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ZÁPIS Č.6/2016  Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU ZÁLUŽÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

24.11.2016 

 
 
Přítomni:  Bartošová Jana, Forejtová Ludmila, Hruška Josef, Přívozník Roman 
 
Omluven:  Jaroslav Žižka  
 
Hosté: J. T. 
 
Omluveni:  
 
Program jednání: 

1) Přivítání účastníků 
2) Schválení programu 
3) Určení zapisovatele zápisu 
4) Diskuze 
5) Určení termínu dalšího jednání 

 
Jednání se uskutečnilo od 18,OO v kabinách Sokola Záluží 

 
 

1) Přivítání účastníků 

 předseda výboru přivítal účastníky a nastínil do současné doby učiněné kroky 
jménem OV Záluží 

 
2) Schválení programu 

 předseda vybídl členy k doplnění programu 

 žádný bod nebyl přidán 
 
Návrh usnesení: Výbor schvaluje program jednání na den 25 února 2016  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

3) Určení zapisovatele zápisu 

 předseda navrhl p. Bartošovou 
  
 Návrh usnesení: Výbor schvaluje p. Bartošovou 
 Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

 
4) Agenda 

 

1) Mikulášská nadílka 

2) Setkání žen  

3) Diskuze 

 

 

 

Z diskuse k jednotlivým bodům: 
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4/1 Mikulášská nadílka pro děti Záluží a Cihelny bude dne 10. prosince 2016 na hřišti 

v Záluží. Předseda zajistí sladkosti a ovoce do balíčků pro jednotlivé děti. Mikuláš, anděl a 

čert byl pozván předsedou a bude zajištěn ze strany hasičů Čelákovic. Počátek akce bude v 15 

hod. Jednotlivé děti budou Mikulášovi říkat básničky a po ukončení předávání jednotlivých 

dárků dětem bude diskotéka. Setkání členů OV pro přípravu prostor restaurace bude ve 14 

hod. 

 

Návrh Usnesení : OV bere na vědomí výše uvedené skutečnosti ohledně mikulášské nadílky. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

4/2    Pí. Bartošová navrhla, aby dne 20. prosince 2016 proběhlo od 17 hod. setkání žen 

v tamní restauraci. Občerstvení bude zajištěno ze strany OV. Ženy byly pí. Bartošovou 

osloveny, aby každá z nich v rámci možností připravila malé občerstvení jako v minulosti. 

Nejlepší připravené občerstvení bude oceněno. Na setkání žen bude pozván starosta případně 

místostarosta města Čelákovic, aby sdělil skutečnosti týkající se rozvoje města a naší obce. 

Následně bude čas na dotazy jednotlivých žen. Pozvánky vyhotoví předseda a roznesení bude 

zajištěno pí. Bartošovou a p. Přívozníkem. 

 

Návrh Usnesení : OV vzal na vědomí informaci ohledně připravované akce setkání žen.  

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

4/3   Předseda poukázal na již odsouhlasené vybudování chodníku v tamním parku, které 

nebylo v letošním roce realizováno. Vlastní realizaci bude řešit s vedením města. 

 
 

5) Určení termínu dalšího jednání výboru 
 

Termín dalšího jednání OV Záluží byl stanoven na leden 2017, kdy jeho přesný termín bude 

ještě upřesněn s ohledem na plánovanou realizaci rekonstrukce prostoru kabin a restaurace na 

hřišti v Záluží. 
 

 
 
 
 

Jednání Osadního výboru Záluží bylo ukončeno v 19:10 hodin. 
 
 
 
Vyhotovila: Bartošová Jana                                Předseda OV Záluží: Přívozník Roman 

 


