ÚVODNÍK

Vážení a milí spoluobčané,
vítám Vás u prvního čísla řečanského zpravodaje v roce 2011 a zároveň Vám
přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů v tomto roce!
Na úvod bych chtěla nejprve poděkovat všem občanům a firmám, které se podíleli na úklidu sněhu před svými nemovitostmi. Velice si Vaší pomoci vážíme a
děkujeme Vám za projevenou součinnost.
Dále informujeme, že v průběhu měsíce dubna bude docházet k údržbě místních komunikací a chodníků po zimním období. Bude se jednat především o odstranění kamenné drtě z komunikací, která byla použita na posyp v zimním období.
Z tohoto důvodu vás žádáme o zpřístupnění těchto míst, zejména chodníků a krajů
komunikací.
Ráda bych Vás informovala o novinkách, které proběhli od posledního vydání
zpravodaje:
„Instalace sáčků na psí exkrementy“ - v naší obci jsme instalovali schránky
se sáčky na psí exkrementy v těchto místech: u Mateřské školy, v parku, u prodejny
Jitřenka a u obchodu zeleniny. Prosíme tedy majitele pejsků, aby těchto sáčků využívali a dodržovali čistotu v obci.
„Bezpečnost dětí v obci“ – od 23. února zajišťují zaměstnanci Obecního
úřadu každý všední den v době příchodu dětí do školy bezpečný přechod dětí přes
hlavní komunikaci (u České pošty). Děti by proto měly přecházet hlavní silnici
pouze v místech přechodu pro chodce, kde je zajištěna jejich bezpečnost.
„Diskusní fórum na internetu“ – v březnu jsme na naše webové stránky
(www.recanynadlabem.cz) přidali diskusní fórum. Zde uvítáme Vaše názory, připomínky a přání, které umožní pod daným článkem zapnout diskusi a diskutujícímu
tak umožnit článek obohatit o svůj komentář.
„Informace emailem“ – umožní uživatelům registraci na našich webových
stránkách za účelem zasílání novinek mailem. Novinky zasílané tímto způsobem
budou zasílány bezpečně, bez možnosti zneužití spamovými viry.
Závěrem bych chtěla požádat všechny občany, kteří parkují se svými vozidly na
chodnících, aby takto neparkovali. Dochází nejen k poškozování chodníků a tím k
problémům při jejich údržbě, ale také k nemožnosti průchodu pěších (především
rodičů s kočárky) v těchto místech.
Všem občanům děkuji za pochopení situace a věřím, že všichni máme zájem
o čistotu v našich obcích. A proto bychom měli všichni dbát, aby výše jmenovaná
opatření byla dodržována.
Michaela Matoušková
starostka obce
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Veřejná zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva jsou ve zpravodaji publikována jako výběr podstatných projednávaných bodů. Celistvý a přesný záznam zápisů jednotlivých zasedání můžete
najít na úřední desce a nově také na www stránkách obce. (www.recanynadlabem.cz)
Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva
Obce Řečany nad Labem ze dne 27. 12. 2010
1) Úprava rozpočtu – listopad
Paní starostka předložila zastupitelům výpis z deníku rozpočtu pro období 11/2010.
Úprava rozpočtu se týká dotací ze Státního fondu životního prostředí, dotací z Úřadu práce a přesunu financí mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu.
2) Schválení rozpočtu pro rok 2011
Paní Šandová informuje zastupitele o schůzi finančního výboru, která se konala
7.12.2010. Předmětem projednávání této schůze byl především rozpočet na rok
2011. Vzhledem k tomu, že finanční výbor v novém složení (změny v zastupitelstvu
po komunálních volbách) funguje jen 2 měsíce, navrhla paní předsedkyně finančního výboru schválit navržený rozpočet beze změn a s odstupem 3 měsíců se k otázce
rozpočtu opět vrátit. Po této době budou k dispozici nové údaje o hospodaření,
aktuální informace o stavu dotací, nové investice či změny ve výdajích týkajících se
plánovaných šetření.
3) Změna měsíčních odměn zastupitelů obce (nová příloha č.1 k nařízení vlády
č. 37/2003 Sb.)
Paní starostka informovala zastupitele o nové příloze č.1 k nařízení vlády, která upravuje výši měsíčních odměn zastupitelů. Podle platné legislativy dochází ke snížení
odměn zastupitele na 342,00 Kč měsíčně a příplatek za počet obyvatel činní nově
171,00 Kč.
Současně informovala s odkazem na uvedené změny ve zmíněném nařízení vlády,
že dochází ke změnám výše měsíčních odměn pro předsedy výborů a komisí na
1064,00 Kč.
4) Informace o změnách v obecně závazných vyhláškách
Předsedkyně kontrolního výboru informovala zastupitele o novém zákonu, který
vstupuje v platnost 1.1.2011. Jedná se o zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, který v
plném rozsahu nahrazuje zákon č. 377/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů. V důsledku této změny bude nezbytné provést u stávajících
obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům příslušné změny a aktualizace.
Paní starostka dodala, že v průběhu ledna má možnost účastnit se školení, které se
bude této problematiky týkat. Nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu
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s aktuální právní úpravou, budou vyvěšeny na úřední desce a následně v zákonné
lhůtě projednány na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.
5) Navýšení počtu dětí v MŠ
Paní starostka informovala zastupitele o nutnosti povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ na základě odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů), a to o 4 děti na každé oddělení. Protože kapacita MŠ je
stanovena na 50 dětí. Zároveň se musí podat žádost o navýšení kapacity MŠ a to na
56 dětí (28 dětí na 1 oddělení).
6) Návrh zásad pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni
Předseda stavebního výboru upozorňuje, že do současné doby chyběl jednotný postup pro uzavírání kupních smluv. Snadno tak mohlo docházet k situaci, kdy prodávané pozemky byly hodnoceny podle rozdílných parametrů. Návrh zásad pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni byl rozeslán
všem zastupitelům k prostudování do příští schůze zastupitelstva, kde bude tento
návrh předložen ke schválení.
7) Informace komise pro kulturu, sport a spolkovou činnost o svých členech
Předseda komise pro kulturu, sport a spolkovou činnost informuje zastupitele o
sudém počtu členů ve své komisi, který byl na minulém zastupitelstvu nahlášen.
Vzhledem k tomu, že počet členů musí být lichý, byl jednoho navýšen. Současný
počet členů komise pro kulturu, sport a spolkovou činnost je 11.
8) Diskuze
Paní P. se ptá na dotace na kulturní činnost uvedené v rozpočtu na rok 2011.
Jak budou vypadat členské příspěvky?
Paní starostka sděluje, že částku na dotace na kulturní činnost v porovnání s loňským rokem neměnila. Částka bude rozdělena mezi jednotlivé spolky podle velikosti
členské základny, s ohledem na skutečnost, zda spolek pracuje s dětmi. Předseda
komise pro kulturu, sport a spolkovou činnost předloží do konce ledna seznam členů jednotlivých spolků, současně přijímá žádosti od spolků na přidělení členských
příspěvků. Dále paní starostka ujišťuje občany, že částka na dotace na kulturní činnost nemusí být konečná. Na obecním úřadě dochází v současné době ke krokům
snižujícím náklady např. úpravami smluv o provedení práce a o pracovní činnosti,
k úsporám na vytápění jak obecního domu, tak obecního úřadu. V prosinci byly
v obecním domě namontovány termostatické hlavice, aby se vytápělo optimálně a
nainstalovány měřiče odběru tepla. Během ledna dojde k nainstalování termostatických hlavic i na obecním úřadě, kde v současné době díky nefunkčním ventilům nelze v některých místnostech regulovat teplotu. Dále se uvažuje i o změně dodavatele
plynu. Náklady na vytápění by měly díky těmto opatřením klesnout. Díky menšímu
využívání služebního vozidla rovněž dochází ke snižování nákladů na PHM. Všech3
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ny tyto změny vedoucí k úsporám finančních prostředků by se jistou mírou mohly
odrazit i na navýšení dotací na kulturu. Jakmile budou tyto částky konkrétní, bude
zastupitelstvo informováno o dalším možném postupu.
Paní B. se ptá na částku v rozpočtu 220 tis Kč - výdaje na obecní dům. Co tato
částka zahrnuje. Paní starostka informuje, že v této částce jsou zahrnuty výdaje na
plyn, provoz a opravy střediska. Některé náklady (plyn, voda, stočné, úklid, čisticí
prostředky a elektřina z chodeb) se dále dle nájemních smluv přeúčtovávají na
nájemce. Náklady musí být v průběhu roku účtovány nejprve na tuto kapitolu rozpočtu a poté se teprve přeúčtovávají.
Dále se paní B. ptá na výši nájemného ve zdravotním středisku a v obecních bytech.
Paní starostka informuje, že nájemné činí 350 Kč za m2 na rok z provozních místností + nájem za společné prostory a WC. U obecních bytů byl nájem účtován na
základě vyhlášky o regulovaném nájemném. Tyto nájmy budou po zrušení regulovaného nájemného znovu propočítány a zastupitelstvo se jimi bude dále zabývat.
Pan R. se ptá na digitalizaci pozemků. Dal by se touto cestou vyřešit dlouhotrvající
problém s osobním vlastnictvím pozemků, které patří obci.
Pan T. odpovídá, že katastrální území Řečany nad Labem je zařazeno do projektu
urychlení digitalizace katastrální mapy v letech 2009 - 2015. Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2013.
Katastrální území Labětín je zařazeno taktéž do projektu urychlení digitalizace katastrální mapy v letech 2009 - 2015. Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2013. Dále pan T. informuje, že
platná je současná forma druhu mapy S-SK GS v měřítku 1:2880. Pan T. nabídl
občanům pomoc při hledání a prozkoumávání individuálních informací týkajících
se evidence pozemků v katastru nemovitostí vedených na jejich LV.
Pan R. se ptá, jaké jsou plánované hlavní investiční akce pro rok 2011.
Paní starostka odpovídá, že hlavní investiční akce jsou dvě: dokončení revitalizace
rybníků a zateplení ZŠ. Další investice, které čekají na vyřízení dotací je zateplení MŠ a modernizace školní jídelny (vývařovny). Pokud by došlo ke schválení a
připsání dotace, projedná zastupitelstvo úpravu rozpočtu. V této době je to však
předčasné. Tím se otevřela diskuze k problému nevyhovujícímu stavu školní jídelny.
Projekt, který byl pro rekonstrukci školní jídelny vypracován v minulých letech je
za současných podmínek nerealizovatelný. Pan projektant, který byl paní starostkou
osloven, bohužel svou projekční činnost před lety ukončil. Byl požádán o souhlas s
poskytnutím autorských práv k projektu, tak aby se dalo na základě tohoto projektu
pracovat s jinou projekční kanceláří, která se zabývá úpravami školních stravovacích
zařízení. Je zásadní tento projekt upravit tak, aby odpovídal potřebám uvedených
v hygienické zprávě. Současně paní starostka informuje občany, že na leden 2011
má domluvené jednání na Krajském úřadě, kde bude jednat o možnosti poskytnutí
finančních prostředků.
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Pan T. upozorňuje, že cílem obecního zastupitelstva je především správně hospodařit. Z toho vyplývá, že úpravy školní jídelny budou probíhat na etapy – tak aby
jednotlivé kroky modernizace na sebe navazovaly. Není v zájmu zastupitelstva „vytloukat klín klínem“ a bezhlavě odstraňovat nejdůležitější problémy, které by jen
znehodnocovaly finance postupem času již investované.
Pan Horálek informuje o prodejně v Labětíně, která bude sloužit jako místo pro
kulturní a spolkovou činnost. Zhodnocení stavu proběhlo po prohlídce, kde byli
přítomni: paní Matoušková, pan Horálek, pan Drtina a pan Tuček. Prodejna je
vyklizená, jsou tam vyříznutá futra, sklad pro potřeby místních hasičů bude možné
přepažit příčkou, tak aby vznikla chodbička s přístupem na WC. Na jaře je možné
začít s pracemi, za předpokladu, že obec poskytne prostředky na opravu.
Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva
Obce Řečany nad Labem ze dne 26. 1. 2011
1) Navýšení výdajů na zateplení Základní školy Řečany nad Labem
Paní starostka představila dva zástupce z firmy RUDOLF KMOCH spol. s r.o. Pardubice. Předmětem jednání bylo schválení víceprací ve smyslu zabránění možných
nedostatků, které by mohly být v budoucnu příčinou znehodnocení investice. Dodatečné práce do této doby nebyly řešeny, v dopise zaslaném firmou Rudolf Kmoch
k rukám paní starostky dne 11.12.2010 jsou chybějící úpravy podrobně popsány.
Jedná se o popis prací, které neřeší předložený projekt a které jsou podle mínění firmy RUDOLF KMOCH nezbytné provést jako součást zateplení, aby byla zajištěna
funkčnost a zejména životnost zateplovacího systému.
Paní starostka upozornila přítomné, že na cenu prací se nevztahuje dotace. Částku
bude hradit obec z vlastních prostředků a její předpokládaná výše činní cca 700 tis.
Kč bez DPH.
Pan B. z firmy Rudolf Kmoch spol. s r.o. odpověděl na dotaz občanů, co konkrétně
obsahuje bod „kompletní odizolování objektu“. Jedná se o odkopání zeminy po
obvodu zdiva a následné instalace nopové fólie, která umožňuje přístup vzduchu ke
zdivu a zajišťuje tak jeho postupné prosychání. Z 80% klesne vlhkost v objektu a
zabrání se dalšímu nasáknutí spodní vody.
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Pan Tuček se ptal, do jaké hloubky se bude zemina odkopávat?
Pan B. z firmy Rudolf Kmoch, spol. s r.o. odpověděl, že do hloubky 80 cm. Současně doporučil úpravy navržené touto firmou. Představil stavební společnost jako spolehlivý subjekt, který splňuje přísné podmínky pro registraci v programu Operační
program životní prostředí a v programu Zelená úsporám vedeného Ministerstvem
životního prostředí. Stavební společnost používá systémové prvky zajišťující kvalitu
a profesionalitu provedených prací.
Pan T. se ptal na tepelnou úsporu.
Pan Tuček upozornil, že ke každému schválenému projektu musí být vypracovaný
energetický audit.
Paní starostka dodala, že z dokumentů obdržených dotační kanceláří je úspora vyčíslena na 1 348 tis. po dobu 5-ti let.
Pan U. se ptal na problém místností pod úrovní povrchu (šatna, kotelna).
Pan B. odpověděl, že v projektu se s tím počítá. Ovšem uznává možnost vzniklých
komplikací v průběhu realizace.
Pan B. pozval za stavební společnost Rudolf Kmoch spol. s r.o. všechny přítomné na
stavbu. Dne 1.2.2011 je plánováno předání staveniště za účasti stavebního dozoru a
projektanta. Při nepřízni počasí bude tento termín upraven.
2) Návrh na uzavření dodavatelské smlouvy na odběr plynu se společností ČEZ
Prodej s.r.o.
Paní starostka navrhuje na základě vypracované cenové kalkulace týkající se dodávek
plynu přejít od VČP ke společnosti ČEZ. Předpokládaná úspora je vyčíslena na 26
tis. Kč za rok. Paní starostka podotýká, že vzhledem k tomuto rozhodnutí se musí
též hledět na poskytovaný technický servis a odbornost dodavatelské firmy.
Pan Tuček upřesnil, že vývoj cen by mohl být i obrácený. Výpovědní lhůta však není
tak dlouhá, aby se na zdražení nedalo včas reagovat odstoupením od smlouvy. Je
nutné cenový trend sledovat tak aby dodavatelské podmínky byly pro obec výhodné.
Současně paní starostka informovala o krádeži, která byla zjištěna dne 15.1.2011.
Bylo odcizeno 400 litrů transformačního oleje z trafostanice umístěné u ČOV. Trafostanice je v majetku obce a bohužel se na ni nevztahovala pojistná smlouva. Pojistná smlouva byla na základě tohoto činu upravena. Škoda vzniklá dne 15.1.2011
bude muset být hrazena ještě z prostředků obce. Při této příležitosti bylo nutné
6
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spolupracovat s techniky společnosti ČEZ a veškerá spolupráce je paní starostkou a
panem místostarostou hodnocena výborně, zejména vstřícnost a jednání.
3) Návrh na možnost uzavření smlouvy o zpracování dotace na nákup komunální techniky
Paní starostka informovala zastupitele o možnosti získání dotace na nákup komunálního stroje. Operační program životní prostředí nabízí v době od 1.11.2010 do
29.7.2011 možnost získání dotace v oblasti podpory 2.1. Zlepšení kvality ovzduší.
Podpora se vztahuje na nákup komunální techniky (kropícího a zametacího stroje).
Jedná se o nevratnou dotaci, která činí až 90 % ze způsobilých výdajů. Zároveň
informovala o předběžném oslovení dvou firem na stroje Egholm a Multicar aby
zjistila výši možných výdajů obce.
Paní starostka předložila návrh firmy Ing. Tomáše Rupricha na uzavření smlouvy o
zpracování žádosti o dotaci a následných službách. Služby poskytnuté touto firmou
jsou uznatelným nákladem do výše 5 % z přímého nákladu a dotovaná v % přiznané
dotace.
Základní cena služeb a platební podmínky jsou následující:
1. splátka ve výši 5 000 Kč + DPH za zajištění podkladů k žádosti
2. splátka ve výši 8 000 Kč + DPH za zpracování a podání žádosti
3. splátka ve výši 75 000 Kč + DPH za organizaci zadávacího řízení
(v případě, že řídící orgán rozhodne o poskytnutí dotace)
4. splátka ve výši 35 000 Kč + DPH za vypracování zadávací dokumentace
(po podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory)
Paní starostka předpokládá předběžně propočítanou spoluúčast obce na cca 210 000
Kč. Tato suma je pouze odhadní a bude upřesněna a předložena zastupitelstvu obce
ke schválení až po provedeném výběrovém řízení, z kterého bude patrný výherce
soutěže a výherní cena. V případě, že by řídící orgán rozhodl o nižší sazbě dotace,
bude tato změna dále projednávána na OZ, které rozhodne o konečném řešení.
Pan místostarosta upozornil, že koncem června 2011 končí dotace na pracovníky
obecního úřadu, a proto bude jistě účelné tuto techniku pořídit. Vzhledem k jednoduché obsluze, rychlosti a variabilitě.
4) Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2011
Paní starostka informovala zastupitele o obdržení žádosti o zvážení dotování platu
učitele na ZŠ. Do 1. třídy ZŠ v září 2011 nastoupí 31 žáků, proto ředitel základní
školy navrhuje rozdělení žáků do dvou tříd a současně žádá obec o dotování platu
jedné učitelky. Předběžné náklady na školní rok jednoho učitele jsou zhruba 360
000 Kč. V roce 2011 by byly náklady 120 000 Kč, v roce 2012 na zbývající měsíce
školního roku 240 000 Kč. Paní starostka navrhla vyhovět úpravou rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. současně schválilo návrh na rozdělení 1. třídy v září
2011 na dvě třídy.
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5) Záměr prodeje části pozemku p.č. 662/6 na KÚ Řečany n.L.
Paní starostka informovala o přijaté žádosti společenství vlastníků jednotek, které se
dělí na tři části. Hlasovaní proběhlo odděleně.
Ve věci č. I. Prodej pozemku 662/6 o výměře 771 m2
Paní starostka navrhla vyvěsit na úřední desku záměr obce o prodeji části pozemku
p.č. 662/6 po dobu od 28.1.2011 do 13.2.2011 a nechat tak zákonný prostor pro
připomínky občanů.
Pan Tuček upozornil, že tento záměr byl v minulosti již projednáván. Je již připravený i geometrický plán, ze kterého lze nyní vycházet a jeho přepracování do jakékoli jiné podoby rozsahu vyznačení nově vzniklé hranice oddělovaných pozemků
by vyvolalo další prodloužení termínů a finanční zatížení v podobě úhrady nového
geometrického plánu pro oddělení části pozemku.
Pan Zemánek žádal o zabezpečení průchodu k bytovce č. 333, průchod vede po
tomto pozemku.
Paní starostka uvedla, že jedinou možností smluvně sjednanou, by bylo zřízení věcného břemene průchodu na nově vzniklém pozemku p.č. 662/6. Upozornila ale,
že již existuje geometrický plán, který by řešil přístup k tzv. 15-ti bytovce z ulice
Obránců Míru. Tento geometrický plán je předložen na Katastrálním úřadě v Pardubicích ke schválení.
Jedním z řešení uvedené situace by mohla být možnost uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemku p.č. 662/6 s odkladným účinkem, a to do doby vyřešení záměru
vyhotovení komunikace za 15-ti bytovkou. Tento stav bude řešen na dalším zasedání
zastupitelstva až po sejmutí záměru obce z úřední desky.
Vzhledem k tomu, že pozemek nemá jiné využití, bude při ocenění postupováno
podle vypracovaného znaleckého posudku, který svým účelem nahrazuje cenovou
mapu. Obec se v budoucí době bude tímto znaleckým posudkem řídit při stanovení
cen pozemků, aby zabránila přeceňování nebo naopak podceňování individuálních
pozemků. Administrativní cena pozemku 662/6 činní 52 Kč/m2.
Další částí žádosti je prodej pozemku č. 661, který je využívaný jako zahrádky. Paní
starostka nedoporučila záměr obce o prodeji tohoto pozemku vyvěsit vzhledem k
jeho pozdějšímu možnému využití pro bytovou výstavbu.
Ve věci č. II. Zapsání do plánu obce veřejné osvětlení ul. Lesnická směrem od školy
Pan Tuček upozornil na existující geometrický plán pro narovnání vlastnických hranic pozemků a navrhuje nejprve narovnat vlastnické vztahy ke komunikaci a až poté
zvážit zadání zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení.
Ve věci č. III. Žádost o prořezání stromů.
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Předseda komise životního prostředí informoval o schůzce s žadateli konané dne
25.1.2011 na místě, kde se stromy nachází. Dne 27.1.2011 předloží paní starostce
zápis, jehož součástí bude souhlasné stanovisko s prořezem stromů.
6) Žádost o poskytnutí příspěvku na mládežnický halový turnaj
Paní starostka informovala o přijetí žádosti o poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč
na mládežnický halový turnaj ve fotbale. Výše příspěvků na letošní rok bude řešena
na základě informací, které zpracovává a do konce ledna předloží Ing. Kalousek. Na
kulturu a spolkovou činnost je v letošním roce vyčleněno v rozpočtu 100 tis. Kč. Podrobným vyčleněním finančních prostředků na jednotlivé činnosti se bude zabývat
obecní zastupitelstvo v nadcházejících měsících.
Paní starostka navrhla příspěvek 5 tis. Kč schválit a následně od poskytnutého ročního příspěvku odečíst.
7) Stanovení ceníku placených služeb a poplatků Obecní knihovny pro rok 2011
Paní starostka informovala o cenách uvedených v ceníku předloženém paní Ing.
Jolinskou. Ceny se proti roku 2010 nezměnily.
8) Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
Pan Tuček informoval přítomné o důvodu předložení těchto zásad a navrhl schválení zásad při možnosti předchozího seznámení se každého zastupitele s těmito pravidly. Zároveň doporučil vyvěšení těchto zásad na webových stránkách obce.
9) Diskuze
Paní starostka představila nabídku na letecké snímkování obce zpracované na CDROM, snímky mohou být použity pro potřeby obce (zpravodaj, webové stránky,
náhledy, pohlednice, apod.) Fotografie jsou zpracované ve vysokém rozlišení. Cena
nabídky činní 5 tis. Kč bez DPH. Pan Tuček by rád zjistil, zda firma zajistí i zapracování katastrální mapy pro širší využití. Předsedající informaci zjistí.
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Paní starostka informovala o změně pracovní doby pobočky Česká pošta v Řečanech nad Labem. Vzhledem k provozu poboček pošty i v ostatních obcích je úprava běžná. Změna se týká pouze úterý, kdy bude pobočka v odpoledních hodinách
uzavřena.
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00
8.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00
8.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00

Česká pošta bude o konečné změně občany informovat.
Paní starostka odpověděla na dotaz vznesený na OZ konaném v Labětíně dne
27.12.2010. Cena za nerealizované a nedokončené plánované investice zaplacené z
obecního rozpočtu v období 8 let zpět činní 2.366.396 Kč
Konkrétní projektová dokumentace v tis Kč:
rekonstrukce ulic
404 tis.
garáž pro minibus
15 tis.
školní jídelna
450 tis.
komunikace Za Borkem 250 tis.
tělocvična
476 tis.
oranžové hřiště
193 tis.
kanalizace v ulici Do Kouta 5 tis.
zateplení ZŠ
571 tis.
Paní starostka odpověděla na další dotaz vznesený na minulé schůzi. Čekárna Českých drah není a nebude otevřena na první a poslední vlak zastavující na zastávce z
důvodů poškozování majetku a výtržnictví. Paní starostka důvod zjišťovala na Krajském centru osobní dopravy a jejich pracovníkem byla ujištěna, že vestibul, kde se
občané mohou před nepřízní počasí schovat, je otevřený přes celou noc.
Pan T. se ptal na dřevěné stojany umístěné v obci, zda se vypracují informace, které
by zde mohly být uveřejněné. Paní starostka uvítá všechny návrhy občanů a výběrem
a zpracováním pověřuje předsedu kulturní komise.
Pan T. upozornil na nevhodné umístění kontejnerů na odpad před nákupním střediskem Jitřenka. Střepy v trávě a nevzhledné narušení travnaté plochy. Pan Tuček
zjistí podmínky pro udělení výjimky z ochranného pásma, kontejnery by mohly být
přesunuty k parkovišti přímo k transformátoru. Paní starostka dodala, že je jí známo, že do kontejnerů u hlavní silnice vyváží odpad i občané jiných obcí. Zamezení
vývozu jinými občany je složité, přestěhování kontejnerů na méně frekventované
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místo by mohlo být jistou výhodou. Dále paní starostka informovala, že zažádala o
poskytnutí kontejneru (červený) na nebezpečné a elektronické zařízení. Pan Zemánek upozornil, že na základní škole funguje projekt na bezpečnou likvidaci odpadu
a toto zařízení je možno umístit i tam.
Pan T. se ptal, zda bylo v minulosti rozhodnuto o vlastním znaku obce. Paní starostka odpověděla, že minulé zastupitelstvo tuto záležitost schvalovalo. Bohužel již
nedošlo k odeslání žádosti o schválení na příslušné ministerstvo. Na obci prý ale
žádné návrhy k nalezení nejsou. Paní starostka ujistila přítomné, že zjistí alespoň
podle došlé faktury, kdo návrh zpracovával a pokusí se o navázání kontaktu.
Pan T. se ptal, zda stávající názvy ulic jsou vhodné (1. Máje, Budovatelů, Obránců
míru apod.). Pan Tuček a pan Zemánek namítli, že změny by měly jistý finanční
dopad na obyvatele příslušných ulic (změny adres v osobních dokladech, hlášení
změn u různých institucí apod.) a proto by měly být stávající názvy ulic zachovány.
Pouze názvy nových ulic budou pojmenovány nezávisle na ideologii.
Pan T. se ptal, zda dochází k čištění kanálů, konkrétně uličních vpustí. Pan Švejk
odpověděl, že proběhlo jednání s panem K. z firmy TSP stavební společnost. V nejbližší době dojde ke zhodnocení stávajícího stavu a bude nutné udělat plán údržby.
Upozornil na vhodnou prevenci. Paní starostka doplnila, že stroj zamýšlený na úklid
obce by mněl náležitě dopomoci k údržbě čistoty chodníků a komunikací a tím i ke
snížení zanášení kalových košů v uličních vpustech.
Pan H. se ptal na situaci parkování vozidel na silnici. Ulice, kde parkuje před domem,
není tak široká, aby zbyly celé 3 metry. Popelářský vůz ale nikdy neměl problém
projet k ostatním domům. Otázkou je, zda by situaci vyřešilo záchytné parkoviště.
Předsedající upozornila přítomné, že situace se musí vyřešit již ze dvou vážných důvodů, které si musí všichni občané uvědomit. V první řadě musí být zajištěn přístup
ke všem domům při možném požáru nebo jiné kritické situaci. Záchranné složky
potřebují k rychlému zásahu příslušné podmínky. Další nepříjemná situace by mohla vzniknout při úklidu sněhu z komunikace. Při ztíženém průjezdu po zasněžené
silnici by mohla technika zajišťující úklid poškodit zaparkovaná vozidla. Pan H.
navrhl, zda by se to mohlo řešit dopravními značkami, jako jednosměrný provoz,
zákaz stání, apod. Paní starostka uvedla, že je to záležitost diskuze. Připomněla situaci, kdy volal pracovník firmy SOP zajišťující svoz komunálního odpadu, že nedojde
k vyvezení popelnic v úseku ulic, kam se popelářské auto nedostane. Pan Kalousek
dodal, že se obec nechce uchylovat ke krajnímu řešení, kdy je k problematickým situacím volána hlídka policie. Podle zákona je ale prý možné nechat po opakovaných
výzvách takové vozidlo odtáhnout.
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Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva
Obce Řečany nad Labem ze dne 23. 2. 2011
1) Změna limitu pro evidenci ostatního drobného majetku
Paní starostka navrhuje změnu rozmezí limitu pro evidenci ostatního drobného
hmotného majetku podrozvahového účtu č. 902 na 1500 Kč až 3000 Kč. (dosavadní limit 300 Kč – 3000 Kč)
2) Přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Řečany n. L. za rok 2010
Paní starostka seznámila přítomné se žádostí ředitele ZŠ a MŠ Řečany n. L. o přerozdělení kladného hospodářského výsledku školy za kalendářní rok 2010 takto: fond
odměn 58 000,- Kč, rezervní fond 15 347,52 Kč.
3) Zrušení platnosti vyhlášky č. 1/2002 o stanovení příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů MŠ a vyhlášky č. 2/2002 - příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů družiny
Paní starostka navrhuje zrušit vyhlášku č. 1/2002 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ. Důvodem je skutečnost, že tato vyhláška
již není v souladu s platnou legislativou. Dle školského zákona stanovuje výši tzv.
úplaty v MŠ její ředitel. Stejná pravidla platí i pro vyhlášku č. 2/2002 – příspěvek na
částečnou úhradu neinvestičních výdajů družiny.
4) Prodej části pozemku p. č. 662/6 o výměře 771 m2 v katastr.
území Řečany n. L.
Paní starostka uvedla, že zastupitelstvo na předchozí schůzi schválilo vyvěšení záměru o prodeji pozemku p. č. 662/6 (pozemek okolo bytovky čp. 282 v ulici Lesnická).
Dále informovala, že pozemek slouží jako průchozí pro obyvatele bytovky čp. 333.
Pan Tuček navrhl odložit prodej tohoto pozemku až po realizaci nové průchozí cesty,
na kterou je od ledna 2011 zpracován geometrický plán. Dále uvedl, že řešení prodeje se stanovením věcného břemene by realizaci zbytečně oddálilo.
5) Prodej části pozemku p. č. 662/12 o výměře 518 m2 v katastr.
území Řečany n. L.
Paní starostka uvedla, že byl vyvěšen záměr o prodeji pozemku p.č. 662/12 o výměře
518 m2 v KÚ Řečany nad Labem oddělený geometrickým plánem pro rozdělení pozemku z p.č. 662/4 a případný prodej by měl být realizován za cenu dle znaleckého
posudku, jehož výše činí 81,- Kč/m2. Nikdo jiný než majitelé pozemku p.č. 662/2
nevznesl požadavek na koupi tohoto pozemku.
Pan Tuček navrhuje provést prodej tohoto pozemku, nebo jej směnit s pozemkem
p.č. 662/11 oddělený geometrickým plánem pro rozdělení pozemku z p.č. 662/2
(GP 414-21/2010).

12

ZASTUPITELSTVO

6) Prodej pozemku p. č. 663/10 o výměře 64 m2 v katastr. území Řečany n. L.
Paní starostka informovala přítomné, že byl vyvěšen záměr o prodeji pozemku p.č.
663/10 o výměře 64 m2 v KÚ Řečany nad Labem oddělený geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku z p.č. 663/8 za 81,- Kč/m2, který je již v současné době
užíván majiteli sousedního pozemku p.č. 663/3, jež jsou jediným zájemcem o tento
pozemek.
7) Žádost o odkoupení či pronájem části pozemku p. č. 23/1 a 23/3
Paní starostka informovala zastupitele o skutečnosti, že paní J. V. a panem P. V.
byla podána žádost o koupi či pronájem pozemku p. č. 23/1 (v katastru vedeno
jako ostatní plocha) a pozemku p. č. 23/3 (vodní plocha Bednářka) za účelem jeho
zvelebení a užívání.
Pan Tuček upřesnil, že se jedná o pozemek za kostelem, k němuž je přístup travnatou plochou. Ze strany obce není pozemek využíván. Navrhuje pozemky žadatelům
pronajmout za cenu dle zásad schválených zastupitelstvem. Obec má v úmyslu v
budoucnu měnit územní plán.
8) Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 53/1
Paní starostka uvedla, že se jedná o pozemek p.č. 53/1 v KÚ Řečany nad Labem
v levé části sběrného dvora. Velikost části pozemku, který by mohl být prodán je
cca 9 x 24 m. Pozemek p.č. 53/1 sousedí s pozemkem p.č. 53/2. Majitelé pozemku
p.č. 53/2 projevili zájem o koupi části pozemku 53/1. Dále paní starostka uvedla,
že by se jednalo v podstatě o směnu pozemků, neboť obec by odkoupila od těchto
majitelů část jejich pozemku 53/2 směrem k Pastoušce a levou špici pozemku. S
oddělením pozemků již počítá geometrický plán č. 337-270/2006. Doposud ale
nedošlo k zapsání těchto vztahů.
9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
Paní starostka uvedla, že důvodem nutnosti změny OZV je zrušení zákona
č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon ruší a v plném rozsahu nahrazuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Paní
starostka seznámila zastupitele a hosty se zněním nové vyhlášky. U poplatku za psy
upozornila na nutnost zvýšení poplatku, které je zapříčiněno vysokými náklady na
odchyt toulavých psů a jejich umístění do útulku a na pořízení prostředků na úklid
psích exkrementů (např. již provedená instalace košů na úklid psích exkrementů).
Vybrané poplatky za psy bohužel nepokrývají a ani po navýšení poplatku nebudou
pokrývat náklady s tím spojené.
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10) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Paní starostka seznámila přítomné se zněním návrhu OZV. Dále uvedla k poplatku
500,- Kč na osobu za rok, že skutečné náklady na 1 osobu a rok činí 774,- Kč. Splatnost poplatku je do 31. 3.
11) Diskuze
Paní Ž. vznesla dotaz, zda zastupitelstvo neuvažuje o umístění kontejnerů na kartonový papír v obci. Paní starostka zdůraznila nákladnost, kterou by toto rozhodnutí
přineslo. Pan Zemánek uvedl, že sběrné suroviny kartonový papír v minulém roce
přijímaly a je možno jich v případě potřeby využít. Škola při organizování sběru
odpadového papíru není schopna sběr kartonů zabezpečit.
Paní F. upozornila na využívání kontejnerů na plasty občany jiných obcí. Dotázala
se, zda by neměly být kontejnery umístěny v místech mimo hlavní komunikaci. Pan
Švejk vyjádřil přesvědčení, že takovéto řešení nemusí pomoci. Řešením přeplněných
kontejnerů může být i uvědomělé chování uživatelů – např. důsledné sešlapávání
PET lahví.
Paní starostka podala informace týkající se tlakové kanalizace v Labětíně. Byla vyhotovena statistika, z níž vyplývá, že nejčastější závadou je výměna statoru a spojovací
tyčky, dále pak výměna čerpadla a stykače. Zároveň hostům a zastupitelům sdělila
obecné zásady používání tlakové kanalizace doporučené firmou PRESSCAN systém, a.s.. Obecné zásady poskytla hostům i v tištěné podobě k volnému odběru.
Dále celou problematiku konzultovala s panem P., který provádí opravy tlakové
kanalizace. Ze všech uskutečněných jednání vyplynulo, že je třeba dbát doporučení
výrobce kanalizace a provádět pravidelné omývání zařízení uvnitř čerpací šachty při
úrovni minimální hladiny proudem vody jedenkrát za 3 měsíce, v případě nutnosti
i častěji. Ze strany obce bude za součinnosti firmy TSP proveden plán čištění všech
připojených jímek. V důsledku vyčištění by mělo dojít ke snížení nákladů na opravy
až o 60%.
Pan I. se ohradil proti tomu, že by za poruchy zařízení mohli jejich uživatelé. Pan
Švejk toto tvrzení zpochybnil a uvedl, že je pravděpodobné, zhruba polovina občanů
s tlakovou kanalizací problémy nemá. Paní starostka vyjádřila názor, že o nápravu se
musí pokusit obě strany – uživatelé i obec jako majitel těchto zařízení. Pan B. vyjádřil názor, že rozdíly v opotřebení zařízení tlakové kanalizace mohou být také dané
počtem uživatelů v jednotlivých domech.
Pan B. se zeptal na časový horizont zamýšleného čištění a oprav. Paní starostka odpověděla, že do 14 dní by fa TSP měla předložit plánovaný harmonogram prací, do
2 měsíců by se mělo s čištěním začít, práce by měly být dokončeny v tomto kalendářním roce.
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Pan B. vznesl dotaz, zda se počítá v Labětíně s úpravou a údržbou zeleně na obecních
pozemcích. Pan Zemánek odpověděl, že se domluví komise životního prostředí s
panem Horálkem, předsedou komise pro činnost v Labětíně, sejdou se na místním
šetření a podají návrh k řešení paní starostce tak, aby se ještě do konce března úpravy stihly provést. Paní B. k tomu uvedla, že by se měly upravit dřeviny vysázené u
rybníka v Labětíně. Pan Zemánek slíbil, že kromě javorů a lip u silnice se komise
zaměří i na lokalitu u rybníka.
Paní Ž. vyjádřila názor, že by se za užívání tělocvičny školy měl platit nájem. Navrhuje zpoplatnit užívání tělocvičny pro dospělé, pro děti ponechat užívání zdarma.
Upozornila i na zpoplatněné (komerční) využití tělocvičny (tance zumba). Utržené
peníze by mohly být použity na opravy zařízení tělocvičny. Pan Zemánek odpověděl,
že původní idea bezplatného užívání tělocvičny je z vůle předchozích zastupitelstev
jistým pojetím dotování činností spolkových a obecně sportovních aktivit v obci.
Souhlasí s tím, že by se zastupitelstvo změnou mělo zabývat. Paní starostka vyjádřila
obavu, že nelze počítat s použitím případně vybraného vstupného na opravu tělocvičny. Částka musí být propočítána na základě skutečných nákladů. Výše vstupného by ale dle odhadu sotva pokryla skutečné náklady. Dále upozornila, že pokud
bude veřejnost platit pronájem, mohlo by v budoucnu dojít ke snížení možnosti
využití dotace, která je vždy při účasti na nákladech veřejností nižší. Pan Tuček se
vyjádřil v tom smyslu, že by se měla provést analýza současného stavu užití tělocvičny ze strany různých složek a provést návrh řešení.
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Revitalizace rybníků
Od ledna letošního roku dochází k pokračování v revitalizaci rybníků. V lednu
a únoru proběhlo odbahnění rybníku Pastouška, který se nachází u starého fotbalového hřiště.
V březnu došlo k přesunu techniky na odbahnění posledního rybníku – Houšovce. V těchto místech nám počasím vytvořená ledová krusta nejprve nepříznivě
ovlivňovala odčerpání vody. Led se nám ale podařilo odstranit a mohlo začít odbahnění. Po dokončení odbahnění rybníku Houšovec bude revitalizace ukončena. Děkujeme proto všem občanům, zejména rybářům, kteří se podílejí na akci odbahnění
rybníků za jejich spolupráci.
Zateplení ZŠ
V březnu nám také začali práce na výměně oken v ZŠ. Dále se bude pokračovat
zateplením celé budovy. Práce budou probíhat po zbytek školního roku 2010/2011
a měli by být ukončeny o letošních prázdninách. Děti tak půjdou 1. září do „nově
oděné školy“ . Doufáme, že se jim nový školní kabátek bude líbit a budou se snažit,
aby co nejdéle vydržel v neporušeném stavu.
Opravy vodovodního řadu
Od ledna probíhají v našich obcích postupné opravy vodovodního řadu. Jelikož
se jedná o nárazovou činnost majitele vodovodu – VAKu, budou obyvatelé našich
obcí průběžně o těchto pracích informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu.
Čištění kanalizace
V průběhu tohoto roku bude docházet k čištění kanalizace v obci. Kanalizace
byla dlouhodobě neudržovaná. Z tohoto důvodu proběhla revize kanalizace a došlo
ke stanovení úseků, které je třeba vyčistit. V současné době je uskutečňováno poptávkové řízení po dodavateli těchto služeb.
Zároveň dojde v měsíci dubnu a květnu k revizi všech jímek tlakové kanalizace
v Labětíně. Po té se stanoví plán údržby. O údržbě budou jednotliví občané Labětína
informováni.
Matoušková Michaela, starostka obce
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V současné době probíhá rekonstrukce ZŠ, proto prosíme občany o zvýšenou
opatrnost při pohybu v tomto objektu.
Prosíme občany, aby plastové odpady ukládali jen do kontejnerů a ne okolo nich.
Kontejnery se vyvážejí 1x týdně a proto odpad, který není možno odložit do již zaplněných kontejnerů, ukládejte prosím na další sběrná místa, která jsou – u „Jitřenky“,
u „Koblihů“, prodejny „ovoce a zelenina“ a v Labětíně u pohostinství. Zejména
kontejnery u Koblihů a prodejny ovoce zelenina jsou stále přeplněné, proto je nutno
PET lahve stlačovat.
Upozorňujeme na přísný zákaz vyvážení odpadu do sběrného dvora mimo dny určené pro veřejnost. Mimořádné ukládání odpadu je pouze po předchozí domluvě
na obecním úřadě. Během března až dubna proběhne otevření sběrného dvora, o
kterém budou obyvatelé informováni hlášením místního rozhlasu.
Upozorňujeme občany, že na skládku u Houšovce je povoleno vyvážet pouze ořezané větve. Není dovoleno vyvážet jakýkoliv jiný odpad.
Upozorňujeme občany, že v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu, se vybírá poplatek
ze psů a za odpady. Oba poplatky jsou jednorázové a splatné k 31. březnu. Po ukončení splatnosti bude účtováno penále z prodlení.
- Poplatek ze psů činí 100,- Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč.
- Poplatek za odpady na rok 2011 činí 500,-Kč/osoba. Skutečné náklady obce činí
784 Kč/osoba.
Celé znění nových obecně závazných vyhlášek včetně plateb i bezhotovostních najdete na webových stránkách obce.
Zároveň oznamuje, že po zaplacení poplatku za odpady obdržíte samolepku na popelnici, na které bude vyznačeno č.p. Od 1.dubna nebudou vyváženy popelnice,
které budou bez samolepky.
Poplatek ze psů:
1. Bezhotovostně na účet č. 1205435379/0800, variabilní symbol 1341xxxxxx
(první x: 1=Řečany nebo 2=Labětín; následující 3x pro č.p. domu a zbylé 2x pro č.
bytu – bez lomítek, např.:
- v Řečanech č.p. 333/15 bude tvar VS 1341133315, pro č.p. 92/1 bude tvar VS
1341109201
- v Labětíně čp. 9 bude tvar VS 1341200900
2. Složenkou na účet č. 1205435379/0800, variabilní symbol 1341xxxxxx (jako u
způsobu platby č. 2)
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Poplatek za odpady:
1. Bezhotovostně na účet č. 1205435379/0800, variabilní symbol 1337xxxxxx
(první x: 1=Řečany nebo 2=Labětín; následující 3x pro č.p. domu a zbylé 2x pro č.
bytu – bez lomítek, např.:
- v Řečanech č.p. 333/15 bude tvar VS 1337133315, pro č.p. 92/1 bude tvar VS
1337109201
- v Labětíně čp. 9 bude tvar VS 1337200900
2. Složenkou na účet č. 1205435379/0800, variabilní symbol 1337xxxxxx (jako u
způsobu platby č. 2)
Naše obec má od loňského roku nové webové stránky www.recanynadlabem.cz. Ty
již většina občanů využívá, ale novinkou je služba zasílání novinek emailem, diskusní fórum a ztracení a nalezení psi.
• K zasílání novinek emailem se můžete přihlásit v pravém dolním rohu titulní
stránky zadáním Vašeho emailu. Pokud jste zadali emailovou adresu správně, přijde
Vám na ni potvrzovací email, který potvrdíte.
• Na žádost občanů bylo zřízeno diskusní fórum, které najdete na levé straně titulní stránky. Po zadání kontaktních údajů se můžete zapojit do diskusního fóra .
• Ztratil se Vám pes nebo naopak máte doma cizího psa a hledáte jeho pána? Pro
Vás je zde odkaz ztracení a nalezení psi. Jsou zde trvalé odkazy na odchycené
psy v Přelouči a okolí a zároveň je možno zde umístit Váš požadavek při hledání
ztraceného nebo nalezeného psa. Rovněž tuto informaci zde uvidí i pejskaři, kteří svého miláčka intenzivně hledají. Vaše sdělení nám můžete zaslat emailem na:
obec@recanynadlabem.cz
Firma Galileo, která pro nás webové stránky zpracovala, připravuje do budoucna k
již zavedenému zasílání novinek emailem (horké novinky = důležitá sdělení obce)
i možnost odebírat novinky z různých odkazů jako např. úřední deska, kam za kulturou či sportem, hlášení místního rozhlasu apod. Kde si samostatně u jednotlivých
odkazů zvolíte, které chcete odebírat.
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Realizace úspor energie v objektu ZŠ Řečany nad Labem

Od započetí využívání objektu základní školy uběhlo téměř 50 let, přičemž větší investici tento objekt po dobu svého provozu nezaznamenal. Investiční prostředky
vložené do této budovy byly použity spíše k nutným udržovacím pracím, tak aby
objekt od září do června, každý rok, sloužil nejen školákům trvale žijícím v naší obci,
ale i občanům obcí sousedících. Po celou tuto dlouhou dobu nebylo nutné přerušit
jeho provoz a za to určitě zaslouží velký obdiv a zároveň dík všem, kteří se na této
pro obec významné stavbě podíleli.
Přesto provoz této budovy z pohledu nutných finančních prostředků zabezpečujících základní komfort žáků a vyučujících rok od roku vzrůstal v přímé úměře
ke stále rostoucím cenám energií, a to zejména z pohledu růstu cen zemního plynu,
kdy za poslední desetiletí vzrostla cena téměř na čtyřnásobek původní ceny v roce
2001. I z tohoto pohledu bylo předchozím zastupitelstvem využito možnosti čerpání dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR. K dosažení úspory energií při celoročním provozu
tohoto zařízení bude dosaženo zateplením obvodových stěn, výměnou výplní a zateplením střešní konstrukce.

Veškeré svislé konstrukce budovy budou zatepleny kontaktním zateplovacím
systémem s izolantem z EPS tl.120 mm. Soklová část svislých obvodových konstrukcí bude zateplena Perimetrem min.tl. 60 mm.
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V rámci střešního pláště nedojde ke stavebním úpravám a zásahům do střešní konstrukce. Dojde pouze k zateplení stávajícího pláště střechy a to tepelnou izolací pěnovým nebo extrudovaným polystyrénem v ploše tl. 200 mm.
Použitá tepelná izolace bude splňovat platné tepelně technické požadavky dané
příslušnou normou ČSN 730540.
Jako výplně okenních a dveřních otvorů budou použita plastová okna a dveře
výrobce SULKO s izolačním zasklením v bílé barvě.
Součástí celé realizace je i výměna klempířských prvků na tomto objektu.
Nynější zastupitelstvo vstoupilo do tohoto nastartovaného projektu v době,
kdy se již připravovaly stavební práce a čas neúprosně tlačil na zahájení činnosti,
která prioritně vedla k výměně oken a dveří v době jarních prázdnin tak, aby byl co
nejméně omezen provoz školského zařízení a po prázdninách nastoupili žáci do již
částečně pozměněné podoby školy.
Při znovuposouzení stavu objektu byly shledány některé potřebné úkony, které
ve vazbě na tuto realizaci nevyhnutelně obec zadá k provedení. Zejména se jedná o
sanaci obnažené výztuže na přístřešku vstupu do budovy, vodotěsné a tepelné odizolování podsklepených částí kotelny a šaten. Z důvodu osazení nových klempířských
prvků je nutné zrevidovat a v případě nutnosti opravit zaústění okapových svodů do
kanalizace.
Na tyto uvedené vícepráce nelze využít dotaci, a proto budou hrazeny plně z
prostředků obce.
Věříme, že veškeré práce budou provedeny včas, řádně a v plné záruce. Výsledek
této realizace můžou naši občané posoudit již v průběhu měsíce dubna letošního
roku. Pro aktivní účast a dohled nad prováděnými pracemi ze strany obce byla zřízena kontrolní komise ve složení Josef Tuček, Petr Bechný, Miloš Švejk a Petr Urválek.
Josef Tuček, předseda stavební komise
Aktualizace územního plánu v katastru obce Řečany nad Labem
a Labětín

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) chystá Obec Řečany nad Labem v letošním roce aktualizaci územního plánu (ÚP). Žádáme naše spoluobčany, aby v průběhu schvalování koncepce
ÚP aktivně vznášeli podněty a návrhy na zapracování změn.
Josef Tuček, předseda stavební komise
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Připojení vlastníků pozemků v lokalitě „Za Borkem“ na ektrickou
energii

Obec Řečany nad Labem v roce 2007 složila finanční příspěvek jako investor
stavby povinný podíl na realizaci kabelových rozvodů pro připojení jednotlivých
pozemků určených k zastavění v souladu s platným regulačním plánem. Tento podíl
bude na žádost stavebníků převeden na žadatele o připojení na el. energii složením
adekvátní části tohoto podílu na obci. Zde mu oproti platbě bude vystavena potvrzená žádost o převod podílu vyžadovaná provozovatelem distribuční soustavy
ČEZ Distribuce, a.s. k osazení měřícího zařízení a uzavření smlouvy o připojení k
distribuční soustavě.
Josef Tuček, předseda stavební komise
Sokolské Šibřinky 2011
Tělocvičná jednota Sokol Řečany nad Labem pořádala dne 26. února tradiční
Šibřinky.
V letošním roce se podařilo zajistit velký sál v hostinci U Kurků v Labětíně. Pořadatele překvapil velký počet karnevalových masek, kterých bylo asi kolem šedesáti.
Nemaskovaných účastníků bylo o poznání méně. K tanci i poslechu hrál pan Miroslav Nedbal a s velkou chutí zpíval pan Josef Fialka.
Byly hodnoceny nejlepší masky. Porota měla tentokrát nelehkou práci, protože
určit nejlepší masku z tak velkého počtu bylo opravdu těžké. Nakonec zvítězila skupina baletek a baletního mistra, na druhém místě byl Fantomas, třetí byla skupina z
pohádky Mrazík, čtvrtí skončili Tyrolák s těhotnou manželkou.
Šibřinky se opět vydařily, všichni se dobře bavili a nejvytrvalejší se domů rozcházeli v ranních hodinách.
Pořadatelé děkují všem,
kteří přispěli sponzorskými
dary do tomboly. Zároveň
děkují personálu hostince za
obsluhu a ochotný přístup
při pořádání Šibřinek 2011.
Velké uznání patří pořádajícím členům TJ, tj. rodinám
Jolinských, Čapkových, Kalouskových, paní Krajícové,
Nývltové, p. Karvánkovi a p.
Vančurovi.
TJ Sokol Řečany nad Labem
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SK Řečany n/L zvítězily v Sumo Cupu

Vítězem pátého ročníku Sumo Cupu se překvapivě stali fotbalisté SK Řečany nad
Labem 1920, přestože v normální hrací době vyhráli jen v jednom z pěti zápasů.
V sobotu 8. 1. 2011 se v Přelouči, ve sportovní hale konal pátý ročník SUMO
CUPU v sálové kopané za účasti SK Řečany. V našich barvách na tomto turnaji
nastoupili tito hráči:
Martin Hrubeš, Jaroslav Křivka, Lukáš Hostinský, František Pelant, Jakub Moravec,
Josef Pelant, Michael Moravec, Filip Bank a kapitán týmu Martin Bahník.
Ve skupině A na sebe narazila mužstva Přelouče, Řečan, Chvaletic a Selmic, ve skupině B hrály Přelovice, Kolesa, Bítovany a Rosice n. L. Turnaj začínal zápasy ve
skupinách. Skupinu A vyhrálo beze ztráty bodu pořadatelské mužstvo Přelouče a
z druhého místa postoupily zásluhou vítězství v posledním utkání ve skupině nad
Chvaleticemi Řečany. Druhou skupinu vyhrály Bítovany a z druhého místa je doprovodily Rosice. Obhájce prvenství Kolesa ve skupině nezískaly ani bod a skončily
v ní poslední.
Skupina A
Skupina B
Přelouč – Chvaletice 2 : 0
Kolesa – Přelovice
0:2
Řečany – Selmice
0:0
Rosice – Bítovany 1 : 1
Přelouč – Řečany
4:2
Kolesa – Rosice
1:2
Chvaletice – Selmice 2 : 1
Přelovice – Bítovany 0 : 1
Přelouč – Selmice
2:0
Bítovany – Kolesa
2:0
Chvaletice – Řečany 0 : 1
Rosice – Přelovice
2:1
Pořadí skupiny A
Pořadí skupiny B
1. Přelouč
8:2
9b.
1. Bítovany
4:1
7b.
2. Řečany n.L. 3 : 4
4b.
2. Rosice n.L. 5 : 3
7b.
3. Chvaletice
2:4
3b.
3. Přelovice
3:3
3b.
4. Selmice
1:4
1b.
4. Kolesa
1:6
0b.
V prvním semifinále po bezbrankové remíze porazily Řečany Bítovany až na penalty,
v druhém semifinále mužstvo Přelouče přes převahu podlehlo 1:3 Rosicím.
V zápase o třetí místo mělo domácí mužstvo Přelouče opět po většinu hrací doby
převahu i dostatek šancí ke vstřelení gólu, jediný gól však vstřelily minutu před koncem Bítovany a obsadily 3. místo.
Ve finále měli z počátku utkání hraného na 20 minut převahu hráči Rosic. Tato
převaha vedla ke vstřelení vedoucího gólu, po kterém se však Rosice uspokojily s
vedením a začaly s bráněním náskoku. Řečany po inkasované brance ožily a začaly
se tlačit před rosickou branku, kde si vytvořily několik slibných gólových příležitostí. Pět minut před koncem “Pepa“ Pelant vstřelil svou třetí branku na turnaji a stav
skóre srovnal. Po vyrovnávající brance se již hráči Rosice nedokázali vrátit do hry a
v posledních vteřinách museli hasit další gólovou příležitost Řečan, na stavu se však
již nic nezměnilo. Na penalty už byly Řečany lepší a poprvé v historii Sumo Cupu
vystoupaly až na vrchol.
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Čtvrtý A – Třetí B
Čtvrtý B – Třetí A
Druhý A – První B
Druhý B – První A
O 7.místo
O 5.místo
O 3.místo
Finále

Selmice – Přelovice
Kolesa – Chvaletice
Řečany – Bítovany
Rosice - Přelouč
Selmice – Kolesa
Přelovice – Chvaletice
Bítovany – Přelouč
Řečany – Rosice

1:3
0:0
0:0
3:1
1:5
2:1
1:0
1:1

na penalty
na penalty

8:9
3:2

na penalty

3:1

Konečné pořadí
1. SK Řečany n.L
2. Sokol Rosice n.L
3. Bítovany
4. FK Přelouč
5. Přelovice
6. Baník Chvaletice
7. Panter Kolesa
8. Sokol Selmice
Poděkování za velice úspěšnou reprezentaci patří všem hráčům, kteří se podíleli na
úspěchu našeho klubu.
Jaroslav Křivka, předseda SK
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Činnost SK Řečany n. L v zimní přestávce

Vážení členové a příznivci SK Řečany n/L 1920, přinášíme Vám informace o dění v
našem klubu v zimní přestávce
Dne 19.3.2011 proběhla na sále v restauraci U Koblihů valná hromada SK, na které
byly schváleny změny ve stanovách SK a byli zvoleni členové výkonného výboru.
Do výkonného výboru kandidovali stávající členové výboru a tito kandidáti dostali
plnou důvěru.
Došlo k dohodě mezi SK a paní starostkou Michaelou Matouškovou o výpomoci s
úklidem posypových materiálů na pozemních komunikacích obce po zimním období formou brigády, obdobně jako v loňském roce.
Zvolení členové výkonného výboru
předseda (VV):
p. Jaroslav Křivka
místopředseda (VV):
p. Jiří Čapek
hospodář, sekretář:
p. Aleš Petrů
členové (VV):
p. Petr Křivka ml.
p. Pavel Dostálek
Podrobnější informace z valné hromady a delších akcí SK jsou vyvěšeny ve vývěskách.
Děkuji všem členům a příznivcům za podporu našemu klubu a přeji mnoho
krásných fotbalových zážitků v jarní části sezony 2010/2011.
Jaroslav Křivka, předseda SK
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Sbor dobrovolných hasičů Řečany nad Labem si Vás dovoluje již dnes
touto cestou pozvat na oslavy 120. výročí založení SDH, které se
budou konat 18. června 2011 na starém fotbalovém hřišti v Řečanech
nad Labem. Bližší informace budeme průběžně přidávat na webové
stránky www.recanynadlabem.cz/spolky-sdruzeni/hasici-recany/

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem přijme od
školního roku 2011/2012 vychovatelku školní družiny. Prioritně
bude jednáno s uchazeči s úplnou kvalifikací, případně s jiným
pedagogickým vzděláním. Zájemci mohou kontaktovat vedení školy
na telefonním čísle 466 933 843 nebo 731 570 086.

XII. ročník školního plesu

Dne 26. 2. se konal v hostinci U Koblihů XII. ročník školního plesu. Již tradičně hrála skupina Taxis. Celým večerem nás opět provázel Vladimír Meduna, náš
ostřílený moderátor jak školních plesů, tak i dětských karnevalů.
S přípravou plesu nám i letos pomohli žáci základní školy – děti z 9. třídy vyrobily hezké papírové květiny, které vyzdobily všechny stoly, děti z 6., 7. a 8. třídy
vyrobily losy do tomboly a děvčata ze 7., 8. a 9. třídy pod vedením Mgr. Doubravové přispěla svým tanečním vystoupením.
Také na plese vystoupily dva taneční páry z Taneční agentury LIFE Pardubice.
Předvedli nám jak standardní, tak i latinskoamerické tance, které doprovázel velký
potlesk.
Ještě jednou touto cestou děkujeme všem sponzorům za jejich dary do naší bohaté tomboly. Každý, kdo neměl šťastnou ruku při výběru losů, si mohl pro zasmání
přečíst vtip v podobě perliček ze žákovských knížek.
Věříme, že s pomocí všech výše uvedených se nám pro vás podařilo uskutečnit
hezký zážitek ze školního plesu a těšíme se na příští ročník.
Rádi vám oznamujeme, že výtěžek z plesu je 19 800 Kč. Tato částka, na kterou
jste i vy přispěli třeba jen zakoupením vstupenky na ples, bude použita pro žáky
základní a mateřské školy na ozdravné pobyty, plavání, návštěvu kina a na malou
sladkost pro všechny děti na konci školního roku.
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PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří těmto sponzorům:
Jesko CZ s.r.o Pardubice
M. Řehák TOMI Aviatik Řečany n. L.
Obecní úřad Řečany n. L.
Zámečnictví P. Beneš Kladruby n. L.
Národní hřebčín Kladruby n. L.
Enbra s.r.o
Mod.nehtů A. Skřivánková Chvaletice
Stavmex s.r.o
P.Kollár Řečany n.L.
Stavební keramika Řečany n. L.
M.a P. Matouškovi Řečany n. L.
Restaurace Jitřenka Řečany n. L.
M. Nývltová Řečany n. L.
Skleníky P.Vondrák Řečany n. L.
Učitelský sbor ZŠ Řečany n. L.
Rozvoz uzenin P. Dostálek Labětín
Jezdecký spolek Kolesa
ACHP Řečany n. L.
Staveb. práce M. Vosáhlo Újezd u Přel.
Ovoce zelenina J. Pecka Řečany n. L.
Autolakovna Řečany n. L.
Hostinec U Koblihů J. Pecka Řečany n. L.
Manželé Doubravovi Kladruby n. L.
L. Rumlová Řečany n. L.
Zahradnictví J. Beran Labětín
Lesoškolky Řečany n. L.
Tiskárna L. Sobotka Řečany n. L.
Kadeřnictví I. Obešlová Řečany n. L.
CA L. Vaňková Řečany n. L.
Stavebniny Přelouč
I. Nováková Řečany n. L.
Pedikúra E. Vondráčková Řečany n. L.
Krejčovs. sal. I.Blažková Řečany n. L.
Truhlářství Z. Nedbal Labětín
R. Sosnová Labětín
CK Annasta A. Šandová Labětín
Rehabilitace H. Rudolfová Labětín
O. Vaníček Řečany n. L.
V. Sůrová Kolesa

A. Kolmanová Řečany n. L.
Goldfein Pardubice
I. Kalousek Řečany n. L.
Advokátní kancel. s.r.o Jelínek
Masáže J. Vávrová Řečany n. L.
Kadeřnic. M.Krejčíková Řečany n. L.
Penzion Kolesa
Elektrovasury s.r.o Kolesa
Prod. prac. pom. T. Sůra Kolesa
Lékárna U Romedia Řečany n. L.
Truhlářství M. Kolář Řečany n. L.
Pošta Řečany n. L.
Vinotéka U Kotýnku Přelouč
Promont Servis
Zedn. a obkl. p. R. Jezdinský Trnávka
Hostinec U Kurků V. Kracík Labětín
Zednické práce P. Urválek Labětín
M. a P. Veselí Řečany n. L.
Eribos Řečany n. L.
Řeznictví Vančurovi Labětín
Mgr. L. Uchytilová Přelouč
M+M drogerie a obuv Řečany n. L.
Hastex & Haspr s.r.o
Sluníčko M. Petrů Řečany n. L.
A. Navrátilová Řečany n. L.
Keramika ZŠ
Zednic. pr. P. Petráň Řečany n. L.
V. Barták Řečany n.L.
M. Jeřábková Řečany n. L.
Péče o nehty V. Rozínková Labětín
Ovoce zelenina M. Vitera Řečany n. L.
Potraviny D. Tomíšková Řečany n. L.
Čerpací stanice Kolesa
Eletro AB Přelouč
Alma Řečany n. L.
M. Vondráková Řečany n. L.
ČEZ Chvaletice

Výbor Společnosti přátel základní školy ve složení :
Markéta Vondráková, Věra Sůrová, Renata Sosnová, Lenka Rumlová,
Martina Nývltová, Ilona Nováková, Michaela Matoušková, Petr Veselý
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

To to letí, to to letí. Už tu máme zápis nových žáčků do mateřské školy! Všichni
starší kamarádi ze školky i paní učitelky se na ně už moc těší. Vyrobili jim pěkné
dárky, připravili Den otevřených dveří. V tomto dni si mohly nové děti v doprovodu
rodičů prohlédnout třídy, podívat se, kde se co „kutí“, kde se zpívá, tančí nebo maluje. Samozřejmě si zde děti mohly pohrát s hračkami, zatímco maminky hovořily s
učitelkami. Zápis probíhal pouze ve dnech 15. – 17. března, Den otevřených dveří
se konal 16. března.
Všechny děti mateřské školy z oddělení Hvězdiček i Sluníček se navzájem dobře
znají, navštěvují se ve třídách při společných akcích, výletech a pobytu na zahradě.
Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se všichni cítíme dobře. Nově příchozí děti
mají možnost adaptace společně s rodiči, respektujeme individuální potřeby dítěte
a reagujeme na ně. Osobní svoboda a volnost dětí má své meze, které vyplývají z
našich pravidel. Ta společně s dětmi na začátku roku vytváříme – „srdíčková pravidla, ručičková pravidla“. Někdy to vyžaduje i dost úsilí děti přesvědčit o dodržování
těchto pravidel.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který má název „Rok v
mateřské škole“ a obsahuje témata dětem blízká, odpovídající jejich věku. Těmito tématy děti provázejí pohádkové postavičky a zvířátka, prožívají různé příhody,
ve kterých děti seznamují s přírodou a jejími zákonitostmi, s každoročně se opakujícími ději, s důležitostí vzájemné pomoci a s kamarádstvím. Tato témata jsme
doplnili činnostmi, ve kterých rozvíjíme duševní procesy dětí a formujeme jejich
vlastnosti. Děti poslouchají příběhy a pohádky, samy hovoří, řeší drobné rébusy,
hrají jednoduché didaktické hry, malují a tvoří z rozličných materiálů, hrají pohybové hry a doprovodem písničky či básničky. Děti se rády pochlubí svými dovednostmi při různých příležitostech. Např. při besídkách, při návštěvách v ZŠ atd
.
Chtěli bychom, aby naše snažení vystihovalo slova známého spisovatele Roberta
Fulghuma:
„Všechno, co v životě opravdu potřebuji znát,
jsem se naučil v mateřské škole:
O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej
po sobě. Neber nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si
umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně
– trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a
hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor
na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě“.
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Naplánované a splněné akce pro děti v letošním školním roce:
PODZIM:
divadelní představení v MŠ – Babička školnice
výlet do lesa
výstava skřítků podzimníčků ve spolupráci s rodiči
muzikál v ZŠ – Písničky z pohádek
zájezd autobusem do VČD Pardubice
začátek kurzu plavání v KH
fotograf v MŠ – vánoční tématika
ZIMA
divadelní představení v MŠ – Dva sněhuláci
pečení perníčků
Mikulášská nadílka
vánoční besídka s rodiči, ochutnávka cukroví (výrobky dětí)
donáška nasbíraných kaštanů a žaludů zvěři ke krmelci
karneval pro děti, rej masek v MŠ
divadelní představení – zájezd autobusem do VČD – Mrazík
divadlo v MŠ – Popelka
ukončení plaveckého kurzu, předání „mokrého vysvědčení“ a fotografií
JARO – chystáme:návštěva divadla v MŠ – Šípková Růženka
vynášení Morény a vítání jara
den otevřených dveří a zápis nových dětí
pečení velikonočního beránka s dětmi
návštěva knihovny, beseda s knihovnicí
návštěva strážníka městské policie
Přelouč, beseda
návštěva hasičů v MŠ, prohlídka
hasičského auta
den otevřených dveří v ZŠ
jarní tvoření s rodiči
čarodějnické dopoledne
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Naší poslední akcí byl karneval. Jako každý rok, tak i
letos přišla do školky spousta
krásných postaviček a všechny děti byly kouzelné a měly
krásné masky, s kterými si
maminky daly určitě velkou
práci. My učitelky jsme si
zase daly záležet, aby se dětem na karnevalu líbilo a byly
spokojené, mohly si zatančit,
dostaly nějakou sladkou odměnu a zasoutěžily si.
Jarní opravy a úpravy prostředí mateřské školy

Zařízení a vybavení je stále třeba vylepšovat. Největší bolestí jsou stará a netěsnící okna, kterými nám v zimě utíká teplo a v letním období propouští do tříd horký
vzduch. Také střechou při velkém dešti zatéká. Snad se dočkáme.
Pochvalujeme si

Máme opravené schodiště do 1. patra! Je moc pěkné, s novými dlaždičkami,
opatřené bezpečnostními protiskluznými pásky. To se to půjde po jarních prázdninách „Hvězdičkám“ dobře do třídy!
Také zahrada se začala po zimě upravovat. Byly vykáceny některé stromy, které
už byly staré a nebezpečné, při větru mohlo dojít k ohrožení. Ještě nás čeká hrabání
zahrady. Vždy se najde několik rodičů, kteří nám přijdou ochotně pomoci. Naše
zahrádka s jarními kytičkami zatím ještě spí, děti už ale objevily první sněženky a
krokusy a chodí je denně pozorovat. O zahrádku se pečlivě stará p. školnice a starší
děti se k ní rády připojují a pomáhají s pletím.
Další dobrou investicí je zakoupení nových lehátek do jednoho oddělení. Lehátka jsou využívána k odpolednímu odpočinku dětí, jsou hygienická, lehká, dobře
skladovatelná. Ze sponzorského daru z tiskárny p. Sobotky jsme pořídili dětem na
zahradu koloběžky.
V plánu je výměna starého a nefunkčního nábytku ve třídách - polic a skříněk
Děti mají mít nábytek nízký, aby dosáhly na hračky a mohly je samy uklízet. Tak se
těšíme!
Za všechny děti a pracovnice MŠ
Jana Rosenbergrová, vedoucí učitelka MŠ
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Tříkráloví koledníci

Každoročně v prvních lednových dnech probíhá celostátně organizovaná
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. Již tradičně proběhla také
spolupráce se Základní školou v Řečanech nad Labem. Tři skupiny koledníků z řad
žáků školy se s kasičkami vydaly 4. 1. se zpěvem po Řečanech, aby vykoledovaly
příspěvek na pomoc potřebným. Shodou okolností to bylo přesně ve chvíli, kdy kulminovalo částečné zatmění Slunce. Mrazivé počasí je netrápilo s takovou intenzitou
jako v loňském roce, takže se všichni vrátili s úsměvem a s pocitem dobře zvládnuté
prospěšné práce. Účastníky z 8. a 9. třídy byli: Jindřich Rosůlek, Anežka Galíková,
Sára Vaňurová, Eliška Třasáková, Jakub Strašík, Filip Strašík, Viktorie Sadolská, Lukáš Kalousek, Klára Fryčová. Všem jmenovaným děkujeme a počítáme s tím, že se v
příštím roce opět úspěšně naši žáci do této chvályhodné akce zapojí.
T. Zemánek, ředitel školy
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Zápis do 1. třídy - 17. 1. 2011
Na jedno lednové pondělní odpoledne se nejvíce těšili naši budoucí prvňáčkové. Do školy přišli v doprovodu své rodiny, plni radostného očekávání z „velké“
školy. Ve dvou třídách ZŠ totiž probíhal zápis do 1. třídy. Paní učitelky
nachystaly papíry, pastelky i obrázky
a první úkoly a vzájemné seznamování
mohlo začít. Děti se tu také potkaly s
opravdovým vodníkem, lesní žínkou,
princeznou, šaškem nebo tanečnicí.
Nikdo se jich ale nebál. Vždyť to byli
jejich budoucí starší kamarádi v kostýmech pohádkových bytostí. Nakonec
si předškoláci za úspěšné splnění všech
úkolů odnesli domů kromě pěkných
zážitků také malé dárečky, které vyrobily děti I. stupně a ŠD. 1. září jim tedy začne
jedna životně důležitá etapa, ale ten první krůček už mají všichni zdárně za sebou.
Marcela Banková, učitelka ZŠ
Jak to vidí nevidomí (Ekologický program ve 4. třídě)
1. února 2011 navštívili naši školu pracovníci Ekocentra PALETA z Pardubic
a ve třídách 1. stupně probíhaly výukové programy ekologické výchovy. Naše třída
si vybrala program s názvem Jak to vidí nevidomí. Cílem programu bylo umožnit
žákům poznat svět nevidomých spoluobčanů. V řadě aktivit se žáci seznámili s aktuálními problémy nevidomých, pokusili se vnímat okolní svět těchto postižených občanů. Děti si vyzkoušely
slepecké brýle i řadu běžných činností
se zavázanýma očima – složení trička,
uvázání uzle, podpis, otevření zámku
i nalévání vody. Zjistily, že s pomocí
spolužáka, který viděl a navigoval je,
lze ledacos zvládat i poslepu. Žáci se
dozvěděli o pomůckách pro nevidomé a pomocí scénky nacvičili některé
možnosti pomoci nevidomým. Zajímavé bylo i čtení Braillovým písmem.
Akce se všem líbila a byla jistě dalším přínosným prvkem v průběhu výuky.
Jana Vohralíková, učitelka ZŠ

33

ZŚ ŘEČANY NAD LABEM

Projekt Volba povolání
7. 2. 2011 navštívili žáci deváté třídy v rámci projektu Volba povolání Úřad
práce v Pardubicích. Zde si je převzala pracovnice úřadu. Žáci se představili, stručně
pohovořili o svých zájmech, o učení a své představě co bude dál, až ukončí povinnou školní docházku.
Následovala možnost prohlédnout si složku školy, popř. učiliště, kde by chtěli
studovat. Bylo jim zdůrazněno, na co by se měli zaměřit při výběru školy či učiliště - vedle svého zájmu by měli zvážit např., kde se škola nachází, způsob dojíždění,
možnost ubytování, stravování apod.
Na závěr zhlédli video o možnostech uplatnění různých oborů v praxi.
Žáci se shodli, že i tato akce byla pro ně přínosem při jejich rozhodování kam
podat přihlášku.
Eva Husáková, učitelka ZŠ
Předtančení na Šibřinkách
Děvčata z tanečně-pohybového kroužku měla v sobotu 12. února předtančení
na plese v Labětíně. Protože „ŠIBŘINKY“ jsou vždy spojeny s množstvím krásných
masek, panovala v sále veselá nálada a příjemná atmosféra. Z děvčat tak rychle opadla tréma a vystoupení mohlo začít.
Letos jsme nacvičili dva tanečky. První skupinka (Zuzka Málková, Kristýnka
Běhounková, Kristýnka Čermáková, Terka Jezdinská, Natálka Švadlenková) tančila
na známou píseň „Waka Waka“ a rozpohybovala mnohé diváky. Druhá skupina
(Gabča Jolinská, Eliška Vernerová, Maruška Rychecká, Verunka Cinková, Dorotka
Živná) předvedla svoji cha-chu s názvem „Perhaps, Perhaps“, která byla jejich premiérou.
Malým tanečnicím se předtančení opravdu povedlo a odměnou jim byl velký
potlesk. Doufám, že stejně spokojené bylo i publikum, se kterým bychom se rády
viděli zase příští rok.
Veronika Danielová, učitelka ZŠ
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Něco o pěvecké soutěži Řečanský slavík

Letos proběhl již devátý ročník pěvecké soutěže našich žáků, a to jak prvního, tak i
druhého stupně. Stejně jako v loňském roce se na soutěž přijela podívat finalistka
televizní soutěže Superstar Leona Šenková. Nejenom se podívat, ale také byla členkou poroty a zazpívala 4 písně ze svého repertoáru.
Na celé organizaci se podíleli členové dramatického kroužku, vedení školy a
paní učitelky z prvního stupně. A práce to nebylo málo. Na prvním stupni bylo
velmi těžké vybrat ty nejlepší, soutěžit by chtěli téměř všichni. Na druhém stupni
byl naopak problém přesvědčit žáky, aby své pěvecké umění předvedli.
Nakonec všechno dobře dopadlo, technika vypadla jenom občas, soutěžící zazpívali, Leona předvedla některé ze svých písní, ceny byly rozdány a celé předprázdninové dopoledne ukončili všichni žáci 9. třídy sborovým zpěvem.
A kdo vyhrál?
Z 20 soutěžících z 1. stupně si ceny odnesli:
K. Čermáková a D. Banková – skupina
T. Kolmanová - sólo
Z 11 soutěžících starší kategorie se umístili:
D. Josková, J. Barešová, K. Veselá – skupina
A. Jeřábková - sólo
Sonja Borovičková, učitelka ZŠ
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Školní družina

V lednu proběhla ve školní družině VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. Zvolili jsme
téma: SLUNCE V ROČNÍCH OBDOBÍCH.
Nejprve jsme si s dětmi povídali o ročních obdobích, jejich symbolech a charakteristických znacích. Poté si děti vybraly své oblíbené roční období, ve kterém
bude sluníčko svítit. Tuší nakreslily obrys sluníčka a do paprsků symboly období
(např. zima – vločky, sněhulák, vánoční stromeček, dárky…) Potom sluníčko vybarvily a vystřihly.
Vybrat ta nejzdařilejší sluníčka bylo opravdu těžké. Dětem se výkresy velmi
zdařily.
Nakonec zvítězili:
Kategorie 1. tř. 1. místo T. Pazderka
2. místo A.Vaňková
3. místo S. Brandová
Kategorie 2. tř. 1. místo K. Sejčková
2. místo D. Kasalová
3. místo D. Banková
Kategorie 3. a 4. tř.
1. místo K. Chmelařová
2. místo D. Ostříž
3. místo N. Hnídková
Všechny děti získaly sladkost za snahu a účast v soutěži, vítězové obdrželi diplomy a výtvarné potřeby.
V únoru se uskutečnil KARNEVAL. Družina, vyzdobená girlandami a obrázky
klaunů, se zaplnila rozmanitými maskami. Mohli jsme zde vidět princeznu, čarodějnici, tanečnici, myšku, kočičku, kovboje, šaška aj. Soutěžilo se v řadě soutěží a
tančilo se. Bylo vyhodnoceno 10 nejkrásnějších masek. V závěru karnevalu si každý
účastník vylosoval překvapení.
Jiřina Andrlová, vedoucí učitelka ŠD
Sběr starého papíru
Dne 7. dubna 2011 proběhne na ZŠ v Řečanech n.L. sběr starého papíru. Sběrový
papír můžete odevzdávat od 8.00 do 17.00 hod. v areálu školy.
Vybírat se budou pevně svázané balíčky:
- novin a časopisů
- směsi novin, časopisů, kancelářského papíru, kartonu
Výtěžek ze sběrů bude věnován do fondu SPZŠ, z kterého bude přispíváno na školy
v přírodě a jiné školní akce.
Jiřina Andrlová, vedoucí učitelka ŠD
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ZAČÁTKY ŠVITORKY
Na přání některých starších občanů obce zavzpomínáme na vznik „Švitorky“
Jména začínajících: Valášek Jaromír, Keprta František, Roudenský Josef, Štrupl Jan, Ing. Tjunikov
Dimitrij, Jandera František, Eisner Václav, Brouček Miroslav, Beran Zdeněk, Blecha Jaroslav, Štěpánek
Václav, Hajn Miloslav, Skokan, Chlupsa Ladislav

Vytvořit v Řečanech partu dobrovolníků, kteří budou vyluzovat tóny, dobrovolně se scházet, dojíždět na zkoušky,
aby to mělo smysl, nebylo jednoduché. Každý hrál podle svého v domnění, že už to lépe nejde. Docházelo
k výměně názorů. Bylo nutno vybrat
nejzkušenějšího muzikanta, který
měl přehled jak sladit skupinu nadšenců, ale nezkušených budoucích
hudebníků. Jednoznačnou schopnost
měl Jaromír a to jak organizační, tak
muzikantskou. Od této chvíle zajišťoval jednotlivé akce muzikantů - zkoušky, přehrávky k získání osvědčení veřejného
vystupování. Velkými pomocníky a rádci byli ředitel LŠU v Přelouči Standa Polanský a kapelník František Rulík, předseda poroty. Během několika měsíců se počty
začínajících zmenšily a k přehrávkám
nastoupilo pouze pět muzikantů,
kteří po celou dobu svého působení
zažívali spoustu radostí a také překvapení.
Po určité době, pouze na zkoušku, byla kapela požádána zkusit veřejně vystoupit. Byla to odvaha - Sokolové pořádali maškarní průvod,
potřebují k maskám do průvodu
nějakou kutálku, večer budou hrát
„Kosinovci“. Porada kapely a bylo
dohodnuto „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Přestože do průvodu bylo daleko, nastalo urputné zkoušení. Začátek zkoušky
brzy a ukončení v pozdních večerních hodinách. Na sucho nelze zkoušet a tak tedy
doping byl nutný. Kde zkoušet - dále od veřejnosti, zpočátku se to nedalo poslouchat. Výběr skladeb - celých nebo jenom refrén a několikráte jej opakovat, prostě
starostí moc. Kapelník vše vyřešil s naprostým nadhledem - vestibul základní školy,
skladby lehké od známých autorů. Den „D“ se pomalu blížil. Zbylo jenom několik
dní do průvodu. Přípravy nabíraly maximální vypětí a relativní klid se střídal s nervozitou.
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Na výpomoc byli pozváni i někteří, kteří na zkoušky nechodili. Celkem asi osm
muzikantů šlo zajišťovat maškarní průvod v ulicích Řečan a Labětína.
Nastaly úvahy v jakém duchu se ponese maškarní průvod. Několik dní před
vlastním průvodem rozhodli organizátoři nechť se každý ustrojí jak chce, za jakou
masku půjde - jeho věc. Porada v kapele - švitořící šumaři. Jednoznačně bylo rozhodnuto. Kdo jiný v té době mohl provést maskování účastníků než člověk, který
měl kufřík s velkým množstvím patlátek, známý divadelní ochotník Kamil. Uměl
dokonale provádět líčení členů ochotnického souboru. Bezvadně prováděl i realistické znázornění – velké uši, dlouhý hrbatý nos nebo vysunutou bradu. Oblečení
si zvolil každý sám podle možnosti. Nástroje naleštěné, jenom velký buben měl
chraplavý zvuk. Byl povolený a to ještě od doby, kdy kapela doprovázela Řečanské
fotbalisty do NDR v rámci družebních styků. Při zpáteční cestě před rozloučením
se nakupovalo. Bylo jasné, že se všechno nedalo do celního a devizového prohlášení
napsat. Schovávaly se věci po různých místech v autobuse.
Značnou radou vždy přispěl řidič Petr. Kam dát kozačky, které nebyly skladné.
Na nohu to nešlo-byly nové. Jediné místo poměrně málo nápadné, byl velký buben
„Vašek“. Odšroubovat osm šroubů k uvolnění rámu, oddělat membránu a nákup
byl pečlivě složen, vše dáno do původního stavu. Nebezpečí hrozilo v tom, kdyby
celníci chtěli na hranicích zahrát. Nevím jak by se vysvětlovala váha bubnu a jeho
zvuk.
Petr s autobusem projel přes hranice bez problému, byl zkušený řidič a výborný
parťák. Majitelky kozaček si doma věci rozebraly, ale buben bohužel zůstal povolený, protože byl používán jenom mimořádně. Dotažení membrány, naladění a už se
mohlo pokračovat. Kapela mohla odstartovat prvními tóny maškarní průvod, svoje
veřejné vystoupení-svoji premiéru.
Organizátor průvodu dal povel „Tak jedem“. Vše se dalo do pohybu. Pokyn kapelníka a skladba Šly panenky silnicí zahájilo veselí na silnici. Průvod se pohyboval
velmi pomalu. Podle přání následovaly skladby-Co jste hasiči, co jste dělali, Spějme
dál za sokolským praporem, píseň o Cestáři, Kominíčkovi atd.. Kapelník nezapomněl ani na Řečanský kostelíček, na Černého cikána a další skladby.
Zastávka skoro u každého stavení, píseň na přání, konzumace a ochutnávky
pro muzikanty. Kdo pouze přihlížel, byl vtažen biřici do jedoucí“ šatlavy“, kde zaplatil konzumaci. Výběrčí dobrovolných příspěvků, Mirek s kasičkou na hrudi, se
snažil společně s mohutným medvědem Josefem o doplňování kapacity v šatlavě.
Dobré počasí a nálada korunovala úspěch celé akce.
Čtyři až pět hodin trval průvod. Únava padla na všechny. Houslistovi Mirkovi
se podařilo vylézt na kamení (byla to skalka v Lesních školkách), aby přednesl sólo
na své ¾ housle. Byl malý, chtěl být viděn. Vylézt se podařilo, ale tón z houslí nevyšel.
Mirek se po kamení smekl a upadl na něco, čemu se dříve říkalo housle.Trochu překližky, čtyři struny a něco dalšího zůstalo na skalce. Vědomí, že byl prvním
houslistou (chodil vždy vpředu, aby nepřišel o přípitek a chuťovku), jej provázelo
poměrně dlouho. Byl moc prima, nikoho nezarmoutil.
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Konečně Jaroslav a Štěpánka zatočili čelo průvodu do dvora hospody u „Koblihů“. Postupně přicházely masky, občané a muzikanti. Ze sálu se ozvala rána. Velké
množství peří po ráně se vyvalilo z hlavně pušky. Medvěd kles, kapela zahrála smuteční píseň, přítomní zatleskali a děkovali pořadatelům, že se postarali v Řečanech
o pěkné odpoledne.
Medvěd Josef si sundal medvědí hlavu (chudák v tom ustrojení chodil celé odpoledne) natáhl ruce, aby se občerstvil. Dostal co měl rád. Muzikanti zahráli ještě
několik písniček a tak se rozloučili s přítomnými, aby se mohli připravit na večerní
taneční zábavu. Pro Švitorku to byl první krok k veřejnému vystupování pod hlavičkou OB MNV v Řečanech n/L.
Autor vzpomínek : Štrupl Jan
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