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ZÁPIS č. 3 z KOMISE RM
REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC
pro č. 2-2011

dne – 18. 1. 2011 (18.30 hod.)
zasedací místnost radnice, 2. patro

7 členů: Ing. Petr Studnička – předseda, Ing. Pavel Fišera, Mgr. Petra Kolenská, 
PhDr. Mirko Nosek, pí Miroslava Šimonová, p. Václav Špaček, pí Jarmila Volfová
tajemník: Dagmar Vitáčková – referent odboru ŠIK MěÚ Čelákovice

nedostavil se: Ing. Pavel Fišera (omluven), p. Václav Špaček (omluven)

přítomni:
Ing. Petr Studnička – předseda, Mgr. Petra Kolenská, PhDr. Mirko Nosek, pí 
Miroslava Šimonová, pí Jarmila Volfová, Dagmar Vitáčková – tajemník

JEDNÁNÍ:
Předseda přivítal přítomné a v úvodu shrnul plnění úkolů z minulých RR
 pí Vitáčková připravila podklady (vzory) pro sestavení návrhu na - statut a jednací 

řád RR a zásady vydávání ZMČ. Protože je nutné věnovat této problematice více 
času, odkládá se toto téma na některou z dalších RR.

 výběrové řízení na tisk ZMČ apod., zatím odloženo
 požadavek na zřízení FTP (úložiště podkladů pro jednání RR) – splněno. 

Technické problémy v den RR 18. 1. – bude řešit IT MěÚ.
 RR by ráda do ZMČ vrátila rubriku z historie města – předseda RR požádá 

ředitele MM o spolupráci na jejím plnění
 TÉMATA ČÍSEL, která si členové RR připravili, byla sestavena takto:
3/2011 demografie, sčítání lidu, matrika
4/2011 bezpečnost, koncepce Městské policie (barevné číslo), Velikonoce
5/2011 životní prostředí, Den Země, odpady
6/2011 kultura
7/2011 dovolená, relaxace (* Labe, v případě barevného čísla?)
8/2011 sport
9/2011 historie, budova radnice
10/2011 knihovna
11/2011 Labe?
12/2011 advent (barevné číslo)
dále např.
školství
náměstí
městské části
partnerská města

nedodané PODKLADY do č. 1-2011
 intenzifikace ČOV – Skalický odloženo na pozdější termín
 revitalizace náměstí – Sekyra odloženo na pozdější termín
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PODKLADY č. 2-2011
RR projednala příspěvky shromážděné do 18. 1. 2011.

 RR se z těchto dohodla nezveřejnit:
– příspěvek p. J. Š. – „Poněkud pokřivené zrcadlo" – důvod: reakce na jiné 

periodikum

– příspěvek p. J. Š. – „Přečtěte si také“ – důvod: knihy nemají vztah k regionu

– příspěvek p. V. Š., ml. – „Sněhurka a chvála Zrcadla“ – důvod: reakce na jiné 
periodikum

– příspěvek p. P. P. – „Připravujeme soutěž pro mládež - Adoptuj si svůj strom v 
Čelákovicích" - důvod: zveřejnit až samotné vyhlášení soutěže, č. 5-2010 téma 
ŽP by bylo nejvhodnější k prezentaci této věci

– příspěvek p. P. P. – „Vyhlášení fotosoutěže - Rozkvetlá okna a balkony 
Čelákovic" - důvod: již neaktuální (jedná se o vyhodnocení z 9/2010), možné 
připomenout při případném znovu vyhlášení v r. 2011

– příspěvek p. P. P. (Komise pro životní prostředí informuje) – „Naše priority a ke 
kácení stromů ve městě" - důvod: v předchozím čísle byla obšírná informace o 
komisi a řada z nich je duplicitních s tímto textem

– příspěvek pí K. B. – „Politika Tradičních Hodnot INFORMUJE“ - důvod: obecné 
informace, nic konkrétního o PTH

– příspěvek MILLS (M. P. a V. B.) –„Odborné zkušenosti z řecké mateřské školy 
speciální“ - důvod: podobné téma již bylo dvakrát po sobě, zvolit napříště jiné 
informace

– příspěvek ZŠ Kostelní (třída 9. A a J. P.) - „Perníčkové soutěžení“ - důvod: již 
neaktuální

– příspěvek Jaroslava Ryneše – „Podvodník vybíral sponzorské dary pro TJ 
Spartak Čelákovice“ - důvod: nelze - není pravomocné usnesení o vině

– příspěvek L. M. – „Taktika z našich šachovnic“ - důvod: využili bychom naopak 
nevyřešenou partii k účasti čtenáře (zábava)

– a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu

 další texty budou dodány do 24. 1.:
– úvodník starosty na titulní stranu
– z jednání RM a ZM
– rozpočet města na rok 2011, v případě schválení ZM 20. 1. 2011
– představení odborů MěÚ – OSVaZ
– představení komisí – RR
– starosta o projektu E-radnice
– místostarosta – regulace nájemného
– vedení města - výzva k obsazení osadních výborů
– vedení města - povodeň
– TÉMA ZDRAVÍ: rozhovor s MUDr. S., ředitelem nemocnice v Brandýse n. L., 

článek o zdravotním středisku
– informace – kominíci, den otevřených dveří v MC, rozhovor s motoráři
VÝHLED č. 3-2011
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TÉMATA: demografie, sčítání lidu, matrika
historie osídlení
vývoj počtu obyvatel
představení odborů MěÚ – matrika
z jednání RM
výsledek zápisu do ZŠ
zápis do MŠ
Co nového ve městě (po otevření) – kosmetika pí P., Masarykova ul. 226; nehtové 
studio, Sedláčkova 79

Termín dalšího zasedání RR (Dle plánu - viz příloha č. 1. / zápisu č. 2)

úterý 15. 2. 2011 od 18.30 hod. v zasedací místnosti radnice I., 2. patro u odboru 
ŠIK.

Termín uzávěrky: 15. 2. 2011 - čas 14.00 hod.
Číslo 3-2011 vyjde cca 3. 3. 2011

Předem se z tohoto jednání omluvila pí Miroslava Šimonová.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.10 hod.

Zapsala dne 21. 1. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




