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OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY 

 

 

Informace o činnosti za rok 2011 – Výroční zpráva 

 

 

Předseda OV: Petr Kabát  

Členové: Lenka Kadlecová, Andrea Maturová, Mgr. Jaroslav Hodyc, Ing. Jakub Procházka, 

Jindřich Polívka DiS., Jaroslav Chour 

 

Osadní výbor Sedlčánky pořádal v roce 2011 tyto akce: 

 

 16. dubna 2011 – Dětský karneval    

 

Karnevalové veselí bylo zahájeno za účasti téměř  70-ti krásných 
dětských masek.  
Pro děti byl připraven bohatý program – děti poznávali různé 
druhy ovoce podle chuti, lovili rybičky, soutěžili a vyráběli 
velikonoční dekorace. Následovala promenáda masek, kterou 
vystřídali taneční soutěže.  
Po vyhlášení a odměnění nejkrásnějších masek pokračovala 
zábava diskotékou na hudbu DJ Radka.   
Za osadní výbor tuto akci připravili: Petr Kabát, Andrea Maturová a Lenka Kadlecová. 
 

- Účast: 64 dětí   

 

 Náklady celkem – 4.078,-Kč dotace MÚ 

 Dobrovolné vstupné – nebylo vybíráno 

 

 

 30. dubna 2011 – Čarodějnice 

Tradiční akci pro děti i dospělé uspořádal Osadní výbor Sedlčánky v sobotu 30.4.2011 na 
náplavce u Labe v Sedlčánkách. Na hřišti si každý vyrobil svou malou čarodějnici a poté se 
průvodem odcházelo k přívozu. Opekli jsme si s dětmi za asistence rodičů buřty, vyhlásili nejhezčí 
čarodějnici a čaroděje a udělali společné foto. 

     Nakonec k nám přijeli HASIČI zkontrolovat průběh nahlášené akce pálení a s pomocí 
našich dětí uhasili oheň. Tímto velice děkujeme Čelákovickým hasičům  - děti byli opravdu 
moc nadšené.  
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Za osadní výbor tuto akci připravili: Petr Kabát, Lenka Kadlecová a Andrea Maturová. 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Účast: 28 dětí 

 

 Náklady celkem – 1.628,80 Kč – dotace MÚ 

 Dobrovolné vstupné – nebylo vybíráno 

 

 

 15. května – Setkání seniorů  

 

Dětské akce vystřídalo odpolední posezení se seniory. 
Prvním krokem bylo osobní pozvání všech seniorů (nad 65 
let) žijících v Sedlčánkách a v Císařské kuchyni.  
Za doprovodu harmoniky a kytary, bylo připraveno 
pohoštění. Podávala se káva, zákusky a chlebíčky. Akci 
zahájil předseda Osadního výboru Sedlčánky pan Petr 

Kabát přivítáním všech příchozích. Pan Kabát také představil 
seniorům přítomné členy Osadního výboru a popřál všem 
příjemnou zábavu.  
Za osadní výbor tuto akci připravili: Lenka Kadlecová, Jaroslav 
Chour, Petr Kabát, Jindřich Polívka, Jakub Procházka, Andrea 
Maturová. 
 
 

-   Účast: 27 seniorů 

 

 Náklady celkem – 1.426,- Kč – dotace MÚ 

 Dobrovolné vstupné – 590,- Kč 
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 4. června – Dětský den 

 

Osadní výbor Sedlčánky pořádal dětský den pod názvem 
„Den dětí – plný her a smíchu“.  
Oficiální začátek dětského dne jsme stanovili na 14-tou 
hodinu. Celkový počet přesáhl 250 dospělých a dětí. Děti se 
bavili skákáním na velkém nafukovacím hradu, skákáním 
v pytli, různými překážkovými běhy, přenášením vody do 
vzdálených nádob, chůzí na chůdách, střelbou ze vzduchovky, házením míčků na cíl, 
přetahování lanem...... 

Zlatým hřebem dětského dne bylo vystoupení Čelákovických HASIČŮ. Děti se 
dozvěděli něco o organizaci systému práce záchranných složek. Na volném prostranství jsme 
připravili maketu baráčku, který jsme zapálili. Děti sami přivolali hasičskou jednotku a 
aktivně se podíleli na hasebních pracích pod dozorem profesionálů. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Po uhašení simulovaného požáru čekalo všechny překvapení v podobě projížďky po 
Labi v hasičském záchranném člunu. Akci jsme oficielně ukončily v 18.00 hodin ale atrakce a 
občerstvení fungovalo až do večerních hodin.  
 
Za osadní výbor tuto akci připravili: Petr Kabát,  Jaroslav Chour, Lenka Kadlecová, Andrea 
Maturová, Jindřich Polívka, Jakub Procházka.  
 

-   Účast: 98 dětí a 138 dospělých 

 

 Náklady celkem – 2.867,20,- Kč – dotace MÚ 

 Dobrovolné vstupné – 1.290,- Kč 
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 28. srpna 2011 – Loučení s prázdninami 

 

Léto jsme zakončili akcí, která se konala na louce u pomníku. Pro děti byla připravena hra, 
kde sbírali body na sedmi stanovištích. Jedním ze stanovišť byla přednáška formou hry od 
zdravotnice Červeného kříže. Jako zpestření byla zajištěna ukázka zadržení pachatele od 
České policie s využitím služebních psů. Nejmenší děti se bavili skákáním na velkém 
nafukovacím hradu. 
Za osadní výbor tuto akci připravili: Petr Kabát, Lenka Kadlecová, Andrea Maturová,  Jindřich 
Polívka, Jakub Procházka. 
 

-   Účast: 67 dětí 

 

 Náklady celkem – 3.740,- Kč účtováno z dobrovolného vstupu 

 Dobrovolné vstupné – 1.520,- Kč 

 

 

 23. října 2011 – Setkání seniorů 

 

Druhé setkání seniorů jsme uskutečnili v Restauraci na Vošverku. Pro seniory bylo připraveno 
opět malé pohoštění formou kávy, čaje a chlebíčků. Seniory přivítal předseda OV pan Petr 
Kabát a vyzval je k diskuzi o životě v Sedlčánkách, ze které vzešlo několik připomínek. Jejich 
připomínky jsme dále předali na vedení města. 
Za osadní výbor tuto akci připravili: Lenka Kadlecová, Petr Kabát, Jaroslav Chour, Andrea 
Maturová, Jindřich Polívka 

 

-   Účast: 37 seniorů 

 

 Náklady celkem – 2.551,- Kč účtováno z dobrovolného vstupu 

 Dobrovolné vstupné – 1.100,- Kč 

 

 

 13. listopadu 2011 – Lampionový průvod 

 

Tradiční lampionový průvod vyšel do ulic Sedlčánek v 17.00 hodin v hojném počtu dětí a 
jejich rodičů. Bezpečnost průvodu byla zajištěna vpředu dospělými osobami v reflexních 
vestách a na konci průvodu za dohledu pracovníka Policie ČR. 
 
Za osadní výbor tuto akci připravili: Lenka Kadlecová, Petr Kabát, Andrea Maturová,  
 

       -   Účast: 71 dětí 
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 Náklady celkem – 259,- Kč – účtováno z dobrovolného vstupu 

 Dobrovolné vstupné – nebylo vybíráno 

 

 

 3. prosince 2011 – Mikulášská nadílka 

 

V tento den se konala Mikulášská nadílka. Pro děti byl připraven bohatý program, který 
zahájila svým vystoupením sportovního aerobiku slečna D.L.. 
Děti nejprve mohli rozvinout svůj tvůrčí talent malováním na sklo a vyrobit si vánoční svícen, 
který si pak odnesli domů. Následovala samozřejmě pekelná návštěva v čele s Mikulášem a 
Andělem, kteří rozdali všem hodným dětičkám nadílky. 
 

 
 
 

   -   Účast: 65 dětí 

 

 Náklady celkem – 4996,- Kč – dotace MÚ 

 Dobrovolné vstupné – 2050,-Kč 

 

      

 

V Čelákovicích  dne  6.12.2011 

 

 

 

 

 ........................................................................... 

 Petr Kabát – předseda OV 
 


