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ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

27. 06. 2011

Přítomni: Burda Michal (příchod v 17.00 hod.), Čermák Ladislav (příchod v 16.30 hodin),
Duník Vladimír, Husáriková Soňa, Holcman Tomáš, Choura Luboš Ing.,
Petišková Terezie Mgr., Polnický Petr, Pospíchalová Marie Ing.,
Vávrová  Marie - tajemnice komise

Hosté: Iglo L. Miroslav

Omluveni: Hodyc Jaroslav Mgr., Šikl Milan, Špaček Jaroslav

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Umístění pamětní desky E. Petišky na ZŠ Kostelní 457
4) Patronace nad hroby významných osob
5) Statut čestného občanství – zrušení čestného občanství a udělení nového čestného 
občanství – bod 4. a 5. návrhy zpracoval a předkládá pan Jaroslav Špaček
6) Informace odboru ŠIK
7) Různé
8) Termín dalšího zasedání komise

Jednání se uskutečnilo od 16.00 hodin v zasedací místnosti, 2. patro Radnice.

1) Přivítání účastníků
Zástupce předsedy komise Ing. Choura přivítal účastníky a omluvil nepřítomnost pana 
předsedy.

2) Schválení programu
Ing. Choura vyzval členy komise k doplnění programu - žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 27. 06. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

3) Umístění desky Eduarda Petišky na budovu ZŠ Kostelní 457.
Pí Vávrová přečetla dopis – e-mail p.Špačka, který z pověření komise jednal s pí Alenou 
Petiškovou (manželka E.Petišky) a rodinou p. Františka Petišky. Pí Alena Petišková zaslala p. 
Špačkovi zamítavou odpověď na případné spojení jmen obou bratrů Petišků na pamětní desce. 
Postoj rodiny Františka Petišky vysvětlila Mgr. Terezie Petišková. Nabídla členům komise 
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k přečtení knihy otce, které rodina vydala po roce 1989. P. Špaček uvádí ve svém sdělení 
„Tím se zatím celá záležitost dostává do původní roviny“.
Ing. Choura požádal členy komise o hlasování jak celou záležitost uzavřít. Pí Vávrová 
zrekapitulovala nabídky na výrobu desky s tím, že nejlevnější nabídku předložila společnost 
Obelisk Horní Počernice. Deska bude zhotovena z vápence s tryskaným písmem. Text navrhl 
PhDr. Martin Petiška.

Návrh usnesení: Komise schvaluje zadání výroby pamětní desky Eduarda Petišky 
firmě Obelisk Horní Počernice s navrženým textem PhDr. Martina Petišky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1

4) Patronace města Čelákovice nad hroby významných osobností.
Návrh na patronaci města Čelákovice nad hroby významných osobností na čelákovickém 
hřbitově zpracoval p. Špaček. Návrh byl členům komise zaslán písemně. Seznam zůstává 
otevřený pro případné budoucí doplnění. V současné době jde o hrob: Zdeňka Austa a 
Miroslava Maška, mjr. Karla Otty, Františka Kovaříka, hrob Ferlesův, kde je uložen mj. 
Antonín Ferles(purkmistr města).
V diskuzi převážily dvě základní připomínky, zapracovat rozsah péče a jednat s případnými 
potomky.

Návrh usnesení: Komise navrhuje dopracovat návrh na patronaci města Čelákovice 
nad hroby významných osobností na čelákovickém hřbitově, a to stanovit rozsah 
péče a doplnit výsledky jednání s případnými potomky.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

5) Statut čestného občanství.
Zrušení čestného občanství a udělení nového čestného občanství města Čelákovic. Návrh pro 
samosprávu města zpracoval p. Špaček. Komise obdržela podklad písemně před svým 
zasedáním. Statut čestného občanství je třeba zaktualizovat. Většina členů komise se 
přiklonila k názoru, že další jednání ve věci bude vhodné po úpravě dokumentu.

Návrh usnesení: Komise navrhuje upravit Statut čestného občanství, dokument 
města E 15/1993.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 0

6) Informace z odboru školství, informací a kultury
Rada města vyhlásila veřejnou soutěž na výtvarné ztvárnění Výroční ceny města Čelákovic-
výtvarné dílo a Pamětního listu. Odbor ŠIK připravuje podzimní a adventní kulturní kalendář 
– termíny pro zadavatele: 15. 8. a 15. 10. 2011.
Rada města upravila cenu inzerce v ZMČ (plošná inzerce 25 Kč/cm2) k 1. 7. t. r.
Rekonstrukce čelákovické části Naučné stezky (5 tabulí) – nové tabule budou instalovány do 
15. 7. t. r.
Odbor ŠIK zpracoval základní osnovu Zásad pro poskytování finančních příspěvků v oblasti 
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit. Komise bude Radou 
města vyzvána ke spolupráci na dokumentu.

7) Různé:
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p. Čermák se podivil nad vybíráním poplatků za zábor veřejného prostranství za prodejní 
stánky na Čelákovické muzejní noci. Vysvětlila pí Vávrová dle vyhl.. města o místních 
poplatcích. 
p. Iglo – navrhuje doplnit informace na webové stránky města - fotogalerie – Naučná stezka.
Mgr. Petišková navrhuje posun hodiny zahájení zasedání komise, nejdříve na 18.00 hodin.
Členové komise souhlasí.
p. Duník vznesl dotaz na řešení náhrady scizené pamětní desky obětem 2. světové války u 
Tosu, a. s. Vlastník nahlásil ztrátu PO ČR.
p. Duník se dále dotázal, zda bude využita nabídka internetové prezentace „Zajímavá adresa“. 
Jde o virtuální prohlídku města a bude vhodnější prezentace po úpravě náměstí.

8) Termín dalšího jednání komise: 6. 9. 2011 v 18.00 hodin

Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 17.30 hodin.




