ÚVODNÍK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
vítám vás u prázdninového vydání Řečanského zpravodaje. Další tři měsíce jsou za
námi a já bych ráda zrekapitulovala, co se v naší obci událo.
Podařilo se nám dovést do zdárného konce revitalizaci rybníků. V březnu jsme
dokončili revitalizaci posledního rybníku – Houšovce. V rámci provádění odbahnění Houšovce,
přes který vedl dřevěný most, se při odčerpání vody objevily zbytky původních dřevěných pilotů
při obou protilehlých březích rybníku. Tento nález byl oznámen archeologickému oddělení
Východočeského muzea v Pardubicích a zároveň na Národní památkový ústav v Pardubicích.
Vzhledem ke stáří těchto pilotů jsme se rozhodli je v Houšovci ponechat jako památku pro další
generace.
Zateplení základní školy je již v plném proudu. Po výměně oken máme zateplené
obvodové stěny a střechu, dokončujeme barevné provedení fasády. O detailnějším postupu
zateplení vás bude na dalších stránkách zpravodaje informovat předseda stavební komise
p. Tuček.
Koncem června v našich obcích proběhly opravy komunikací a opravy propadlých
uličních vpustí. Také jsme začali s čištěním jímek tlakové kanalizace v Labětíně. V průběhu
prázdnin bude docházet k čištění kanalizace v Řečanech, která je na několika místech velmi
zanesená. V minulých letech bohužel nedocházelo k pravidelnému čištění kanalizací, a proto je
stav kanalizační sítě v některých místech žalostný. Postupnou údržbou, kterou máme v plánu,
bychom měli zamezit následným problémům.
Na stránkách zpravodaje vám představujeme návrhy na znak a prapor naší obce. Své
názory můžete vyjádřit pomocí ankety na webových stránkách obce nebo vhozením čísla
varianty do schránky obecního úřadu. Názory občanů budou zohledněny při rozhodnutí o zvolení
varianty zastupitelstvem obce, které se bude konat dne 18.7.2011.
Co nás čeká o prázdninách?
- V základní škole budeme provádět rekonstrukci sociálního zařízení v II. nadzemním
podlaží. Na realizaci obec dostala dotaci ve výši 100 000 Kč z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje.
-

V jídelně ZŠ budeme vyměňovat gastro zařízení, aby vyhovovalo novým standardům.
Opravy budou probíhat o prázdninách a s příchodem nového školního roku bude
školní jídelna opět v plném provozu.

Vám přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, volného času, pohody a klidu a u dalšího
čísla se setkáme již měsíc po prázdninách.
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. 03/2011 ze dne
28.3. 2011
1) Schválení celoročního hospodaření obce za r. 2010
Paní starostka seznámila zastupitele a hosty s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Řečany nad Labem. Kontrola z krajského úřadu proběhla ve dnech 4.11.2010
a 8.3.2011. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky a nebylo doporučeno nápravné řízení.
2) Správcovství a údržba podchodu pro pěší u ČD
Paní starostka informovala zastupitele o návrhu smlouvy o správcovství a údržbě podchodu pro
pěší u stanice ČD. Po konzultaci s panem starostou Obce Zdechovice paní starostka navrhuje, aby
smlouvu s ČD uzavřela pouze Obec Zdechovice a Obec Řečany n.L. následně uzavře smlouvu s
Obcí Zdechovice. Prokázané náklady na údržbu podchodu si budou obce dělit polovinou.
3) Uzavření smlouvy na dodávku sanačních a izolačních prací na ZŠ
Paní starostka seznámila přítomné s průběhem výběrového řízení, které se týkalo sanačních a
izolačních prací na ZŠ. Předběžný odhad víceprací byl cca 700 000 Kč.
Předložené nabídky:
Firma Stavební společnost Rudolf Kmoch s.r.o.: 479 114,00 Kč
Firma Svent s.r.o.: 569 351,00 Kč
Firma Bauset Pardubice: 532 137,00 Kč
Paní starostka navrhla uzavřít smlouvu na vícepráce s firmou Stavební společnost Rudolf Kmoch
na částku 479 114,00 Kč včetně DPH.
4) Pronájem pozemku p.č. 23/1 o výměře 905 m2 a 23/3 o výměře 763 m2 v k.ú. Řečany
nad Labem
Paní starostka informovala o vyvěšení záměru o pronájmu tohoto pozemku, který byl schválen na
minulé schůzi OZ. Na záměr obce reagovali 4 občané, kteří uvedený pozemek příležitostně užívají
jako průchozí cestu. Paní starostka proto doporučila pozemek nepronajímat, ponechat ho v
majetku obce a v budoucnosti zajistit údržbu pozemku pracovníky obecního úřadu.
5) Prodej části pozemku p.č. 53/1(f) o výměře 196 m2 a 669/12 (g) o výměře 20 m2 v
k.ú. Řečany nad Labem
Paní starostka informovala o vyvěšení záměru obce na prodej tohoto pozemku, který byl
schválen na minulé schůzi OZ. Na návrh reagovali pouze manželé F., kterých se prodej přímo
týká.
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6) Nákup pozemku p.č. 669/16 (d) o výměře 1 m2 a 53/2 (b) o výměře 214 m2v k.ú.
Řečany nad Labem
Paní starostka uvedla, že se změnou geometrického plánu č. 337-270/2006 souvisí nákup
pozemků od manželů F., p.č. 669/16 (d) o výměře 1 m2 a 53/2 (b) o výměře 214 m2 v k.ú.
Řečany nad Labem. Paní starostka upřesnila, že by se jednalo v podstatě o směnu pozemků –
související s bodem č. 9 tohoto zápisu. Jde o formální nápravu reálného stavu.
7) Uzavření smlouvy na nákup žaluzií do objektu základní školy
Paní starostka informovala o probíhající výměně oken na objektu základní školy. K novým oknům
je nutné ještě objednat žaluzie. Paní starostka předložila zpracované cenové nabídky:
Firma ABSOLUT BOHEMIA s.r.o.: 97 071,60 Kč (bílé žaluzie, lamely s. 18 mm)
Firma DOPOS Přelouč s.r.o.: 87 866,00 Kč ( bílé žaluzie, lamely s. 18 mm)
Firma DOPOS Přelouč s.r.o.: 94 607,00 Kč ( bílé žaluzie, lamely s. 21 mm)
Paní starostka tlumočila doporučení firmy zabývající se montáží žaluzií, aby do prostor tříd ZŠ
byly použity žaluzie se silnější lamelou (jsou odolnější).
Paní starostka navrhla schválit uzavření smlouvy na nákup žaluzií do objektu ZŠ s firmou DOPOS
Přelouč, s.r.o. o síle lamely 0,21 mm, v celkové hodnotě s DPH 94 607 Kč.
8) Projektový návrh pro kompostování
Paní starostka informovala přítomné o plánovaných změnách v legislativě, týkající se
odpadového hospodářství. Současný systém není motivující pro třídění odpadu. V budoucnosti
již nebude možné ukládat bioodpad (materiál vhodný ke kompostování) do popelnic.
Paní starostka uvedla, že tento projekt může být podpořen v rámci Operačního programu Životní
prostředí, oblast podpory 4.1. - Zkvalitnění nakládání s odpady a to dotací na úrovni až 90 %.
Z legislativního, ekologického i ekonomického hlediska je nejvhodnějším způsobem nakládání
s bioodpady předcházení jejich vzniku – např. kompostování ve vhodných kompostérech. Právě
těchto kompostérů se dotace týká.
Paní starostka navrhla zpracovat dotazník, kde budou moci občané vyjádřit názor na tuto
problematiku. Zda mají či nemají zájem o kompostér, dále vyplní základní informace potřebné ke
zpracování analýzy – počet členů domácnosti, m2 sekané plochy trávníku, využití kompostéru o
objemu 400 l, 700 l, 900 l.
Podle výsledků se připraví návrh smlouvy na analýzu produkce bioodpadu v obci Řečany n.L. pro
projektovou dokumentaci na projekt “ Kompostéry v obci Řečany n.L.“ v celkové hodnotě s DPH
12 000 Kč s firmou Regionální poradenská agentura s.r.o.
Paní starostka dala hlasovat o uzavření smlouvy na analýzu produkce bioodpadu v obci Řečany
n.L. pro projektovou dokumentaci na projekt “ Kompostéry v obci Řečany n.L.“ v celkové
hodnotě s DPH 12 000 Kč s firmou Regionální poradenská agentura s.r.o.
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9) Nájemné v tělocvičně
Paní starostka informovala o vzneseném dotazu z minulé schůze OZ, zda by nebylo vhodné
zavést nájemné pro občany využívající tělocvičnu ZŠ. Ředitel školy předložil zpracované podklady
pro určení výše nájemného. Provozní náklady činní 37,52 Kč/hod bez použití sprch a 75,06
Kč/hod při použitích sprch. V nákladech není zaúčtován úklid, ten probíhá jednou za den, tedy i
po docházce dětí při výuce.
Paní starostka navrhla dvě varianty řešení
 zachovat stávající stav a nevybírat nájemné
 zavést nájemné a stanovit jeho výši a podmínky, kdo ho bude platit.
Paní starostka navrhla, aby nájemné platili jen dospělí, nikoliv děti a pro komerční účely sestavit
zvláštní smlouvy. Občané, kteří jsou zaregistrovaní v některé z místních organizací, by byli od
nájemného osvobození. Ostatní osoby (neregistrované) využívající tělocvičnu k soukromým nebo
komerčním účelům by platily stanovené nájemné.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schválilo nájemné za 1 hod v tělocvičně takto: místní
registrované organizace jsou osvobozeny od nájmu, pro ostatní bude účtováno nájemné ve výši
100,- Kč/hod.
10) Návrh smlouvy č. 10064143 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR, podepsanou ředitelem Fondu dne 25.2.2011
Paní starostka sdělila, že byla na obec doručena smlouva č. 10064143 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životní prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o
smlouvu na poskytnutí dotace na zateplení ZŠ. Po podepsání smlouvy by bylo možno již dávat
faktury za stavební práce k proplacení.
11) Diskuse, různé
Paní starostka informovala o žádosti podané spolkem Ženy Labětína na využití obecního
pozemku pro účel umístění informační tabule. Tabule bude umístěna v místech po pravé straně
před mostkem v Labětíně.
Paní Šandová doplnila informace, že tabuli zhotoví zdarma pan N.. Dále požádala o odstranění
betonového kvádru, který se v příkopu v těchto místech nachází.
Paní Šandová se ptala na důvod skácení jedné z lip u křížku v Labětíně.
Pan Švejk odpověděl, že strom byl ve špatném stavu a skácení konzultovali s paní V. (členkou
komise pro životní prostředí). Lípy jsou sice stromy dlouholeté, ale pravidelný prořez jim
nesvědčí a vede k trvalému znehodnocení.
Paní Šandová požádala o vysazení náhradního stromu, např. javoru.
Paní starostka přislíbila náhradní strom.

4

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paní starostka informovala o probíhajících pracích na hřišti v Labětíně (ulice K Labi). Po zahrnutí
hlínou se hřiště osází vhodnými dřevinami. Paní starostka požádala komisi ŽP o konzultaci a
doporučení.
Paní B. navrhla, že na podzim by se mohla uspořádat akce pro zlepšení stavu osázení stromy.
Uvedla, že by bylo vhodné oslovit odborníka přímo v Labětíně – pana B.
Pan K. se ptal na stav, ve kterém se nachází jednání o pozemku za jejich bytovkou.
Paní starostka uvedla, že v současné době probíhá zapsání prodeje prvního pozemku, který se
cesty týká. V bytovce č.p. 278 ale probíhá odprodej jednoho bytu a smlouva o prodeji cesty
může být sepsána až po zapsání nového majitele bytu a přilehlého pozemku do katastru
nemovitostí. Paní starostka předpokládá, že do půl roku by měla být celá situace dořešena.
Pan D. se ptal na dokumentování stavu odbahnění místních rybníků a na to, zda je vedle
ekologického pohledu řešen i pohled historický.
Paní starostka uvedla, že k fotografické dokumentaci průběžně dochází, i ze strany zhotovitele. K
historické stránce se přihlíží. Víme, že v zadní části Houšovce byly odkryty cca 500 let staré
piloty po bývalém mostu. OZ se rozhodlo piloty ponechat, nafotit je a sjednotit informace o této
místní památce. Získaná data by mohla být využita při tvorbě informačních tabulí, jejichž rámy v
naší obci již jsou, bohužel stále bez výplní.
Paní D. se ptala, zda by nebylo vhodné u Tišiny vysázet nové, vhodnější dřeviny a upozornila na
cestu, která vede od MŠ k Tišině. Nezodpovědní občané ji zaváží stavebním materiálem.
Paní starostka žádá komisi ŽP, aby navrhla osázení Tišiny. K cestě bude umístěna cedule „zákaz
skládky“.
Pan K. upozornil na nepořádek v okolí nádraží. Ptal se na majitele pozemku a kdo má povinnost
ho udržovat a uklízet.
Paní starostka odpověděla, že je v majetku ČD, ale úklidem okolí budou pověřeni pracovníci
obecního úřadu. Při této příležitosti Paní starostka informovala o akci pořádané místními
fotbalisty. Ti se tuto sobotu sešli a uklidili hlavní komunikaci a park.
Paní V. se ptala na formu a způsob informovanosti dětí a rodičů o nebezpečí při oslovení cizí
osobou. Zda by škola neměla zvýšit zájem o toto téma.
Pan Zemánek ubezpečil, že rozsáhlá akce proběhla vzápětí poté, kdy došlo k incidentu, ve všech
třídách školy. Ani z hlediska prevence není na toto téma zapomínáno. Současně s informacemi ze
školy musí mít také děti možnost doma o problému hovořit s rodiči.
Paní Šandová se ptala na poplatky za psy. Pokud žijí v jednom domě dvě rodiny a mají každá
svého psa, proč musí jedna z rodin platit zvýšenou částku.
Paní starostka vysvětlila, že poplatky se vybírají na základě čísla popisného, pokud má dům dvě
čísla, vybírají se oba poplatky v základní výši.
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Pan K. se ptal na možnosti dotace pro ZŠ.
Pan Zemánek odpověděl, že v současné době byla schválena dotace pro ZŠ na interaktivní
tabule. O letních prázdninách bude probíhat realizace, aby nový školní rok mohl být zahájen s
touto novinkou.

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 04/2011 ze dne 11.5. 2011
1) Návrh servisní smlouvy na opravy tlakové kanalizace s firmou ELBIS CZ s.r.o.
Paní starostka seznámila zastupitele a hosty se situací kolem jednání s firmou TSP. Pan K. sice
souhlasil s předloženými podmínkami na čištění jímek, ale po delší době, kdy se nám nedařilo se
s ním spojit, sdělil, že pro zaneprázdněnost nemůže domluvené práce provést. Je tedy nutné
změnit dodavatele těchto služeb. Na doporučení jiných obcí byla oslovena firma ELBIS CZ s.r.o.,
zástupce firmy pan B. je hostem zasedání OZ.
Nabídka firmy ELBIS by měla přinést úsporu na materiálu přibližně 21 tis. Kč za dva roky
(přepočítáno na konkrétní opravy v minulých dvou letech). Při řádném servisu, který by firma
ELBIS zajišťovala, by se náklady na opravy měly ještě znatelně snížit.
Paní K. se ptala na zápach z kanalizace na začátku Řečany. Paní starostka odpovídá, že tento
problém se musí řešit jinou cestou. Byla poptána firma dodávající enzymové roztoky a stav se
řeší.
Pan B. doporučil použití biofiltrů. Paní starostka upozornila, že kanalizace v Řečanech je na
některých místech ze dvou třetin ucpaná. Mimo usazenin neorganického původu jde i o
organické usazeniny, které by bylo možné odstranit pomocí enzymů, jež je rozpustí a uvolní
odtok v kanalizaci.
Paní starostka upozornila zastupitele, že s firmou TSP nemá obec podepsanou smlouvu o údržbě.
Nemusí se tedy žádná smlouva vypovídat. Zároveň seznámila zastupitele se zněním navrhované
servisní smlouvy č. P1 s firmou ELBIS CZ s.r.o..
Pan Tuček se ptal, zda je smlouva s firmou ELBIS CZ na dobu neurčitou. Paní starostka odpovídá
ano, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Pan Horálek se ptal, koho bude v případě poruchy volat a zda bude součástí povinností
informovat obec. Paní starostka odpověděla, že budou k dispozici tel. čísla na hlášení poruch,
občané si povedou poznámky, kdy volali, kdo a kdy přijel a provedl opravy. Na obec se volat
nemusí, v případě potřeby si obec záznam od občanů vyžádá.
Pan D. se ptal na přepětí el. sítě, které patří do poruch, které budou účtovány občanům. Pan
Tuček odpověděl, že v tomto případě musí být oslovena firma ČEZ, která přepětí změří a vyloučí
nebo potvrdí závadu na síti. V tom případě, se hradí opravy z pojistky uzavřené firmou ČEZ.
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Pan D. se ptal, jak se bude řešit zdražení stočného? Občané Labětína navíc platí za provoz el.
čerpadla. Pan B. uvedl, že čerpadlo má 1 kW, za rok tedy zhruba 50 kW. V přepočtu na úhradu
za el. energii to je asi 200 Kč za rok.
Pan Tuček se ptal pana B. na cenovou nabídku nové přípojky. Pan B. uvedl částku 40 – 43 tis. Kč
za novou šachtu v základu. Při osazení více šachet je možná množstevní sleva.
Paní starostka dala hlasovat o uzavření servisní smlouvy na opravy tlakové kanalizace s firmou
ELBIS CZ s.r.o.
2) Návrh smlouvy o dílo na dodávku gastronomického vybavení do školní jídelny
Paní starostka informovala zastupitele o návrhu smlouvy o dílo s firmou Multi-Invent s.r.o. na
dodávku gastronomického vybavení do školní jídelny. Byla zadána základní verze, tak aby situace
ve školní jídelně vyhovovala hygienickým podmínkám. Termín plnění smlouvy o dílo je od 1.7. do
15.8.2011. Jedná se o nerezové umyvadlo s bezdotykovou baterií, nerezový pracovní stůl
s dřezem, nerezový vozík se vsuny na gastronádoby do konvektomatu, nerezová nástěnná
digestoř malá ke konvektomatu, velká závěsná digestoř a roštový regál nerez. Vše bez
vzduchotechniky, ta bude předmětem dalšího jednání. Cena za dílo včetně DPH je 155 470,00
Kč. Musíme k tomu zajistit ještě rozvody elektriky a vody, dále odtah od zmíněných digestoří.
Paní starostka uvedla, že v průběhu dalších let se bude postupně měnit ostatní zařízení jídelny.
Pan Horálek se ptal, z jaké kapitoly rozpočtu bude tato smlouva placena. Paní starostka uvedla,
že bude muset dojít k přesunu z jednotlivých kapitol.
Paní starostka dala hlasovat o uzavření smlouvy o dílo na dodávku gastronomického vybavení do
školní jídelny s firmou MULTI-Invent s.r.o., Pardubice na částku 155 470 Kč s DPH.
3) Návrh smlouvy o dílo na vytvoření obecního znaku a vlajky od Mgr. Tejkala
Paní starostka uvedla, že dostala doporučení od pana starosty z Labské Chrčice. Pan Tejkal zajistí
všechny nutné podklady včetně předložení žádosti o schválení znaku a vlajky do Parlamentu ČR.
Cena za dílo je 13,5 tis. Kč, dodavatel není plátce DPH. Požadavek paní starostky byl, aby byly ve
znaku zohledněny dvě části obce. Předmětem smlouvy je variantně zpracovaný barevný návrh
znaku a vlajky v souladu s heraldickými a vexilologickými pravidly na základě historických
podkladů, včetně archivního průzkumu, včetně zajištění schválení v Parlamentu, dodá návrh
znaku a vlajky minimálně v deseti variantách ve lhůtě dvou měsíců. Za tři měsíce dochází k
hromadnému schvalování v Parlamentu ČR, tudíž by se návrh mohl letos schválit.
Pan Tuček se ptal, zda nějaké návrhy již existují. Zda by se nemohlo využít již to, co je hotové, a
ušetřit tak finanční prostředky obce. Paní starostka uvedla, že existující smlouva je z roku 2004 a
tedy již neplatná. Předmět smlouvy nebyl doveden do konečné fáze.
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4) Návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení v druhém podlaží ZŠ
Paní starostka informovala o dotaci z krajského úřadu ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o poslední
sociální zařízení, které ještě není zrekonstruováno. Pro žádost o dotaci se vycházelo z cenové
nabídky předložené před 2 roky panem Bechným. Naceněna byla kompletní rekonstrukce
sociálního zařízení ZŠ, došlo pouze k rozdělení na etapy. Smlouva o dílo je navržena na
rekonstrukci sociálního zařízení chlapci, dívky a služební WC a dodání topení a dveří s kováním.
Částka za celé dílo je 505 992 Kč včetně DPH. Obec dostane 100 000 Kč a s částkou je počítáno
v rozpočtu obce. Paní Šandová se ptala, zda byl osloven i někdo jiný. Paní starostka uvedla, že
pan Bechný garantoval cenu, která platila před 2 roky a vyjádřila obavu, aby nová firma stihla
realizaci do konce roku. Pan Zemánek doporučil, aby byl zachován styl s již hotovými soc.
zařízením. Pan Tuček navrhl, aby v rámci vypsání nového místního výběrového řízení, byla
uvedena vedle ceny ještě další podmínka a to právě termín. Pan Zemánek uvedl, že odpady jsou
přivedeny až do II. NP.
Zastupitelé se dohodli, aby byly osloveny i jiné firmy – vyhlášením v rozhlase, vyvěšením na
úřední desce a na webových stránkách obce s možností podávat nabídky do 30.5.2011.
5) Nákup pozemku p.č. 662/11 o výměře 107 m2 v katastrálním území Řečany n.L. dle
GP 414-21/2010
Paní starostka informovala o opomenutí schválit ještě nákup tohoto pozemku při rozpravě na
minulé schůzi OZ, kdy byl tento nákup označen jen jako směna. Je třeba tento nákup schválit
hlasováním, aby náležitosti ke kupní smlouvě byly kompletní (právní účinky vkladu do Katastru
nemovitostí).
6) Úprava rozpočtu - březen 2011
Paní starostka informovala o změnách v rozpočtu. Jde pouze o přesun mezi kapitolami. Obec
dostala dotace na sčítání lidu, peníze z Úřadu práce na plat pracovníků OÚ, a dotace na
interaktivní tabule pro ZŠ.
7) Rozdělení rozpočtovaných prostředků na kulturu, sport a spolkovou činnost
Paní starostka informovala o částce 100 000 Kč, schválené v rozpočtu pro tento rok.
Z rozpočtované částky byly odečteny peníze na stálé akce, na něž obec přispívá a zbytek byl
rozdělen mezi jednotlivé spolky, viz níže.
K rozdělení zbývá 63 000 Kč, paní starostka navrhla princip zohlednění dětí tímto způsobem:
dospělí 1 váhová jednotka a dítě 2 váhové jednotky. Rybáři jsou organizace, která dostává
příspěvky od ČRS a stačí jim 5 000 Kč na uspořádání závodů pro děti (oficiální příspěvek by byl
19 000 Kč).
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SK Řečany již dostali 5 000 Kč na
Spolek
Částka
halový turnaj. Tato částka jim bude
22 554 Kč
SK Řečany
z příspěvku odečtena.
Poslední dva spolky (hasiči) jsou Tělocvičná jednota SOKOL Řečany n.L.
14 857 Kč
rozděleny z jiné kapitoly rozpočtu – Aikido Club Řečany nad Labem
7 339 Kč
Požární ochrana, dobrovolná část.
8 234 Kč
Způsob vyplácení bude jako do Klub žen Labětín
současné doby. Po předložení KVHT
1 969 Kč
žádosti s účelem, na co bude Český rybářský svaz Řečany n.L.
5 000 Kč
příspěvek použit, bude požadovaná
5 191 Kč
částka proplacena a odečtena Sdružení dobrovolných hasičů Řečany n.L.
Sdružení dobrovolných hasičů Labětín
8 771 Kč
z příspěvku pro daný spolek.
Paní Šandová se ptá, jak je to s
organizacemi, které jako členy děti nemají, ale pořádají pro ně různé akce. Jak je to s podporou
dětí tady, např. Klub žen Labětína. Paní starostka odpověděla, že členy tohoto klubu děti být
mohou. Nikde není uvedeno, kde mohou být registrováni jen dospělí nebo jen děti. Částky byly
rozděleny na aktivní členy, proto nesmí docházet k umělému navyšování členské základny
jednotlivými spolky. V případě přidělení částky na děti, musí být děti aktivně zapojeny do
činnosti ve spolku.
8) Schválení hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010
Paní starostka informovala o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Řečany nad Labem, ta
v loňském roce hospodařila s výsledkem 73 347,52 Kč. Na minulé schůzi se rozhodovalo o
přerozdělení tohoto hospodářského výsledku.
9) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 662/3
Paní starostka informovala o žádosti o dlouhodobém pronájmu pozemku před bytovkou v
Lesnické ulici. Pozemek není v majetku obce, je to majetek ČR a právo hospodařit s tímto
pozemkem má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jsou dvě varianty, jak toto
vyřešit. Buď samotní žádající občané budou o pronájem žádat Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, nebo obec osloví zmíněný úřad a požádá o odprodej tohoto pozemku. Pan
Tuček zastává názor, že obec má zájem na vypořádání takových majetkových vztahů a měla by ve
věci vystupovat sama.
Paní starostka uvedla, že v tomto smyslu odpoví na žádost o pronájmu žadatelům.
10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-122008683/VB/01
Paní starostka uvedla, že se jedná o pozemek v Labětíně u pana V. Firma ČEZ Distribuce zasílá
obci smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12- 2008683/VB/01, a podle nově schválených
zásad týkajících se věcného břemene a kupních smluv, vychází částka za zapsání věcného
břemene na 3 300 Kč.
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Pan Tuček upřesňuje, že jde o smlouvu o smlouvě budoucí, která bude doručena na stavební
úřad, aby mohl vydat stavební povolení na realizaci stavby.
11) Uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na akci
„Kompostejnery v obci Řečany nad Labem“ (popelnice na bio odpad)
Paní starostka informovala o nové právní úpravě, která se bude týkat odpadového hospodářství.
Obec bude mít nově povinnost zajistit ukládání bio odpadu. O možnostech dotace bylo
hlasováno již na minulé schůzi OZ. Rozvázala se živá debata o tom, zda budou mít občané zájem
o kompostéry, do kterých by ukládali bioodpad, nebo se najde lepší řešení. V současné době
existuje další možnost, a to hnědé popelnice (kompostejnéry) na ukládání bioodpadu. Byla
vyvolána další jednání s firmou na zpracování dotace, zda předmětem dotace mohou být i
kompostejnery. Překážky z této strany nejsou, pokud bude zajištěn svoz tohoto bioodpadu se
svozovou firmou. Svozová firma je schopna smluvního ujednání o svozu bioodpadu, který již pro
okolní obce realizuje. Občané by si mohli kompostejner sami zakoupit za cca 756 Kč nebo si ho
za 150 Kč/rok pronajmout. Další možnost se nabízí ve formě podání žádosti o dotaci ze strany
obce, tím by nedošlo k dalším výdajům občanů s nákupem či pronájmem hnědé popelnice. V
žádosti o dotaci by se žádalo i na štěpkovač a na informační kampaň. Z výběru třech firem
nabízejících zpracování podkladů k žádosti o dotaci a podání dotace byla vybrána jako
nejlevnější Regionální poradenská agentura s.r.o.. Paní starostka seznámila zastupitele se zněním
smlouvy. Platba za služby by byla rozdělena takto:
a) částka 10 000 Kč + DPH bude zaplacena po předání projektové dokumentace k žádosti
o dotaci na základě předávacího protokolu
b) částka 20 000 Kč + DPH bude proplacena po obdržení stanoviska OPŽP že je žádost po
formální stránce schválena hodnotícími orgány
c) platba částky 50 000 Kč + DPH bude uhrazena po zaslání registračního listu akce a
rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Paní starostka dále informovala o návrhu řešení svozu komunálního a bio odpadu. Jeden týden
by svozová firma odvážela komunální odpad, druhý týden bio odpad. Při řádném třídění odpadů
předpokládá, že taková forma svozu musí být dostačující. V souvislosti s tím již běží jednání s
firmou EKO-KOM o navýšení počtu sběrných míst na kontejnery (sklo, plast, popř. papír) jak
v Řečanech, tak i v Labětíně. Optimalizací počtu kontejnerů se bude firma zabývat, při
dostatečném plnění bude obci plynout příjem od firmy EKO-KOM. V ostatních obcích tento
princip již roky bez problémů funguje. Mezi další důvody patří i značné rozdíly v cenách za
uložení jedné tuny komunálního odpadu nebo bio odpadu.
Paní V. vznesla návrh, zda bude spravedlivé udělovat známku na popelnice na jedno číslo
popisné, aniž by se zohlednil počet členů v domácnosti. Paní starostka slíbila, že daný problém
bude projednán a stanoví se konkrétní kritéria pro příští rok. Letos již mají občané zaplaceno.
Pokud by v budoucnu dvoutýdenní svoz občanům nevyhovoval, vyvolají se další jednání. Týdenní
četnost svozu komunálního odpadu by se vrátila, ovšem za předpokladu, že by se poplatky za
odpady pro občany adekvátně zvýšily.
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12) Diskuze a různé
Pan D. upozornil na chování pracovníků firem nabízejících nižší ceny energií, kteří obcházejí
občany. Nevhodně a pod nátlakem od lidí žádají doklady o placení za plyn a elektřinu. Paní
starostka uvedla, že občané jsou hlášením místního rozhlasu upozorňováni na možné průzkumy,
ale v žádném případě není povinností občanů jakékoliv doklady předkládat.
Pan D. se ptal na podanou žádost pro SDH Labětín na 5 000 Kč. Paní starostka odpověděla, že
příspěvek na nákup hadic bude proplacen z rozdělených peněz pro jejich spolek. Pan Tuček se
ptal, kdo může žádat za místní organizace o udělení příspěvku. Paní starostka odpověděla, že
pouze jednatel a příspěvek musí být zaúčtován v účetnictví dané organizace.
Pan K. se ptal na provozní dobu dětského hřiště v Labětíně, která je uvedená na provozním řádu
hřiště. Paní starostka uvedla, že je to v podmínkách firmy, která hřiště spravuje. Pan D. se ptal na
revize dětského hřiště. Paní starostka uvedla, že podrobná revize probíhá jednou za rok, zprávu z
revizní kontroly revizní firma předloží. Paní V. upozornila, že na dřevěném houpacím krokodýlovi
je smůla. Paní Šandová uvedla, že firmu informovala a že závadu je možné odstranit. Paní
starostka požádala pana Horálka o sepsání závad pro servisní firmu.
Pan Tuček předložil žádost o opravu komunikace Za Humny v Řečanech nad Labem. Firmy, které
se v dané lokalitě nachází, resp. mají zde sídlo podnikání, jsou ochotny podílet se částí
finančních nákladů vynaložených na nejnutnější opravy. Paní starostka namítla, že prioritou jsou
komunikace v Labětíně. Ty jsou v kritickém stavu již několik let. Po zpracování cenové nabídky na
rekonstrukci komunikace Za Humny a předložení podílu hrazeném samotnými žadateli se bude o
žádosti ještě jednat. O zajištění cenových nabídek a jednání s žadateli požádala pana Tučka.
Paní K. požádala o pomoc při zabetonování informační cedule Klubu žen Labětína. Paní starostka
uvedla, že při betonování informačních cedulí k revitalizaci rybníků bude zabetonována i cedule
v Labětíně.
Pan K. upozornil, že se v Labětíně u dětského hřiště velmi často překračuje rychlost. Paní
starostka uvedla, že do rozbité silnice nelze zabudovat zpomalovací retardéry, nejvyšší povolená
rychlost je daná zákonem. V případě snížení rychlosti by se muselo žádat o vyjádření dalších
institucí.
Paní starostka informovala občany, že se začal řešit projekt chodníku v úseku Řečany – Labětín
(pod nadjezdem). Paní Ž. se ptala, zda by bylo možné zajistit chodník alespoň zábradlím. Paní
starostka tento požadavek zohlední.
Pan Horálek se ptal na hřiště v Labětíně, zda se bude zavážet sedimentem z rybníků. Paní
starostka odpověděla, že v několika posledních týdnech dochází k jednáním mezi obcí a firmou,
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která prováděla odbahnění rybníků. Sediment z rybníků firma přislíbila přemístit na hřiště a
provést terénní úpravy. V příštím roce by mohlo dojít k osázení hřiště.
Paní V. se ptala na řešení silnice u ulice Lesnická. Paní starostka uvedla, že v zájmu obce je
vykoupení celého pásu této komunikace, který není v majetku obce, a že zahájí jednání s panem
K., majitelem pozemku, aby se situace vyřešila co nejrychleji. Pan Tuček doplnil informace
spojené s geometrickým plánem.
Pan K. se ptal na zřízení přípojek. Paní starostka uvedla, že již má několik žádostí na přípojky. Do
konce roku budou žádosti o zřízení kanalizační přípojky přijímány na tiskopise vydaném obcí. Při
schvalování rozpočtu na rok 2012 se bude s danou částkou již počítat. Pan Tuček doplnil, že na
webových stránkách bude k dispozici formulář žádosti.
Paní Ž. se ptala na nájemné v tělocvičně. Paní starostka po debatě s občany navrhla, že do 30. 5.
2011 bude přijímat prostřednictvím podatelny všechny návrhy a nápady občanů týkající se
nájemného. Další postup bude přednesen na další schůzi OZ. Data a informace poskytne p.
Horálek.
Pan Horálek se ptal na formu zápisu z OZ uveřejněné na úřední desce. Paní starostka uvedla, že
úpravy jmen podléhají zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nemohou být veřejně
přístupně uvedena celá. V případě zájmu mohou občané požádat o nahlédnutí do neupraveného
zápisu z OZ přímo na OÚ.
Paní V. upozornila, že poklop za prodejnou v Labětíně není zabezpečený proti manipulaci dětmi.
Pan Horálek uvedl, že o problému ví a zajistí nápravu.

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 05/2011 ze dne 6. 6. 2011
1) Nájemné – tělocvična
Paní starostka seznámila přítomné s názory podanými písemně na obci. SK Řečany nad Labem
1920 (fotbalisté) jsou pro zachování systému, který byl schválen na předposledním zasedání
zastupitelstva. Spolky SOKOL Řečany n. L. a Aikido Řečany n. L. sepsaly společné prohlášení, ve
kterém vyjadřují názor, že práce spolků pro obec je prospěšná a je nutné ji podporovat (např. i
možností bezplatného využívání tělocvičny). Paní Ž. provedla výpočet, z něhož vyplývají možné
uspořené finanční prostředky, které by se dle jejího názoru daly využít k opravám zařízení
tělocvičny. Paní starostka dokumentovala práci spolků na příkladu Dne dětí, který stál obec
pouze 3000,- Kč (skákací nafukovací hrad), ostatní provoz si zařídil pořadatel SOKOL Řečany n. L.
Chystají se i další akce v podobném duchu. Paní starostka navrhla, aby se o nájmu v tělocvičně
už dále nehlasovalo.
Paní Blažková ustoupila od svého názoru a netrvá na novém hlasování.
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Pan Horálek vyjádřil názor, že by se nemělo hlasovat znovu tak brzy po předchozím rozhodnutí.
Pan Tuček si myslí, že by bylo v budoucnu potřeba najít finanční zdroje na opravy a
rekonstrukční práce v tělocvičně.
Paní starostka ujistila přítomné, že v tomto roce bude obec žádat o dotaci na rekonstrukci
sociálního zařízení v tělocvičně v rámci Programu obnovy venkova.
Zastupitelé se shodli na tom, že nově o nájemném v tělocvičně hlasovat nebudou.
2) Nabídky na rekonstrukci sociálního zařízení v II. NP ZŠ v Řečanech n. L.
Paní starostka seznámila zastupitele s nabídkami, které se na opravu sociálního zařízení v 2.
patře budovy ZŠ sešly na OÚ do 30. 5. 2011.
1. nabídka – firma Bechný Petr - stavitelství s. r. o. – 465 752,- Kč
2. nabídka – Kurštejn, stavební a obchodní firma s. r. o. – 670 954,- Kč
3. nabídka – CHRPA, stavební firma Pardubice – 480 162,- Kč
Paní starostka navrhla, aby byla pro rekonstrukci sociálního zařízení vybrána firma Bechný Petr –
stavitelství s. r. o.
3) Jednací řád Zastupitelstva obce Řečany nad Labem
Paní starostka se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k navrženému jednacímu
řádu, se kterým byli zastupitelé dopředu seznámeni.
Pan Zemánek upozornil na skutečnost, že podle nového jednacího řádu by byl zapisovatel
jednání zastupitelstva určen předsedajícím, nikoli schvalován zastupitelstvem.
Paní starostka navrhuje změnu formulace v jednacím řádu.
4) Čištění kanalizace v Řečanech n. L.
Paní starostka informovala přítomné, že bylo osloveno několik firem, které by mohly v obci
provést vyčištění kanalizačních vpustí. Bylo zjištěno, že existuje 8 kritických míst, kde dochází
k ucpávání kanalizace. Firma SEZAKO nabízí pomoc za cenu 700,- Kč bez DPH za vyčištění 1
vpusti a 10 m kanalizace na každou stranu od vpusti. Firma VaK by vyčištění všech uvedených
kritických míst provedla za 342 000,- Kč bez DPH. Firma Ventura provádí pouze čištění pomocí
biologických enzymů, neprovádí mechanické čištění.
Paní starostka navrhla využít nabídky firmy SEZAKO, a to jen na nejkritičtějších místech. Bude
proveden propočet nákladů.
5) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova č.
OŽPZ/11/41095
Paní starostka seznámila zastupitele se smlouvou.
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6) Nákup pozemku p. č. 661/10 v katastrálním území Řečany nad Labem, oddělen
GP 379-38/2008 z pozemkové parcely č. 661 (ve zjednodušené evidenci PK) o
výměře 1762 m2 za cenu 20,- Kč/m2
Paní starostka uvedla, že se jedná o komunikaci Lesnická, která není v majetku obce, majitelem
pozemku je pan K., který vlastní i sousední pozemky určené dle regulačního plánu k zástavbě.
Bylo požádáno ÚZSVM o to, aby byly pozemky převedeny na obec. Byli jsme jimi vyzváni
k nápravě vlastnických stavů, tedy k odkoupení cesty od majitele. Pan K. s odprodejem souhlasí.
Jde o rozlohu 1762 m2 za cenu 35 240,- Kč.
7) Nákup pozemku – díly w) o výměře 2243 m2 za cenu 12,- Kč/m2 oddělený
z pozemkové parcely č. 661a díl n) o výměře 526 m2 za cenu 12,- Kč/m2 oddělený
z pozemkové parcely č. 647, oba v katastrálním území Řečany nad Labem dle GP
367-10/2008
Paní starostka uvedla, že se jedná o další části pozemku v majetku pana K., které by do
budoucna měly být místními komunikacemi lokality Řečany – Západ. Vykoupením těchto částí
budou vyřešena veřejná prostranství na parcelách pana K.. Cena je dle „Zásad“ – orná půda.
8) Diskuze
Paní starostka seznámila zastupitele s dopisem firmy VaK, která vzhledem k navýšení jmění
(nepeněžitého vkladu) nabízí umožnění vložit do svého majetku kanalizaci a ČOV. To by ovšem
znamenalo mnohonásobné zvýšení stočného pro občany (VaK - 39,10 Kč za m3). V současné
době je stav ČOV po rekonstrukci na dobré úrovni, nutná je hlavně investice do náhradního
dmychadla. Aby nebylo finanční zatížení pro občany tak velké, navrhuje paní starostka na výzvu
VaK nereagovat a ponechat kanalizaci i ČOV v majetku obce. Bude však nutné zvýšit stočné pro
občany tak, aby se alespoň většina oprav hradila z vybraných poplatků.
Paní starostka informuje o žádosti pana V. o odkoupení pozemku ve výměře 300 m2, musí být
k odprodeji ale vyvěšen záměr. Jedná se o neudržovanou komunikaci – slepou ulici. Obec tento
pozemek nepotřebuje.
Pan Tuček žádá, aby bylo rozhodnutí odloženo do příštího jednání zastupitelstva, aby si mohl
prostudovat, jaká cena by za odprodej měla být požadována (mohlo by se jednat o rozšíření
parcely).
Pan Horálek žádá, zda by nemohlo být projednáno s firmou, která se smluvně stará o čištění
kanalizace v Labětíně, aby časový limit na řešení havárií o víkendu byl nižší než 48 hodin.
Paní starostka uvedla, že se připravuje plán oprav. Poté by již k podobným haváriím nemělo
docházet. Přislíbila jednat s firmou.
Pan Tuček uvedl, že je potřeba opravit komunikaci před K.. Stačí zasypat cca 6 výmolů štěrkem.
Pan Tuček informoval o jednání s firmou ČEZ o možnosti přemístit kontejnery z travnaté plochy
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před Jitřenkou k trafostanici naproti parkovišti za Jitřenkou. Za určitých konkrétních podmínek
ČEZ souhlasí. Místo by bylo nutno vydláždit, respektovat ochranné pásmo trafostanice i vysokého
napětí, domluvit se svozovou službou, zda by jim toto přemístění nečinilo problém.
Pan Tuček vyjádřil názor, že by se obec měla pokusit s firmou TSP vyreklamovat komunikace Na
Kamenici a K Tišině dle reklamačních podmínek ve smlouvě (komunikace je po dvou letech
v neutěšeném stavu).
Pan Tuček projednal s obyvateli lokality Za Borkem možnost umístění kontejnerů na odpadový
materiál. Ze strany obyvatel není zájem mít tyto kontejnery umístěny u svých pozemků. Pan
Tuček se ještě do příštího zasedání pokusí domluvit umístění kontejnerů s někým z majitelů
nezastavěných parcel. Nejvhodnější by bylo kontejnery umístit poblíž hlavní asfaltové
komunikace.
Pan Tuček navrhuje vytvořit katalog zhotovitelů, do kterého by se kdokoli mohl přihlásit. Byla by
jednodušší komunikace a výběr firem při zadávání zakázek. Přitom pan Tuček navrhuje
preferovat firmy místní, aby se podporovalo podnikání v Řečanech. Katalog připraví stavební
komise.
Pan Tuček uvedl, že elektrické přípojky dle jeho zjištění asi z dvou třetin hradila obec, zbytek ČEZ
distribuce, jak je jejich povinností. Proto nadále platí, co už zastupitelstvo deklarovalo, tedy že by
měli vlastníci pozemků převzít „budníky“ do svého vlastnictví za 25 780,- Kč. Je nutné připravit
předávací protokoly. Pan Tuček slíbil sehnat vzory předávacích protokolů.
Pan Tuček informoval o nabídce provozovatele hostince U Kurků poskytnout obci k využití
reklamní slunečník. Zastupitelé se shodli, že by mohl být využíván při různých akcích
pořádaných obcí či spolky. Bude nutno také dbát na bezpečné ukotvení slunečníku. Uskladnění
slunečníku by mělo zůstat v hostinci.
Pan Kalousek tlumočil dotaz občanů, zda by nebylo vhodné přemístit poškozený pomník padlým
v 1. světové válce na jiné místo, aby nedocházelo k jeho další devastaci ze strany mládeže, která
se v jeho blízkosti schází.
Paní starostka odpověděla, že se opravou a přemístěním bude obec zabývat v budoucnu, až
budou finanční prostředky na uskutečnění tohoto záměru. Zároveň poskytne panu Kalouskovi
podklad k renovaci a navrhovaná řešení od firmy, která k tomuto vypracovala svou nabídku.
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Tlaková kanalizace Labětín
K 1. červnu došlo ke změně dodavatele
servisních služeb na údržbu a opravy tlakové kanalizace
v Labětíně. Servisní služby nově provádí firma ELBIS CZ,
s.r.o.
Hlášení poruchy se bude provádět na čísle
606 076 216, popřípadě na 602 584 204, a to v době
od 6:00 do 22:00 hod. Pro evidenci poruch vás žádáme,
abyste si vedli záznam o době nahlášení poruchy, který
by byl v případě potřeby ze strany obce požadován.
V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte pracovníky
obecního úřadu na tel. 466 932 121 nebo mailem na
Zároveň
adrese
obec@recanynadlabem.cz.
upozorňujeme, že je zakázán jakýkoliv zásah
nepovolané osoby do tlakové kanalizace!
Na základě podrobných zjištění, je nutné v co nejkratší době nahradit všechny snímací
sondy plovákovými spínači. Špatná funkčnost tohoto zařízení, kdy dochází k nesprávnému
(poruchovému) spuštění čerpadla v době, kdy je jímka vyčerpaná (chod naprázdno), způsobuje
nejvíce závad.
Z důvodu velmi časté poruchovosti a zastarávání technologie PRESKAN bude docházet
k postupnému přestrojení šachet, které se skládají z plastové kulové zpětné klapky,
přepouštěcího ventilu, rychlospojky Kamlok, propojovací hadice a nátrubku. Dále bude docházet
k doplnění čerpadel o řezné kolo, které zásadně zlepší funkčnost čerpací šachty (při každém
sepnutí čerpadla dochází k promíchání a rozmělnění obsahu v jímce, především plovoucích
nečistot a tuků, tímto dochází k podstatnému snížení tukových úsad a následně k dalšímu
snížení pravděpodobnosti poruch).
Odhadovaná poruchovost současného zařízení je cca 40 %. Ze zkušeností v okolních
obcích, kde je instalována technologie firmy ELBIS CZ s.r.o., by mělo dojít ke snížení poruchovosti
zhruba na 2 - 4 %.

Stočné
Na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 18.7.2011, bude
projednávána částka za stočné. Do naší obce přišel dopis od firmy Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s. o možnosti vkladu infrastrukturního majetku měst a obcí do společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice v roce 2012. Nepeněžitým vkladem může být jen majetek ve
způsobilém technickém stavu, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost
hospodářsky využít ve vztahu k předmětu svého hospodaření.
Stočné firmy Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. je stanoveno pro rok 2011 na 39,10
Kč včetně DPH za m3. Jelikož by došlo vložením obecní kanalizace do majetku VAKu k velkému
nárůstu stočného, rozhodlo se zastupitelstvo projednat všechny možnosti na plánovaném
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zasedání zastupitelstva. Po předběžném nastínění problému na již konaném zastupitelstvu
zastupitelé vyjádřili svůj názor zachovat kanalizační síť a čističku odpadních vod v majetku obce,
ale zohlednit náklady na její provoz v kalkulaci stočného.
O nově stanovené výši stočného a způsobu platby budou občané informováni
prostřednictvím rozhlasu, úřední desky obce a webových stránek po uskutečnění zastupitelstva,
které bude toto téma schvalovat.
Informativní ceny stočného v okolních obcích:
Staré Ždánice:
800 Kč osoba/ rok
Labské Chrčice: 900 Kč osoba / rok
Kladruby nad Labem: 27 Kč za m3
Paušál VAK:
1420 Kč osoba / rok
Michaela Matoušková, starostka obce

Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny do dopravního
integrovaného systému IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a
vlakové dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do jednotného, neboli
integrovaného dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu
osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora
veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace
je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových
spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravuje pro Pardubický kraj projekt
optimalizace a integrace dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.
Pojďme si vysvětlit změny, které sebou integrovaná doprava a její zavedení přináší pro občany
Pardubického kraje.

Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, že společnost OREDO zpracuje nové
oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tedy i hospodárněji,
než je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohledem na zajištění přepravních
potřeb obyvatel daného území. Na spojích, kde se trvale přepravuje méně cestujících, dojde
k nasazení autobusů s menší kapacitou. Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou
uspoří prostředky na provoz nových spojů v dopoledních a večerních hodinách nebo o
víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní provázanosti
mezi autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové
dopravy spočívá v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo páteřních
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autobusových linkách v pravidelných časových intervalech v tzv. taktu. Například každou druhou
minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.

Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Pardubického kraje. Ta
bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset přestupovat,
již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete
přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO budou také zapojeny České
dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.

Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší počet
poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi.
Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá kilometrickému
tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní částkou.
V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby např. odpovídala
dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné dopravy
spravedlivější a přehlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty
na první pohled z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce.

Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi
Dostatečný prostor musí být věnován projednávání nových jízdních řádů s obcemi. Právě
starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých občanů. V současné době jsou nové oběhy
vozidel a jízdní řády projednávány s dopravci. Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně
od 1. 7. do 16. 9. V tomto termínu budou také návrhy jízdních řádů zveřejněny na internetových
stránkách www.oredo.cz. První návrh vlakových jízdních řádů bude zveřejněn v týdnu od 13. 6.
do 20.6. Občané budou mít možnost vznést připomínky písemně nebo prostřednictvím
elektronického formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti
www.oredo.cz. Pokud již nyní máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být
v novém projektu řešeny, můžete nám je zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.
Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude
systém IREDO – integrovaná regionální doprava Pardubický kraje – dobře plnit svůj účel, tedy
sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními
prostředky.
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Zateplení a výměna oken na ZŠ
Jak již bylo popsáno v minulém čísle našeho zpravodaje, probíhá zateplení zdiva a
střechy, výměna oken, klempířských prvků včetně nové fasády naší základní školy, kterou již
nelze přehlédnout. Celé dílo se dostává pomalými kroky do své finální fáze, a to i přesto, že se
naše obecní pokladna stále potýká s dalšími výdaji na vícepráce, které se buď neřešily v
projektové dokumentaci nebo se objevily během samotné realizace, kdy například nyní po
zateplení střechy je nutné zvolit vhodné upevnění vodorovného vedení hromosvodu, protože
stávající betonové monobloky by mohly poškodit fólii, která je poslední krycí vrstvou na střešním
plášti. Termín dokončení dle smlouvy o dílo bude s největší pravděpodobností dodržen, a to i
přesto, že vícepráce jsou řešeny v průběhu stavby, kde s nimi nebylo počítáno.
Po dokončení tohoto díla nastoupí tato zhotovitelská firma o velkých prázdninách na
odizolování podzemních prostor v místě kotelny a šaten, kde bez dodatečné izolace by mohlo
docházet i nadále k vlhnutí, promrzání a poškozování nosného zdiva celé budovy. Není náhodou,
že odizolování bude prováděno během prázdnin, a to hned ze dvou důvodů: v prvé řadě klesne
pohyb osob v areálu školy, navíc vzhledem k nutnosti použití mechanizace nebudou ani rušeny
děti při výuce. I tato část prací, která bude finalizovat natažením marmoritu na sokl kolem celé
stavby, bude dokončena do zahájení nového školního roku.
Nezbývá než se těšit na novou kompletní změnu naší základní školy a věřit, že se naší
obci podaří sehnat v brzké době finanční prostředky na obdobně rozsáhlou rekonstrukci její
mladší sestřičky, mateřské školky.
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Narovnání majetkoprávních vztahů pod místními komunikacemi
Obec provádí v dnešní době analýzu vlastnictví pozemků pod již několik desetiletí
používanými místními komunikacemi. Není náhodou, že několik místních komunikací je vedeno
v katastru nemovitostí jako orná půda, kde pro převod na způsob využití ostatní komunikace je
zapotřebí doložit i vlastnický vztah. Kdybychom tento stav nezačali řešit, tak se nám může v
budoucnu stát, že obec nebude schopna upravit tyto komunikace dopravním značením nebo
uvádět v pasportech pro výčet udržovaných ploch. V první fázi bylo otevřeno jednání s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových a s některými soukromými vlastníky. Doufejme, že
se nám podaří uvést v soulad většinu komunikací do konce letošního roku.
Josef Tuček, předseda stavební komise

Problematika odpadů
Vážení spoluobčané,
v nadcházejících měsících bude naše obec přecházet na jiný
systém odpadového hospodářství. První jednání o změnách máme již za
sebou a v současné době dochází k podrobnějšímu plánování celého
procesu. Abychom vás včas o připravovaných změnách informovali, již v tomto čísle zpravodaje
budete seznámeni s programem třídění elektrozařízení, s tříděním odpadu do barevných
kontejnerů a s ukládáním bioodpadu.
V návaznosti na plánovanou změnu zákona o odpadech vznikne pro občany povinnost
ve zvýšené míře třídit odpad z domácnosti a přilehlých ploch. Dle nového návrhu zákona každá
obec vypočte platbu za odpad ze dvou částí: pevné (až do 250 Kč) a pohyblivé (podle
skutečného množství odpadu, který skončí nevytříděný v popelnici až do 750 Kč). Lidé tak
budou platit za odpad, který skutečně vyprodukovali a svozová firma prokazatelně odvezla.
V současné době stávající paušální poplatek za svoz odpadu není motivující z hlediska třídění.
Ekologické chování se začne vyplácet: kdo třídí, ušetří.
Michaela Matoušková, starostka obce

Problematika biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
Jedná se o bioodpad vznikající v domácnostech a bioodpad z údržby zeleně, například
ze zahrad, veřejných prostranství, sportovišť, apod. V současné době je tento druh odpadu
vyvážen spolu s ostatním odpadem na skládky. Skládkování je díky produkci metanu nejen
nežádoucí z hlediska ekologického, ale i ekonomického, neboť zvyšuje celkové náklady na svoz
směsného komunálního odpadu.
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V současné době tvoří biologicky rozložitelný komunální odpad zhruba polovinu
odpadu z domácností. Tento odpad je přitom možné dobře využít v kompostárnách či
v bioplynových stanicích.
Vzhledem k připravovaným legislativním změnám se zastupitelstvo obce rozhodlo
požádat o dotaci z evropských fondů na nákup kontejnerů – popelnic na bioodpad a na nákup
štěpkovače. V případě přiznání dotace předpokládáme podrobnější informovanost občanů
ohledně účelného a správného používání zařízení.
Michaela Matoušková, starostka obce

Elektrozařízení do výkupny nepatří
Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena místa, kam je nutné je odevzdávat – jsou to
buď místa určená obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve sběrných dvorech obcí či
u posledních prodejců, nebo přímo zpracovatel, který je k tomu oprávněn – tedy má souhlas
krajského úřadu k jejich zpracování. Porušení této povinnosti občanem může být podle zákona
sankcionováno až do výše 20 000 Kč.
Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví a
životní prostředí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve zpracovatelském zařízení
přísně podle zákona.
Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného odběru, odpadají obci náklady
na jeho odvoz ke zpracovateli a také na jeho recyklaci. Tato úspora je patrná zejména u takových
spotřebičů, jako jsou chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé motivační
odměny za ostatní spotřebiče. Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za výrobce
zajišťuje zpětný odběr některých druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady na manipulaci
ve sběrném dvoře. Tyto náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak již nemusejí promítat
do poplatků za odpady.
Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté popelnice. Co to vlastně
znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do směsného komunálního odpadu.
Elektrozařízení je třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů jsou
určena speciální místa – buď ve sběrných dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci
mobilních svozů –, případně speciální sběry např. v rámci akce kolektivního systému
ELEKTROWIN – Putující kontejner.
(Zdroj: CD 4, Kolektivní systém ELEKTROWIN, seriál článků a materiálů pro obce)
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Návrhy znaku a praporu obce
Vážení spoluobčané,
na našich webových stránkách a na vývěsce Obecního úřadu jsme zveřejnili možné
varianty znaku a praporu naší obce. Žádáme vás o vyjádření vašeho názoru na výběr jedné
z předkládaných variant. Své názory můžete vyjádřit pomocí ankety na webových stránkách
obce nebo vhozením čísla varianty do schránky obecního úřadu. Názory budou zohledněny při
rozhodnutí o zvolení varianty zastupitelstvem obce, které se bude konat dne 18.7.2011.
Návrh znaku obce Řečany nad Labem obsahuje následující figury:
Heroldská figura vlnitého dělení štítu představuje výrazné mluvící znamení obou
místních částí obce vyjadřující jejich název a současně i geografickou polohu na levém břehu
řeky Labe.
Obecná figura dózy na masti je typickým atributem sv. Máří Magdaleny, patronky starobylého
kostela v Řečanech nad Labem vysvěceného již v roce 1165. V heraldice platí zvykové pravidlo,
že kostel je ve znaku symbolicky vyjádřen nejlépe prostřednictvím tzv. atributu svého patrona.
Pro posílení vyjádření starobylosti kostela lze variantně figuru dózy na masti doplnit obecnou
figurou románského kamenného oblouku – portálu, případně obecnou figurou liliových hůlek
jakožto mariánských atributů (čímž dochází k vyjádření staršího zasvěcení kostela P. Marii).
I když místní část Labětín je ve znaku vyjádřena – stejně jako vlastní Řečany nad Labem
– již pomocí vlnitého dělení štítu, lze na ni poukázat silněji i prostřednictvím obecné figury ryby
zdůrazňující původ vsi jakožto rybářské osady.
Objevuje-li se v návrhu znaku některá z figur v počtu dvou (např. dvě vlnitá břevna,
dvě znaková pole, nebo dvě liliové hůlky), podtrhuje se tím vyjádření integrace dvou místních
částí do jedné samosprávné obce.
Dle vyjádření člena Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky PhDr. Karla Müllera je doporučována varianta č. 10 a 12 vzhledem
k symbolickému vyjádření řeky Labe provázené různými odkazy na zdejší starobylý kostel
a rybářskou tradici.
Michaela Matoušková, starostka obce
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Ze života klubu důchodců
Letošní rok jsme zahájili 5. ledna 2011. Paní
Tichá slavila své 80. narozeniny. Jmenovaná nám
poskytla pohoštění a my jako obvykle jsme
s blahopřáním předali kytičku a bonboniéru.
Do nového roku nám též přišla popřát nová
starostka, paní Matoušková, která nás seznámila
s problémy a prací na obecním úřadu. Na svých
setkáních jsme si vždy připomínali události v obci,
republice i ve světě.
Například: hrozba odchodu lékařů; oblevy a povodně u nás – Ústí n. L. – Hřensko a
v ostatních oblastech republiky; v zahraničí povodně v Austrálii, v Brazílii; rakovinotvorné
produkty z Německa – vepřové maso a kuřata; zabírání půdy pro solární elektrárny; výstavba hal
a nových továren na úrodné půdě atd.; nákup předražených přístrojů pro nemocnice; předražené
armádní zakázky; vykrádání bank a pošt. Dále jsme se zabývali i přísnými pravidly při čištění
komínů. Výbuch v Semtíně; přestavba pasáže v Pardubicích; zemětřesení v Japonsku, které
zasáhlo jadernou elektrárnu; boje v Egyptě; smrt Usámy bin Ládina; sopečná činnost na Islandu.
Vnitřními politickými událostmi jsme se nezabývali, protože jich je tolik, až je to neúnosné, na
což doplácí všichni. Bylo také provedeno sčítání lidu.
Dne 23. března jsme oslavili 28. výročí založení klubu důchodců. Oslavu jsme
uspořádali v zasedací místnosti obecního úřadu. Občerstvení jsme měli zajištěné od pana
Dostálka, což nám k spokojenosti nás všech zajistila naše knihovnice. Za obecní úřad nám přišla
poblahopřát paní starostka, která nám popřála hlavně zdraví do dalších let a seznámila nás se
situací v obci. Přivítali jsme také paní Popkovou, jako host byl přítomen L. Reichman, který nám
vyprávěl zážitky ze zahraničí. Na závěr jsme si zazpívali.
Velikonoce jsme oslavili perníčkem a kávou. Přejeme brzké uzdravení paní Chýlové,
která se zranila a nyní leží v léčebně v Rybitví. Smutnější zpráva je ta, že nás opustila paní
Naňková, s kterou jsme se rozloučili v kostele ve Zdechovicích.
Někteří z nás se zúčastnili výstavky dětí základní školy k velikonočním svátkům.
Upoutala mne pozornost, s jakou láskou tuto chvilku prožívají.
Zúčastnili jsme se též „čarodějnic“, průvodu masek od obecního úřadu a stavění máje.
4. května oslavila 90. narozeniny paní Sosnová a za týden poté oslavila 95. narozeniny
paní Šťastná. Obě oslavenkyně pro nás připravily pohoštění, od nás obdržely blahopřání, květiny
a bonboniéru. Oběma přišla blahopřát i paní starostka.
Další schůzku, vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí, jsme si připravili pohoštění
nanukovým dortem.
Každý si může všimnout toho, že se zlepšuje čistota v obci. Osázení u autobusové
zastávky je vypleto. Odstraňuje se tráva zničená postřikem. U obchodního střediska pracovníci
obecního úřadu nejen že trávu posekají, ale koštětem i trávu z chodníku zametou. Je třeba,
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abychom všichni udržovali čistotu obce. Neodhazujme láhve od pití, papíry od brambůrek,
krabičky od cigaret atd.
A co na závěr? Důchodci stárnou, přijďte mezi nás a rozšiřte naše řady, všichni jste
srdečně vítáni.
Nechceme stárnout!
Když jsme byli junioři, zdálo se nám hned,
že je život pro nás krásný a těšil nás svět.
Ale teď jsme senioři, nemračte se hned,
že vám život něco sebral, tu vás bolí, tu vás píchá,
zapuďte to hned.
A když jdete po ulici, vykračujte pěkně svěží jako rybička,
nikdo přitom ani neví, že vám bylo včera špatně a bolí vás patička.
Žádný vám to neuvěří, kdo si stěžuje
proto, milí senioři, juchejte jak junioři,
kdo jste ještě s námi, ať se raduje.
Zmužme se, pracujme, čelme osudu,
nedělejme seniorům žádnou ostudu.
A proto, přátelé, život berme vesele,
jásejme, zpívejme, i nám patří svět.
Jedno hezké ráno vrátí nám ho zpět.
Informace:
Další naše schůzka se koná 29. 6. na Petra a Pavla. Po prázdninách bychom se sešli
ve středu 7. září 2011.
Příjemnou dovolenou a hlavně hodně zdraví vám přeje klub důchodců.
Václav Jansa, předseda klubu důchodců

Díky za zdařilé setkání
Poslední květnovou sobotu tohoto roku se sešlo v hostinci U Koblihů 17 bývalých
spolužáků, kteří absolvovali ZDŠ Řečany nad Labem v roce 1966.
Bylo úžasné, že jsme se všichni i po 45 letech poznali a s velkou radostí spolu strávili
krásné odpoledne i večer. Žákovské sešlosti velela naše bývalá matematikářka paní učitelka
Zdena Tjunikovová. Bylo stále o čem povídat. Dozvěděli jsme se, že našich 17 šedesátníků má 37
dětí, 61 vnoučat a jedno pravnouče je na cestě. To je pěkné skóre. Smutnou zprávou bylo, že již
7 spolužáků (chlapců) nežije.
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Za zdar celého setkání chci tímto poděkovat paní Navrátilové ze ZŠ a MŠ Řečany nad
Labem, která mi velice ochotně podala informace o seznamu žáků. Dále panu Peckovi za čisté,
příjemné prostředí salonku, paní Blance za vzornou a rychlou obsluhu a dobrou večeři a všem
spolužákům, kteří si našli čas a na setkání přijeli z různých i vzdálených koutů republiky.
Na návrh všech zúčastněných na shledanou za rok ve stejný čas na stejném místě.
Přidejte se i ostatní, kteří jste letos nemohli. Informace na internetové adrese www.spoluzaci.cz.
Květa Rabová (Keprtová), v Přelouči 10. 6. 2011

Trocha o historii Houšovce
Rybník Houšovec býval hluboký; nejmenší hloubka byla 34 loktů. Vedl přes něj dřevěný
most, jehož pilíře bylo vidět při malé vodě. Vyčníval z něho též dubový pařez, zvaný „hladový
pařez“. Rybářům vadil při lovu. Byl proto před několika lety vytažen.
S Houšovcem souvisí velmi stará pověst: v Řečanech visel na věži zvon, zasvěcený sv.
Janu. Jednou zachtělo se pánu této krajiny drahého chrta; nemohl ho však jinak dostat než za
řečanský zvon Jan. Pán s tím souhlasil a rozhodl, že zvon dá za chrta. Poslal lidi, aby zvon sňaly.
Sotva však zvon snesli na zem, vyletěl jim z rukou a odkutálel se do rybníka Houšovce. Ani
památky po něm nezůstalo, jen když se kutálel, bylo slyšet slova: „Já, zvon Jan, jsem za chrta
dán“. Za mnoho a mnoho let prala bába, jménem Vavřinka, přízi v rybníce. Při máchání se
pojednou příze zamotala do zvonu a bába jej i s přízí tahala z vody, a poněvadž byl velmi těžký,
zaklela přitom. V tom okamžiku zvon opět spadl do rybníka a bylo zase slyšet: „ Já, zvon Jan,
jsem za chrta dán“.
Pověst zbásnil K. B. Schneider pod názvem „Jan za chrta dán“. Pod tímtéž názvem napsal
divadelní hru Václav Kliment Klicpera.
Další pověst vypráví, že Prušáci v době první slezské války (1740 – 1742) na útěku
z Čech potopili v Houšovci vojenskou pokladnu, prý plnou peněz. Když utíkali přes most, zbořil
se s nimi a mnoho prý jich zahynulo – a s nimi zmizela i ta pokladna. O tuto pověst se však
s Houšovcem dělí i Tišina.
(Zdroj: Historie polabských vesnic Trnávky, Řečan n.L. a Labětína, vydáno u příležitosti výročí 800 let Řečan
nad Labem)
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Pamětní kniha obce Řečan 1936 – 1964
Kronikář Josef Kabriel, řídící učitel
Rok 1936
Stav silnice Trnávka, Řečany
Zajímá nás silnice z Chvaletic přes Trnávku do
Řečan k nádraží, která je ve strašném stavu, ba skoro
nesjízdnou. Automobilisté se jí zdaleka vyhýbají. Při
posledních manévrech nejvíce motorových vozidel právě
na tomto úseku podle sdělení vojenských kruhů bylo
rozlámáno. Obce usilují o nápravu několik let, pořádají
schůze a zájezdy za povolanými činiteli, ale vše marno, ač se jinde spravují silnice daleko méně
rozbité. Sliby a jen sliby. Všechny okresní silnice v západním cípu okresu jsou stejné a tato
nejubožejší. Těsně před Vánocemi se zástupcům obcí řeklo, že se jedná o stavbě nové silnice – a
to autostrády – od Telčic vedle dráhy na státní silnici u Labětína a stará silnice se jen nutně
opraví, aby zůstala spojnicí mezi obcemi. K tomu podle slov silničního odborníka může dojít
hned aneb také třebas za 20 let.
Z naší obce
Katastr obce Řečan má 314ha. Z toho je obecním majetkem 16ha 10a 68m2 rolí, 26ha
2
3a 43m luk, 22a 41m2 zahrad, 66a 34m2 lesů a neplodné půdy 70a 67m2. Obecní dům na
křižovatce silnic stál 325 000,- Kč, uloženo pak obec má 60 000,- Kč.
Na půjčku práce upsala obec 20 000,- Kč a na půjčku „Obrany státu“ 10 000,- Kč.
Půjčka Obrany státu, vypsaná vládou z velmi naléhavých nutností, setkala se v celém státě
s neobyčejným zdarem. Význam půjčky vysvětlil v rozhlase sám president republiky. … Z těchto
peněz opevňujeme hranice, zatím na těch nejcitlivějších místech. Proto obava o naši bezpečnost
nás stojí dnes velké peníze a musíme tak doháněti, co se zanedbalo v prvních dobách žití
republiky. Dokládám, že i labský písek, dobývaný z Labe p. Skalou z Přelouče, je posílán do
pohraničí na tyto práce.
Dluhy obecní do 31. 12. obnášely 313 000,- Kč.
Rozpočet obecní na r. 1936 potřeboval 67 454,70 Kč, na který byla úhrada v částce
56 610,-Kč. Nedostatek 10 844,70 Kč se uhradil 180% přirážkou k daním ostatním.
Obec vysázela další prostranství u kostela a podél silnice od kostela až po obecní
skladiště hrušněmi nákladem 1 500,- Kč.
Obec 2x přechodně ubytovala vojsko, a to v zimě jezdecké části z Pardubic a pak
v srpnu vojáky při manévrech.
Pro cestovné, žebráky atd. poskytuje obec nocleh v obecním domku.
Starostou obce od r. 1927 je p. Josef Zelený z č. p. 110, železniční zřízenec, zvolený ze
strany sociálnědemokratické. … V roce 1923 byl zvolen poprvé do obecního zastupitelstva, 1927
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starostou obce 8 hlasy, 1931 podruhé již 14 hlasy. Týž moudře spravuje obec a pro své
nestranické jednání je velmi oblíben.
Obecní zastupitelstvo je patnáctičlenné a členové jsou příslušníky tří politických stran
(sociálnědemokratické, republikánské, národně socialistické).
Z kroniky vypsal Tomáš Zemánek

Dětský karneval
Již poněkolikáté jsme se sešli poslední březnovou neděli, abychom společně s dětmi
oslavili příchod jara karnevalovým rejem, který se konal v hostinci U Koblihů v Řečanech nad
Labem. Nikoho nezaskočil přesun na letní čas a po druhé hodině odpolední začalo 71 dětí
v nádherných maskách dovádět. Nejprve nás rozehřál zajíc se svou taneční rozcvičkou, pak
následovaly různé soutěže, jako např. podlézání pod lanem, taneček s jablkem, u dětí tak
oblíbené balení mumií, vytváření pejsků z tvarovacích balonků a mnoho dalších. Díky štědrým
sponzorům dostávaly děti za každou soutěž sladkou odměnu a domů si každý odnesl hračku.
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Tímto tedy děkujeme všem sponzorům, bez kterých by se dětský karneval nemohl
uskutečnit. Jsou to:
1. Obecní úřad Řečany n. L.
2. Sdružení přátel ZŠ a MŠ Řečany n. L.
3. Lesoškolky s.r.o. Řečany n. L.
4. Pavel Dostálek – Rozvoz uzeniny Labětín
5. Lukáš Sobotka – Tiskárna Řečany n.L.
6. Věra Sůrová – Elektrovasury s.r.o. Kladruby n. L.
7. ALMA Řečany n.L.
8. Miloslav Vitera - Ovoce zelenina Řečany n.L.
9. Pavel Vondrák Řečany n.L.
10. Jana Vondráková Svítkov
11. Marcela Jílmová – Kadeřnictví Řečany n.L.
12. Hasiči Labětín
13. Zbyněk Nedbal – Truhlářství Labětín
14. Jaroslav Pecka – Ovoce zelenina Řečany n. L.
15. Kolektiv pracovníků z Jednoty s. d. Řečany n. L.
16. Marie a Petr Veselí Řečany n. L.
17. Alena Kolmanová – Kosmetika Řečany n.L.
18. Martina Petrů - Sluníčko Řečany n.L.
19. Karolína a Jan Beranovi Labětín
20. Lenka Vaňková – CA Holiday Tip Řečany n.L.
21. Řeznictví Vančurovi Řečany n.L.
22. ERIBOS s.r.o. Řečany n.L.
23. Irena Obešlová - Kadeřnictví Řečany n.L.
Velké poděkování také patří panu Jaroslavu Peckovi, který nám propůjčil prostory
hostince U Koblihů, kde se karneval konal.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl 3.146 Kč. Tato částka bude použita na
ozdravné pobyty dětí ZŠ a mateřské školy (škola v přírodě, lyžařský výcvik, plavání atd.).

Všem moc děkujeme a už se těšíme na příští karneval!!!

 BAREVNÝ ŠAŠEK, ČERNO-BÍLÝ ŠAŠEK A ZAJÍC 
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Brigáda malých aikidistů
V sobotu 21.5. dopoledne, jsme po domluvě se
zástupci obecního úřadu vyrazili
na brigádu. Paní starostka nám
vybrala vhodnou práci i pro děti.
Odplevelili jsme okrasný záhon
mezi obecním úřadem a
autobusovou zastávkou a uklidili
okolí. Překvapila nás pěkná účast
a nasazení dětí při práci. Po asi
dvouhodinovém boji s plevelem,
vedrem, štípanci od hmyzu, ale i
s alergiemi nás nic nezastavilo a
zdárně jsme úkol zvládli.
Následně jsme se odebrali do místního hostince, kde se děti občerstvily, daly do pořádku a
vyrazily domů.
Tímto bychom zároveň chtěli poděkovat zastupitelům za podporu a možnost využívat
místní školní tělocvičnu pro naše tréninky. Díky všem, kdo přišel pomoci.
Tomáš Jilma, oddíl Aikido
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Z činnosti TJ Sokol Řečany nad Labem
Opět se sešel rok s rokem a byl tu poslední dubnový den, ke kterému se váže obyčej
pálení čarodějnic a stavění staročeské májky. Jako každý rok se této akce ujala Tělocvičná
jednota Sokol Řečany
za přispění nadšenců
z řad starších dětí a
některých
tatínků.
Dne 26. dubna členky
Sokola paní Jana
Jolinská s dcerou,
Milada
Čapková,
Pavlína Kalousková,
Eva
Kalousková
připravily věnec pro
májku. Vydatně jim
pomáhali
Petr
Kalousek a Ivan
Kalousek st.
Nejdůležitější
akce
vypukla v sobotu 30. 4. ráno, kdy se v 8.00 hodin sešli muži, aby dojeli vyzvednout poražený
smrk a převezli ho z Kladrub do Řečan. Technicky akci zajistil autodopravce p. Hála, který se ujal
náročné přepravy. Manuálně se zapojili bratři Kalouskové s otcem, Jaroslav Kalousek ml., Parák,
Čapek, Straka, Balint.
Přes
menší
komplikace se dostal
smrk na místo – za
staré hřiště. Mezitím
se začal připravovat
výkop pro májku za
vedení p. Karvánka.
Ženy a dívky ozdobily
barevnými
fábory
věnec, malé májky a
taneční parket. Po 14.
hodině se opět všichni
sešli, členové Sokola
z řad
volejbalistů,
starších chlapců a
mládeže, ale i tatínků, aby ručně, pomocí provazů a „žengrutů“, postavili májku. Tuto práci řídil

31

TJ SOKOL
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaroslav Kalousek st. I když se přehnala pořádná sprška, májku se podařilo celkem rychle
postavit.
V 17.00 hodin se u obecního úřadu sešly „čarodějnice“, aby se vydaly na staré hřiště,
kde na ně čekali pořadatelé a občané naší vesnice. Po příchodu na parket se ujal všech
„čarodějnic“ pan Karvánek, který řídil čarodějnickou rozcvičku, při které se všichni zahřáli a ty

starší „čarodějnice“ i notně zapotily. Hned poté začaly drobné závodivé hry.
U večerního posezení zahrály kapely Crazy Crazh a Riziko. I přes déšť, který se večer
rozpršel, byla zábava v plném proudu a vynikající. Májka byla hlídána až do svítání.
Dne 4. 6. 2011 se na hřišti konal Dětský den. Byl uspořádán za podpory všech
místních občanských a sportovních sdružení. Pro děti byly připraveny tradiční soutěže, za které
dostávaly sladké odměny. Pro nejmenší děti byl přichystán skákací hrad. Pro starší děti byla
největším lákadlem jízda na čtyřkolkách a střelba z různých typů zbraní, jako vzduchovka,
plynová pistole, „foukačka“. Stálou a oblíbenou atrakcí je lanovka přes rybník Pastouška. Za
sportovní výkony byly děti odměňovány buřty, které si mohly opéct na připraveném ohništi.
Za Tělocvičnou jednotu SOKOL Řečany Eva Kalousková a Milada Čapková
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Oslavy 120. Výročí založení SDH Řečany n. L.
V sobotu 18.června 2011 se konaly oslavy 120.výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Řečany nad Labem. Pozvání na oslavy přijaly všechny oslovené sbory dobrovolných hasičů
– Kladruby nad Labem, Kojice, Labětín, Semín a Zdechovice. Celkem závodilo 10 soutěžních
družstev. SDH Semín přihlásil 2 mužská družstva a jedno ženské, Labětín 2 mužská družstva a
Řečany k mužskému družstvu postavilo i družstvo smíšené (ženy a muži). Oslavy byly zahájeny
slavnostním nástupem družstev a minutou ticha za zesnulé hasiče. Starostka obce Řečany n. L.
Ing. Michaela Matoušková přivítala všechny přítomné, připomněla, že Sbor dobrovolných hasičů
Řečany byl založen obecním zastupitelstvem v březnu 1891. Zakládajícím starostou hasičů byl
Josef Fořt (č.p. 46) a sbor měl 23 členů. Během 120ti let se v čele sboru vystřídali starostové
Josef Listoň (č.p. 63), Václav Vančura (č.p .55), Josef Vozáb (č.p. 17), Bedřich Morava, Vladimír
Pilař, současným starostou je Pavel Vaněk st. a velitelem jednotky Vladimír Listoň.
Na oslavách byli přítomni významní hosté - náměstek starosty SH ČMS Pardubického
kraje František Rambousek a náměstek starostky SH ČMS okresu Pardubice Milan Vosáhlo. Pan
Rambousek od 110. výročí úzce spolupracuje s řečanskými hasiči, a proto předal oslavencům k
jejich výročí pamětní pohár, za Požární bezpečnost s.r.o. gratulační list a zároveň celé klání
moderoval.
Všichni přítomní mohli vidět roztomilou ukázku přípravky hasičů Břehy. tj. dětí
předškolního věku, které předvedly práci integrovaného záchranného systému. Dále následovala
ukázka profesionální techniky HZS Přelouč.
Hlavním bodem oslav
byl netradiční požární útok, který
kromě klasického útoku spočíval
ve zdolávání překážky, hašení
ohně hasicím přístrojem a
přenášení
zraněné
osoby.
Navzdory nepříznivému počasí,
kdy celá soutěž probíhala za
deště, se s tím všechna družstva
utkala se ctí. Na prvním místě se
umístilo SDH Labětín „A“
v zastoupení – Jan Vančura,
Pavel Ptačovský, Jan Backa, Jiří
Koth, Miloš Koth, Ondřej
Suchánek, Petr Pohl. Na druhém
Družstvo Labětína – 1. místo
místě se umístilo družstvo mužů
SDH Řečany – Pavel Vaněk ml, Petr Vaněk, Radek Volevecký, Jiří Popek, Zdeněk Šolta, Vladimír
Loužil, Petr Valenta. Za zmínku jistě stojí první útok družstva mužů Řečany, kdy museli měnit
nefunkční hasící přístroj a ztratili tak drahocenný čas. Jednohlasným rozhodnutím zástupců
soutěžních družstev a rozhodčích dostalo družstvo mužů Řečany, pro technickou závadu novou
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šanci svůj útok opakovat. Po celou soutěž toto družstvo pomáhalo odklízet hadice z dráhy
odsoutěženým družstvům, jeden fyzicky náročný netradiční útok měli za sebou, hřiště bylo
deštěm již rozmáchané, a přesto se svým druhým útokem umístili o pouhou vteřinu za vítězi
tohoto klání!!! Obě vítězná SDH, ač každý je členem jiného občanského sdružení Sboru
dobrovolných hasičů Řečan nebo Labětína, tvoří ve skutečnosti jednu zásahovou jednotku obce
Řečany nad Labem, která zajišťuje požární ochranu nejenom pro naši obec, ale zároveň obcím
Trnávka, Selmice a městu Chvaletice. Oběma družstvům patří velká gratulace!
Třetí místo získalo SDH Semín „A“. O čtvrté místo se dělilo smíšené družstvo SDH
Řečany – Martina Vaňková, Monika Fílová, Ing. Janka Jolinská, Lenka Vaňková, Ing. Petr
Matoušek, Pavel Vaněk st. a Vladimír Listoň a družstvo SDH Labětín „B“ – Pavel Ptačovský, Jan
Vančura, Martin Sosna, Petr Kroupa, Vladimír Meduna, Petr Backa, Roman Krejčík. Dále se
v pořadí umístila družstva SDH Kojice, Semín ženy, Kladruby nad Labem, Semín „B“ a
Zdechovice.
Před vyhlášením výsledků a rozdáním pohárů byly předány pamětní listy nejstarším hasičům.
Všem členům SDH Řečany bylo předáno u příležitosti 120. výročí čestné uznání od starostky
obce a starosty SDH Řečany n. L. Největší uznání však patří našemu nejstaršímu členu Bedřichu
Moravovi, který se ve svých 75 letech aktivně podílel na průběhu oslav jako startér.
Touto cestou bychom chtěli poděkoval za spolupráci paní starostce Ing. Michaele
Matouškové, Františku Rambouskovi a přípravce hasičů Břehy, HZS Přelouč, za TJ SOKOL Řečany
Ing. Ivanu Kalouskovi, KVHT Přelouč, Vladimíru Medunovi z Přelouče a SK Řečany. Poděkování
patří také sponzorům – Obci Řečany nad Labem, Tiskárně Lukáše Sobotky a Romanu Vnoučkovi
z Řečan.
Na závěr si dovolím citovat z pamětní knihy: „Vznešené heslo hasičské – pro bližního
svého, pro národ, pro vlast a lidskost. Vždyť konat dobro, sloužit společnosti, klenout duhu
míru v lidských srdcích, šířit upřímné bratrství bez zášti a přetvářky – toť největší příkaz dějin
hasičstva. Nechť i nadále jsou kroky hasičů řízeny tím nejjednodušším heslem – kdo chce,
hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“
Fotografie a videozáznam můžete prohlédnout na webových stránkách obce/hasiči Řečany
Za SDH Řečany n. L. Lenka Vaňková
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Družstvo Řečany – muži – 2. místo

Družstvo Labětína – 4. místo

Družstvo Řečany – smíšené
4. místo
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Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2010/2011
Hodnocení výsledků uplynulé sezony SK Řečany n/L 1920 je velice příjemné. I. mužstvo
vybojovalo již třetím rokem po sobě druhou příčku v Okresním přeboru Pardubicka. V tomto
ročníku zaručila i tato pozice postup do krajské soutěže a návrat řečanského klubu po čtyřech
letech do I.B třídy. Tým dorostu, který je pravidelným účastníkem nejnižší krajské soutěže, se do
posledního kola pral o vítězství v soutěži. Nakonec celkově druhá příčka je kvalitním výsledkem
našich dorostenců. Úspěšnou sezónu mají za sebou i žákovské týmy, starší žáci skončili na
čtvrtém místě. Mladší žáci dokázali svoji soutěž vyhrát a stali se tak přeborníky Pardubického
okresu. Pěknými zápasy se prezentovaly obě naše přípravky a dokázaly také bodovat.
Za SK Řečany n/L 1920 J. Křivka

Dotace na projekt Inovace ve vzdělání na ZŠ Řečany n.L.
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (EU peníze školám) jsme podali žádost
o přidělení finančních prostředků. Na základě projektu nazvaného Inovace na ZŠ Řečany n. L. 22.
2. 2011 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 009 499,- Kč. Převážná část
těchto prostředků (744 000,- Kč) je určena na vybavení všech tříd tabulemi, počítači a projektory
s interaktivním zařízením. Na dodávku tohoto vybavení proběhlo řádné výběrové řízení, v jehož
rámci byly osloveny tři firmy. Výběrová komise se dne 12. 5. shodla na vítězi – firmě C systém CZ
a. s., a to především na základě nejnižší ceny požadovaných produktů.
Druhá část dotace je určena na vzdělávání pedagogů (pro oblast digitálních technologií
a rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků) a na platy pedagogů, kteří budou vytvářet a
v praxi ověřovat digitální učební materiály. V měsíci červnu proběhlo školení pedagogických
pracovníků zaměřené na vytváření digitálních učebních materiálů pomocí nových softwarových
produktů (především PowerPoint), v srpnu se uskuteční druhé týkající se znalostí využívání
softwarového programu nového interaktivního zařízení.
V červenci letošního roku bude provedena instalace interaktivního zařízení ve třídách,
takže od začátku školního roku 2011/2012 budou učitelé a žáci školy mít možnost těchto
nových technologií využívat přímo ve svých kmenových učebnách. Věříme, že zlepšení technické
vybavenosti školy přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky a také přinese zvýšení zájmu a
motivovanosti dětí k výuce.
Mgr. Tomáš Zemánek, ředitel ZŠ a MŠ Řečany nad Labem
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Minifotbal základních škol – Olympiáda mládeže
Okrskové kolo se konalo v Přelouči. Vítězem se stalo družstvo ZŠ Řečany před ZŠ
Smetanova, ZŠ Masarykovo náměstí a ZŠ Choltice.
Výsledky:
ZŠ Řečany – ZŠ Masarykovo nám. Přelouč
2:1
ZŠ Řečany – ZŠ Smetanova Přelouč
5:0
ZŠ Řečany – Choltice
8:0
Hrálo se za velmi nepříznivého počasí (chladno, déšť).
Citace z Přeloučského Roštu:
„Nade vše vynikl výkon řečanského J. Pelanta, který sám vstřelil 14 z 15 branek svého
týmu, na hřišti si dělal, co chtěl a de facto sám porazil všechny ostatní školy.“
15. gól dal L. Kalousek, který si šel zahrát z branky do útoku.
Z okrskových kol postoupila 4 družstva z Pardubicka, 2 družstva z Holicka a 2 z Přeloučska.
Řečany byly nasazeny do jedné skupiny jako vítěz okrskového kola a sehrály vítězná utkání.
Výsledky utkání:
Řečany – Bohdaneč - 3 : 2 (góly J. Pelant. P. Novák, V. Lupínek)
Řečany – Polabiny I.
3 : 0 (góly J. Pelant 3)
Řečany – Dolní Roveň 7 : 1 (góly J. Pelant 4, V. Lupínek 1, J. Rosůlek 1, D. Sotona 1)
Ve finále se Řečany střetly s vítězem II. skupiny ZŠ Ohrazenice, což je škola se
zaměřením na fotbal, čili s výběrem nejlepších hráčů okresu Pardubice. Za tuto školu hraje např.
i bývalý žák ZŠ Řečany F. Ludvíček. Po prvním poločasu vedly Řečany 3 : 1. Pepa vodil a vyučoval
protihráče podle potřeby, ale na všechno sám nestačil. Ohrazenice proti němu střídaly celé čtyřky
hráčů a tak v druhém poločase nám již docházely síly a nakonec jsme prohráli 3 : 5. I přes
prohru je druhé místo v regionu Pardubice vynikající výsledek. Velkou pochvalu za reprezentaci
školy a Řečany si zaslouží všichni hráči, zvlášť ale J. Pelant.
Obvykle jsme nastupovali v tomto složení základní sestavy:
Brankář - L. Kalousek
Hráči v poli – J. Pelant, V. Lupínek, J. Rosůlek, O. Šlajs,
Střídali – P. Novák, R. Krejčík, J. Strašík, D. Spilka. D. Sotona, O. Zahradník
Pozn.: J. Pelant bude s největší pravděpodobností hrát dorosteneckou extraligu za Pardubice.
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Vítěz okrskového kola z Přelouče

Zleva: J. Pelant – nejlepší střelec a
útočník; L. Kalousek – nejlepší brakář;
V. Lupínek – druhý nejlepší útočník

S vítězným pohárem
Ivan Kalousek, učitel ZŠ
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Dětský den
Měsíc červen nás už
všechny láká k myšlenkám na
prázdniny a letní radovánky.
Zejména jeho začátek je pro děti
příjemný, protože slaví svůj
svátek.
Letošní školní rok jsme
pro ty mladší připravili besedu se
Záchrannou službou Přelouč.
Záchranáři
dětem
ukázali
vybavení vozu, vysvětlili zásady
první pomoci a upozornili na
rizika, která nám hrozí zejména o
prázdninách.
Děkujeme za jejich čas nejen jim, ale i autoškole Peml, která pro děti připravila krásné
dopravní hřiště. Na něm si všichni zopakovali pravidla silničního provozu (chování cyklistů,
chodců, dopravní značky, vybavení jízdního kola…). Ti odvážní si pak zkusili projet dráhu
zručnosti. A opravdu jim to šlo velice dobře.
Dopoledne jsme tedy zakončili vesele a bez odřených kolen.
Veronika Danielová, učitelka ZŠ

Škola v přírodě – Horní Bradlo
Neználkova expedice začala
6. 6. 2011 pro 13 žáků 4. ročníku naší
školy. Vydali jsme se na školu v
přírodě do Horního Bradla.
Rekreačně-sportovní areál TESLA se
nachází na úpatí CHKO Železné hory,
na břehu řeky Chrudimky. Tam pro
naše človíčky začala týdenní expedice.
Cílem hry bylo prozkoumat co nejlépe
přírodu kolem nás a v závěru celé
expedice získat řád Všeználka. Protože
byli všichni šikovní a měli pro strach
uděláno, přijali pozvání do kouzelného
městečka Kvítečkov, kolem něhož tekla Okurková řeka. Orientace i kreslení v přírodě, poznávání
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přírodnin, sportovní hry, šifrování, karneval s diskotékou, batikování triček, program u táboráku,
každodenní koupání ve vyhřívaném bazénu, stavby z přírodnin, ale i stezka odvahy zpestřily
dětem pobyt. Každý den se žáci seznámili s jednotlivými ekosystémy. Prozkoumali ekosystém
louka, voda, pole a les. A co se dětem ještě líbilo? Byla to turistika. Chodili jsme na výpravy po
okolí, líbila se exkurze do sklárny, ve které se vyrábějí vánoční ozdoby, ale i procházka k
televiznímu vysílači Krásné nebo návštěva pralesa Polom.
Celý pobyt bude dětem připomínat Všeználkův zápisník, který si během pobytu vedly.
Určitě budou mít všichni na co vzpomínat.
Jana Vohralíková, učitelka ZŠ

Škola v přírodě – 2. a 3. třída
Letošní červen jsme se vydali s dětmi z 2. a 3. třídy po stopách strašidel, která obývají
různá zákoutí Orlických hor.
Naší domovskou stanicí se stala chata Jedlová v Deštné, kde jsme měli zajištěnou nejen
střechu nad hlavou, ale také výborné pochoutky z dílny pana kuchaře. Kromě soutěží, her,
vyrábění a vycházek do přírody jsme navštívili kostel svatého Matouše, který vypadal zrovna tak,
jako by v něm všelijaká strašidla pořádala
svá večerní setkání. Dětem se líbila i
návštěva muzea lidových řemesel
v Deštné, hezké zážitky mají z prohlídky
zámku Častolovice a návštěvy místní
minizoo. Vypravili jsme se také na
Masarykovu chatu a k Šerlišskému mlýnu.
Na závěr nechyběl ani strašidelný
karneval, při kterém se malá strašidla
pořádně vydováděla.
Samozřejmě, že se už děti těšily
domů na rodiče, ale na ten společný týden
budou ještě dlouho vzpomínat.
Veronika Danielová, učitelka ZŠ
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Ukázka psího spřežení
V úterý
20. června k nám
zavítal
psovod
s doprovodem 8
aljašských malamutů.
Aljašský
malamut je severský pes známý
z dřívějších časů.
Plemeno pochází
z Aljašky a z arktických oblastí Kanady. Svoje jméno
dostal od původních domorodců
Aljašky, kteří plemena malamutů odedávna využívali jako základní prostředek ke svému přesunu. Jsou to psi
velice společenští, s dětmi se snášejí velmi dobře a okamžitě se dožadovali pohlazení. Vyznačuje
se odolností a spolehlivostí. Až do dnes se aljašský malamut využívá jako tažný pes, který je
schopen utáhnout těžké saně v psích spřeženích, a to i na velmi dlouhé vzdálenosti.

Děti si toto blízké setkání opravdu užily, stalo se pro ně netradičním zážitek.
Veronika Danielová, učitelka ZŠ
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Akce školní družiny
19. dubna si mohli rodiče a veřejnost prohlédnout v přízemí ZŠ VELIKONOČNÍ
VÝSTAVKU TVOŘIVOSTI DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY.

20. dubna proběhla ve školní družině hra u příležitosti DNE ZEMĚ, zaměřená na téma les.
(Rok 2011 je Mezinárodním rokem lesů.)

Skupinky dětí se postupně vydávaly do lesíka u školy, kde byly připravené otázky a
úkoly zaměřené na dané téma. Závěr patřil tvoření. Pro upomínku na tento den si děti vyrobily
papírovou lesní školku a podle své fantazie vytvářely z přírodnin domečky pro lesní skřítky.
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29. dubna se uskutečnil KOLOBĚŽKOVÝ ZÁVOD. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. První byla
zaměřena na rychlost, druhá na zručnost. Obě soutěže byly na čas.

DOKÁŽU TO! Tak jsme nazvali týden od 9. 5. do 13. 5., který byl zaměřen na
sportování.
Děti soutěžily v různých disciplínách – v kopané, vybíjené, běhu na 50 m a skoku do dálky.

Utkání ve vybíjené
V pořadí druhé společné sportovní
utkání dětí ze ŠD z Řečan a Chvaletic ve
vybíjené proběhlo 10.5. První se uskutečnilo
před dvěma lety v Řečanech. Nyní se hrálo ve
Chvaleticích. Vítězství si vybojovaly děti ze
Řečan. Bylo to hezké sportovní dopoledne.
Děti byly nadšené a spokojené. Zasportovaly
si a poznaly nové kamarády.
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Výlet ke dni dětí
24. května jsme pro
děti zorganizovali výlet ke Dni
dětí do Dobšic u Nymburka.
Navštívili jsme Muzeum Keltů,
keltské oppidum a vyšli na
dobrodružnou stezku malého
Dobše, která vedla přírodou
kolem řeky Cidliny. Byla dlouhá
dva kilometry. Na cestě čekalo
12 zastavení s informačními
tabulemi a otázkami. Děti,
rozdělené
do
skupinek,
doplňovaly do pracovních listů
správné odpovědi a překonávaly
různé překážky.
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Cestu za pokladem MDD jsme pro děti připravili dne 31. 5. Děti se po skupinkách vydaly na
cestu vyznačenou fáborky, na které je čekaly tři pohádkové hádanky. V cíli všichni obdrželi
osvěžující odměnu. Přišla vhod, neboť byl velmi horký slunečný den.

Jiřina Andrlová, vedoucí
vychovatelka ŠD

Na co vzpomínáme ve školce u Hvězdiček a Sluníček.
Na závěr školního roku
si s dětmi občas zavzpomínáme
a připomeneme, co jsme během
roku zvládli, kde jsme byli, co
jsme viděli a co vyzkoušeli.
Tak například – každou
středu vyráží děti ze třídy
Hvězdiček s batůžky poznávat
okolí Řečan anebo prostě jen
strávíme více času venku při
hrách.
Začátkem května jsme
byli pozváni do Labětína,
podívat se na divoká prasata!
Beranovým moc děkujeme za nevšední zážitek a přejeme jim hodně sil a energie k péči o celé
„hospodářství“.
Děti ze třídy Sluníček navíc navštívily „hospodářství“ u Fliegrů v Labětíně. Přesto, že
žijeme na venkově, tolik domácích zvířátek pohromadě naše děti asi ještě neviděly. Nejvíc se jim
líbila koťátka, byla krásná a všechny děti si je pohladily.
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V polovině května přijel do MŠ pan Slavík z Městské policie Přelouč a připravil „jízdu
zručnosti“.Ten den přijely všechny děti na kole nebo koloběžce. Celá trasa byla na čas a trestné
body, ale těch bylo jen velmi málo. Všechny děti byly pořádně unavené, ale spokojené a pyšné na
svůj výkon!
Den dětí jsme strávili na školní zahradě. Hry a soutěže nebraly konce. Děti si
vysoutěžily balíček dobrot, za které moc děkujeme paní Čimburové ze Řečan.

Závěr roku jsme strávili tak trochu indiánským životem. Ve školce jsme našli stará
prostěradla, ze kterých se „v tu ránu“ stala indiánská ponča a maminky pomohly dětem
s čelenkami. Jako indiáni jsme malovali na kameny, postavili malou indiánskou vesničku,
tancovali, procvičovali paměť i postřeh, pozorovali a poznávali přírodu.
Velké díky patří panu Nedbalovi z Labětína za kůly na tee pee a panu Salfickému, který
s námi strávil dvě dopoledne v MŠ. Ukázal dětem spoustu zajímavých věcí a indiánských nástrojů
a vyprávěl legendu o Zemi a vesmíru. Kdo vůni bylinek necítil a hudební nástroje neslyšel
„zpívat“, tomu škoda vyprávět.
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A závěr? Vypravili jsme se
do Obořic u Nasavrk, kde nás čekali
„opravdoví“ indiáni a děti mohly při
pobytu v indiánské vesnici zúročit
všechny svoje poznatky. Dokonce
se naučily střílet z luku, lovit
bizona, tančit hadí tanec a na závěr
shlédly divadlo o vzniku světa
podle indiánské mytologie.
Další výlet zařídil Honzík
Posejpal ze třídy Sluníček – s rodiči
nás všechny pozval na letiště do
Skutče. Nakoukli jsme do hangáru
a prohlédli si všechna letadla, některá stála na letištní ploše. Mohli jsme si i do jednoho letadla
vlézt a ohmatat řídící páčky. Dětem se velmi líbilo, jak stoupá na oblohu větroň, který pilotoval
Honzíkův tatínek. Také mohly pozorovat, jak se správně složí padák. A pak se nám naskytla
nádherná podívaná - seskok parašutistů přímo k nám, na vyznačené místo. Jejich odvahu a
umění všichni odměnili potleskem. Pokud byste se chtěli podívat, jak jsme si to tam užívali,
zadejte www.letisteskutec.cz a jsme tam všichni i s „paragánama“! Stylové přistání……
…..rovnou k prázdninám.
Přejeme vám všem příjemně strávené léto a po prázdninách zase AHOOOOJ !
Hana Knížková, učitelka MŠ
Hasiči ve školce.
Na závěr výčtu událostí a
výletů si musíme připomenout i
návštěvu hasičů ve školce. Celý
týden před jejich příchodem jsme
si povídali o tom, jak nám
pomáhají, co je náplní jejich práce
a proč si jich tolik vážíme. Děti si
připravily otázky, co by se chtěly
od hasičů dozvědět, a pak už jsme
se těšili, kdy přijdou.
Moc děkujeme panu
Petru Vaňkovi, veliteli družstva
jednotky Sboru dobrovolných
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hasičů obce Řečany n.L., a jeho spolupracovníku panu Markovi Suchánkovi za pěknou besedu ,
ukázku hasičské výstroje a výzbroje. Děti si prohlédly hasičské auto, některé si ho zkusily i „řídit“,
pracovaly s vysílačkou, stříkaly hadicemi na louce před školkou. Velkou podívanou byl útok
s vodním dělem. Děti měly spoustu krásných zážitků a dokonce byla řeč i o tom, že se dají také
k hasičům. Své dojmy pak namalovaly a obrázky hasičů a hasičského auta ozdobily školku.
Na jaře nás navštívilo opět jako každý rok loutkové divadlo z HK s pohádkou Putování za
modrou vílou. Několikrát u nás byla paní Jarolímová, která dětem vyprávěla relaxační a jógové
pohádky, seznamovala je s léčivou silou bylinek.
Kouzelnické umění a oblíbené dětské písničky, to je náplní hudebního programu Školička
kouzel, který v květnu shlédly děti v MŠ. Kouzelník byl velmi tajemný a „jak na to“ jsme se vůbec
nedozvěděli. Ani jsme nestačili počítat šátky, květiny a míče, které kouzelník vytahoval ze svého
klobouku. Kytarista dětem zahrál známé písničky a všichni společně jsme si zazpívali…“dělání,
dělání, všechny smutky zahání….“
Naši předškoláci už mají za sebou 1. školní den před školou. Paní učitelky v ZŠ ho
připravily pro budoucí prvňáčky. Děti se seznámily s prostředím školy, setkaly se tu se svými
staršími kamarády z MŠ, kteří už do školy chodí. V každé třídě na děti čekal pěkný program,
dostaly i dárečky, které pro ně vyrobili školáci. Po prázdninách z naší MŠ odejde do školy 16
nových školáčků. Dětem se ve škole líbilo a všichni se na ni už těší. Děkujeme za pozvání.
Poděkování sponzorům a přátelům MŠ, kteří nás podpořili finančními nebo věcnými dary
nebo přišli do školky pomoci s údržbou prostředí.
Děkujeme : p. Sobotkovi – Tiskárna Řečany n.L.
p. Nedbalovi – Truhlářství Labětín
p. Nývltové –Řečany n.L.
p. Petráňové – Řečany n.L.
p. Štěpinovi – Labětín
p. Divišovi – Řečany n.L.
p. Čimburové – Řečany n.L.
p. Žákové – Labětín

Děkujeme všem rodičům, kteří přišli hrabat a uklízet na jaře školní zahradu, také
děkujeme rodičům, kteří nám pomohli s natíráním a údržbou zahradního zařízení, maminkám,
které si našly čas a pomohly při mytí oken ve školce. Dětem se v pěkném a uklizeném prostředí
líbí a dobře hraje.
Velký dík patří Ing. Miroslavu Kincovi, dědečkovi Honzíka Posejpala a předsedovi aeroklubu
Skuteč, za umožnění návštěvy letiště a za sponzorování seskoků parašutistů, aby je děti mohly
shlédnout.
Jana Rosenbergrová, vedoucí učitelka MŠ
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Kraj sjednotil poskytování pohotovosti
Pardubice (16. 3. 2011) – Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP)
v Pardubickém kraji se od 1. května sjednotí. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a
Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde není rozdíl
mezi počtem pacientů ve všední a sváteční den, zůstane ordinační doba zachována v původním
rozsahu, tedy po celý týden. Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak
nesnižují zajištění lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve
všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře a v případě ohrožení života volat
záchrannou službu.
„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé představuje pro Pardubický kraj nemalou
finanční zátěž. Proto jsme zpracovali přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji
využívána,“ vysvětlila radní Tauberová, proč kraj sjednotil provozní dobu. „Docílíme tím větší
efektivitu provozu LSPP. Z informací získaných od vedení nemocnic ve Svitavách a Chrudimi
jasně vyplynulo, že výrazně převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do neděle, kdy LSPP
navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu ošetřených pacientů.“ Údaje o návštěvnosti
potvrzují, že víkendové uspořádání LSPP v Litomyšlské nemocnici a Orlickoústecké nemocnici,
kde není zajišťován provoz ve všední dny, se osvědčil.
Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje
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OKRASNÉ
ROSTLINY
Iva Kenardžievová
1.máje 162 (naproti obecnímu úřadu)
533 13 Řečany nad Labem

tel.: 737 680 445
Prodejní doba: Po - Pá: 8:00 - 11:00 13:30 - 17:00
So: 8:00 - 11:00
Nabízíme Vám prodej širokého sortimentu rostlin:






trávy – 100 druhů
skalničky
trvalky
okrasné keře
jehličnany

Dále provádíme návrh a realizace zahrad.
Při odběru rostlin od nás máte návrh zdarma!
Těšíme se na Vaši návštěvu
a rádi Vám se vším poradíme.
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