ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobèané,
dostává se vám do rukou poslední vydání letošního zpravodaje,
které jak doufáme, ve vás navodí pohodu a klid pøi prožívání vánoèních svátkù. Dozvíte se spoustu zajímavostí o adventu a vánoèním
èase ale i o Novém roce, Tøech králích a masopustu.
Máme za sebou jubilejní páté rozsvícení vánoèního stromu,
které bylo letos ozvláštnìno køtem naší první knihy – Øeèany nad
Labem a Labìtín, kdysi a dnes. Mnozí z vás si již knihu zakoupili
a mìli možnost se podívat na fotografie, které nás doprovázejí celou knihou. Snad i texty, které jsme pro vás do knihy pøipravili,
budou pro vás zajímavé. O vánoèních svátcích, kdy nás nemine chvíle klidu, budeme mít dostatek èasu si knihou prolistovat a objevit informace, které pro nás byli dosud skryté. Pøejeme
vám, abyste s knihou prožili spoustu krásných chvil a rádi se k ní vraceli.
I když už asi na práci nemá nikdo ani pomyšlení, pøece jen vás ještì krátce poinformujeme,
co nás èeká v prvních mìsících roku 2016. V lednu budeme podávat žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace K Labi v Labìtínì. I když je pøevis žádostí o dotaci velký, nechtìli
jsme tuto pøíležitost promarnit a tak jsme vše zodpovìdnì pøipravili a žádost podáme. Tato
dotace se vztahovala pouze na již existující komunikace, které jsou pùvodnì s asfaltovým
povrchem. Z tohoto dùvodu jsme vybrali pomìrnì dlouhou ul. K Labi v Labìtínì, kde by
nám 1 mil. Kè z pøijaté dotace velmi pomohl. V pøíštích letech se prozatím neplánují dotace
na výstavbu nových komunikací, a proto jsme se rozhodli nejprve zkusit tuto možnost, než
budeme pøistupovat k variantì plné úhrady z obecního rozpoètu. S napìtím budeme oèekávat
výsledek...
V první polovinì roku 2016 by mìla být dopracována projektová dokumentace na výstavbu nové komunikace „Za Borkem“, kde již majitelé nemovitostí netrpìlivì èekají na její
výstavbu. I my tento problém vnímáme velmi silnì a proto budou majitelé nemovitostí v této
lokalitì v první ètvrtinì pøíštího roku požádáni o úèast na osobním jednání, kde s nimi bude
projednán konkrétní projektový zámìr. Dnes již víme, že na výstavbu této komunikace nebude
možné èerpat žádné dotaèní prostøedky a tak bude tøeba komunikaci rozpracovat do jednotlivých etap a každý rok udìlat èást. O dalším postupu vás budeme v budoucnu informovat.
V lednu 2016 nás èeká podání žádosti o dotaci na Komunitní dùm pro seniory. Pøevis žádostí je také velký, ale my doufáme, že vzhledem k potøebnosti tohoto projektu bude žádosti
vyhovìno. Již v tuto chvíli máme Komunitní dùm plnì obsazen. Obèané mìli možnost dávat
své žádosti o umístìní v prùbìhu letošního roku a i když jsme náš zámìr zatím pøíliš neprezentovali, máme žádosti o umístìní až z Prahy, Kolína a okolních obcí. Snad na základì tìchto
požadavkù posuzovatelé žádosti o dotaci zhodnotí tento projekt jako potøebný. I zde budeme
s napìtím oèekávat verdikt komise.
Rok 2016 bude pro nás velmi napínavý, neboť budeme èekat na rozhodnutí o poskytnutí
celkem tøí dotací. Ta tøetí bude na veøejné osvìtlení. V pøípadì schválení podmínek, které
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jsou v návrhu v Poslanecké snìmovnì, plánujeme vymìnit osvìtlení v celé délce komunikace
Obráncù míru, tedy od zaèátku Labìtína (od Pøelouèe) až po konec Øeèan smìrem k Trnávce
a dále podél komunikace 1.máje od Èeských drah až po konec Øeèan smìrem ke Kladrubùm.
Výmìna by se týkala jak svítidel, tak stožárù. Svítidla jsou plánovaná s LED osvìtlením dle
pøesných výpoètù intenzity osvìtlení podél tìchto komunikací. V pøípadì, že bude schváleno
pùvodní znìní dotace, budeme muset trasu upravit.
I pro rok 2016 máme tedy mnoho cílù a budeme doufat, že se alespoò nìkteré splní. Vám
všem na závìr pøejeme, aby se po celý rok 2016 plnili i ty vaše sny a pøedsevzetí, aby jste byli
zdraví, šťastní a aby se vám daøilo v osobním i pracovním životì. Pøejeme vám krásné prožití
svátkù vánoèních a krásný Nový rok 2016 !!!
Michaela Matoušková a Miloš Švejk

2
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 9/2015 ze dne 5. 10. 2015.
Projednání nájemní smlouvy k pozemku p.è. 557/4 v k.ú. Øeèany nad Labem
Pøedsedající informovala o zaslání výpovìdi z nájmu pozemku p.è. 557/4. Majitelka objektu
Mgr. D. navrhuje obci odprodej objektu za 30 000 Kè bez DPH nebo prodloužení doby nájmu
o ètvrt roku pro pøípadný odvoz objektu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje odkup objektu umístìného na p.è. 557/4 v k.ú.
Øeèany n. L. od Mgr. M. D. za 30 000,- Kè bez DPH.
Pøedsedající navrhuje vyvìšení zámìru objekt umístìný na p.è. 557/4 dále znovu pronajímat
za nájem ve výši 1 000 Kè pro každého nájemce èásti objektu (myšleno èásti objektu èi místnosti). Pøednostní právo na pronájem má stávající nájemník pí. V.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje vyvìšení zámìru obce o pronájmu objektu na p.è.
557/4 za 1000 Kè/mìsíc za každého nájemníka.
Projednání stavu kanalizaèního svodu u è.p. 21 a 22 v ul. Spálená
Pøedsedající informovala o problému stále se ucpávající kanalizací u domù s è.p. 21 a 22 v ulici Spálená. V tomto místì není dostateèný spád do hlavního øadu v ul. Spálené a tak dochází
k ucpávání kanalizaèní pøípojky vyústìné do hlavního kanalizaèního øadu. Øešením je zøízení
jímky v místì souèasné vpustì s pøeèerpáním, které bude pod tlakem pøevádìt splaškové vody
stávajícím potrubím do øadu. K tomu je tøeba vypracovat projektovou dokumentaci, elektrické
pøipojení a vystrojení šachty.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zpracování projektové dokumentace a realizace
pøeèerpání kanalizaèního svodu u è.p. 21 a 22 v Øeèanech nad Labem
Podání žádosti o dotaci na Komunitní dùm pro seniory
Pøedsedající informovala o blížícím se termínu pro možné podání žádosti o dotaci na Komunitní dùm pro seniory. Projektová dokumentace je v souèasné dobì na stavebním povolení. Po
vypsání výzvy k podávání žádostí budeme moci žádost o dotaci podat.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o dataci Ministerstvu pro místní
rozvoj na Komunitní dùm seniorù.
Smlouva o spolupráci mezi obcemi ve formì poskytování peèovatelské služby
Pøedsedající informovala o nutnosti uzavøít smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formì poskytování peèovatelské služby, kterou musí mít obec uzavøenou pro pøípad schválení dotace
na Komunitní dùm pro seniory. Navrhuje uzavøít tuto smlouvu s mìstem Pøelouè.
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Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy o spolupráci mezi obcemi
ve formì poskytování peèovatelské služby s mìstem Pøelouè.
Pronájem výdejny léèiv v Obecním domì è.p. 141
Pøedsedající informovala o skuteènosti, že k vyhlášenému zámìru obce o pronájem tìchto
nebytových prostor se pøihlásil pouze Mgr. T. K. Nájemní smlouvu je tedy možné uzavøít
od 1.12.2015.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pronájem výdejny léèiv v Obecním domì dle
vyvìšeného zámìru obce. T. K. z Hradce Králové od 1.12.2015
Vyvìšení zámìru obce o pronájem nebytových prostor v Obecním domì è.p. 141 pro
rehabilitaci
Pøedsedající seznámila pøítomné s žádostí paní D. Ž. o pøechod jejího podnikání z fyzické
osoby na osobu právnickou. Jelikož se jedná o podstatnou zmìnu nájemní smlouvy, obec
je povinna vyvìsit zámìr obce o pronájem tìchto nebytových prostor. Zámìr bude vyvìšen za stejných podmínek, jako je souèasnì uzavøená nájemní smlouva.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje vyvìšení zámìru obce o pronájem nebytových
prostor v Obecním domì è.p. 141 pro rehabilitaci za 350 Kè/m2/rok z provozních místností, 175 Kè/m2/rok z WC a skladù a paušální èástkou 1000 Kè /rok z chodeb, tj. celkem
za 26 112 Kè/rok
Zpracování projektové dokumentace na veøejné osvìtlení v ul. Lesnické
V ulici Lesnické již nìkolik let chybí veøejné osvìtlení. Navrhuje se proto nechat zpracovat
projektovou dokumentaci na veøejné osvìtlení v této ulici.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zpracování projektové dokumentace na veøejné osvìtlení v ul. Lesnická v souladu s regulaèním plánem Øeèany-Západ.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 10/2015 ze dne 4. 11. 2015.
Nájem nebytových prostor v buòce na pozemku p. è. 557/4 v k. ú. Øeèany n. L.
Pøedsedající informovala pøítomné o vyvìšeném zámìru o pronájmu nebytových prostor v
buòce na pozemku p. è. 557/4 vedle OÚ. K pronájmu dle vyvìšeného zámìru se pøihlásila
pouze paní V.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pronájem nebytových prostor v buòce na p.
è. 557/4 v k. ú. Øeèany nad Labem paní Janì Vávrové za cenu 1000 Kè/mìs. bez energií.

4

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2015.indd 14

15.12.2015 7:43:24

Pronájem nebytových prostor v Obecním domì è. p. 141 pro rehabilitaci
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o vyvìšení zámìru o pronájmu nebytových
prostor pro rehabilitaci v Obecním domì è. p. 141. K tomuto zámìru se pøihlásila pouze
paní D. Ž., jednatelka spoleènosti Rehabilitace Øeèany nad Labem s.r.o.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pronájem nebytových prostor rehabilitace v
Obecním domì è. p. 141 za 350 Kè/m2/rok pronajaté plochy z provozních místností, 175
Kè/m2/rok z WC a skladù a paušální èástkou 1000 Kè/rok z chodeb, tj. celkem za 26 112
Kè/rok spoleènosti Rehabilitace Øeèany s.r.o.
Zpracování technické dokumentace, energetického auditu a žádosti o dotaci na výmìnu
èásti veøejného osvìtlení
Pøedsedající informovala o možnosti podání žádosti o dotaci z MPO ÈR na revitalizaci
veøejného osvìtlení v obci do výše 40% uznatelných nákladù akce. Jednalo by se o veøejné osvìtlení podél komunikace III. tøídy od nadjezdu pøes obec smìrem na Kladruby
nad Labem. V pøípadì zmìny dotaèních podmínek bude navrženo optimální rozložení. K
podání této žádosti je tøeba zajistit technickou dokumentaci, energetický audit a vypracování vlastní žádosti. Náklady na uvedenou revitalizaci budou propoèítány a projednány
v rozpoètu obce na rok 2016.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje vypracování technické dokumentace na Revitalizaci veøejného osvìtlení obce Øeèany nad Labem za 35 000 Kè bez DPH, vypracování
energetického auditu za cenu 40 000 Kè bez DPH a vypracování žádosti o dotaci a další
souèinnost za 8 200 Kè bez DPH panem Zdeòkem Hasonìm, Boskovice.
Nákup pozemkù p. è. 111/2, p. è. 640/3 a p. è. 661/38 v k. ú. Øeèany nad Labem pro
cyklostezku Øeèany-Trnávka
Paní starostka informovala o chystaném projektu cyklostezky mezi obcí Øeèany nad Labem a obcí Trnávka. V rámci pøípravy tohoto projektu se jedná celkem o tøi pozemky tøí
majitelù, které je nutno pro tuto stavbu vykoupit.
Vlastní stavbu bude realizovat obec Trnávka, vkladem pro tuto stavbu za obec Øeèany
budou zmínìné pozemky, které musí být v majetku obce. Proto je nutné dotèené pozemky
od majitelù odkoupit. Odkoupení pozemkù je již pøedbìžnì s dvìma vlastníky projednáno. Jedná se o pozemky pana K. a paní F.. Tøetí pozemek není možné prozatím odkoupit z
dùvodu úmrtí majitelky a nevyøešeném dìdickém øízení. V tomto místì bude proto cyklostezka prozatím pøimknuta ke komunikaci, aby se pozemku vyhnula. Po získání pozemku
bude cyklostezka narovnána.
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Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup pozemkù (dle GP 488-7/2015) p. è. 111/2,
p. è. 640/3 a p. è. 661/38 v k. ú. Øeèany n. L. o celkové výmìøe 669 m2 za 20 Kè/m2, tj.
celkem za 13 380 Kè od p. J.K., Øeèany n. L. Vklad do katastru nemovitostí a daò z nabytí
nemovitých vìcí bude hradit kupující.
Nákup pozemku p. è. 127/4 v k. ú. Øeèany nad Labem pro cyklostezku Øeèany-Trnávka
Jedná se o schválení odkoupení pozemkù od paní F. pro obec – viz pøedchozí bod. Jedná se o
pozemky urèené pro budoucí cyklostezku mezi obcemi Øeèany nad Labem a Trnávka.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup pozemku (dle GP 488-7/2015) p. è. 127/4
v k. ú. Øeèany n. L. o celkové výmìøe 579 m2 celkem za 12 240 Kè od paní B. F., Øeèany n.
L. Vklad do katastru nemovitostí a daò z nabytí nemovitých vìcí bude hradit kupující.
Nákup sekaèky
Pan místostarosta informoval o nutnosti nákupu nové sekaèky pro sekání trávy i pro podzimní
sbìr spadaného listí, z dùvodu jedné dosluhující. Nabídku na prodej sekaèky podala firma
Husquarna Pardubice.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup sekaèky za cenu 28 990 Kè s DPH.
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace K Labi v Labìtínì
Paní starostka informovala o nutnosti rychlého podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací. Maximální výše dotace je 1 000 000 Kè, žádost je tøeba podat co nejrychleji,
tak aby byla možnost získání dotace v této maximální výši. Dotace se vztahuje pouze na již
existující komunikaci – tedy na její rekonstrukci, z tohoto dùvodu byla vybrána ul. K Labi v
Labìtínì. Projektová dokumentace je již pøipravena ke stavebnímu povolení.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní
komunikace K Labi v Labìtínì z Podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj ÈR.
Oprava míchání sedimentu v nádrži ÈOV
Paní starostka informovala o nutnosti realizace opravy míchání sedimentaèních kalù v ÈOV
Øeèany nad Labem. Tato èást ÈOV Øeèany n. L. byla již v minulosti opravována a nyní je tøeba
poøídit novou pøevodovku míchací èásti, aby se nezvyšovaly náklady na opravy starších zaøízení. Nabídka byla podána firmou pana B.. Realizace bude provedena do týdne, aby nedošlo
k ohrožení funkènosti ÈOV.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje opravu míchání sedimentu v nádrži ÈOV do
80 000 Kè od p. B.
6
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Zøízení èeslicových košù a pøíslušenství k pøeèerpávacím jímkám v lokalitì Za Borkem
Paní starostka informovala o nutnosti zøízení záchytových/èeslicových košù pro zachycování
hrubých neèistot, které se v lokalitì Za Borkem dostávají do kanalizace a zpùsobují problémy
s pøeèerpáváním odpadních vod, kdy se ucpávají odpadem èerpadla. Pro dvì odpadní jímky
budou zøízeny dva èeslicové koše s kryty a s pøíslušenstvím, které potom budou pracovníci OÚ
pravidelnì èistit. Nabídku podala firma ELBIS.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zøízení èeslicových košù a pøíslušenství k pøeèerpávacím jímkám v lokalitì Za Borkem za 75 000 Kè bez DPH od firmy ELBIS
Informace zde uvádìné jsou výtahem ze zápisù Zastupitelstva obce. Plná verze je dostupná na webových stránkách obce. Osobní údaje jsou upravovány dle zákona è. 101/2000
Sb., o ochranì osobních údajù.

PREVENTIVNÍ JÍZDA ZÁSAHOVÉ
JEDNOTKY HASIČŮ ŘEČANY NAD LABEM
V sobotu 21.11. probìhla kondièní a preventivní jízda výjezdní jednotky hasièù Øeèany n.L.
po našich obcích. Pøi této jízdì byla zkoumána prùjezdnost místními komunikacemi, které
jsou èasto velmi zaplnìné stojícími vozidly. Z dùvodu blížících se svátkù vánoèních, bylo preventivnì zjišťováno, ve kterých úsecích by mohl být problém s ochrannou zdraví a majetku pøi
pøípadném požáru. Identifikovali se úseky, kde by byl v pøípadì požáru problém s prùjezdem
hasícího vozu a pøípadných záchranných složek: ul. Spálená, ul. Karla Èapka, ul. Hornická a
v Labìtínì v ul. Polní, která je i tak velmi úzká.
Prosíme proto všechny obèany, aby nejen v dobì vánoèních svátkù a nejen v tìchto ulicích,
dbali na zajištìní dostateèného prùjezdu komunikací. Doporuèujeme parkování pøi jedné stranì komunikace, jak je tomu napø. v ul. Jiráskova – viz fotografie níže. Tento pøístup je v pøípadì požáru schùdnìjší, než auta rozprostøená po obou stranách silnice, kde má velký zásahový
automobil problém projet. Vzhledem k vyskytnutým problémùm budou tyto preventivní jízdy
konány pravidelnì.
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VYHLÁŠENÍ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
KLADRUBSKÉ POLABÍ
V mìsíci prosinci vyhlásilo Ministerstvo kultury území Kladrubského Polabí za památkovou
zónu. I pøes zásadní odpor Obce a èetným pøipomínkám obèanù nejen našich, ale i tìch, kteøí
jsou celou zónou dotèeny, nebralo Ministerstvo kultury v potaz naše pøipomínky. Z celkem 97
podaných pøipomínek od obèanù a obcí nebylo z vìtšiny vyhovìno. Náš požadavek byl vést
hranici památkové zóny podél øeky Labe, která tvoøí pøirozenou hranici mezi naší obcí a obcí
Kladruby n/L. Památková zóna by se pak našeho katastrálního území nedotkla vùbec. Této
pøipomínce nebylo vyhovìno a proto jsme znovu požadovali, aby památková zóna zasahovala
jen nezastavitelnou èást našeho území.
Této pøipomínce se vyhovìlo èásteènì, kdy byla hranice památkové zóny v jižní èásti obce
upravena a posunuta mimo budoucí rozvojovou plochu. Naše území je památkovou zónou
dotèeno hranicí intravilánu obce, kde v podstatì kopíruje záplavové území. V záplavovém
území není možné stavìt, proto se z vìtší èásti našich obèanù a jejich nemovitostí nebude
památková zóna týkat. Jediné zastavìné místo, kterého se zóna týká je v severní èásti obce
kolem sportovního areálu, èistièky odpadních vod a dále smìrem od Houšovce k Labi.
Na naše námitky bylo sdìleno následující: „Prohlášení památkové zóny nepøedstavuje zakonzervování území ve stávající podobì, jeho cílem je pøedevším udržení specifického charakteru území, což samo o sobì zmìny území nevyluèuje. Vlastníci pøedmìtných nemovitostí
nejsou bez dalšího ve výstavbì nebo provádìní zmìn omezeni, jsou však povinni pøed provedením konkrétní zmìny ve smyslu § 14 odst. 2 zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové
péèi, v platném znìní, získat závazné stanovisko obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností (Pøelouè), v nìmž bude uvedeno, zda jsou pøedmìtné zmìny z hlediska památkové péèe
pøípustné a souèasnì budou pøípadnì individuálnì stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že § 14 odst. 2 zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, v platném znìní, pøipouští možnost vylouèení povinnosti vlastníka vyžádat si
pøedem závazné stanovisko, a to podle tohoto zákona nebo na jeho základì s odkazem na §
6a a § 17, které pojednávají o plánu ochrany a ochranném pásmu.“
Úèelem vyhlášení krajinné památkové zóny Kladrubské Polabí je zvýšená ochrana kulturnì
historických a pøírodních hodnot specifické èásti krajiny na støedním toku øeky Labe a jejich
pokrytí v celé jejich územní a obsahové integritì. Podnìtem k pøípravì prohlášení krajinné
památkové zóny Kladrubské Polabí byla potøeba zajistit ochranu hodnot širšího krajinného
prostøedí a dochovaných vazeb s národní kulturní památkou Høebèín Kladruby nad Labem.
Další souvislostí je zaøazení této národní kulturní památky na indikativní seznam statkù pro
budoucí zápis na Seznam svìtového dìdictví UNESCO. Z potøeby chápat a chránit tento areál
v širších územních, prostorových i obsahových souvislostech vyplynulo, že kulturnì historické
a pøírodní hodnoty je tøeba ošetøit prohlášením památkové zóny na celistvém území odpovídajícím významu v národním mìøítku.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2015
Ani letos na øeèanské posvícení nechybìlo tradièní vítání obèánkù, které se konalo v obøadní síni obecního úøadu v Øeèanech nad Labem 10.øíjna 2015 v dopoledních hodinách.
Pìvecký soubor Myšáci ze základní školy pod vedením uèitelek Michaely Novákové a Kateøiny
Grande zazpíval pøítomným obèánkùm: Janì Kálesové. Veronice Loužilové, Annì Nohejlové,
Nikol Kothové, Elišce Novákové, Tadeáši Janouškovi, Filipu Hrušovi, Daniele Koèové, Václavu
Olivovi, Jakubu Jeøábkovi, Alexi Klymèiwovi a Kláøe Žampachové, kteøí se dostavili v hojném
poètu svých pøíbuzných.
Všem novì narozeným obèánkùm pøejeme šťastný krok do života.
Lenka Vaòková, matrikáøka
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sǇƵǎŝũƚĞŶŽǀŽƵƐůƵǎďƵ&ŝŶĂŶēŶşƐƉƌĄǀǇĂƉůĂƛƚĞĚĂŸ
ǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐşďĞǌƐƚĂƌŽƐƚŶĢŬĂǎĚǉƌŽŬƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ^/WK͊
WÙÊ͍
W





hǎŶĞďƵĚĞƚĞŵşƚƐƚĂƌŽƐƚ͕ũĞƐƚůŝǀĄŵďƵĚĞĚŽƌƵēĞŶĂƐůŽǎĞŶŬĂĚŽƐĐŚƌĄŶŬǇ͊
hǎŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞƚĞŵşƚŽďĂǀƵ͕ǎĞǌĂƉŽŵĞŶĞƚĞǌĂƉůĂƟƚĚĂŸǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐş͊
hǎƐĞǀĄŵŶĞƐƚĂŶĞ͕ǎĞŶĞƐƟŚŶĞƚĞǌĂƉůĂƟƚĚĂŸǀēĂƐ͊
hǎŶĞŵƵƐşƚĞĐŚŽĚŝƚƉůĂƟƚŶĂƉŽŬůĂĚŶƵĮŶĂŶēŶşŚŽƷƎĂĚƵŶĞďŽēĞŬĂƚǀĞĨƌŽŶƚĢŶĂƉŽƓƚĢ͊

:»ÄãÊ͍
:
hĀ®òã½^/WK
ϭͿ

sǇƉůŶşƚĞKǌŶĄŵĞŶşŬƉůĂƚďĢĚĂŶĢǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐşƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ^/WKĂŬŶĢŵƵƉƎŝůŽǎşƚĞĚŽŬůĂĚ
ŽƉƎŝĚĢůĞŶşƐƉŽũŽǀĂĐşŚŽēşƐůĂŶĞďŽĂŬƚƵĄůŶşƌŽǌƉŝƐďĞǌŚŽƚŽǀŽƐƚŶşƉůĂƚďǇ^/WK͘

2)

dŽƚŽĚŽƌƵēşƚĞĮŶĂŶēŶşŵƵƷƎĂĚƵ͕ƵŬƚĞƌĠŚŽũƐƚĞƉŽƉůĂƚŶşŬĞŵĚĂŶĢǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐş͘

E¹ÝãͲ½®ÙĀ®ã½ÃÝÖÊ¹Êò°«Ê°Ý½^/WK
1)

sǇƉůŶşƚĞĨŽƌŵƵůĄƎ^/WK;ŬǀǇǌǀĞĚŶƵơŶĂƉŽďŽēŬĄĐŚĞƐŬĠƉŽƓƚǇĂŶĞďŽŶĂǁǁǁ͘ĐĞƐŬĂƉŽƐƚĂ͘Đǌ
ƉŽĚƐůŽǎŬŽƵWůĂƚĞďŶşĂĮŶĂŶēŶşƐůƵǎďǇZͿĂŽĚĞǀǌĚĄƚĞŚŽŽƐŽďŶĢŶĂŬƚĞƌĠŬŽůŝǀƉŽƓƚĢ͘

2)

şƐŬĄƚĞƐƉŽũŽǀĂĐşēşƐůŽ^/WK͕ĂĚĄůĞƉŽŬƌĂēƵũĞƚĞũĂŬŽƵǎŝǀĂƚĞůĠ^/WK͘

WƎŝŚůĄƓĞŶşŬƉůĂĐĞŶşĚĂŶĢǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐşƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ^/WKŶĂǌĚĂŸŽǀĂĐşŽďĚŽďşƌŽŬƵϮϬϭϲ
ũĞŵŽǎŶĠĚŽϯϭ͘ůĞĚŶĂϮϬϭϲ͘EĄƐůĞĚƵũşĐşƌŽŬǇ͕ŝŬĚǇďǇĚŽƓůŽŬĞǌŵĢŶĢǀǉƓĞĚĂŶĢ͕ƉƌŽďĢŚŶĞƉůĂĐĞŶş
ƉƎĞƐ^/WKƉƌŽsĄƐǌĐĞůĂĂƵƚŽŵĂƟĐŬǇ͊

&ÊÙÃç½ ÛKþÄ ÃÄ°»Ö½ãÄþÄÃÊò®ãû«ò°ÖÙÊÝãÛÄ®ãò°Ã^/WKÄ¹ã
ÄÖÊã½Ä «&jÄÊÄóóó͘¥®ÄÄÄ®ÝÖÙò͘þÖÊþ ½ÊĀ»ÊçÆÊòã®Ý»ÊÖ®Ýù͘

ǁǁǁ͘ĮŶĂŶĐŶŝƐƉƌĂǀĂ͘Đǌ
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1Hå]DþQHWHY\SOĖRYDWWLVNRSLVSĜHþWČWHVLSURVtPGĤNODGQČLQIRUPDFHQDMHKR]DGQtVWUDQČ
8SR]RUQČQt1HGtOQRXVRXþiVWtWRKRWRR]QiPHQtMHGRNODGSURND]XMtFtSĜLGČOHQtVSRMRYDFtKRþtVOD
)LQDQþQtPX ~ĜDGX SUR

Ò]HPQtPX SUDFRYLãWL Y YH SUR

5RGQp þtVOR SRSODWQtND GDQČ

/

RWLVNSRGDFtKRUD]tWND¿QDQþQtKR~ĜDGX

OZNÁMENÍ
R SODFHQt GDQČ ] QHPRYLWêFK YČFt SURVWĜHGQLFWYtP 6,32

 3RSODWQtN GDQČ
SĜtMPHQt D MPpQR WLWXO

 6SRMRYDFt þtVOR 6,32 SRSODWQtND GDQČ

 $GUHVD PtVWD SRE\WX
þiVW REFH  XOLFH þtVOR SRSLVQp  RULHQWDþQt

 .RQWDNWQt ~GDMH
WHOHIRQ

36ý

HPDLO

2]QiPHQtR]DKiMHQtSODFHQtGDQČ]QHPRYLWêFKYČFtSURVWĜHGQLFWYtP6,32 
2G]GDĖRYDFtKRREGREtVH]DYD]XMLKUDGLWYêãHXYHGHQpPX¿QDQþQtPX~ĜDGXDNWXiOQtYêãLGDQČ]QHPRYLWêFKYČFt
SRGOH]iNRQDþ6ERGDQL]QHPRYLWêFKYČFtYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤSURVWĜHGQLFWYtP6,32DYWRPWRUR]VDKX
]SURãĢXML¿QDQþQt~ĜDGPOþHQOLYRVWLYĤþLýHVNpSRãWČVS
3ODWED GDQČ EXGH SURYHGHQD SURVWĜHGQLFWYtP YêãH XYHGHQpKR VSRMRYDFtKR þtVOD 6,32 SRGOH 3RGPtQHN SUR SODWEX GDQČ ] QHPRYLWêFKYČFtSURVWĜHGQLFWYtP6,32RG]GDĖRYDFtKRREGREtURNX GiOHMHQ „3RGPtQN\“ XUþHQêFK)LQDQþQtVSUiYRXýHVNp
UHSXEOLN\
3URKODãXMLåHMVHPVHVH]QiPLOV3RGPtQNDPL]YHĜHMQČQêPL)LQDQþQtVSUiYRXýHVNpUHSXEOLN\DEHUXQDYČGRPtåH3RGPtQN\
PRKRXEêWQDGDOãt]GDĖRYDFtREGREt]PČQČQ\QHERDNWXDOL]RYiQ\

3RåDGDYHNQD]RKOHGQČQtSĜHSODWNXQDGDQL]QHPRYLWêFKYČFt 
äiGiPDE\SRþtQDMH]GDĖRYDFtPREGREtPE\OSĜLSODWEČGDQČSURVWĜHGQLFWYtP6,32]RKOHGQČQSĜtSDGQêSĜHSODWHN
QDWpWRGDQL±]YROHQRXPRåQRVWR]QDþWHNĜtåNHP ; 

DQR

QH

2]QiPHQtRXNRQþHQtSODFHQtGDQČ]QHPRYLWêFKYČFtSURVWĜHGQLFWYtP6,32
3URKODãXMLåHSRþtQDMH]GDĖRYDFtPREGREtPQHEXGXSODWLWGDĖ]QHPRYLWêFKYČFtSURVWĜHGQLFWYtP6,32

'DWXP

9ODVWQRUXþQt SRGSLV SRSODWQtND GDQČ
 =YROHQRX PRåQRVW R]QDþWH NĜtåNHP Y SĜtVOXãQpP SROL [ 
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,QIRUPDFHNSODWEČGDQČ]QHPRYLWêFKYČFtSURVWĜHGQLFWYtP6,32
2G ]GDĖRYDFtKR REGREt URNX 2016 MH PRåQp SODWLW GDĖ ] QHPRYLWêFK YČFt GiOH MHQ ÄGDĖ³  SURVWĜHGQLFWYtP
VRXVWĜHGČQpLQNDVQtSODWE\RE\YDWHOVWYD GiOHMHQÄ6,32³ 'DĖ]QHPRYLWêFKYČFtVHĜtGt]iNRQHPþ
6E R GDQL ] QHPRYLWêFK YČFt YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ GiOH MHQ Ä]iNRQ³  *HQHUiOQt ¿QDQþQt ĜHGLWHOVWYt
SRGOHXVWDQRYHQtRGVWStVPI ]iNRQDþ6EGDĖRYêĜiGYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ GiOHMHQ
ÄGDĖRYêĜiG³ XUþLORSRGPtQN\SURSODWEXGDQČ]QHPRYLWêFKYČFtSURVWĜHGQLFWYtP6,32RG]GDĖRYDFtKR
REGREt URNX  SRG þ M  GiOH MHQ Ä3RGPtQN\³  ÒSOQp ]QČQt 3RGPtQHN MH
]YHĜHMQČQR QD VWUiQNiFK ¿QDQþQt VSUiY\ ZZZ¿QDQFQLVSUDYDF] D QD ~ĜHGQtFK GHVNiFK YãHFK ¿QDQþQtFK
~ĜDGĤ3RGPtQN\SODWtSRNXG*HQHUiOQt¿QDQþQtĜHGLWHOVWYtQHXUþtDQH]YHĜHMQt]PČQXSRGPtQHN1RYp]QČQt
SRGPtQHNEXGH]YHĜHMQČQRSRGOHXVWDQRYHQtRGVWStVPI GDĖRYpKRĜiGXYåG\QHMSR]GČMLPČVtFHSĜHG
SRþiWNHP]GDĖRYDFtKRREGREtQDNWHUpVH]PČQDSRGPtQHNEXGHY]WDKRYDWWMQHMSR]GČMLGQHPOLVWRSDGX
SĜHGFKi]HMtFtKR]GDĖRYDFtKRREGREt
3ĜHG WtP QHå VH UR]KRGQHWH SODWLW GDĖ SURVWĜHGQLFWYtP 6,32 MH QXWQp DE\VWH VH SRGUREQČ
VH]QiPLODV3RGPtQNDPL1tåHMVRXXYHGHQ\]iNODGQtLQIRUPDFHNSUREOHPDWLFHSODFHQtGDQČSURVWĜHGQLFWYtP
6,32
.GRPĤåHSODWLWGDĖSURVWĜHGQLFWYtP6,32"
0RåQRVW SODWE\ GDQČ SURVWĜHGQLFWYtP 6,32 MH XUþHQD SUR I\]LFNp RVRE\ D WR SRX]H SUR SRSODWQtN\ NWHUêP
E\ORýHVNRXSRãWRXVSSĜLGČOHQRVSRMRYDFtþtVORDQDGDQp]GDĖRYDFtREGREtMLPE\ODVWDQRYHQDGDĖ
DSĜHGHSViQDQDMHMLFKRVREQtGDĖRYê~þHW3RSODWQtNĤPQHQtXPRåQČQRSODWLWGDĖSURVWĜHGQLFWYtPVSRMRYDFtKR
þtVODWĜHWtRVRE\
-DNVHPRKXSĜLKOiVLWNSODFHQtGDQČSURVWĜHGQLFWYtP6,32"
3RSODWQtNY\SOQtWLVNRSLV2]QiPHQtRSODFHQtGDQČ]QHPRYLWêFKYČFtSURVWĜHGQLFWYtP6,32 GiOHMHQÄ2]QiPHQt³ 2]QiPHQtSRSODWQtNXSODWQtXPtVWQČDYČFQČSĜtVOXãQpKR¿QDQþQtKR~ĜDGX GiOHMHQÄSĜtVOXãQê)Ò³ 
QHMSR]GČMLGROHGQD]GDĖRYDFtKRREGREtRGNWHUpKRPiEêWGDĖSURVWĜHGQLFWYtP6,32SODFHQD3RSODWQtN
NWHUêFKFHSODWLWGDĖSURVWĜHGQLFWYtP6,32QDYtFH¿QDQþQtFK~ĜDGHFKPXVtXSODWQLW2]QiPHQtQDNDåGpPSĜt
VOXãQpP)ÒVDPRVWDWQČ1D]iNODGČXSODWQČQpKR2]QiPHQtEXGHGDĖKUD]HQDSURVWĜHGQLFWYtP6,32LYQiVOHGXMtFtFK]GDĖRYDFtFKREGREtFKSRNXGSRSODWQtNQHXSODWQtXSĜtVOXãQpKR)ÒR]QiPHQtNWHUêPXNRQþtSODFHQt
GDQČ]QHPRYLWêFKYČFtSURVWĜHGQLFWYtP6,32
&RSRWĜHEXMLNSĜLKOiãHQtNSODFHQtGDQČSURVWĜHGQLFWYtP6,32"
1HGtOQRXVRXþiVWt2]QiPHQtMHGRNODGSURND]XMtFtSĜLGČOHQtVSRMRYDFtKRþtVOD QDSĜGRNODGRSĜLGČOHQtVSRMRYDFtKR
þtVODQHERDNWXiOQtSODWHEQtGRNODG6,32UHVSUR]SLVEH]KRWRYRVWQtSODWE\6,32 
-DN]UXãtPSODFHQtGDQČSURVWĜHGQLFWYtP6,32"
3RSODWQtNY\SOQt2]QiPHQtYQČPåYêVORYQČY\]QDþtXNRQþHQtSODFHQtGDQČ]QHPRYLWêFKYČFtSURVWĜHG
QLFWYtP 6,32 D XSODWQt MH QD SĜtVOXãQpP )Ò QHMSR]GČML GR  EĜH]QD ]GDĖRYDFtKR REGREt YH NWHUpP MLå
QHFKFHSODWLWGDĖSURVWĜHGQLFWYtP6,323ODWEDGDQČSURVWĜHGQLFWYtP6,32MHXNRQþHQDWDNpWtPåHSRSODWQtN
R]QiPtSĜtVOXãQpPX)ÒSRGOHDRGVW]iNRQDåHMLåQHQtQD]GDĖRYDFtREGREtXSĜtVOXãQpKR)Ò
SRSODWQtNHPGDQČDVSUiYFHGDQČRYČĜtåHMHKRSRSODWQLFWYtVNXWHþQČ]DQLNOR
-H PRåQp SODWLW GDĖ SURVWĜHGQLFWYtP 6,32 YþHWQČ SĜtVOXãHQVWYt D QHGRSODWNĤ" -VRX ]RKOHGĖRYiQ\
SĜHSODWN\"
3URVWĜHGQLFWYtP6,32MHXPRåQČQRSODWLWGDĖSRX]HYDNWXiOQtYêãLFHONRYpURþQtGDQČVWDQRYHQpQD]GDĖRYDFt
REGREtSĜtVOXãQêP)Ò3RNXGFHONRYiURþQtGDĖSĜHVDKXMH.þEXGHSURVWĜHGQLFWYtP6,32SODFHQDSRX]H
YHVSOiWNiFKSRGOHRGVW]iNRQDDQHO]HMLXKUDGLWQDMHGQRX3ĜtSDGQpQHGRSODWN\QDGDQLGRPČĜHQRX
GDĖDSĜtVOXãHQVWYtGDQČQHO]HKUDGLWSURVWĜHGQLFWYtP6,32PXVtEêWXKUD]HQ\MLQêP]SĤVREHP3RNXG
SRSODWQtNFKFHSĜLSODWEČSURVWĜHGQLFWYtP6,32]RKOHGQLWSĜHSODWHNQDGDQLR]QDþtWXWRVNXWHþQRVWY2]QiPHQt
1HEXGHOL]RKOHGQČQtSĜHSODWNXY2]QiPHQtR]QDþHQREXGHSURVWĜHGQLFWYtP6,32XKUD]HQDGDĖEH]]RKOHGQČQt
SĜtSDGQpKRSĜHSODWNXQDGDQL
-DN]MLVWtP]UR]SLVXEH]KRWRYRVWQtSODWE\6,32YêãLGDQČ]QHPRYLWêFKYČFt"
9UR]SLVXEH]KRWRYRVWQtSODWE\6,32EXGHGDĖXYHGHQDSRGNyGHPSRSODWNXQi]HYSRSODWNX'DĖQHPRYLWRVWL
DYGHWDLOXEXGHXYHGHQ¿QDQþQt~ĜDGNWHUpPXE\ODGDĖXKUD]HQD3RGUREQČMãtLQIRUPDFHRKOHGQČGDQČ]tVNi
SRSODWQtNX~]HPQtKRSUDFRYLãWČ¿QDQþQtKR~ĜDGXNGHPiXORåHQVSLV



12

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2015.indd 112

15.12.2015 7:43:26

SMLOUVA NA OBNOVU DVOU BLOKŮ
ELEKTRÁRNY CHVALETICE PODEPSÁNA
Chvaletice 24. èervence 2015 – Tento týden byla podepsána smlouva na obnovu blokù 3 a
4 v Elektrárnì Chvaletice a.s. Veøejnou zakázku vyhrála spoleènost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Obnova dvou blokù bude stát 2,5 mld. Kè.
Veøejnou zakázku na obnovu blokù 3 a 4 elektrárna vyhlásila na podzim roku 2014. Jedná
se o rozhodující èást projektu obnovy elektrárny. Cílem projektu je pøedevším snížení emisí
NOx a TZL (prachových èástic) a prodloužení životnosti blokù 3 a 4 do roku 2030.
„Nejdøíve probìhne zpracování projektové dokumentace, rùzná mìøení a pøíprava zázemí.
Vlastní práce na blocích zaène v bøeznu 2016 a hotovo bude do konce roku 2016,“ øíká Luboš
Pavlas, generální øeditel Elektrárny Chvaletice.
Vítìz tendru v rámci této èásti zakázky zajistí modernizaci kotelny, strojovny, systému
kontroly a øízení, silnoproudých zaøízení i elektrostatických odluèovaèù popílku. Souèasnì
bude optimalizován i provoz absorbéru odsíøení è. 2 a upraveny vnitøní i vnìjší zauhlovací
cesty, èímž dojde k dalšímu snížení prašnosti. Obnovené bloky tak budou splòovat nejpøísnìjší
požadavky na dlouhodobý ekologický provoz.
Gabriela Sárièková Benešová
mluvèí skupiny Severní energetická

VE CHVALETICKÉ ELEKTRÁRNĚ PROVĚŘILI
SPOLUPRÁCI HASIČSKÝCH JEDNOTEK
Chvaletice 23. øíjna 2015 – V tomto týdnu se uskuteènilo taktické cvièení Hasièského
záchranného sboru podniku Sev.en Ec, a.s, jehož námìtem byl tentokrát požár kompresorové stanice absorbéru è.2. Byl vyhlášen první stupeò požárního poplachu pro Sev.en EC
a.s. Cvièení se úèastnily i dobrovolné hasièské jednotky obcí Zdechovice, Øeèany nad Labem
a PS HZS Pøelouè.
Námìtem taktického cvièení byl požár kompresorové stanice na kótì 9 m absorbéru odsíøení è. 2. Cílem cvièení bylo ovìøit spolupráci a odbornou pøipravenost velitelù HZS Sev.en
Ec, a.s., a pøíslušníkù hasièských jednotek z okolních obcí. Cvièení mìlo také za úkol provìøit
dojezdové èasy jednotek. Souèástí taktického cvièení bylo vyhlášení 1. stupnì požárního poplachu pro Sev.en EC.
V 9:00 hod byl ve chvaletické elektrárnì nahlášen za pomocí elektrické požární signalizace požární poplach. Pro provedení prùzkumu velitelem zásahu bylo pøes Krajské operaèní
a informaèní støedisko požádáno o vyhlášení prvního stupnì poplachu.
„Prvotní zásah byl proveden zamìstnanci hasièského záchranného sboru podniku Sev.en
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EC za pomoci pøipojení hadicového vedení k nástìnnému hydrantu. Další útoèný proud byl
vytvoøen pøíslušníky hasièského záchranného sboru z Pøelouèe hadicovým vedením od suchovodu. Tøetí útoèný proud provedla jednotka dobrovolných hasièù ze Zdechovic schodišťovým
prostorem. Jako ètvrtí se na místo dostavili dobrovolní hasièi z Øeèan nad Labem, kteøí provádìli doplòování cisteren vodou z chladící vìže è. 4,“ popsal prùbìh cvièení Jaroslav Brožek,
velitel jednotky hasièského záchranného sboru podniku Sev.en EC.
Cvièení probìhlo podle plánu a jeho cíl byl splnìn. Technologové také blíže seznámili
zúèastnìné hasièe s technologií absorbéru. Na závìr velitel HZS podniku informoval ostatní
jednotky o pøipravované rekonstrukci blokù.
Gabriela Sárièková Benešová
mluvèí skupiny Severní energetická

PODZIMNÍ PROGRAMY V OBECNÍ
KNIHOVNĚ ŘEČANY NAD LABEM
V pondìlí a støedu 12. a 14. øíjna se pøišli do obecní knihovny podívat žáci druhých tøíd.
Tématem programu byl spisovatel Václav Ètvrtek. Povídali jsme si o jeho životì
a pøeèetli jsme si pohádku
z knížky Maková panenka a
motýl Emanuel. Na základì
toho jsme potom pøiøazovali
názvy stromù a jejich plodù.
Dìti také skládali dohromady
pomíchané obrázky a názvy
knížek známého autora. Dále
žáci zkoušeli navrhnout závìr pøíbìhù, ze kterých jsme
si pøeèetli, o èem jsou, ale už
jsme si neøekli, jak dopadnou. Nakonec dìti dostaly na vyplnìní pracovní listy se základními
údaji o Václavu Ètvrtkovi, které si odnesly s sebou do školy.
V prùbìhu øíjna se dìti hlásily na Veèírek pro všechny duchy, strašidla i jejich krotitele.
Všichni strašidelní úèastníci se v pátek 30. øíjna shromáždili v knihovnì. Na zaèátku jsme se
rozdìlili do skupinek, což probìhlo za pomoci kouzelného pytle, z nìhož všichni tahali rùzná
strašidelná zvíøátka. Spolu s èarodìjnickými uèitelkami jsme následnì vytváøeli hrozivé èi
roztomilé pøíšerky, namalovali jsme si lucernièky, které svítí bez použití svíèek a øekli jsme si
nìco o upírech a netopýrech. Pøeèetli jsme si kousek z knížky Kopyto, Mòouk a ryšavý upír od
Miloslava Švandrlíka a zakousli jsme se do upíøího dortu a chlebíèkù ozdobených pavouky.
14
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Nakonec jsme se vydali na strašidelnou stezku kolem
zdejšího kostela, kde už èekal upír, velký pavouk, Bílá
paní, Kostlivec a zombík se svými hrozivými otázkami, na které se tajemné bytosti ptali každého, kdo šel
kolem. Ještì, že malá strašidla mìla z knihovny kouzelný kamínek, který je chránil proti temným silám.
Po úspìšném zdolání a zodpovìzení úkolù jsme se
vypravili ke zdejší základní škole, kde už na všechny
èekali rodièe.
První listopadovou støedu se do knihovny pøišly podívat dìti ze 3. tøídy ZŠ na program o Josefu Ladovi.
O životì a knížkách tohoto známého èeského ilustrátora ale i spisovatele jsme si povídali a pøeèetli jsme
si pøíhodu: Jak byl Mikeš ve škole. Potom se nám v
knihovnì zaèaly najednou objevovat myšky a dìti se
je, stejnì jako pohádkový Mikeš, snažily pochytat. Také jsme skládali dohromady pomíchané
obrázky Josefa Lady a pøiøazovaly jsme k nim rozstøíhaná øíkadla. Do školy na vyplnìní dìti
dostaly pracovní listy se základními informacemi o spisovateli.
Mimoøádnì v pátek 6. listopadu jsme mìli v knihovnì vzácnou návštìvu. Pøijely se sem
totiž podívat dìti ze ZŠ Hlaveèník. Pøivítala je Bílá paní a dìti si s ní povídaly o místních
povìstech. O tom, jaké dìti znají, jak se povìst mìní v prùbìhu èasu, což si žáci i prakticky
vyzkoušeli. Nìkteré regionální povìsti jsme si pøeèetli a nakonec dìti dostaly rekvizity a zahráli jsme si povìst o øeèanském zvonu.
Ve støedu odpoledne byl pøipraven program pro èleny a èlenky zdejšího Klubu dùchodcù.
Tentokrát jsme si povídali o spánku, o potížích s ním i o tom co dìlat, aby se zlepšil. Úèastníci
se dozvìdìli známé i ménì známé rady, o všem co spánek podporuje. Program se úèastníkùm
líbil, se zájmem se zaèetli do pøedložené literatury a v dobì uzávìrky zpravodaje se pøipravuje
další povídání, tentokrát na téma Pamìť.
Poslední týden v listopadu byl v pondìlí a støedu dùležitý den pro všechny prvòáèky. Byl
totiž oznaèený jako Den slabikáøe. Tyhle dùležité knížky
mìli slíbené všichni žáci z 1.
tøíd zdejší školy. Nejdøíve ale
byli vyzkoušeni pomocí kouzelnického klobouku, který
umìl vyèarovat písmenka. Ta
dìti zvládly všechna s pøehledem poznat. Nìkterá dostala
i na vymalování do školy, aby
byla veselejší. Potom jsme si
vyzkoušeli nakreslit obrázky
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podle zadaných instrukcí. Háèek byl v tom, že dìti do poslední chvíle nevìdìly, jaký obrázek
jim má vyjít. Dìti pøišly na to, že v knihovnì jsou s nimi i malé opièky, které si mohly vybarvit
a odnést s sebou. Program byl ukonèen slavnostním pøedáváním slabikáøù v knihovnì. Ještì
pøed odchodem se šli žáci podívat do dìtského oddìlení na nové knížky.
V dobì uzávìrky Øeèanského zpravodaje se pracuje na vyhodnocení a pøípravách Vánoèního trhu pro Lovce perel, který se bude konat 7. – 11. prosince 2015. Jedná se o zakonèení
celoroèní soutìže na podporu dìtského ètenáøství. Dìti po pøeètení urèitých knížek, oznaèených jako tzv. perlorodky, odpovídají na otázky a po jejich odevzdání obdrží všechny krásnou perlu podle vlastního výbìru. Navíc, po zodpovìzení nepovinných otázek, mohou získat
speciální bankovky, Moriony a za ty si právì na Vánoèním trhu v knihovnì budou vybírat
kýženou odmìnu i se všemi perlièkami, které se jim bìhem roku podaøilo nasbírat. Celkové
vyhodnocení projektu a vyèíslení získaných perel pro letošní rok bude zveøejnìno v pøíštím
èísle Øeèanského zpravodaje. Ten, kdo se nestihl pøihlásit, nemusí být smutný, protože hrát se
bude rozhodnì i v roce 2016. V rámci Vánoèního trhu se bude konat v knihovnì také Vánoèní
dílna pro všechny zájemce.
OBECNÍ KNIHOVNA ZVE NOVÉ I STÁLÉ ÈTENÁØE K NÁVŠTÌVÌ
V prosinci roku 2015 pro vás budou pøipraveny tyto novinky:
beletrie pro dospìlé
EIDLER, P. Mrtvý v obecném zájmu. – èeská detektivka
FOLLETT, K. Století 3. Hranice vìènosti. – historický román
GALBRAITH, R. Hedvábník. – anglická detektivka
HAUSEROVÁ, E. Noc v Mejdlovarnì. – èeský román
HAKL, E. Hovìzí kostky. – povídky
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, T. Co to bude? – román pro ženy
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, T. Modrý dùm. – román pro ženy
KUŤÁK, J. Území trestu. – èeská detektivka
NESBO, J. Pøízrak. – norská detektivka
NESBO, J. Policie. – norská detektivka
NESBO, J. Syn. – norská detektivka
NESBO, J. Krev na snìhu. – norská detektivka
PICOULTOVÁ, J. Vypravìèka. – historický román
VONDRUŠKA, V. Znamení Jidáš. – historická detektivka
VONDRUŠKA, V. Podivná svatba na Lichnici. – historická detektivka
VONDRUŠKA, V. Králùv dluh. – historická detektivka
ZUSAK, M. Zlodìjka knih. – historický román
nauèná literatura
TUÈKOVÁ, K. – BØEZINOVÁ, A. – ZAPLETAL, T. Fabrika: pøíbìh textilních baronù z moravského
Manchesteru
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pro dìti od 3 do 6 let
AWDRY, W. O mašince Tomášovi 5 – další pøíbìhy známé lokomotivy
AWDRY, W. O mašince Tomášovi 7 – další pøíbìhy známé lokomotivy
AWDRY, W. O mašince Tomášovi 9 – další pøíbìhy známé lokomotivy
AWDRY, W. O mašince Tomášovi 11 – další pøíbìhy známé lokomotivy
Nové pøíhody ze Stokorcového lesa – pøíbìhy Medvídka Pú a jeho kamarádù
pro dìti od 6 do 9 let
BLYTONOVÁ, E. Tajemství ztraceného náhrdelníku. – detektivka pro dìti
BREZINA, T. C. Brána èasu. Magický kámen Vikingù. – dobrodružný pøíbìh
BREZINA, T. C. Brána èasu. Boj Èerného rytíøe. – dobrodružný pøíbìh
GOLDFLAM, A. Pohádky o nepotøebných vìcech a lidech. – moderní pohádky
MEADOWSOVÁ, D. Jasmínka, dárková víla. - pohádkový pøíbìh
MEADOWSOVÁ, D. Skarlet, víla granátového kamene. – pohádkový pøíbìh
MONGREDIENOVÁ, S. Zachránìná sovièka. – pøíbìh o zvíøatech
OSBORNEOVÁ, M. P. Dobrodružství na Mìsíci. – další pøíbìh Anièky a Kuby
pro dìti od 10 do 15 let
BØEZINOVÁ, I. Blázniví donkichoti. – prázdninový pøíbìh ze Španìlska
HADDON, M. Spudveè aneb 70000 svìtelných let. – dobrodružný pøíbìh
KINNEY, J. Deník malého poseroutky 9 – další pøíhody známého školáka
LEVINEOVÁ, G. C. Zakletá Ella. – fantasy pøíbìh
Èasopisy
V letošním roce nabízíme letošní i starší èísla tìchto periodik:
pro dospìlé :
Burda, Živá historie, Chip, Moje zemì, d-Test, Maminka, Dieta, F.O.O.D., Pìkné bydlení, Receptáø, Naše krásná zahrada, Kreativ (Praktická a moderní žena), Burda Kids móda pro dìti,
Burda Kreativní pletení
loòská a starší vydání èasopisù:
pro dospìlé:
Verena, Motocykl, Computer, Pøíroda, Pøísnì tajné, Jedním dechem, 5x krimi Stalo se, Reader´s Digest
pro dìti:
Mateøídouška, Ètyølístek, Kaèer Donald, Méïa Pusík, ABC, Bravo, Bravo Girl, Konì a høíbata,
Tom a Jerry
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Ceník poplatkÕ obecní knihovny pro rok 2016
REGISTRACE
registraÌní poplatek DOSP¼LÍ

70,- KÌ (od 1. 1. do 31. 12.)
35,- KÌ (od 1. 7. do 31. 12.)

registraÌní poplatek D¼TI do 15 let, STUDENTI 30,- KÌ (od 1. 1. do 31. 12.)
se student. prÕkazem, DÄCHODCI

15,- KÌ (od 1. 7. do 31. 12.)

jednorázová výpÕjÌka

20,- KÌ/1 položka

Internet

zdarma

tisk

3,- KÌ/1 strana, 4,- KÌ oboustranný tisk

meziknihovní výpÕjÌní služba (MVS)

cena podle nákladÕ na poštovné

SANKºNÍ POPLATKY
ztráta ÌtenáÔského prÕkazu a vystavení nového

10,- KÌ

ztráta, zniÌení knihy nebo Ìasopisu

cena knihy + 100,- KÌ nebo koupÎ nové knihy,
cena Ìasopisu

poškození knihy nebo Ìasopisu

20,- až 100,- KÌ podle rozsahu poškození

1. upomínka po 7 dnech od uplynutí výpÕjÌní 30,- KÌ
lhÕty
2. upomínka po mÎsíci od první up.

60,- KÌ

3. upomínka po mÎsíci od druhé up.

90,- KÌ

Pokud nebude ÌtenáÔ reagovat na 3. upomínku, bude mu doporuÌenÎ zaslán dopis s žádostí o
okamžité vrácení nebo nahrazení dokumentÕ. V dopise bude rovnÎž uvedeno, že pokud do 1
mÎsíce nevrátí pÕjÌené dokumenty, bude pÔedvolán pÔed poÔádkovou komisi. RovnÎž po nÎm
bude požadováno zaplacení 3. upomínky a doporuÌeného dopisu.
PÔedvolání pÔed poÔádkovou komisi, která bude žádat okamžité vrácení nebo finanÌní nahrazení
dokumentÕ.

Dìkujeme Všem pøispìvatelùm do sbírky víèek z PET lahví na pomoc malé Lucince Procházkové trpící dìtskou mozkovou obrnou – triparézou. Sbírka víèek bude probíhat i v následujícím roce 2016.
Žádáme návštìvníky knihovny, aby v zimních mìsících pro vstup do knihovny po 17:00 hod.
zvonili na zvonek u vstupních dveøí do budovy (pøípadnì mùžete klepat na okno knihovny).
Všem ètenáøùm pøejeme krásné a klidné Vánoce a šťastný nový rok.
Mgr. Šandová Kateøina. knihovnice
18
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KLUB ŽEN LABĚTÍNA
ROZLOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI
Již tradiènì pøipravilo sdružení dobrovolných hasièù Labìtín
a Klub žen pro naše dìti rozlouèení
s prázdninami, které se uskuteènilo 29. srpna na høišti v Labìtínì.
Dìti si zasoutìžily v rùzných dovedných,znalostních a pohybových
disciplínách. Poèasí bylo nádherné,
hodnì teplé a proto dìti velmi nadšenì uvítaly koupel v šamponové
pìnì. Ta vytvoøila uprostøed høištì
osvìžující pìnové jezero, které bylo
zdaøilým vyvrcholením celého odpoledne.
ZÁJEZD PRO DÌTI
Dne 11.øíjna se uskuteènil autobusový zájezd do Prahy do divadla Pavla Kožíška na pøedstavení „ Za kouzly kolem svìta“. Pro naše nejmenší to byl úžasný zážitek. Možná nám z
úèastníkù brzy vyrostou malí kouzelníci.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V nedìli 6. prosince probìhla v místním hostinci v Labìtínì
„Mikulášská besídka“. Nejdøíve
dìti shlédly napínavé loutkové
divadelní pøedstavení. Poté Mikuláš s andìlem a èerty rozdávali
mikulášskou nadílku. Následovala
diskotéka, kde si dìti zatanèily a
vydovádìly se.
Dìkujeme p. Jiøímu Kothovi za
krásné písnièky a panu Kracíkovi
za pronájem sálu v hostinci.
Všem spoluobèanùm pøejeme klidné a spokojené prožití vánoèních svátkù a vše nejlepší
do nového roku 2016.
Klub žen Labìtína
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den Slabikáøe
23. listopad a 25. listopad
byly pro naše prvòáèky velmi
významné dny. Od záøí jsme se
nauèili mnoho písmenek a zvládli
jsme pøeèíst celou Živou abecedu. Své další ètenáøské dovednosti budeme rozvíjet pomocí
Slabikáøe. Ten byl pøedán dìtem
z 1. B 25. 11. a dìtem 1. A 25.
11. v místní knihovnì.
Paní knihovnice mìla pro dìti
pøipravený zábavný program. Z
èarovného klobouku vytahovala
písmenka, dìti si vyrobily závìsné opièky podle písmenka O, dozvìdìly se o tom, jak to funguje v knihovnì, kdo si mùže knížky pùjèovat a jak se k nim máme chovat. Závìr už patøil slavnostnímu pøedávání Slabikáøù.
Teï už jen zvládnout další písmenka a budou z nás malí ètenáøi.
Jana Vohralíková, Marcela Banková
XVII. roèník mezinárodního dìtského folklorního festivalu
Tradice Evropy 2015
Festival Tradice je dìtským mezinárodním festivalem, jehož program je urèen hlavnì školním dìtem. Každoroènì festival hostí dìtské soubory ze zahranièních zemí. V letošním roce
probíhal festival od 4. 11. do 7. 11.
2015.
Zvláštností tohoto projektu je,
že každý den probíhá v jiném mìstì Pardubického kraje. Úèastníci
festivalu navštívili Slatiòany, Choltice, Chrudim, Svitavy a Pardubice.
K nám do Øeèan pøijeli 4. listopadu
soubory z Bìloruska, Finska a Slovenska. Úèastníci pøedvedli taneèní, pìvecké a hudební vystoupení.
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Naši žáci ocenili velkou
pestrost programu, krásné
kostýmy, lidové kroje, skvìlou choreografii i šikovnost
dìtí. Bouølivý potlesk svìdèil o tom, že se všem akce
velice líbila.
Mgr. Jana Vohralíková

Berlín
Díky projektu výzva 56, na který reagovala naše škola, jsme mohli umožnit vybraným žákùm 2. stupnì zúèastnit se zdarma jazykového zájezdu do Berlína v termínu 16. – 20.11.2015,
který pro nás pøipravila cestovní kanceláø PRO TRAVEL.
Smyslem celého projektu bylo nejen pøiblížit dìtem kulturu a dìjiny Nìmecka, ale také
slyšet cizí jazyk v praxi a vyzkoušet si jazykové vyuèování prostøednictvím rodilých mluvèí.
V pondìlí 16. listopadu jsme se všichni sešli v 6 hodin ráno pøed školou, kde nás vyzvedl
autobus. Naše skupina byla nejpoèetnìjší, celého zájezdu se spolu s námi zúèastnili také žáci
z Kutné Hory, Èáslavi a Èeského Meziøíèí.
Po pøíjezdu do Berlína nás ihned èekala první èást programu s prùvodkyní, která nás po
celých 5 dnù doprovázela, dìtem zprostøedkovávala veškeré dùležité informace a samozøejmì
pøekládala.
Po vystoupení z autobusu jsme se pìšky vydali podél budovy Øíšského snìmu k Braniborské bránì. Prošli jsme se jednou z nejznámìjších ulic Unter den Linden a se soumrakem
jsme došli k nedalekému Památníku holocaustu. Protože nás už pøepadala únava z dlouhého
dne, nastal ten pravý èas pro cestu do hotelu Tulip Inn, kde byly již nachystané útulné pokoje
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s televizí, vlastním sociálním
zaøízením (nechybìl ani fén) a
hlavnì první veèeøe.
Každý den se vstávalo v 7
hodin, abychom se stihli poøádnì nasnídat. Snídanì byly
formou švédských stolù. Nechybìlo opravdu nic. Peèivo,
uzeniny, sýry, müsli, cornflakes,
jogurty, saláty, ovoce, míchaná
vajíèka, croissanty, malé koblížky, a kdo mìl chuť, pøipravil si
sám palaèinky s marmeládou
nebo nutellou. Výbìr byl skuteènì veliký a každý si pøišel na své.
Po snídani si dìti zabalily do batohu vìci na celý den, také obìdový balíèek, a v 8,30 už
jsme všichni sedìli v autobuse, který nás vezl za vzdìláním a kulturou.
Každý den jsme mìli až do 15 hodin èas na poznávání Berlína. Navštívili jsme krásné Pergamon museum, kde nás ohromila Ištaøina brána. Nádherná vyhlídka na Berlín (jeho východní i
západní èást) se nám otevøela z Fernsehturm, neboli Televizní vìže, nejvyšší stavby v Berlínì,
která mìøí 365m a do její prosklené kopule jsme se nechali vyvézt výtahem.
Vidìli jsme katedrálu Berliner Dom, prošli jsme se po Nikolaiviertl s dominantou kostela
Nikolaikirche, navštívili jsme i nedalekou Postupim s krásným barokním zámeèkem Sanssouci,
zahradami a neopomnìli jsme prohlídku zámeèku Cecilienhof, kde se po 2. svìtové válce
konala Postupimská konference.
Všechna tato poutavá místa Berlína však nejsou kompletním výètem zajímavostí, se kterými jsme se v prùbìhu týdne seznámili.
Dále nás èekala interaktivní prohlídka expozice Story of Berlin, ze které jsme pøešli do
atomového krytu pro 3600 lidí pod tøídou Kurfürstendamm. Obzvlášť tato prohlídka se pro
nás stala silným zážitkem. Zastavili jsme se u zámku Charlottenburger Schloss a návštívili
ruiny kostela Gedächniskirche.
Na poslední den byla naplánována návštìva 1,3km dlouhého dochovaného zbytku Berlínské zdi, tzv. East Side Gallery, která nás upoutala pøedevším svou barevností a výtvarnými
nápady. Právì na tomto místì mnozí pochopili, jak se lidé pøi stavbì zdi a jejím pádu cítili a co
prožívali. Zajímavá byla zastávka u Checkpoint Charlie, døívìjšímu pøechodu mezi východním
a západním Berlínem. Odpoledne jsme zakonèili prohlídkou dokumentaèního centra Museum
Topographie des Terrors.
K poøízení fotografií svádìli všudypøítomní berlínští medvìdi a barevné trabanty. I v takto
nabitém programu se našel èas, aby si dìti mohly nakoupit malé dárky, upomínkové pøedmìty, pohledy nebo nìco dobrého, pro Berlín typického, napø. Currywurst. Krátké zastávky tedy
byli také na Potsdamer Platz a Alexander Platz, na nichž se nacházelo množství nákupních
center.
22
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Po prohlídkách nejzajímavìjších míst Berlína pak dìti èekalo jazykové vyuèování, které
probíhalo od úterý do ètvrtka, vždy od 15,30 do 18hodin. Všichni byli rozdìleni podle úrovnì
znalosti nìmèiny do ètyø skupin. Kvalifikovaní lektoøi jazykové školy prošli s dìtmi nìkolik
témat, napø. èíslovky, èas, barvy, hodiny, nakupování, pamìtihodnosti Berlína, s tìmi pokroèilejšími pak procvièili také gramatické jevy (èasování sloves, slovesné èasy, stupòování pøídavných jmen apod.). Dìti spolupracovaly ve skupinách, ve dvojicích, hrály rùzné hry, mìly
pøipravené úkoly na pracovních listech, vytváøely pamìťové mapy…a hlavnì ztrácely ostych
mluvit. Z jejich reakcí jsme usoudili, že je výuka skuteènì bavila, byla jim velkým pøínosem a
probíhala ve velice pøátelské atmosféøe.
Na závìr jazykového kurzu získaly dìti certifikát, který prokazuje, že se výuky úèastnily.
Prožili jsme spoleènì krásný týden. Dìti si zpìt domù pøivezly zkušenosti i nové vìdomosti,
které se jim jistì pro život budou hodit.
A my vìøíme, že alespoò nìkteøí se budou nìmeckému jazyku vìnovat dál, protože by
byla škoda hodit za hlavu vše, co se nauèili. Znalost dalšího jazyka je v souèasné dobì velkou
výhodou, ne-li nutností.
Veronika Danielová, Kateøina Grande
Jazykový pobyt v Anglii
V rámci projektu výzva è. 56 jsme uskuteènili zájezd do Anglie v termínu od 28. 11.– do
4. 12. 2015 a umožnili vybraným žákùm 2. stupnì zúèastnit se zdarma jazykového pobytu,
který pro nás pøipravila cestovní kanceláø PRO TRAVEL.
Cílem celého projektu bylo seznámit dìti s historií a souèasností Anglie, seznámit s nejdùležitìjšími pamìtihodnostmi, slyšet rodilé mluvèí, vyzkoušet si jazyk v praxi, podívat se do
anglických rodin a porovnat zvyklosti v Anglii a u nás.
V sobotu 28. listopadu jsme se sešli v 13. 30 pøed školou, kde jsme nastoupili do autobusu a vydali se smìr SRN, Belgii, Francie. Cestou jsme se ještì zastavili v Trmicích u Ústí nad
Labem, kde jsme nabrali druhou školu, která cestovala spoleènì s námi. Náš údiv a otázky
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nastaly, když jsme zjistili, že s
nimi cestuje i žákynì, která je
na invalidním vozíku. Nikdo z
nás si nedovedl pøedstavit, jak
bude zájezd probíhat. Brzy se
naše obavy ale rozplynuly, jelikož jak uèitelé, tak žáci tento
handicap zvládli bez problému,
a hlavnì dìti se dokázaly starat
o svou spolužaèku perfektnì,
spontánnì a ukázali nám všem,
že i takové dìti mohou nároèný
zájezd absolvovat.
Po pøíjezdu do Francie a pøístavu Calais, jsme v noci pokraèovali trajektem do Velké Británie do pøístavu Dover. Na jízdu lodí mnozí z nás jistì nezapomenou, protože houpající trajekt
pro vìtšinu nebyl dobrým zážitkem.
Z Doveru jsme pokraèovali do Londýna. Po dvouhodinové cestì a nároèné noci jsme koneènì vystoupili z autobusu a spoleènì s paní prùvodkyní, která nás provázela po celou dobu
zájezdu, jsme vyrazili na celodenní prohlídku Londýna.
Vydali jsme se nejprve parkem ve ètvrti Greenwich, kde je známá královská observatoø a
kudy prochází nultý Poledník, pak jsme se svezli lodí po øece Temži kolem mostu Tower Bridge,
zavítali jsme do hradu The Tower, kde jsme vidìli korunovaèní klenoty, zbrojnici, popravištì a
další zajímavosti. Dál naše cesta vedla finanèním centrem Londýna - The City ke katedrále St.
Paul‘s Cathedral. Závìr dne jsme zakonèili jízdou na London Eye, kde se nám naskytl nádherní
pohled na veèerní rozsvícený Londýn. Po nároèném dnu jsme odjeli do Hastingsu, kde jsme
byli ubytováni v anglických rodinách.
Další den už následovala výuka v místní škole SHANE GLOBAL LANGUAGE CENTER, která
pokraèovala od pondìlí do støedy, vždy v dopoledních hodinách. Žáci zde nejprve absolvovali
jazykový test, podle kterého byli rozdìleni do tøech skupin. Pak už probíhala výuka s kvalifikovanými lektory. Dìti pracovaly ve skupinách, ve dvojicích, hrály rùzné hry a soutìže, mìly
pøipravené úkoly na pracovních listech, sledovaly film v anglickém jazyce. Hned první den byly
výukou nadšeny a tìšily se na další dny ve škole.
Odpoledne jsme odjeli na výlet k romantickému vodnímu hradu Bodiam Castle, který
jsme si prohlédli a vyslechli si jeho historii v anglické verzi. Pak jsme se vrátili zpìt do mìsta
Hastings, které jsme si prohlédli, prošli jsme se po nábøeží a pìkné oblázkové pláži.
Další dny po dopolední jazykové výuce jsme ještì navštívili útesy Beach Head, spadajícíc
do moøe z výšky pøes 170 m, vidìli jsme pøekrásný pás køídových útesù známý jako Seven Sisters, prohlédli si pøímoøské letovisko Brighton, došli na zábavné molo Brighton Pier (nasbírali
si mušle) a ocitli se na chvíli v podmoøském svìte v akváriu Sea Life Centre. Nezapomenutelný
zážitek v nás ale zanechala návštìva Canterbury a prohlídka jeho skvostné gotické katedrály.
Poslední den pobytu jsme zahájili opìt prohlídkou Londýna. Dopoledne jsme zavítali do
24

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2015.indd 124

15.12.2015 7:43:37

muzea voskových figurín Madame Tussauds, pak následovala dùležitá místa, která se nejvíce
zapsala do historie mìsta: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, èínská ètvrť Soho. Svezli jsme se místním metrem, ale i
známým autobusem Double decker. Pøed odjezdem domù, jsme ještì stihli nákupy suvenýrù
a vánoèní trhy v Hyde parku.
Na krásný týden, který jsme všichni zažili, budeme jistì dlouho vzpomínat. Dìti získaly
certifikát, který prokazuje, že se jazykové výuky úèastnily, vidìly život v anglických rodinách,
zkusily si ovìøit své jazykové znalosti.
Podìkování patøí cestovní kanceláøi PRO TRAVEL, která zájezd perfektnì pøipravila, ale i dìtem, které bìhem pobytu dodržovaly pokyny a rady, naslouchaly výkladùm paní prùvodkynì
a v rodinách se chovaly slušnì.
Mgr. Naïa Doubravová

Podìkování za sponzorský dar
Rádi bychom podìkovali obci Øeèany nad Labem za sponzorský dar 15 000 Kè, který
školní sbor obdržel na oslavách obce. Zakoupili jsme hudební nástroje- digitální stage piano
YAMAHA, rytmický nástroj cajon a zvonkohru. Všechny tyto nástroje pomohou našemu sboru
k lepší reprezentaci na koncertech a soutìžích. Najdou využití i v bìžných hodinách hudební
výuky.
Dìkujeme
Myšáci, ZŠ Øeèany nad Labem
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Projektový den v 1. A a 1. B
V úterý 27. 10. jsme si v obou
prvních tøídách vyzkoušeli projektový den s tématem svátku, který se
slaví v anglicky mluvících zemích
– Halloween. Od rána se to hemžilo
samými strašidly, kostlivci, duchy
a jinými pøíšerkami.
Ráno èekalo na dìti velké pøekvapení. Pøišel mezi nás pan policajt z
Mìstské policie v Pøelouèi. Vykládali
jsme si o tom, jak se chovat na silnici a øešit rùzné dopravní situace.
Také nám doporuèil zajímavé odkazy pro školáky - http://www.zachranny-kruh.cz/,http://www.ibesip.cz/, www.skodahrou.cz.
Prvòáèci v maskách, ale se zájmem poslouchali a horlivì se zapojovali do diskuze.
Pak už nastalo halloweenské hemžení. Nejprve jsme si øekli, proè a jak se ten svátek slaví,
co jsou hlavní atributy. S nimi jsme pracovali na interaktivní tabuli. Každý mìl pracovní list,
kde jsme urèovali poèet slabik, grafickou stavbu slova a hledali známá písmenka. Vytvoøili
jsme si malou závìsnou dekoraci, vybarvovali jsme mandaly. Poslední vyuèovací hodina byla
spojená. Dìti z obou tøíd si spoleènì zatanèily pøi diskotéce, plné soutìží. Závìr dne patøil
pohádce O malé èarodìjnici.
Dìtem se netradièní vyuèování líbilo a hezky si ho užily.
Mgr. Jana Vohralíková, Mgr. Marcela Banková
Strašidelný veèírek v knihovnì
Podzim pøináší èas slavností Všech Svatých a vzpomínku na všechny zesnulé – Dušièky. Už
døíve se o tìchto svátcích vyprávìly podivuhodné pøíbìhy. Dìti ze 4. A 5. tøídy se také rádi
obèas bojí, a proto vyplnily tajemnou køížovku a pøihlásily se na Strašidelný veèírek v místní
knihovnì.
Aèkoli nìkteøí o podzimních prázdninách odpoèívali, parta 20 odvážlivcù se v pátek 30.
10. sešla v 18 hod pøed obecním
úøadem. Èarodìjnice Berta si
pro nì nachystala bohatý program. Strašidla se nejprve pøedstavila a ve skupinkách sepsala
nejrùznìjší kouzla, èáry a své
další schopnosti. Atmosféra v
knihovnì houstla nejen pøi vyprávìní o Draculovi, o rùzných
èeských strašidlech, ale i pøi
èetbì z knihy Bubáci èi z knihy
Kopyto Mòouk a ryšavý upír od
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spisovatele Miloslava Švandrlíka. Hrobové ticho v budovì nastalo pøi noèním hledání záchranných lesklých kamínkù. Abychom se tolik nebáli, vyrobil si každý lucernièku na cestu domù
a malé strašidýlko.
Na veèírku nesmìlo chybìt ani obèerstvení. Odvážlivci ochutnali myši, pavouky, hady, oèi
a podivný rosolovitý dort. Nejvìtší zkouška odvahy nastala v samém závìru. V øeèanském
parku vypukl rej strašidel. Po hradbách kostela se procházela bílá paní, na schodech kostela
strašil upír a za stromy vykukoval velký pavouk, kostlivec a zombík. Po splnìní všech dìsivých
úkolù v parku jsme zakonèili tento veèer prùvodem ke škole, kde se nìkterých pøíšer možná
lekli i rodièe.
Knihovna Øeèany n. L., Michaela Nováková, Kateøina Grande
XVI. roèník Vánoèního turnaje ve šplhu
27. 11. 2015 probìhl na naší škole již XVI. roèník Vánoèního turnaje ve šplhu. Turnaj je urèen
pro žáky 1. stupnì ZŠ.
Soutìžilo celkem 8 základních škol z okolí
- ZŠ Choltice, ZŠ Rohovládova Bìlá, ZŠ Pøelouè
Smetanova, ZŠ Pøelouè Masarykova, ZŠ Týnec nad
Labem, ZŠ Bøehy, ZŠ Hlaveèník a ZŠ Øeèany nad
Labem. Celkem šplhalo 147 dìtí.
Letošní roèník jsme zahájili svižnou rozcvièkou, která všechny pøíjemnì nastartovala
a rozehøála. Po odstartování soutìže postupnì
šplhali žáci od 1. do 5. tøídy, chlapci a dívky v samostatné kategorii. Bìhem soutìže byl pro žáky
pøipraven doprovodný program. Soutìže pøipravili a organizovali žáci z 5. tøídy.
Souèástí celé akce bylo pìkné taneèní vystoupení žáka 3. tøídy Jana Duška a jeho taneèní
partnerky Kateøiny Rambuskové. Jde o nejmladší
závodní taneèní pár taneèního klubu z Chvaletic.
Pøedvedli nám standartní i latinsko-americké tance a sklidili velký potlesk.
I v letošním roce se nám podaøilo získat finance od Pardubického kraje v rámci grantového programu na podporu sportu a volnoèasových
aktivit v Pardubickém kraji v roce 2015, prostøednictvím nichž jsme zajistili nebo proplatili
dopravu a nakoupili ceny. Navíc nám pomohli rodièe a sponzoøi, kterým dìkujeme a s jejich
pomocí jsme mohli pro soutìžící zajistit odmìny a obèerstvení.
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Vyhodnocení:
Všichni soutìžící byli nakonec odmìnìni, první tøi z každé kategorie získali hodnotnìjší ceny
a medaile z naší keramické dílny.
Také byli odmìnìni nejrychlejší šplhaè – Alex Liška, èas 3. 49s ze ZŠ Øeèany nad Labem
a nejrychlejší šplhaèka Natálie Skalová, èas 3.78s ze ZŠ Pøelouè Smetanova.
Nejlepší školou se pro letošní rok stala ZŠ Pøelouè Smetanova. Ta získala pohár, vyrobený v
naší keramické dílnì, a sladké odmìny.
Poøadí škol:
1.
Pøelouè-Smetanova
2.
Øeèany nad Labem
3.
Týnec nad Labem
4.
Pøelouè-Masarykova
5.
Choltice
6.
Rohovládova Bìlá + Bøehy
7.
Hlaveèník
Naše škola se umístila na pìkném 2. místì
za 1. tø.
2. místo
Eliška Vánišová
za 3. tø.
1. místo
Samuel Kadavý
2. místo
Jakub Hamr
za 4. tø.
1. místo
Matouš Beran
3. místo
Šimon Balhárek
3. místo
Vendula Urválková
za 5. tø.
1. místo
Alex Liška
Všem gratulujeme, sponzorùm dìkujeme a tìšíme za rok na již XVII. roèník turnaje.
Jana Vohralíková, Kateøina Grande
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SPONZOØ 16. ROÈNÍKU TURNAJE VE VÁNOÈNÍM ŠPHU
Grant z Pardubického kraje
(tato akce byla finanènì podpoøena Pardubickým krajem v rámci grantového programu
na podporu sportu a volnoèasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2015)
Ovoce – Zelenina – Vitera
Goldfein CZ, s. r.o. Pardubice
ALMA – Aleš Petrù
M+M Švejkovi
Sobotkovi, Venclovi
Richterovi, Jezdinský
Novákovi, Nedbalovi
Peckovi, Novotný
p. Teplá, Vánišovi
Posejpalovi, Èejkovi
Apltauerovi, p. Jackuláková
Žákovi, Šebkovi
Velèovský, Langrovi
Kohoutkovi, p. Dušková
Kadavý, p. Kalousková
Baranovi, Urválkovi
Žlumov, Semelkovi
Machkovi, Marešovi
Navrátilovi, Salfický, L. Živný
Bednáøovi, p. Fliegrová, p. Païourová
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Podìkování MUDr. Helenì Hlaváèkové
Základní škola a mateøská škola Øeèany nad Labem dìkuje MUDr. Helenì Hlaváèkové za
dlouhodobou nezištnou podporu pøi organizaci a zdravotním zabezpeèení klimatických pobytù žákù 1. stupnì i zahranièních zájezdù žákù 2. stupnì ZŠ. Paní doktorce jsme velmi
vdìèní za velkou ochotu a obìtavost, s kterou pøistupuje ke všem našim aktuálním prosbám
a potøebám. Nepovažujeme to v žádném pøípadì za samozøejmost a vážíme si její pomoci.
T. Zemánek, øeditel školy

SPOLEÈNOST PØÁTEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY
vás srdeènì zve na

ŠKOLNÍ PLES,
který se koná v sobotu 30. ledna 2016 od 20 hodin
v sále hospody U Koblihù v Øeèanech nad Labem.
Hraje skupina RELAX.
Výtìžek z plesu bude použit pro dìti ze ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem.

!!! JE NUTNÉ SI REZERVOVAT MÍSTO !!!
na tel.: 602 948 752
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
My se èertù nebojíme
I tento rok navštívili naši
školièku Mikuláš, andìl a èerti.
Jejich pekelná kniha obsahovala nejen špatné, ale i dobré
vlastnosti a skutky našich dìtí.
A tak není divu, že nakonec každý dostal od Mikuláše pìknou
nadílku.
A èerti – i když vypadali
hrozivì, se nakonec ukázali
jako veselí chlapíci, které trápí
blechy v kožiše a chtìjí hlavnì
podrbat na zádech.
A aby se jim u nás líbilo,
pøipravili jsme si pro nì básnièky a písnièky. Myslíme si, že se
nám to povedlo, protože se jim
od nás nechtìlo. Ale nakonec
museli odejít, protože na nì
èekaly ještì další dìti.
Cestou se ještì stavili v naší
kuchyni, odkud si chtìli odnést naši pani kuchaøku, protože moc dobøe vaøí. V pekle by se jim
hodila. Ale my jsme ji nedali, a tak odešli s nepoøízenou.
Pøijelo k nám divadlo Šeherezáda s pohádkou „S èerty nejsou žádné žerty“. Dìti pozornì
poslouchaly a odnesly si pouèení „Èert nikdy nespí“, které se jim urèitì v životì bude hodit.

Tìšíme se na Vánoce
Ale než pøijdou, mìli jsme s dìtmi ještì moc práce, museli jsme vánoènì vyzdobit celou
školku, vyrobit vlastnoruènì pøáníèka, pomoci Ježíškovi ozdobit stromeèek, nauèit se vánoèní
básnièky a písnièky. Tìmi jsme potìšili všechny, kteøí se pøišli podívat na naše vánoèní besídky. Do té doby jsme stihli s dìtmi ještì napéct cukroví jako pohoštìní pro rodièe na besídkách.
Náš pìvecký soubor ZPÌVÁÈEK si pøipravil na besídky pásmo vánoèních písní a básní.
Aby dìtem èekání na Štìdrý den rychleji uteklo, každý den si øíkáme, kolikrát ještì pøijdeme do školky a sundáváme z adventního kalendáøe jeden sáèek. Je v nìm vždy ukryt napsaný
úkol pro dìti, který když všichni splní, dostanou malou odmìnu.
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Tìšíme se ještì na jedno divadelní pøedstavení „Andìlské pohádky“ a pak se již rozejdeme
na vánoèní prázdniny.
Kolektiv zamìstnancù Mateøské školy v Øeèanech nad Labem pøeje všem našim dìtem,
rodièùm i celým jejich rodinám klidné a spokojené prožití vánoèních svátkù a mnoho zdraví
v novém roce.
Pavla Šupová, uèitelka MŠ
Podìkování sponzorùm MŠ
S nadcházejícím koncem roku se obvykle bilancuje a vzpomíná. A nám se v mysli vybavují
mj. ti, kteøí se nám snaží nezištnì pomoci v naší finanèní situaci. A tak aspoò takto chceme
dodateènì podìkovat za dosavadní pomoc všech, kteøí podporují svými finanèními èi hmotnými dary naši Mateøskou školu v Øeèanech nad Labem.
Máme radost a vážíme si jakéhokoliv i drobného daru, ať se jedná o penìžní dar, papír na
kreslení, výtvarné potøeby, omalovánky, cukroví na besídky, ovoce nebo služby poskytnuté
s výraznou slevou. Jsme a budeme rádi za každou vaši podporu, která pøispìje k pohodì
a spokojenosti dìtí i rodièù v prostøedí naší školky.
Dìkujeme proto
za finanèní dary:
obci Trnávka, panu L. Sobotkovi, panu J. Kalinovi, Spoleènosti pøátel ZŠ a MŠ Øeèany n. L.
za hmotné dary
(papíry, hraèky, stavebnice, cukrovinky, perníèky, ozdoby na stromeèek apod.):
paní J. Šoltové, paní L. Listoòové, paní P. Køivkové, paní J. Fliegrové, panu L. Sobotkovi,
paní L. Šidlikovské, paní I. Peckové
za truhláøské práce panu Z. Nedbalovi
paní V. Šoltové za fotografování dìtí
vedení naší obce za spolupráci pøi udržování pìkného prostøedí naší školní zahrady
Bc. Hana Hozáková vedoucí uèitelka MŠ
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 28.11. 2015
Nejkouzelnìjší období roku - advent a Vánoce - je tu. Obec se oblékla do adventní výzdoby
a Vás obklopuje kouzelná vánoèní atmosféra.
Oèekávání tradièního rozsvícení vánoèního
stromu, setkání s pøáteli i známými. První dotek
vánoèní hvìzdy. Slavnost rozsvícení zaèala, jak se
patøí, v kostele zpìvem evangelického sboru z Trnávky. Po sváteèních chorálech se lidé pøemístili do
parku, kde se již od pùl páté hromadily zástupy návštìvníkù. Mohli jste si projít stánky s vánoèní tématikou, od adventních vìncù po rùzné sladkosti
a blikající svìtýlka, a že bylo opravdu z èeho vybírat. Nemùžeme opomenout stánky našich spolkù,
fotbalistù s klobáskami, žen Labìtína s vánoèkou
a stánek hasièù se zabíjaèkovými specialitami,
na které se tìšil snad každý. Tìch bylo toho roku
opravdu hodnì, ale také se na všechny nedostalo, zájem pøedèil všechny oèekávání a prodalo se
550 jitrnièek, 380 krupákù a 210 porcí prdelaèky.
Návštìvníky zahøála lahodná horká medovina, a
také svaøené víno. Svùj stánek zde otevøela Abilympijská asociace z Pardubic s programem tvoøivých dílnièek pro dìti, které si mohli vytvoøit
a vymalovat rùzné obrázky. Také zde byly k zakoupení jejich výrobky, vìci pro domácnost
a osobité drobnùstky na zkrášlení domova.
Tradièní Andìlská pošta a živý betlém okouzlovali dìtské oèi. Zájem o pohlazení a pomazlení si zvíøátek byl od dìtí veliký, každý toužil vidìt poníka nebo lamu. Rozzáøená oèka menších
i vìtších capartù byla k nezaplacení.
Pravá vánoèní atmosféra se nesla také v duchu
køtìní. Ve stánku obecního
úøadu byla k nahlédnutí a
k zakoupení knížka Øeèany
nad Labem a Labìtín – kdysi a dnes. Knížka pøipomíná známou i ménì známou
historii obou obcí, práci
spolkù, kulturní a spoleèenské události v obci,
historii našeho kostelíku a
také pøíbìhy rodákù. Též si
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návštìvníci mohli zakoupit DVD s oslavy 850
let obce. Obì pro naši obec dùležité drobnosti
jsou a budou k dostání exkluzivnì pouze na
obecním úøadì, aè o toto vydání mìlo zájem
i knihkupectví.
Ještì pøed samotným zahájením programu
byl pozván pan Režný, který pøevzal pamìtní
medaili pro nejstaršího muže obce, udìlenou
u pøíležitosti 850-ti let obce. Opìt se dostáváme k dalšímu již zmínìnému – køtu - knížky a
DVD. Køest zaèal po slavnostní promluvì paní
starostky a pana místostarosty. Paní starostka
pøipomnìla, jak se knížka rodila a kdo všechno za tou prací stojí. Od sbìru informací, pøes práci s fotogalerií až po pøíspìvky spolkù a
rodákù. Vyzdvihla jednotlivce i skupiny, poté pozvala na pódium a pøedstavila kmotru knihy
paní spisovatelku Marcelu Marboe Hrabincovou a patrona knihy pana faráøe Lubomíra Pilku.
Oba pozvaní krátce promluvili k této slavnostní události a také pan faráø pøipomnìl význam
adventu a vánoèních svátkù. Po té se pokøtila kniha i DVD o oslavách 850 let obce. Po této
oficiální události, mohli již nastoupit na pódium naši nejmenší zpìváèci z Mateøské školy a
svými hlásky rozeznít vánoèní touhy. Po vystoupení je vystøídali Myšáci ze Základní školy, kteøí
mají svým vystoupením vybudovanou pevnou tradici na této slavnosti. Pøi jejich vystoupení
se rozsvítil vánoèní strom.

Nejmenšími dìtmi oèekávaný program soutìží a vystoupení Mikuláše s Andìlem a Èertem
mohl zaèít, Dìti soutìžily ve vìdomostním testu, kdo si nejvíc pamatuje vìcí, pak jednotlivì
v pøednesu básnièky nebo písnièky. V krátkém pøerušení programu, z dùvodu zmìny poèasí,
noèní oblohu rozzáøil velkolepý ohòostroj Michala Šolty. Za tónù písnì „Svìt lásku má…“ s
interprety, P. Habera, K. Gott a P. Dvorský, rozechvìl nejednu duši a vtiskl slzièku štìstí do oèí.
Tím, ale program neskonèil, i když ohòostroj je pomyslnou teèkou, ale také i startem
adventu. Mikulášských odmìn chtivé dìti ještì vytrvale pøednášely své básnièky a písnièky.
34
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Bylo velice milé vidìt jejich rozzáøené oèi jako malé hvìzdièky, když odcházely se svými rodièi
domù.
Zbytek návštìvníkù v hojném poètu ještì zùstával v pøíjemné atmosféøe letošního rozsvícení, než doznìly poslední tóny vánoèních melodií.
Vìøíme, že se vám letošní rozsvícení líbilo a tìší nás narùstající zájem o tuto milou událost,
o které se zvìsti šíøí po širokém okolí. Uvidíme se znovu v pøíštím roce a snad vás opìt nìèím
pøekvapíme.
Kompletní fotogalerii a videozáznam z této slavnosti najdete na webových stránkách obce
www.recanynadlabem.cz.
Dìkujeme vám všem, za úžasnou atmosféru rozsvícení vánoèního stromu, kterou jste vykouzlili vaší pøítomností a pøejeme vám krásné a pokojné vánoèní svátky, zdraví a štìstí
v Novém roce. Ať pocit štìstí, radosti, se v duších Vašich rozhostí, když štìdrý den k Vám
zavítá, ať láska ve Vašich srdcích ukrytá, se mocným proudem vyroní, když zvoneèek sváteèní
tiše zazvoní…
Miroslav Tkáè a Michaela Matoušková

ADVENTNÍ HISTORIE A TRADICE
Advent je dobou oèekávání pøíchodu Spasitele na svìt. Slovo Advent pochází z latinského
„adventus“, což znamená pøíchod. Doba adventní je vlastnì pøípravou na vánoèní svátky a už
od 11. století se tato doba trvání ustálila na posledních ètyøech týdnech pøed Štìdrým dnem.
Je èasem pùstu, pøi kterém by se mìli lidé místo požívání nadmìrného jídla a pití vìnovat
zbožnému rozjímání. Za èasù minulých byla zakázána veškerá zábava, tanec a zpìv. Stejnì se
ale o adventu konaly nìkteré lidové obøady (zvyky), které tento zákaz více ménì porušovaly.
První adventní nedìli zaèíná liturgický rok. Køesťané totiž odvíjejí èas od narození Krista.
Do tøetí adventní nedìle byla charakteristickou postní barvou temnì fialová a po tøetí nedìli ji
nahradila barva, symbolizující radost,
rùžová. Každá z adventních nedìlí má
své lidové oznaèení - železná, bronzová, støíbrná a zlatá.
Advent, tak jak ho známe, zaèíná
ètvrtou nedìli pøed Štìdrým veèerem,
trvá 22 až 28 dní a mùže pøipadnout na
jakoukoli nedìli mezi 27. listopadem a
3. prosincem. V prùbìhu adventu slaví
svátek nìkteøí dùležití svatí, napø. sv.
Ondøej, sv. Barbora, sv. Mikuláš nebo
sv. Lucie.
Jak již bylo øeèeno, barvou adventu je fialová - podle barvy knìžského roucha. Fialová však
bývala v minulosti velkou vzácností, a tak ji v domácím prostøedí nahradila lehce dostupná
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èervená. Ta je v této dobì jasnou favoritkou všech prosincových doplòkù od svíèek pøes ozdoby, ubrusy až po adventní vìnce.
Právì u adventních vìncù nám nic jiného ani nezbývá, pokud bychom se chtìli držet
lidové tradice. Ta sice velí fialovou, avšak zapovídá umìlé materiály. Fialovou v pøírodì prakticky neseženete. Chcete-li mít tedy hezký adventní vìnec, bez èervené se patrnì neobejdete.
Samozøejmì mùžete být trendy a najít si barvu, která se vám hodí a ladí s ostatní výzdobou.
Základem vìnce mùže být jakákoli zelená døevina. Nejlépe samozøejmì vypadá jedle, ale svùj úkol splní i smrk nebo
borovice. Zaèáteèníci by si mìli ke svým pokusùm vybrat
nìkterou z vìènì zelených zahradních døevin: jsou totiž
ohebnìjší a nepíchají. Ať bude výsledek vití vìncù sebekrásnìjší, je tøeba pamatovat, že nikam jinam než na vstupní
dveøe nepatøí. Tak jako si stìny nezdobíme vanilkovými rohlíèky, nemìli bychom si stoly nebo zdi zdobit adventními
vìnci. Protože adventní vìnec vítá hosty.
Z adventních lidových svátkù se dochovaly vlastnì už
jen tøi, které se staly významnými okamžiky v bìhu zimních
dnù a kolem nichž se soustøedila spousta povìr a zvykù
– sv. Barbora, sv. Mikuláš a sv. Lucie. Snad až z pøedkøesťanské doby pocházely rùzné masky, èasto zvíøecí nebo démonické, které se pøi oslavách adventních svátkù s oblibou využívaly hlavnì v dobì renesance.
A i když tyto masky èasto pøejímaly jména podle svátkù svìtcù (Lucky, Barborky), nemìly s
postavami køesťanských muèedníkù nic spoleèného.
Barborka èeká na ženicha
Svátek sv. Barbory je 4. prosince, tato panna a muèednice, byla dcerou kupce Dioskura v
mìstì Nikodemii. Její otec byl pohan a modloslužebník, Barbora se však dala proti jeho vùli
pokøtít. Otec ji za to nechal muèit na muèidlech, ale ani to ji nezlomilo, aby svou víru odvolala.
Sám otec nakonec setnul své jediné dceøi hlavu. O svátku sv. Barbory se ženy halily do bílých
plachet. Dívky a ženy zahalené do bílých rouch tak symbolizují èistotu a panenství.
Na svatou Barboru myslí stejnì jako kdysi pøedevším vdavekchtivé sleèny. Dodnes si na její
svátek, tedy 4. prosince, dávají do vázy napuèenou tøešòovou vìtvièku, kterou pojmenují po
svém milém a èekají, že když do vánoc rozkvete, mohly by se do roka vdát.
Tato pøedpovìï nebývá vždy zcela spolehlivá, což lze pøipsat na vrub neodbornému pøístupu dívek k pøedpovìdnímu procesu. Má-li být odhad pøesný, musí se vìtvièka trhat až po
setmìní. Dotyèná žadatelka vìštby ji musí umístit na teplé místo a každý den mírnì zalévat.
A na kterou stranu se vìtvièka otoèí, z té strany pøijde ženich, pokud již nezná jméno svého
vyvoleného.
Sv. Mikuláš
Biskup Mikuláš (Nicolaus) se narodil 5.12. kolem roku 250 v lýkijském mìstì Pataøe, v
rodinì zbožných a bohatých køesťanù. Po smrti rodièù rozdal velkou èást svého majetku chudým a potøebným lidem. Aby unikl projevùm vdìènosti, vydal se na pouť do Palestiny. A stal
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se biskupem v mìstì Myra. Byl také vìznìn a poslán
do vyhnanství. Zemøel kolem roku 345 nebo 352.
Je chápán jako obhájce chudých a nemajetných, pomocník prostého lidu v žalu a trápení. Sv. Mikuláš
je také patronem námoøníkù a rybáøù, ochráncem
pøevozníkù a hlavnì dìtí.
V pøedveèer svátku chodí v prùvodu andìla a èerta. S pochùzkou je spjata øada písní, koled a zvykù.
Èert nikdy nenadìluje, ale má krásnou divokou masku. Dìtem nadìluje s pøíslušnou domluvou pouze
andìl. Mikuláš má nìjaké to jablíèko, ale nejvíc se
zavdìèí, má-li pøi sobì množství rùzných dárkù, figurek, døevìných hraèek, píšťalek, nožíkù i hrníèkù,
prostì všeho, co pak dává andìlovi a povìøuje ho,
aby to rozdal. Dìti mají mít za oknem a pod polštáøem, v síni, na klice punèošku ještì pro noèní dárky od Mikuláše. Punèošky nebo pytle
povìšené na oknì jsou ráno o sv. Mikuláši naplnìny sladkostmi. Tato tradice u nás existuje již
od støedovìku, kdy chodily mikulášské maškary dùm od domu.
Sv. Lucie patronka švadlen a koèích
Naší krajinou dodnes 13. prosince obchází tajemná bílá postava, které se øíká Lucie. Chodí
s kuželem od stavení ke stavení, straší dìti a pøástevnice. Vìøilo se, že: „Lúca trestá nedbalé
pøástevnice zmuchláním pøediva, trestá pøestupky proti zákazu ochrnutím ruky, pilné odmìòuje, pomáhá jim v pøedení a umožòuje jim rychlou a pøesnou práci.“ Patrnì si neuvìdomují,
že jdou ponìkud brzo. Pøed zmìnou juliánského kalendáøe na gregoriánský totiž chodily až
23. prosince, kdy už mohly trochu upít noci a jednak plnit své poslání, totiž trestat nepoøádek
v domácnosti. Øíká se, že: “Lucie noci upije a dne nepøidá“
V den svaté Lucie musejí být domovy jako ze škatulky, jinak se prý dotyèná nezná. Dnes
chodí Lucie opravdu brzo - vìtšina domácností má pøedvánoèní úklid teprve pøed sebou.
Navíc doba se mìní, a tak bílé sleèny ani úklid už vìtšina lidí nebere tak vážnì jako døív.
Témìø zapomenutý sv. Ondøej
Dnes se již úplnì zapomnìlo, že 30. listopadu na sv. Ondøeje je den èarodìjný a vìštebný,
sám sv. Ondøej bývá zobrazován se s køíženými døevìnými bøevny, tzv. Ondøejský køíž. V tento
den se také lilo olovo a dívky si hádaly ženicha. Sv. Ondøej je totiž patronem všech nevìst.
V tento magický den, lidé vìøí a vìøili, podobnì jako o Štìdrém dni, že se vìštby skuteènì
vyplní.
Všechny zvyky, které mladí lidé konají na Štìdrý veèer, jsou vlastnì pùvodu ondøejského.
Na Štìdrý veèer je pøestìhovala církev, která potøebovala advent oprostit od radovánek a pøimìt lid, aby se skuteènì pøipravoval na pøíchod Spasitele se vším všudy, tedy i v chování a ve
zvycích. K Ondøejovi patøí spousta vìšteb kolem mladých vdavekchtivých dívek. Ve struènosti
si je nìkteré pøipomeneme.
Svobodné a nezadané dívky nezapomínaly na házení pantoflem. Postavily se zády ke dveZ P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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øím, do pravé ruky vzaly pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodily ji za sebe. Míøil-li støevíc
špièkou ke dveøím, oèekávala se svatba a odchod z domu, špièka v opaèném smìru znamenala nejménì jeden další rok zùstat “na ocet”.
Pokud se chtìla dívenka dozvìdìt jméno svého souzeného, oloupala jablko tak, aby získala
jednu dlouhou spirálu. Tou pak tøikrát zatoèila nad hlavou a odhodila ji. Na zemi spirála vytvoøila tvar, z nìhož bylo možné pøi troše fantazie vyèíst písmeno, jímž zaèínalo jméno toho
pravého.
Oloupané jablko se pak mùže použít k dalšímu zvyku. Nožem se rozdìlilo na tolik dílkù,
kolik bylo osob u stolu a každý svùj dílek snìdl. Všichni vìøili, že kdyby kdokoli z pøítomných
v pøíštím roce zbloudil (obraznì èi doslova), staèilo si jen vzpomenout, s kým jedl o vánocích
spoleèné jablko a našel by cestu zpìt.
Neménì dùležité jablíèkové kouzlo bylo urèeno pro hospodáøe. Ten vzal dvanáct jadérek,
které vložil do misky s vodou. Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik se dalo v pøíštím roce
oèekávat suchých mìsícù.
Známým vìštìním bývalo i klepání na kurník. Ozval-li se dìvèeti nejdøíve kohout, znamenalo to, že se dívka vdá do roka. Ozvala-li se nejdøíve slepice, dívka mìla zùstat svobodnou.
Tøesení nikoliv vaším vánoèním stromkem, ale nejèastìji mladou jabloní èi zlatým deštìm
na zahradì. Dìvèe si vybìhlo po veèeøi na zahradu, zatøáslo stromkem, a odkud se první ozval
pes, odtud mìl pøijít sleènì ženich. Tedy buïto pøímo z toho domu, èi alespoò z toho smìru.
Dìvèata tøásla také bezem a pøitom øíkala:
„Tøesu, tøesu bez, ozvi se mi pes, kde je milý
dnes?“. Na tu stranu, kde se ozvalo štìkání,
se pak dívka mìla provdat.
Zajímavým zvykem bylo odlévání roztaveného olova do pøipravené nádoby s vodou.
Získaný vychladlý odlitek olova se zkoumal, k
èemu se nejvíce podobá. Na pøípravu to sice
bylo nároènìjší, ale zato významovì bohatší. Nad plamenem èi na kamnech se roztavil
kousek olova, které se posléze najednou vylilo do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodì ztuhlo, pøítomní usuzovali,
co dotyèného èeká. Svobodné dívky se v nìm
snažily rozeznat tváø èi monogram toho, kdo je jim urèen. Výsledný tvar olova bylo také možné èíst jako odpovìï na pøedem položenou otázku.
Zde pár pøíkladù:
•
èáry rovné - spokojený, klidný život
•
èáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
•
èáry jako pùlkruh - falešný pøítel, zrada, rozchod
•
kruh uzavøený - finanèní zisk, dìdictví
•
kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanèní situace
38
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•
dva kruhy - svatba
•
dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
•
ovál - sòatek z lásky
•
ètverec - harmonický život
•
trojúhelníky - štìstí v podnikání
•
jeden køíž - smrt pøítele nebo pøíbuzného
•
dva køíže - zajištìné stáøí
•
møížky - vìzení
•
zvíøata - buï milosrdný
•
hadi - nepøátelství, zrada
•
hvìzdy - úspìch ve všem
•
kvìtiny - láska, rodinné štìstí
•
stromy - dlouhá životní cesta
Tolik k adventním tradicím a zvykùm. Dnes v moderní dobì, klid a rozjímání (tomu byl
pùvodnì advent zasvìcen), jsou dávno pryè. Tyto dny patøí nákupnímu šílenství, stresu a
nervùm pøi hledání toho vysnìného dárku. Zastavte se na chvíli, pøi ètení našeho miniseriálu
o Vánocích a tradicích. Dejte si šálek horkého èaje a uvolnìte své smysly, poté mnohem lépe
prožijete a pochopíte jednoduchost a význam vánoèních svátkù.

VÁNOČNÍ TRADICE A HISTORIE
Vánoce jsou v køesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista a patøí k nejvýznamnìjším
køesťanským svátkùm. Štìdrý veèer ještì nepatøí do køesťanských Vánoc. Konèí jím advent
a také postní období. Štìdroveèerní veèeøe má proto slavnostní ráz, i když je složena z postních jídel. Následuje pùlnoèní mše, ta je v podstatì pozùstatkem noèní vigilie, která pùvodnì
pøedcházela všem významným køesťanským svátkùm.
Samotné vánoèní svátky zaèínají dnem narození Pánì 25. prosince, 26. prosince se slaví
svátek sv. Štìpána. 6. ledna se slaví slavnost Zjevení Pánì (též svátek Tøí králù). Podle tradice
se tohoto dne pøišli poklonit právì narozenému Ježíškovi do Betléma mudrci od východu
a pøinesli mu dary. Tradice pozdìji udìlala z mudrcù krále a stanovila jejich poèet na tøi.
Málokteré období v roce je opøedeno tolika povìrami, zvyky a tradicemi jako právì Vánoce.
A jakkoliv to zní kacíøsky, vìzte, že se naše Vánoce neustále vyvíjejí, nìkteré tradice zanikají
a jiné naopak vznikají.
Trochu nezbytné historie
Vánoce (z nìm. Weihnachten svaté noci) jsou v køesťanské tradici oslavou narození Ježíše
Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patøí k nejvýznamnìjším køesťanským svátkùm. Slaví
se od 25. prosince do první nedìle po 6. lednu. Již ve 3. století nìkteøí køesťanští teologové
uvádìjí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvìdèena
právì poprvé v Øímì kolem roku 336. Obecnì se Vánoce v církvi slaví od 7. století.
V Èeských zemích se za vrchol Vánoc považuje Štìdrý den, 24. prosinec, coby pøedveèer
samotné slavnosti, do Vánoc se nìkdy zahrnuje i doba adventní, která Vánocùm pøedchází.
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Pojí se k nim nejrùznìjší tradice, do kterých se øadí vánoèní stromek, jeslièky (betlém), vánoèní dárky, které nosí Ježíšek, nebo vánoèní cukroví; nìkteré z tìchto tradic pocházejí již z
pøedkøesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též pøipadá. V souèasném období se pùvodní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z
nejvýznamnìjších obèanských svátkù.
Kde nalézt pùvod stromeèku
Jen velice tìžko si dnes dovedeme pøedstavit Vánoce bez ozdobeného stromeèku. Nechybí snad v žádné
domácnosti a v pøedvánoèním èase se bez nìho neobejdou ani slavnostnì vyzdobené výlohy obchodù. Zelený
stromek, ovìšený ozdobami, cukrovými øetìzy a èokoládovými figurkami je samozøejmou souèástí Vánoc. Kdo
si ale dnes ještì pamatuje, odkud se vánoèní stromeèek
vzal? Jak splynul s pomìrnì mladou køesťanskou kulturou a proè ho každý rok s takovou láskou a peèlivostí
zdobíme pro nìkolik málo dní?
Podle jedné z legend vdìèí tradice vánoèního stromeèku za svùj vznik opatu Kolumbánovi
z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 6. století, narodil se v Irsku, ale misionáøská èinnost a
poslání ho zavedla do Bretanì a Burgundska. Obyvatelé Burgundska byly v té dobì pohané
a proto Kolumbán, aby jim trochu pøiblížil svátek narození Krista, ozdobil v ten slavný den
zapálenými pochodnìmi do tvaru køíže starobylý jehliènan, který byl domorodci uctíván o
každém zimním slunovratu.
Záø ohnì pøilákal zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl kázání o narození malého Ježíška
v dalekém mìstì Betlémì, chlévu s oslíkem a volem, chudém Josefovi a vyvolené Marii. A tak
je docela možné, že v tento den vznikl ten krásný zvyk strojit vánoèní stromek.
Naše èeské Vánoce
Vánoce jsou považovány za nejdùležitìjší svátek i pro nekøesťany, kteøí ho spojují se zakonèením roku a spoleèným trávením èasu v kruhu rodiny a nejbližších.
S vánoèním slavením je spojeno množství místních nebo národních zvyklostí. U nás je nejrozšíøenìjším zvykem postavení stromku, který se zdobí vánoèními ozdobami a pod kterým se
nacházejí dárky. Zaèátkem 18. století se souèástí dekorace stalo i osvìtlení a vánoèní stromek
se z Nìmecka šíøí dál. V èeských zemích poprvé vánoèní stromek pøipravil pro své pøátele v
roce 1812 øeditel Stavovského divadla J. K. Liebich na svém libeòském zámeèku. Po tøiceti
letech se v Praze zaèaly stromky prodávat zcela bìžnì a lidé je nazývali Kristovým stromkem.
Stromeèek si mohli ze zaèátku dovolit jen v bohatých pražských mìšťanských rodinách, o
hodnì pozdìji se stromeèek rozšíøil na Moravu i do venkovských stavení. Trvalo to témìø sto
let, první zmínky jsou z poèátku dvacátého století z Valašska. Ovšem to nebyl stromek, jaký
známe dnes.
Na vesnicích se zpravidla zavìšoval nad štìdroveèerní stùl špièkou dolù a zdobil se pøevážnì jablky, oøechy, pozdìji i perníèky.
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Až do poloviny našeho století byla vánoèním stromem hlavnì jedle, v dnešní dobì je pro
svou vzácnost nahrazena smrkem a borovicí. Zvyk stavìt rozsvícené vánoèní stromky na veøejných prostranstvích se v Evropì objevil až po první svìtové válce. Na èeském území se podle
dochovaných zpráv poprvé postavil v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první republiky
rychle rozšíøila do dalších èeských i moravských mìst i vesnic.
Také je krásným zvykem na Vánoce stavìt jeslièky neboli betlém:
v Èechách se tento zvyk poprvé
objevuje v roce 1560 v kostele sv.
Klimenta v Praze. Slavnostní obraz
Vánoc dokreslují do znaèné míry koledy a èeská tradice koled je velice
bohatá.
Koleda
Tradice koledování sahá v èeských zemích až do støedovìku a
donedávna byl tento zvyk souèástí
pøedevším venkovského prostøedí. Koledníci obcházeli stavení, zpívali písnì a za pøání všeho
dobrého dostávali od hospodáøù výslužku. Hlavní dobou koledování bylo období mezi Štìdrým dnem a svátkem Tøí králù. S tradièní vánoèní koledou je spojen svátek sv. Štìpána na
den 26. 12. a verše: „Koleda, koleda Štìpáne, co to neseš ve džbánì? Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu“ znají i dìti, které se koledovat už nevydávají. Koledy se dnes zpívají u
vánoèního stromeèku, ale jsou stále èastìji nahrazovány pouštìním vánoèní hudby.
Vánoèní cukroví
Vánoèní cukroví a jeho peèení je jedna z obecnì rozšíøených vánoèních tradic, která je
ve velké èásti èeských domácností dodržována. Vìtšina z vánoèních cukroví se pøipravuje ze
smìsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, èokolády a rùzných druhù oøechù a kandovaného
ovoce. Mezi typické patøí cukroví z lineckého tìsta, které je možné navíc ochutit strouhaným
kokosem nebo kakaem. Typická vùnì je vanilka, koøení skoøice.
Betlémské svìtlo
Jednou z novodobých vánoèních tradic je betlémské svìtlo, které rozvážejí skauti. Svìtlo
se každoroènì zapaluje v Betlémì, a posléze putuje napøíè Evropou. Do Èeska betlémské svìtlo putuje z Vídnì, kde jej rakouští skauti pøedávají o nedìli Gaudete delegacím z celé Evropy;
pro èeské zemì jej pøebírají brnìnští skauti, kteøí jej v sobotu rozvážejí pøed ètvrtou nedìli
adventní, takže je poté k dispozici v kostelech, na námìstích, vánoèních trzích, knihovnách
apod.
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Jmelí
Další „vánoèní tradicí“ je
jmelí. Lidé si jeho zelené, postøíbøené èi pozlacené snítky nejèastìji pøipevòují na lustr, pøípadnì nad dveøe. Zøejmì proto,
že pod zavìšeným jmelím má
muž právo políbit jakoukoli dívku èi ženu. Nebo proto, že „kdo
se pod jmelím políbí, druhému
se zalíbí“ a jejich láska bude po
zpùsobu jmelí vìènì zelená. Každopádnì darované jmelí nosí štìstí, a tak se pøi vánoèních návštìvách hodí s sebou snítku
pøinést.
Kapr
Pojídání ryb k štìdroveèerní veèeøi je též zvykem velice mladým. Ryby se totiž na stolech
našich pøedkù v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se pøedevším polévky a luštìninová
jídla. Napøíklad hrách, hrachová polévka èi „puèálka“ což je jídlo z naklíèeného hrachu, se
hojnì vyskytovala, protože prý zaruèovala strávníkùm hojnost na celý pøíští rok. Dále jste
na stolech mohli vidìt houbové omáèky, èoèku, „kubu“, sušené a vaøené ovoce, krupièné a
kukuøièné kaše polité medem nebo sirupem.
Ryby byly nejprve záležitostí bohatých mìšťanù, na vesnici opìt zaèaly pronikat až ve
20. století. Dnes je neodmyslitelnou souèástí vánoèního stolu kapr. Nejèastìji pøipravovaný v
trojobalu a usmažený. Ale i on je dnes už na ústupu. Stále èastìji je vytlaèován sumci, štikami,
pstruhy, ale také lososem anebo i moøskými rybami èi plody moøe.
Zlaté prasátko
Pøi zmínce o zlatém prasátku si v dnešní dobì snad každý vybaví malou holèièku v jedné
známé reklamì a její: „Ne, ne nemusím, já už ho vidím…“ Tato tradice øíká, že pokud vydržíte celý Štìdrý den se postit, tak
veèer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaruèí hojnost a
dobrou úrodu na celý pøíští rok. Je
to pravdìpodobnì proto, že zajišťování úrody už nebývá nejvyšší
prioritou našich domácností, tak
se málokomu podaøí zahlédnout
stín zlatého prasátka, jak bìží po
stìnì èi stropu místnosti.
Štìdrý den
Na Štìdrý den 24. prosince,
se schází celá rodina na slavnos42
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tí veèeøi. Samotná veèeøe se
tradiènì skládá z rybí polévky,
bramborového salátu s kaprem
a dodržují se jisté zvyklosti:
mùže se pøipravit o talíø navíc
pro neèekanou návštìvu, nebo
se pokládá pod talíø mince èi
šupina. Od štìdroveèerní tabule
se obvykle smí vzdalovat pouze
hospodynì. Po veèeøi nastává
okamžik, na který se mnohé
èeské dìti tìší celý rok. Rodina
se shromáždí kolem rozsvíceného vánoèního stromeèku, pod nímž se kupí zabalené dárky.
Podle tradice je sem nepozorovanì pøinesl Ježíšek. Na rozdíl tøeba od Santa Clause, Ježíšek
nemá žádnou konkrétní vizuální podobu. Také zpùsob, jak pøichází, zùstává obestøen tajemstvím. Ježíšek je zdrobnìlinou pro Ježíše Krista, jehož dìtství je o Vánocích zdùrazòováno.
Dìti Ježíškovi pøed Vánoci píšou dopis, ve kterém ho prosí o to, co by si pøály pod stromeèkem nalézt. Štìdrý den tradiènì vrcholí pùlnoèní mší, na které se zpívají koledy, a zaèíná
církevní oslava narození Krista.
Nikdy jinde a nikde jindy se v èeských domácnostech tolik neèaruje, jako právì na Štìdrý
veèer. Pøes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli
štìstí…zvyky a kouzla štìdroveèerní magie si osvìtlíme v další èásti našeho miniseriálu.

ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL A ZVYKY OKOLO NĚHO
Snad žádné období bìhem roku není spojeno s tolika povìrami a kouzly jako právì Vánoce. Spousta obøadù a mýtù pochází z dávných pøedkøesťanských dob a byly spojeny se
slavností zimního slunovratu. V dobách, kdy o životì a smrti rozhodovala sklizeò a plodnost
domácích zvíøat se magické praktiky týkaly pøedevším zajištìní si náklonnosti bohù. Vìštilo
se ale i o budoucnosti, zdraví, dìtech, lásce…
Po jistém èase se nìkteré z magických obøadù promìnily ve spoleèenskou zábavu, oživující
Štìdrý den a noc o prvek tajemna a jiné byly zapomenuty. Pøipomeneme si alespoò nìkteré.
Smysl Vánoc spoèívá pøedevším ve vzájemné úctì, lásce a pøátelství. Vánoèní svátky jsou
dobou, kdy se schází celá rodina pohromadì u sváteènì prostøeného stolu. Ještì než všichni
zasednou spoleènì u jednoho stolu, všude se drhne, všechno se èistí, uklízí a urovnává.
Hospodyòky od rána pøipravovaly štìdroveèerní pokrmy. Vaøil se hrách, èoèka, bramborová
a rybí polévka, pekl se „kuba“ z krup a èesneku. Chléb a v bohatších domácnostech i vánoèku
mívali upeèenou již nìkolik dní pøedem, schovanou v ošatce. Všichni se od rána postili, aby
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uvidìli zlaté prasátko. Když mìla hospodynì uvaøeno, snažila se zabavit dìti, zatímco hospodáø opatøil stromeèek a tajnì jej ozdobil. K veèeru vybíhaly dìti èím dál èastìji ven a pozorovaly oblohu, zda již nevyšla první hvìzdièka, která mìla ukonèit pùst. Právì s první hvìzdièkou
na obloze se symbolicky zapalovala svíèka a celá rodina usedala ke slavnostní veèeøi.
Prostírání stolu se vìnovala velká pozornost. Vìtšinou se symbolicky na jeden roh pokládal
pecen chleba, aby mìla rodina stále co do úst. Na druhý roh slamìnka s trochou všeho, co
pole dalo proto, aby i v následujícím roce byla dobrá úroda. Na tøetí roh se pokládaly peníze,
které mìly zajistit blahobyt. Na ètvrtý roh se nìkde pokládala miska na kousky jídla pro
dobytek a slepice. Jinde misku dávali pod stùl. Samotný stùl se pak obepínal øetìzem nebo
provazem, což mìlo zaruèit ochranu stáda ovcí pøed vlky, ochranu statku pøed zlodìji a také
soudržnost celé rodiny po celý další rok. Øetìz nebo provaz potom hospodynì stoèila do
kruhu a do nìj se sypalo slepicím. Slepice, které zobaly mimo kruh, byly tzv. „tulaèky“, které
zanášely mimo hnízdo.
Pokud byl poèet stolujících lichý, prostírala hospodynì pro jednoho navíc. Podle lidové povìry prý chodila smrt tìsnì pøed veèeøí obhlížet prostøené stoly, a kde by byla napoèítala lichý
poèet, tam by se v následujícím roce pro nìkoho vrátila. Než se zasedlo ke stolu, stoupl si každý bosou nohou na zemi ležící sekeru, to aby ho v pøíštím roce nebolely nohy. Pøed veèeøí se
všichni spoleènì pomodlili a vzpomnìli na vše dobré i špatné, co je v uplynulém roce potkalo.
Nìkde se na talíø objevil nejprve hrách, který symbolicky spojoval stolovníky v dobrém i
zlém, poté se podávala polévka, aby všichni mìli sílu, èoèka zas mìla pøinést rodinì peníze a
nakonec „kuba“, popø. ryba èi jiný masitý pokrm pro radost a pohodu. Kosti z ryby se dávali
vždy na jeden talíø a po veèeøi je hospodáø odnesl pod jabloò. Poèet a rozmanitost chodù
byla v každém kraji jiná. Nìkde se po polévce podávaly køížaly, nìkde mìly místo kuby kapra,
jinde tøeba jen slaneèka. Jediné co témìø všude bylo spoleèné, to byla vánoèka, kterou hospodynì pøinesla na stùl spolu s cukrovím, když už všichni poveèeøeli. K tomu se pila káva,
èaj, ale i víno, pivo nebo dokonce
pálenka. Od stolu se nesmìl nikdo
zvednout, dokud všichni nedojedli.
Lidé vìøili, že by se rodina o dalších
Vánocích nesešla celá.
Tam, kde mìli kapra, schovala
hospodynì lesklé šupiny, vìøíce
pøitom, že se budou v domácnosti
držet peníze. Zbytky veèeøe se rozdìlily mezi dobytek, který tuto noc
prý mluvil lidskou øeèí, stromùm v
sadì kvùli dobré úrodì a studni,
aby mìla èistou vodu.
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Povìry u štìdroveèerní veèeøe
•
Podle tradice mìlo být na štìdroveèerním stole devatero pokrmù.
•
Magickou moc mìla plachta, pokrývající stùl. Na jaøe z ní hospodáø rozséval obilí,
aby bylo pìkné a nebylo potluèené od krup.
•
Pro hojnou úrodu bylo tøeba sníst nejprve lžíci hrachu.
•
Nìkde vaøili polévku s dlouhými nudlemi, aby mìlo žito dlouhé klasy.
•
Veèeøe se zaèínala a konèila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemøelé èleny
rodiny.
•
Hospodynì nesmìla vstát od stolu, jinak by jí nesedìly slepice na vejcích, obsluho
vala tedy dìvèata.(tento zvyk se rùznì liší)
•
Zbytky jídla byly zakopány do zemì, aby byla úrodná.
•
Když hospodynì pøipálí vánoèku, bude o vánocích stonat.
•
Kdo si pod štìdroveèerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy
a celý rok zùstane zdráv.
•
Pøi štìdroveèerní veèeøi pøivolávají pokrmy z èoèky a jáhel bohatství, drobná mince
pod talíøem peníze.
•
Vdavekchtivé dìvèe má na Štìdrý den jedineènou pøíležitost. Staèí, když tajnì sebe
re devìt patek od vánoèek a do roka je pod èepcem.
•
Veèer pøed Štìdrým dnem si položte k posteli oøech. Po probuzení ho rozlousknìte
a snìzte. Po celý rok by vám mìly dát pokoj blechy a štìnice
•
Sníš-li pøi štìdroveèerní veèeøi kousek okoralého chleba, bude tì držet štìstí.
•
Rozliješ-li víno, èekej do roka køtiny.
•
Èesnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu.
•
Kdo nosí u sebe tøi šupiny ze štìdroveèerního kapra, toho se drží peníze.
•
Øetìzem ovázaný trnož stolu ochraòuje rodinu pøed zlými duchy.
Poté pøinesl hospodáø do svìtnice stromeèek ozdobený sušenými jablíèky, švestkami, cukrovím, oøechy a øetìzy. Zapálily se svíèky na stromeèku a všichni kolem zpívali koledy. Tam kde
stromeèek nemìli èi ho neznali, strojili jeslièky. Figurky pøidávali k jeslièkám podle biblických
událostí. Malého Ježíška vkládali do jeslièek na Štìdrý veèer. Spolu s ním andìla a pastýøe.
Figurky Tøí králù pøicházeli na øadu až 6. ledna.
Štìdroveèerní vìštìní
Souèástí štìdrého veèera bylo tajemné vánoèní kouzlení. Každý se ho trochu bál, pøesto
se každým rokem znovu a znovu snažil poodhrnout clonu budoucnosti. Vìštilo se hlavnì z
jablíèek, oøechù, zvyky ondøejovské popsané v èásti o adventu.
Rozkrajování jablek
U štìdroveèerní veèeøe se pøi této vìštbì urèovalo, jak to bude se zdravím jednotlivých
èlenù rodiny v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje jablko napøíè, tedy kolmo na stopku. Pokud se po rozkrojení objevila hvìzdièka, znamenalo to, že dotyèný bude celý pøíští rok
zdravý. Objevil-li se køížek, nevìstilo to nic dobrého.
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Osudu lze pomoci výbìrem zdravého, velkého jablka. Podobnou informaci jako jablka podle tradice ukrývají i vlašské oøechy. Kdo ve ètyøech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý
celý rok. Èerný vnitøek oøechu pøedpovídal neštìstí a smutek, zdravý
oøech pak radost a štìstí.
Skoøápky oøechù se využily u
dalšího vìštìní, kdy se do skoøápky
umístila svíèka
Skoøápkové lodièky
Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítì, je pouštìní lodièek
z oøechových skoøápek. Nìkolik
vlašských oøechù se rozpùlí a do
vyprázdnìných polovin skoøápek se
pøipevní malièká svíèka - nejsnáze pomocí nakapaného vosku. Oøechová lodièka se zapálenou svíèkou se vypustí do vìtší nádoby s vodou a svým chováním naznaèuje nìco málo z
budoucnosti.
Její plavba pøedznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, èeká
majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodièka pustí na volnou vodu, dotyèný se vydá na
cesty, drží-li se pøi bøehu, zùstane doma.
Není mnoho lidí, kteøí by alespoò jednou v životì o Vánocích nezkoušeli pouštìt lodièky ze
skoøápek oøechù. Ale i tak si pøipomeòme, jak se to dìlá:
Je velmi dùležité, aby si svou lodièku každý zhotovil sám. Pøi vìštbì mùžeme položit
jakoukoliv otázku týkající se lásky, rodiny, práce, úspìchù, majetku atd...
Smí se položit jen jedna jasnì formulovaná otázka a to v okamžiku, kdy budete v lodièce
zapalovat svíèku a spouštìt ji na vodu.
Co znamená chování lodièky?
• zùstala u bøehu - v pøíštím roce žádné zmìny, vše zùstane pøi starém
• se hned potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
• se pøi plavbì dotýká jiné lodièky - láska a pøátelství
• utvoøí kruh s ostatními - bezproblémové soužití, vzájemná úcta, pøátelství a tolerance
• se ocitne uprostøed ostatních - majitel lodièky potøebuje ochranu a pomoc, je zranitelný
a citlivý
• se ocitne mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
• se toèí v kruhu - nerozhodnost, nevíte co od života chcete
• se zhasnutou svíèkou - neupøímnost, komplikovaný citový vztah
• sama dopluje k druhému bøehu - získáte, po èem toužíte
Na Štìdrý veèer nemìl mít nikdo u sebe žádnou cizí vìc, protože by ho v dalším roce
èekala smùla a neštìstí.
Co pøináší štìstí a co smùlu?
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Co pøináší smùlu?
• pøed pùlnoèní mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo znièily
• na Štìdrý den se nesmí èistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal
• na Štìdrý den se nesmí prát, pøináší to smùlu a neštìstí do domu
• na Štìdrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat
rozchod
Co pøináší štìstí?
• èerstvý chléb upeèený 25.12. a èerstvá vejce snesená 25.12 - mají kouzelnou moc
• Štìdrý den v pondìlí - dobrá úroda, hodnì medu
• Štìdrý den v úterý - bude hodnì vína a obilí
• Boží hod ve ètvrtek - podaøilo se výhodnì prodat dobytek
• Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim
Nìkteré tradice a zvyky se liší od kraje po kraj, kolik lidí tolik zvykù, nìkteré si upravujeme,
další zase pomáhají pøeklenout období pøed rozbalováním dárkù a udržují dìti ještì chvíli v
napìtí. V každém pøípadì jsou to tradice našich pøedkù, které bychom si mìli alespoò èas od
èasu pøipomínat.

SILVESTROVSKÉ A NOVOROČNÍ ZVYKY
Poslední prosincový den je zasvìcen památce papeže Silvestra I. (východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2. ledna). Dnes tolik oslavovaný svátek se pùvodnì nespojoval se žádnými
zvyky a obyèeji.
Kdo by neznal pranostiku: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Co to ale pro nás znamená?
Urèitì bychom mìli vynést všechny odpadkové koše, pøevléct doèista všechno povleèení
v postelích, vyprat a vyžehlit prádlo, aby nikde nezùstal nìjaký „rest“. Urèitì neservírujte na
Nový rok drùbež, ať Vám neuletí štìstí. Na sváteèním novoroèním stole by rozhodnì nemìla
chybìt èoèka, aby se vám rozmnožovaly peníze.
Co je ale nejdùležitìjší - být na sebe milí a hodní!!! Pokud se budete cítit šťastni v tento
den, pak by se Vám štìstí nemìlo vyhýbat ani v novém roce.
Pøíchod sv. Tøí králù
Když se pak narodil Ježíš v Betlémì Judovì za dnù Heródesa krále, aj, mudrci od východu
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slunce vypravili se do Jeruzaléma. A uzøevše hvìzdu, zradovali se radostí velmi velikou. I všedše do domu, nalezli dìťátko s Marií matkou jeho, a padše, klanìli se jemu; a otevøevše poklady
své, obìtovali jemu dary, zlato a kadidlo a myrhu.
(Nový zákon, Ev.Sv.Matouše 2, verše 1, 10, 11, Bible Kralická)
Západní køesťanství slaví památku sv. Tøí králù 6. ledna. Oproti tomu východní církve si
pøipomínají pøíchod Tøí mudrcù do Betléma už 25. prosince (tedy na svátek Narození Pánì).
Svátek Tøí králù byl i posledním dnem ve vánoèním období, kdy se koledníci vydávali na
koledu. Tøíkrálová koleda patøí mezi nejznámìjší, vždyť kdo by neznal :“My Tøi králové jdeme
k Vám, štìstí zdraví vinšujem Vám...“. Vánoèní období nazývané také jako vánoèní okruh
se uzavøelo hned první následující nedìli po svátku Tøí králù. Oslava narození Ježíše Krista
skonèila a následovalo liturgické mezidobí, které mìlo pøipravit vìøící na nejvìtší køesťanský
svátek - Velikonoce.
Pro pravoslavné vìøící však Vánoce 6. lednem teprve zaèínají. Ve východní liturgii na tento
den pøipadá jeden z nejdùležitìjších svátkù pravoslavné církve - svátek Zjevení Pánì (pùvodní
svátek Ježíšova zjevení se svìtu).
Dary Tøí Králù
Zlato, kadidlo a myrha, to byly dary, které malému Ježíškovi pøinesli sv. Tøi králové. Co
pøesnì tyto dary pøedstavovaly, se mùžeme dnes jen domnívat. Jisté ale je, že všechny tyto
dary byly v tehdejší dobì nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou léèivou sílu.
Zlato je a samozøejmì i vždy bylo nejušlechtilejším kovem a symbolem bohatství.
Kadidlo bylo díky své vùni, navozující slavnostní atmosféru, v mnoha náboženstvích velmi
vyhledávané. Šlo o smìs vonných døevin a pryskyøic, myrhy, semínek, koøenù a usušených
kvìtù. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném døevìném uhlí v kadidelnicích, èímž se uvolòoval
vonný dým.
Prodávalo se v podobì malých, místy prùhledných, kulovitých kouskù barvy svìtle žluté
nebo bledì èervené, na povrchu voskovì lesklých. Kadidlo se mimo vykuøování v chrámech
používalo odedávna k výrobì mastí a lékù.
Myrha byla hmota-šťáva, vytékající ze stejnojmenného keøe, která na vzduchu ztuhla ve
žluté, èervené èi hnìdé prùhledné kousky o velikosti oøechu, za kterou se platilo zlatem. Proto
si ji mohli dovolit jen nejvìtší boháèi. Jinak se používala pøi vykuøování v chrámech nebo pøi
rùzných slavnostech. Už staøí Egypťané balzamovali mrtvé rozpuštìnou myrhou. Øímané zas
myrhu pøidávali k vínu, aby nasálo libou vùni a také si ji vtírali do vlasù. Podobnì jako kadidlo
patøila i myrha mezi vonné látky s léèebnou schopností.
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Masopust - zvyky a tradice
Masopust (na Moravì fašank nebo fašinek) byla doba od Tøí králù do Popeleèní støedy.
Nejznámìjší a zároveò nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a

hodováním. Masopustní tradice, spojená s prùvody maskovaných lidí byla jakýmsi klínem
mezi Vánocemi a Velikonocemi.
O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již ze 13. století. Naši
dávní pøedkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpìli, což bývalo mnohdy církvi trnem
v oku. Tehdy ovšem býval masopust ponìkud hluènìjší a rozpustilejší než-li dnes. Každý se
snažil si užít masopustních kratochvílí, jak nejlépe umìl. Veselil se bohatý i chudý, pán i
slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tanèil
pøi hudbì pištcù a hudcù. Vždyť i èeští králové v tu dobu strojili nákladné masopustní kvasy,
na kterých hodovali se všemi pozvanými.
Tuèný ètvrtek
O tuèném ètvrtku bývala k obìdu vepøová peèenì se zelím a knedlíky. Také se nemìlo
hledìt na nìjaký ten džbán piva. Na tuèný ètvrtek si každý mìl dopøát tolik piva a mastného
jídla, co snesl. Pátek a sobota utekla jako sen a už tady byla tak dlouho oèekávaná masopustní
nedìle.
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Masopustní nedìle
Masopustní nedìli se také øíkalo nedìle taneèní. Hned po obìdì vyhrávali hudebníci na
návsi a zvali tak k muzice do hospody. Hned jak dohráli, tak se zaèaly otevírat vrata statkù a
dveøe chalup a muži i ženy míøili k hospodì, kde už na nì èekali muzikanti se svými nástroji.
Pivo teklo proudem, z bot taneèních páru se jen kouøilo a veselého køiku neubývalo ani v
èasných ranních hodinách.
Masopustní pondìlí
Druhý den, na masopustní pondìlí, se pokraèovalo v tanci. To byl tzv. „mužovský bál“. Na
takovou zábavu nemìla svobodná chasa pøístup a musela se spokojit s pøihlížením. V kole
bylo vidìt jen samé ženáèe a vdané. Hudebníci pilnì vyhrávali, protože furiantští sedláci na
nìjakou tu zlatku nehledìli.
Masopustní úterý
Masopustní úterek býval sváteèním dnem. Byl to také tolik oèekávaný den maškar, již bylo
všude plno. V prùvodu maškar bývaly figury nejrùznìjšího druhu. Èím byla maska pitvornìjší,
tím budila vìtší pozornost. Zúèastòovali se ho rùzné masky a ať už šlo o èetníky, žebráky nebo
jiné maškary, hlavní postavou byl vìtšinou šašek. Jeho odìv byl zdobený barevnými papírky,
na hlavì mìl špièatou šaškovskou èepici a v ruce nesl biè na odhánìní nemaskovaných.
U každého stavení hudba zahrála dva až tøi kousky. Maškary byly vìtšinou odmìòovány
koblihami, vejci, uzeným masem, ale i obilím a penìzi.
Masopust byl zakonèen tradièním „pochováním basy“, které symbolizovalo na 40 dní konec taneèních a hudebních veselic.
Vzájemná úcta, láska, pøátelství, ozdoby, dárky a
dobré jídlo. To jsou symboly, které spojují vánoèní
a novoroèní svátky po celém svìtì. Tradièní a dnešní èeské Vánoce jsou v mnohem odlišné. Doba je
uspìchanìjší, nakupujeme v akcích a místo kapra
si nìkdy dáváme smažený kuøecí øízek. A pøitom
nìkdy zapomínáme, jak by to mohlo být – krásnìjší
a pohodovìjší, ménì si užíváme tu pøíjemnou atmosféru sváteèních dní… Pokuste se to alespoò letos
zmìnit a prožít opravdu krásné vánoèní svátky a
k tomu vám pøejeme vše dobré a šťastný start do
Nového roku.
Zdroje: Internet a literatura,
Vánoèní miniseriál pøipravil Miroslav Tkáè
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