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ZÁPIS Č. 1

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, CESTOVNÍ RUCH

A OSTATNÍ SPOLKOVÉ AKTIVITY 16. 1. 2014

Přítomni: Burda Michal, Hodyc Jaroslav Mgr., Husáriková Soňa, Polnický Petr,
                   Tomáš Staněk Mgr., Jaroslav Špaček  
                Jana Pezlová- tajemnice komise

Hosté:       Miroslav Iglo, Vladimír Duník, Mgr. T. P., 18:15 J. K.

Omluveni: Pospíchalová Marie Ing. – odstoupila z komise

Program jednání:

1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení jednacího řádu komise
4) Určení zapisovatele zápisu
5) Adresář kontaktů
6) Atributy Čestného občanství
7) Má vlast
8) Internetové stránky města
9) Různé
10) Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 18:10 v zasedací místnosti Radnice I, MěÚ v Čelákovicích

Před jednáním komise byl její tajemnicí předseda komise p. Špaček upozorněn, že hosté 
nemohou být přítomni na celém jednání komise. P. Špaček kontaktoval p. místostarostu, který 
mu odsouhlasil, že hosté mohou být přítomni celému jednání. Tajemnice komise sdělila, že 
podle právničky Mgr. K. by se jednalo o protizákonné jednání. Byl předložen zákon o obcích, 
kde tvrzení paní právničky nebylo dohledáno. 
P. Špaček dal hlasovat pro přítomnost hostů na jednání komise. Komise byla pro 6 hlasy pro 
přítomnost členů na jednání komise, kromě hlasování.
Během hlasování k jednotlivým bodům hosté přítomni v zasedací místnosti nebyli.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky a omluvil se za vzniklé problémy
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2) Schválení programu
 předseda vybídl členy k doplnění programu
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 16. 1. 2014
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

2) Schválení jednacího řádu komise
 je předložen jednací řád, který je unifikovaný pro všechny komise RM

Návrh usnesení: Komise schvaluje jednací řád.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato

3) Určení zapisovatele zápisu
 předseda navrhl tajemnici pí Pezlovou

Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele/ku jednání Pezlová
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4) Adresář kontaktů
 z důvodů potřeby kompletních kontaktních údajů je předkládána tabulka 

s kontakty, která bude přílohou zápisu

6) Atributy Čestného občanství
p. Špaček seznámil přítomné s uloženým úkolem od RM a se svým stanoviskem, které bylo 
předloženo radě města 22. 12. 2013 – nesouhlasí s použitím pečetě P. Ježdíka
pí Husáriková, pokud není komu dát medaile, nebude komu dát ani listinu
p. Špaček – většinou se bude čestné občanství udělovat nežijícím osobám
p. Staněk – jedná se o použití stejného atributu pro dvě různé ceny
p. Burda- obecně upřednostňuje formální výtvarnou kontinuitu. Avšak vzhledem 
k rozdílným hlediskům při udělování Výroční ceny města Čelákovic na jedné straně a 
institutu Čestného občanství na straně druhé je otázkou, zda vůbec má být čestné občanství 
doprovázeno udělením medaile? Až v dalším plánu, má-li to být medaile se stejným 
motivem jako výroční cena? Bylo by dobré zabývat se nejenom aversem, ale i reversem 
případné medaile. Navzdory tomu, že již zhotovená raznice by ušetřila další náklady, 
přiklání se k jejímu využití při jiných, pro město vhodnějších příležitostech 
p. Špaček – žádá o názor pí P.
pí P. – aby se neopakovala situace s pí G., aby měla dvě stejné medaile, nedomnívá se, že by 
se medaile měla používat jako jiný druh ceny – jinak by došlo k znehodnocení této ceny, je 
to jedinečná záležitost
p. Burda – prozatím byly vyrobeny pouze tři výroční ceny, takže v budoucnu by se dala 
medaile použit 
pí Husáriková – jaká je pravděpodobnost, že některý z občanů dostane dvě stejné ceny
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p. Špaček – v žádném městě nedávají listinu a medaili, převážně se bude cena udělovat 
posmrtně, a bude zapsán do knihy měšťanů a občanů, - na různých aukcích se pak 
obchoduje s takovýmito předměty, což považuje za nevhodné a určité zneuctění
p. Burda – každé z ocenění by mělo být - podle jeho názoru - poněkud jiné. Jedná se o dvě 
různé ceny, proto by měly mít různé ztvárnění
p. Polnický – nemá problém s tím, aby byla stejná mince, jako je pečeť Ježdíka, pokud s tím 
někdo obchoduje, je to smutné, ale je to na každém jednotlivci
pí P. – záleží, jak má být pojata tato záležitost, každá cena je jedinečná
p. Burda – zda to bude medaile nebo něco jiného
p. Duník – dala by se raznice použít jako pečetidlo?
p. Burda – samozřejmě
p. Duník – pak by bylo dobré udělat listinu a na ní pečeť
p. Hodyc – vhodnější je použití pečetidla se znakem města
p. Špaček – mohlo by se zhotovit nové pečetidlo podle historické pečeti se znakem města. 
Nelze používat původní historické, ty jsou uloženy v archivech. Také existují od Bř. Š.
zhotovené návrhy pečetí před polovinou minulého století (pro město, muzeum, Děkanský 
úřad a Okrašlovací spolek)
p. Polnický  - kolik stojí vyražení mince
p. Burda – halíře
p. Staněk – není vhodné používat stejnou věc na různé ceny, protože budou občanství 
získávat hlavně posmrtně, pak by cena byla zbytečná, a bylo by lepší listinu s rychtářskou 
pečetí

v 19:00 odešla pí P.

p. Hodyc nesouhlasí, aby se medaile pro VCM používala i při jiných příležitostech
p. Polnický – souhlasí s rozhodnutím Rady města
p. Špaček upozornil, že RM usnesení odložila a uložila komisi připravit doporučení ve věci 
návrhů na atributy udělení čestného občanství

Návrh usnesení: Komise navrhuje jako atribut čestného občanství listinu 
opatřenou pečetí se symboly města (znakem)

Hlasování: pro 4, proti 1(Polnický , zdržel se 1(Husáriková)

Usnesení bylo přjato

Návrh usnesení: Komise nedoporučuje použít raznici otisku pečetidla Primase 
Ježdíka v souvislosti s udělením čestného občanství

Hlasování: pro 4, proti 1 (Polnický), zdržel se 1(Husáriková)

Usnesení bylo přijato

7) Má vlast
p. Špaček – jedná se o putovní výstavu, kam bychom se měli přihlásit, 
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p. Iglo seznámil všechny přítomné s putovní výstavou Má vlast. Má celostátní působnost, má 
již 6. ročník. Akce začíná každý rok v květnu vždy pod patronátem jednoho z krajů. Jedná se 
o výstavu proměn měst a obcí v posledním období. Mohou se přihlásit města, jednotlivci. Pod 
Středočeským krajem se může město prezentovat zdarma, od května výstava putuje po celé 
republice. Měli bychom se domluvit, s čím se přihlásíme. Jednou z největších proměn prošlo 
nádraží. V roce 2008 byla ve špatném stavu – hledá se fotografie (p. Špaček ji má), dále 
prošlo změnou náměstí. Dále by to z Čelákovic mohla být kaplička v Záluží a křížek u 
nádraží. 
p. Špaček – srovnávací materiál máme, může se také jednat i o soukromou proměnu
p. Iglo – jednotlivci se musí přihlásit sami
p. Husáriková – dostavba Kamenky
p. Iglo – jedná se hlavně o to co je v současné době po rekonstrukci, abychom nalákali turisty
p. Špaček – z velkých akcí nádraží a náměstí, křížek u nádraží nebo kaplička v Záluží
p. Iglo – pokud vybereme dobré fotografie, bude náklad pouze 5 tis. Kč a budou o nás vědět 
v různých koutech republiky

Návrh usnesení: Komise doporučuje Radě města přihlásit se do národní putovní 
výstavy Má vlast s fotografiemi např. nádraží a kapličky v Záluží, křížek u nádraží 
a náměstí

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

8) Internetové stránky města
p. Iglo – budeme se přihlašovat do Zlatého erbu, bude se o tom jednat na RM, na stránkách 
města bude baner na hlasování veřejnosti. Cena veřejnosti je poměr přijatých hlasů k počtu 
obyvatel, proto máme šanci uspět. Je potřeba to propagovat. Pokud budete mít fotografie 
z akcí, zašlete je, aby mohly být umístěny na webové stránky. P. Špaček zašle snímky z
historických map a byla by vhodná galerie starostů, purkmistrů a rychtářů.

        
9) Různé
p. Polnický – žádá o doplnění komise o pí K.
p. Špaček – do dalšího jednání Rady města jdou návrhy na další členy komise
p. Duník – je pokročilé datum, mělo by se jednat již o dotacích
p. Duník – na začátku roku představil na radnici kalendář města Lysá nad Labem, měli 
bychom se pokusit o něco podobného

p. Špaček – z 80% je připraven další díl Kroniky Sedlčánky II., kde by 1. část tvořila Kronika 
obce Sedlčánek 2 a druhou část Kronika školy v Sedlčánkách (od r. 1909 – až do jejího 
zániku). Ještě potřebuji doplnit obrazové přílohy a popisy k nim, a provést odbornou 
lektorkou práci od pí prof. K., kterou prováděla s manželem i v minulých dílech. Jednalo by 
se o pokračování edice Fontes muzea, jde o edici, ve které byly vydány i předešlé svazky. V 
roce 2003 byl v muzeu založen fond pro neperiodické publikace a knihy, na kterém by 
finanční prostředky měly být, který byl naplňován z arch. výzkumů, z darů občanů, organizací
a z prodeje publikací. Bylo by dobré pokračovat ve vydávání kronik. Je částečně připravena 
obrazová část pro další III. díl Kroniky Čelákovic. Kroniku máme do roku 1947, další díl je 
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ztracen, díl Čelákovice III. bude pouze obrazový a bude obsahovat fotografie a dokumenty, 
které se do dvou prvních dílů nevešly. 
p. Staněk – kdo vám zadal tuto činnost
p. Špaček – je to moje aktivita, za mého působení ve funkci ředitele byla řada Fontes muzea 
založena pro publikování historických pramenů a odborných – vědeckých prací. Aby se 
dostala historie města k občanům, bylo přistoupeno k vydávání Kronik. Původní kroniky jsou 
uloženy v archivech.
p. Polnický – kdo ještě kroniku nemá, může se přihlásit

10) Určení termínu dalšího jednání komise
 předseda navrhuje termín jednání 12. února 2014 od 17:00 hod.

Jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity bylo ukončeno v 
19:50 hodin.

Zapsala: Jana Pezlová, tajemnice komise                                                                      

Schválil: Jaroslav Špaček, předseda komise
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