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ZPRÁVA  

O ČINNOSTI OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

za rok 2018 

  

 

Osadní výbor Sedlčánky (dále jen „osadní výbor“) v  roce 2018 pracoval ve složení: 

předseda: Petr Kabát; 

členové: Miroslav Berecký, František Fridrich, Jaroslav Chour, Lucie Chrůmová, 

Petr Kejmar, Lukáš Lebeda, Aleš Nekola a Denisa Vernerová.  

Od listopadu 2018 začal osadní výbor pracovat v novém složení: 

předseda: Petr Kabát; 

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

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

Hana Salamánková, Martin Šeda, Václav Urban. 

 

V průběhu roku 2018 předseda svolal 3 jednání osadního výboru a nesčíslně 

operativních porad související s přípravou plánovaných akcí. Podle schváleného „Plánu akcí 

organizovaných osadním výborem pro rok 2018“ bylo uskutečněno 9 plánovaných akcí, 

s nimiž souvisely organizační práce. Na základě vzniklých organizačních a finančních 

podmínek a nákladů byly 2 plánované akce zrušeny (Sousedské setkání u guláše 

a Sedlčánská pouť). Mimo plán akcí byly organizovány brigády k úpravě veřejných prostorů 

v obci a 3 návštěvy psího útulku v Lysé nad Labem. 

 

Na jednotlivých jednáních a operativních poradách osadního výboru byly členové 

pravidelně informováni předsedou o činnosti zastupitelstva města Čelákovic, byly 

projednávány otázky související s plánovanou činností osadního výboru, připomínky 

a podněty jednotlivých občanů k životu v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni. V případě 

možností osadního výboru byla přijata opatření k jejich odstranění. V opačném případě byly 

zapracovány do zápisů z jednotlivých jednání a předány k řešení odpovědných funkcionářům 

Městského úřadu Čelákovice.  

 

Na zajištění přípravy a průběhu jednotlivých akcí se, mimo členů osadního výboru, 

podíleli mnozí rodinní příslušníci a další dobrovolníci z řad obyvatel Sedlčánek a Císařské 

Kuchyně. Ti si ve svém volném čase našli několik hodin, kterými přispěli ke zdárnému 

průběhu akcí. Nejednalo se jen o zajištění přípravy akcí, pořadatelskou službu, zdravotnické 

zabezpečení, ale i zajištění občerstvení a kulturní vystoupení. Při přípravě prostorů konání 

jednotlivých akcí se nemalou mírou podíleli pracovníci Technických služeb města Čelákovic 

a při zajišťování bezpečnosti návštěvníků strážníci Městské policie Čelákovice a členové 
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Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. Na akcích se dále podílela řada sponzorů, 

kteří poskytli občerstvení, drobné dárky nebo upomínkové předměty pro děti, dospělé 

i účinkující.  

 

Uskutečněné plánované akce: 

 Masopustní veselí 10. února 2018 od 10.00 hod.  

Osadní výbor připravil již čtvrté 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 a přijel koňský povoz. 

Po zahájení starosta města Čelákovice Ing. Josef Pátek, předal Petru Kabátovi   

„Masopustní právo“. Průvod se za bujarého veselí a doprovodu harmonikáře 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, 

Smetanova zpět na Mírové náměstí. 

U otevřených vrátek svých domů vítali hospodáři i hospodyně účastníky průvodu 

s připraveným pohoštěním. Jako poděkování byli odměnění zahranou 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. 

Zúčastnilo se cca 100 účastníků, z toho cca 60 masek a vrátka se otevřela 

u cca 40 domů.  

Za osadní výbor se zúčastnili Petr Kabát, Miroslav Berecký, František Fridrich, 

Jaroslav Chour, Lucie Chrůmová, Petr Kejmar, Lukáš Lebeda, Aleš Nekola a Denisa 

Vernerová. 

     

    

http://www.celakovice.cz/redakce/pop.php?lanG=cs&clanek=80687&slozka=80687&as4uOriginalDomain=www.celakovice.cz&subject=2175316&akce=userdetajl&uid=36457
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 Řehtání a pomlázka 29. března až 2. dubna 2018  

Dlouholetá tradice velikonočních zvyků zůstala zachována. Na Zelený čtvrtek, 

Velký pátek a Bílou sobotu ulicemi Sedlčánek a Císařské Kuchyně procházely děti 

s řehtačkami, oznamující příchod velikonočních svátků. 

Na Velikonoční pondělí do ulic Sedlčánek a Císařské Kuchyně na koledu 

s pomlázkami vyrazili nejen chlapci a chlapi všeho věku. 

     

 

 Pálení čarodějnic 30. dubna 2018 od 16.00 hod.  

U přívozu se dle dlouholeté tradice u připravené hranice sešli čarodějnice 

a čarodějové všeho věku. Pro děti byly připraveny vuřty na opékání na malém ohni, 

nápoje, soutěže s čarodějnickou tematikou a pěna. Před zapálením ohně probíhalo 

vyhlášení nejhezčí čarodějnice a čaroděje. Jako každý rok na zapálení ohně a průběh akce 

dohlíželi členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. Pro přítomné byl 

připraven stánek s bohatým občerstvením. 

Zúčastnilo se cca 400 účastníků, z toho cca 150 masek.  

Za osadní výbor se zúčastnili Petr Kabát, František Fridrich, Jaroslav Chour, Lucie 

Chrůmová, Petr Kejmar, Lukáš Lebeda a Aleš Nekola. 
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 14.00 hod.  

Setkání seniorů 13. května 2018 od V restauraci Na Vošverku se uskutečnilo 

tradiční jarní setkání seniorů, kteří mezi sebou podiskutovali, zavzpomínali a shlédli 

prezentace fotomateriálů z archivu osadního výboru. Setkání se zúčastnila tisková mluvčí 

PČR Praha venkov – Východ, Mgr. Eva Hašlová, která seznámila přítomné s přednáškou 

na téma „Bezpečí pro seniory“.  

Příjemná nálada byla podpořena poskytnutým drobným občerstvením, hrou 

na harmoniku a zpěvem. Členové osadního výboru přítomným seniorům předali drobné 

dárky. 

Zúčastnilo se cca 35 seniorů.  

Za osadní výbor se zúčastnili Petr Kabát, František Fridrich, Jaroslav Chour, Lucie 

Chrůmová, Petr Kejmar, Lukáš Lebeda, Aleš Nekola a Denisa Vernerová. Kromě členů 

osadního výboru se na přípravě a zabezpečení průběhu akce podílely manželky členů 

osadního výboru. 

   

 

 Vzpomínka na prázdniny 1. září 2018 od 10.00 hod.  

V parku na Zájezdě se již potřetí sešli děti a dospělí, nejen ze Sedlčánek a Císařské 

Kuchyně, ale i z blízkého a dalekého okolí.  

Akci zahajovali starosta města Čelákovice Ing. Josef Pátek a Petr Kabát. 

Za Armádu České republiky se na akci zúčastnili příslušníci 4. brigády rychlého 

nasazení a 24. základny dopravního letectva, kteří zabezpečili předvedení vrtulníku       

W-3A Sokol, kolového obrněného transportéru Pandur II 8x8, bojového vozidla Land 

Rover Defender 130 Kajman a další používané výstroje a výzbroje. Příslušníci AČR 

předvedli seskoky padákem a transport osoby v podvěsu pod vrtulníkem. 

Za Policii České republiky, se na akci zúčastnili příslušníci, kteří představili 

problematiku Oddělení služební hipologie (jízdní policie) KŘP hl. m. Praha, 

Pyrotechnické služby – policie, Oddělení služební kynologie, Poříčního oddělení Labe, 

Odboru služby dopravní policie – oddělení silničního dohledu a Odboru cizinecké 
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policie, oddělení dokladů a specializovaných činností KŘP Středočeského kraje, Technik 

SKPV a Prvosledová hlídka Územního odboru Praha venkov – Východ. Dále příslušníci, 

OOP Mšeno se služební čtyřkolkou z Územního odboru Mělník a OOP Příbram, kteří 

předvedli služební dron. Účast uvedených složek Policie ČR zajistila tisková mluvčí PČR 

Praha venkov – Východ, která se akce osobně zúčastnila. 

Další ukázky používané techniky zabezpečili pracovníci Zdravotnického zařízení 

Ministerstva vnitra a strážníci Městské policie Čelákovice. Členové Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Čelákovice zabezpečili i ukázku „požárního útoku“, kterou provedli 

mladí hasiči (děti). Pro všechny přítomné bylo zabezpečeno občerstvení. 

Na zabezpečení průběhu akce se podíleli mimo členů osadního výboru i strážníci 

Městské policie Čelákovice a další dobrovolní pořadatelé. 

Přes nepřející deštivé počasí, se zúčastnilo cca 1150 účastníků z blízkého 

i vzdáleného okolí a cca 150 účinkujících a osob zabezpečujících občerstvení, 

pořadatelskou službu a další organizační věci.  

Za osadní výbor se zúčastnili Petr Kabát, Miroslav Berecký, Jaroslav Chour, 

Petr Kejmar, Lukáš Lebeda a Aleš Nekola. 
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 Setkání seniorů 14. října 2018 od 14.00 hod. V restauraci Na Vošverku se tentokrát na 

akci sešli senioři ve větším počtu než obvykle.  

V průběhu akce proběhla videoprojekce, připomínající akce pořádané osadním 

výborem v uplynulém období a historii Sedlčánek, Císařské kuchyně a Čelákovic. Pro 

zlepšení nálady k poslechu hrála harmonika a bylo poskytnuto drobné občerstvení. 

Členové osadního výboru přítomným seniorům předali dárkové balíčky a vybraným 

seniorkám nejstarší kategorie květiny. 

Zúčastnilo se cca 60 seniorů.  

Za osadní výbor se zúčastnili Petr Kabát, Jaroslav Chour, Lucie Chrůmová, 

Aleš Nekola. Dále se na přípravě a průběhu akce podílely manželky členů osadního 

výboru. 

    

 

 Lampionový průvod 17. listopadu 2018 od 17.00 hod.  

U pomníku, v parku na Zájezdě, se po setmění již po šesté sešli nejen rodiče 

s dětmi, nesoucími lampiony všeho druhu. Průvod se vydal do obce po cestě osvětlené 

svíčkami, kde pokračoval ulicemi Komenského, Na Vošverku, Matěje Koštíře, Josefa 

Klicpery, Na Paloučku, Zábranská, Průběžná, Fučíkova, Smetanova na Mírové náměstí.  

Zúčastnilo se cca 150 účastníků, z toho cca 70 dětí.  

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

Chrůmová, Alena Kabátová, Vlastimila Lennerová, Aleš Nekola a Hana Salamánková. 
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 Rozsvícení vánočního stromu 30. listopadu 2018 od 17.00 hod.  

Již po sedmé se sešli obyvatelé Sedlčánek, Císařské Kuchyně a hosté z okolí 

na Mírovém náměstí při příležitosti zahájení adventního období. Někteří z místních 

občanů nabídli na stáncích přítomným své výrobky s vánoční tematikou.  

Po přivítání přítomných starostou města Čelákovice Ing. Josefem Pátkem a Petrem 

Kabátem, byl p. Jiřím Švandou slavnostně rozsvícen Sedlčánský vánoční strom. Kulturní 

program svým vystoupením zajistil dětský pěvecký sbor „Sedlčánci“ pod vedením 

pí Lucie Chrůmové. Na tvorbě choreografie, zkouškách a samotném vystoupení 

se aktivně podílely i pí Romana Liscová, Libuše Svobodová a Hana Salamánková. Na 

závěr slavnostního adventního večera, byly všechny přítomné děti odměněny dárkovými 

taškami. Pro všechny přítomné bylo zajištěno občerstvení. 

Zúčastnilo se cca 550 účastníků, z toho cca 140 dětí a 50 dětí ze sboru Sedlčánci.  

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

Zlatka Chourová, Lucie Chrůmová, Alena Kabátová, Vlastimila Lennerová, Petr Matura, 

Aleš Nekola, Hana Salamánková, Martin Šeda a Václav Urban. Nemalou měrou 

se na přípravě akce podíleli i další spoluobčané ze Sedlčánek. 

Sbor „Sedlčánci“ dále vystoupil se svým programem na náměstí 5. května 

v Čelákovicích, dne 1. prosince 2018.  

   

 

 Zpívání u Kapličky 24. prosince 2018 od 14.00 hod.  

U Kaple sv. Jana Křtitele se již po páté sešli obyvatelé Sedlčánek, Císařské 

Kuchyně a hosté z  okolí, aby rozsvítili svíčku, jako vzpomínku na ty, kteří tu v tento 

sváteční den mezi námi již nejsou. Po přivítání přítomných Petrem Kabátem, členky 

skupiny „NANOVO“ a část dětského pěveckého sboru „Sedlčánci“ zazpívaly písníčky 

s vánočními koledami. V chladném a větrném dnu přítomní dospělí návštěvníci přivítali 

nabídku připraveného svařeného vína pro zahřátí a pro děti bylo připraveno sladké 

překvapení. 

Věříme, že celková atmosféra akce velkou měrou přispěla k načerpání vánoční 

atmosféry. Přítomní si vzájemně popřáli příjemné prožití svátků a rozešli se do svých 

domovů k přípravě sváteční večeře. 

Zúčastnilo se cca 350 účastníků. 

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

Chourová, Lucie  Chrůmová, Alena Kabátová, Vlastimila Lennerová, Petr Matura, Aleš 

Nekola, Hana Salamánková, Martin Šeda a Václav Urban. 

http://www.celakovice.cz/redakce/pop.php?lanG=cs&clanek=80687&slozka=80687&as4uOriginalDomain=www.celakovice.cz&subject=2175316&akce=userdetajl&uid=36457
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Mimo plán byly uskutečněny tyto akce 

 Brigády v parku na Zájezdě 

V průběhu celého roku bylo zorganizováno několik brigád k úklidu, úpravě porostů 

a terénních úprav prostoru v parku na Zájezdě. Při těchto akcích byly prořezána nebo 

odstraněny suché stromy, keře, případně pařezy a zároveň bylo zabezpečeno navezení 

zeminy k vyrovnání prostoru parku. 

Na těchto brigádách se mimo členů osadního výboru spolupracovali pracovníci 

Technických služeb města Čelákovic. 

     

 Podpora psího útulku v Lysé nad Labem 

Na jednom ze zasedání osadního výboru v roce 2017 navrhly pí. Vlasta Žebráková, 

Alena Kabátová a Zlatka Chourová, abychom pomohli psům umístěným v útulku v Lysé 

nad Labem. Při akcích pořádaných osadním výborem byli osloveni i spoluobčané, kteří 

mají rádi domácí mazlíčky, aby se přidali k této akci. Tímto vznikla krásná tradice 

podpory pejsků v útulku. 

V průběhu roku 2018 nejen členové osadního výboru, ale i další spoluobčané 

přispěli nákupem konzerv, granulí a dalších pamlsků pro pejsky. Někteří spoluobčané, 

byli ochotni darovat nepotřebné deky, hračky a další pomůcky pro pejsky. 

Veškeré krmení a darované věci byly předány pracovnicím psího útulku v Lysé nad 

Labem při třech návštěvách útulku uskutečněných ve dnech 23. května, 19. září 

a 20. prosince 2018. Jednalo se celkem o cca 180 kg masových konzerv, 20 ks pytlů 

granulí o různém obsahu, dalších pamlsků, hraček a nespočet dek. 
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Po velkém překvapení nad množstvím darovaných věcí, pracovnice útulku 

poděkovaly přítomným a všem spoluobčanům ochotným pomoci s podporou pejsků 

umístěných v útulku.  

   
23. května   19. září    20. prosince  

 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 23. ledna 2019 

 

Zpracoval:  Aleš Nekola          

Petr Kabát 

předseda 


