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ZÁPIS č. 4 z KOMISE RM
REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC
pro č. 3-2011

dne – 15. 2. 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 (dodatečně omluven), pí Miroslava Šimonová 
(omluvena), p. Václav Špaček (omluven)

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

JEDNÁNÍ:
Předseda přivítal přítomné a sdělil, že na příštím jednání RR se bude projednávat
statut Zpravodaje. Podklady/vzory, pro nastudování jsou stále umístěny na ftp 
(složka: vzory-statut). Své představy/návrhy si tedy členové RR připraví na jednání
15. 3. 2011.
Poté zadal pí Vitáčkové prodloužit objednávku na tisk ZMČ v tiskárně „Durabo“, a to 
na další 3 měsíce (čísla 4-6/2011).
Předseda informoval o nedostatcích a sdělil připomínky k ZMČ č. 2/2011 s tím, že do 
budoucna přispěje k eliminaci problémů důslednější dodržování stanovených termínů 
při zpracování ZMČ. Prozatím k 15. v měsíci by měla být stěžejní část příspěvků 
kompletně zpracována k projednání RR. Zahájena bude diskuse ke zkrácení procesu 
přípravy ZMČ tak, aby převážila aktuálnost informací nad technologickými problémy.

Číslo 3/2011:
 témata čísla - demografie, sčítání lidu, matrika - cca na 6 stran
Pí Vitáčková na dotaz, zda bude v č. 3/2011 informace a fotografie čelákovických 
trojčat, odpověděla, že je nutné z důvodu nepropuštění z porodnice toto odložit na 
pozdější termín. Zřejmě bude poté spojeno s vítáním občánků.
 do ZMČ bude vložen dotazník velikosti A2 pro občany k strategickému plánu 

rozvoje města – fakturovat se bude zvlášť, ne s tiskem ZMČ, nezatíží rozpočet 
ZMČ, ale bude rozpočtováno v položce ke strategickému plánu města

Předseda dodatečně upozornil e-mailem na nutnost výběru vhodného barevného 
papíru, aby nedošlo k záměně dotazníku za sčítací formuláře v rámci Sčítání lidu, 
domů a bytů 2011.
 pí Vitáčková osloví pí Šimonovou o „babskou radu“ pro toto číslo (16. 2. poslán e-

mail s žádostí o dodání do út 22. 2. – tel. potvrzeno, že dodá)
 výsledky zápisu do ZŠ - až dodají školy na OŠIK (v 8. týdnu)
 v č. 2-2011 je bylo uvedeno, že rozhovor s MUDr. L. bude zveřejněn v ZMČ č. 

3/2011 – zařadit nyní
 RR projednala příspěvky shromážděné do 15. 2. 2011 – viz ftp.
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 protože šachový klub na výzvu k zaslání nevyřešené partie nereagoval – poslat
žádost znovu (L. M.)

 ostatní texty budou dodány na ftp po dohodě na RR do pátku 18. 2. Tento termín 
byl poté po domluvě s předsedou prodloužen na středu 23. 2. V případě, že bude 
z řad členů RR nějaká výhrada k textům, bude zaslána na e-mail: 
zpravodaj@celakovice.cz do čtvrtka 24. 2.

– stavba vodní elektrárny
– úvodník starosty
– z diáře vedení (dodání těsně před vydáním čísla)
– z jednání RM
– starosta odpovídá
– představení odborů MěÚ – matrika
– představení komisí – RR
– demografie – hlavní článek a rozhovor „sčítání lidu“, doplňkový text, fotografie
– sport – rozhovor s motoráři

 RR se z textů dodaných do uzávěrky dohodla nezveřejnit:
– příspěvek KHKSČ, oblastní kancelář Praha-východ – „PRODEJNÍ A 

FARMÁŘSKÉ TRHY v Brandýse" – důvod: RR považuje text za reklamní.

Placenou inzerci je možné v tomto případě přijmout nejdéle do 23. 2. Text se 
samotnou pozvánkou na trhy (v případě, že je nepořádá soukromý subjekt), která 
bude obsahovat přesné a jasné informace, je možné k otištění v č. 4/2011 doručit 
redakci do 15. 3. 2011.

– příspěvek p. V. (Vovči) H. – „Proč již nejsem v KKPP“ – důvod: osobní postoj 
pisatele k jinému občanovi města není vhodné řešit prostřednictvím Zpravodaje.

– příspěvek p. J. Č. – „Nejen upíři v Čelákovicích ale i poltrgeist“ - důvod: RR 
osloví p. Č. k rozhovoru, který pod pracovním názvem: VĚŘTE/NEVĚŘTE 
zveřejní, až bude dostatek prostoru, výhled cca v období prázdnin.

– a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

VÝHLED č. 4-2011 (hlavní barva - jarní zelená)
Pozor – texty na ftp 15. 3. po 14 hod.

TÉMATA: bezpečnost, koncepce Městské policie (barevné číslo), Velikonoce
- rozhovor s velitelem MěPO
- den s MěPO
- rubrika kde a jak zasahovala policie
- pozvánka na veřejné setkání s občany k strategickému plánu rozvoje města
- velikonoční tradice
- barevné ilustrace s velikonoční tematikou - vyřídí pí Vitáčková
RR se dohodla na výtvarnici pí F., která vytváří i motiv na kalendář kulturních akcí 
„JARO 2011“ (plakát a skládačka - zajišťuje OŠIK). Skládačka bude vkládána do 
tohoto čísla.
-představení odborů MěÚ
-z jednání RM, ZM
-Co nového ve městě (po otevření) – nehtové studio, Sedláčkova 79
-rubrika osobnosti města – oslovit MM o texty z výstavy
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Termín dalšího zasedání RR (Dle plánu - viz příloha č. 1. / zápisu č. 2)

úterý 15. 3. 2011 od 18.30 hod. v zasedací místnosti radnice I., 2. patro u odboru 
ŠIK.

Termín uzávěrky: 15. 3. 2011 - čas 14.00 hod.
Číslo 4-2011 vyjde cca 31. 3. 2011

Zasedání bylo ukončeno ve 21.15 hod.

Zapsala dne 21. 2. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




