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ZÁPIS Č.3  Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

21. 03. 2011

Přítomni: Duník Vladimír, Hodyc Jaroslav Mgr., Husáriková Soňa, Choura Luboš Ing. , 
                Petišková Terezie Mgr., Polnický Petr, Pospíchalová Marie Ing.,    
               Vávrová Marie - tajemnice komise

Hosté:        Hlaváč Pavel – předseda správní rady ZPP o.p.s.
                   Ryneš Jaroslav Ing. - místostarosta

Omluveni:Burda Michal, Holcman Tomáš, Šikl Milan, Špaček Jaroslav
Přítomno 7 členů – komise je usnášení schopná .

Program jednání: 
1)  Přivítání účastníků
2) Schválení programu 
3) Zhodnocení dosavadní spolupráce se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s. v oblasti podpory     
    cestovního ruchu a návrh partnerské spolupráce pro další období
4) Umístění pamětní desky Eduarda Petišky na budovu ZŠ v ul. Kostelní 457
5) Různé 
6) Termín dalšího jednání 

Jednání se uskutečnilo od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích 

1. Zástupce předsedy Ing. Luboš Choura přivítal přítomné členy komise a přizvané hosty. 
Vzhledem k programu jednání – Zhodnocení partnerské spolupráce se ZPP, o.p.s. - byl 
přizván pan Pavel Hlaváč, předseda správní rady společnosti. .

2. Členové komise schválili program jednání . Mgr. Hodyc navrhl, aby informace o programu 
resp. tematické okruhy zařazené na program jednání byly v předstihu uváděny již v pozvánce 
na zasedání.      

3. Partnerská smlouva o spolupráci v rámci cestovního ruchu Střední Čechy – severovýchod –
Zlatý pruh Polabí byla uzavřená mezi Městem Čelákovice a ZPP, o.p.s dne 28. 2. 2007. Obě 
strany se dohodly o vzájemné podpoře při rozvojových programech v oblasti cestovního 
ruchu, koordinaci aktivit, společných prezentací na výstavách a veletrzích, spolupráci při 
investičních záměrech především při výstavbě cyklotras na území Polabí apod. , a to bez 
závazku na finanční plnění. 
Pan Hlaváč krátce připomněl historii společnosti ( vznikla před 5 lety) a profil partnerů, kdy 
vedle měst a obcí jsou zastoupeny subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu ( Zámek 
Loučeň, Hotel Mcely, Loď Král Jiří Poděbrady, Výstaviště Lysá nad Labem a další). 
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ZPP o.p.s. provozuje TIC Poděbrady, jehož prostřednictvím pořádá řadu zajímavých akcí, 
např. v poslední době fotografickou soutěž  „Fotografie z Polabí“. 
Zmínil finanční těžkosti vyplývající z nedostatečné podpory Středočeského kraje. Společnost   
nezískala již v roce 2010 požadované dotace  a proto vznikl Fond cestovního ruchu TO 
Polabí, který nemá právní subjektivitu, je oddělenou součástí rozpočtu ZPP, o.p.s. Fond 
shromažďuje finanční prostředky k propagaci TO Polabí a ke spolufinancování projektů. Jeho 
využití podléhá schválení Valnou hromadou ZPP o.p.s.  Hospodaření  je zveřejněno na 
webových stránkách www.polabi.com.
Statut Fondu schválila správní rada ZPP a X. Turistické fórum Polabí dne 12. 4. 2010. 
Účastníci X. Turistického fóra Polabí schválili příspěvek měst a obcí do Fondu ve výši 5,- Kč 
za občana s trvalým pobytem. 
Starostové měst a obcí v TO Polabí předjednali na pracovním setkání dne 1. 4. 2010 
v Nymburce zřízení Fondu cestovního ruchu Polabí pro účely vydávání propagačních 
materiálů, udržování a aktualizaci webového portálu  www.polabi.com a personální zajištění 
programu ( 3 zaměstnanci). Zájem o pokračování činnosti ZPP, o.p.s. deklarovali v přijatém 
Memorandu.  
ZM Čelákovic schválilo text Memoranda usnesením č. 22/2010/8 dne 24. 6. 2010. Město 
Čelákovice přispělo v roce 2010 do Fondu částkou 55 .970 Kč. 
Dotazy členů komise byly směrovány především k využití těchto   finančních prostředků. 
Pan Hlaváč zopakoval, že Fond slouží k propagaci celé TO Polabí, např. na veletrhu 
cestovního ruchu v Brně a Lysé nad Labem, kde byly prezentovány i Čelákovice a 
k provozování webového portálu. Město Čelákovice je na  těchto stránkách také 
prezentováno, pracovnice odboru ŠIK zasílají pravidelně přehled kulturních akcí do 
kulturního kalendáře TO Polabí. ZPP o.p.s. zadal zpracování virtuální prohlídky zajímavostí, 
významných míst a památek v TOPolabí Vstup do virtuální prohlídky  MěM v Čelákovicích 
je také možný z adresy www.celakovice.cz
Dále byl vznesen dotaz na postoj ostatních měst a obcí, především Brandýsa nad Labem a 
Lysé nad Labem. Tato města se prozatím nevyjádřila k příspěvku pro rok 2011. 

Ing. Ryneš informoval o iniciativě města Čelákovic navázat úzkou spolupráci s jmenovanými 
městy v oblasti turismu, dopravy, školství. Memorandum o společné spolupráci měst na Labi 
schválilo ZM Čelákovic dne 9. 3. 2011.    

Na závěr projednávaného bodu programu vysvětlila pí. Vávrová skromnou prezentaci města 
Čelákovice na Regiontouru Brno a Lysá nad Labem. Pro příští období bude nutné doplnit 
propagační materiály. Odbor ŠIK připravuje vydání Pexesa s historickými motivy města 
v nákladu 8 000 kusů, v druhé polovině roku 2011 reprezentační tiskovinu. Ing. Choura 
vyzval členy komise k vyjádření názoru zda nadále spolupracovat se ZPP o.p.s. , především 
zda finančně podporovat aktivity ve prospěch propagace celé oblasti Polabí nebo zda 
soustředit síly pro rok 2011 na doplnění propagačních materiálů města a připravit se na 
plnohodnotnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu 2012 a dále. Odvolal se na usnesení 
Rady města č. 05/2011/6.4 ze dne 2. 3. t.r., kterým Rada města uložila Komisi pro kulturu, 
sport a CR zhodnotit  dosavadní spolupráci s ZPP o.p.s. a doporučit řešení pro další období. 

Usnesení:
A) Komise pro kulturu, sport a CR doporučuje pokračovat ve spolupráci se Zlatým 
pruhem Polabí o.p.s. ve smyslu Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci cestovního 
ruchu Střední Čechy – severovýchod – Zlatý pruh Polabí uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi 
ZPP o.p.s., Zámek Loučeň  a Městem Čelákovice. 
Hlasováno : 7 hlasů pro

http://www.polabi.com/
http://www.polabi.com/
http://www.celakovice.cz/
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B) Komise pro kulturu, sport a CR nedoporučuje schválit příspěvek pro rok 2011 do 
Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Polabí dle Memoranda přijatého na 
pracovním setkání zástupců měst a obcí z turistické oblasti Polabí dne 1. 4. 2010  a 
schváleného na X. Turistickém fóru Polabí. dne 12. 4. 2010.
Hlasováno: 5 hlasů pro , 2 hlasy proti  (Mgr. Petišková, p. Polnický)

2.
C) Komise pro kulturu, sport a CR doporučuje využít finanční prostředky plánované na 
podporu Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Polabí v roce 2011 ve prospěch 
vlastních propagačních a informačních nástrojů.
Hlasováno: 7 hlasů pro

4. Pamětní deska Eduarda Petišky

Pí. Vávrová přednesla podnět PhDr. Martina Petišky, umístit v Čelákovicích, konkrétně na 
budově ( případně v budově) Základní školy Kostelní 457 pamětní desku spisovatele a 
básníka Eduarda Petišky ( * 14.5. 1924 v Praze, + 6.6.1987 v Mariánských Lázních, pohřben 
v Brandýse nad Labem) Eduard Petiška prožil dětství v Čelákovicích, Palackého 267, školní 
léta v Kamence. Náklady spojené s umístěním desky by hradila Společnost Eduarda Petišky.
Mgr. Burkertová, ředitelka školy souhlasí, navrhuje umístit desku ve vstupním prostoru. 
Informace o předcházejících jednáních s PhDr. Martinem Petiškou, doplnila ředitelka Městské 
knihovny v Čelákovicích pí. Husáriková. 
Ing. Choura požádal členy komise o vyjádření ve věci pamětní desky Eduarda Petišky na ZŠ 
Kostelní 457. 

Usnesení: 
Komise pro kulturu, sport a CR doporučuje Radě města jednat s PhDr. Martinem 
Petiškou o umístění pamětní desky spisovatele a básníka Eduarda Petišky v budově 
Základní školy Kostelní 457, Čelákovice. 
Hlasováno: 7 hlasů

5. Různé
Informace odboru ŠIK přednesla pí. Vávrová: 
Odbor ŽP zahájil práce na výměně panelů 6 zastavení Naučné stezky na území města 
Čelákovice. Náklady na výrobu 1 panelu jsou 25. 326,- Kč. Jde o kvalitní dřevo z borovice 
TERMOWOOD, které zvýší životnost panelů na 30 let. 
Mgr. Hodyc namítl, že náklady jsou dosti vysoké. 

RM schválila příspěvek na prázdninový provoz Polabského motoráčku ve výši 5 000 Kč.

RM pozastavila výplatu příspěvku SDH Sedlčánky do doby předložení koncepce další 
činnosti.

RM souhlasila s konáním Pouťových oslav 2011 v parku Na Hrádku( veřejné prostranství) a 
požádala o součinnost TS a Městskou policii. 

ZM schválilo statut Výroční ceny města Čelákovic a uložilo RM zadání výtvarného ztvárnění 
ceny a pamětního listu. 
Mgr. Petišková nabídla pomoc poskytnutím kontaktů na mladé výtvarníky, kteří jsou ve 
vztahu s městem.   
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Na dotaz p.Polnického shrnula pí. Vávrová stručně představu odboru ŠIK o připomenutí 100. 
výročí  Radnice.

Slevy vstupného v Kulturním domě budou prodiskutovány na příštím jednání komise.   

6. Termín dalšího jednání  nebyl určen.

Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 19.00 hodin.

Přečetl a podepsal: Ing. Luboš Choura 
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Zápis č. 3 z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch dne 21. 3. 2011
Příloha 1: Tabulka kontaktů na členy komise

Příjmení Jméno
Obec/Instituce 

pozice
Email telefon

Burda Michal člen michalburda@centrum.cz 739 412 851

Čermák Ladislav člen leones-cermak@email.cz 602 464 639

Duník Vladimír člen vladimir.dunik@tosas.cz 733 782 154

Hodyc, Mgr. Jaroslav člen hodyc@volny.cz 725 590 280

Holcman Tomáš člen fbk.celakovice@seznam.cz 602 212 539

Husáriková Soňa členka
husarikova@knihovna.celakovi

ce.cz
736 437 887

Choura, Ing.
Luboš zástupce předsedy choural@seznam.cz 725 508 365 

Petišková, 
Mgr.

Terezie členka tereziepetiskova@seznam.cz 326 991 177

Polnický Petr člen jizba.nabytek@tiscali.cz 723 778 885

Pospíchalová, 
Ing.

Marie členka m.pospichalova@volny.cz 732 508 058

Spilka Martin člen SpilkaMartin@seznam.cz 608 709 129

Šikl Milan člen sikl@volny.cz 605 739 498

Špaček Jaroslav předseda spacek.cmm@volny.cz 326 991 556

Vávrová Marie
tajemník/tajemnice 

komise
marie.vavrova@celakovice.cz 326 929 108
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