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Vážení spoluobčané,
dlouho očekávané léto máme tu a s ním i prázdniny, dobu dovolených,
volna a relaxace. Doufejme, že nám bude počasí přát a budeme si moci
volna řádně užít.
Ani o letošních prázdninách nebudeme zahálet a jako
každoročně jsme se pustili do dalších stavebních úprav a prací. Z kraje
července jsme předělali uliční vpustě při vjezdu do Řečan, kde nás
většinou obtěžoval zápach z kanalizačního řadu. Do vpustí jsme
instalovali speciální náplně z aktivního uhlí, které by měly zápachu zamezit. Uvidíme tedy, jak se
záměr podaří a zda zvolená technologie bude správná. Bohužel jiný způsob na odstranění zápachu
není možný, tyto speciální vložky do uličních vpustí dovezl dodavatel ze zahraničí, kde jsou již
vyzkoušené, tak doufejme, že budou dobře sloužit i u nás.
V prvním týdnu července také započaly stavební práce na rekonstrukci komunikace Polní
a Úzké v Labětíně. Zde se bude nově instalovat odvodnění dešťových vod a poté výstavba
komunikace z asfaltového povrchu. Stavební firma vyjde maximálně vstříc obyvatelům v této části
a bude se snažit po většinu času zabezpečit vjezd i výjezd z vašich nemovitostí. V případě potřeby
bude vždy možná komunikace s obcí nebo se zástupci firmy M-STAV, která výstavbu zabezpečuje.
O prázdninách dojde k již poslední rekonstrukci sociálního zařízení v areálu ZŠ a MŠ
Řečany nad Labem, kdy jsme obdrželi dotaci 100 000 Kč na opravu sociálního zařízení v jídelně.
Druhou polovinu těchto nákladů odsouhlasilo uhradit ze svého rozpočtu zastupitelstvo obce. Jsem
ráda, že se nám podařilo za čtyři roky tohoto volebního období kompletně zrekonstruovat základní
školu, mateřskou školu a jídelnu a naši školáci budou mít kolem sebe čistší, bezpečnější
a komfortnější zařízení.
V červenci jsme také obdrželi akceptaci podané žádosti o dotaci na projekt: „Realizace
protipovodňových opatření v obci Řečany nad Labem“. V současné době máme za sebou výběrové
řízení na bezdrátový rozhlas a čekáme na schválení žádosti o dotaci. Po schválení dotace se budeme
moci pustit do práce a začít vyměňovat náš starý rozhlas za nový, bezdrátový. Součástí tohoto
varovného systému je i srážkoměr a digitální protipovodňový plán, který nám zabezpečí sledování
vodního toku a včas nás upozorní na případné rozvodnění řeky Labe. Pořízení těchto zařízení nás
přiblíží k lepší informovanosti o bezpečí osob a nemovitostí v našich obcích a občanům dozajista
zajistí kvalitnější slyšitelnost místního rozhlasu.
Řada přišla i na naši čističku odpadních vod. Investice do ní vámi nejsou zřejmě příliš
vnímané, neboť je v odlehlejším místě Řečan a nejsou tak viditelné. Její bezvadný chod je ale pro naši
obec velmi důležitý, neboť čistí naše odpadní vody a zajišťuje jejich odvod zpět do vodního toku. Jako
v posledních třech letech, i letos jsme se rozhodli investovat do čističky. Tentokrát ji obohatíme o
kyslíkovou sondu, která řídí proces dmychadel, jež dodávají do čištěných vod kyslík.
Doposud byla dmychadla nastavena na pravidelné spínání a tím i větší odběr elektrické
energie. Kyslíková sonda nám zabezpečí efektivní biologický provoz a tím úsporu elektrické energie.
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Dalším doplňkem nově postaveného chodníku mezi Řečanami a Labětínem bude instalace
bezpečnostních svodidel. Máme za sebou vyhotovení projektové dokumentace, povolení od všech
dotčených orgánů i výběrové řízení dodavatele. Během prázdnin dojde k jejich instalaci a následně
k osázení tavolníky, aby bylo prostředí nejen bezpečnostně, ale i esteticky doladěno.
V průběhu prázdnin na nás čeká nová úprava webových stránek obce. Webové stránky
budou nově připraveny k bezproblémovému zobrazení pro mobilní telefony a proběhne jejich celková
úprava. Stránky budou rozdělené do sekcí, kde bude vyhrazeno místo i pro naše místní spolky, proto
neváhejte a pište nám své požadavky, aby se o vaší činnosti dozvěděla širší veřejnost. Web bude
doplněn o nové fotografie naší obce, které pro nás zhotovil p. Tomáš Řehák. Vaši spokojenost
s novým vzhledem webových stránek budete moci projevit v anketě, která bude dostupná na
www.recanynadlabem.cz po provedení změny.
Na konci prázdnin, konkrétně 30. 8., bude probíhat jako každoročně rozloučení
s prázdninami v Labětíně. Zveme všechny děti k zábavě, kterou pro vás pořádají Ženy Labětína
a Hasiči Labětín.
V tomto čísle zpravodaje vám v kostce shrneme hospodaření naší obce za uplynulé tři
roky, neboť končí volební období současného zastupitelstva a myslíme si, že by bylo vhodné vás
o finančním stavu naší obce informovat. Pokud budete mít zájem, navštivte i následující stránky
zpravodaje.
Na podzim nás čekají komunální volby proběhnou 10. a 11. října a všem kandidátům či
volebním stranám a uskupením bude dána možnost oslovit své voliče v Řečanském zpravodaji.
Prosíme proto kandidující, pokud mají zájem, aby zasílali představení svého sdružení či strany na
mail: obec@recanynadlabem.cz. Volební programy budou uveřejněny ve speciálním čísle, které vyjde
v září.
Září je sice ještě daleko a před námi mnoho krásných letních zážitků ale je třeba se již
připravit na třetí řadu obecní soutěže: „Souboj ulic o pohár starostky obce“, která proběhne 6. září
po poledních hodinách. Ve zpravodaji vás čeká závazná přihláška soutěžního družstva do tohoto
klání. Protože v posledních letech docházelo k pozdnímu odevzdávání přihlášek do soutěže
a následně velkému zájmu soutěžících, necháváme tentokrát termín pro odevzdání přihlášek
nejpozději do pátku 29. 8. Vzhledem k přípravám bude i letos omezený počet soutěžících družstev
na 8, z čehož budou 4 družstva od 6 do 15 let a další 4 družstva od 15 do 99 let. Pokud ještě nemáte
doma ten správný pohár, neváhejte se včas do soutěže přihlásit. Po termínu odevzdání přihlášek
bohužel nebudeme moci zájemcům vyhovět. Děkujeme za pochopení a těšíme se na soutěžní týmy.
Na závěr vám všem přeji krásné letní dny, spoustu příjemných zážitků a šťastné návraty
z dovolených.

Michaela Matoušková, starostka obce
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Zasedání zastupitelstva jsou ve zpravodaji publikována jako výběr podstatných
projednávaných bodů. Celistvý a přesný záznam zápisů jednotlivých zasedání můžete najít na
webových stránkách obce www.recanynadlabem.cz.

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 03/2014 ze dne 07. 04. 2014
1) Projednání PD komunikace „Na kopečku“
Projektovou dokumentaci obdrželi zastupitelé v předstihu k prostudování. Předsedající
informovala přítomné o změnách, které je potřeba projednat a předat projektantovi
k zapracování do PD. Ostrůvek zeleně před hasičskou zbrojnicí bude nahrazen betonovou
plochou navazující na již projektovanou a vyznačením zákazu stání vodorovným dopravním
značením. Dále předsedající uvedla, že bude zahájeno jednání s obyvateli RD, kterých se nová
komunikace týká, aby se všichni vyjádřili k využitelnosti vjezdů k jejich domům. Na policii ČR
bude zaslán návrh na snížení rychlosti na 40km/hod a změnu části komunikace na jednosměrný
provoz. U hasičské garáže bude vybudována jímka na odpadní vodu, která vzniká při čistění
hasičské a komunální techniky.
2) Projednání přístavby tělocvičny
Předsedající informovala přítomné o dotazu na možnost přístavby tělocvičny, který byl vznesen
na výroční schůzi Sokola. Důvodů je několik. Žáci ZŠ by mohli mít hodinu tělocviku současně
v jednu vyučovací hodinu, čímž by se zjednodušilo sestavování rozvrhů. Místnost by nebyla sice
tak velká jako tělocvična, ale na cvičení by postačovala, čímž by se mohla eliminovat potřeba
tělocviku po obědě,případně by se mohla využít více třídami najednou. Dalším důvodem je
využití tělocvičny v odpoledních hodinách, kdy by nová místnost mohla být využita pro
volnočasové aktivity v obci. Technicky by to možné bylo, současně by bylo vhodné naplánovat
výstavbu ještě před zateplením budovy, aby se následné zateplení plně hradilo z dotace. Paní
Šandová navrhla znovu promyslet využití finančních prostředků, které by jistě bylo potřeba
investovat i někde jinde. Pan Zemánek informoval o využití časové kapacity tělocvičny. Jediné
volné hodiny jsou o víkendu, v pracovní dny je tělocvična využitá plně až do večerních hodin
(16:00-21:30). Paní starostka vyjádřila názor, že je potřeba podporovat sportovní činnosti
a aktivní odpočinek v obci u dospělých a dětí. Zájem o pronájem tělocvičny je velký a bohužel
obec nemá k dispozici jiné prostory, které by mohla občanům nabídnout. Velký přínos vidí
především ve vhodně využitém času dětí a mládeže. Byl projednán návrh studie přístavby
tělocvičny a současně bylo navrženo v první fázi oslovit projektanty, kteří by byli ochotni nacenit
zhotovení studie pro přístavbu tělocvičny ZŠ. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo poptání projektantů na zhotovení studie pro přístavbu
tělocvičny ZŠ, prověření již navržené studie.
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3) Záměr obce prodat pozemek p.č. 64/41 a 64/42 v k.ú. Labětín
Předsedající předložila zastupitelům k projednání žádost o prodej pozemku p.č. 64/41 a 64/42
v k.ú. Labětín, která byla písemně doručena na obecní úřad. Žadatelé projevili zájem koupit oba
pozemky za účelem výstavby RD. Pozemek se nachází na navážce, jejíž obsah a složení je
neznámý. Geologický průzkum by byl finančně náročný. Podle znaleckého posudku by
navrhovaná cena k prodeji měla být stanovena ve výši 180 Kč/m2. Předsedající navrhla vyvěsit
návrh na prodej obou pozemků za jednotnou cenu 200 Kč/ m2. Pan Tuček uvedl, že se byl
s žadateli na pozemek podívat. Konstatoval, že obec není schopna uvést pozemek do stavu,
který by odpovídal běžné stavební parcele. Dalším problémem je, že se plocha pozemku z cca
2/3 nachází v záplavové oblasti 3. stupně. I přes tyto argumenty žadatelé na koupi pozemku
trvají. Pan Horálek nesouhlasil s navrhovanou cenou, 200 Kč/m2 je na Labětín málo. Paní
Šandová navrhla nabídnout pozemek s vyšší vyhlašovací cenou k prodeji. Pan Tuček souhlasil s
obálkovou metodou se stanovenou startovací cenou, ale pokud by obec měla pozemek prodat za
cenu běžnou pro stavební parcely, byla by povinna uvést pozemek na své náklady do stavu tomu
odpovídajícímu.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo vyvěšení záměru obce prodat pozemky p.č. 64/41
a 64/42 v k.ú. Labětín k výstavbě RD za minimálně vyhlašovanou cenu 200 Kč/m2 formou
obálkové metody s podmínkou zastavění a zpětného převodu na obec v případě neuskutečnění
záměru výstavby RD.
4) Záměr obce prodat část pozemku p.č. 350/5 v k.ú. Řečany n.L.
Předsedající informovala zastupitele a přítomné hosty o situaci kolem narovnání vlastnických
vztahů pozemku p.č. 350/5 v k.ú. Řečany nad Labem. Bude zadán nový geometrický plán, který
bude odpovídat stávající situaci a podle něj pak bude stanoveno, který pozemek bude určen
k nákupu/prodeji. Tento bod je pouze pro informaci zastupitelům, projednávat se bude na příští
schůzi.
5) Prodej pozemku p.č. 662/13 dle GP 461 -10/2013 v k.ú. Řečany n.L.
Na záměr obce prodat pozemek za minimální cenu 480 Kč/m2 žádný zájemce nereagoval. Jeden
z původních uchazečů pouze poslal zprávu, že se mu nepodařilo sehnat dostatek finančních
prostředků.
Pan Tuček a ostatní zastupitelé vyjádřili názor, že bychom zatím neměli měnit plány a měli
bychom trvat na ceně 480 Kč/m2, jak bylo zastupiteli v minulosti odhlasováno. Paní starostka
navrhla poptat realitní kancelář a zachovat záměr prodat pozemek za 480 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo vyvěšení záměru obce prodat pozemek p.č. 662/13 dle
GP 461-10/2013 v k.ú. Řečany n.L. o výměře 2263 m2 určený k výstavbě bytového domu
s možností výstavby bytového domu v roce 2015 za cenu 480 Kč/m2 a zadání prodeje pozemku
realitním kancelářím bez exkluzivity.
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6) Celoroční hospodaření obce za rok 2013
Předsedající seznámila zastupitele s výsledky celoročního hospodaření obce za rok 2013
a vyzvala je ke schválení zprávy o hodnocení, které vypracoval krajský úřad. Na úřední desce byla
vyvěšena 21.3.2014 a sejmuta byla dne 6.4.2014.
7) Účetní závěrka obce za rok 2013
Předsedající vyzvala zastupitele ke schválení účetní závěrky obce za rok 2013. Na úřední desce
byla vyvěšena 21.3.2014 a sejmuta byla dne 6.4.2014.
8) Hospodářský výsledek MŠ a ZŠ Řečany nad Labem za rok 2013
Předsedající vyzvala zastupitele ke schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy v Řečanech nad Labem za rok 2013. Na úřední desce byl vyvěšen
21.3.2014 a sejmut byl dne 6.4.2014.
9) Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2013
Předsedající vyzvala zastupitele ke schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní
a mateřské školy v Řečanech nad Labem za rok 2013. Na úřední desce byla vyvěšena 21.3.2014
a sejmuta byla dne 6.4.2014.
10) Žádost Města Přelouč o spolupráci
Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o projednání žádosti o spolupráci s Městem Přelouč na
prevenci kriminality. Na naší škole a v mateřské školce jsou organizovány Městskou policií
Přelouč besedy a akce, které se týkají např. dopravní výchovy. Obec byla požádána o příspěvek
na nákup materiálu, který je dětem v rámci těchto akcí k dispozici, popř. jim je věnován.
Předsedající uvedla, že výši příspěvku nedokáže odhadnout a slíbila konzultaci s paní starostkou
města Přelouč. Žádost bude projednána na dalším zasedání OZ.
11) Žádost o umístění odkladní schránky pro poštovní doručovatele
Předsedající informovala zastupitele o žádosti České pošty o umístění odkladní schránky pro
doručovatele na pozemku obce v místě napojení Písečné ulice na ulici Obránců míru.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo umístění odkladné schránky pro Českou poštu s.p. za
podmínky stanovení ročního nájemného ve výši 1000Kč/rok ve velikosti záboru 1 m2 s platbou
předem na celý kalendářní rok dopředu na dobu 5-ti let s prolongací a výpovědní lhůtou
3 měsíce.
12) Žádost o úpravu značení na místní komunikaci 1. máje
Předsedající vyzvala zastupitele k projednání žádosti o úpravu značení komunikace 1. máje před
Jitřenkou. Žádost byla podána ze strany stavební keramiky, aby se dalo parkovat podél budovy.
V současné době je tam značka zákazu zastavení a stavební keramika žádá o přidání značky
konec zákazu zastavení za odbočkou do Lesoškolek. Po případném schválení bude poslána
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žádost na Městský úřad v Přelouči, odbor dopravy o stanovení úpravy na místní komunikaci.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo podání žádosti o stanovení úpravy na místní
komunikaci v úseku ul. 1. máje u obchodního domu Jitřenka, kdy bude doplněno dopravní
značení konec zákazu zastavení za odbočkou do areálu Lesoškolek a.s.
13) Diskuze
a) Paní starostka informovala zastupitele o žádosti paní K., zda by nemohla být znovu zvážena
situace kolem pronájmu zahradnictví v Řečanech n.L. O pronájem nikdo jiný zájem neprojevil.
Paní K. v den konání OZ zaplatila 14 000 Kč, jako částečnou splátku dluhu, který vůči obci má.
Vyjádřila obavy, že pokud nebude moci dál v zahradnictví vykonávat svou živnost, nebude mít
žádnou příležitost, jak dluh vůči obci splatit. Jako další splátku dluhu nabídla obci spolupráci na
osázení obecních ploch – kolem pamětní lípy a kolem rybníčku Bednářka za kostelem. Orientační
cenové nabídky byly předloženy zastupitelům, paní K. by tuto práci včetně rostlin obci
vyúčtovala formou zápočtu k části dluhu. Paní Blažková se zeptala na schopnost paní K.
postupně ze svého výdělku v zahradnictví platit dluhy a současně krýt náklady na pronájem. Paní
K. uvedla, že s nastávající sezonou vidí své podnikání dobře a bude schopna platit pronájem
měsíčně a předem. Pan Tuček se zajímal, zda bude paní K. ochotná dál pokračovat na umořování
dluhu k obci svými službami pro obec. Paní K. souhlasila.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo vyvěšení záměru obce na pronájem zahradnictví:
Pozemky p.č. 83/3 o výměře 1024 m2, 82/2 o výměře 1260 m2. Budovy: kotelna st.p.č. 389 o
výměře 67 m2, skleník na st.p.č. 390 o výměře 549 m2, vrtaná studna ve skleníku na st.p.č. 390
vše v k.ú. Řečany nad Labem. Prostory je nutné pronajmout společně. Vyhlašovaná cena nájmu je
900 Kč/měs. se splatností nájmu předem.
Paní starostka požádala zastupitele, aby projednali krátkodobý pronájem nemovitostí uvedených
v tomto bodě diskuze za 900 Kč/m2 s DPH, do doby nového usnesení o pronájmu nemovitostí se
splatností předem pí K.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo krátkodobý pronájem nemovitostí uvedených v tomto
bodě diskuze za 900 Kč/m2 s DPH, do doby nového usnesení o pronájmu nemovitostí se
splatností předem pí K.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo osázení zeleně kolem lípy za cenu 1096 Kč, osázení
kolem rybníčku Bednářka za cenu do 27 595 Kč.
b) Pan Tuček požádal o oslovení majitele auta, které parkuje v ulici 1. máje, těsně za křižovatkou
směrem k nádraží. Vozidlo je evidentně nepojízdné a překáží v plynulém průjezdu větších
automobilů křižovatkou.
c) Pan Horálek se ptal, v jaké fázi je projekt výstavby ulic Polní a Úzká v Labětíně. Paní starostka
odpověděla, že v současné době pracuje na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce. Realizace výstavby by měla podle odhadu proběhnout v červnu a červenci 2014.
d) Paní starostka informovala zastupitele, že bude nutné potřeba přepracovat smlouvu pro
narovnání vlastnických poměrů u domu č.p. 282 v ul. Lesnická, které zastupitelé schvalovali na
jednom z minulých zasedání OZ. Katastr nemovitostí si vyžádal předložení dalších dokumentů
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(vyjmutí ze ZPF, souhlas Stavebního úřadu ve Chvaleticích).
e) Pan K. se ptal, v jaké realizační fázi jsou přípravy budoucích zahrádek. Paní starostka
odpověděla, že došlo k vytýčení budoucích vlastnických hranic a stabilizací těchto bodů
plastovými mezníky. Pan Tuček doplnil, že se již projektuje přípojka elektřiny na hranici
budoucích zahrádek tak, aby kabelový pilíř byl postaven na pozemek ve vlastnictví obce.
Poplatek za připojení byl obcí již uhrazen.

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 04/2014 ze dne 14. 5. 2014
1) Zpracování PD na zateplení obvodových stěn, výměnu výplní a výměnu střechy u Obecního
domu
Předsedající informovala přítomné, že na obecní dům nebude možné čerpat dotace z EU, protože
slouží k pronájmu nebytových prostor. Dotaci by bylo možné získat jen z Programu obnovy
venkova (100 000 Kč ročně od Pardubického kraje). Ze strany nájemců jsou stížnosti na
netěsnící okna, z hlediska úspor energií je potřebné k rekonstrukci přistoupit. Předsedající
navrhuje poptávku firem na zpracování projektové dokumentace na opravu střechy, zateplení a
výměnu oken Obecního domu. Na příští zastupitelstvo by byly připraveny nabídky. Rekonstrukce
by byly rozděleny do etap, nejspíše by se mělo začít výměnou oken. Podle výše ušetřených
finančních prostředků by pak probíhaly jednotlivé etapy oprav. Paní Šandová vyjádřila
nesouhlasné stanovisko, mělo by se počkat na možnosti dotací, nájemné je za malé částky, takže
platba za energie pro nájemce není problém. Obec má důležitější priority, které je nutné
financovat. Předsedající uvedla, že dotace z EU nebudou s jistotou možné na budovy s dalším
pronájmem do roku 2020 a nájemné je nízké, protože se jedná o službu pro naše občany.
Pan Tuček uvedl, že Obecní dům je veřejný majetek, který v tomto stavu začíná chátrat, měli
bychom se o něj starat a řádně jej spravovat. Střecha je ve stavu, kdy je nutná nejméně její
oprava, problém s netěsnícími okny je také závažný, obec musí dbát na snižování úspor energií.
V rámci etapizace akce je možné odložit zateplování, ale je třeba mít připravenou projektovou
dokumentaci, nepředpokládá se změna legislativy, která byla nedávno novelizována. Předsedající
souhlasí, znovu připomněla, že nájemci jsou především lékaři, slouží i pro spádové obce a
občané Řečan a Labětína jsou rádi, že jim jsou tyto služby poskytovány v místě bydliště.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo zahájení výběru projektanta na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci Obecního domu (zateplení obvodových stěn, výměnu výplní a
výměnu střechy).
2) Projednání plánu investic a oprav ČOV a kanalizační sítě
Předsedající informovala přítomné, že od 1. 4. 2014 platí vyhláška, která ukládá obcím vytvořit
plán rezerv na opravu vodohospodářského majetku obce. Aby byla litera zákona splněna, část
rezervy je nutné účetně zahrnout z prostředků za stočné. V plánu by měla být oprava žlabu na
kaly v ČOV, obec má nabídku opravy za 4900 Kč. Dozor a zastřešení chodu ČOV má na starost
pan Steklý, který doporučuje instalaci kyslíkové sondy ve spojení s vyhodnocovací jednotkou,
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která umožní optimální přísun kyslíku a užívání dmychadel, čímž by se ušetřila energie. Veškerá
data se přenášejí do počítače a v případě kontrol je vidět optimální režim chodu ČOV. Cena
sondy je 70 až 80 tisíc Kč. Výše rezervy není stanovena, jen doporučena ve výši majetku, což je
nereálné. Výše rezervy by se měla odvíjet z předpokládaných výdajů a výše vložených finančních
prostředků v minulých letech. Opravy čerpadel je obec schopna zajistit přímo u firmy Aproko
Dobřenice, která se jimi zabývá, za poloviční cenu, než byla dosud. S tím souvisí nutnost
zakoupit závěsné zařízení za automobil, abychom čerpadla (kromě jiného) mohli na nich vozit.
Dále je nutné upravit síto do přečerpávačky (v současné době se při deštích ucpávají sítka
čerpadel věcmi, které tam nepatří. S přečerpávačkami je problém také Za Borkem, kde je
domluveno s firmou Elbis instalovaní síta, které by zachycovalo největší nečistoty. Na začátku
obce je kanalizace značně cítit, a proto by měli investice putovat i na řešení tohoto problému.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo Plán oprav ČOV a kanalizační sítě, opravu žlabu na
ČOV, opravy čerpadel u firmy APROKO v Dobřenicích a poptání cenové nabídky na zakoupení
a instalaci kyslíkové sondy s vyhodnocovací jednotkou.
3) Umožnění využití klubovny fotbalového klubu SK Řečany nad Labem k prodeji občerstvení v
době konání sportovních utkání a obecních akcí
Předsedající informovala hosty, že změnou zákona o prodeji lihu a lihovin již nemůže docházet
k tomu, aby byly prodávány alkoholické nápoje nad 20% alkoholu bez koncesní listiny, kterou
vydává živnostenský úřad. Aby mohl o koncesní listinu klub zažádat, potřebuje k tomu souhlas
majitele pozemku, na kterém bude k prodeji docházet. Prodej bude probíhat ve dny fotbalových
utkání a ve dny konání obecních akcí.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo využití klubovny Fotbalového klubu SK Řečany nad
Labem k prodeji občerstvení v době konání sportovních utkání a obecních akcí.
4) Výběr TDI a koordinátora BOZP na výstavbu MK Polní a Úzká v Labětíně
Předsedající předložila zastupitelům nabídky poptaných firem, která je následující: firma SINC
(nabídku nedodala pro časové vytížení), Ateliér ATIS Pardubice 54 450 Kč (jen TDI), AGOS Hradec
Králové 16 300 Kč (jen BOZP), Limma CZ s. r. o. 38 000 Kč. (BOZP i TDI). Předsedající navrhuje
sepsat smlouvu s firmou Limma CZ, s.r.o., je nejlevnější a obec s ní má dobré zkušenosti. Pan
Tuček souhlasí a navrhuje na takto malé částky výběrové řízení nedělat, neboť za poslední 3 roky
jsme výhodnější nabídku než od firmy Limma CZ s.r.o. neobdrželi a jsme s jejich službami
spokojeni.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo technický dozor a koordinátora BOZP na výstavbu
místní komunikace Polní a Úzká v Labětíně firmu Limma CZ, s.r.o. za celkovou částku 38 000 Kč.
5) Výběr zhotovitele pro výstavbu MK Polní a Úzká v Labětíně
Předsedající informovala zastupitele, že výběrová komise sestavila pořadí ze zúčastněných firem
(osloveno bylo 5 firem, jedna firma nabídku nedodala, jedna z firem podala nabídku podle
informace na webu obce). Pořadí bylo stanoveno následně: 1. Hrdlička Roman, fyzická osoba
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1 534 846 Kč, 2. M-STAV CZ s. r. o. 1824 299,58 Kč, 3. STRABAG a. s.1 937 535,27 Kč,
4. M-SILNICE a. s. 1 950 605 Kč, 5. EUROVIA CS a. s. 2 076 156 Kč, všechny ceny bez DPH.
Ke splnění podmínek profesních a kvalifikačních předpokladů výběrového řízení předkládají firmy
prohlášení, že mají zkušenosti se stavbami obdobného charakteru a informaci o případném
subdodavateli. Obec má právo si informace ověřit, což učinila. Vítězná firma má jako
subdodavatele uvedenu firmu EUROVIA CS a.s. a ředitel této firmy poslal vyjádření, že
s výhercem nemá smluven žádný subdodavatelský vztah, neboť se i oni sami hlásili do VŘ. Dle
zadávacích podmínek výběrového řízení si paní starostka vyžádá od pana Hrdličky minimálně 3
osvědčení o provedení staveb obdobného charakteru jako je naše veřejná zakázka. Osvědčení
bude zahrnovat cenu, dobu a místo prováděných stavebních prací obdobného charakteru,
kterými jsou rekonstrukce či výstavba komunikací a zda byly tyto stavby provedeny řádně
a odborně. Zastupitelé schvalují pořadí firem ve výběrovém řízení. Pokud pan Hrdlička nedoloží
požadovanou dokumentaci, bude stejným způsobem postupováno vůči firmě, která se cenou
umístila na 2. místě. Pan Tuček se připojil k obavám paní starostky a uvedl, že je zvláštní, aby
firma EUROVIA CS a.s. byla subdodavatelem pod svou vlastní nabídku v objemu subdodavatelské
činnosti.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo pořadí nabídek předložených hodnotící komisí
z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výstavbu MK Polní a Úzká v
Labětíně. Stanovuje povinnost vyzvat vítěznou firmu Hrdlička Roman, IČO: 48180394 k
prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace. Zároveň schvaluje
podpis smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem nebo s dalším v pořadí a to dle splnění
požadavků dle zadávací dokumentace. V případě přistoupení k podpisu smlouvy s uchazečem
dalším v pořadí hodnotící komise sepíše o tomto zápis.
6) Zadávací dokumenty na výběrové řízení malého rozsahu na „Realizaci protipovodňových
opatření v obci Řečany nad Labem“
Předsedající připomněla, že zastupitelé byli předem seznámeni se zadávací dokumentací a měli
možnost si vyžádat i její přílohy. Firma DIREKTA s.r.o. pro obec připravuje výběrové řízení. MŽP
nedoporučuje do dotace zahrnout hladinoměry na Labi, informace obec bude dostávat
z Přelouče. Z žádosti byli proto vyloučeny a žádost podána a potvrzeno splnění všech podmínek
podání žádosti. Ze zakázky byl vyčleněn protipovodňový plán, paní starostka trvá na tom, že
správnost postupu při zadávání veřejné zakázky bude ověřena fondem. Chce mít od firmy, která
zajišťuje výběrové řízení písemné potvrzení, že plán být součástí nemá, aby nebyla ohrožena
zakázka. Smlouva by měla být ještě zpřísněna sankčně, paní starostka ji proto upraví. Ke
smlouvě s Direktou na zajištění výběrového řízení ještě sepíše dodatek smlouvy, že fakturace za
zpracování výběrového řízení proběhne až po schválení přidělení dotace a v případě neschválení
dotace výběrové řízení nebude fakturováno. V červenci až srpnu by se měl schvalovat výběr
zhotovitele, realizace by měla být dokončena na začátku příštího roku.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého
rozsahu 2. kategorie na „Realizaci protipovodňových opatření v obci Řečany nad Labem“.
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7) Stanovení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na „Realizaci protipovodňových
opatření v obci Řečany nad Labem“
Předsedající navrhuje, aby v komisi byli v prvé řadě pan Švejk a pan Tuček, kteří mají k této
problematice blízko, a dále žádá o zapsání dalších členů z řad zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. stanovilo komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na
„Realizaci protipovodňových opatření v obci Řečany nad Labem“ ve složení členů: Anna Šandová,
Miloš Švejk, Mgr. Tomáš Zemánek, Bc. Josef Tuček, Bc. Zdeněk Horálek a náhradníků: Ing. Iveta
Urválková, Iva Blažková, Ing. Ivan Kalousek.
8) Stanovení seznamu obeslaných uchazečů na „Realizaci protipovodňových opatření v obci
Řečany nad Labem“
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem firem, které se protipovodňovými opatřeními
zabývají. Zdrojem informací je internet, všechny firmy jsou uvedeny také na webových stránkách
ministerstva jako oprávněné k prodeji a instalaci schválených zařízení. Ostatní zastupitelé
nepředložili jiný návrh.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo seznam obeslaných uchazečů na „Realizaci
protipovodňových opatření v obci Řečany nad Labem“ firmy: Mopos Communications, a.s.,
Pardubice, ELSVO-MOST s.r.o., Most, JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice, Bártek rozhlasy, s.r.o., Praha
2, EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí.
9) Prodej pozemků p. č. 64/41 a 64/42 v k. ú. Labětín
Předsedající připomněla, že předchozí zasedání zastupitelstva rozhodlo o vyvěšení záměru
prodat oba pozemky za účelem výstavby rodinného domu. Nabídku k odkoupení pozemku podal
jediný zájemce. Nabízená minimální cena pozemku je 200 Kč/m2, v případě prodeje obou
pozemků jednomu vlastníkovi je podmínkou postavení rodinného domu alespoň na jednom z
nich a v případě dvou různých vlastníků výstavba na obou pozemcích, a to do tří let od podpisu
kupní smlouvy. Obec má předkupní právo v případě prodeje či nesplnění podmínky maximálně
za 200 Kč/m2. Paní starostka veřejně otevřela obálku s nabídkou na odkup pozemku/ů.
Zájemcem je pan N. a nabízí minimální cenu uvedenou obcí, tedy 200 Kč/m2. Smlouva s novým
vlastníkem bude vypracována právníkem, aby měla všechny náležitosti, včetně možné
vymahatelnosti podmínky zpětného převodu.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo prodej pozemků p.č. 64/41 a 64/42 v k.ú. Labětín za
podmínek uvedených v záměru obce panu N., za cenu 200 Kč/m2.
10) Pronájem nebytových prostor zahradnictví
Předsedající upozornila, že záměr pronajmout pozemek byl vyvěšen už dvakrát. Obálka
s nabídkou pronajmout si pozemek je pouze jedna, a to od paní K. Paní starostka veřejně
otevřela zalepenou doručenou obálku. Paní K. uvádí v nabídce pronájmu částku 900
Kč/m2/měsíc, platba předem, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 1. 6. 2014,
pronajatá plocha 3 086 m2.
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Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo pronájem zahradnictví : Pozemky p.č. 83/3 o výměře
1024 m2, 82/2 o výměře 1260 m2. Budovy: kotelna st.p.č. 389 o výměře 67 m2, skleník na st.p.č.
390 o výměře 549 m2, vrtaná studna ve skleníku na st.p.č. 390 vše v k.ú. Řečany nad Labem
paní K. za cenu nájmu 900 Kč/měs. se splatností nájmu předem na dobu neurčitou s tří měsíční
výpovědní dobou, a to od 1.6.2014.
11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku p. č. 662/1 v k. ú. Řečany nad Labem – budoucí zahrádky
Předsedající informovala přítomné, že je pro tento pozemek zaplacen rezervovaný příkon.
Smlouva se týká budoucího zřízení věcného břemene na pozemku obce (na vystavění kabelového
pilíře se skříní SR302 elektrického připojení firmou ČEZ Distribuce a. s.) v místě budoucích
zahrádek v ul. Lesnické.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.č. 662/1 v k.ú. Řečany nad
Labem s ČEZ Distribuce, a.s. za 2000 Kč bez DPH.
12) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na „Opravu sociálních zařízení
v jídelně při Základní škole v Řečanech nad Labem“
Předsedající připomněla, že záměr zažádat o dotaci na opravu sociálních zařízení školní jídelny
schválilo zastupitelstvo, Pardubický kraj žádost přijal a je ochoten smluvně poskytnout 100 000
Kč na tuto opravu.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova na „Opravu sociálních zařízení v jídelně při Základní škole v Řečanech nad Labem“ ve
výši max. 100 000 Kč.
13) Výběr zhotovitele opravy sociálních zařízení v jídelně při ZŠ v Řečanech nad Labem
Předsedající navrhuje vybrat k opravě pana B., který předložil nabídku již v loňském roce při
tvorbě žádosti o dotaci. Vyhovuje tak finančním prostředkům, které obec obdrží v souladu se
smlouvou s Pardubickým krajem. Využití místních živnostníků z oboru doporučuje i z důvodu
místní znalosti terénu a zvyklostí.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo výběr zhotovitele opravy sociálních zařízení v jídelně
při ZŠ v Řečanech nad Labem p. B. za maximální cenu 202 000 Kč.
14) Smlouva o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení územních plánů v r. 2014
Předsedající uvedla, že se podařilo získat souhlas k podepsání smlouvy o dotaci Pardubického
kraje na vypracování územního plánu, a to v maximální možné výši, tj. 81 000 Kč, což je
přibližně polovina celkové ceny.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo smlouvu o poskytnutí grantu z programu Podpora
pořízení územních plánů v r. 2014 ve výši 81 000 Kč.
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15) Seznámení se s architektonickou studií rekonstrukce a dostavby tělocvičny při ZŠ
Předsedající informovala přítomné, že v archivu obce byla vyhledána studie na rekonstrukci
tělocvičny od firmy Sportovní projekty s. r. o. Na tuto firmu dostala obec i kladné hodnocení od
zpracovatele územního plánu a tato studie se jeví jako kvalitní a zčásti odpovídá i požadavkům
uživatelů budovy. Paní starostka navrhuje poptat tuto firmu na nové zpracování studie podle
nových a zpřesněných požadavků. Případná smlouva s touto firmou by mohla být i finančně
výhodná, protože některé materiály lze použít jako podklad studie nové.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo oslovení firmy Sportovní projekty s.r.o. s žádostí
o aktualizaci studie rekonstrukce a dostavby tělocvičny při ZŠ.
16) Nákup osobního automobilu
Předsedající podrobně seznámila zastupitele s technickým stavem devatenáctileté modré Felicie.
Je již ve velmi špatném stavu a nevyhovuje hygienickými parametry pro rozvoz obědů. Další
technickou prohlídkou by již neprošla. Nabízí se tu proto možnost koupit nový osobní automobil
s tažným zařízením a zelenou Fabii předat technickým pracovníkům na rozvoz obědů a další
manipulační jízdy. Po dohodě se zastupiteli a v souladu s výhledem hospodaření obce
a rozpočtem obce na tento rok měla dát paní starostka vyhotovit nabídky na nákup nového
vozidla. Předložila proto nabídky osobních automobilů čtyř značek (Škoda, Dacia, Citroen,
Hyundai), vyhovujících požadavkům obce. Především se jedná o ekonomický provoz, cenu,
dostatečné parametry zavazadlového prostoru pro převoz drobného obecního majetku
a možnost připojení závěsného zařízení, aby obec byla soběstačná s odvozem např. čerpadel
k opravám apod. Nejvýhodněji se při diskusi jevily značky Citroen C3 Picasso – Tendance a
Hyundai ix20 – Trikolor.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo nákup osobního automobilu značky Hyundai ix20 Trikolor za cenu 297 000 Kč s DPH.
17) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM
Předsedající uvedla, že smlouva na zpětný odběr odpadů se podepisuje každý rok. Paní starostka
doporučuje smlouvu podepsat opět s firmou EKO-KOM, měla příležitost porovnat ceny s jinou
soukromou firmou, EKO-KOM má výhodnější bonusy. Dlouhodobě má naše obec se spoluprací
s nimi dobré zkušenosti.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s firmou EKO-KOM, a.s.
18) Diskuse
a) Paní starostka upozornila, že na předchozí schůzi se zastupitelé domluvili nabídnout prodej
obecního pozemku (současné zahrádky v Lesnické ulici) realitním kancelářím, ty však se nechtějí
soutěže obálkovou metodou účastnit, protože při oslovení potenciálních klientů tito mohou
jejich nabídku obejít a účastnit se sami, tím by realitní kancelář mohla pracovat zdarma.
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Musely by navíc být osloveny kanceláře, které se přímo developerskými firmami zabývají,
v záměru obce je výstavba do pěti let. Majitel jedné realitní kanceláře, která by měla možnost
developera zajistit, ale ne při výběru obálkovou metodou, se dostaví na prezentaci na příští
zasedání zastupitelstva.
Pokud by se nenašel jiný zájemce, bylo by nejlepší přenechat zakázku za stanovenou cenu
a všech ostatních podmínek (kromě obálkové metody) této realitní kanceláři. Do 1. 6. bude viset
záměr a kdokoli se může do soutěže přihlásit.
Pan Tuček upozornil na opětovné střetnutí s podomními prodejci, kdy pod záminkou kontroly
fakturace odběru elektřiny a plynu a kontroly elektroměru a údajně špatně nastaveného tarifu se
vloudili dva takovíto prodejci do domácností, pan Tuček je upozornil na porušení tržního řádu
obce, přesto v činnosti pokračovali dále, třetí subjekt byl informován telefonicky. Po domluvě s
paní starostkou byla upozorněna policie ČR, proveden zápis, který povede k předvolání těchto
prodejců. Pan Tuček navrhl opětovné upozornění občanů na tuto problematiku prostřednictvím
obecního rozhlasu, upozornit na možnost nahlásit podobné případy na OÚ. Paní starostka
popsala podobnou zkušenost. Občané budou upozorněni i přes e-maily a webové stránky obce.
b) Paní starostka informovala o situaci s možností instalovat svodidla u zatáčky z nadjezdu.
V Přelouči na dopravním odboru žádají o vypracování podkladového projektu, paní starostka
oslovila pana Stránského, který problematiku komunikací pro obec zpracovává, aby se
s odborem dopravy domluvil na podrobnostech, momentálně se k věci vyjadřuje Policie ČR, poté
v Přelouči bude vydána veřejná vyhláška, která musí jistou dobu viset. Pokud se k věci nikdo
nevyjádří, mohla by obec svodidla koupit a instalovat. Musí být správně dimenzovaná podle
projektu (dodržení norem pevnosti), aby nedošlo k ublížení na zdraví a nevzniklo v návaznosti na
to nebezpečí prohraného soudního sporu v případě havárie. Na dotaz paní Blažkové o finanční
nákladnosti svodidel paní starostka uvedla, že podle zjištěných skutečností neexistuje levnější
a především bezpečnější varianta, která by situaci řešila a nahradila svodidla.
c) Pan Kalousek vznesl dotaz, zda má obec možnost ovlivnit pěstování řepky, neboť se jedná
o alergenní rostlinu. Paní starostka uvedla, že takovou možnost nemá. Zjišťovala tuto možnost až
na ministerstvu a obdržela negativní písemné stanovisko. Podrobná diskuse k tomuto problému
je na webových stránkách obce v diskusním fóru.
d) Paní starostka informovala zastupitele, že bude zajišťovat právní zabezpečení finančního
spolupodílnictví majitelů stavebních pozemků v lokalitě Řečany - západ na tvorbě inženýrských
sítí. V plánu je v příštím roce vykupovat pozemky a provádět výběrová řízení na zhotovitele.
O výstavbu RD v naší obci je všeobecně velký zájem, proto budou započata jednání s majiteli
pozemků.
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Zápis z veřejného zasedání OZ č. 05/2014 ze dne 23. 6. 2014
1) OZV č. 2/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných
prostranstvích
Zastupitelé byli seznámeni se zněním návrhu nové vyhlášky, která se schvaluje z důvodu
aktuálních problémů s alkoholem požívaným na veřejnosti v centru obce, v parku a jeho okolí,
na zastávce autobusu a v okolí OÚ, v areálu základní školy a mateřské školy, týká se dále areálu
nádraží a dětského hřiště v Řečanech n. L. Po konzultaci se zastupiteli z Labětína nebylo do
vyhlášky žádné místo v Labětíně zahrnuto, protože zde k problémům nedochází. Obec disponuje
právním rozborem Ministerstva vnitra ČR, který uvádí, že vyhláška je v souladu se zákony ČR a je
ji možné schválit. Výjimka v požívání alkoholu platí na dny 31. 12. a 1. 1. Alkohol bude povolen
ve vybraných veřejných prostranstvích na akcích pořádaných nebo spolupořádaných obcí.
Součástí vyhlášky je mapka a souhrn veřejných prostranství, kterých se úprava týká. V případě
porušení vyhlášky jsou občané oprávněni žádat zásah policie ČR.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo OZV č. 02/2014 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Z důvodu naléhavosti potřeby regulace
konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích obce nabývá vyhláška účinnosti ke
dni vyhlášení.
2) Nákup svodidel k chodníku mezi Řečanami a Labětínem
Předsedající informovala přítomné, že byla vypracována projektová dokumentace k vybudování
svodidel, aby byla stavba povolena dopravním odborem v Přelouči. Bylo obesláno 5 firem,
nabídka s naceněním přišla od tří firem. Cena zahrnuje dodávku a montáž svodidel a vytyčení
inženýrských sítí. Firma ASIG s. r. o. Chvaletice – cena 110 865 Kč bez DPH, FLOP dopravní
značení, Líně – 112 597 Kč bez DPH, Svodidla s. r. o. Praha 4 – 115 788,80 Kč bez DPH. Předem
si obec nechala vypracovat nacenění projektantem, které bylo v podobné relaci – 118 101 Kč. Na
dotaz pana Tučka předsedající informovala, že svodidla by měla být instalována ihned, aby se
zkrátila doba možného nebezpečí provozu na co nejkratší dobu.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo nákup a montáž svodidel k chodníku mezi Řečanami
a Labětínem. Zhotovitelem bude firma Asig s.r.o. Chvaletice v ceně 110 865 Kč bez DPH.
3) Smlouva o poskytnutí grantu na „Vánoční soutěž ve šplhu“
ZŠ a MŠ každý rok zpracovává žádost o grant Pardubického kraje na Vánoční soutěž ve šplhu.
Pardubický kraj zaslal smlouvu obci.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo smlouvu o poskytnutí grantu z Programu B3 na
„Vánoční turnaj ve šplhu“ v částce 10 000 Kč, kterou poskytne Pardubický kraj.
4) Oprava uličních vpustí v ul. Obránců míru a zabudování protizápachových filtrů
Proti zápachu je možné zabudovat sifony, které ale podle odborníků situaci neřeší, zápach by se
pouze posunul dále. Problémy vznikají v místech, kde je napojena tlaková kanalizace na
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gravitační. Druhou variantou je použití pachových filtrů s aktivním uhlím. Jedná se o německé
výrobky distribuované českými firmami. Jejich rozměry neodpovídají starým vpustem, proto je
nutná úprava vpustí, v ceně je také dodání mříže a úprava asfaltu. Jedná se o 9 šachet. Firma
MSTAV – 204 925 Kč bez DPH, Radovan Liška, Řícmanice – 189 810 Kč bez DPH, MB Swing,
Praha 4 – 172 630,80 Kč bez DPH. Předsedající počítá se zárukou na odstranění pachu ve
smlouvě.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo opravu uličních vpustí v části ul. Obránců míru
a zabudování protizápachových filtrů v ceně 172 630,80 Kč bez DPH. Zhotovitelem bude firma
MB-SVING, s.r.o., Praha 4.
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na rozšíření kNN
p. č. 661/12
Jedná se o rozšíření připojení parcely pana K. – Řečany - západ. Smlouvu zaslala společnost
Tomáš Bárta, podmínkou je dodržení obecných zásad schválených zastupitelstvem – cena za
každý započatý běžný metr je 100 Kč.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na rozšíření kNN p.č. 661/12 za úplatu 100 Kč za každý započatý běžný metr
inženýrské sítě včetně překopů.
6) Smlouva o uzavření věcného břemene – prodloužení STL plynovodu pro 2 RD v Labětíně.
Jedná se o připojení plynu dvou rodinných domů v Labětíně, smlouvu o zřízení věcného
břemene. Cena ve smlouvě je správná, tedy 100 Kč za běžný započatý metr.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet,
s.r.o. k plynárenskému zařízení: Prodloužení STL plynovodu pro 2 RD v Labětíně v rozsahu 73,47
m za úplatu 7400 Kč bez DPH.
7) Vyvěšení záměru obce prodat pozemek p. č. 350/32 v k. ú. Řečany n. L. o výměře 287m2 dle
GP 473-18/2014
Předsedající vysvětlila, že se jedná o ulici Houšoveckou, zastupitelé byli seznámeni se
zakreslením v katastrální mapě, jde o odprodej pozemku již užívaného a pro obec nepotřebného.
Pozemek je vedený jako „ostatní plocha“ – podle znaleckého posudku je cena 81 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo vyvěšení záměru obce prodat pozemek p.č. 350/32
o výměře 287 m2 v k.ú. Řečany nad Labem dle GP 473-18/2014 za cenu 81 Kč/m2, tj. 23 247 Kč
bez DPH. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující.
8) Nákup pozemku p. č. 350/31 v k. ú. Řečany n. L. o výměře 114m2 dle GP 473-18/2014
Jedná se o část cesty, jejímž odkoupením dojde k narovnání komunikace a jejímu rozšíření.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo nákup pozemku p.č. 350/31 v k.ú. Řečany nad Labem
o výměře 114 m2 dle GP 473-18/2014 za cenu 81 Kč/m2, tj. 9234 Kč. Poplatek za vklad do
katastru nemovitostí bude hradit kupující.
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9) Vyvěšení záměru obce prodat pozemek p. č. 350/30 o výměře 87m2 v k. ú. Řečany n. L. dle
GP 473- 18/2014
Jedná se taktéž o pozemek v ul. Houšovecké, který je majiteli sousedního RD udržován. Byla
podána žádost na odkup tohoto pozemku od obce.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo vyvěšení záměru obce prodat pozemek p.č. 350/30
o výměře 87 m2 v k.ú. Řečany nad Labem dle GP 473-18/2014 za cenu 81 Kč/m2, tj. 7047 Kč
bez DPH. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující.
10) Vyvěšení záměru obce prodat pozemky p. č. 662/17 – 662/40 v k. ú. Řečany n. L. na
budoucí zahrádky
Předsedající připomněla, že se jedná o pozemek obce rozparcelovaný na pozemky, které by
kupující měli užívat jako zahrádky. Věc byla projednávána na předchozích veřejných schůzích
zastupitelstva. Cena pozemků je 12 Kč/m2 dle znaleckého posudku (orná půda), tato cena je
navýšena o cenu za geometrické zaměření a zaplacení garantovaného příkonu elektrické energie.
Celková cena za 1m2 pozemku je navrhována ve výši ceny pozemku a nákladů na něj, tj. 37
Kč/m2. Paní starostka navrhuje odklizení pařezů po úpravě zpřístupnění, kdy musely být
pokáceny některé dřeviny, na náklady obce. Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo vyvěšení záměru obce prodat pozemky p.č. 662/17 až
662/40 v k.ú. Řečany nad Labem dle GP 471-5/2014 na budoucí zahrádky. 1m2 pozemku bude
prodáván za cenu 37 Kč bez DPH. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí budou hradit
kupující.
11) Zadání prodeje pozemku p. č. 662/13 dle GP 461-10/2013 v k. ú. Řečany n. L. o výměře
2263m2 dle vyvěšeného záměru obce
Předsedající uvedla, že na vyvěšený záměr k prodeji pozemku nikdo nereagoval, původní zájemce
pozemek nechce, ještě se v příštích dnech přijede na pozemek podívat jiný developer, cena
prodeje by se neměla snížit, záměr zůstane vyvěšený. Prodej pozemku navrhuje zadat opět
realitní kanceláři, která by měla o prodej pozemku zájem.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo zadání prodeje pozemku p.č. 662/13 dle GP 46110/2013 v k.ú. Řečany nad Labem o výměře 2263 m2 dle vyvěšeného záměru obce realitní
kanceláři ERA reality, Hradec Králové.
12) Příspěvek Městské policii Přelouč na prevenci kriminality a dopravní výchovu, vyučované
na ZŠ a MŠ Řečany n. L.
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí Městské policie Přelouč o příspěvek na činnost spojenou
s výchovnými akcemi pro dětí ZŠ a MŠ Řečany n. L. Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo
příspěvek Městské policii Přelouč na prevenci kriminality a dopravní výchovu vyučovanou na ZŠ
a MŠ Řečany nad Labem ve výši 5000 Kč.
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13) Příspěvek klubu onkologicky nemocných Pardubice
Zastupitelé byli seznámeni s písemnou žádostí o příspěvek na péči o pacienty Klubu onkologicky
nemocných Pardubice, kde se starají i o několik našich občanů.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo příspěvek Klubu onkologicky nemocných Pardubice ve
výši 5000 Kč.
14) Mobilní verze www stránek
Obci byla nabídnuta úprava www stránek tak, aby byly přístupné a ovladatelné i pomocí
mobilních telefonů. Návštěvnost stránek je velká (v průměru 600 návštěvníků měsíčně). Zdarma
k mobilní aplikaci by bylo počítadlo přístupů a tisk stránek. Jednalo by se o jednorázový
poplatek.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo zřízení mobilní verze www stránek obecního webu za
8500 Kč bez DPH.
15) Výběr zhotovitele bezdrátového rozhlasu projektu „Realizace protipovodňových opatření
v obci Řečany nad Labem“
Minulý týden ve středu proběhlo výběrové řízení na realizaci protipovodňových opatření, na
bezdrátové hlásiče, komise posoudila 3 nabídky podané obálkovou metodou, všichni vyhověli
daným podmínkám, nikdo nebyl z výběrového řízení vyloučen (bylo obesláno 5 firem, jedna se
přihlásila sama, obálky byly dodány pouze 3). S nejnižší cenou doporučuje komise firmu TEWIKO
systems s.r.o. z Liberce za celkovou cenu 576 120 Kč bez DPH, druhá v pořadí byla firma Bártek
rozhlasy s.r.o. Nové Město s cenou 593 630 Kč bez DPH, třetí byla firma Mopos Communications,
a.s. Pardubice s cenou 688 570 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo na základě výsledků posouzení nabídek v zadávacím
řízení na zhotovitele bezdrátového rozhlasu projektu: „Realizace protipovodňových opatření v
obci Řečany nad Labem“ firmu TEWIKO systems, s.r.o., Liberec, IČ: 25472887 za cenu 576 120
Kč bez DPH.
16) Zakoupení kyslíkové sondy na ČOV
Předsedající připomněla, že na minulém zasedání zastupitelstva byli zastupitelé seznámeni
s potřebností tohoto zařízení, je i v plánu oprav, stejné používají s dobrými zkušenostmi
v Kladrubech nad Labem, zařízení ušetří elektrickou energii, je napojeno na počítač a případné
poruchy jsou ihned hlášeny. Do budoucna umožní i snížení počtu hodin nutné obsluhy. Nacenění
vyhotovila firma, která provádí opravy a údržbu tlakové kanalizace v Labětíně. Jiná firma je
pouze v Ostravě a cena by byla vyšší o dopravu.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo nákup a montáž kyslíkové sondy a řídící a registrační
jednotky na ČOV za cenu 76 983 Kč bez DPH od firmy ELBIS s.r.o.
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17) Výpověď z lékárny a vyvěšení záměru obce o pronájmu
K 31. 12. chce současný nájemce skončit, ale má za sebe náhradu, která by ve stejném rozsahu
pokračovala ve výdeji a prodeji léčiv. Zůstává i personál. Navíc nový možný nájemce je
i distributorem lékárenského materiálu, takže je předpoklad i různých slevových a bonusových
možností. Paní starostka přečetla dopis paní Kalvachové doporučující pana Petra Študenta,
zástupce farmaceutické firmy. Uvádí, že výpověď je podána na základě smlouvy o smlouvě
budoucí o koupi obchodního závodu. V případě, že by nájemní smlouva nebyla sepsána s tímto
zájemcem a nebyla podepsána kupní smlouva, výpověď zaniká.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo výpověď smlouvy nebytového prostoru Odloučeného
oddělení výdeje léčiv (Lékárny U Romedia) s pí Lydií Kalvachovou ke dni 31.12.2014.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo vyvěšení záměru obce pronajmout nebytové prostory
výdeje léčiv v Obecním domě č.p. 141 v Řečanech nad Labem o celkové výměře prostor 67 m2 za
účelem lékárnické činnosti za částku 350 Kč/m2 pronajaté plochy za kalendářní rok + 1000 Kč
/rok z chodeb, tj. celkem 24 450 Kč/rok.
18) Pasportizace staveb sportovního zázemí v Řečanech n. L.
Předsedající uvedla, že byly za účelem zadání vyhotovení zjednodušené dokumentace stavby
(pasportizace stavby) obesláni dva potenciální zhotovitelé. Na emailovou výzvu zareagovali oba
oslovení, tedy pan Petr Bechný ml. a pan František Plesnivý. Hlavním kritériem výběru zhotovitele
byla cena zahrnující zhotovení pasportu a zabezpečení inženýrské činnosti s tím spojené. Cenová
nabídka pana Plesnivého činila v souhrnu 23 000,-Kč (19 000,- Kč + 4 000,- Kč Inženýrská
činnost) a pana Petra Bechnného ml. v souhrnné výši 16 300,-Kč. Předmětem díla je zhotovení
zjednodušené dokumentace stavby 4 objektů v areálu sportoviště v severní části obce Řečany
nad Labem. Jedná se o nápravu stavu a evidence nemovitého majetku ve vlastnictví obce. Pan
Tuček doporučuje pana Bechného ml., který podal nižší finanční nabídku a jeho nabídka byla
zaslána první.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo zhotovení pasportu stavebních objektů nacházejících
se ve sportovním areálu v Řečanech nad Labem v částce 16 300 Kč p. Petrem Bechným na DPP.
19) Diskuse
a) Pan Horálek se zeptal na aktuální situaci se stavbou komunikací Úzká a Polní. Paní starostka
odpověděla, že stavba je předána, v minulém týdnu byl stavbyvedoucím panem Venzarou zaslán
na obec harmonogram prací, v tomto týdnu by mělo dojít k vytyčení inženýrských sítí, v příštím
týdnu bude zřízeno staveniště. Pevně je stanoven termín dokončení stavby. Na podnět paní
starostky slíbil stavbyvedoucí upozornit všechny stavbou dotčené občany na termín, kdy se
budou provádět práce u jejich domů, kudy se bude moci jezdit a kde budou mít možnost
parkovat auta. Informace dostanou občané také do poštovních schránek.
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b) Pan Tuček se zeptal, zda má obec přehled, kolik poruch se vyskytlo na tlakové kanalizaci v
Labětíně od doby, kdy má údržbu na starost firma Elbis a kdy se provedlo hromadné čištění. Paní
starostka odpověděla, že poruchovost se velmi snížila, už několik měsíců nepřišla faktura za
opravu hlášené poruchy. Celkové čištění se uskutečňuje na etapy, protože by jednorázově bylo
nákladné. V místě provádění revize jímek se montují řezné kotouče. V těchto místech nové
poruchy nebyly, pouze z důvodu nesprávného užívání, firma provádí fotodokumentaci poruch a v
těchto případech hradí závady viník. Montáže jsou průběžně prováděny již při hlášených
opravách ještě nerevidovaných jímek. S firmou Elbis je ze strany obce spokojenost s cenami
čerpadel, s dodržováním termínu výjezdu k hlášeným opravám. Byly vyměněny i plováky,
poruchovost elektronických byla větší a opravy nákladnější.

Přehled financování obce v letech 2011 – 2014
V tomto čísle zpravodaje jsme si pro vás připravili přehled, jakým způsobem obec
spravovala finanční prostředky obecního rozpočtu. Všechny transakce a nákupy byly vždy
odsouhlaseny zastupitelstvem obce a jejich výběru předcházela četná výběrová řízení. Snažili
jsme se co nejvíce čerpat dotace ze státních a evropských fondů, abychom využili doby, kdy se
nám tyto prostředky nabízejí. Čerpání dotací v tomto kalendářním roce končí a nové by mělo
probíhat od druhé poloviny roku 2015. Proto jsme si pro roky, kdy nebude možné dotace čerpat,
připravili investiční akce hrazené z rozpočtu obce. V letošním roce se jedná v prvé řadě
o výstavbu komunikací Polní a Úzká v Labětíně. Jak uvidíte v následujících tabulkách,
k dnešnímu dni máme naspořené finanční prostředky, které plně vykryjí plánované akce do
konce tohoto roku. V této sumě je již z větší části obsažena i částka plánovaná na realizaci
výstavby komunikace Na Kopečku v Řečanech nad Labem, která by se měla uskutečnit z jara
roku 2015. Doufejme proto, že nové zastupitelstvo obce bude pokračovat v plánovaných
investicích a naspořené finanční prostředky bude dále kladně zhodnocovat.
Novým nastavením financování naší obce a vhodným nastavením úspor se nám
podařilo ušetřit dostatek peněz k realizaci našich záměrů. Snažili jsme se investovat v obou
našich obcích a být v těchto ohledech spravedliví v poměru k počtu obyvatel. Zasedání
zastupitelstva obce jsme začali pořádat střídavě v obou našich obcích, aby se tak měli možnost
občané vyjadřovat se svými požadavky přímo na území svého bydliště.
Nabídli jsme našim občanům nové služby v podobě zvýhodněných nákupů hubících
prostředků, možnosti hromadného objednání kominických služeb a společné nákupy energií a
plynu. Doufáme, že jste také uvítali zavedení nových kulturních akcí, jako bylo Vánoční rozsvícení
stromu, Souboj ulic o pohár starostky obce a Soutěž o nejlepší koláč. Při těchto kulturně
sportovních akcích jsme vždy zažili spoustu legrace a obohatili se o nové zážitky. Protože soutěže
v sobě obsahovaly i vědomostní část, měli jste možnost se dozvědět spoustu nových informací
nejen o naší obci.
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Jsem velmi ráda, že jsme byli účastníky velké historické události, kterou bylo udělení
znaku a praporu obce a jeho následné vysvěcení. Tento akt bude mít určitou historickou
hodnotu pro naše další pokolení a budoucí obyvatele našich obcí.
Nastavili jsme také nový způsob výpočtu příspěvků pro kulturní a sportovní složky
v obci, a to dle velikosti členské základny, s ohledem na práci s dětmi. Již 4 roky pravidelně
přispíváme finanční částkou těmto složkám: Sbor dobrovolných hasičů v Řečanech nad Labem,
Sbor dobrovolných hasičů v Labětíně, Klub žen Labětín, Sokol, Sportovní klub Řečany nad Labem
1920, Aikido, Místní organizace Českého rybářského svazu a KVHT.
Dětské hřiště v Labětíně jsme dovybavili herními prvky a nově jsme připravili velké
hřiště v Labětíně, které je plně k dispozici pro sportovní a kulturní vyžití obyvatel. Budeme rádi,
když se nám ještě v tomto roce podaří doplnit herní prvky na dětské hřiště v Řečanech nad
Labem.
V posledních letech se toho v našich obcích událo mnoho, popřejme tedy naší obci i do
dalších let hodně příležitostí k jejímu rozvoji a k úspěšné tvorbě příjemného prostředí, vhodného
ke spokojenému žití.
Michaela Matoušková, starostka obce
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Zastupitelstvo obce informuje, že z důvodu naléhavého obecného zájmu schválilo obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných
veřejných prostranstvích. V příloze vyhlášky a přiložené mapce obce se dočtete, o která veřejná
prostranství se jedná. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, že se nám v obci začíná vyskytovat
větší množství nejen dospělých občanů, kteří popíjí alkoholické nápoje v místech, kde to není
vhodné buď z bezpečnostního, morálního nebo estetického hlediska. Po požívání alkoholu
dochází k nevhodnému chování, ničení obecního i soukromého majetku a k znečišťování
prostředí lahvemi a jinými odpady. Protože je naší prioritou čistá obec a prostředí vhodné pro
růst dětí a mládeže, rozhodli jsme se požívání alkoholických nápojů takto omezit. Věříme, že pro
většinu obyvatel nebude vyhláška problémem a ti ostatní se doufejme s tímto rozhodnutím
srozumí. V našich obcích je dostatek restauračních zařízení, která jsou k tomuto účelu
provozována. Děkujeme proto za pochopení.
Obecně závazná vyhláška č. 02/2014,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce Řečany nad Labem se na svém zasedání dne 23.6.2014 usnesením
č. 5/2014 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):

1)

2)

3)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního
vývoje dětí a mládeže.
Za činnost, která může narušovat veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže, se považuje
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se na
veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí
jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření
příznivých podmínek pro život v obci, mravní vývoj dětí a mládeže a vytváření kulturního
a estetického vzhledu obce.
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Čl. 2
Zákaz
Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky se zakazuje
konzumovat alkoholické nápoje nebo zdržovat se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem.
Čl. 3
Výjimky
1)
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se
s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství
se na určená veřejná prostranství nevztahuje:
a) v době, kdy se na nich konají akce pořádané nebo spolupořádané obcí;
b) ve dnech 31. prosince a 1. ledna.
2)
Zastupitelstvo obce může na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo
jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství.
Čl. 4
Účinnost
Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.
Miloš Švejk , místostarosta
Ing. Michaela Matoušková, starostka
Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 6. 2014
Sejmuto z úřední desky dne: 14. 7. 2014
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Vymezení míst, kde je zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství:
1. úsek – okolí areálu základní školy
veřejné prostranství celého areálu základní školy vymezené ulicemi sousedícími s areálem ZŠ:
ul. Obránců míru, Školní, Hornická včetně chodníků
2. úsek – okolí mateřské školy
veřejné prostranství areálu mateřské školy, ul. Budovatelů v délce podél areálu MŠ včetně
chodníku
3. úsek – okolí Českých drah
veřejné prostranství u budovy nádraží Českých drah
4. úsek – dětské hřiště v Řečanech nad Labem
veřejné prostranství areálu dětského hřiště
5. úsek – okolí obecního parku a navazujícího parku „Bednářka“, okolí Domu služeb
veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně: 1. máje, Za Kostelem, Polní, Spálená do
vzdálenosti 15 m od předmětných parků a Domu služeb.
6. úsek – okolí obecního úřadu a autobusové zastávky
veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně: 1. máje, Rybářská, Na Kopečku
7. úsek – okolí centra obce, Obecního domu
veřejné prostranství podél a v křížení ul. 1. máje a Obránců míru, v blízkosti Obecního domu
a dále ve vzdálenosti 200 m od středu křižovatky ul. 1. máje a Obránců míru
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Ohňostroj
Obec Řečany nad Labem tímto děkuje panu Michalu Šoltovi za přípravu a zhotovení
ohňostrojů, které byly k vidění při reji čarodějnic 30. 4. v obou našich obcích. Zastupitelstvo
obce odsouhlasilo zakoupení ohňostrojů do Řečan n. L. a Labětína za cenu 9 000 Kč s DPH.
Zajisté jsme si všichni oblíbili toto krásné zakončení čarodějnického dne, a proto
panu Michalu Šoltovi moc děkujeme, že se o tak krásný zážitek postaral! Nutno podotknout, že
pan Šolta ještě vynaložil spoustu osobního času a dalších prostředků, aby pro nás mohl tak
nádherný zážitek připravit, neboť výše uvedená finanční částka zajisté nepokrývá všechny
náklady, které na sestavení ohňostroje měl. Nezapřel v sobě rodáka Řečan a postaral se tak
o příjemný zážitek nás všech, za což mu patří naše velké díky.
Michaela Matoušková, starostka obce

Pouť v Řečanech nad Labem
Vážení občané, v posledních letech se občas stávalo, že na pouť nepřijeli
provozovatelé lunaparku a pletli se nám víkendy, kdy má pouť být. Objevili se četné otázky, jak to
vlastně s tou poutí u nás je. Rozhodli jsme se proto vysvětlit, jak se stanovuje správný víkend pro
řečanskou pouť. Ta již historicky vychází na první neděli po svátku Magdalény. Byly i názory, že
pouť byla vždy na Annu, což tak občas vycházelo. Pouť je ale stanovena od zasvěcení řečanského
kostela sv. Máří Magdaléně, a proto i pouť je vázána k tomuto svátku. Správný výklad je proto
první neděle po Magdaléně (neděle proto, že do kostela se dříve na bohoslužby chodilo právě
v neděli). Pokud svátek Magdalény vyjde na neděli, je pouť v tento den, nikoliv až další týden.
Občas se stávalo, že „houpačky“ na tento víkend nepřijely. Bylo to z toho důvodu, že
provozovatelé byli smluvně vázáni již v jiné obci. Pro letošní rok by opět na naši pouť nemohli
provozovatelé lunaparku přijet, neboť jsou v tento termín již jinde. Abychom naše děti neochudili
o zábavu, domluvili jsme se pro tentokrát, že „houpačky“ přijedou o víkend dříve, což vychází na
19. a 20. července, i když správně pouť vychází až na 27. července. Bohužel doba nám pokročila
a také provozovatelé lunaparků již sepisují smluvní ujednání s jednotlivými obcemi, neboť jde o
zabezpečení jejich obživy do budoucna. Naše obec s nimi proto sepíše smlouvu o provozování
lunaparku taktéž, a to jak na správný termín pouti, tak na posvícení, abychom si i do budoucna
zajistili provozování atrakcí.
Děkujeme Vám proto za pochopení s letošním posunem řečanské pouti a prosíme
vás tímto, abyste s jednorázovou změnou termínu příjezdu atrakcí počítali.
Michaela Matoušková, starostka obce
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Sbírka víček od PET lahví
Občané, kteří se chtějí zapojit do sbírky plastových víček od PET lahví nebo různých
plastových nádob, které se sbírají pro postižené děti, je mohou odevzdávat na obecním úřadu
nebo je můžete dávat do igelitových pytlíků vedle žlutého pytle na plasty ve svozové dny. Víčka
budou předána pomocí Základní školy a mateřské školy v Řečanech nad Labem postiženým
dětem, kterým tak bude přispěno na jejich léčebné aktivity.
V roce 2013 jsme spolu s žáky ZŠ a MŠ Řečany nad Labem uskutečnili sbírku pro malou Lucinku,
která má velké zdravotní problémy. Členové školního parlamentu oslovili jednotlivé třídy a
všichni žáci se s nadšením zapojili do sběru víček. Spousta občanů našich obcí nosila víčka i
k nám na obecní úřad. Na konci školního roku byl Lucince a její mamince předán výsledek
našeho společného snažení – téměř tři pytle víček. Pokud i vy vidíte smysl v této sbírce,
neváhejte nám víčka odevzdávat. Za pomoc předem děkujeme.
Návštěva Lucinky zanechala v žácích krásných pocit, že i oni mohou pomoci!
Michaela Matoušková, starostka obce

Besedy v knihovně
Dne 23. dubna se konala beseda s Klubem důchodců Řečany nad Labem na téma
„Jarní lidové tradice“. Členové Klubu důchodců se například dozvěděli, jaký význam mají na jaře
vajíčko, zajíc či beránek, co symbolizují jednotlivé dny a zvyky před Velikonočním pondělím nebo
jak se slaví Velikonoce v zahraničí. Také jsme si povídali o zvyku pálení čarodějnic a o osobě sv.
Jiří.
O pár týdnů později, 12. května, se konala v prostorách knihovny Pohádková dílna,
které se zúčastnili žáci 4. ročníku zdejší ZŠ. S dětmi jsme si řekli, jaké pohádkové postavy znají,
jaká pohádková postava je vlastně paní knihovnice a které pohádky jsou pro malé a které pro
větší děti a proč. Přečetli jsme si popletenou pohádku a děti také luštili pohádkové křížovky.
S pomocí kouzelné krabičky jsme vytvořili několik nových pohádkových příběhů. Na závěr se
čtvrťáci rozdělili na dvě skupiny. Zatímco jedna skupina vytvářela na papír příšerky z vlastního
jména, tak děti v druhé skupině psaly, co jim v knihovně chybí.
Ve dnech 19. a 21. května se do knihovny přišly podívat děti z místní mateřské školky.
Přečetli jsme si pohádky, děti se seznámily s tím, jak to v knihovně chodí, jak se půjčují knížky a
nakonec se šly na knížky podívat.
Dne 28. května navštívili knihovnu žáci 1. třídy ZŠ. Přinesli splněný 2. úkol v rámci
projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Úkolem, bylo napsat oblíbenou básničku
a namalovat obrázek, který se jim vybaví, když básničku uslyší. S dětmi jsme si také přečetli
několik pohádek.
Dne 4. června se konala další beseda s Klubem důchodců Řečany nad Labem, tentokrát
jsme si povídali o hradu Kunětická hora a o zámku v Pardubicích.
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Povídání bylo doplněno promítáním
fotografií hradu a zámku na
dataprojektoru.
Aby se mohli prvňáčci
oficiálně stát čtenáři, museli splnit
ještě 3. úkol, a to bylo hlasité čtení
z oblíbené knížky. Splnění tohoto
úkolu proběhlo 18. června v
knihovně.
Potom
následovalo
slavnostní pasování dětí na Rytíře
Řádu čtenářského od Královny knížek
a Rytíře všech písmenek. Zúčastnilo
se ho za doprovodu paní učitelky
Pušové 22 prvňáčků. Na pasování se přišli podívat i někteří rodiče a příbuzní. Děti dostaly
speciální Knížku pro prvňáčka, která se nedá nikde koupit, dále pexeso a diplom.
Kateřina Šandová, knihovnice
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Obecní knihovna Řečany nad Labem zve nové i stálé čtenáře k návštěvě
V roce 2014 jsou pro Vás připraveny tyto novinky:
Oddělení pro dospělé:
BERÁNKOVÁ, R.: Holky, hurá, Texas! – humorný příběh o Češkách, které se účastní jezdeckého
kurzu
BROWN, S.: Drsný chlap – detektivní román
DAVOUZE, M.: Dům v Bretani – humorný autobiografický příběh české autorky o životě
ve Francii
DOYLE, A.: C.: Pes baskervillský – klasická britská detektivka
FOLLET, K.: Zima světa – pokračování historického románu Pád Titánů.
GALBRAITH, R.: Volání kukačky – detektivní román
CHRISTIE, A.: Vražda v Mezopotámii – klasická britská detektivka
JONASSON, J.: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel – humorný román o muži, který byl
vždy u velkých událostí 20. století
KELEOVÁ – VASILKOVÁ, T.: Lék na smutek. Dva životy – romány pro ženy
MEACHAMOVÁ, L.: Poselství růží – rodinná sága o lásce
Dětské oddělení:
pro děti od 3 do 6 let
Auta 2. - dobrodružný příběh pro děti vyprávěný tajným agentem
ČTVRTEK, V.: Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky – pohádky o postavách
skřítků z Večerníčku
KOLÁŘ, J.: Z deníku kocoura Modroočka – známý klasický příběh pro děti.
Letadla – pohádkový příběh pro děti
PREUSSLER, O.: Malá čarodějnice – pohádkové příběhy o malé čarodějnici a jejím havranovi
Abraxasovi
pro čtenáře od 6 do 9 let
OSBORNOVÁ, M. P.: Dobrodružství v pralese, Dobrodružství mezi piráty, Dobrodružství v zemi
nindžů, Dobrodružství v říši pyramid – dva sourozenci na cestě za poznáním
pro čtenáře od 10 let
BREZINA, T. C.: Klub tygrů: tajemství starého domu, Klub tygrů: útok z vesmíru – detektivní
příběhy pro děti
GEHMOVÁ, F.: Upíří ségry. Přepadení v muzeu – dobrodružný příběh pro děti
KINNEY, J.: Deník malého poseroutky: Ošklivá pravda, Deník malého poseroutky: Ponorková
nemoc, Deník malého poseroutky: Páté kolo u vozu, Deník malého poseroutky: Fakt smůla –
pokračování známých příběhů malého školáka
WALLIAMS, D.: Malý miliardář – humorný příběh o malém chlapci, který má všechno a přece mu
něco důležitého chybí
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Časopisy:
pro dospělé:
D-Test, Praktická a moderní žena, Receptář, Naše krásná zahrada, Pěkné bydlení, Motocykl,
Burda, Živá historie, 5x krimi Stalo se, Přísně tajné, Jedním dechem, Chip
- loňská a starší vydání: National Geographic, Příroda, Vlastivědné listy Pardubického kraje, Dieta,
Zdraví, Rodiče, Maminka, Švadlenka, Lidé a Země, Reader´s Digest, Computer, Svět filmu, Score,
Cinema, Cykloturistika, …
pro děti:
Méďa Pusík, Čtyřlístek, Kačer Donald, Bravo, Tom a Jerry, Mateřídouška
- loňská a starší vydání: Bravo Girl!, Top dívky, Koně a hříbata, ABC, Báječná školka, …

Ulovte si svou perlu!
Knihovna nabízí všem dětem možnost zúčastnit se hry Lovci perel. Hraje se celý rok.
Děti loví perly prostřednictvím určitých knih, které jsou označené jako perlorodky. Stačí správně
zodpovědět otázky, které děti dostanou v knihovně, a třeba namalovat obrázek o dané knížce.
Děti za povinné otázky získávají perly a za nepovinné otázky a obrázek dostanou body. Když
nasbírají pět bodů, mají další perlu. Více informací získáte v knihovně. Na konci roku si budou
děti moci perly vyměnit za speciální peníze – Moriony. Před Vánocemi bude pro děti v knihovně
uspořádán trh, kde si za Moriony budou moci něco koupit.
Upozorňujeme všechny, kteří by rádi přispěli do SBÍRKY PLASTOVÝCH VÍČEK od PET lahví na
pomoc Lucince Procházkové, která má dětskou mozkovou obrnu: můžete nasbíraná víčka
přinést také do Obecní knihovny Řečany nad Labem.

Za přispění děkujeme.
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Ceník poplatků obecní knihovny
dospělí: …………………………………………..
70,děti do 15 let, studenti se stud. průk., důchodci: …
30,jednorázová výpůjčka: …………………………….
20,Internet:……………………………………………
zdarma
Obecní knihovna zajišťuje také meziknihovní výpůjční službu. Tato služba se platí podle nákladů
na poštovné. Pokud je služba uskutečněna bez pošty, tak je pro čtenáře zdarma.
Výpůjční lhůta na knížky je 1 měsíc s možností prodloužení (telefonicky, e-mailem, osobně).
Výpůjční lhůta na časopisy je 14 dní.

Při neprodloužení výpůjční lhůty a jejím překročení o více jak 7 dní - poplatek 5,- Kč/1 výpůjčka
1. upomínka ……..15,- Kč po 1 měsíci
2. upomínka ……..45,- Kč po 2 měsících
3. upomínka ……..90,- Kč po 3 měsících
- ztráta, zničení knihy – čtenář zaplatí: cena knihy + 100,- Kč nebo koupě nové knihy
- ztráta časopisu – čtenář zaplatí: cena časopisu
- poškození knihy – čtenář zaplatí: 20,- až 100,- Kč podle rozsahu poškození
- podrobnější informace lze obdržet v knihovně nebo na www.recanynadlabem.cz
- tel. číslo do knihovny je 466 932 693 a e-mail: knihovna@recanynadlabem.cz
Otevírací doba Obecní knihovny Řečany nad Labem
Po a St: 15:00 – 19:00, Čt a Pá: 7:00 – 12:00
Všem čtenářům přeje Obecní knihovna Řečany nad Labem krásné léto a dovolenou.
Kateřina Šandová, knihovnice

35

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Druhý stupeň v divadle
Každý rok se snažíme navštívit s našimi žáky nějaké divadelní představení. Letos se
nám vhodné představení podařilo objednat až téměř ve druhém pololetí. Na konci ledna zhlédli
žáci druhého stupně anglickou situační komedii Charlyova teta. Děti se výborně bavily,
představení mělo mezi nimi obrovský úspěch. Mnozí šesťáci viděli „opravdové divadlo“ poprvé,
předtím to byla hlavně pohádková představení. Nyní byli velice spokojeni.
V květnu do divadla zavítali pouze nejstarší žáci. Skupinu deváťáků doplnilo několik
žáků z osmičky. Shakespearův Sen noci svatojánské je přece jenom představením spíše pro starší
děti. I Shakespearova komedie se líbila. Představení bylo moderní, kostýmy herců odpovídaly
současné módě, hudba byla výborná. Později, když jsme si ve škole o představení povídali, se
dokonce objevily názory, že do divadla by se mělo chodit vícekrát, třeba i jednou za měsíc.
Hana Čeřovská, učitelka ZŠ

Týden v Krkonoších
V letošním roce si 2.
třída vyjela na školu v přírodě do
Malé Úpy.
Od 26. 5. do 30. 5. děti
poznávaly krásnou přírodu
v okolí Úpy pomocí celotáborové
hry Krakonošovo království. Do
svých turistických deníčků
sbíraly razítka za splněné úkoly
pohádkových stezek podle knihy
Krkonošské pohádky od Marie Kubátové. Celkem jsme zvládli projít sedm stanovišť, tj. 20 km.
Díky pohádkám nás nohy tolik nebolely a stále jsme měli chuť najít další, např. Proč jsou
chaloupky v horách malované, jak se Krakonoš skamarádil s lidmi aj.
Velkým zážitkem byl výlet na Pomezní boudy, kde jsme na hranicích stáli pravou nohou
v Polsku a levou v ČR. Další zastávkou byl např. Čertův mlýn nebo Kraví hora. Ačkoli jsme při
vandrování rádi zpívali, měli jsme štěstí vidět v národním parku také spoustu zvířátek.
Během týdne nás přímo v pensionu U Kostela navštívil vládce hor Krakonoš. Dětem
vyprávěl o přírodě, neplechách Trautenberka a každý den jim zanechával zprávy s úkoly.
Častokrát Krakonoš vyzkoušel schopnosti a dovednosti dětí ve sportovních hrách, noční hře,
vědomostních soutěží, při hledání pokladu i na závěrečné diskotéce. Na školu v přírodě máme
krásné vzpomínky a těšíme se na další rok.
Kateřina Vohralíková, učitelka ZŠ
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Výlet ke Dni dětí
V pátek 30. května jsme oslavili s 5. třídou den dětí
výletem do Východočeského muzea v Pardubicích, kde jsme si
prohlédli velice zajímavou výstavu s názvem Bomby nad
Pardubicemi. Vedle válečné techniky, pozůstatků letadel i bomb
se děti prostřednictvím fotografií a sbírky předmětů seznámily
s každodenním životem obyčejných obyvatel Pardubic během
2. světové války.
Součástí výstavy byla také beseda s pardubickou
rodačkou, která zažila nálety spojeneckých vojsk. Děti se zaujetím
poslouchaly poutavé vyprávění a také se nestyděly položit
několik otázek. Na závěr výstavy jsme společně navštívili kryt
civilní obrany v zámeckých valech, kde si děti prohlédly telefonní ústřednu, zkusily si ručně
nastartovat vzduchotechniku i hlavní generátor.
Ze zámku pak naše kroky směřovaly na Pernštýnské náměstí, kde jsme navštívili
prodejní výstavu kaktusů a sukulentů. Výlet jsme zakončili sladkým dárkem ke Dni dětí
a společným zhodnocením, že se nám všem den v Pardubicích opravdu líbil.
Veronika Danielová, učitelka ZŠ
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Škola v přírodě – penzion Čtyřlístek (2. 6. – 6. 6.)
Škola v přírodě žáků
třetích tříd se tentokrát uskutečnila
v malebné krajině nedaleko sečské
přehrady.
Název
penzionu,
ve kterém jsme byli ubytováni, nás
inspiroval k tomu, abychom celý
pobyt zaměřili na známé komiksové
postavičky. Děti byly rozděleny
do čtyř týmů – Myšpulíni, Bobíci,
Fifinky a Pinďové. Každý den sbíraly
body do pobytové hry. Soutěžily
v různých sportovních disciplinách,
vědomostních kvízech, malovaly,
vyráběly, prokazovaly vědomosti
z dopravní výchovy, prvouky
i českého jazyka.
Také jsme se vydali na zříceninu hradu Oheb, podívali se na sečskou přehradu a došli
do Bojanova. Ve volném čase děti sportovaly na hřišti u chaty. Nejraději hrály vybíjenou.
Zpestření celého pobytu byla noční hra a koupání ve vířivce. Počasí nám vyšlo na jedničku
a ke spokojenosti všech přispěla i výborná domácí kuchyně manželů Fořtových ze Řečan.
Celý pobyt jsme zakončili výletem do obory ve Žlebech. Prohlédli jsme si areál
zámeckého parku, kde nás velice zaujala ukázka dravců a krmení bílých jelenů.
Uteklo to jako voda a někomu se domů ani nechtělo. Všichni si odvážíme spoustu
zážitků i vzpomínek. A kdo ví, třeba se sem zase vrátíme.
Marcela Banková, učitelka ZŠ

Výlet školní družiny
13. června jsme vyrazili na výlet na
Babiččin dvoreček v Licibořicích u Chrudimi.
Děti zde mohly vidět, jak vypadá živý krocan,
koza nebo kráva a jiná domácí zvířátka.
Navštívili jsme i nedalekou Dědečkovu
obůrku, kde jsou kromě lesních zvířat
(daňků, muflonů, divočáků a bažantů)
i výběhy s koňmi. Děti směly zvířátka krmit
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a některé si i pohladit nebo pochovat, což byl velký zážitek. Během programu na farmě děti
plnily různé úkoly, za což získaly malou sladkou odměnu. Nechyběla ani ochutnávka sýrů
z kravského mléka. Na závěr si všichni mohli nakoupit v malém krámečku dárečky na památku.
Jiřina Andrlová, vedoucí vychovatelka ŠD

Vystoupení školní družiny pro rodiče
17. června jsme pozvali rodiče na vystoupení dětí ze zájmových kroužků, které
v letošním školním roce pracovaly při školní družině.

Vystoupení ZK Flétnička pod vedením
pí vychovatelky Andrlové.

Vystoupení ZK Orientální tance pod vedením
pí vychovatelky Nadrchalové.

Jiřina Andrlová, vedoucí vychovatelka ŠD

Plavba lodí Arnošt z Pardubic
Ve středu 18. června se žáci celého
druhého stupně vydali na výlet. Ráno jsme odjeli
vlakem do Pardubic. Pěšky došli na břeh Labe, za
ČEZ arénu, do přístaviště výletní lodi Arnošt
z Pardubic. Tady jsme se nalodili a všichni obsadili
místa na horní palubě. Po krátkém, vtipném
přivítání se loď vydala na cestu. Velkým zážitkem
byl pobyt v plavební komoře. Po uzavření vrat
jsme vystoupali o čtyři metry a mohli pokračovat
v další plavbě. Viděli jsme soutok Labe
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s Chrudimkou, minuli jsme dvě loděnice (dračích lodí a závodních veslic), rybáře, chaty
a u Brozan se loď otočila a vydala na zpáteční cestu. Tady se nám otevřel i velice hezký pohled
na Kunětickou horu. Cestou mohl každý využít možnosti občerstvení. Největší úspěch měla
zmrzlina.
Po vylodění jsme si dali okruh Pardubicemi – od přístaviště k zámku, na Perštýnské
náměstí a potom pomalu zpátky na vlak a domů.
Hana Čeřovská, učitelka ZŠ

Výlet za sběrové akce školního roku 2013/2014
20. června jsme pro žáky, kteří byli
v tomto školním roce nejúspěšnější ve sběru
starého papíru, uspořádali za odměnu výlet.
Tentokrát jsme zavítali na nedaleký zámek Kačina,
kde nás přivítala tajemná postava - duch majitele
zámku, hraběte Rudolfa Chotka, místními zvaný
Rudla. Sice jsme ho probudili ze zimního spánku,
ale i přesto nás velice rád provedl svým milovaným
zámkem a povyprávěl nám svůj životní příběh.
Z tajenky, kterou děti v průběhu prohlídky
doplňovaly, jsme odhalili Rudlovu 13. komnatu –
důvod, proč dodnes nemá pokoj a potácí se po
nocích, ale někdy i ve dne, zámeckými komnatami.
Ale to nikomu neprozradíme. Vše se dozvíte, pokud
tento krásný zámek navštívíte. A opravdu to stojí
za to. Nám se tu moc líbilo.
Z Kačiny jsme pokračovali dále. Vydali jsme se směrem na Kutnou Horu. V blízkosti
tohoto pěkného historického města je rozhledna Kaňk. Když jsme vystoupali až nahoru, otevřel
se nám úžasný výhled do okolí. Výlet se vydařil. Vrátili jsme se se spoustou hezkých zážitků.
Jiřina Andrlová, vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ

Rozloučení s pátou třídou
V pátek 20. června šly děti z 5. třídy do školy dvakrát. Ráno s aktovkou a odpoledne se
spacákem a karimatkou. Bylo pro ně totiž přichystáno spaní ve škole, na které se už všichni
velice těšili.
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Sešli jsme se v 17
hodin před školou, uložili věci do
vyklizené třídy a odešli
do tělocvičny, kde jsme si nejprve
zahráli přehazovanou, vybíjenou,
turnaj v badmintonu a také jsme
si zaběhali překážkovou dráhu.
Po fyzické námaze jsme už
spěchali do kuchyňky, abychom
si udělali řeřichovou pomazánku
a s chutí se najedli.
Po večeři následovala
velká soutěž skupinek v netradiční módní přehlídce. Děti měly k dispozici pouze toaletní
a krepový papír, jednotlivé modely vytvářely bez pomoci lepidla nebo izolepy. Konečné výtvory
i choreografie nás velice pobavily.
Večer ale ještě neskončil. Společně jsme si zatančili, pustili film na dobrou noc a vydali
se také na stezku odvahy, kterou všichni zvládli. Pak už jsme zalezli do spacích pytlů a popřáli si
dobrou noc.
Ráno nás čekal velký úklid a výborná snídaně, se kterou nám pomohly maminky,
protože pro děti upekly voňavé bábovky i buchty. Od každého jsme ochutnali kousek a jeden byl
lepší než druhý.
Za těch pět let, co jsme byli spolu, jsme toho mnoho prožili, a já věřím, že i na toto
společné rozloučení budou děti vzpomínat.
Veronika Danielová, učitelka ZŠ

Přírodovědné soutěže
V tomto školním roce jsme uspořádali celkem 7 školních kol různých přírodovědných
soutěží. V 5 z nich naši žáci reprezentovali školu v okresních kolech v Pardubicích. Je třeba
zmínit, že v těchto soutěžích jsou jejich rivaly i žáci víceletých gymnázií z Pardubic a Přelouče,
a proto dobré výsledky jsou o to cennější. Tradičně nejdříve začíná už v říjnu Přírodovědný
klokan - Kadet pro ž. 8. a 9. roč. I když se ho účastní všichni přítomní žáci obou ročníků, zatím
nikdo nedosáhl požadovaný počet bodů pro postup do okresního kola. Nejlepší byl Matěj
Vondrák z 8. roč.
V listopadu jsme se poprvé zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika
ČR“ a díky Anežce Vančurové z 9. ročníku jsme byli ze všech letošních akcí nejúspěšnější.
Z celkových 8000 žáků 9. tříd celé ČR se probojovala až do celostátního finále mezi 40
nejlepších. Umístila se na pěkném 33. místě a získala i tyto hodnotné ceny: záložní nabíjecí zdroj
Powerbank Genius, sportovní tašku Brandon, 2 volné vstupenky do Národního technického
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muzea v Praze, kalkulačku, DVD „Pardubický kraj“ a dárkovou tašku od společnosti Lovochemie.
Finále proběhlo v laboratořích Univerzity Pardubice dne 4.6.
V únoru začínají olympiády - biologická a chemická. Nejlepší reprezentanti:
Biologická olympiáda - kategorie D (6. a 7. tř.) - 9. místo Štěpánka Marešová - 7. tř. a kategorie C
(8. a 9. tř.) - 5. místo Veronika Bulíčková - 8. tř., Chemická olympiáda – kategorie D (9. tř.) - 5.
místo Anežka Vančurová. V únoru ještě vypracovali 2 žáci 9. třídy úlohy pro okresní kolo soutěže
„Kdo by se bál chemie“, ale pro nemoc organizátorky se okresní kolo nekonalo.
V posledních měsících školního roku se tradičně koná „Přírodovědná poznávací soutěž“
pro žáky 3. - 9. tříd. Nejúspěšnější letos byla na 5. místě Kateřina Sejčková z 5. třídy a na stejném
místě i žákyně Veronika Bulíčková z 8. třídy. Všem úspěšným reprezentantům blahopřejeme
a doufáme, že se nám bude stejně dařit i příští školní rok.
Jana Záleská, učitelka ZŠ

Jak se žije v mateřské škole na počátku léta
Dětem se přiblížila doba prázdnin a výletů, nastal čas k pozorování letní přírody. Léto je
vhodná doba i pro pořádání různých slavností na zahradě.
Jednou z nich je oslava Dne dětí, která se protáhla na celý týden plný zábavy a zážitků.
Děti si zasoutěžily a zkusily některé lehkoatletické disciplíny, jako je překážkový běh, skoky
v pytli, jízda na skluzavce s vajíčkem na lžíci, hod míčkem - „knedlíkem“ do úst nenasytného
klauna, slalom na koloběžce. Za nasbírané „bodíky“ získaly všechny děti medaili a diplom.
Zakončením sportovního klání byl dětský jarmark, kde si děti mohly „nakoupit“ sladkosti
a drobnosti pro radost.
V rámci „týdne děské radosti“ jsme ve školce přivítali pana Slavíka, strážníka Městské
policie Přelouč. Bylo to dopravní dopoledne, při kterém si děti prověřovaly své znalosti
a dovednosti v oblasti dopravní výchovy. Z těch starších dětí se brzy stanou každodenní účastníci
silničního provozu, proto je velmi důležité, aby se dokázaly v této oblasti bezpečně orientovat.
Děti plnily mnoho zajímavých úkolů, řešily navozené dopravní situace. Přítomnost příslušníka
policie dodala dopravním hrátkám patřičnou důležitost. Největším zážitkem a odměnou byla
bezesporu prohlídka policejního auta a jízda zručnosti. Děti si na tento den přivezly do školky
svá přibližovadla – koloběžky, kola, trojkolky a odrážedla. Nechyběla samozřejmě povinná výbava
správného cyklisty – ochranné přílby a chrániče. Všechny děti pak pod dozorem policisty na
silnici před mateřskou školou projely trasu s úkoly na všem, co mělo kola, bez jediného
karambolu.
Ještě jedno zajímavé setkání zaměřené na bezpečnost dětí se uskutečnilo v červnu na
naší školní zahradě. Navštívili nás příslušníci Policie ČR, paní Eisenhammerová a pan Pohanka.
Přiměřenou formou děti seznámili se svou prací, trpělivě odpovídali na otázky, ale hlavně děti
poučili, jak se mají zachovat v nebezpečných situacích. Besedovalo se na téma – „setkání s cizími
lidmi“, „ztratil jsem se“, „nikomu neznámému neotevřu“ a jak se chránit před úrazy.
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Tyto poznatky byly pro děti velmi důležité.
Léto je obdobím školních výletů. Ať už je to výlet do ZOO, výstup na rozhlednu či do
krápníkové jeskyně, děti si přejí být v přímé akci. Letos jsme navštívili zámek Staré Hrady s
tajuplnou hladomornou, prohlédli si obydlí skřítků a komnaty dračí rodiny. Živé pohádkové
bytosti nás v rolích průvodců zavedly do pohádek čaroděje Archibalda do zámeckého
pohádkového sklepení. Děti se dozvěděly, jak to bylo s draky a dračími princeznami, navštívili
jsme pohádkový zvěřinec - „bestyjolu“ a prohlédli si živá zvířátka, havěť a potvůrky našich
čarodějnic. Po návratu do školky si děti o výletě s paní učitelkou povídaly, namalovaly hrad,
draky a skřítky a poslouchaly pohádky o princeznách.
Ať jde o bohatě naplněný celodenní výlet nebo jen o „výšlap“ s batůžkem do nedaleké
sousední vsi, je to příležitost pro pěkný společný zážitek. Nejsilnější dojmy v dětech zůstávají,
pokud je výlet spojen s nějakým dobrodružstvím. A tak tomu bylo i na posledním výletě do
Trnávky k rybníčku. Byl krásný červnový den a my jsme sbalili batůžky se svačinou a vydali se
poznávat neznámá místa kolem Řečan. Tentokrát jsme si to namířili do Trnávky. Cesta se změnila
v úzkou pěšinku podle potůčku a najednou se před námi objevil rybník. „Vodník, vodník!“,
křičely děti, když na vrbě uviděly sedět zeleného mužíčka. Malé děti se trochu lekly, ale ty starší
poznaly, že je to jen pohádková loutka. Že by ji tam za večerního šera nastražila jejich paní
učitelka? O to víc je zaujal nalezený dopis od vodníka Trnávečka, ve kterém jim vyprávěl o svém
vodním království. Děti zodpověděly správně vodníkovy otázky, kdo ve vodě a kolem ní žije, a pak
vbrzku našly i uschovaný poklad, ze kterého si každý člobrdíček kousek odnesl domů. Pak také
slíbily, že budou v přírodě vždy opatrné a koupat se půjdou jenom s rodiči. Ještě jsme vodníkovi
zazpívali a pak pokračovali v cestě. Poznávali jsme rostliny u rybníka, pozorovali život ve vodě,
nakrmili hladové kachničky. Zpáteční cesta už byla náročnější, dostavila se únava, a tak „ po
obědě všechna záda, na postýlku lehla ráda“.
Začátek léta provází ještě jedna událost, na kterou se děti vždy velmi těší. Školákům v
červnu končí škola a začínají zasloužené prázdniny. Pro nejstarší děti z mateřské školy znamená
měsíc červen také loučení, protože po prázdninách se už do ní vracet nebudou. Odejdou do
první třídy základní školy a budou si hledat nové kamarády, ale na svou školku by přesto zcela
zapomenout neměly. A tak se vytvořila tradice loučení s „absolventy“. Při této příležitosti jsou
děti obdarovány drobnými upomínkami a pamětním listem. Předškoláky a všechny ostatní děti
pak čeká slavnostní dopoledne na vyzdobené zahradě, stůl s všelijakými dobrůtkami
a limonádou, paní kuchařka vyčaruje i krabici plnou nanuků. A protože na slavnost se má chodit
v hezkém oblečení, tak jsme v tento den přišli ráno do školky všichni v klobouku. Každý měl
nějaký jiný, z domácí dílny, ozdobený třásničkami nebo květinami, někdo i v klobouku
z babiččiny truhly. A bylo veselo.
Školní rok se nachýlil ke svému konci. Stále se u nás ve školce něco dělo, a tak jsme si
ani nevšimli, jak ten čas letí. Největší odměnou pro paní učitelky je radost dětí z nových
objevených věcí, nadšení z činností, které společně ve školce provádíme. Velmi nás těší, když děti
chodí do školky rády. My na vesnici máme tu výhodu, že vídáme své „absolventy“ i další léta, že
se k nám vracejí třeba nás jen navštívit nebo se pochlubit s vysvědčením nebo společně s rodiči
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třeba na vánoční besídku. Vážíme si spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, se základní školou
a děkujeme našim sponzorům, kteří nám věnovali věcný nebo finanční dar.
Děkujeme:
 panu Sobotkovi – Tiskárna Řečany n. L. - za to, že děti stále zásobuje papíry na
kreslení, že nám vytiskl didaktické pomůcky pro předškoláky, za finanční dar
 panu Nedbalovi – Truhlářství Labětín – za opravy dřevěného zahradního zařízení
a vybavení MŠ
 manželům Listoňovým – Řečany n. L. - za pomůcky na výtvarnou výchovu
 SPZŠ Řečany n.L. za finanční dar pro MŠ ke Dni dětí
 paní Fliegrové – Labětín – za pomoc při velkém letním úklidu ve školce
Hezké léto a příjemnou dovolenou za kolektiv mateřské školy přeje
Jana Rosenbergrová
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Morseova abeceda
V roce 2014 uplyne již 15 let, co bylo oficiálně ukončeno používání Morseovy abecedy
v armádních a bezpečnostních složkách, kterou nahradil Globální námořní tísňový
a bezpečnostní systém
Morseovu abecedu vymyslel na konci na konci 19. století americký fyzik
Samuel F. B. Morse (1791–1872), který ji v roce 1844 vyzkoušel při prvním telegrafickém
spojení mezi Washingtonem a Baltimorem.
Původní Morseova abeceda měla své chyby, teprve v roce 1918 je odstranil jistý
Philips. Používala např. tři druhy mezer, což podstatně zhoršovalo čitelnost. Menší nevýhodou
byla i skutečnost, že nejkratší kombinace signálů neodpovídaly nejčastěji používaným znakům.
Morseova abeceda měla značný význam také v námořnictví a armádě. Např. ještě do
roku 1996 ji používaly jako prostředek tísňového volání všechny lodě o výtlaku větším než 300
tun. Známé SOS, které v překladu z angličtiny znamená „spaste naše duše“, znělo i z paluby
potápěcího se Titaniku.
V pozdější době nahradilo Morseovu abecedu v rádiovém provozu mluvené slovo
a dnes bývá používána hlavně radioamatéry a při šifrování v táborových a branných hrách.
Přesto však do ní byl koncem roku 2003 přidán nový symbol, zavináč. Jeho zápis vznikl
spojením dvou písmen – A a C, vše bez mezer.
Jednotlivé znaky Morseovy abecedy se vysílají v kódu, který se skládá z krátkých
a dlouhých signálů, každé písmenko z jednoho až čtyř. V psané podobě
Zápis
se používají tečky a čárky, jednotlivá písmena se oddělují lomítkem, Číslo
slova dvěma lomítky a věty lomítky třemi.
1
.---Pomocná slova slouží ke snadnějšímu zapamatování – krátká slabika
2
..--znamená tečku a dlouhá čárku. Existují i jiná pomocná slova. Na háčky
a čárky v překládané zprávě nebereme zřetel.
Znak Zápis
A

Pomocné slovo

. - Akát

B - . . . Blýskavice
C - . - . Cílovníci
D
E

- . . Dálava
. Erb

F . . - . Filipíny
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6
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G

- - . Grónská zem

H . . . . Hrachovina

Slovo „Shaman“ zapsané Morseovou abecedou bude vypadat
takto:
. . . / . . . . / . - / - - / . - / - . //

CH - - - - Chvátám k vám sám
I

. . Ibis

J . - - - Jasmín bílý
K

- . - Krákorá

L . - . . Lupíneček
M

- - Mává

N

- . Nástup

O

- - - Ó náš pán

S číslicemi je to ještě jednodušší. Tvoří-li znak 5 signálů, jedná se
vždy o číslice. Jsou-li na začátku tečky, pak jejich počet značí
výslednou číslici, jsou-li na začátku čárky, výsledek zjistíme
sečtením jejich počtu s pětkou.
Kromě již zmiňovaných znaků bývají používány i znaky další,
zejména při vysílání pomocí baterky, píšťalky nebo při hrách
(až na zavináč, ten již nepatří do mezinárodní Morseovy abecedy).

P . - - . Papírníci

Znak

Zápis

Zač. vysílání

-.-.-..

.

.-.-.-

Jsem připraven

.--.

Q - - . - Kvílí orkán

,

--..--

Rozumím

----.-

R

. - . Rarášek

;

-.-.-.

Nerozumím

.......

S

. . . Sobota

!

--...-

Pomaleji

- . - . - ..

..--..

Omyl

./././
./././
././.

---...

Čekej

.-...

-....-

Opakuji

../../.
./../..

?

T
U

- Tón
. . - Uličník

:

V . . . - Vyučený

-

W . - - Wagón klád

=

-...-

Konec vysílání

...-.-

X - . . - Xénokratés

()

. - .. - .

Zlomková čára

-..-.

Y - . - - Ýgar mává

@

-.--.-

SOS

.../--/...

Z - - . . Známá žena

Bambus-materiál 21. století
Dutý jak bambus, říká se. Paradoxně je to jediné negativní přirovnání, které je o této rostlině
známé. Bambus má nepřeberné množství využití a je označován jako materiál budoucnosti, který
nás může zachránit.
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Většina druhů bambusu je teplomilných, ovšem najdou se i mrazuvzdorné rostliny, které přežijí
zimu v našich evropských zahradách a které například v Jižní Americe najdeme v nadmořských
výškách nad 4 000 metrů. Bambus roste nejvíce v Asii, ale roste i v Africe, Americe a severní
Austrálii.
Zelený půvab bambusu využíváme jako dekorační prvek v bytech a zahradách. Ten přináší
i symbol pohybu, kdy se listy rozechvějí už při velmi slabém vánku. Jemné šumění a třepotavý
pohyb je příjemný a uklidňující. Bambus má ovšem velmi široké praktické využití. V Asii býval
coby stavební materiál nazýván dřevem chudých pro svou snadnou dostupnost. Protože je velmi
pevný, pružný, odolný a zároveň lehký, staví se z něj dnes kromě domů také několikapatrová
lešení výškových budov.
Své vlastnosti mají stébla bambusů díky vysokému obsahu kyseliny křemičité. Dokonce se
zalévají do betonu místo železných sítí, využívají se na okapy, vodovody a pro svou neuvěřitelnou
pevnost i na výrobu nožů a mačet srovnatelných s kovovými nástroji. Nábytek, předměty denní
potřeby, nádobí nebo hudební nástroje pak známe běžně i u nás.
Bambus je ve skutečnosti druh trávy, který roste nejrychleji na světě (zpočátku až metr za den) a
jehož obnovitelnost se pohybuje v rozmezí dvou až čtyř let, což ho staví mezi nejrychleji
obnovitelné zdroje na Zemi.
Produkuje o pětinu více kyslíku než listnaté stromy a díky hlubokému kořenovému systému se
vysazuje do krajin poničených erozí, které bleskurychle zpevní. V posledních letech se dere do
popředí jeho zpracování na textil neboli bambusové vlákno. Jde o čistý přírodní produkt, který
má ovšem srovnatelné vlastnosti se syntetickými materiály, z nichž se vyrábí funkční oblečení.
Vlákno z bambusu je přirozeně antibakteriální, antistatické a výtečně saje pot. K tomu je velmi
příjemné na dotek a lesklé jako hedvábí. Získat přitom z bambusu bambusové vlákno není příliš
obtížné a velmi dobře se spřádá. Použitelná bambusová rostlina vyroste už za osm až deset
týdnů, za dva až tři roky začíná dřevnatět.
Je velkou konkurencí pro bavlnu, a to nejen díky svým lepším vlastnostem, ale především pro
svou ekonomickou a ekologickou nenáročnost.

Bambus má velký význam i v přírodě, dokáže na sebe navázat velké množství oxidu uhličitého
díky tomu je považován za jednu z nejlepších rostlin na omezení skleníkových plynů. Umí také
zadržet obrovské množství vody, a tím regulovat její zásoby v podzemí, což je výhodné při
nadměrných srážkách. Sám pak zálivku nepotřebuje a vystačí jen s dešťovou vodou.
Známých je zhruba tisíc druhů bambusu, ale pro průmysl se využívají jen ty, které nejsou
potravou pro ohrožený druh pandy velké a slonů. Ti jsou ostatně jediní, kterým bambusové
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výhonky v syrovém stavu dělají vyloženě dobře. Pro člověka obsahují velké množství škodlivých
látek, které se odstraní až tepelnou úpravou. Bambus má také jedlé plody velikosti jablka, obilky
některých druhů se suší a melou na mouku.
Mladé bambusové výhonky obsahují významné množství proteinů, železa, vápníku, fosforu
a antioxidantů. I jako potravina působí v organizmu antibakteriálně, sama sebe pak rostlina
dokáže uchránit od nežádoucích parazitů. U nás koupíme bambusové výhonky naložené ve
sklenici i čerstvé. Využívají se do salátů, v masových, těstovinových a rýžových pokrmech.
Pro záchranu lesa
Projekt v Kostarice dokázal, v kolika směrech je pěstování a zpracování bambusu výhodné. Pro
místní obyvatele bylo postaveno 1000 domů, na které byly jako stavební materiál použité pouze
bambusy. Ty vyrostly na šedesátihektarové plantáži. Pokud by se měl stavět stejný počet domů
ze dřeva, muselo by se vykácet 500 hektarů deštného pralesa. Bambus navíc roste pětkrát
rychleji.
Kateřina Teplá
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