, s.r.o.  

 Dne 24. se po 4 letech uskutečnilo druhé setkání rodáků a občanů Sedlčánek a 

Císařské Kuchyně. Z 250 pozvaných rodáků přijelo 130. Vyvrcholením programu byl akt 
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korunovace krále Miroslav I. – Sedlčanského, kterého se zúčastnil i pan starosta Ing. J. Šalda. 

Podrobný program i s obrazovou dokumentací je v příloze č. 32/9. 

   

 

ČERVENEC 
 

      Do objektu bývalého nákupního střediska vedle radnice se postupně začala stěhovat 

detašovaná pracoviště MěÚ z Masarykovy ul. čp. 226. Rekonstrukce, zasahující do části 1. a 

2. patra, provedla soukromá stavební firma STAMAT, s.r.o., Poděbrady za celkovou cenu 2,8 

mil. Kč. Současně byla nová část propojena se starou budovou podzemními kabely na 

připojení telefonní sítě, PC sítě a kabelové televize. V podzemí byl rovněž upraven prostor 

pro městský archiv. Vlastní budova je z 5/6 majetkem města, 1/6 vlastní Česká pošta. 

V nových prostorách se nachází odbor životního prostředí, živnostenský odbor, stavební úřad, 

odbor rozvoje města a pokladna. V září se do 2. patra nastěhuje odbor finanční a plánovací. 

Po dokončení úprav po prodejně ZAVEK v 1. patře se do těchto prostor přemístí ještě odbor 

školství a kultury, redakce ZMČ a městská kronika. 

 Dne 11. bylo v Městské knihovně ve 14 hodin slavnostně zahájeno za účasti zástupců 

Státní vědecké knihovny v Kladně a odborníků z oblasti počítačové techniky elektronické 

půjčování knih a dokumentů. Pro návštěvníky bylo připraveno i malé občerstvení. Během 

odpoledne navštívilo knihovnu celkem 124 čtenářů, kteří si vypůjčili 641 knih a časopisů.  

 Během prázdninových měsíců – července a srpna – provozoval fotbalový klub Union 

na Městském stadionu u Labe (dříve stadion Míru) letní kino. Promítalo se denně kromě 

pondělků vždy od cca 21 hod. (po setmění). V červenci mohli diváci zhlédnout celkem 26 a 

v srpnu 27 převážně amerických titulů. Program viz příloha č. 30/9. Z 53 titulů byly pouze 3 

české a 1 koprodukční se SRN.  

 Internet plus game club - Headline, který zahajoval provoz v roce 1999 nad 

Krušovickou restaurací v Sedláčkově ulici, přesídlil do ul. Kostelní vedle restaurace Mont. 

 Dne 18. byla na náměstí 5. května čp. 112 (bývalý dům pečovatelské služby) otevřena 

nová prodejna „Džínová móda“. Odpovědnou vedoucí je pí Jana Řeháková.  

 Dne 18. vystoupil v 17 hod. v KD lotyšský taneční soubor z města Dobele. Viz zápis 

z MěR za červen a ZMČ září t.r. 

 MěR zasedala dne 12. a projednala mimořádnou odměnu při ukončení pracovního 

poměru pí Ing. Jarolímové, vedoucí odb. životního prostředí, zejména za svědomitou práci 

v oblasti ekologické výchovy a za aktivní účast při budování naučné stezky.  

 Dobrovolný sbor městských hasičů převzal po provedené renovaci nový hasicí vůz a 

několik dnů po jeho převzetí měli noví majitelé příležitost jej vyzkoušet při protipožárním 

zásahu.  

 V posledním dnu měsíce byla v zadním traktu budovy zdravotního střediska, 

Stankovského ul. 1643, otevřena prodejna drůbežích výrobků.  

 

 

SRPEN 
 

 V polovině tohoto měsíce se dostavila nebývalá vedla. Teplota přes den se pohybovala 

mezi 35 až 38ºC, v noci pak neklesla pod 20ºC. Okolo 22. se mírně ochladilo na 21 - 25ºC 

přes den. Poslední týden bylo hezké „babí léto“ beze srážek, s teplotami 22 - 25ºC přes den a 

14 - 17ºC v noci. 

 V důsledku značného přemnožení řas se známé čelákovické Grado, dříve hlavní objekt 

přírodního letního koupání ve městě a okolí, stalo pro koupání nevhodným. Občané si 
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postupně zvykají na novou vodní plochu, vzniklou vybagrováním písku na katastru „Mezi 

mosty“, tj. mezi Lázněmi Toušeň a naší ČOV.  

 Po Labi začala jezdit mezi Brandýsem a Čelákovicemi výletní loď „Malše“. Na 

objednávku dělá i výlety do Mělníka nebo do Poděbrad.  

 Dne 3. byla v centru města v budově bývalé pošty, Sedláčkova čp. 1369, otevřena 

nová indická restaurace s názvem „KASHMIR“. Kromě indické se podnik specializuje i na 

kuchyň italskou. 

 Městská rada zasedala v tomto měsíci jen jednou, a to druhého. Protože na členství ve 

finanční komisi rezignoval její dosavadní předseda p. Petr Cimoradský, schválila MěR novým 

předsedou p. Ing. Adámka.  

 Řediteli KD p. Fürstovi byla schválena mimořádná odměna u příležitosti jeho 

životního jubilea – 50. narozenin.  

 Město vydalo vlastní propagační pohledy v ceně 2,50 Kč za kus.  

 Malé vodní elektrárně v Mlýně Čelákovice, s.r.o., byl dán souhlas k instalaci dalších 

vodních turbín. Není bez zajímavosti, že vodní energie se na zdejším jezu využívala již od 

středověku. V 16. století patřil čelákovický mlýn k největším v Čechách.  

 Na pořad jednání se dostala také otázka výstavby několikapodlažních garáží 

s kapacitou 216 stání v lokalitě u nákladové vrátnice TOS. K jednání se dostavil p. Ing. Rikl a 

za družstvo vlastníků garáží p. Hlaváček. Za předpokladu určité formy spolupráce obou 

subjektů nemá město námitek proti realizaci tohoto záměru. Příslušný pozemek je v majetku 

a.s. TOS a města. 

 Situace kolem domu čp. 109 v ul. Sedláčkově, který byl prodán p. Brtkovi, se změnila 

úmrtím jednoho z iniciátorů této akce v rodině Brtkových. Pozůstalí požádali město o souhlas 

s odstoupením od smlouvy. Město souhlasí a v zářijovém čísle ZMČ nabízí tento objekt opět 

k prodeji.  

 Schůze MěZ svolaná na 16. se nekonala pro neúčast zastupitelů. Důvodem absence 

byla z části nemoc a dovolená, ale část zastupitelů nedala o sobě ani vědět. Ti, kteří se 

dostavili, se zúčastnili jednání s gen. řed. TOS, a.s., p. Ing. Šrimplem. 

 Ve vilové čtvrti pod nádražím provádí Rozvodné závody – Středočeská energetická, 

a.s., náhradu nevyhovujícího a často poruchového venkovního vedení kabelovou sítí. Akce 

byla současně využita k rekonstrukci veřejného osvětlení. 

 

 

ZÁŘÍ 
 

 Začátkem měsíce se dostavilo mírné ochlazení provázené přeháňkami.   

 Dne 12. vysílal Český rozhlas 2 v pořadu „Dobré jitro“ rozhovor pí redaktorky Šárky 

Málkové s městským kronikářem p. Ing. Chourou na téma Městská kronika – její historie a 

obsah. Rozhovor byl doplněn průzkumem mezi občany, co vědí o místní kronice a kronikáři. 

 Dne 13. byla v Kostelní ul. čp. 39 otevřena v nově vybudovaném objektu drogerie 

„Perla“. Tato prodejna je zapojena do celorepublikové sítě drogerií s měsíčními akčními 

cenami a slevami. Odpovědná vedoucí je pí Libuše Miklašová.  

 V Rybářské ul. došlo k vykradení diskotéky „Fontána“. Pachatel K. P. byl dopaden, 

jedná se o místního občana.  

 Na přelomu srpna a září, 30. 8. – 2. 9., se uskutečnila cesta delegace našeho města do 

partnerského švýcarského města Rüti. Členy delegace byli p. Ing. Šalda, starosta, pí /Jarmila/ 

Volfová, p. /Karel/ Turek, ředitel TS, a pí MUDr. /Zuzana/ Sedláčková jako tlumočnice. O 

výsledku cesty byli občané informováni v ZMČ, říjen, str. 4. 

 V Sedlčánkách zemřel p. Jiří Mokrý, člověk, který se zasloužil o sepsání místopisu a 

historie obce Sedlčánky a Císařské Kuchyně. K tomu shromáždil množství dokumentačního 
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materiálu. Byl jedním z iniciátorů setkávání místních rodáků. Narodil se 12. 1. 1916 v Praze. 

Původním povoláním byl ekonom. Jeho zálibou však byla historie a místopis, které věnoval 

většinu svého volného času. Studiem literatury a archivních pramenů se jako samouk 

vypracoval na dobrého lokálního badatele. Vypracoval podrobný místopis a historii obce 

Sedlčánky a Císařské Kuchyně. Spolupracoval i s Městským muzeem. 

 Naše město vstoupilo do a.s. BOŽÍ DAR, založené původně městem Milovice a 

firmou Vymyslický, s.r.o., která obnovovala byty po Sovětské armádě v bývalém vojenském 

prostoru. Původní záměr, aby tato a.s. BOŽÍ DAR se stala průkopníkem, se nezdařila a na 

valné hromadě v červnu 2000 vstoupila tato a.s. do likvidace. Došlo i ke změnám ve vedení 

této a.s. Novým předsedou představenstva se stal starosta Čelákovic p. Ing. J. Šalda. Snahou 

nového vedení bylo uspokojivé řešení vzniklé situace. Viz článek TOKu, září, 46/2000, 

příloha č. 31/9.  

 Náhradní zasedání MěZ za původně svolané na 16. 8. se uskutečnilo dne 6. 9. Jeho 

náplní byla smlouva se Středočeskou plynárenskou, a.s., o plynofikaci Sedlčánek a Císařské 

Kuchyně. Předpokládané náklady jsou 6 290 tis. Kč. Akce bude realizována v letech 2001 – 5. 

 Dalším bodem bylo zajišťování bytové výstavby v lokalitě „Pod Přerovskou cestou I“. 

Budoucí stavebníky zde zastupují: pp. Ing. J. Tykač a J. Farkaš a pí V. Křížková.  

 MěZ souhlasilo s odstoupením od kupní smlouvy na dům čp. 109 v Sedláčkově ul. 

Panu Jiřímu Brtkovi bude vrácena dosud zaplacená částka 1 mil. Kč. Pan Brtka navrhl 

případného kupce, který by objekt koupil za stejných podmínek. 

 Město se rozhodlo prodat akcie České spořitelny, a.s. Za tím účelem vstoupilo do 

sdružení měst a obcí, které bude prodej zjišťovat. Město vlastní 15 tisíc kusů akcií v celkové 

hodnotě 1,5 mil. Kč. 

 Na návrh tajemníka p. Ing. /Bohumila/ Klicpery jmenovala MěR do funkce vedoucí 

odboru rozvoje města pí Ing. Danu Teichmanovou. Na uvolněné místo vedoucí odboru 

životního prostředí byla jmenována pí Zuzana Mutínská. 

 na základě žádosti Obvodního báňského úřadu v Kladně byl dán souhlas se zrušením 

dobývacího prostoru cihlářské hlíny v lokalitě „Na Třetinách“, západně od silnice Čelákovice 

– Mstětice. 

 Protože instituce Ministerstva školství „Služba škole“, která měla pronajatu školu 

v Sedlčánkách, končí ke dni 31.12.2000, zabývala se MěR na výjezdním zasedání 

smysluplným využitím stávajícího objektu. Usnesení nebylo formulováno. 

 

 

ŘÍJEN 
  

 V sokolovně zahájil provoz „Relax Club“, a to nejen pro sportovce. Nabízí široký 

výběr nápojů a pohoštění.  

 Bar „Půda“ v Rybářské ul. byl uzavřen a provozovatelé ohlásili jeho přestěhování. 

 Městská knihovna uspořádala již 2. ročník literární soutěže. Soutěžilo se ve 2 

kategoriích: práce dětí, práce dospělých. Do poroty zasedli místní občané - básník Jindřich 

Hilčr, grafik a výtvarník Libor Havel a dále básnířka Bohuslava Hladečková, ved. redaktorka 

nakladatelství Albatros Ludmila Hobzová, šéfredaktor týdeníku TOK Josef Koukal a 

spisovatel PhDr. Martin Petiška. Slavnostní vyhlášení vítězů bylo dne 12. v Městském muzeu, 

v síni Jana Zacha, za přítomnosti zástupců poroty a odboru školství a kultury. Přítomna byla i 

pí místostarostka Ing. Marie Pospíchalová. V kategorii dětských prací zvítězila Michaela 

Hráská, v kategorii dospělých Jiří Špaček. 

 Polabská regionální televize PORT, sídlící v našem městě, úspěšně reprezentovala 

Polabí, když se mezi 60 televizemi z 15 států dostala do finále 6. mezinárodního festivalu 

lokálních televizí v Košicích. 
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 Městské zastupitelstvo zasedalo 4. a rozhodlo o ponechání domu čp. 109 v Sedláčkově 

ul. v majetku města. Odsouhlasilo rozpočtové změny na straně příjmové i výdajové. 

 Ve věci Boží Dar, a.s., zmiňované v zápise za září, souhlasí s prodejem podílu města 

za cenu 1000 Kč. Další podrobnosti byly zveřejněny v ZMČ, listopad 2000 – viz příloha č. 

33/9. Po nástupu nového vedení se však situace v a.s. BOŽÍ DAR v roce 2001 vyřešila a 

město Čelákovice žádné akcie této společnosti neprodalo.  

 Městská rada vzala na vědomí zadání pro změnu územního plánu, který zpracoval p. 

Ing. arch. /Jiří/ Danda.  

 Byla schválena likvidace přístřešků na dvoře objektu čp. 109. Rovněž byly schváleny 

regulační podmínky pro zahrádkářské chaty v kolonii Nedaniny.  

 MěR doporučila zakoupení zdravotnického přístroje pro dovybavení 

zrekonstruovaných operačních sálů nemocnice v Brandýse nad Labem za 250 tis. Kč. 

   

 

LISTOPAD 
 

Poměrně teplý měsíc. Ranní teploty 2 - 10ºC, odpolední 9 - 14ºC. Mlhavo, občas slabý 

déšť, tráva ještě zelená a kvetoucí. 

Nejvýznamnější událostí měsíce byly volby do Krajských zastupitelství /správně 

zastupitelstev/ a do 1/3 Senátu, které proběhly dne 12. Druhé kolo senátních voleb bylo 19. 

Volbám a jejich výsledku bude věnována samostatná kapitola. Zde však uvedu jednu událost 

z volebního boje před druhým kolem senátních voleb, která jistě není obvyklá. Starosta města 

p. Ing. Šalda se podepsal pod předvolební leták před druhým kolem senátních voleb, ve 

kterém občany nabádal k volbě pí Libuše Benešové a kritizoval její soupeřku pí Helenu 

Rögnerovou. Kritizována byla skutečnost, že p. Ing. Šalda ke svému jménu na letáku uvedl 

svou funkci starosty, což vzbudilo nesouhlasný postoj zejména občanů sympatizujícími 

/sympatizujících/ s jinými politickými stranami. Jak tato iniciativa ovlivnila rozhodování 

voličů, nelze jednoznačně prokázat. Událost měla pak odezvu v regionálním zpravodaji TOK. 

Na článek odpověděl pan starosta Ing. Šalda v ZMČ leden 2001. Články včetně letáčku viz 

příloha č. 34/9. 

Výsledky 2. kola voleb komentuje týdeník TOK 47/2000. Viz příloha č. 35/9. 

Dne 2. bylo v Sedláčkově ul. čp. 109 v prostoru po přemístěné provozovně 

„Fotografia“ otevřeno nové samoobslužné knihkupectví. odpovědná vedoucí pí /Jana/ 

Štemberová. 

V pasáži domu čp. 226 v Masarykově ul., v prostorách bývalého sídla detašovaného 

pracoviště MěÚ, otevřelo sdružení podnikatelů „Lumira“ nové prodejny, půjčovny a servis 

nářadí a domácích spotřebičů. Dále pak účetní kancelář, reklamní studio a Café bar. 

Dne 11. otevřel MDDM v prostorách Technických služeb v ul. Lipová klub 

„Čajovna“. Nabízí alternativní možnost posezení pro mládež i všechny ostatní zájemce 

v prostředí bez alkoholu, tabáku a ostatních drog.  

MěR navrhla zrušit kontejnerové stání na sběr nekomunálních odpadů v ul. Křižíkově, 

na pozemcích a.s. Kovohutě. Na jednání MěR se dostavil p. Kavka z Lysé nad Labem, majitel 

hotelu „Grado“, aby vysvětlil návrhy přestavby objektu. Začal sice s přestavbou již dříve, ale 

po určité době práce na delší čas ustaly.  

 V záležitosti pronájmu školy v Sedlčánkách jednala Rada s vážným zájemcem 

p. Cvrkem. Jednalo by se o pronájem na dobu 5 let za celkem 40 tis. Kč ročně.  

V souvislosti se členstvím v nově ustaveném finančním výboru rezignovala pí Volfová 

na funkci předsedkyně bytové komise. Novým předsedou byl jmenován p. Zd. Kořínek.  

Po projednání se zástupci „Vodovodů a kanalizací“, /a.s.,/ Mladá Boleslav byla 

stanovena výše vodného a stočného na příští rok. Návrh sjednocuje cenu stočného pro 
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obyvatele a ostatní sektor. Vodné se zvýší na 21,10 Kč/m
3
 a stočné /na/ 16,18 Kč/m

3
, celkem 

tedy 37,28 Kč/m
3
.  

Na svém zasedání dne 29. schválila MěR nový jednací řád Rady města Čelákovic tak, 

aby odpovídal novému zákonu o obcích č. 126/2000, který vstoupil v platnost dnem voleb do 

krajů, tj. 12.11.2000.  

Schválena byla architektonická studie velkoplošných garáží v lokalitě nákladové 

vrátnice TOS. Rovněž byla schválena výsadba lip v aleji Jiřího Wolkera.  

MěZ projednávalo dne 1. problematiku působnosti „Pověřeného úřadu III. stupně“, 

která souvisí s reformou veřejné správy – zřízení krajských zastupitelství /správně 

zastupitelstev/ a rušení okresních úřadů. V prvním návrhu bylo naše město vybráno pro sídlo 

pověřeného úřadu III. stupně s obvodem zahrnujícím Český Brod, Lysou nad Labem, 

Milovice a Úvaly. Tento návrh vyvolal u uvedených měst velkou nevoli. Proto se řada obcí 

v okolí Prahy dohodla, aby pověřený úřad III. stupně měl sídlo v prostorách dnešního 

Okresního úřadu na nám. Republiky v Praze. Toto pracoviště mělo být začleněno pod náš 

Městský úřad. S tím také souhlasilo MěZ. Další variantou bylo sídlo tohoto úřadu v našem 

městě, ale jen pro nejbližší okolí. Jako nejméně vhodnou navrhovalo MěZ možnost, aby sídlo 

tohoto úřadu bylo v Brandýse nad Labem /-Staré Boleslavi/, kde před poslední reformou 

okres sídlil. 

Ve smyslu nového zákona o obcích bylo nutno změnit stávající komise finanční a 

kontrolní na výbory. Ty mají závazná ustanovení a stanovenou náplň činnosti (viz /§/117-119 

zákona č. 128/2000 – příloha č. 36/9). 

Nově zřízený finanční výbor má toto složení: 

 Ing. Ludvík Adámek – předseda 

 Jarmila Volfová, člen 

 Daňková Renáta 

 Květoslav Hladík 

 Ing. Jiří Drahovzal 

 Václav Špaček 

 Václav Hudský 

 

Do kontrolního výboru byli ustanoveni: 

 Jana Bartošová - předsedkyně  

 Jan Tureček sen. 

 Otakar Kolenský 

 Rostislav Urubek 

 Jana Marečková 

 

V návaznosti na nařízení vlády projednalo Městské zastupitelstvo výši odměn pro 

neuvolněné funkcionáře s tím, že budou vyplaceny pouze v době, kdy budou příslušné orgány 

zasedat, a jenom těm, kteří se jednání zúčastní. Viz příloha č. 47/9 – usnesení MZ č. 19.  

Na základě doporučení MěR odsouhlasilo MěZ zakoupení zdravotnického přístroje – 

defibrilátoru – v hodnotě 250 tis. Kč pro dovybavení nově zrekonstruovaných operačních sálů 

nemocnice v Brandýse nad Labem. Rovněž byl odsouhlasen příspěvek 50 tis. Kč klubu SK 

Union na náklady spojené s pořádáním celostátní ankety 3. ročníku Ceny Fr. Pláničky.  

Dne 30. se v Kult. domě setkali senioři našeho města. Akci pro ně zorganizoval odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu. 

 

 

PROSINEC 
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  V první polovině měsíce bylo počasí nebývale teplé. Teploty přes den se pohybovaly 

v rozmezí 8 - 10ºC. První sněhový poprašek se objevil až 19. ráno, ale přes den zmizel. 

V druhé polovině měsíce se teploty pohybovaly okolo nuly. 

 Bohatý vánoční kulturní program ve městě byl zahájen v sobotu slavnostním 

rozsvícením vánočního stromu s programem a občerstvením. Program začínal již v 15 hodin 

na terase před bývalým obchodním domem „Čelák“. Bylo zde tržiště s ukázkami lidových 

řemesel, na prostranství před radnicí skupina „Červená kumpanie“ předvedla středověké tance 

a ukázky rytířského šermu. Ke slavnostnímu rozsvícení stromu v 17 hodin zazpívaly školní 

děti vánoční koledy v úpravě a pod vedením pedagogů zdejší ZUŠ Jana Zacha. Náměstí bylo 

zcela zaplněno, odhadem asi 1000 občany. 

 V průběhu měsíce pak proběhla řada velmi zdařilých a hojně navštívených adventních 

koncertů, včetně velmi oblíbených koncertů Komorního souboru Jana Zacha v Zachově síni 

/správně síni Jana Zacha/ Městského muzea. Přehled všech vánočních kulturních pořadů 

uvádí příloha č. 46/9. 

 Začátkem měsíce se stěhovaly hned dvě prodejny. Textilní galanterie, která byla 

několik let v Sedláčkově ulici u odbočky do malého podchodu, se přemístila do 

rekonstruovaného objektu po zrušeném domově s pečovatelskou službou na náměstí 5. května 

čp. 112. Odpovědnou vedoucí je sl. Jana Toušová.  

 Druhá prodejna se sortimentem drůbeže a polotovarů a výrobků z ní se přestěhovala ze 

zadní části zdravotního střediska do ul. Sedláčkovy čp. 1011.  

 Nová prodejna „MOBIL SERVIS“ byla otevřena v ul. Sokolovské čp. 16. Zde nabízejí 

široký výběr mobilních telefonů včetně veškerého servisu pro tyto přístroje. Odpovědný 

vedoucí je p. Miroslav Šmídl.  

 V sídlišti V Prokopě byla 4. otevřena v bývalé prodejně potravin „Krušovická jídelna“. 

Toto stravovací zařízení má kapacitu 32 míst a kromě vlastní jídelny lze zde nakoupit i 

základní potraviny. Odpovědný vedoucí je p. Dalibor Vlček.  

 Byly zahájeny práce na stavbě nové čerpací stanice PHM v lokalitě Třebízského u 

silnice na Mochov.  

 V polovině měsíce začíná rekonstrukce školy v ul. /J. A./ Komenského. Provádí ji fa 

Bostas, a.s., z Mladé Boleslavi. Práce začaly přísunem maringotek, úpravou oplocení a 

navezením materiálu. Vlastní práce na budově začnou od 1. ledna.  

 Schůze MěR dne 13. projednala transformaci Technických služeb města z rozpočtové 

na příspěvkovou organizaci. Současně jmenovala p. Karla Turka ředitelem příspěvkové 

organizace a uložila mu zpracovat statut a organizační řád organizace.  

 Na pořad jednání MěR se dostala problematika památného křížku, který je u nádraží, 

těsně u silnice do Záluží. Protože leží v těsné blízkosti velmi frekventované cesty, je vystaven 

poškozování zplodinami motorových vozidel, případně demolici možnou dopravní nehodou. 

Dočasné řešení bylo zatím nalezeno v zakrytí této památky dřevěným bedněním. 

 Dne 13. se před vlastním zasedáním MěZ uskutečnilo veřejné projednání změny 

územního plánu města. Tato změna má vymezit zejména nové rozvojové plochy a změnit 

některé funkce území. Tím by se měl vytvořit podklad, umožňující cílevědomé řízení města. 

Návrh změn je shrnut do 35 bodů, které tvoří přílohu č. 38/9. 

 Podle nového zákonu o obcích, /§/96, č. 128/2000 Sb., bylo nutno vypracovat i nový 

Jednací řád Městského zastupitelstva. Významnou změnou, směřující k aktivnějšímu zapojení 

občanů do jednání zastupitelstva, je např. to, že předsedající udělí k projednávaným věcem 

slovo rovněž občanům přítomným na zasedání, a to vždy po skončení diskuze zastupitelů 

k dané problematice (odd. VI, bod 8 Jednacího řádu). Příloha č. 39/9. 

 Protože není dosud známa výše dotací ze státního rozpočtu, muselo město přijmout 

zásadu rozpočtového provizoria. Předpokládá se, že rozpočet města bude předložen v únoru 

2001.     
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VOLBY 
 

 Volby do nově zřizovaných krajských zastupitelství /správně zastupitelstev/ proběhly 

celostátně dne 22. listopadu v době od 8 do 22 hodin. Současně proběhlo i první kolo 

senátních voleb v 1/3 obvodů. V našem městě se volilo v 11 okrscích do Zastupitelstva 

Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky za 41. obvod – Benešov.  

 Do Krajského zastupitelstva kandidovalo celkem 14 stran, sdružení a nezávislých. 

Volby se vyznačovaly poměrně nízkou účastí. V celostátním měřítku byla účast jen 33,6% a 

v Středočeském kraji 32,77%. Účast v našem městě byla v celostátním měřítku nejvyšší a 

činila 38,77%. Nicméně z pohledu dosažených výsledků je možno konstatovat, že nízká účast 

dopomohla komunistům s disciplinovanou voličskou základnou obsadit třetí místo v počtu 

získaných mandátů do krajských zastupitelstev. Na prvním místě skončila ODS a na druhém 

Čtyřkoalice.  

 V našem městě bylo pořadí shodné. Z platných odevzdaných hlasů obdržela ODS 

35,56%, na druhém místě skončila Čtyřkoalice s 25,84% hlasů, třetí KSČM získala 16% a 

čtvrtá ČSSD jen 11,4% hlasů. Zbylých 10 stran nedosáhlo požadovaný limit 5%. 

 V celokrajském měřítku se ziskem 32,3% hlasů a 21 mandáty zvítězila ODS. O druhé 

a třetí místo se dělí Čtyřkoalice s KSČM s 24,6% hlasů a 16 mandáty. Čtvrtá ČSSD získala 

18,5% hlasů a 12 mandátů. Procento hlasů získaných v celokrajských výsledcích ovlivnilo 

přerozdělení 13% hlasů 10 malých stran, které nezískaly potřebné 5% minimum. Do 

Krajského zastupitelstva se nedostal žádný občan Čelákovic. Starosta p. Ing. J. Šalda je jako 

22. v pořadí na kandidátce strany ODS prvním náhradníkem. 

 Podrobné výsledky podle jednotlivých místních volebních okrsků jsou uvedeny 

v příloze č. 40/9. 

 Současně s volbami do Krajského zastupitelstva proběhly u nás i volby do Senátu 

Parlamentu ČR. V našem 41. obvodu – Benešov – se o voličskou přízeň ucházelo 5 

kandidátů. Čtyři kandidáty přihlásily politické strany, jeden vystupoval jako nezávislý. 

Všichni kandidáti se v našem městě postupně představili, převážně při malé účasti voličů, 

čemuž pak odpovídala i nízká účast při volbách. Mezi prvním a druhým kolem proběhla ještě 

znovu agitace obou postupujících kandidátů. I když v našem městě po prvním kole výrazně 

vedla kandidátka za Čtyřkoalici pí Ing. Helena Rögnerová, došlo ze strany příznivců ODS ke 

snaze tento výsledek zvrátit ve prospěch senátorky pí PhDr. Libuše Benešové. Událost je 

zmíněna v zápisu za listopad. Výsledky 2. kola však ukazují, že tato snaha se minula účinkem. 

 Účast v 1. kole byla 38,67% zapsaných voličů (jen o 1/10% nižší než do Krajského 

zastupitelstva). V prvním kole získala na prvním místě Ing. Helena Rögnerová 1248 hlasů, tj. 

42,18%. Druhá PhDr. Libuše Benešová obdržela 911 hlasů, tj. 30,79%. Třetí kandidát, 

zastupující KSČM, obdržel pouze 13,82% hlasů. Zbývající 2 kandidáti neobdrželi ani 10%. 

Souhrnně za celý obvod 41 – Benešov získala pí Ing. Rögnerová ještě přesvědčivější vítězství, 

a sice 48,39% hlasů, a scházelo jí jen 1,61% ke zvolení již v prvním kole. Druhá, současná 

předsedkyně Senátu pí PhDr. Libuše Benešová získala jen 24,81% a postupovala do druhého 

kola jen s malou nadějí. 

 Druhé kolo senátních voleb probíhalo dne 19. listopadu za ještě menší účasti – pouze 

29,19% voličů. Z počtu odevzdaných hlasů pro obě kandidátky je zřejmé, že nižší účast 

v druhém kole ovlivnila absence voličů pí PhDr. L. Benešové. V našem městě obdržela pí Ing. 

H. Rögnerová 69,57% hlasů proti 30,43% hlasů pí PhDr. L. Benešové. Ve výsledcích za celý 

obvod 41 – Benešov bylo vítězství pí Ing. Rögnerové ještě výraznější, tj. 74,5% hlasů proti 

25,5% soupeřky. Výsledky podle jednotlivých volebních obvodů v našem městě jsou uvedeny 

v příloze č. 41/9.  
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 Z celostátního hlediska znamenaly výsledky senátních voleb pro ODS a ČSSD ztrátu 

ústavní většiny v tomto orgánu, která byla nutná pro prosazení ústavních změn, dohodnutých 

v opoziční smlouvě - volební zákon.  

 

 

HOSPODAŘENÍ 
 

Proti předpokladům doznala skutečnost v hospodaření města výrazné změny. 

V příjmové části proti předpokladu 109 619 tis. Kč činila skutečnost135 910 tis. Kč, tj. nárůst 

o 24%. Výdajová položka naproti tomu vzrostla jen nepatrně ze 136 189 tis. Kč na 137 879 

tis. Kč, tj. o 1,2%. Schodek hospodaření tak činil pouze 1 969 tis. Kč. 

Do rozpočtu nebyly zahrnuty akce: 

- rekonstrukce ZŠ /v/ ul. /J. A./ Komenského (2000 – 2002) 

- plynofikace Sedlčánek 

- výstavba infrastruktury Třebízského II a Nedaniny 

 Město mělo na účtech počátkem roku 19 089 mil. Kč, v cenných papírech 20 mil. Kč. 

Na počátku roku tedy disponovalo 39 089 mil. Kč. Stávající rozpočet je bez faktické rezervy. 

 Největší položkou výdajové části jsou služby obyvatelstvu, které činí celkem 55 828 

tis. Kč., tj. 40,5%. Tato položka má 6 podkapitol, jejichž podíl, uvedený v %, se v posledních 

3 letech vyvíjel následovně: 

 

Podkapitola           rok 

 1998 1999 2000 

Vzdělání a věda 16 17,71 25,08 

Kultura 13,9 12,52 19,1 

Tělovýchova a zájmová činnost 2,2 4,03 5,65 

Zdravotnictví 0,3 0,6 0,55 

Bydlení a komunální služby 50,8 64,07 46,12 

Ochrana životního prostředí 6,7 1,07 3,5 

 

 Položka bydlení a komunální služby je v roce 2000 zkreslena tím, že činnost TS je 

uvedena samostatně a představuje výdaje 16 676 tis. Kč. Pokud tuto položku zahrneme do 

skupiny 3, pak by v položce bydlení a komunální služby došlo k mírnému poklesu. 

V uvedeném přehledu se jeví největší nárůst v položce Vzdělání a věda a Kultura. Podrobné 

tabulky včetně komentářů jsou v příloze č. 42/9. 

 

 

OBYVATELSTVO 

 
Pokles /počtu/ obyvatel z předchozích let se v průběhu roku zastavil a /počet obyvatel/ 

naopak vykázal nepatrný přírůstek – 5 obyvatel. Nadále je však znepokojující nízká natalita, a 

to jak z místního, tak celostátního hlediska. Tento jev se projevuje prakticky ve všech 

ekonomicky vyspělých zemích. V našem městě proti 125 zemřelým bylo jen 84 narozených, 

tj. pokles o 41 občanů. Stav obyvatel vyrovnává migrace. Přistěhovalo se 219 obyvatel, 

odstěhovalo jen 173, takže přírůstek z migrace byl 46 nových obyvatel.  

K 31. 12. 2000 mělo naše město celkem 10.003 obyvatel. 

 

 

VÝSTAVBA 
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V souladu s celkových růstem hospodářství a růstem reálné mzdy se bytová výstavba 

proti loňsku zrychluje. Za rok 2000 bylo vydáno stavební povolení pro 30 rodinných domků a 

jeden bytový dům o 22 bytech (p. Šimon v ul. Volmanově). Zkolaudováno bylo 35 rodinných 

bytů /správně domků/ a 16 bytových jednotek v domě p. Šimona. Je předpoklad, že toto 

tempo se do budoucna ještě zvýší, protože jsou budováním inženýrských sítí připravovány 

k výstavbě 4 další lokality (viz zápis za rok 99).  

Vedle bytové výstavby byla povolena a zkolaudována čerpací stanice pohonných hmot 

v ul. Mochovská (lokalita Třebízského) a 3 tenisové kurty na pozemcích p. Igla 

v Sedlčánkách.  

 

 

ŠKOLSTVÍ 
 

S výjimkou mateřské školy v ul. Rumunské a Gymnázia se počet žáků ve všech 

školách mírně snížil. To souvisí s již několik let trvající nízkou natalitou, jak dokládá kapitola 

„Obyvatelstvo“. 

Mateřskou školu v ul. Přístavní navštěvovalo celkem 47 dětí ve dvou odděleních. 

Škola měla 7 zaměstnanců, z toho 4 pedagogy. mateřskou školu v ul. Rumunské navštěvovalo 

185 dětí v 8 odděleních. Škola měla celkem 19 zaměstnanců, z toho bylo 14 pedagogů. 

Základní škola v ul. /J. A.Komenského/ měla celkem 542 žáků, z toho dojíždělo 93. 

První stupeň navštěvovalo 314 žáků, druhý stupeň 228. Škola měla 23 tříd ve dvou budovách, 

a to v čp. 414 a v budově čp. 1586 (bývalá mateřská škola). Školní družina měla v 5 

odděleních celkem 101 žáků. Ve škole pracovalo celkem 41 zaměstnanců, z toho bylo 35 

pedagogů se 74% aprobací.  

Základní školu v ul. Kostelní navštěvovalo celkem 554 žáků, z toho 107 dojíždělo. 

První stupeň měl 330 a druhý 224 žáků. Školní družina měla v 5 odděleních 120 žáků. Ve 

škole bylo zaměstnáno celkem 48 pracovníků, z toho bylo 38 pedagogů s 80,5% aprobací.  

Zvláštní škola měla 6 kmenových tříd a 2 odborné učebny. Školu navštěvovalo celkem 

57 žáků, z toho 4 na nižším stupni, 24 na středním a 29 na vyšším stupni. 19 žáků dojíždí. Na 

škole pracovalo celkem 10 zaměstnanců, z toho bylo 8 pedagogů a z nich 5 mělo aprobaci. 

Proti předchozímu roku klesl počet žáků na základních školách celkem o 17. 

Vezmeme-li v úvahu, že počet přespolních žáků se naproti tomu zvýšil o 20, znamená to, že 

počet místních žáků klesl o 37, tj. téměř /o/ 4%. 

Gymnázium je umístěno v budově čp. 414 v ul. Komenského spolu se základní školou. 

Má vyčleněno 11 kmenových tříd, 1 odbornou učebnu a 5 tříd užívá společně se ZŠ. Celkem 

11 tříd navštěvovalo 274 studentů, z toho 86 dojíždělo. Nižší stupeň navštěvovalo 111 

studentů, vyšší 163. Ve škole pracovalo celkem 34 zaměstnanců a z toho 27 pedagogů.  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice, C.S.I., s.r.o. Tuto 

soukromou podnikovou školu navštěvovalo celkem 303 žáků a žákyň, což je proti 

předchozímu roku o 36 méně. Žáci byli rozdělení do 14 tříd. Na Středním odborném učilišti 

bylo v tříletých učebních oborech v 6 třídách 118 učňů a ve čtyřletých učebních oborech ve 3 

třídách 45 učňů. Na Střední odborné škole navštěvovalo čtyřleté studijní obory 62 žáků ve 2 

třídách. Dvouleté nástavbové studium denní navštěvovalo 18 žáků v 1 třídě a tříleté 

nástavbové studium dálkové 60 žáků ve 2 třídách. Do školy dojíždělo celkem 232 žáků, což je 

76,5% všech studujících. Škola měla 33 zaměstnanců, z toho 27 pedagogů. 

Základní umělecká škola Jana Zacha má 4 oddělení: hudební, taneční, výtvarné a 

literárně-dramatické. Nejnavštěvovanější oddělení hudební mělo 393 žáků, následovalo 

oddělení výtvarné se 152 žáky, oddělení taneční se 130 žáky a literárně dramatické s 28 žáky. 

Škola má tedy celkem 703 žáků. Zaměstnává 29 pracovníků, z toho je 26 pedagogů. ZUŠ se 
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významnou měrou podílí na kulturním životě města. V průběhu roku pořádala řadu 

komorních i orchestrálních koncertů v Městském muzeu i v Kulturním domě. Pořádá rovněž 

občasné výstavy žákovských výtvarných prací a tanečně literární pořady v sále školy.  

Městský dům dětí a mládeže využívá ke své činnosti vily v Havlíčkově ul. čp. 691 a 

dále místnost v bývalé MŠ v Komenského ul. /správně J. A. Komenského/, klubovnu v ul. 

Lipová, klubovnu v KD, malou tělocvičnu v ZŠ v ul. /J. A./ Komenského, dílnu tamtéž, 

pavilon Chanos v ZŠ ul. Kostelní, sklad turistických potřeb ve skleníku na faře a letní 

táborovou základnu v Miličíně. V tomto městském zařízení působí trvale 5 pedagogických 

pracovníků. Na činnosti se dále podílí 11 externích pedagogických pracovníků (ved. 

zájmových útvarů). K tomu přistupuje ještě 14 dobrovolných (neplacených) pedagogických 

pracovníků a 8 odborných lektorů (ved. kurzů), pracujících na základě dohody o pracovní 

činnosti (placeni částečně ze Školského úřadu, z dotace MěÚ a z příjmů MDDM). Na 

částečný úvazek zde pracují ještě 3 THP a 2 provozní pracovnice. Po přepočtu na plný úvazek 

vychází celkový počet pracovníků na 12,6. Celoroční plán práce MDDM na školní rok 

2000/2001 viz příloha č. 48/9. Podrobný přehled za celou kapitolu viz příloha č. 43/9.  

 

 

 KULTURA 
 

Městské muzeum 

V rámci své propagačně výchovné činnosti připravilo Muzeum během roku celkem 10 

výstav výtvarných, archeologických a příležitostných: Ke srazu rodáků ze Sedlčánek a 

Císařské Kuchyně a 10. výročí samosprávy města. Jmenovitě je třeba uvést velmi cennou a 

odborně vysoce hodnocenou výstavu „Historie zvířat středního Polabí“, která na několika 

stech kosterních pozůstatků dokumentovala zvířenu žijící zde v pravěku a /v/ středověku. 

Během roku pokračovalo Muzeum ve spolupráci s řadou institucí z oblasti historie a 

muzejnictví (vědecké ústavy AV ČR, fakultami UK v Praze, muzei, Státním okresním 

archivem, památkovými ústavy a dalšími institucemi). V rámci plnění svých pracovních a 

výzkumných úkolů kladli odborní pracovníci důraz na systematickou evidenci sbírkových 

fondů. Muzeum provedlo pod vedením svého ředitele – archeologa v rozsahu regionální 

působnosti několik desítek záchranných archeologických výzkumů a přes 250 

archeologických dohledů na nejrůznějších stavbách. 

K 10 výstavám, které navštívilo celkem 3645 osob, přistupují tradiční komorní 

koncerty, kterých bylo celkem 20 s návštěvností 1051 posluchačů. Výčet doplňuje ještě 9 

vernisáží, 3 přednášky a 9 ostatních akcí. Městské muzeum uspořádalo tedy za rok celkem 51 

akcí. Včetně expozic navštívilo Muzeum během roku 9.669 osob. Výroční zpráva MěMu je 

v příloze č. 44/9. 

 

Městská knihovna 

Dne 11. července zahájila knihovna slavnostně elektronické půjčování knih, viz zápis 

za červenec. Knihovna získala rovněž napojení internetu pevnou linkou. Knihovna měla 

v tomto roce celkem 1478 čtenářů, z toho 416 dětí. V tom počtu je zahrnuto 91 čtenářů 

v pobočce V Prokopě (z toho 15 dětí) a 30 čtenářů v Sedlčánkách (z toho 16 dětí). Čtenáři 

Městské knihovny tvoří 14,7% obyvatel města. Za účelem výpůjčky navštívili čtenáři 

knihovnu během roku celkem 18.895krát, což je v průměru 12,8 návštěv na jednoho čtenáře. 

Počet výpůjček stoupl oproti předchozímu roku o 1.647 titulů a dosáhl počtu 97.886. Z toho 

bylo 38.377 titulů naučné literatury. Počet výpůjček na 1 čtenáře byl66,2, což činí v přepočtu 

na 1 obyvatele města 9,8 knihovních jednotek. 

Díky grantu Ministerstva kultury ČR byla knihovna posílena o 3 uživatelské počítače. 

K dispozici je celkem 5 PC, z toho 2 v dětském odd. a 3 v odd. dospělých. Tyto počítače 
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slouží k vyhledávání v ON-LINE katalogu a na internetu. K informacím o fondech jiných 

knihoven slouží souborný katalog LANia /správně LANius/, česká národní bibliografie na CD 

ROmech a informace o knihovnách na internetu. Velkým a stále se prohlubujícím problémem 

je nedostatečný prostor půjčoven, kde s výpůjčkami je poskytována i bibliografická 

informační služba.  

K 31.12.2000 byl stav knihovního fondu celkem 46.826 titulů. Z toho počtu bylo knih 

pro dospělé 33.927 a pro děti 12.113. Ostatních materiálů bylo 786. Nových přírůstků bylo 

2.179 a odepsáno bylo 461 knih. Knihovna odebírala celkem 74 časopiseckých titulů. 

V rámci ostatní osvětové činnosti uspořádala knihovna 91 kolektivních akcí s účastí 

2.031 posluchačů. Z toho bylo 76 besed pro děti a 15 akcí pro dospívající mládež a dospělé. 

Oblíbenými se staly literární vycházky naším městem, využívané zejména zdejším 

Gymnáziem. V rámci cyklu „Zdravý životní styl“ měla velkou účast beseda s PharmDr. H. 

Snítilou na téma „Léčivé rostliny v domácí lékárničce.“ 

U příležitosti blížícího se 80. výročí založení SK Union bylo v rámci cyklu „Seznamte 

se se svým městem“ uspořádáno setkání se zástupci SK Union na téma „Historie a současnost 

fotbalu v Čelákovicích“. V celostátně vyhlášeném „Týdnu knihoven“ se uskutečnila hojně 

navštívená beseda s p. PhDr. J. Vrchotkou /CSc./ na téma „Josef Vojtěch Sedláček, český 

národní buditel, rodák z Čelákovic“. Následoval pořad zaměřený tématicky na Evropskou unii 

a beseda s představiteli dětského časopisu Čtyřlístek. V rámci „Týdne knihoven“ se 

uskutečnilo rovněž vyhodnocení literární soutěže (viz zápis za měsíc říjen) a program Týdne 

byl ukončen v pátek dnem otevřených dveří, spojený s výstavou prací čelákovických čtenářů. 

Podrobný popis viz příloha č. 45/9. Program týdne knihoven viz příloha č. 49/9. 

 

Kulturní dům 

V měsících lednu až říjnu bylo v KD uspořádáno celkem 93 akcí s celkovou 

návštěvností 25.766 osob, tj. průměr na 1 akci 277 návštěvníků. V návštěvnosti vedl 

Čelákovický střevíček se 450 návštěvníky, následovaly plesy, diskotéky a soutěže kulturistů 

se 400 návštěvníky. Na třetím místě se 300 návštěvníky byly taneční kurzy a balet ZUŠ. 

Kromě kulturních pořadů se zde uskutečnilo ještě 93 prezentací firem, 14 prodejních 

akcí a 10 valných hromad a firemních akcí. Studenti Gymnázia zde měli „Majáles“. 

V klubovnách poskytovala dvakrát týdně služby Česká pojišťovna, 1x týdně zde bylo možno 

navštěvovat kontaktní místo sociálních dávek. Probíhala zde autoškola. Své schůze zde měl 

Svaz zdravotně postižených [správně Sdružení zdravotně postižených v ČR, Smíšená 

organizace Čelákovice].  

Přehled akcí a návštěvnosti KD viz příloha č. 47/9. 

Církevní život ve městě proběhl bez mimořádných akcí. Jako každoročně se v lednu 

uskutečnila 3 pravidelná ekumenická shromáždění – v církvi katolické, husitské a bratrské. 

Církev husitská /správně Církev československá husitská/ uskutečnila ve výroční den upálení 

mistra Jana Husa vzpomínkové shromáždění. 

 

Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 2000 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 2000. 

28/9 Výroční zpráva o poskytnutí informací 

29/9 Naučná stezka 

30/9 Program letního kina 

31/9 Podezřelé obchody a.s. Boží Dar 

32/9 Setkání rodáků Sedlčánek 

33/9 Zpráva c ZMČ o a.s. Boží Dar 
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34/9 Volební kampaň do Senátu – leták p. starosty 

35/9 Vítězství senátorky Rögnerové 

36/9 Zákon o obcích,hlava V, orgány zastupitelstva 

37/9 Zápisy z Městské rady a Zastupitelstva 

38/9 Urbanistická koncepce 

39/9 Jednací řád Zastupitelstva města 

40/9 Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje 

41/9 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 

42/9 Rozpočet města na r. 2000 – rozbor hospodaření 

43/9 Zpráva o stavu školství 

44/9 Činnost Městského muzea 

45/9 Činnost městské knihovny 

46/9 Program vánočních oslav 2000 

47/9 Přehled akcí a návštěvnost KD v roce 2000 

48/9 Celoroční plán práce MDDM – školní rok 2000/2001 

49/9 Týden knihoven – program 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 


