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ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY 14.05.2014 

Přítomni: Kabát Petr, Maturová Andrea, Salamánková Hana, Chour Jaroslav 
Omluveni: Procházka Jakub 

Neomluveni: Mgr. Hodyc Jaroslav 

 
Hosté: Ing. Denisa Löffelmanová, Nekola Aleš 
 
Program jednání: 

1)       Přivítání účastníků 
2)       Schválení programu 
3)       Určení zapisovatele zápisu 
4)       Zhodnocení minulé akce Pálení čarodějnic 
5) Příprava akce Setkání se seniory 
6) Plánování Dětského dne 
7) Nový člen OV 
8) Diskuse 
9)      Určení termínu dalšího jednání 

 
 

Jednání se konalo od 20:00 v salónku Restaurace Na Vošverku 
 

 
1) Přivítání účastníků 

 

 přivítání členů  
  

2) Schválení programu 
 

  předseda vybídl členy k doplnění programu 

  žádný bod nebyl přidán 
 
Návrh usnesení: OV schvaluje program jednání na den 05.02.2014 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

3) Určení zapisovatele zápisu 
 

  předseda navrhl Hanu Salamánkovou 

  jako ověřovatele zápisu navrhl pana Jaroslava Choura 
  
 Návrh usnesení: OV schvaluje zapisovatelku jednání Hanu Salamánkovou a 
ověřovatele zápisu Jaroslava Choura 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

4) Zhodnocení minulé akce Pálení čarodějnic 
 

 Pálení čarodějnic se konalo 30. dubna 2014 od 16:00 hodin. Děti se v doprovodu 
rodičů sešli u sáňkovacího kopce, odkud se promenádou přesunuli k přívozu. U 
přívozu pro děti byly připraveny soutěže o drobné ceny. Pro každé z dětí bylo 
připraveno občerstvení v podobě buřta a limonády. Ještě před zapálením ohně byli 
vyhlášeni nejhezčí čarodějnice a čarodějové. Oheň byl zažehnut po 19. hodině za 
asistence hasičského sboru.  
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Pořádání této akce bylo nahlášeno na Městském úřadě Čelákovice a hasičskému 
sboru.  
Této akce se zúčastnilo 53 dětí ze Sedlčánek a Císařské kuchyně všech věkových 
kategorií.  

 
 

5) Příprava akce Setkání seniorů  
 

  Setkání seniorů se bude konat v restauraci Na Vošverku v neděli 25. května 2014 
od 14:00 hodin. Se seniory se budou řešit problémy, se kterými se potýkají v obci. 
Pro seniory bude připraveno občerstvení s hudebním doprovodem. Cílem této akce 
je informovat seniory o aktuálním dění v obci. 
 

 
6) Plánování Dětského dne 

 

 Dětský den se uskuteční v neděli 8. června 2014 od 14.00 hodin na louce u pomníku. 
Pro děti budou připraveny sportovní a dovedností soutěže.  
 

 Proběhlo rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy. Ti příští zasedání podají informace                      
o výsledcích.  

 

 Byl podán návrh na koupi Slack line pro pořádání venkovních akcí. Členové byli 
seznámeni o tom, co Slack line je a k čemu se používá.   
 
Návrh usnesení: OV schvaluje nákup Slack line dne 14.05.2014 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

 
7) Nový člen OV 

 

  Budoucí členka OV Ing. Denisa Löffelmannová garantuje, že si změní své trvalé 
bydliště, tak aby dle zákona mohla být členkou OV.  

                Návrh usnesení: OV schvaluje návrh budoucí členky OV dne 14.05.2014 
                Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 
 

8) Diskuse 
 

 Upozorňujeme, že do dnešního dne nebyla ze strany obce poskytnuta finanční 
podpora na činnost OV, kterou schválilo únorové zasedání zastupitelstva a bylo 
přislíbenou paní starostkou a to i přes osobní urgence předsedy OV pana Kabáta. Na 
dosud uskutečněných akcích (Maškarní bál, Čarodějnice) a na připravované akci 
setkání seniorů se finančně podílejí členové OV. Žádáme o nápravu.  

 
 

9) Určení termínu dalšího jednání  
 

Termín dalšího jednání je určen na středu 28.05.2014 ve 20:00 hodin v restauraci             
Na Vošverku. 

 
 
 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 22:30 hodin. 
 

Zapisovatel: Hana Salamánková Podpis:………………….. 

 

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Chour Podpis:………………….. 

 

Dne 14. května 2014, Čelákovice - Sedlčánky 
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PREZENČNÍ LISTINA 
ZÁPIS Č. 2 ZE DNE 14.05.2014 

 

 

 

Kabát Petr – předseda OV .................................................... 

 

Členové: 

 

Maturová Andrea .................................................... 

 

Salamánková Hana .................................................... 

 

Chour Jaroslav .................................................... 

 
 
 

 


