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Rok 1997 
 

 Tento rok znamenal v dějinách našeho mladého státu mezník, a to z hlediska 

politického vývoje, tak i z hlediska přírodní katastrofy, která nás postihla v letních měsících.  

 Koalice pravicových politických stran, která  v roce 1992 sestavila vládu 

podporovanou většinou v parlamentě, byla volbami v roce 96 oslabena natolik, že se na 

krátký čas stala menšinovou a po přechodu 1 poslance z ČSSD potřebovala ještě hlas 

nezávislého poslance, aby měla většinu. Zpomalení celého transformačního procesu bylo 

patrné již koncem roku 96. V ekonomickém vývoji se začaly projevovat znepokojivé tendence 

– pokles tempa hospodářského růstu, schodek obchodní bilance a ty pak vedly k vyhlášení 

dvou tzv. balíčků úsporných ekonomických opatření. Ten druhý byl provázen personálními 

změnami ve vládě. Následovala devalvace koruny, která měla příznivý vliv na růst exportu, a 

tím snížení schodku obchodní bilance. negativním jevem byla i vzrůstající hospodářská 

kriminalita, jejímž nejzhoubnějším projevem byly podvodné daňové úniky, ožebračování 

drobných akcionářů takzvaným tunelováním (vykrádáním) celých investičních fondů a 

zprivatizovaných podniků. Příklad by se našel i v našem městě. 

 Po druhém balíčku opustili vládu ministr financí Ing. [Ivan] Kočárník a ministr 

průmyslu Ing. [Vladimír] Dlouhý. Na místo min. financí přešel stávající ministr školství Ing. 

[Ivan] Pilip, ministra průmyslu nahradil velvyslanec K. [Karel] Kühnl. Min. školství obsadil 

velvyslanec J. Grůša [Jiří Gruša]. 

 Začátkem července – 7. 7. zasáhly naši zemi ničivé povodně. Postižena byla převážná 

část Moravy, Slezska a část východních Čech. Záplavy postihly 538 měst a obcí ve 34 

okresech. Během povodní zahynulo 50 lidí a další zemřeli na jejich přímé následky. Škody se 

odhadují na 60 miliard Kč. 

 V srpnu, po dezinformační relaci TV Nova, začal exodus Romů do Kanady. Na to 

reagovala Kanada zavedením vízové povinnosti pro naše občany. Následovaly pokusy Romů 

o emigraci do Anglie. To velmi poškodilo tvářnost naší země v zahraničně politických 

kruzích. Vláda byla donucena se konečně zabývat touto otázkou vážně. 

 23. září odstupuje ministr zahraničí J. [Josef] Zieleniec z vládní i stranické funkce. 

Protože jako jeden z důvodů svého odstoupení uvedl i nesrovnalosti ve financování ODS, 

které však blíže neoznačil, odstartoval tak vládní krizi, která vedla k vystoupení KDU-ČSL a 

ODA z vlády, což vedlo dne 30.11. k demisi celé Klausovy vlády. 

 Oproti těmto krizovým okamžikům na domácí politické scéně stojí dvě velmi příznivé 

a významné zahraničně politické události. Dne 21. ledna podepsal německý spolkový kancléř 

Helmut Kohl spolu s premiérem Václavem Klausem česko – německou deklaraci, která 

uzavírá sporné otázky minulosti. A 8. července, na summitu států Severoatlantické aliance 

v Madridu, byla naše republika vedle Polska a Maďarska vyzvána ke vstupu do NATO. 

 

 

LEDEN 
 

 Začátek roku byl provázen mrazy, na ulicích byl neodklizený sníh a náledí, které lidem 

ztrpčovalo chůzi, protože chodníky nebyly odpovědnými správci všude včas a řádně ošetřeny. 

Sněhovou kalamitou se zabývalo i jednání MěR [Rady města], které pro řešení takovýchto 

situací ustavilo kalamitní štáb. V polovině měsíce převládaly mlhy, které  v některých 

oblastech hrozily smogovou živelnou katastrofou. Naše město se naštěstí, po důsledné 

plynofikaci lokálních kotelen ve vilové zástavbě i na sídlištích, tohoto ohrožení zbavilo. 

 Bylo rozhodnuto o zrušení TESKO baráku v ul. [J. A.] Komenského. V něm sídlícím 

skautům a Charitě byly zajištěny náhradní plně vyhovující prostory. Charita své stěhování 

ukončila ve zdravotním středisku. Skautům pronajalo město bezúplatně na dobu 16 let objekt 
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na pozemku 1583 u farnosti /fary/ v Kostelní ulici – bývalý objekt Krajské stanice mladých 

přírodovědců. 

 Každoročně se opakující polemika kolem prořezu zeleně a kácení stromů, které jsou 

ve špatném zdravotním stavu, se odrazila v polemizujících a vysvětlujících článcích 

v lednovém čísle ZMČ. 

 V Milovicích probíhá úspěšně první etapa rekonstrukce 144 bytů po sovětské posádce. 

V našem městě bylo půdními vestavbami získáno v roce 96 celkem 16 malometrážních bytů. 

Budoucí nájemník musí složit předem částku, max. 50 tis. Kč, která se mu postupně 

amortizuje neplacením nájemného. (Přibližně po dobu 5 let.) Obdobné jsou i podmínky pro 

získání pronájmů bytů v Milovicích. Nájemce však z této částky přichází o výnos z úroků. 

 MěZ [Zastupitelstvo města] schválilo koncepci budování dvora na separaci odpadů 

včetně sběru toxických odpadů. 

 

 

ÚNOR 
 

 Začátkem měsíce se dostavila obleva – teploty se pohybovaly v rozmezí 0°C - 5°C. Na 

vnitropolitické scéně byl tento měsíc hned na počátku poznamenán dosud největším sociálním 

konfliktem v krátké historii naší republiky – stávkou na železnici. Ta trvala od 4. do 7. února. 

Škody způsobené přerušením zejména nákladní dopravy dosáhly částky okolo 1 miliardy Kč. 

Na životě ve městě se to nijak zvlášť neprojevilo. Zásobování obchodů bylo plynulé. Dopravu 

do zaměstnání nahrazovaly autobusy. Na organizování náhradní dopravy se významně podílel 

náš MěÚ. Ve stejný den, kdy železničáři zahájili stávku, opustil tento svět významný český 

spisovatel moderní doby – Bohumil Hrabal, jehož životní osudy po absolutoriu nymburské 

reálky začínaly právě na dráze. 

 Při projednávání rozpočtu na rok 1997 bylo konstatováno, že okresní shromáždění 

(rozdílem jednoho hlasu) odmítlo příspěvek na provoz Mě/stské/ knihovny a Mě/stského/ 

muzea, který pro obě organizace činil v uplynulém roce 1 650 tis. Kč. Tím se rozpočet stal 

velice napjatý a město vedlo v této věci celou řadu jednání, bohužel s negativním výsledkem. 

Napětí ve finančních zdrojích ještě umocnil havarijní stav některých částí veřejného osvětlení. 

proto v případě vyšších příjmů oproti očekáváním dostane prioritu tato záležitost.  

 Na poli mezi věžovými domy a benzinových čerpadlem vyroste podle záměru bratří 

Šimonových obytný dům o 40 bytech. Město tuto aktivitu přivítalo a výhledově by chtělo 

tento prostor, ohraničený na severu [omyl – na jihu] silnicí Brandýs n. Labem – Čelákovice a 

na východě Čelákovickým potokem, proměnit ve stavební parcely. Byl publikován i náborový 

inzerát. Investorem je p. Václav Šimon, bytem Nymburk.  

 Dne 24. 2. byla vykradena restaurace „Na Nové“ v ul. Rumunská. Následující den při 

silném nárazovém větru dosáhly teploty na únor rekordních 18°C. 

  

 

BŘEZEN 
 

 Odbor životního prostředí vydal souhlas k pokácení 30 topolů černých na katastru 

Sedlčánky – Topolníky. Důvodem byl jejich špatný zdravotní stav a nebezpečí ohrožení 

života pádem ulomených větví při silnějších poryvech větru.  

 Ve špatném světle pozornosti se ocitla restaurace „Platan“ v Masarykově ulici. 

Ředitelé škol již dříve upozorňovali, že je to místo častého záškoláctví, zejména dík tamější 

herně (hrací automaty, biliard, šipky). Tato činnost dosáhla vrcholu, když tam bylo v nočních 

hodinách přistiženo mladistvé (15leté) děvče při intimním styku. Přitom bylo zjištěno, že tam 
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více děvčat kryje tuto činnost tím, že vypomáhají v kuchyni. TESKO barák v Komenského 

ulici /J. A. Komenského/ byl zbourán a na jeho místě se provádí parková úprava.  

 Po delší diskuzi schválilo MěZ výsledky hospodaření za rok 1996 a zároveň návrh 

rozpočtu na rok 1997. Z diskuze také vyplynul požadavek na vypracování písemného rozboru 

financování spoluúčasti na rekonstrukci bytů v Milovicích. Připomínky byly rovněž vzneseny 

k nízkým dotacím pro Měst. knihovnu a Měst. muzeum způsobené nepokrytím dotací ze 

strany OkÚ [Okresního úřadu].  

 Zazněly kritické hlasy na adresu Městské policie. Poslanec [omyl - zastupitel] Ing. 

Špaček, v souladu s názory řady občanů, se domnívá, že by mohla být zrušena. Nakonec bylo 

uloženo p. starostovi vypracovat písemné zhodnocení činnosti Městské policie za rok 1996.  

 V poslední době se také stále množí stížnosti na činnost poštovního úřadu (opožděné a 

špatné doručování zásilek, neochota při osobním styku u přepážek atd.). 

 Pan Uhlíř projevil zájem investovat v prostoru mezi silnicí na Brandýs a na Mstětice a 

tratí ČD do Brandýsa. Prodej pozemků byl nabídnut v hodnotě 400 Kč/m
2
. 

 V dopoledních hodinách 7. 3. navštívil naše Městské muzeum ministr kultury p. 

Jaromír talíř. Po dvouhodinové prohlídce sbírek velice kladně hodnotil jejich rozsáhlost a 

rozmanitost a také názornost a profesionální uspořádání vlastní expozice (viz článek ZMČ 

[Zpravodaj města Čelákovic] duben 97). Při té příležitosti navštívil také náš Kulturní dům, 

kde také poobědval.  

 

 

DUBEN 
 

 MěZ znovu projednalo otázku ceny pozemku v předpokládaném průmyslovém 

areálu (jižně od benzinové pumpy) a cenu snížila /snížilo/ ze 400 na 150 Kč/m
2
, avšak za 

předpokladu, že veškeré inženýrské sítě pořídí nabyvatelé za své náklady a po kolaucaci je 

zdarma převedou do majetku města. 

 MěR souhlasila s prodejem vily „Svornost“ Za Dráhou firmě Hartman – Šedivá, 

s.r.o. za cenu 2 mil. Kč a doporučila toto MěZ ke schválení. 

 Otázka financování komunikací a rozvodných sítí při rekonstrukci objektů 

v Milovicích naznačovala blížící se problémy při spolupráci s městem Lysou nad Labem. Ty 

nakonec vyústily v roztržku. Viz příl. č. 46/8. 

 Dne 11. 4. došlo ke smrtelnému úrazu na nádraží. Obětí se stal 17letý mladík 

Kučera, který stál na nástupišti se sluchátkami /sluchátky/ tzv. Walkmana na uších a neslyšel 

zvuk přijíždějícího vlaku. Byl zachycen lokomotivou a svým zraněním, přes okamžitou 

pomoc letecké záchranné služby, na místě podlehl. Po 1½ hodině marné snahy vrtulník, který 

přistál na poli u nádraží, odlétá. Zprávu o tom najdeme v ZMČ červen str. 4. 

 Ve dnech 12. a 13. dubna zavítal do našeho města cirkus Andres. Svůj čtyřstěžňový 

stan postavil na parkovišti u nákladové vrátnice TOS. Vstupné pro děti bylo 60 Kč, pro 

dospělé 80 Kč.  

 V polovině měsíce se na chvilku vrátila zima. Ráno 16. 4. byl všude sněhový 

poprašek, dopoledně pokračovaly sněhové přeháňky a odpoledne okolo 17. hodiny byla pravá 

sněhová vánice. Sníh však vydržel jen velmi krátce a připomněl, že se s námi loučí zima. 

 V Kulturním domě probíhalo 19. Mistrovství ČR juniorů v kulturistice. V té době 

probíhal současně na hřišti za školou dětský „Motoden“, spojený s přehlídkou různých značek 

motocyklů. 

 Za velkého zájmu občanů byl dne 22. 4. otevřen nový diskontní obchod s názvem 

„Penny Market“. Obchod se nachází na kraji města, na konci ulice Sokolovské, na poli vedle 

věžových domů. Před ním je velké parkoviště, aby se s nákupními vozíky mohlo zajet až 

k autu. Nával kupujících byl tak velký, že se venku čekalo až ½ hodiny na nákupní vozík. 
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Ceny jsou v tomto obchodě výrazně nižší než v běžných samoobsluhách, protože z prodejního 

řetězce odpadá velkoobchodní článek. Otevření tohoto marketu se setkalo s nepříznivou 

odezvou stávající obchodní sítě, která byla donucena držet ceny na spodní hranici ziskového 

rozpětí. 

   

 

KVĚTEN 
 

 MěR uložila p. starostovi, aby další smlouvy s budoucími stavebníky v lokalitě Jiřina 

nepodepisoval, ale pouze shromažďoval. Na toto rozhodnutí navazovala dlouhá diskuze na 

zasedání MěZ, která se týkala sporných podmínek budování infrastruktury v této lokalitě. 

Požadavky některých poslanců [správně zastupitelů] přímo odrazovaly investory stavět zde 

obytné domy. Stavebník měl totiž na své náklady vybudovat infrastrukturu a předat ji pak 

bezplatně městu. Proti tomuto postoji vystoupil sám pan starosta s tím, že takový postoj 

popírá zásady pro výstavbu nové technické infrastruktury, schválené MěZ v roce 1996 (viz 

zápis MěZ č. 05/97 bod 3). Podrobnosti viz též příloha č. 47/8. 

 Během měsíce byla také vedena společná jednání mezi naším městem, Lysou nad 

Labem a Milovicemi o dalším postupu při obnově bytů. Vzniklo několik sporných bodů 

týkajících se především dělení obnoveného majetku a podílu na budování technické 

infrastruktury. Podrobnosti zachycuje zpráva p. starosty (příloha č. 46/8). Spor byl vyřešen 

kompromisem. Další výstavbu si město Lysá zajišťuje samostatně. 

 MěZ byla podána informace o nižším daňovém příjmu proti původnímu předpokladu, 

a to o zhruba 7,5 mil. Kč. Z toho vyplynula nutná omezení původního rozpočtu. 

 Zastupitelé byli seznámeni s výší přidělených prostředků ze státního rozpočtu na 

rekonstrukci Milovic. 

 Protože se množily stížnosti na hlučný provoz restauračních zařízení, zejména hlasitou 

hudbou při otevřených oknech nebo když hosté sedí v předzahrádkách, byl provozovatelům 

těchto živností zaslán dopis, upozorňující na nutnost dodržování vyhlášky o nočním klidu.  

 Volmanova vila byla poznamenána řadou necitlivých zásahů postupně od jejího 

znárodnění. Po zrušení mateřské školy zůstala delší dobu prázdná, ale stále ještě v majetku 

TOS. Tehdejší ředitel TOSu slíbil uvést objekt do odpovídajícího stavu, ale nestalo se tak. 

Objekt byl jako restituce vrácen p. Ing. Jiřímu Růžkovi, který měl za manželku adoptivní 

dceru továrníka Volmana. Ten s ohledem na nezájem svých potomků dal vilu včetně 

rozlehlých pozemků užitkové a okrasné zahrady do prodeje za odhadní cenu 16 mil. Kč. 

Bohužel realitní kancelář, která se prodeje ujala, požadovala lichvářskou částku 40 mil. Kč. 

Tím se stal objekt neprodejným a po určité době, jsa bez dozoru, rájem vandalů a zlodějů. 

Objekt má konečně v současné době svých šest spolumajitelů, kteří objekt, na základě 

dispozic od památkových orgánů, postupně renovují. (Viz příl. č. 60/8). 

 Dne 19. května byly zahájeny práce na prodloužení zatrubnění Čelákovického potoka 

při vtoku na náměstí. Toto řešení bylo zvoleno na místo obnovy původní ochranné zdi, která 

byla podemleta při jarní povodni v roce 1996.  

 Studenti gymnázia uspořádali dne 23. 5. zdařilé Majáles. Začínalo scénkami 

v Kulturním domě a pak se přeneslo do školy. V programu se střídaly scénky, soutěže, 

maňáskové divadlo a sportovní hry. Na tuto akci pak navázala 30. 5. dětská slavnost, kterou 

na hřišti školy v Komenského ul. uspořádal MDDM. 

 Po zbourání domu čp. 39 v Kostelní ulici a následném kopání základů pro nový dům 

byl učiněn archeologický nález, který zahrnoval předměty od střední doby bronzové až po 

novověk. (Viz ZMŠ červen.)   
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ČERVEN 
 

 Problém škrtů ve státním rozpočtu, vyhlášený balíčkem úsporných opatření, se 

zákonitě přenesl do komunální úrovně. V našem městě se oproti očekávání projevil nižší 

příjem daní, a aby městský rozpočet neskončil schodkem, byl MěR předložen návrh 

úsporných opatření. Ten zasáhl oblast mezd (odměny byly vyplaceny až v následujícím roce), 

ale i výši dotací pro měst. knihovnu a Měst muzeum z rozpočtu okresu. 

 Bylo zahájeno jednání se státní poštou o přesídlení do objektu nákupního střediska na 

náměstí. Poště bylo v tomto objektu nabídnuto odkoupení 20% majetkového podílu. 

 Na plánovanou plynofikaci městské části Sedlčánky bylo zadáno zpracování generelu. 

 Na sídlišti Na Stráni se začalo v kotelně K 360 s budováním kogenerační jednotky. 

Jedná se o motorgenerátor poháněný zemním plynem. Teplo spalin, které by jinak uniklo do 

komína, je využíváno k ohřevu vody. Tím se výrazně zvyšuje účinnost celého systému. 

 Byly stanoveny podmínky pro prodej pozemků v budoucím průmyslovém areálu 

Čelákovice – Jih. Břemeno vypracování generelu zástavby včetně budování TI [technické 

infrastruktury] bylo přesunuto na budoucí investory. Ti se zaměřili na zpracování potřebných 

studií, což si vyžádalo určitý čas, takže v roce 1997 nebylo ještě s realizací akce započato. 

 Na program jednání MěZ se dostala znovu problematika bytové výstavby v Jiřině. 

V úvodu starosta připomenul obsah i smysl „Zásad financování výstavby nové technické 

infrastruktury (TI) města Čelákovic“, které byly schváleny MěZ 26. 6. 1996. Na základě 

těchto zásad byly uzavírány dohody s budoucími stavebníky v lokalitě Jiřina. V původním 

předpokládaném termínu uzavření dohod – 28. 2. 1997 se nepodařilo shromáždit takový počet 

stavebníků, který by umožňoval zahájení výstavby. Vzhledem ke skutečnosti, že i v přípravě 

celého území pro zahájení výstavby došlo k časovému skluzu, nic nebránilo tomu, aby termín 

k uzávěrce příspěvků byl posunut. Náhradní termín byl stanoven do 31. 5. 1997. K tomuto 

datu se podařilo shromáždit, z celkového počtu nutných 50, 31stavebníků a dále pak manželé 

Iglovi, jakožto vlastníci většiny prodávaných pozemků, navrhli uzavření tzv. garanční 

dohody, spočívající v tom, že rozdíl finančních prostředků za zbývající a dosud neprodané 

stavební parcely uhradí tak, aby finanční prostředky na hrazení faktur dodavatelům byly včas 

k dispozici. 

 Na jednání MěR dne 6. 5. 1997 byla však z iniciativy Ing. Pospíchalové vedena velice 

obsáhlá diskuze o tom, zda v probíhajících jednáních s potenciálními stavebníky pokračovat, 

a bylo prakticky navrhováno odstoupení od dosud uzavřených dohod. Dále bylo 

argumentováno tím, že navrhovaný způsob financování není pro město příliš výhodný a 

nejlépe by bylo, kdyby TI byla zafinancována tím, kdo pozemky prodává, a TI byla městu 

bezplatně darována. Tento způsob je jednak v rozporu s „Přijatými zásadami“ a předpokládá 

souhlas obou partnerů. Následovala diskuze v délce cca 2 hodin, po které bylo přistoupeno 

k hlasování: 

 1. Návrh na to, že MěZ nezpochybňuje zásady přijaté 26. 6. 1996, byl přijat 12 hlasy, 

3 se zdrželi. 

 2. Návrh podaný Ing. Pospíchalovou na odstoupení od dosud uzavřených dohod 

z důvodů nesplněných podmínek nebyl přijat, neboť pro něj hlasovali pouze 2 členové MěZ. 

 3. Pro návrh podaný Ing. Šaldou, aby MěZ vyslovilo souhlas s dalším podepisováním 

dohod a MěR byla pověřena uzavřením garanční dohody s manželi Iglovými na poskytnutí 

příspěvků za dosud neprodané parcely tak, aby celkový objem příspěvků byl 50, hlasovalo 

pouze 10 členů MěZ, i když Ing. Špaček důrazně vyzval zastupitele, pokud to s rozvojem 

města myslí dobře, aby hlasovali pro. Návrh zablokovali hlavně komunisté. Vzhledem k 

tomu, že pro přijetí tohoto návrhu chyběl jeden hlas a řada členů MěZ nebyla přítomna, sdělil 

starosta, že k této záležitosti svolá v nejbližší době další jednání. Stálé oddalování a kladené 

podmínky přinášely stavebníkům finanční ztráty, protože peníze, které složili jako 
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bezúročnou půjčku na účet města, jim za dobu prodlení nepřinášely příslušné úroky a navíc 

nemohli zahájit stavební přípravy. Tento stav nakonec našel ohlas v kritickém článku 

v regionální časopise TOK č. 4/98 – viz příloha č. 48/8.     

 Obec baráčníků, která patřila mezi těch málo občanských sdružení, která minulý režim 

trpně toleroval, protože udržovala kontinuitu historické tradice z dob obrozeneckých, slavila 

14. v našem městě 100leté výročí založení. Městem prošel krojovaný průvod účastníků celé 

středočeské oblasti ukončený slavností v Kulturním domě. (Viz ZMČ květen str. 5.) 

 V průběhu měsíce probíhala jednání na okresním Školském úřadě v rámci celostátně 

probíhající akce „optimalizace škol“, při které se mělo jednat, s ohledem na omezené zdroje 

státního rozpočtu, o omezení počtu zejména nově vzniklých středních škol. V našem městě se 

to týkalo gymnázia zřízeného v roce 1994 a Integrované střední školy, do které se 

transformovalo SOU a SOŠ při podniku TOS. Stanovisko městské správy podporovalo 

zachování gymnázia i ISŠ.  

   

 

ČERVENEC 
 

       Měsíc poznamenaný obrovskými povodněmi na Moravě. Od 7. 6. [omyl – od 7. 7.] je 

zde zaplavena zhruba 1/3 území. Zasaženy jsou i severozápadní Čechy. U nás dosáhla hladina 

Labe vrcholu mezi 8. a 9. červencem. Na zdymadlech bylo v té době z důvodů oprav 1 pole 

jezu zahrazeno, a tak obrovský proud vody, který se valil zbývajícími dvěma poli, podemlel a 

odplavil 100 m dlouhé betonové ochranné molo při vjezdu do plavební komory. Z hlediska 

nákladů se jednalo o největší škodu, která při velké vodě v povodí Labe vznikla. 

 Od pátku 18. začalo vytrvale pršet i v Čechách, zejména v Jizerských horách a 

Krkonoších, a od soboty také ve středních Čechách. Déšť ustává až 21. odpoledne a tedy 

v tento den také kulminuje stav vody na Labi. Voda sahá na levém břehu až k okrajům a na 

pravé straně směrem ke Káranému už zaplavila částečně pole a zahrady chat. Cesta pod 

tenisovými kurty je v úrovni hladiny. V Jizeře začala voda již pomalu klesat. 

 MěZ projednávalo podmínky převzetí kanalizace a vodovodní přípojky v prostoru 

bytové zástavby v Nedaninách. Město si klade podmínku pro převzetí převedení nejen 

pozemků nad trasami sítí a všech komunikací, ale všech ploch přilehlých k obytným domům 

(viz usnesení MěZ 8/97). Protože ostatní pozemky, kromě cest a tras vodovodu a kanalizace, 

byly již Kovohutěmi prodány novým majitelům bytů, žádalo město tyto majitele, aby jim je 

zdarma předali.  

 Byl projednáván záměr budování rozvodu vody, plynu a kanalizace v ulici Přístavní 

s finanční spoluúčastí majitelů nemovitostí.  

 Na zasedání MěZ dne 3. pokračovalo jednání v otázce sídliště Jiřina, které nebylo pro 

nízkou účast zastupitelů ukončeno na jednání dne 19. 6. Po kontroverzní diskuzi bylo přijato 

usnesení, že s budoucími stavebníky bude město podepisovat dohody o poskytnutí návratného 

příspěvku ve výši 230 tis. Kč na budování technické infrastruktury (TI). Budování této sítě 

bude zahájeno, až na účtě bude min. 6 mil. Kč. V diskuzi se napříč stranickou příslušností 

střetlo dvojí pojetí funkce státní správy: levicové, centralistické s prvky dirigismu a 

paternalismu a liberální, chápající správu města jako službu občanům, kterým se zodpovídá 

z hospodárného nakládání /s/ finančními prostředky získanými výnosem daní. Z těchto dvou 

pojetí pak vznikají na jednání zastupitelských orgánů rozpory, bránící často rychlým 

operativním závěrům. 

 Od 28. července probíhal u nás pětidenní mezinárodní volejbalový kemp mládeže, 

kterého se zúčastnilo několik desítek 14 – 19letých zájemců. Soustředění probíhalo pod 

vedením bývalých úspěšných volejbalových reprezentantů Miroslava Ejema a Zdeňka Haníka 

(Viz článek MF Dnes 2. 8. příloha č. 49/8).  
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 V průběhu měsíce byly organizovány finanční a materiálové sbírky na pomoc 

zatopeným oblastem na Moravě. Finanční sbírky se ujal MěÚ, organizování materiální 

pomoci včetně benefičního koncertu se ujala Farní charita. Stranou nezůstali ani pracovníci 

firmy TOS-MET, s.r.o. včetně řady místních firem, které zajistily dovoz materiální pomoci 

občanům postižených obcí. Finanční sbírka vynesla okolo 76 tis. Kč. Pomoc našeho města 

směřovala zejména do obce Brantice u Krnova (ZMČ září, příloha č. 50/8). 

 

 

SRPEN 
 

 Rozpor mezi Milovicemi, Lysou nad Labem a naším městem v souvislosti 

v souvislosti s rekonstrukcí bytů v Milovicích se ocitl i v denním tisku (příl. č. 51/8). 

 V jezeru vzniklém bagrováním mezi Toušení a Čelákovicemi zachraňoval vrtulník 

mladíka, který z ramene bagru, z výšky asi 5 metrů, skočil do mělké vody a poranil si páteř. 

 Před hospodou „Na Požárech“ se strhla rvačka, při níž byl jeden mladík pobodán 

nožem do břicha a skončil v nemocnici na „ARO“. Útočník skončil v policejní vazbě. 

 Podle projektu schváleného MěZ byla započata rozsáhlá rekonstrukce interiéru 

Kulturního domu. 

 Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj obdrželo město státní půjčku ve výši 

3,1 mil. Kč na modernizaci bytového fondu. Pro použití tohoto fondu byla přijata vyhláška 

města. 

 V místní části Sedlčánek – Topolníky – byl odsouhlasen prodej pozemků chatařům za 

250 Kč/m
2
.  

 Na jednání MěR se dostavil ředitel NsP [Nemocnice s poliklinikou] p. Ing. Vaněček a 

seznámil přítomné s potřebou přístrojového doplnění nemocnice, na čemž by se měla podílet 

finančně spádová města a obce. Po diskuzi bylo rozhodnuto o poskytnutí 40 tis. Kč na 

zakoupení infuzní pumpy. 

 Po informaci pana starosty o příjmové situaci městského rozpočtu, kdy proti 

předchozímu roku jsou k 1. 8. daňové příjmy o 4 mil. Kč nižší, musí nadále trvat omezující 

opatření v městském rozpočtu. 

 

 

ZÁŘÍ 
 

 Jednání MěR dne 3. 9. bylo zahájeno výjezdem do Milovic, kde se zastupitelé na místě 

seznámili se stavem bytové obnovy a potom v restauraci „U Farkašů“ měli společné jednání 

se zastupiteli Lysé nad Labem a Milovic. Předmětem jednání bylo majetkové vyrovnání ke 

dvěma domům kyjevského typu. Po skončení jednání v Milovicích pokračovalo od 20:30 hod. 

jednání v Čelákovicích. 

 Bylo vyhověno žádosti městské knihovny na doplnění výpočetní techniky. 

 Bez připomínek byl schválen návrh na realizaci turistické naučné stezky „Polabí“.  

 Z funkce předsedy finanční komise byl odvolán p. Ing. J. Procházka. Důvodem byla 

časová zaneprázdněnost v zaměstnání. Protože ze stejného důvodu rezignoval i na funkci 

člena MěR, byla na zasedání MěZ dne 11. 9. za něj zvolena novou členkou MěR pí MUDr. 

Melánie Skalická. 

 MěZ zveřejňuje záměr odprodeje domů čp. 210, 1304, 1108 a 561. Současně souhlasí 

s prodejem domu čp. 971 – vila Svornost Za Dráhou za 1.950 tis. Kč. 

 MěZ se toho dne (11. 9.) scházelo po částech. na začátku v 18 hod. bylo přítomno 

pouze 9 členů, a nebylo tedy usnášení schopné. Schůze byla zahájena až v 18:10 hod. za 

přítomnosti pouze 14 zastupitelů (omluveni 2). 
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 Městským požárním preventistou byl schválen p. Jan Vichera. 

 Protože skupina lékařů odstoupila od koupě městského zdravotního střediska, byla na 

OkÚ Praha [- východ] podána žádost o jeho převod do majetku města. 

 Na návrh MěR odsouhlasilo MěZ odprodej pozemků v lokalitě Topolníky majitelům 

chat v ceně 250 Kč/m
2
. (Jedná se celkem o 0,51 h, tj. 1,275 tis. Kč). 

 V Kostelní ulici čp. 26 byla zahájena rekonstrukce již značně zchátralého domu na 

Dům s pečovatelskou službou s 30 bytovými jednotkami. Jedná se o náhradu za již prodaný 

dům na náměstí. Stavbu provádí Stavofinal Hradec Králové. Náklady na přestavbu dosáhnou 

podle projektu 23,8 mil. Kč. V době zahájení měl dům již propadlé stropy a staticky narušené 

obvodové zdivo. 

 Na rohu ulic Sedláčkovy a Masarykovy byla v domě U Chrůmů otevřena po obnově 

celého objektu nová lékárna „Erica“, s.r.o.  

 Za přítomnosti řed. Městského muzea a člena MěZ p. Marýzka se koncem měsíce 

zabývala MěR polemikou k článku v ZMČ v říjnovém čísle pod názvem „15 let rekonstrukce 

tvrze“. Pan Marýzek trval na zveřejnění polemického článku k tomuto tématu. Nakonec bylo 

dosaženo smíru, když pan starosta konstatoval, že by další polemika neprospěla atmosféře ve 

veřejnosti. 

 

 

ŘÍJEN 
  

 Začátkem měsíce bylo krásné babí léto, v druhé polovině se ochladilo a bylo deštivo. 

Blížící se ústavní krize byla předznamenána odchodem min. zahraničí z vládní i stranické 

funkce, vznikem pravé frakce v ODA byl nastartován její postupný rozpad. Svou demisi na 

funkci ministra vnitra ohlásil i Jan Ruml. Během prázdnin došlo také k bankrotu řady 

cestovních kanceláří, lidé měli problémy s návrtem z dovolených a přitom přišli ještě o velké 

peníze. To všechno přispělo k celkem špatné náladě mezi lidmi a tou byl provázen zbytek 

roku, když vládní krize se dále prohlubovala a vedla nakonec k demisi vlády. Tato politická 

krize probíhala v době, kdy naše republika oficiálně požádala o vstup do MATO (5. 9.).  

 V MěR byla zahájena diskuze o odprodeji nájemních domů v majetku města do 

osobního vlastnictví. Jednáním s příslušnými zájemci o koupi byla pověřena místostarostka pí 

Ing. Pospíchalová. 

 Bylo schváleno složení komise na výběrové řízení pro poskytování půjček z Fondu 

rozvoje bytů  [správně „bydlení“] v letech 1997 – 98 ve složení: Ing. Šalda, Ing. 

Pospíchalová, Ing. Klicpera, pí Vlčková, PhDr. Klingora a p. Marýzek. Současně bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na tento rok.  

 V rámci senátorského dne v našem městě dostavila se na úvod jednání MěR dne 13. 

10. pí PhDr. Benešová (ODS). Seznámila se s dokončováním rekonstrukcí bytů v Milovicích 

a zastupitelé s ní konzultovali otázku převodu zdravotního střediska do majetku města.  

 Dva dny poté – 15. – byly rekonstruované byty v Milovicích předávány novým 

nájemníkům (viz příl. č. 52/8).  

 Ani tento měsíc nedošlo ke kýženému obratu v daňových příjmech města, které jsou 

stále nižší proti předpokladu asi o 7 mil. Kč.  

 Vzpomínkové shromáždění k výročí vzniku republiky se konalo ve čtvrtek 23. 10. 

v 15 hodin v Sedlčánkách u pomníku padlých. Při té příležitosti byla do schránky pomníku 

navrácena prsť ze zborovského bojiště. Slavnostní projev pronesl p. starosta Ing. Šalda a 

předseda Svazu bojovníků za svobodu p. gen. v.v. [Tomáš] Sedláček. Oslavy se účastnilo asi 

50 občanů včetně příbuzných a potomků vojáků padlých v 1. světové válce. V den státního 

svátku – 28. 10. – byly v 10 hodin položeny květiny k pomníku padlým na náměstí 5. května. 
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Již v 8 hod. ráno zde položili květiny zástupci místního střediska skautů, protože ti odjížděli 

na další akci do Roudnice nad Labem. 

 Poslanecká sněmovna přijala dne 23. 10. po předchozích dlouhých diskuzích ústavní 

zákon o vzniku vyšších územních samosprávných celcích /celků/. Na základě něho vznikne 

k 1. lednu roku 2000 14 krajů. 

   

 

LISTOPAD 
 

 Do MěR se dostavil ved. [obvodního] odd. Policie ČR p. kpt. Navrátil a referoval o 

vývoji bezpečnostní situace ve městě z pohledu policie. Stav je popsán v kapitole 

Bezpečnostní situace.  

 Dalším bodem jednání byl nový způsob nakládání s komunálním odpadem 

v návaznosti s novelizací zákona o odpadech. MěR doporučila navrženou koncepci MěZ ke 

schválení.  

 MěR se shodla na pokynu pro redakční radu ZMČ, že pokud uveřejňuje kritiku MěÚ, 

bude ve stejném čísle zveřejněna odpověď příslušného pracovníka MěÚ.  

 Státní příspěvek na vybudování infrastruktury v ul. Třebízského bylo rozhodnuto 

použít na zpevnění komunikací v ul. Třebízského a částí na ně navazujících až k ul. 

Družstevní. 

 MěR projednávala upřesnění podmínek přidělování bytu v Domě s pečovatelskou 

sloužbou, který se rekonstruuje v Kostelní ulici čp. 26. V těchto podmínkách jsou 

zvýhodňováni nájemníci obecních bytů proti obyvatelům družstevních bytů a rodinných 

domků (viz bod 4 příloha č. 58b). 

 Na zdymadle se budují základy pro nové molo na vjezdu do plavební komory, tu 

původní podemlela a odnesla letní velká voda. Odstřelování betonové zdi mola mělo tak 

velkou intenzitu, že se otřásaly veškeré budovy na labském břehu a hrozilo, že dojde 

k vážnému poškození památkových objektů. Na některých budovách se objevily trhliny (např. 

na Tvrzi, u Žukovských). Na základě usilovného jednání ředitele Muzea v mimopracovní 

době se podařilo při místním šetření a po údivu, že firma provádějící odstřel nebyla zdejším 

stavebním úřadem o blízkosti památkových objektů informována, sílu náloží snížit.  

 Výstavba rodinných domků v ulici Třebízského pokračuje budováním inženýrských 

sítí. Současně se začíná připravovat výstavba nové čtvrtě u Labe mezi Jiřinou a Sedlčánkami 

/Sedlčánky/.  

 V ul. prokopa Holého byly dokončeny půdní vestavby na třech panelových domech a 

současně byly tyto domy zatepleny. Celkem  bylo do užívání předáno 10 takto vybudovaných 

bytů. 

 Byly provedeny změny rozpočtu na rok 1997, zejména krácením částek v oblasti 

mzdové. 

 Dne 28. 11. se začala vyostřovat vládní krize, která vrcholila vystoupením KDU-ČSL 

a ODA z vlády a v důsledku toho podal dne 30. 11. předseda vlády p. Václav Klaus 

prezidentu demisi celé vlády. Týž den proběhlo již jednání o podobě nové vlády na zámku 

v Lánech. 

 Dne 28. 11. v 18 hodin byl ve městě slavnostně rozsvícen vánoční stromek na 

prostranství mezi radnicí a nákupním střediskem. Na ochozu radniční věže zatroubili 

pozounéři ze zdejší ZUŠ a u stromku zazpíval dětský pěvecký sbor koledy. Prostranství před 

radnicí zaplnilo asi 200 lidí. Současně se ve městě na stožárech pouličního osvětlení rozsvítila 

světla symbolizující betlémskou hvězdu. 
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PROSINEC 
 

 MěR nedoporučila vstup města do „Dopravního sdružení svazku obcí Nymburska“. 

Jednalo se o spoludotování autobusové linky končící v našem městě.  

 Byly projednány návrhy na městský prapor. Celkem bylo předloženo 16 variant, které 

navrhl p. Mgr. Fojtík. 

 Od 1. ledna 1998 nebude městský rozpočet přispívat na školní jídelny. V letošním roce 

činily tyto příspěvky 1.340 tis. Kč.  

 Byla projednána činnost Farní charity a její žádost, aby z prostředků města byly 

hrazeny mzdy 1 – 2 pracovnic. K tomu nebylo přijato žádné usnesení. 

 Pí Mgr. Šumanová seznámila radu se záměrem založení nadace pro stavbu školy 

(gymnázia). 

 MěZ na své poslední schůzi v roce vzalo na vědomí zvýšení ceny vodného a stočného 

na rok 1998 o cca 18%, tj. celkem na 27,25 Kč/m
3
 pro obyvatelstvo. Kromě vlivu inflace se 

jedná o další krok ve sbližování cen pro obyvatelstvo a podnikatelský a ostatní veřejný sektor. 

 Byly schváleny změny rozpočtu v tom smyslu, že snížení mzdových nákladů v případě 

Měst. knihovny bylo přesunuto do nákupu nových knih. V Kulturním domě byly tyto náklady 

přesunuty do částky na rekonstrukci interiéru. Byl schválen nákup monitorovacího zařízení 

Hewlett – Packard pro nemocnici v Brandýse nad Labem. 

 Jako přísedící Krajského soudu byly schváleny pí Knotková a pí Veinertová. 

Přísedícím Okresního soudu byl schválen p. Turek. 

 Znovu byla otevřena otázka sporu okolo převzetí kanalizace a vodovodů v obytné 

čtvrti V Nedaninách. Celý spor se točí okolo pozemků, které obklopují domy a jsou ve 

vlastnictví v nich bydlících občanů.  

 Závěrem byla probírána písemná stížnost p. Ing. Purnocha na činnost a postup 

stavebního úřadu při MěÚ. Při diskuzi se objevil i takový názor, jako by stavební úřad, 

jakožto orgán s přenesenou působností státní správy, byl v této činnosti nedotknutelný a to, 

jak si po svém vykládá a uplatňuje zákony, je nekritizovatelné. Rozprava, potýkající se 

s takovými názory, nemohl vést k žádnému usnesení. Vedoucí stavebního odboru p. Ing. 

Česnek se při tom cítil dotčen a naznačoval úmysl opustit zasedací místnost. 

 Ke schválení byl předložen návrh podmínek přidělování bytů v DPS projednaný a 

doporučený MěR. 

 MěZ neschválilo novelizaci systému likvidace a svozu komunálního odpadu. 

Odmítnut byl zejména plošný poplatek za vytříděný odpad, který ve skutečnosti demotivuje 

prospěšnost separace odpadů. 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 
 

 Oproti předchozímu roku se počet trestných činů zvětšil asi o 3%. V trestné činnosti 

bylo nejvíce vloupání do aut, následovaly krádeže jízdních kol a motorových vozidel. I když 

se procento objasněnosti zvýšilo, umístilo se v tomto ukazateli naše OOP [obvodní oddělení 

Policie ČR] v rámci okresu na druhém místě za Brandýsem nad Labem – Stará Boleslav 

/Starou Boleslaví/. 

 Pokud se týče násilné trestné činnosti, je situace proti celostátnímu stavu celkem 

uspokojivá. V oblasti distribuce a konzumace drog byl jeden pachatel vzat do vazby. Početní 

stav státní policie  v obvodním oddělení je naplněn. 

 Pořádek ve městě trvale narušují neukáznění řidiči, zejména pokud jde o parkování. 

Tento problém se nedaří řešit ani Městské policii, která byla ve své činnosti omezena 

celoročně nízkým stavem. Proti předpokládanému stavu 1 + 5 se skutečný stav pohyboval 
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v důsledku fluktuace od 1 + 3 až po 1 + 1. S tímto stavem [Městská] policie nemohla 

zajišťovat nepřetržitý provoz, a to zejména z pohledu dozoru v nočních podnicích a jejich 

okolí při zavírací hodině, tedy oblast, která je ze strany občanů předmětem trvalé kritiky. 

 Přehled o stavu a činnosti Městské policie shrnut ve výroční zprávě, kterou vypracoval 

p. Vlastimil Gecko, vedoucí strážník, a je v příloze č. 53/8. 

 

 

HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
 

 Hospodaření města bylo v tomto roce s ohledem na vzniklou hospodářskou situaci 

z hlediska vyváženosti rozpočtu velice náročné. S ohledem na to, že oproti původním 

předpokladům byly celkové příjmy o 20 mil. Kč nižší, bylo nutno ve výdajové části učinit 

citelná omezení. Přes tuto nepříznivou situaci skončilo hospodaření města s přebytkem. Na to 

měly vliv 3 faktory v příjmové oblasti: dlouhodobé půjčky na investiční akce v lokalitě Jiřina 

(8 174 tis. Kč), příspěvek budoucích nájemníků na rekonstrukci bytů v Milovicích (11 722 tis. 

Kč) a dotace, které tvořily 40% příjmů. 

 Restrikce se projevily zejména ve skupině Průmyslové odvětví, čerpané pouze na 29% 

plánu, dále to byla bezpečnost, která čerpala jen 48% plánu. Zde to ovlivnil nízký početní stav 

MěPo a drastická snížení výdajů na požární ochranu (39%). Konečně třetí nejnižší čerpání 

proti rozpočtu měla oblast životního prostředí (62%). Snížení výdajů se nevyhnulo ani 

mzdovým prostředkům. Průměrný početní stav zaměstnanců MěÚ byl 40 a na tento stav bylo 

určeno 6 305 tis. Kč mzdových prostředků. Ty byly sníženy o 376 tis. Kč na 5 929 tis. Kč. 

Skutečnost byla ještě nižší, a to 5 776 tis. Kč. 

 Podrobné výsledky hospodaření včetně komentáře tvoří přílohu č. 59/8.  

 

 

OBYVATELSTVO 

 

Stav obyvatel proti předchozímu roku klesl o 97 občanů. K 1. 1. 1998 mělo město 

10 142 obyvatel. klesající trend pokračuje z předchozích let. Podílí se na tom vedle snížené 

natality, která je jevem celostátním, i migrace obyvatel ovlivněná odlivem do Milovic. 

 Narodilo se 77 občánků, zemřelo 117 občanů, tj. úbytek 40 lidí. přistěhovalých 

bylo 183, naproti tomu se odstěhovalo 240 obyvatel, tj. úbytek 57. Celkově se tedy počet 

občanů během roku snížil o 97.  

 

 

ŠKOLSTVÍ 
 

Ve školní roce 1997/98 byla ve městě v provozu dvě předškolní zařízení – Mateřská 

škola v Přístavní ulici s kapacitou 45 míst a skutečným stavem 50 dětí a mateřská škola v ul. 

Rumunská s kapacitou 190 míst a skutečným stavem 198 dětí. Celkem navštěvovalo 

předškolní zařízení 248 dětí a provoz zajišťovalo celkem 31 pracovníků. 

Základní školství zajišťovaly tři školy: Základní škola v ul. [J. A.] Komenského, 

kterou navštěvovalo 593 žáků. Z toho bylo na I. stupni 373 žáků a na II. stupni 220 žáků. 

Dojíždělo celkem 104 žáků. Provoz školy zajišťovalo celkem 55 pracovníků, z toho 38 

pedagogů. Dojíždělo 6 pracovníků. 

Základní školu v ul. Kostelní navštěvovalo celkem 542 žáků, z toho 323 na I. stupni a 

219 na II. stupni. Dojíždělo celkem 59 žáků. Provoz školy zajišťovalo celkem 53 pracovníků, 

z toho 35 pedagogů. Dojíždělo 9 pracovníků. 
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Zvláštní školu na náměstí navštěvovalo celkem 58 žáků, z toho 13 [18 ?] na I. stupni a 

40 na II. stupni. Dojíždělo 11 žáků. Provoz zajišťovalo celkem 11 pracovníků, z toho 9 

pedagogů, dojížděli 2. 

Povinnou školní docházku plnilo na ZŠ a ZvŠ celkem 1193 žáků a základní školství 

zajišťovalo celkem 117 pracovníků. 

Základní uměleckou školu Jana Zacha navštěvovalo celkem 729 žáků, z toho 

dojíždějících bylo 80. Provoz této školy zajišťovalo celkem 28 pracovníků. Tato škola 

vyvíjela v průběhu roku i bohatou mimoškolní kulturní a osvětovou činnost formou 

komorních koncertů, výstav a dramatických vystoupení.  

Střední školství zajišťovaly dvě školy – Gymnázium (víceleté) a Integrovaná střední 

škola.  

Gymnázium, sídlící v objektu ZŠ v ul. [J. A.] Komenského navštěvovalo celkem 267 

studentů,  z toho dojíždělo 60. Provoz školy zabezpečovalo celkem 31 pracovníků, v tom 26 

pedagogů. 

Integrovanou střední školu navštěvovalo celkem 524 žáků a studentů, z toho v denním 

studiu 422 a v dálkovém 102. V denním studiu navštěvovalo 3letý obor 213 žáků a 4letý obor 

209 studentů. Do školy dojíždělo 208 žáků. Provoz školy zabezpečovalo celkem 44 

zaměstnanců, z toho bylo 29 pedagogů. Dojíždělo 7 pracovníků. 

Podrobný rozpis pro jednotlivé školy je uveden v příloze č. 54/8. 

 

 

KULTURA 
 

Městské muzeum 

Vlastní muzejní odborná činnost je trvale zaměřena předně na průběžnou péči o 

sbírkový fond – preventivní ošetření, konzervaci, případně restaurování a jeho řádnou 

evidenci a uložení. V průběhu roku pokračovala v rámci finančních možností rekonstrukce 

objektu čp. 156 v rybářské ulici, kde jsou již připraveny nové pracovny archeologického 

pracoviště a do nových depozitářů bylo zahájeno stěhování archeologických sbírek. Veškeré 

náklady na rekonstrukci čp. 156 jsou hrazeny mimo rozpočet města, a to díky dobrým 

hospodářským výsledkům v rámci rozsáhlé archeologické činnosti muzea i díky režijním 

cenám, které za provedení práce účtuje firma Tichý. Byl zpracován záměr na další využití 

prostoru tohoto objektu. 

Městské muzeum provádělo v rámci své činnosti řadu záchranných archeologických 

výzkumů, zejména ve Staré Boleslavi a na k. ú. Toušeň, v souvislosti s výstavbou vodní 

plochy spojené s bagrováním a těžbou písku. Při tom byla odkryta řada pravěkých a 

středověkých sídlištních objektů. Řada záchranných výzkumů byla prováděna s budováním 

kanalizační, vodovodní, plynovodní, telekomunikační a elektrorozvodné sítě, a to na okresech 

Praha – východ, Mladá Boleslav a Nymburk. Odborní pracovníci muzea vykazovali též 

bohatou publikační a přednáškovou činnost.  

 V průběhu roku pokračovala v rámci finančních možností rekonstrukce objektu 

čp. 156, kam byly již částečně přemístěny archeologické sbírky. Expozice muzea navštívilo 

celkem 2472 návštěvníků. 

V rámci osvětové činnosti uspořádalo muzeum celkem 10 výstav, které zhlédlo 5932 

návštěvníků. oblíbených koncertů bylo uspořádáno celkem 12 s účastí 1040 posluchačů. 

Deseti vernisáží, které zahajovaly výstavy, se zúčastnilo 614 návštěvníků. Pěti přednášek se 

zúčastnilo a vyslechlo je 301 posluchačů. Ostatních akcí se zúčastnilo 830 občanů. Celkem 

navštívilo 48 akcí 11 189 osob. 

Ke konci roku bylo v základních sbírkách zpracováno celkem 184 993 předmětů. 

Knihovna obsahovala 8 088 svazků a negativů bylo 13 402 kusů. Dále je evidováno 19 
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souborů: 3 x osteologie (cca 56 800 kusů), 2 x archiválie (cca 20 500 kusů) a 1 x antropologie 

(cca 650 kusů). 

Muzeum zjišťuje redakci, vydávání a distribuci ZMČ. 

Další údaje z činnosti muzea včetně přehledu hospodaření jsou v příloze č. 55/8. 

 

Knihovna pokračovala ve své dosavadní činnosti. Ta se vedle základní výpůjční a 

informační činnosti soustřeďovala na kolektivní formy práce. Uskutečnilo se celkem 130 akcí 

pro 2830 posluchačů, z toho 93 pro děti a 37 pro dospělé a dospívající mládež. Pro děti to 

byly – besedy, kvízy, soutěže a lekce informatiky. Pro dospělé to byly besedy na několik 

témat: Zdravý životní styl a Seznamte se se svým městem. Některé z těchto akcí proběhly 

v rámci Týdne veřejných knihoven, který se konal v druhé polovině září. 

Knihovní fond představoval k 31. 12. 1997 celkem 42 894 svazků, z toho knih 42 152. 

Přírůstek tvořilo 2 286 svazků, úbytek 1 737 svazků. Periodik bylo odebíráno 54 titulů. 

Knihovna má evidováno celkem 1 451 čtenářů, z toho dětí 427. Počet výpůjček 81 692, 

návštěvníků 15 720. 

Městská knihovna byla ve své střediskové činnosti citelně omezena v důsledku 

úsporných ekonomických opatření. Ta se projevila snížením dotací ze strany okresu a snaha o 

zvrácení tohoto vývoje nenašla odezvu ani na schůzce s knihovníky a zástupci spádových 

obcí, kteří neprojevili výraznější zájem o tyto služby, a ty byly proti dočasně zmrazeny. 

Knihovna se snaží získávat sponzory, ale daří se jí to jen velmi omezeně. MěÚ zapůjčil 

knihovně dlouhodobě další PC s příslušenstvím, což velice přispělo k dalšímu zdokonalování 

služeb a rychlejšímu zpracování retro fondu.  

Spokojenost a potřeby uživatelů knihovny zmapovala dotazníková akce uspořádaná 

v rámci Týdne veřejných knihoven. Její výsledky a zhodnocení byly zveřejněny v ZMČ leden 

98.  

Podrobný roční přehled činnosti tvoří přílohu č. 56/8. 

 

Kulturní dům v náplni své činnosti navazoval na již tradiční akce. Celkem jich bylo za 

rok 80 při celkové návštěvnosti 19 791 diváků, tj. průměrně 247 na akci. Z přehledu akcí je 

patrná neúčast domácí kulturní scény, zejména spolku DS Tyl, i když je známo, že činnost 

vyvíjel (viz 52 zkoušek), ale realizoval se na externích scénách. V přehledu chybí i 

humanitární akce, ačkoliv by se jejich pořádání očekávalo s ohledem na povodňovou 

katastrofu na Moravě. Klubovny KD byly hojně využívány jak pro spolkovou, tak i 

podnikatelskou činnost (přehled viz v příloze č. 57/8). Bez vlivu na omezení činnosti 

probíhala v prostoru hlavního sálu úspěšně postupná rekonstrukce interiéru. Sál tak dostává 

mnohem přívětivější vzhled jak dosud a ztrácí atributy dočasné nouzové stavby. 

 

V Čelákovicích 29. června 1998. 

 

Kronikářský záznam života města Čelákovic za rok 1997 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 1997 

46/8 Byty v Milovicích 

47/8 Výstavba rodinných domků v lokalitě Jiřina 

48/8 Článek v TOKu – výstavba v Jiřině 

49/8 Článek v MF o volejbalistech 

50/8 Článek v ZMČ – pomoc postiženým povodní 

51/8 Rozpor s Lysou v akci Milovice. Článek MF 

52/8 Předávání bytů v Milovicích 
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53/8 Zpráva o činnosti Městské policie 

54/8 Přehled školství 

55/8 Zpráva o činnosti Městského muzea  

56/8 Zpráva o činnosti Městské knihovny 

57/8 Zpráva o činnosti Kulturního domu 

58/8 Zápisy z jednání MěR a MěZ 

59/8 Městský rozpočet a výsledky hospodaření za rok 1997 

60/8 Článek o Volmanově vile, MF 21. 1. 1997 

 

 

 Poznámka:  

 Text zápisu kronikáře Ing. Luboše Choury za rok 1997 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. 

 


