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ZÁPIS Č. 4  Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

13. 6. 2011

Přítomni: Burda Michal, Duník Vladimír,  Hodyc Jaroslav Mgr. , Holcman Tomáš, 
Husáriková  Soňa,  Choura Luboš Ing. , Pospíchalová Marie  Ing.,  Špaček Jaroslav  
Vávrová  Marie - tajemnice komise              
Hosté:  Ryneš  Jaroslav Ing.  - místostarosta

Omluveni:Petišková Terezie Mgr., Polnický Petr, Šikl Milan, 
Program jednání:

1)Přivítání účastníků
2) Výroční cena města Čelákovic – zhotovení návrhu
3) Oslavy 100 let Radnice
4) Pamětní deska E.Petišky
5) Čestné občanství města Čelákovic
6) Určení termínu dalšího jednání 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. v zasedací místnosti Radnice, 2.patro. 

1) Přivítání účastníků

předseda komise přivítal členy komise , seznámil je s programem.

2) Výroční cena města Čelákovic a Pamětní list Výroční ceny, dále“dílo“  
pí. Vávrová předložila dvě varianty postupu :

- oslovení známých výtvarníků 
- vyhlášení soutěže na zhotovení návrhu díla, zároveň byla představena osnova            

         pravidel soutěže
Členové komise se přiklonili k vyhlášení veřejné soutěže a dopracovali zadání soutěže. Návrh 
na vyhlášení a pravidla soutěže budou předloženy dne 14. 6. t.r. Radě města k projednání a 
případnému schválení.    

3) 100 let oslav Radnice
Pí. Vávrová informovala o přípravách a programu oslav dne 24. 9. t..r.
Základní body programu: otevřená radnice, výstava ZUŠ Jana Zacha, koncert dechové hudby 
na náměstí, Dětský den v ul. Na Stráni, Trhy s řemeslnou dílnou a večerní vinobraní Na 
Statku, Beseda s kronikářem a pracovníky Oblastního archivu nad starými kronikami a plány 
staré radnice, projekce ve spolupráci a Čs. Filmovým archivem, odhalení desky Bř. Petišků na 
Kamence, Večerní koncert HO B.Hanžlíka, 

Mgr. Hodyc  připomíná přípravu výrazné propagace oslav. 
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4)Zhotovení pamětní desky E.Petišky
pí. Vávrová informovala o dosavadních krocích p. místostarosty Ryneše, odboru ŠIK ve 
spolupráci s pí. ředitelkou MěK a PhDr. Martinem Petiškou k zadání výroby pamětní desky a 
její umístění na budovu školy. Odbor ŠIK oslovil a navštívil společně s panem místostarostou 
Rynešem Kamenictví Obelisk, H. Počernice, Kamenosochařství Hausdorf Jirny, DAHA 
Nehvizdy.  Nejlevnější nabídku předložilo Kamenictví Obelisk. Pro výrobu jsou zvažovány 
přírodní materiály - vápenec nebo  pískovec, tryskané písmo.  
Členové komise se přiklání k použití tryskaného písma a volbě materiálu vápenec. 

P.Špaček vznesl návrh na odhalení pamětní desky oboum bratrům Eduardu a Františku 
Petiškovi. Jeho názor podpořil p. Burda, Ing. Choura, k navrženému řešení se přiklonili i 
ostatní přítomní členové komise. P. Špaček projedná návrh komise s rodinou Petiškových do 
23. 6.t.r. Ve věci bude komise dále jednat dne 27. 6. t.r. na svém dalším zasedání. Pí. Vávrová 
připomíná termín zasedání RM, a to 30. 6. t.r., kde je třeba předložit konečnou verzi řešení,  
aby byla včas zadána výroba pamětní desky. 

5) Čestné občanství, návrh na patronaci nad hroby významných osobností na městském 
hřbitově
Pro nedostatek času bude celý bod programu zařazen na jednání komise dne 27. 6. t.r. P. 
Špaček předložil v této věci :

- Statut čestného občanství města Čelákovic z roku 1993, 
- Soupis čestných měšťanů a občanů našeho města
- Podklady pro jednání RM : 
- Návrh na odebrání čestného občanství  K.Gottwaldovi a.J.V.Stalinovi a udělení  
- čestného občanství K.Ottovi
- Návrh na schválení patronace města nad hroby významných osobností města 

Pí. Vávrová rozešle materiály k prostudování členům komise současně s pozvánkou na další 
jednání komise. 

Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 18.30 hodin. 

6) Stanovení dalšího termínu jednání komise : pondělí 27. 6. v 16.00 hodin. 

Zapsala: Marie Vávrová, tajemník komise

Přečetl: Jaroslav Špaček, předseda komise
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