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ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY 

16.08.2011 

Přítomni: Kabát Petr, Procházka Jakub, Maturová Andrea, Kadlecová Lenka, Chour Jaroslav, 

Polívka Jindřich DiS. 
 
Hosté:  
 
Omluveni: Mgr. Hodyc 
 
Program jednání: 

1) Přivítání účastníků 
2) Upřesnění organizace dětské akce „Loučení s prázdninami“ a Cyklovýletu 
3) Určení zapisovatele zápisu 
4) Diskuse 
5) Závěr 
6) Určení termínu dalšího jednání 

 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 v sálku Restaurace na Vošverku 
 

 
1) Přivítání účastníků 

 předseda osadního výboru přivítal přítomné členy 
  

2)  Loučení s prázdninami - organizace 
 

 Bylo dohodnuto, jaké soutěže se budou konat, kdo bude na kterou soutěž dohlížet. 
 Akce se bude konat na louce u pomníku dne 28.8. ve 14hod. Jedním ze stanovišť bude 
pro děti přednáška formou hry od zdravotníků Červeného kříže (zásady první pomoci). 
Jako zpestření bude zajištěna ukázka zadržení pachatele od České policie s využitím 
služebních psů. Pro naše nejmenší bude připraven skákací hrad zapůjčený od 
Mateřského centra. 

 Organizačně se této akce zúčastní za osadní výbor Lenka Kadlecová, Andrea Maturová,                                         
Petr Kabát, Jakub Procházka, Jindřich Polívka 

 
Cyklistický výlet – organizace 

 Akce je domluvena na 27.7. a sraz ve 14.hod u přívozu. Připraveny jsou 2 trasy (velká, 
malá) dle počtu a věku dětí. 

 Organizačně se této akce zúčastní za osadní výbor Jakub Procházka 
 

3) Určení zapisovatele zápisu 

 předseda navrhl paní Andreu Maturovou 

 všichni přítomní s návrhem souhlasí 
 

4)  Diskuse 

 Na upozornění špatného stavu komunikace vedoucí do Topolníků bylo přislíbena oprava 
této komunikace s použitím obrusu získaného ze silnice při rekonstrukci náměstí v 
Čelákovicích 

 
5) Závěr 
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 Předseda Osadního výboru Petr Kabát poděkoval za účast a se všemi přítomnými se 
rozloučil a tím ukončil zasedání výboru. 

 
6) Určení termínu dalšího jednání komise 

 Konkrétní termín nebyl na zasedání určen. Další jednání výboru bude svoláno 
individuelně dle potřeby. 

 
Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 


