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ZPRÁVA  

O ČINNOSTI OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

za rok 2020 

  

Osadní výbor Sedlčánky (dále jen „osadní výbor“) v  roce 2020 pracoval ve složení: 

předseda: Petr Kabát 

členové: Vladimír Bodlák, Jaroslav Chour, Zlatka Chourová, Lucie Chrůmová, 

Alena Kabátová, Vlastimila Lennerová, Petr Matura, Aleš Nekola, Hana 

Salamánková, Martin Šeda, Václav Urban 

 

Na přelomu měsíců listopad a prosinec došlo v osadním výboru k personální změně 

ve funkci předsedy. Stávající předseda Petr Kabát požádal z osobních důvodů o uvolnění z této 

funkce a následně byla zastupitelstvem města do této funkce schválena pí Lucie Chrůmová. 

 

V průběhu roku 2020 předseda svolal jedno jednání osadního výboru. Podle 

schváleného „Plánu akcí organizovaných osadním výborem pro rok 2020“ byla uskutečněna 

pouze akce „Masopustní veselí“. Ostatní akce byly vzhledem ke vzniku pandemie Koronaviru 

a přijímání epidemiologických a hygienických opatření příslušnými orgány státní správy 

a samosprávy a pozastavení činnosti osadního výboru zrušeny. 

 

 

Akce uskutečněné osadním výborem podle ročního plánu: 

➢ Masopustní veselí 22. února 2020 od 10.00 hod.  

Osadní výbor připravil již šesté Masopustní veselí v Sedlčánkách. Na Mírovém 

náměstí se sešli nejen obyvatelé Sedlčánek a Císařské Kuchyně, ale i hosté z okolí 

v maskách i bez masek, přišel harmonikář a přijel koňský povoz. 

Po zahájení místostarosta II. města Čelákovice, Ing. Opa Miroslav, Ph.D., předal 

předsedovi osadního výboru Petru Kabátovi „Masopustní právo“. Průvod se za bujarého 

veselí a doprovodu harmonikáře a koňského povozu vydal do ulic Sedlčánek a Císařské 

Kuchyně, kde procházel ulicemi Ke Křížku, Na Hrázi, Na Plácku, Komenského, 

Na Vošverku, Matěje Koštíře, Josefa Klicpery, Františka Chvátliny, Čelákovská, 

Bezejmenná, U Dubu, Zábranská, Průběžná, Fučíkova a Smetanova. 

U otevřených vrátek svých domů vítali hospodáři i hospodyně účastníky průvodu 

s připraveným pohoštěním. Jako poděkování byli odměnění písničkou a tanečkem. 

Po ukončení průvodu se někteří účastníci sešli v restauraci Na Vošverku, kde pokračovala 

živá zábava. 

Na zabezpečení bezpečného průběhu akce se podíleli mimo členů osadního výboru 

i strážníci Městské policie Čelákovice. 

https://www.celakovice.cz/redakce/pop.php?lanG=cs&clanek=80691&slozka=74742&xsekce=79771&as4uOriginalDomain=www.celakovice.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&subject=2175316&akce=userdetajl&uid=136157
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Zúčastnilo se cca 200 účastníků, z toho cca 70 dětí a vrátka se otevřela 

u cca 40 domů.  

Za osadní výbor se zúčastnili Petr Kabát, Vladimír Bodlák, Jaroslav Chour, Zlatka 

Chourová, Lucie Chrůmová, Alena Kabátová, Vlastimila Lennerová, Aleš Nekola, Hana 

Salamánková, Václav Urban.  

      

 

➢ Rozsvícení vánočního stromu  

Členové osadního výboru před první adventní nedělí zabezpečili ve spolupráci 

s pracovníky Technických služeb města Čelákovic již deváté rozsvícení vánočního stromu 

na Mírovém náměstí. Vzhledem k epidemiologickým a hygienickým opatřením 

se rozsvícení konalo bez účasti návštěvníků. 

 

Mimo plán akcí osadního výboru, byly uskutečněny následující akce: 

➢     Podpora psího útulku v Lysé nad Labem 

V průběhu roku 2020 bylo pokračováno v tradiční podpoře pejsků umístěných 

v útulku v Lysé nad Labem. Nejen členové osadního výboru, ale i další spoluobčané 

přispěli nákupem konzerv, granulí a dalších pamlsků pro pejsky.  

Při třech návštěvách útulku uskutečněných ve dnech 20. ledna, 14. července 

a 15. prosince 2020 bylo pracovnicím psího útulku předáno celkem cca 125 kg masových 

konzerv, 165 kg granulí a mnoho menších balení dalších pamlsků. 

Po velkém překvapení nad množstvím darovaných věcí, pracovnice útulku 

poděkovaly přítomným za podporou pejsků umístěných v útulku.  

      
 20. 1. 2020   14. 7. 2020   15. 12. 2020 
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➢ Pomník na počest příslušníků Armády ČR a všech složek Integrovaného záchranného 

systému, kteří zahynuli při výkonu služby, v parku na Zájezdě 

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu byla členy osadního 

výboru položena květinové výzdoba.  

 

V době vánočních svátků byla rovněž zabezpečena květinová výzdoba a rozsvícení 

svíček. 

 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 19. ledna 2021 

 

Zpracoval:  Aleš Nekola       

 

Ověřila: Alena Kabátová    

         

Lucie Chrůmová  

     předsedkyně  


