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Rok 1998 
 

 Události i vývoj na politické i ekonomické scéně v roce 1998 nám přinesl poučení, že 

nejsme v postkomunistickém světě na prvním místě v přeměně na právní demokratický stát 

s liberální tržní ekonomikou, jak jsme se ve svých iluzích živených našimi politiky domnívali.  

 Politická scéna byla ve znamení trojích voleb: mimořádných parlamentních, dílčích 

senátních a komunálních. Volbám předcházelo lednové ustavení částečně úřednické vlády pod 

předsednictvím guvernéra ČNB [České národní banky] J. [Josefa] Tošovského. Její období 

skončilo červnovými mimořádnými volbami.  

 Koncem ledna proběhly na společném zasedání obou komor parlamentu ve 

Španělském sále Pražského hradu prezidentské volby. Ze třech /tří/ kandidátů nezískal 

v prvním kole žádný potřebnou většinu. Ve druhém kole byl většinou jediného hlasu zvolen 

Václav Havel. 

 Po červnových volbách se do vlády dostala levice, když ČSSD [Česká strana sociálně 

demokratická] předstihla o 4,6% nejsilnější pravicovou stranu ODS [Občanskou 

demokratickou stranu]. Protože se 3 pravicové strany, které by v souhrnu tvořily parlamentní 

většinu, nedokázaly dohodnout, umožnila ODS uzavřením opoziční smlouvy sestavit sociální 

demokracii menšinovou vládu. ČSSD přenechala ODS jako kompenzaci místa předsedů 

Sněmovny i Senátu. Předsedou Sněmovny byl zvolen V. [Václav] Klaus. Po listopadové 

obnově 1/3 Senátu byla do jeho čela zvolena místopředsedkyně ODS L. [Libuše] Benešová. 

 Stav nekooperující pravice měl odezvu i na komunální úrovni. Po listopadových 

volbách docházelo v řadě měst a obcí k pravolevým koalicím, kde ideologicky motivované 

programy ustoupily boji o získání a rozdělení moci v samosprávných orgánech. Tak se 

stávalo, že komunisté se často dostali do městských rad, protože při rozhádané pravici byli oni 

tím jazýčkem na vahách, kdo rozhodoval o budoucím starostovi. To pak vedlo k tomu, že 

v řadě měst se nejsilnější strana nedostala ani do rady. 

 V listopadových senátních volbách získala nejvíce křesel čtyřkoalice (KDU-ČSL 

[Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová], US [Unie svobody], ODA 

[Občanská demokratická aliance] a DEU [Demokratická unie]), celkem 13. Druhá ODS 

získala 9 křesel, ČSSD 3 a KSČM 2. V našem obvodu se volby nekonaly. 

 Letošní rok byl pro naši republiku velice významný v oblasti zahraniční politiky. Po 

téměř půl století našeho připoutání k Sovětskému svazu a vlivu byzantské kultury nás západní 

svět přijal do svého bezpečnostního paktu – NATO – společně s Polskem a Maďarskem. 

V květnu schválil rozšíření aliance americký Senát a do konce roku tak učinily všechny 

členské země. Naše Poslanecká sněmovna schválila náš vstup 15. 4. drtivou většinou 154 

hlasů (proti hlasovali komunisté a republikáni [Sdružení pro republiku-Republikánská strana 

Československa]). O dva týdny později schválil tento akt i Senát. 

 

 

LEDEN 
 

 Na začátku měsíce (asi okolo 2.) došlo na hřbitově k vandalskému poničení urnového 

háje. V kolumbáriu ve zdi bylo vytlučeno celkem 36 skel. Z některých schránek byly 

vyhozeny urny i s výzdobou a část uren byla dokonce vysypána. I když lidé bydlící na blízku 

slyšeli hluk, nezasáhli, protože nepředpokládali takovou hrůznou činnost. Stalo se tak 

v nočních hodinách.  

 Pro neúměrné zvýšení nájemného ukončila provoz oblíbená a známá restaurace 

Plzeňka. Stávající nájemce si otevřel hospodu v Sedlčánkách.  
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 Na náměstí měl dne 28. vystoupit předseda republikánů Dr. Sládek, protože se však 

v té době hlasovalo ve Sněmovně o důvěře Tošovského vládě, na mítink se nedostavil. Přesto 

se na náměstí shromáždilo 100 až 150 příznivců a zvědavců. 

 Na jednání MěR [Rady města] byly stanoveny priority investic (Přístavní ulice, 

kotelna ve 3. MŠ, oplocení hřbitova, kotelna II. etapa Milovice, kogenerace, interiér KD). Pro 

pokračování prací na interiéru KD bylo ještě tento měsíc uvolněno 400 tis. Kč. 

 Poslední dobou se množily stížnosti stavebníků na byrokratické postupy stavebního 

odboru, které občanům komplikují a často i brzdí stavební činnost. Tento stav se odrážel i na 

jednáních MěZ [Zastupitelstva města], při kterých byla z řad občanů tímto směrem vznášena 

kritika. V souvislosti s tím se zmínil p. starosta, že proti pracovníku stavebního odboru panu 

Jaklovi je mezi občany organizována petice. Ke 28. 2. pak podává výpověď vedoucí odboru 

výstavby p. Ing. Česnek. 

 Pan Jiří Prchal byl opět potvrzen ve funkci velitele Sboru dobrovolných hasičů. 

Preventistou se stal p. Jan Vichera. 

 MěR potvrdila své stanovisko nepřistupovat na navržený způsob převodu vodovodu a 

kanalizace v lokalitě V Nedaninách do majetku města. 

 

 

ÚNOR 
 

 MěR na svém zasedání počátkem měsíce projednávala problematiku Městské policie. 

Připomínky se týkaly chování skupiny mládeže v okolí zdravotního střediska. Velká část 

diskuze byla věnována problematice parkování, zejména v okolí CMC [Českého 

manažerského centra]. V usnesení MěR pouze vzala na vědomí přednesenou zprávu, bez 

konkrétních úkolů pro další činnost.  

 MěR vyhověla žádosti chatařů v lokalitě Topolníky (u Sedlčánek) na vybudování 

soukromého rozvodu pitné vody, napojeného na městský vodovod. Bylo rozhodnuto provést 

vyčištění Čelákovického potoka v prostoru Sadů 17. listopadu. Předpokládané náklady se 

odhadují na 70 tis. Kč. Současně byly v tomto sadu, v rámci jarních prořezů, pokáceny 

některé stromy včetně několika kaštanů v ul. V Rybníčkách. To vyvolalo nesouhlasné odezvy 

v ZMČ [Zpravodaji města Čelákovic]. Kácení stromů však bylo nutné s ohledem na jejich 

zdravotní stav.  

 Členům MěR byla adresována stížnost stavebníků na odbor výstavby. 

 Bylo rozhodnuto, aby od 1. 4. byla sauna provozována v rámci příspěvkové 

organizace města, tj. Kulturního domu. 

 Na MěR probíhala jednání zaměřená na materielní /materiální/ podmínky místního 

školství. Jednalo se zejména o Gymnázium, sdílející společně budovu se ZŠ v Komenského 

ulici. Uvažuje se například o využití budovy internátu SIŠ [Střední integrované školy] pro 

Gymnázium. Vlastní budova školy v Komenského ul. je v takovém stavu, že na její opravu a 

rekonstrukci bude potřeba 20 až 30 mil. Kč. Takový objem prostředků bude možno vyčlenit 

až po roce 2001. TOS, a.s., zase usiluje o zřízení vlastního učňovského a středního školství a 

jednou z variant je odstátnění ISŠ. Toto řešení se nakonec, proti námitkám stávajícího vedení 

školy, od září toho roku realizovalo. 

 Jako předzvěst blížících se parlamentních voleb navštívil naše město předseda 

republikánů p. Dr. [Miroslav] Sládek. Na mítinku se sešlo asi 150 až 200 příznivců a hlavně 

zvědavců. 

 Na dalším /další/ jednání MěR se dostala otázka prodeje některých obytných domů 

v majetku města (dům čp. 210 – 1560 tis. Kč a čp. 1108 – 700 tis. Kč). MěR souhlasí, aby 

objekt tzv. skleníku v areálu děkanství, který z části slouží jako skautská klubovna a z části 
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jako skladiště MDDM, byl nabídnut k odprodeji římskokatolické církvi. Naproti tomu město 

odkoupí od církve pozemek v lokalitě křižovatky Rooseveltova – Zachova [Jana Zacha]. 

 Od 1. 3. byla řízením odboru výstavby pověřena pí Ing. [Eva] Boučková. Současně se 

připravuje rozdělení odboru na odboru rozvoje města a samostatný stavební úřad. 

 Na návrh předložený p. starostou byla jmenována finanční komise ve složení: P. [Petr] 

Cimoradský, předseda, členové – p. Ing. [Josef] Šalda, pí [Jana] Bartošová, pí Ing. [Marie] 

Pospíchalová, pí MUDr. [Irena] Chůmová a p. [Josef] Marýzek. MěR souhlasila s příspěvkem 

Českým drahám na noční vlak (ve 23.49 hod. z Prahy), i za cenu, že město Lysá nesouhlasí a 

vlak by končil v Čelákovicích. 

 Ing. Pospíchalová informuje MěR o jednání na Q-bytu v souvislosti s případnou 

rekonstrukcí domů v ul. Prokopa Holého. 

  

 

BŘEZEN 
 

 Začátek měsíce se vyznačoval extrémně vysokými teplotami na tuto roční dobu. Dne 

4. byla naměřena teplota neuvěřitelných 20ºC, což byl rekord za posledních 200 let, kdy se 

právě začala teplota soustavně měřit. Koncem týdne se začalo opět ochlazovat a 9. se teploty 

pohybovaly už kolem nuly. 

 Česká pošta se konečně rozhodla ke koupi části objektu nákupního střediska na 

náměstí (CORAL). Předpokládaný výnos z prodeje se očekává asi 5 mil. Kč. V té souvislosti 

navrhl p. starosta, aby výnos z tohoto prodeje byl rezervován pro provedení generální opravy 

budovy ZŠ v Komenského ulici.  

 V parku 17. listopadu byl bagrem vyčištěn Čelákovický potok. Při tom byly vymýceny 

křoviny a zbourány i zbytky balustrády, které tam chátraly od konce války. 

 Dne 9. byla znovu otevřena restaurace „Plzeňka“. Nebylo to však na dlouho, již 

v srpnu se opět zavírá a do konce roku je mimo provoz. 

 Dne 26. proběhla v knihovně za hojné účasti občanů beseda na téma „Seznamte se se 

svým městem a okolím“. S občany besedovali starostové p. Ing. Šalda a z Káraného p. Milan 

Vaněk. Tématem byly problémy chatové osady Grado, spojení s druhým břehem, přičemž 

přívozy ani lávky nejsou v dohlednu. V té souvislosti se hovořilo také o velkolepém plánu 

Povodí Labe narovnat řečiště od zdymadel přímo pod káranskou vodárnu. Tato akce je 

součástí dlouhodobého výhledu splavnění Labe až do Pardubic. V další části pak byla podána 

informace o nové vyhlášce o odpadech a s tím souvisejícím zřízením separačního dvora a jeho 

funkci v systému třídění odpadů. 

 MěZ začalo projednávat prodej domů čp. 561 v dělnické ulici a čp. 210 v Masarykově 

ulici. U čp. 210 byla schválena prodejní cena 1560 tis. Kč a u domu čp. 561 1 mil. Kč. 

 Protože chatová oblast na pravobřežním katastru zvaném „Labíčko“ je přístupná pouze 

přes Lysou nad Labem, souhlasilo MěZ, aby tato část města spadala pod pravomoc Městské 

policie a Svazu dobrovolných hasičů v Lysé. 

 Byl schválen předběžný návrh praporu města. 

 Do funkcí přísedících Krajského soudu v Praze byli schváleni pí Zdeňka Knotková a 

pí Hana Veinertová. Dále pak jako přísedící Okresního soudu pí Marie Adámková, p. Zdeněk 

Schütz a p. Karel Turek. 

 Při projednávání hospodaření města za rok 1997 se rozvinula živá diskuse. Někteří 

zastupitelé si stěžovali, že nedostali všechny podklady a nebyl proveden zákonem předepsaný 

audit. Výsledky hospodaření nebyly schváleny s tím, že po doplnění bude tento bod znovu 

projednán na příštím MěZ. Přezkoumání hospodaření bylo zadáno Okresnímu úřadu Praha – 

východ. Na neschválení výsledků hospodaření města na této schůzi měla vliv i nízká účast 

zastupitelů, když z 21 jich bylo přítomno pouze 14. Pro hlasovalo 10, 2 byli proti a 2 se 



 4 

zdrželi. Při následném projednávání rozpočtu byli občané připuštěni k diskuzi až po 

upozornění z pléna, že na to mají ze zákona právo. Vzápětí se rozpoutala místy velmi kritická 

diskuze, zejména k činnosti stavebního odboru Městského úřadu a později i k problematice 

převzetí sítě VaK v Nedaninách. V této souvislosti informoval p. starosta členy MěZ o 

písemné stížnosti občanů na činnost stavebního úřadu. Členové MěZ obdrželi kopii této 

stížnosti současně se stanoviskem p. starosty. 

 Součástí diskuze o rozpočtu byl i záměr SK Union převzít do své péče chátrající 

stadion ve městě, o jehož řádnou správu se dosavadní provozovatel „SKF“ přestal starat 

(pozemek je majetkem města). MěZ se záměrem SK Union souhlasí a rozhodlo uvolnit do 

fondu pro sport z městského rozpočtu 500 tis. Kč. 

 Pan Ing. Špaček vznesl dotaz na přínos budování kogenerační jednotky v kotelně 

K 360 na sídlišti Na Stráni. Bylo vysvětleno, že se jedná o dar městu v hodnotě 15 mil. Kč na 

základě mezinárodní dohody se Švýcarskem. Realizace se předpokládá v II. pololetí roku 98.  

 Na pořad jednání se dostala i otázka rekonstrukce bytů v Milovicích a s tím související 

změna fy Aurea, s.r.o., na Aurea Invest, a.s. Pro město z toho nevznikly žádné problémy ani 

po stránce finanční, ani z hlediska realizace projektů. 

 Na jednání MěR přednesl p. Duba z Lysé nad Labem záměr zprovoznit v našem městě 

místní televizní kanál. V současné době provozuje místní televizní kanály v Brandýse nad 

Labem. MěR s návrhem vyslovila předběžný souhlas. 

 

 

DUBEN 
 

 Začala předvolební agitace k mimořádným parlamentním volbám, které proběhnou 

v červnu. Již 3. zde byli se svým autobusem „Zemák“ soc. demokraté. Před nákupním 

střediskem „JARO“ mluvil asi ke 20 občanům poslanec Ivan Havlíček. Diskuze se točila 

kolem tzv. Bamberské aféry (jednalo se o zahraniční financování strany za cenu poskytnutí 

významných míst ve státním aparátě v případě vítězství této strany ve volbách).  

 V CMC centru [správně CMC Graduate School of Business o.p.s.] proběhla 6. beseda 

s předsedou US [Unie svobody, politická strana] Janem Rumlem. Protože byla plakátována na 

poslední chvíli, dopoledne v den konání, dostavilo se jen 10 občanů. tématem byla nová 

generace politiků. Program se prakticky shoduje s programem ODS, avšak s větším důrazem 

na decentralizaci státní moci, podporou občanské společnosti a zejména v jiném stylu 

politické práce. 

 Od prvního byla sauna začleněna pod správu Kulturního domu. Na zahájení provozu jí 

byla poskytnuta záloha 50 tis. Kč. 

 Na návrh tajemníka jmenovala MěR Ing. Evu Boučkovou do funkce vedoucí odboru 

výstavby MěÚ. 

 Spor o restituci objektu Tvrze, dnes sídla Městského muzea, se vrátil zpět 

k Okresnímu soudu. Přetrvává i soudní spor o vlastnictví výukové haly s a.s. TOS Čelákovice. 

Z dosavadního postupu vyplývá zjevná neochota soudkyně JUDr. Vokurkové tento spor 

rozhodnout. 

 MěR vzala na vědomí záměr výstavby domu v ulici Prokopa Holého a pověřila 

zástupkyni starosty pí Ing. Marii Pospíchalovou k dalšímu jednání s Českomoravskou 

hypoteční bankou. 

 Z iniciativy jiřinských občanů a pod odborným vedením ředitele MěMu /Městského 

muzea/ p. J. [Jaroslava] Špačka byla při příležitosti stého výročí od postavení provedena 

oprava kapličky v Jiřině. práci provedli občané svépomocí, materiál dodal MěÚ. 
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KVĚTEN 
 

 Začátek měsíce byl provázen velkým suchem, žloutla tráva a úroda byla ohrožena. 

V polovině měsíce se teploty pohybovaly okolo 25 - 29ºC. Na „ledové muže“ se v polovině 

měsíce jen slabě ochladilo, teploty přes den se pohybovaly okolo 20ºC, v noci 8ºC. 

 Ve dnech 20. až 22. zavítal do města 4stěžňový cirkus „Berousek“. Stan stál na jižní 

straně náměstí v proluce mezi restaurací „U Bohuslavů“ a marketem „Jaro“. 

 Na zasedání MěZ bylo po vyčerpávajícím výkladu a následné diskuzi na druhý pokus 

schváleno hlasy všech přítomných hospodaření města v roce 1997. Na návrh MěR schválilo 

MěZ názvy ulic v nové zástavbě v lokalitě Jiřina. Jsou to ulice: Ferlesova, Pavla Ježdíka, Na 

Výsluní, K Borku. Viz plánek příloha č. 68/9. jako kandidáta na přísedícího u Okresního 

soudu Praha – východ zvolilo MěZ Ing. Pavla Dadáka. 

 Na jednání MěR se dostavil generální ředitel a.s. TOS Ing. Šrimpl. Jednalo se o 

vyřešení vlastnictví k pozemkům v bytové zástavbě (zejména na sídlišti V Prokopě). dalším 

bodem bylo nevyplacení dividend právnickým osobám. Město vlastní 5% akcií (jedná se o 

cca 1,25 mil. Kč). Posledním bodem bylo dořešení vlastnických vztahů k výukové hale. 

Jednání mělo nakonec jen informativní ráz, protože do konce I. pololetí by mělo dojít 

k výrazným změnám ve struktuře vlastníků a.s. TOS a je předpoklad, že pak by mohlo dojít 

ke konkrétním závěrům.  

 

 

ČERVEN 
 

 Začátkem měsíce se dostavila tropická vedra. Teploty se vyšplhaly až na 35 ºC (5. – 

7.). Noční teploty byly v rozmezí 22 až 25ºC. Od 7. bylo počasí deštivé, doprovázené 

bouřkami. 

 Dne 9. se na náměstí konala předvolební agitace KDU-ČSL. Ve 14 hodin zde 

s hudbou vystoupila Vlasta Parkanová (bývalá ministr. spravedlnosti). Od 19 hod. probíhalo 

posezení s opékanými buřty v restauraci „U Bohuslavů“. Všechny stoly na zahradě byly 

obsazeny, hrála cimbálová muzika. Zde byl přítomen stávající ministr vnitra JUDr. Cyril 

Svoboda. Kandidáti na poslanecký mandát diskutovali s občany postupně u jednotlivých 

stolů. 

 Železniční most přes Labe si vyžádal další dvě smrtelné oběti. Jednou z nich byl 

mládenec ve věku nedožitých 17 let, který při pokusu vylézt na mostní konstrukci a skočit do 

řeky byl zasažen výbojem z troleje a po pádu do kolejí namístě zemřel. Těmito tragickými 

událostmi se zabývala také MěR. Protože však není technické řešení, které by zamezilo 

přístup /přístupu/ na mostní objekt, bylo dohodnuto zadat zhotovení výstražné tabule. 

 Druhá polovina měsíce byla deštivá, a tím se vyrovnalo manko vláhy z května. 

 Byla vydána vyhláška o novém způsobu placení, třídění a svozu komunálního odpadu. 

Diskuze k tomuto problému probíhala jak na stránkách ZMČ, tak na schůzi MěZ. Ze strany 

občanů převažovaly reakce negativní. 

 MěR odsouhlasila, v rámci celostátní postupné deregulace, zvýšení nájemného o 

17,8%. Podrobnosti viz př. 61/9. 

 MěZ souhlasilo s prominutím půjček TJ Spartak ve výši 80 tis. Kč a SK Union ve výši 

30 tis. Kč. O tyto částky bude snížen objem finančních prostředků vyčleněných na sportovní 

činnost v rozpočtu města. S ohledem na blížící se komunální volby schvaluje MěZ pro 

budoucí volební období počet členů Městského zastupitelstva na 21.  

 MěZ rovněž schválilo podmínky k udělení souhlasu k podnikání v oblasti nakládání 

s komunálním odpadem na území města. 
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 Ve dnech 19. a 20. proběhly předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Ty sice 

nepřinesly žádné řešení do patové situace mezi poměrem sil levice a pravice, ale za jejich 

pozitivní přínos lze považovat, že oproti všem prognózám a průzkumům veřejného mínění 

neprošli do Parlamentu „Důchodci za životní jistoty“ a Sládkovi republikáni. 

 Celková účast voličů se pohybovala na úrovni celostátní – 76%. Výsledky podle 

kandidujících stran jsou podle úspěšnosti v následující tabulce: 

 

Strana               % 

ODS 38,91 

ČSSD 26,02 

Unie svobody   9,24 

KSČM   7,50 

KDU-ČSL   6,69 

DŽJ   3,80 

SPR-RSČ   3,76 

DEU   1,53 

Strana zelených   1,01 

Nezávislí   0,91 

ČSNS [Česká strana národně sociální]   0,32 

OK-PK [Občanská koalice – Politický klub]   0,32 

 

  Výsledky celookresní se prakticky s malými odchylkami shodovaly s našimi. Pro 

srovnání uvádím ty strany, které se dostaly do Parlamentu: 

 ODS  39%   

 ČSSD  26,99% 

 Unie svobody   9,62% 

 KSČM    8,44% 

 KDU-ČSL   5,85% 

 Podrobný přehled podle jednotlivých městských volebních okrsků je uveden v příloze 

62/9. 

 

 

ČERVENEC 
 

       Začátek měsíce provázejí deště, v druhé polovině pak srážky ustávají a dostavují se 

tropická vedra, přerušovaná občas letními bouřkami. Ve východních Čechách se vyskytly 

přívalové deště, které v oblasti Orlických hor na Rychnovsku způsobily povodně se ztrátami 

na životech a škodami okolo 2 mil. Kč. 

 Dokončuje se výstavba patra na slévárenském domě čp. 1472 v Rumunské ulici. 

 Zahajuje se svoz komunálního odpadu podle nových pravidel. S tím souvisí i 

odsouhlasení cesta pana starosty a ředitele TS [Technických služeb] do Švýcarska, jejímž 

cílem je získání zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství na komunální úrovni.  

 Prezident Havel jmenoval novou menšinovou vládu sociální demokracie v čele 

s Milošem Zemanem. Tomu předcházela dohoda, tzv. opoziční smlouva, mezi ODS a ČSSD, 

o tolerování takovéto vlády, a to k nelibosti zbývajících dvou pravicových stran (US a KDU-

ČSL). Vzápětí po jmenování nastoupil prezident do vojenské nemocnice ve Střešovicích k 

dokončení chirurgického zákroku provedeného na jaře v Innsbrucku. I když operace proběhla 

bez problému, dostavily se počátkem srpna opět potíže s dýcháním. 

 MěR projednávala podmínky výstavby 28 bytových jednotek na pozemku č. 982/1 

(pole za Penny marketem). Jedná se o investiční záměr bří Šimonů, kterým dotyčné pozemky 
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patří. MěR vzala předložený záměr na vědomí a stanovila podmínky, že nezastavěné pozemky 

budou převedeny do majetku města za cenu znaleckého posudku. Město zajistí zpracování 

regulačních zásad pro tuto lokalitu s tím, že na budoucích investorech bude vyžadována 

finanční spoluúčast. 

 Na MěR proběhlo další jednání k žádosti ředitele KD o stažení vlastní výpovědi. 

Situace byla komplikována tím, že již přibývali zájemci na mezitím vypsané výběrové řízení. 

Přitom se rozvinula širší diskuze na téma rozsahu nabídky kulturní činnosti našeho KD ve 

srovnání s okolními městy a vzájemné spolupráce všech kulturních zařízení našeho města. 

Členové MěR se nakonec přiklonili ke stanovisku vyhovět stažení výpovědi ředitele KD pana 

Fürsta. K tomu sdělil pan starosta, že zváží možnost pozastavení rozhodnutí MěR ve smyslu 

zákona o obcích. 

 

 

SRPEN 
 

 Začátkem měsíce dosahovala vedra až 34°C. 

 MěR i v tomto měsíci pokračovala v projednávání problematiky kultury ve městě. 

Jednání navazovalo na stažení výpovědi ředitele KD pana Fürsta. Mělo se rozhodnout, zda 

výběrové řízení, vypsané po podané výpovědi, má pokračovat, nebo má být zastaveno. 

K tomu – viz přílohu č. 75/9 str. 2 v odstavci kultura. 

 Město přistoupilo ke generální opravě věžních hodin na budově radnice. Protože 

vlastní budova je v seznamu nemovitých kulturních památek, musel se k tomu vyjádřit 

Památkový ústav středních Čech a referát regionálního rozvoje OkÚ Praha – východ. Celou 

rekonstrukci prováděla firma Oprava věžních hodin a jiných starožitných mechanizmů Ing. 

Ivana Šmerdy z Liberce. Stávající strojový mechanizmus hodin byl zhotoven v souvislosti 

s rekonstrukcí radnice v roce 1911 v dílně pana Karla Adamce, výrobce hodinových strojů 

v Čáslavi. Tento stroj byl uveden do původního stavu, ale pohon bude rekonstruován na 

elektronický systém DCF. Tím bude zaručena maximální přesnost chodu, samočinné 

nastavení letního a zimního času a v případě přerušení dodávky proudu i opětné samočinné 

nastavení správného času. Při obnově číselníku musel být zachován původní vzhled (viz ZMČ 

říjen 98 str. 5). 

 V průběhu měsíce byla zprovozněna v kotelně v ul. Na Stráni kogenerační jednotka. 

Ta je vybavena 2 pístovými motory na zemní plyn, každý o výkonu 360 kW. Po roční 

výstavbě tak městu přibyly ke stávající vodní elektrárně ve mlýně s instalovaným výkonem 80 

kW další dvě jednotky po 310 kW, celkem tedy 620 kW. To je téměř dvojnásobek spotřeby 

sídliště Na Stráni (viz také ZMČ říjen 98 str. 2). 

 Státní integrovaná střední škola končí svou činnost. Místo ní je zřízena soukromá 

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

ZMČ říjen 98). 

 Restaurace Na Plzeňce je opět uzavřena, čeká na nového nájemce. 

 Politické strany začínají s přípravou kandidátek na listopadové komunální volby. 

  

 

ZÁŘÍ 
 

 Ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci v MěR pan J. [Josef] Hanžlík. Na jeho 

místo zvolilo MěZ pí Mgr. Janu Ulejovou. Protože vodní nádrž, budovaná na katastru obce 

Toušeň zvaném „Mezi mosty“, zasahuje svým východním okrajem do katastru našeho města, 

bylo dohodnuto se zástupce Lázní Toušeň a odsouhlaseno MěZ, že tato část vodní nádrže 

bude zahrnuta do zpracovávaného územního plánu Lázní Toušeň. Současné s tím bude do 
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tohoto územního plánu zapracováno i vybudování předpokládané cyklistické stezky podél 

silnice Čelákovice – Toušeň.  

 Na jednání MěR dne 3. navrhl pan starosta společně s pí místostarostkou, na základě 

písemného materiálu, změnu ve vydávání ZMČ a jeho převedení pod působnost odboru 

školství a kultury MěÚ. Hlavním důvodem bylo nerespektování pokynů, aby tzv. kritické 

příspěvky občanů byly v témže čísle ZMČ vysvětleny odpovědným pracovníkem MěÚ a 

dalších organizací města. Součástí tohoto opatření bylo i odvolání stávajícího odpovědného 

redaktora Dr. Ludvíka Skružného a rozpuštění redakční rady. Pro názornou představu o tomto 

sporu uvádím inkriminované články v příloze č. 76/9 v pořadí, jak byly zveřejněny.  

 Na MěR se dostavil náčelník obvodního oddělení Policie ČR p. kpt. navrátil, aby 

informoval o současném stavu bezpečnostní situace v našem městě. Od 1. 6. pracuje oddělení 

s plným stavem. Odhalenost pachatelů trestné činnosti je 52%. Připomínky členů měR se 

týkaly zejména dopravní situace. MěR byla také informována ve věci společného objektu 

Policie a hasičské zbrojnice v ulici Prokopa Holého. Na základě objemu vložených prostředků 

bude v daném objektu majetkový poměr 1/3 města a 2/3 policie ČR. 

 MěZ schválilo kupní smlouvu s Českou poštou na ideální 1/6 stavby a pozemku čp. 

1650 – nákupní středisko (Coral). Po provedených úpravách sem přesídlí pošta 

z nevyhovujících prostor v domě „U Tykačů“ na rohu náměstí a Sedláčkovy ulice. Rovněž 

byla odsouhlasena kupní smlouva na prodej domu čp. 1108 v bytové zástavbě v Havlíčkově 

ulici včetně stvební parcely a zahrady. nabyvatelem je bytové družstvo stávajících nájemníků. 

Po delší diskuzi byly také schváleny budoucí kupní smlouvy na prodej pozemů 

v předpokládané podnikatelské zóně Čelákovice- Jih (mezi tratí a silnicí Čelákovice – 

Brandýs a silnicí do Mstětic). 

 Dne 24. byl v 15 hodin v Kostelní ulici slavnostně otevřen Dům s pečovatelskou 

službou. Symbolickou stuhu přestřihl za přítomnosti senátorky r. Libuše Benešové pan 

starosta Ing. J. Šalda. V domě je 30 obytných garsoniér, dvě klubovny, kancelář vrchní sestry, 

sesterna, prádelna, centrum hygieny a samozřejmě výtah. K domu patří i zahrada s příjemným 

posezením. Informace o poskytování služeb a podmínkách bydlení v tomto domě byly 

zveřejněny v ZMČ v říjnu a listopadu (viz příloha č. 63/9). 

 

 

ŘÍJEN 
  

 Tento měsíc byl ve znamení oslav 80. výročí vzniku našeho státu. Oslavy byly 

zahájeny již koncem září v městském muzeu setkáním se slovenským hercem L. [Ladislavem] 

Chudíkem. Dne 10. byla v muzeu za hojné účasti slavnostně otevřena výstava dokumentující 

vznik a počátky našeho státu a odraz této doby v našem městě.  

 Ve dnech 23. a 24. proběhla v Kulturním domě národní divadelní přehlídka „Z díla bří 

Čapků“. Nejvíce navštívené bylo sváteční hudební odpoledne v Kulturní domě dne 25., na 

kterém vystoupil Komorní soubor Jana Zacha a kde pan starosta Ing. Šalda představil 

občanům prapor udělený městu předsedou Poslanecké sněmovny. Přítomno bylo okolo 150 

občanů. Oslavy byly zakončeny ve výroční den slavnostním shromážděním občanů u 

pomníku padlým z obou světových válek na náměstí za účasti 35 – 40 občanů. Vzpomínkový 

projev pronesl pan starosta v obřadní síni radnice, kam se po položení věnců, v důsledku 

velmi silného větru, účastníci oslavy přesunuli. 

 V souvislosti se změnami v odpadovém hospodářství se zvýšily nároky na 

administrativu a byla schválena změna organizačního řádu MěÚ. Touto změnou se počet 

pracovníků MěÚ zvýšil o 3 na celkový stav 37. Jednalo se o 1 prac. do odboru životního 

prostředí, 1 do odboru výstavba města a 1 do odboru školství a kultury, kam se přesunula 

redakce ZMČ. 
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 Na jednání MěR se dostavili zástupci fy Surelli, kteří se stali nájemci hotelu Benda, a 

předložili požadavek, aby město s nimi uzavřelo nájemní smlouvu a předkupní smlouvu na 

pozemky zastavěné tímto hotelem. Této firmě pronajal hotel správce konkurzní podstaty poté, 

co město, Q-byt, s.r.o., a Městský bytový podnik v likvidaci podali na původního majitele p. 

Bendu návrh na konkurz v důsledku nesplacených pohledávek. Zástupcům fy Surelli bylo 

doporučeno zpracovat příslušný návrh.  

 MěR souhlasila s nákupem 5 kazet s audiovizuálním pořadem o našem městě za 

celkovou cenu 10 tis. Kč. Jednotlivé kazety obdrží základní školy, Městská knihovna, 

Městské muzeum a Městský úřad. 

 Na společném jednání s Rozvodnými závody Kralupy nad Vltavou a řed. Kovohutí 

řešila MěR dodávku elektrického proudu do dělnické kolonie u Kovohutí (přezdívané 

Šanghaj). Protože tato kolonie stojí v ochranném pásmu dráhy a jakékoliv investice do 

rozvodné sítě by tento stav jen zakonzervovaly, souhlasily Kovohutě s další dodávkou, avšak 

s vyloučením neplatičů. 

 Na jednání MěR dne 22. předložila zástupkyně starosty pí Ing. Pospíchalová materiál 

týkající se hypotečního úvěru na stavbu nového obytného domu o 12 bytových jednotkách 

v ul. Prokopa Holého. MěR souhlasila s přijetím tohoto hypotečního úvěru ve výši 4 mil. Kč a 

doporučila ho ke schválení MěZ při variantě splatnosti 15 let. Následující zasedání MěZ, které 

se konalo dne 27., přijetí tohoto úvěru schválilo. Přitom pí místostarostka zástupcům 

/zastupitelům/ sdělila, že stavba je před zahájením, protože již bylo dokončeno výběrové 

řízení, smlouva s dodavatelem je podepsána a pro rok 1998 jer předběžně přislíbeno přidělení 

části státní dotace (320 tis. Kč na 1 byt). 

 MěZ odmítlo požadavek a.s. TOS Čelákovice na vydání dostavované výukové haly. 

majetkoprávní vztahy k této hale, stavěné za minulého režimu v „Akci Z“, řeší již několik let 

bezvýsledně soud.  

 Protože v prostorách služebny Městské policie v Masarykově ulici došlo k mimořádné 

události – výstřelu z pistole, rozhodla MěR o odvolání p. Gecka z funkce vedoucího strážníka 

a  odebrání osobního příplatku. Pan starosta odebral všem strážníkům služební zbraně a 

střelivo. Až do ustavení nového MěZ budou strážníci podřízeni přímo panu starostovi. 

 Koncem měsíce byla dokončena oprava věžních hodin na radnici. 

 V poslední dekádě se dostavily vydatné deště, které zasáhly nejvíce pohraniční hory. 

Tak došlo vedle šumavských řek i k vzedmutí hladin Labe a Jizery. U nás kulminovala 

hladina Labe až 6. listopadu, kdy se přelila asi 10 cm přes vozovku můstku vedoucího přes 

vyústění mlýnského náhonu. Zatopeno bylo také pole za tenisovými kurty. Při tomto maximu 

kulminovala i Jizera a zatopila společně s Labem i pozemky u Káraného, [Nového] Vestce a 

Staré Boleslavi až k dálnici. V následujících dnech voda pomalu opadávala. 

   

 

LISTOPAD 
 

 Tento měsíc byl ve znamení komunálních voleb. Kromě toho se ještě v jedné třetině 

celostátních volebních obvodů konaly volby senátní. 

 Předvolební kampaň zahájila u nás ODS již 7. Toho dne v CMC centru vystoupil sám 

předseda strany a předseda Poslanecké sněmovny p. V. [Václav] Klaus. V sále bylo přítomno 

asi 200 lidí, a to nejen místních. Pan Klaus přijel asi s ½ hod. zpožděním. včetně diskuze 

hovořil asi hodinu. Z publika se ozvala kritika ze strany dvou bývalých emigrantů, že jeho 

předchozí vláda nepostavila KSČ mimo zákon. Po skončení se podávalo občerstvení a 

rozdával se propagační materiál. 

 Předvolební setkání zástupců všech stran, které v našem městě předložily kandidátku, 

se konalo 10. v KD. U kulatého stolu přednesli své programy zástupci: Nezávislých [správně 
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Sdružení nezávislých kandidátů], koalice US a ODA, KDU-ČSL, ODS, DŽJ [správně Strana 

za životní jistoty], ČSSD a KSČM. Rozdíly mezi programy jednotlivých stran nebyly 

významné. Všichni se shodovali na spolupráci se všemi včetně komunistů. Setkání u kulatého 

stolu se účastnilo asi 60 občanů a jednalo se převážně o kandidáty jednotlivých stran. Proti 

předchozím volbám to byl zájem podstatně nižší a tomu také odpovídala volební účast pod 

50% (49,34%). 

 Výtahy volebních programů, se kterými jednotlivé strany předstoupily před občany, 

byly publikovány v ZMČ a jsou v příloze č. 64/9. 

 V nízké volební účasti se odrážel celkový stav společnosti znechucené chováním 

politických stran, jejichž hlavním cílem se stal boj o moc za trpného přihlížení ke vzmáhající 

se korupci, pokud samy na ní nebraly podíl. Přitom dopustily okrádání občanů tunelováním 

podniků, investičních fondů a bank tím, že včas nestanovily pravidla obchodování na burze a 

Státní banka nekonala dostatečný dohled nad řadou nově vzniklých bank. 

 Vlastní volby proběhly ve dnech 13. a 14. Do městského zastupitelstva byli zvoleni 

tito kandidáti: 

 Strana nezávislých [SNK] – PhDr. Zdeněk Klingora 

     Ing. Marie Pospíchalová    

     Mgr. František Bodlák 

 

 Koalice ODA, US – MUDr. Naděžda Špičanová 

            PaedDr. Vilibald Knob 

            Milan Tichý 

 

 Důchodci za životní jistoty [Strana za životní jistoty] – MUDr. Milan Zahradník 

 

 KDU-ČSL – Ing. Václav Špaček 

            Jiří Weyrostek 

            JUDr. Jan Luhan 

 

 ODS – MUDr. Hana Kadeřávková 

  Ing. Josef Šalda 

  Jana Bartošová 

  Mgr. Jana Ulejová 

  Jarmila Volfová 

 

 KSČM – Josef Fouček 

      Julius Masár 

      Jitka Pavličová 

 

 ČSSD – Bohuslav Hnízdo 

    MVDr. Rudolf Effenberg 

 

 Celkové výsledky jednotlivých stran a sdružení podle volebních okrsků (viz příloha č. 

65/9).  

 Dne 19. proběhlo ještě poslední zasedání staré MěR, která schválila kronikářský zápis 

za rok 1997 a nákup nábytku pro 4 třídy ZŠ v Komenského ul. [správně v ul. J. A. 

Komenského] za cca 250 tis. Kč. 

 Na této schůzi byl též stanoven termín ustavující schůze nového zastupitelstva na 26. 

listopad. Ustavující schůze se konala v KD za účasti asi 40 občanů. Schůzi zahájil a až do 

zvolení nového starosty vedl nejstarší člen zastupitelstva MUDr. Milan Zahradník. 
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 Na starostu města byli navrženi 2 kandidáti. Strana KDU-ČSL a koalice ODA, US 

navrhli Ing. Václava Špačka. Strana ODS navrhla Ing. Josefa Šaldu. V následné tajné volbě 

obdržel z 21 hlasů Ing. Josef Šalda 12 a Ing. Václav Špaček 7. prázdné byly 2 lístky. Na 

funkci zástupce starosty byla navržena jediná kandidátka – Ing. Marie Pospíchalová. V tajné 

volbě obdržela 13 hlasů, 2 hlasy byly pro Ing. V. Špačka, 6 lístků bylo prázdných. 

 Do MěR bylo navrženo 8 kandidátů na 5 volitelných míst. Podle počtu volitelných 

hlasů byli zvoleni: 

 p. Milan Tichý – ODA, US   20 hlasů 

 pí Jarmila Volfová – ODS   14  

 p. Josef Fouček – KSČM   13  

 p. Mgr. František Bodlák – Nezávislí 13  

 p. MUDr. Milan Zahradník – DŽJ [SŽJ] 12 

 

 Zbývajícími členy Rady jsou z titulu své funkce pan starosta a paní místostarostka. 

 Do okresního shromáždění byli zvoleni:  

 p. Ing. Josef Šalda 

 pí Ing. Marie Pospíchalová 

 p. Mgr. František Bodlák 

 pí Mgr. Jana Ulejová 

 pí Jana Bartošová 

 pí Jarmila Volfová 

 

 Další podrobnosti jsou v zápise č. 1 MěZ (viz příloha č. 79/9). 

 V sobotu 28. bylo na náměstí před nákupním střediskem rozsvícením vánočního 

stromu zahájeno období adventu. tento rok mělo bohatou kulturní náplň a účastnila se ho 

široká veřejnost. Při zahájení na náměstí zazpívaly pod vánočním stromem děti ze základních 

škol spolu s učiteli vánoční koledy. Pořad završoval adventní hudbou soubor učitelů ze ZUŠ 

Jana Zacha. Na radnici byla přístupná výstavka prací dětí z výtvarného kroužku 

organizovaného Městským domem dětí a mládeže. O občerstvení se postaral stánek na 

parkovišti před radnicí. tohoto velmi zdařilého a tradice obnovujícího podniku se zúčastnilo 

asi 500 občanů. 

 

    

PROSINEC 
 

 Na první schůzi nově zvolené MěR byla vedena rozprava o ustavení komisí, které jsou 

poradním orgánem MěR. Ze zákona musí být ustavena komise finanční a kontrolní. 

Z praktického hlediska je nutná i komise bytová a přestupková. O existenci dalších komisí se 

bude rozhodovat až na příštích jednáních. 

 Dalším bodem byla problematika činnosti Technických služeb. Za největší problém 

považuje ředitel TS p. Turek stav veřejného osvětlení. Panem Tichým byl vznesen námět na 

případnou privatizaci některých služeb. Na to namítal řed. TS p. Turek daňovou výhodností 

stávajícího zajištění činnosti a riziky vyplývajícími z neexistence konkurence. Z komunálních 

volebních programů jednotlivých stran je zřejmé, že u té nejsilnější, ODS, není pro takové 

řešení ani politická vůle. Na příští rok bylo odsouhlaseno další zvýšení vodného a stočného, 

které se vyšplhalo až ke 30 Kč/m
3
 pro domácnost a téměř 39 Kč/m

3
 pro ostatní (průmysl a 

živnosti). 

 Na jednání MěR dne 22. byl pozván náčelník Obvodního oddělení Policie ČR p. kpt. 

Navrátil a p. Bartík (provozovatel ubytovny fy SAGA PKK, s.r.o., která, sestavená 

z mobilních buněk, stojí v areálu TOSu u nákladové vrátnice). Ubytovna slouží ukrajinským 
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dělníkům pracujícím v TOS METu. Předmětem jednání byla přestřelka, ke které došlo 

v sobotu 19. v noci. Zde ubytovaní dělníci byli přepadeni ukrajinskou mafií, která je chtěla 

oloupit o výdělky. Při přestřelce byl jeden z útočníků vážně zraněn a po převozu do brandýské 

nemocnice svému zranění podlehl. (Viz příl. č. 66/9). 

 Bylo dokončeno zpevnění ulic navazujících na novou výstavbu rodinných domů v ul. 

Třebízského. V rámci toho byly v Lipové ul. zrušeny stávající dlážděné chodníky. 

 Po celý měsíc probíhaly kulturní podniky, vážící se k adventní době. Na jejich 

organizaci se podílely: ZUŠ Jana Zacha, Městské muzeum, Městská knihovna a Kulturní 

dům. Program včetně vánočních a novoročních bohoslužeb (viz příl. č. 78/9). 

 Na Vánoce se dostavilo oteplení (až 12ºC). V týdnu před svátky se tvořilo slabé náledí 

a občas i sněhový poprašek.  

 

 

HOSPODAŘENÍ 
 

 Původní rozpočet, schválený MěZ 25. 3., počítal se schodkem 22 mil. Kč. 

Předpokládané příjmy byly 113.923 tis. Kč a vydání 136.033 tis. Kč. Během roku došlo 

k jeho úpravě navýšením příjmové části o 49.098 tis. Kč (z toho – 46.398 tis. Kč dotace a 

2.700 tis. Kč příjmy daňové). Výdajová část byla upravena o stejnou částku. Ta se promítla do 

položky Služby pro obyvatelstvo ve výši 44 mil. Kč a Veřejné správy 3,4 mil. Kč. 

 Takto upravený rozpočet byl k 31. 12. 1998 splněn na příjmové části na 103,7%, tj. 

169.128,1 tis. Kč, a na výdajové části na 97,8%, tj. 181.150,1 tis. Kč. Tímto příznivějším 

plněním byl předpokládaný schodek snížen na 12.022 tis. Kč. Celková zadluženost městské 

pokladny byla ke konci roku 40.627 tis. Kč. Pohledávky byly 3195 tis. Kč, takže skutečná 

zadluženost města byla 37.432 tis. Kč. Hlavní položky příjmů a vydání jsou v následující 

tabulce: 

 

Příjmy tis. Kč % Výdaje tis. Kč. % 

Daňové příjmy   54 369 32 Prům. odv.   16 847   9 

Nedaňové příjmy   48 732 29 Služby pro obyvatelstvo 140 150 77 

Kapitálové příjmy   10 407   6 Sociální věci     1 453   1 

Dotace   55 620 33 Bezpečnost     1 080   1 

   Veřejná správa   21 620 12 

Celkem 169 128  Celkem  181 150  

 

 Skupina Služby pro obyvatelstvo zahrnuje v sobě celkem 7 kapitol a z celkového 

vydání čerpaly tyto oblasti následující podíly v %: 

 vzdělávání a věda   6% 

 kultura     3,9% 

 tělovýchova a zájmová činnost 2,1% 

 zdravotnictví    0,3% 

 bydlení             50,7% 

  z toho Milovice           28% 

komunální služby   7,4% 

ochrana životního prostředí  6,7% 

 

Podrobný rozpočet včetně rozboru hospodaření tvoří přílohu č. 67/9. 

 

 

OBYVATELSTVO 
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I v tomto roce počet obyvatel našeho města klesal. V rámci okresu Praha – východ 

jsme dokonce vykázali nejvyšší úbytek – 100 občanů a na konci roku jsme se přiblížili 

k hranici 10 000 obyvatel. 

 Městská matrika vykazovala k 31.12.98 stav 10 042 obyvatel. Na tak vysokém 

poklesu se podílela nízká natalita, což je jev celostátní, ale hlavně migrace s nejvyšším 

záporným efektem v okresním měřítku. Oproti 73 nově narozeným byl počet úmrtí 98, tedy 

pokles o 25 obyvatel. Proti 175 přistěhovalým činil počet odstěhovaných 250, tedy pokles o 

75 obyvatel. Na negativním výsledku migrace mělo /měla/ svůj podíl i rekonstrukce bytů 

v Milovicích, kam se z našeho města přestěhovalo celkem [údaj chybí] lidí. 

Složení populace v našem městě podle věkových kategorií: 

Mládež do 14 let    15,8% 

Populace v produktivním věku 15 – 59 let 66,1% 

Důchodci     18,1% 

 

Oficiální statistika s komentářem viz příloha č. 77/9. 

 

 

VÝSTAVBA 
 

V polovině 90. let se začala výrazněji realizovat výstavba rodinných domů. První část 

vznikala v prostoru ul. Třebízského, a to mezi silnicí na Mochov a hřbitovem. Druhou 

lokalitou výstavby se stal prostor u Labe mezi čtvrtí Jiřina a Sedlčánky (katastrální označení 

Na Lebkách). Viz též přílohu č. 68/9. 

V roce 1997 bylo na stavbu rodinných domů vydáno 15 stavebních povolení, 

zkolaudováno bylo 6 domů. V roce 98 bylo vydáno již  36 stavebních povolení, ale 

zkolaudováno bylo jen 5 domů. Délka výstavby není limitována technikou, ale převážně 

finančními možnostmi stavebníků. 

Pro srovnání je zajímavé uvést stav v letech 1928 – 1931, tedy 10 let po první světové 

válce, kdy bylo postaveno celkem 248 domů, což je v průměru 62 domů ročně. (V té době 

vznikla čtvrť Za Dráhou.) V ostatních letech se počet domů pohyboval od 20 do 45 ročně (léta 

1923 – 1937). 

Současná relativně nízká výstavba soukromá je kompenzována výstavbou městských 

bytů (půdní vestavby, rekonstrukce objektů v Milovicích), kterými bylo získáno celkem 39 

bytů formou půdních vestaveb. tato forma výstavby byla zahájena již v roce 1995 a byla 

soustředěna na domy v ul. Prokopa Holého a 1 dům v ul. Rumunská. Na tuto výstavbu 

obdrželo město státní dotaci v celkové výši 12 480 tis. Kč. V akci se dále pokračuje. Přehled 

podle let je v příloze č. 69/9. 

 

 

ŠKOLSTVÍ 
 

Ve struktuře místního školství došlo ke změně, když v měsíci srpnu se státní 

Integrovaná střední škola změnila na soukromou Střední odbornou školu a Střední odborné 

učiliště TOS, C.S.I, a.s. 

Obě mateřské školy zaznamenaly proti předchozímu roku jen mírný pokles dětí, 

dohromady o 5 na celkový stav 243. 

U základních škol došlo k poklesu o 29 žáků ve škole v Komenského ulici na stav 564, 

naproti tomu ve škole v ul. Kostelní se počet žáků zvýšil o 5 na stav 547. Na základním 

školství tak ubylo celkem 24 žáků, což představuje zhruba jednu třídu. 
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Ve Zvláštní škole přibylo celkem 8 žáků (po 4 na obou stupních). Celkový počet zde 

byl 61 žáků. 

Na gymnáziu se snížil počet studentů o 5 na celkový stav 262. 

Největší úbytek žáků (učňů i studentů)  doznala Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, a to z 524 na 354 žáků, to je úbytek o 170 učňů i studentů. Z toho místních 

žáků je 65, zbytek jsou dojíždějící.  

Podrobná statistika školství je v příloze č. 70/9. 

Do oblasti financované MŠMTV [správně MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy] a městem v kapitole Vzdělání a věda (viz příloha – rozpočet) patří i MDDM, ve 

kterém může mládež vyvíjet činnost v 51 zájmových útvarech v mimoškolní době. Celkem je 

zde evidováno 729 členů, z toho 621 do 15 let. Toto zařízení zaměstnává 5 interních a 17 

externích (s úvazkem 5,3) pedagogických pracovníků. kromě toho zde vypomáhá 9 

dobrovolných a 3 ostatní. Náplň zájmové činnosti je tělovýchova a sport, technika, jazyky a 

vzdělávání, přírodověda a estetika. Vyčerpávající popis činnosti MDDM za rok 98 je uveden 

v příloze č. 71/9. 

 

 

KULTURA 
 

 Ve struktuře kulturně vzdělávacích zařízení našeho města nedošlo v tomto roce 

k žádným významnějším změnám. 

 V Kulturním domě pokračovala rekonstrukce interiéru tak, že hlavní prostor sílu je 

prakticky ukončen. Zbývá dodělat předsálí, šatny a hygienická zařízení. Počet akcí ze oproti 

předchozímu roku zvýšil z 80 na 95 a návštěvnost z 19 791 na 24 033 diváků. Průměrná 

návštěvnost jednotlivých akcí stoupla z 247 na 253 diváky. Plně využívány byly i prostory 

kluboven. největší návštěvnost vykázaly diskotéky (500) a plesy (407). Slabou návštěvnost 

však měly neprofesionální umělecké aktivity a koncerty. Podrobnější přehled je uveden 

v příloze č. 72/9. 

 Městské muzeum pokračovalo na základě oprávnění, uděleného MK ČR, a pověření 

Akademie věd ČR v zajišťování administrativní i terénní složky archeologické památkové 

péče. V této své vysoce odborné činnosti spolupracovalo s celou řadou příslušných institucí, 

jako je Archeologický ústav AV ČR, Národní muzeum, a řadou muzeí na regionální úrovni. 

Potěšitelné /potěšitelná/ je, snad s výjimkou koncertů, vzrůstající návštěvnost všech 

muzejních akcí včetně návštěv stálé expozice. 

 Celková návštěvnost byla 12 548 osob proti 11 189 roku 97, z toho 

  

      rok 98  rok 97 

 expozice    4 096  2 932 

 výstavy    6 479  5 932 

 koncerty       695  1 040 

 vernisáže       665     614 

 přednášky       135       31 

 ostat. akce       478     830 

 

 K 31.12.98 bylo v základních sbírkách evidováno celkem 203 657 kusů, což je roční 

přírůstek 18 664 kusů. Do knihovny přibylo dalších 188 knih. Dále je evidováno 25 souborů 

s 528 720 kusy, což je roční přírůstek 6 souborů s 118 770 kusy. Podrobný přehled včetně 

hospodaření voz příloha č. 73/9. 

 Městská knihovna ztratila od tohoto roku charakter střediskové, když pro síť 

veřejných knihoven v regionu byl zaveden kooperační systém s ústřední knihovnou 
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v Říčanech. Tento systém narušil střediskovou činnost MěK. Pro jednotlivé spádové místní 

knihovny jsou vypraveny dlouhodobé soubory, které s ukončením střediskového systému 

budou předány obcím. Z dotací OÚ [Okresního úřadu] Praha – východ bylo na nákup tzv. 

okresního výměnného fondu uvolněno pro MěK v Čelákovicích celkem 27 939 Kč na nákup 

152 knih. To však nijak nenarušilo činnost knihovny v místě. Tak výpůjčky dosáhly v tomto 

roce historického maxima. Včetně poboček V Prokopě a Sedlčánkách. dosáhly výpůjčky 

počtu 86 614 knih a časopisů, což je o 4 922 více než v předchozím roce. 

 Evidovaných čtenářů bylo 1 484, tj. nárůst o 34. Návštěvníků bylo 19 167, tj. nárůst o 

3 447. Z toho se kolektivních akcí (besed a soutěží) zúčastnilo 2 702 občanů a dětí. 

 Stav knihovního fondu ke konci roku byl 43 239 titulů. Nově bylo nakoupeno 2 972 

titulů a vyřazeno bylo 2 627 titulů. Celkový knihovní fond se ke konci roku zvýšil o 345 

titulů. Převážnou část tvoří knihy pro dospělé (32 371). V dětském fondu je necelá třetina 

(10 104 knih). 764 kusů tvoří ostatní materiály. Knihovna odebírá celkem 54 titulů periodik. 

Napojením na souborný katalog LANia /LANius/ je umožněn uživatelům knihovny přístup 

k informacím o knihovních fondech naučné literatury ze 130 partnerských knihoven ČR. 

 Městská knihovna vykazuje dlouhodobě dobré výsledky v rámci odborné činnosti, a to 

i ve srovnání hlavních ukazatelů profesionálních knihoven okresu Praha – východ. Výrazný je 

také podíl na skladbě ostatních kulturních aktivit ve městě (besedy, přednášky, lekce 

informatiky, výstavky). Z řady témat třeba uvést zejména cyklus besed „Seznamte se se svým 

městem“ a „Zdravý životní styl“. Mladé generaci byla určena série soutěží v několika 

věkových kategoriích: 

 Výtvarná soutěž – „Jak vidím naše město“ 

 poznávací soutěž – „Znáš své město a jeho okolí?“ 

 literární soutěž – „Jak vidím svět a své místo v něm“ a „Domov, kde žiji“. 

 

 Vyhodnocení proběhlo v celostátně vyhlášeném Týdnu knihoven při slavnostním 

setkání v síni Jana Zacha v Městském muzeu. Oceněním mladých autorů a také zdařilou 

prezentací města byl literární večer v Klubu Malaché v Praze ve dnech 19. a 20. 3. Zde byly 

vítězné práce předneseny v podání profesionálních umělců. 

 Úplný výčet činnosti je uveden v příloze č. 74/9. 

 Pro tento rok zpracovala pí Marie Vávrová, vedoucí odboru školství a kultury, 

vyčerpávající situační zprávu na téma „Městská kulturní zařízení“. Zde je uveden vedle již 

zmíněných institucí i významný přínos ZUŠ Jana Zacha pro místní kulturu. Vyčerpávající 

situační zpráva je v plném znění v příloze č. 75/9. 

 

 V Čelákovicích 23. července 1999 

 

Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 1998 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 1998 

61/9 Zvýšení nájemného 

62/9 Výsledky parlamentních voleb 

63/9 Dům s pečovatelskou službou 

64/9 Volby do městského zastupitelstva, programy stran 

65/9 Komunální volby – výsledky 

66/9 Přepad ukrajinské mafie 

67/9 Rozpočet a rozbor hospodaření 

68/9 Plánek nového sídliště u Labe (názvy ulic) 

69/9 Půdní vestavby 
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70/9 Školství – statistika 

71/9 Zpráva o činnosti MDDM 

72/9 Zpráva o činnosti Kulturního domu 

73/9 Zpráva o činnosti Městského muzea 

74/9 Zpráva o činnosti Městské knihovny 

75/9 Městská kulturní zařízení (situační zpráva) 

76/9 Články v ZMČ (k odvolání red. rady) 

77/9 Obyvatelstvo okresu Pha – východ 1998 

78/9 Vánoce v Čelákovicích (program akcí) 

79/9 Zápisy ze zasedání Městské rady a zastupitelstva 

 

 

 Poznámka:  

 Text zápisu kronikáře Ing. Luboše Choury za rok 1998 přepsal kronikář PhDr. 

Mirko Nosek v srpnu 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. 

 

 

 

 

 

 

 


