
Komise „REDAKČNÍ RADA
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

Zapsala: Vitáčková Dagmar Strana 1 (celkem 5)

ZÁPIS Č. 1/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

16. 1. 2014

Přítomni: Ing. Vladimír Pavlovič – předseda, Martin Reimont, Pavel Šíma, Ing. Václav Špaček
Ing. arch. Ivan Vaňousek
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: Eva Zahrádková

Omluveni: Eva Zahrádková

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

Zápis č. 1/2014, v pořadí 39 ve vol. období 2010-2014.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 16. 1. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v počtu 5 členů bylo předsedou zahájeno v 17.00 hod.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise přivítal účastníky. Pí Vitáčková informovala o rezignaci na členství v redakční radě 
PhDr. Zdeňky Tiché, kterou dne 16. 12. 2013 vzala Rada města na vědomí. Rada města zatím 
nejmenovala nového člena RR, a tak je nyní RR šestičlenná. Následně přistoupil předseda k
programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 rekapitulace vydaného čísla 1-2014;
 projednání aktuálního čísla 2-2014;
 výhled pro číslo 3-2014;
 různé – čerpání, témata roku 2014;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 16. 1. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 1-2014

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.2 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 2-2014

RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 16. 1. 2014 (na ftp byly uloženy ve středu 15. 1. a 
průběžně i ve čtvrtek 16. 1.).
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a) Diskutovány byly příspěvky:
 zastupitele Mgr. Marka Skalického „Bylo nutné takové zvýšení ceny vodného a 

stočného pro rok 2014?“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 3-2014 spolu s reakcí současného vedení města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zastupitele Ing. Josefa Pátka „Jak dál s čelákovickým školstvím?“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 3-2014 spolu s reakcí současného vedení města. V případě, 
že nebude zájem reagovat, zveřejnit již v č. 2-2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

O usnesení bude informovat starostku pí Vitáčková. Dle sdělení starostky má vedení města zájem 
reagovat. Tj. text není zařazen do č. 2-2014.

 Rady města „Volám stále…“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 3-2014 spolu s reakcí protistrany.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 R. N. „Pár slov o demokracii aneb Klicperovo temno zpět“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 3-2014 spolu s reakcemi. Text bude k zajištění jedné 
společné reakce předán vedení města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zastupitele Jaroslava Špačka „Několik poznámek k výstavám plánovaným v Muzeu 
v roce 2014“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění pouze prvního odstavce textu, a to jako 
reakci na článek „K výročím Josefa Volmana v roce 2013“ ředitele Muzea Davida Eisnera, 
publikovaný v minulém čísle 1-2014. Zveřejněn bude pod názvem "K odložené výstavě k výročí 
Josefa Volmana". Celý text postupuje RR zřizovateli.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

O usnesení autora informoval dle dohody RR Ing. Václav Špaček. Autor však odmítl zveřejnění jen 
části textu. O tomto byl informován předseda RR.

Předseda Ing. Vladimír Pavlovič oslovil po zasedání RR členy redakční rady, kteří byli přítomni jednání 
(tj. 5) a navrhl nové hlasování o novém návrhu usnesení.

Návrh usnesení: Redakční rada po svém zasedání dodatečně přehodnotila své původní 
usnesení k příspěvku pana Jaroslava Špačka a rozhodla jej uveřejnit celý bez zásahů v čísle 2-
2014.
Odůvodnění rozhodnutí – příspěvek funguje jako celek a rozdělením by pozbyl smyslu. Dále 
zařazení již do vydání 2-2014 má svou důležitost vzhledem k tomu, že se týká problematiky 
výstav MM a je v podstatě námětem odborníka k využití pro ev. aktualizaci plánu výstav MM 
jeho zřizovatelem na rok 2014 ještě s určitou časovou rezervou.
Hlasování: pro 3, proti 2, zdržel se 0. Návrh nebyl schválen.

 zastupitelů Josefa Pátka a Petra Studničky „Zastupitelé odmítli převzít patronaci 
nad hrobem Josefa Volmana“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.
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Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 2-2014 po schválení provedené redakční úpravy textu.
Před hlasováním se Ing. Václav Špaček vyloučil z hlasování.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

O usnesení bude informovat autory pí Vitáčková. Ti zaslali schválení redakční úpravy a text je zařazen 
do č. 2-2014.

 zastupitelů Petra Studničky a Miloše Sekyry „Nejen dotace sportovcům, ale i 
občanským sdružením vzrostou na dvojnásobek“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 2-2014 po schválení provedené redakční úpravy textu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

O usnesení bude informovat autory pí Vitáčková. Ti zaslali schválení redakční úpravy a text je zařazen 
do č. 2-2014.

 zastupitele Petra Studničky „Na preventivní vyšetření budou během šesti měsíců 
pozvány téměř dva miliony klientů zdravotních pojišťoven“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Příspěvek je všeobecně-informativní a bezprostředně nesouvisí s aktuálním 
děním ve městě a proto není RR určen ke zveřejnění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 R. M. „Záměr nebo náhoda mlčet k problémům čistoty města“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 2-2014 po schválení provedené redakční úpravy textu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

O usnesení bude informovat autora pí Vitáčková. Ten zaslal schválení redakční úpravy a text je 
zařazen do č. 2-2014.

 zastupitele Miroslava Igla „Internetové stránky přihlášeny do soutěže“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 2-2014 po zaslání autorem provedených úprav textu –
upravit dle aktuálního publikovaného stavu webových stránek města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

O usnesení bude informovat autora pí Vitáčková. Ten zaslal ve smyslu usnesení upravený text, který 
je zařazen do č. 2-2014.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- text zaslaný Evropskou kontaktní skupinou: „Nabídka vzdělávání pro cizince z Čelákovic a okolí 
zdarma!“ – důvod: kurzy z dotačního programu probíhají v Praze, ne na území města Čelákovice; RR 
postoupí informaci o kurzech odboru sociálních věci a zdravotnictví;

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedeného textu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: atletika – Spartak Čelákovice a MDDM 
Čelákovice, MAS Střední Polabí pomůže rozvoji regionu, Příklad nevšední vstřícnosti, 
Svatoštěpánské setkání rodin, Slzy za odvahu – s ohledem na datum konaní;

d) TÉMA čísla: Sochař Matyáš Bernard Braun
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.
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e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – předseda RR;
 úvodník – starostka;
 informace – poplatky psi – OFaP;
 zprávy z radnice – informace o záměrech města na pronájem obecních bytů – OH;
 zprávy z radnice – o čem jednali…RM – Vit;
 informace MěPO + střípky;
 zprávy z radnice – vítání občánků 25. 1. – matrika;
 informace – co nového ve městě – Vit;
 kultura, volný čas – MDDM;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: pondělí 20. 1. 2014
Korektury I (Nosek) středa 22. – pátek 24. 1. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) pátek 24. – úterý 28. 1. 2014
pdf čísla na ftp: středa 22. a pátek 24. 1. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: úterý 28. 1. 2014 dopoledne
Vydání: pátek 31. 1. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

3.3 VÝHLED PRO ČÍSLO 3-2014

a) TÉMA: Rok 1939
Obsah tématu garantuje Ivan Vaňousek.

b) Součástí ZMČ č. 3-2014 dále bude:
- vítání občánků 22. 2. – matrika;

3.4 RŮZNÉ

a) ČERPÁNÍ

V roce 2013 nebyl přečerpán rozpočet. Pro rok 2014 je celková částka k čerpání 601 000 Kč.

rozpočet 2014 č. 1/2014 stav k 22. 1. 2014

5169 - tisk 500 000,00 Kč 5169 - tisk 37 720,00 Kč

5169 - materiál 1 000,00 Kč 5169 - materiál 0,00 Kč

5169 - ostatní* 10 000,00 Kč 5169 - ostatní* 0,00 Kč

5161 - roznos 90 000,00 Kč 5161 - roznos 6 050,00 Kč

celkem 601 000,00 Kč celkem 43 770,00 Kč 

rozpočet 601 000,00 Kč rozpočet 601 000,00 Kč 

zbývá k čerpání 601 000,00 Kč čerpání 557 230,00 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

b) Témata roku 2014
Na základě jednání starostky města ve věci připomenutí a slavnostních aktů ve městě k výročím E. P.
a F. P., je navrženo starostkou věnovat každé této osobnosti samostatný prostor v ZMČ, a to vždy 
v aktuálním měsíci výročí. Je i přislíbeno, že potomci dodají příspěvky ve formě své vzpomínky na 
otce včetně obrazových materiálů.
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RR tento návrh podporuje a v dubnovém čísle tedy bude vyčleněn prostor celé stránky ZMČ, pro 
vzpomínku na F. P., přičemž téma zůstane nezměněno: „Velikonoce“. Garant tohoto tématu není 
zatím stanoven.
Téma pro číslo květnové se změní z E. a F. P. jen na „E. P.“ – garant zůstane zachován, a to MM (ve 
spolupráci s MK a synem M. P.).

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 18. 2. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo dle žádostí
členů (omluvy z časových důvodů) ukončeno v 19.30 hodin.

Po odchodu pp. Reimonta, Šímy a Špačka navrhl p. Vaňousek náplně pro další dvě témata.
Pro č. 7-2014 „1. světová válka“ s tím, že bude jeho garantem. Další „stromy“, k jehož garantování 
osloví p. Petříka. Přiřazen mu byl předběžně měsíc srpen.
P. Petřík toto přijal, ale je nutné mu oznámit, dle dohody na příští RR, pro které číslo texty zpracovat.

Dále byla diskutována otázka zadání ilustrací pro velikonoční číslo ZMČ 4-2014. Uzávěrka tohoto čísla 
je 15. 3. 2014, a to je potřeba mít již kresby k dispozici. Do konce ledna tedy na pokyn předsedy pí 
Vitáčková osloví pí N., která ilustrovala prosincové číslo, s dotazem, zda má zájem a časový prostor 
zakázku zhotovit. Zprávu o tomto pošle pí Vitáčková všem členům na e-mail.
V případě že pí N. příslib neposkytne, je nutné oslovit začátkem února jiného výtvarníka. Dalším 
z adresáře redakce je pí T. (pracuje v ZUŠ a pro MDDM), která zatím celé číslo neilustrovala. Podílela 
se z části na jednom vánočním čísle.
Popř. jiného výtvarníka, na kterého by členové RR dodali do konce ledna pí Vitáčkové kontakt a 
reference.

Zapsala dne 22. 1. 2014: Dagmar Vitáčková,
tajemník komise

Schválil dne 27. 1. 2014: Ing. Vladimír Pavlovič,
předseda redakční rady ZMČ
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