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ZÁPIS Č. 17 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

15. 3. 2012

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, Mgr. Petra Kolenská, pí Miroslava Šimonová, p. 
Václav Špaček pí Jarmila Volfová
Dagmar Vitáčková – tajemník

Hosté: ---

Nepřítomni: Ing. Pavel Fišera (omluven dodatečně až po jednání RR), MUDr. Pavel Rusý

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Agenda
4) Určení termínu dalšího jednání

Jednání bylo svoláno na čtvrtek 15. 3. od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích,
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK.
Předseda jednání RR zahájil v 19.10 hod., kdy bylo přítomno 5 členů.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 3-2012
 projednání aktuálního čísla 4-2012
 výhled pro číslo 5-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 15. 3. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda

 RŮZNÉ

- Předseda informoval o záměru MUDr. Rusého rezignovat na členství v RR. Zatím nebyla rezignace 
podána. S tím souvisí výzva stávajícím členům, aby vznesli případné návrhy na nového člena, a to do 
příští RR.
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- Z posledního zasedání ZM vzešel požadavek na dotazníkové šetření týkající se „vánočního stromu 
města“ v rámci ZMČ 4-2012. Text bude v podobě ankety - podklad ke zpracování předala pí Mutínská 
pí Kolenské.

- Výběrová řízení
- VŘ na roznos ZMČ bylo dne 1. 3. 2012 RM zrušeno, a to z důvodu vyloučení obou uchazečů 
(nesplnění podmínek výzvy) ze zadávacího řízení. Distribuce je zajištěna dle dosavadních podmínek.
- VŘ na tisk ZMČ bylo dne 12. 3. prodlouženo do 2. 4. – změna podmínek v předmětu plnění, a to 
originální grafický návrh a dodání kompletní sazební šablony. Otevírání obálek je stanoveno na 3. 4.

- Zásady zveřejňování inzerce v ZMČ předloží předseda k projednání na příští RR.

- TÉMA ČÍSEL v roce 2012
RR naplánovala, kdo bude osloven ke zpracování jednotlivých témat.
4/2012 tradice, Velikonoce (barevné číslo) Kolenská
5/2012 vodohospodářství, vize 2030 Skalický, Iglo+Petřík
6/2012 podnikání, služby Kolenská
7/2012 volný čas, dovolená Studnička
8/2012 významné osobnosti města dle osnovy stanovené na příští RR (čerpat i z výstavy 

z roku 2011 v MM) - příslušné organizace města – zajistí 
OŠIK

9/2012 spolky dle osnovy stanovené na RR – zajistí OŠIK
10/2012 senioři OSVaZ
11/2012 kultura OŠIK
12/2012 advent (barevné číslo) RR

- Úprava termínů konání redakčních rad po domluvě přítomných členů. Změny zaznamenány do 
přílohy č. 1 „Termíny RR ZMČ č. 5 - 12/2012“.

- Představení odborů MěÚ – Kolenská. Pro č. 5 – OFaP, č. 6 – OVÝST, č. 7 – OSTAR. Tímto budou 
v ZMČ představeny všechny odbory působící na MěÚ.

- Ilustrace do č. 12-2012 budou zadány v září další čelákovické výtvarnici, a to pí V. H.

ČERPÁNÍ

č. 1-2/2012 stav k 24. 2. 2012 č. 1-3/2012 stav k 23. 3. 2012

5169 - tisk 126 469,00 Kč 5169 - tisk 197 229,00 Kč

5169 - ostatní 233,00 Kč 5169 - ostatní 233,00 Kč

5161 - roznos 11 890,00 Kč 5161 - roznos 18 792,00 Kč

celkem 138 592,00 Kč celkem 216 254,00 Kč

rozpočet 931 000,00 Kč rozpočet 931 000,00 Kč

čerpání 792 408,00 Kč čerpání 714 746,00 Kč

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 3-2012

Žádné připomínky k poslednímu vydanému číslu nebyly.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4-2012

RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 15. 3. 2012 (na ftp byly uloženy tentýž den).
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- Text Gymnázia Čelákovice „Na Gymnáziu v Čelákovicích umí čerpat evropské peníze“, který žádá 
vedení školy zveřejnit v rámci publicity grantových programů, v dodaném znění a včetně povinných 
log.
RR v případě dodání přepracovaného textu do srozumitelné podoby pro čtenáře nemá námitek se 
zveřejněním informace. Loga nejsou překážkou.
(V pondělí 19. 3. 2012 bylo vedení školy e-mailem osloveno k dodání upraveného textu v max. 
rozsahu 1 500 znaků vč. mezer s termínem dodání do pátku 23. 3. dopoledne, pro případ zveřejnění v 
č. 4-2012.)

- Texty pí A. K. M., která žádala RR o pravidelnou rubriku, v rámci níž by čtenářům přiblížila různé 
metody cvičení a pohybových aktivit. Pro představu dodala RR dva texty, a to NORDIC WALKING a 
SM SYSTÉM.
RR rozhodla rubriku nezavádět.

- Text s pozvánkou neziskové organizace JEDEN SVĚT do Lysé n. L. Zveřejnit jen zkrácenou 
informaci.

- Text skautů zkrátit v poslední části, a to v bodech projektu.

- RR projednala e-mail s textem p. Igla, předmět: „články a reportáže o splavnosti Labe“, který není 
zpracován ve formě článku a tak nebyl zveřejněn v tématu o dopravě.

- Ilustrace do velikonočního čísla vytvoří čelákovická výtvarnice pí A. T.

Návrh usnesení: Komise schvaluje výše uvedené k č. 4-2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

TÉMA čísla: TRADICE, VELIKONOCE

Texty, které budou dodány po RR:
 texty vedení města (pravidelné rubriky)
 černá kronika (Fedaček/Kolenská)
 o čem jednali radní a zastupitelé (Kolenská)
 další texty do rubriky téma (Kolenská)
 představení odboru OH (Kolenská)
 územní plán (Studnička)
 dětská hřiště
 náměstí – most (Tichý)
 Den Země
 reakce komise RM a místostarosty II na text p. Igla (bytová problematika)
 on-line ZM
 kolaudace domu na náměstí (Stojanov)
 VŘ na pozice
 anketa vánoční strom
 apríl (Šimonová)

Na titulní stranu je počítáno s fotografiemi z „řehtání“ – od OV Sedlčánky a Václava Špačka, z ocenění
„čtenáře roku“- od MK a popř. terasy MŠ J. A. Komenského.

Plán korektur: celkové od pátku 30. 3. do pondělí ráno 2. 4.;
pdf čísla na ftp: pátek 30. 3.
Schválení: předpoklad pondělí 2. 4.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text J. Š. „Volmanova vila opět v médiích“ - důvod: reakce na jiné periodikum;

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedeného textu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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 VÝHLED PRO ČÍSLO 5-2012

TÉMA: VODOHOSPODÁŘSTVÍ, VIZE 2030 (příloha o dvou stranách)

Číslo nebude plnobarevné, přítisková barva – zelená, texty na ftp v pondělí 16. 4. 2012 –
odpoledne. Termín uzávěrky: 15. 4. 2012. Číslo vyjde cca čt 3. 5. 2012.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 17. 4. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Příloha č. 1 tohoto zápisu č. 17-2012 – upravené „Termíny RR ZMČ č. 5 - 12/2012“.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
ve 21.00 hodin.

Zapsala dne 23. 3. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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