ÚVODNÍK

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem nově zvolených zastupitelů obce a jménem svým
poděkovala za vámi projevenou důvěru v říjnových komunálních volbách. Vašich
hlasů si velice vážíme a jsou pro nás velkým závazkem do budoucích let. Zároveň bychom rádi poděkovali bývalým zastupitelům a panu starostovi za dosavadní vedení
obce. Díky nové výstavbě v lokalitě Za Borkem se naše obce co do počtu obyvatel
rozrostly. Nově přistěhovaným občanům přejeme, aby se jim v naší obci dobře žilo
a byli mezi námi spokojeni.
Protože nám záleží na názorech našich spoluobčanů, můžete své návrhy, přání
i stížnosti vyjádřit na pravidelně se konajících zasedáních zastupitelstva, která se
budou střídavě konat v Řečanech nad Labem a v Labětíně.
Pro naše občany jsme také připravili nové webové stránky obce www.recanynadlabem.cz, kde se dozvíte o konání zastupitelstev a najdete zde i zápisy z nich.
Na těchto webových stránkách byste se měli pravidelně dozvídat i další informace o
dění v obci. Především bychom Vás chtěli seznamovat s kulturními akcemi, činnostmi spolků, aktualitami v obci, se závaznými vyhláškami, ale třeba také informovat o
předpovědi počasí.
Závěrem bych chtěla jako nově zvolená starostka obce popřát zastupitelům
hodně sil a odhodlání do budoucí práce a nám všem přeji, aby kroky, které v obci
podnikneme, byly správné a naše odhodlání trvalé. Práce nebude jednoduchá, ale
věřím, že společnými silami dokážeme naše obce zvelebit a posunout je o krok blíž
ke spokojenému žití v nich.
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 n. Labem dne 12. 7. 2010
1) Informace o komunálních volbách
OZ bylo seznámeno s podmínkami pro komunální volby do obecních zastupitelstev,
které se budou konat 15.a 16.10.2010, počty podpisů na peticích atd. OZ jednomyslně rozhodlo o tom, že budoucí OZ bude složeno z 9 zastupitelů.
2) Financování rekonstrukce sociálního zařízení základní školy
Financování rekonstrukce soc. zařízení ZŠ bude řešeno z hlediska účetnictví jednodušší cestou, a to změnou rozpočtu. Dotace na činnost ZŠ se snižuje o 350 tis., OZ
souhlasí, aby o tuto částku byl zvýšen rozpočet na rok 2011. Tato finanční transakce
bude jištěna uzavřením smlouvy mezi ZŠ a obcí. OZ jednomyslně s tímto postupem
souhlasí
3) Čerpání dotací
Paní Matoušková seznámila přítomné s tím, že lze čerpat fin. prostředky v rámci
„Zelená úsporám“ na zateplení veřejných budov. Případná dotace může činit až 90%
rozpočtovaných nákladů. Uvažovalo by se o zateplení budov v MŠ. Na tuto informaci reagoval pan starosta s tím, že o této možnosti získání prostředků se všeobecně
ví, ale termín pro podání žádosti je velice krátký, a to od 19.7. do 31.08.2010 a obec
nemá zpracovánu potřebnou technickou dokumentaci pro provádění prací a objekty
MŠ potřebují náročnější technickou rekonstrukci, nežli je pouhá výměna oken a
zateplení. Přesto se OZ rozhodlo podstoupit proces získání všech potřebných podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci Zelená úsporám. Administraci by se ujala
paní Matoušková a OZ souhlasí s tím, aby starosta obce podnikl kroky pro výběr
projektanta na zamýšlené práce, zpracování energetického auditu, a výběrové řízení
na organizaci výběrového řízení na zhotovitele díla. V případě získání fin. prostředků
se předpokládá realizace zamýšlených prací v roce 2011. Podle celkové odhadnuté
ceny se rozhodne zažádat o zateplení jen MŠ nebo i objektů kuchyně a bytu.
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Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva
Obce Řečany n. Labem dne 5. 8. 2010
1) Dotace na zateplení MŠ
Starosta obce informoval přítomné o podniknutých krocích za účelem získání dotace ze SFŽP na zateplení MŠ. Přítomné seznámil s návrhem mandátní smlouvy od
společnosti Energy Benefit Centre Brno (Ing. Zacharyáš), která nabízí tyto práce
spojené se získáním finančních prostředků. Zpracováním projektu pro podání dotace (zateplení plochy, položkový rozpočet, souhrnný rozpočet z těchto údajů energetický audit + energetický štítek). Technické posouzení a zpracování žádosti dle zadávacích podmínek fondu, podání co nejrychleji prostředí bene-fill. Cena 165,- tis. Kč
bez DPH. OZ souhlasí s uzavřením této mandátní smlouvy.
2) Záměr vybudovat komunikaci
K záměru vybudování komunikace mezi RD pí. Čapkové a bytovým domem čp.
278 informoval starosta přítomné o tom, že s majiteli byt. domu čp. 278 a majiteli
bytového domu čp. 333 byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které
se týkají koupě části pozemku p.č. 663/8. Přesná výměra prodávané části tohoto
pozemku majitelům bytového domu čp. 333 bude upřesněna zpracovaným oddělovacím geometrickým plánem. Pro směnu nebo záměr o prodeji části pozemku
č. 662/4 a koupí části pozemku 662/2 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
kupní s majiteli bytového domu čp. 278. Tímto byly splněny podmínky pro vložení
smlouvy o směně pozemků p.č. 339 a 340 v majetku obce za pozemek p.č. 663/8 v
majetku sourozenců Jonákových. OZ s tímto postupem souhlasí.
3) Dotace Pardubického kraje
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace 100 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení ZŠ.
4) Dotace na zateplení a výměnu oken ZŠ
Starosta obce informoval přítomné o tom, že byla obci poskytnuta dotace ve výši
4.262 tis. Kč na zateplení a výměna oken ZŠ rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí ČR.
5) Čištění kanalizace
Paní Matoušková se dotázala, zda je průběžně prováděno čištění kanalizace. Starosta
obce odpověděl,že kanalizace by měla být v pořádku, čistění se provádí pracovníky obce. Je objednána kontrola kanalizace kamerovým systémem u společnosti Vak
Pardubice.
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Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva
Obce Řečany n. Labem dne 14. 9. 2010
1) Požární řád
Obecní zastupitelstvo schválilo požární řád v obci.
2) Komise pro schválení zhotovitele zateplení ZŠ
Obecní zastupitelstvo schválilo složení komise pro výběrové řízení na zhotovitele
díla „Zateplení ZŠ“ ve složení Ing. Strebel, Milan Rudolf, Miloš Švejk, Aleš Petrů,
Josef Holub.
3) Schválení konečné ceny rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ
Pan starosta informoval zastupitele o tom, že cena prací souvisejících s rekonstrukcí
sociálního zařízení ZŠ v konečné výši činí 550 183,- Kč včetně DPH. Obecní zastupitelstvo s cenou za provedené práce souhlasí.
4) Odprodej stavebního vrátku
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo záměr prodeje movitého majetku (starého stavebního vrátku) tzv. obálkovou metodou. Základní cena činí 3.400,- Kč, obálky lze
odevzdávat do 30. 9. 2010. Komise na otevírání obálek odsouhlasena ve složení p.
Švejk, p. Husák, p. Pokorný.
5) Zájemce o koupi bývalého kravína
Pan starosta informoval přítomné o tom, že majitel bývalého kravína p. Vančura
sdělil pracovníkům OÚ, že má zájemce na koupi této budovy a je ochoten prodat
obci pozemek, na kterém je vybudována místní komunikace (točna).
6) Revitalizace rybníků
Pan starosta informoval o provádění prací v souvislosti s revitalizací rybníku (Přehrada). Fakturace za provedené práce by měla být provedena k 30. 9. 2010.
7) Žádosti hasičů z Labětína
Paní Šandová seznámila přítomné se žádostí hasičů z Labětína o přenechání jedné
vitríny k prezentaci. Hasiči mají dále zájem uspořádat mikulášskou nadílku a žádají
o možnost dotace od obce. Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyhověním oběma žádostem.
8) Dotace na sociální zařízení v ZŠ
Paní Matoušková se zeptala, zda bude obec žádat o dotaci od krajského úřadu na
rekonstrukci sociálního zařízení ve škole z programu obnov venkova, jde o 100 tisíc
Kč. Obecní zastupitelstvo vyjádřilo souhlas.
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Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva
Obce Řečany n. Labem dne 11. 10. 2010
1) Odbahňování rybníků
Starosta obce informoval přítomné o průběhu prováděných prací souvisejících s
odbahňováním rybníků v k. ú. Labětín a Řečany n. L. Tzv. rybník Přehrada je odbahněn a provádí se těžba a odvoz sedimentů z Labeckého rybníka. Poté bude následovat vyčištění Tišiny. Vhledem ke zdržení prováděných prací bylo požádáno o
prodloužení termínu těchto prací, a to do 31. 3. 2011. Termín prodloužení byl
ústně odsouhlasen pracovníky Krajského úřadu Pardubice.
2) Zateplení a výměna oken v ZŠ
Starosta obce informoval přítomné, v jaké fázi se nachází případná realizace zateplení a výměny oken v ZŠ. V současné době, tj. od 30. 9. 2010 běží termín pro
podávání přihlášek do výběrového řízení na zhotovitele díla. Pracovníci společnosti
IPI v.o.s. Žďár nad Sázavou neplnili podmínky uzavřené mandátní smlouvy, proto
byla s touto společností ukončena spolupráce a závazky vyplývající z této smlouvy
přešly na jednoho ze společníků této společnosti, a to Ing. Strebla – Jemnice, který
práce spojené s výměnou oken a zateplení ZŠ zajišťuje. Termín dokončení prací pro
zhotovitele díla, který vzejde z výběrového řízení, je stanoven k 31. 8. 2011.
3) Prodej vrátku
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo prodej staršího stavebního vrátku za 3.500,- Kč.
4) Termín ustavující schůze
Starosta obce informoval přítomné, že v souladu s volením zákonem se uskuteční
ustavující schůze nového obecního zastupitelstva v pátek 12. 11. 2010 v 17.00 hod.
5) Zvýšení kapacity mateřské školy
Mgr. Zemánek požádal obecní zastupitelstvo o souhlas se zvýšením kapacity MŠ na
56 žáků, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu zájemců z řad rodičů o umístění dítěte do MŠ. Technické a další podmínky MŠ pro výuku tohoto počtu žáků
objekt splňuje. Zastupitelé jednohlasně se zvýšením kapacity souhlasili.
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Ustavující zasedání Obecního zastupitelstva
Obce Řečany n. Labem dne 12. 11. 2010
1) Slib zastupitele
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
2) Zvolení starostky obce
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Josef Tuček navrhl zvolit do
funkce starostky Bc. Michaelu Matouškovou. Jiný návrh nebyl podán. Starostkou
obce byla zvolena paní M. Matoušková (8 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování).
3) Zvolení místostarosty obce
Předsedající (p. Matoušková) vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na
funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Josef
Tuček navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Miloše Švejka. jiný návrh podán
nebyl. Místostarostou obce byl zvolen pan M. Švejk (6 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování).
4) Zřízení výborů a volba jejich předsedů a členů
Zastupitelé zřídili finanční výbor, který bude mít 5 členů. Předsedkyní byla zvolena
paní Anna Šandová, členy J. Němec, Z. Horálek, P. Matoušek, P. Vondrák. Zastupitelé dále rozhodli, že kontrolní výbor bude mít 3 členy, a jeho předsedkyní byla
zvolena Ing. Iveta Urválková, členy pak I. Blažková a L. Žižka.
5) Volba komisí a jejich předsedů
Předsedající podala návrh na zřízení těchto komisí: komise stavební, komise pro
kulturu, sport a spolkovou činnost, komise životního prostředí, komise pro řízení
obce Labětín.
Předsedající navrhla na předsedy komisí tyto členy zastupitelstva: stavební komise
– pan Josef Tuček, komise pro kulturu, sport a spolkovou činnost – Ing. Ivan Kalousek, komise životního prostředí – Mgr. Tomáš Zemánek, komise pro řízení obce
Labětín – Bc. Zdeněk Horálek. Návrh byl schválen všemi hlasy.
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6) Odměny za výkon funkcí
Člen zastupitelstva Ivan Kalousek navrhl, aby neuvolnění zastupitelé nepobírali žádnou měsíční odměnu. Návrh nebyl schválen (7 hlasů proti).
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s §
72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 360
Kč + příplatek podle počtu obyvatel na 180 Kč za měsíc, a to ode dne přijetí tohoto
usnesení. Předsedající navrhla též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty
obce ve výši 19 500 Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Předsedům výborů a komisí
předsedající navrhuje 1 120 Kč za měsíc. Návrh byl schválen (8 hlasů pro).
7) Diskuse
Předsedající podala návrh na zřízení redakční rady pro vydávání obecního zpravodaje. Do redakční rady navrhuje Mgr. Zemánka, p. Sobotku.
Předsedající uvedla, že priority budou řešeny na nejbližší schůzi zastupitelstva, bude
provedena finanční analýza. K volbě místostarosty uvedla, že nebyl jiný zástupce
navržen a že návrh pana Švejka vyplynul z výsledku komunálních voleb. K rozvoji
obou obcí se dále vyjádřila s tím, že dotace na komunikace dostávají bohužel v
současné době jen obce do 500 a nad 2000 obyvatel. Bude nutno vytvořit úsporná
opatření a využívat dotace, pokud budou vypsány. Co nejdříve se bude muset řešit
stav ve školní jídelně, které vyprší koncem roku výjimka udělená Krajskou hygienickou správou Pardubice a na níž nelze žádné dotace čerpat. V havarijním stavu je
ČOV, do které bude nutno v nejbližší době investovat cca 300 000 Kč.
Pan Vondrák vyjádřil názor, že by se mělo zvýšit stočné.
Předsedající uvedla, že se bude muset stočné a náklady na opravy ČOV propočítat,
ale s největší pravděpodobností bude nutné přistoupit ke zvýšení stočného, aby se
pokryly náklady na opravu ČOV a kanalizace.
Pan Petrů připomněl, že za stočné se vybere ročně 400 000 Kč a náklady na opravy
ČOV a kanalizace jsou 1 100 000 Kč.
Paní Backová upozornila na nedostatečné odhrnování sněhu v loňské zimě v ulici
K Labi.
Předsedající seznámila přítomné s tím, že je předjednána dohoda o odhrnování sněhu s panem Bartákem a bude oslovena ještě další organizace. Také zaměstnanci obce
budou organizačně vedeni tak, aby se úklid sněhu dařilo zvládat.
Pan Balhárek se zeptal, kdy se bude konat další schůze zastupitelstva.
Předsedající uvedla, že občané budou o termínu jeho konání včas a dostatečným
způsobem informováni. Počítá, že se bude konat přibližně za 14 dní. Zasedáni zastupitelstva budou v budoucnu probíhat i v Labětíně.
Pan Žák se dotázal, v jakých prostorách se v Labětíně budou schůze konat.
Pan Petrů oznámil, že v minulém týdnu došlo k vyklizení objektu bývalé prodejny v
Labětíně ze strany bývalého nájemce.
Předsedající se vyjádřila, že schůze bude muset proběhnout zpočátku v hostinci.
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Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Obce Řečany n. Labem dne 29. 11.
2010
1) Změna harmonogramu prací na zateplení ZŠ
Starostka obce informovala přítomné o změně harmonogramu prací na zateplení
ZŠ, které je třeba změnit z důvodu nového zjištění ve financování. Harmonogram
prací je třeba posunout až do doby, kdy bude potvrzeno SFŽP správné podání příloh. Z dřívějších zasedání zastupitelstev bylo známo spolufinancování obce ve výši
10 %, což je 415 081 Kč. Prostudováním dokumentace bylo zjištěno, že obec musí
plně uhradit i nezpůsobilé výdaje dotace, které jsou v předpokládané výši 960 001
Kč. Celkem by tedy měla obec profinancovat ze svého rozpočtu 1 375 082 Kč.
Nový harmonogram prací navrhuje takto:
Datum zahájení realizace projektu – předání staveniště:
Ukončení stavební činnosti:
Vyklizení staveniště:
Zahájení provozu:
Hlasování: 9 zastupitelů pro změnu harmonogramu

01.02.2011
30.07.2011
30.08.2011
01.09.2011

2) Valná hromada SOP
V úterý dne 7. 12. 2010 v 16 hod se bude konat 9. valná hromada SOP, na valnou
hromadu je delegován pan místostarosta Miloš Švejk.
Hlasování: 8 zastupitelů souhlasí, 1 se zdržel hlasování
3) Využití objektu bývalé prodejny v Labětíně
Starostka obce navrhuje využití objektu bývalé prodejny v Labětíně ke kulturní a
spolkové činnosti. Přední místnost o výměře 49 m2 by mohla být využívána k zasedáním zastupitelstva a ke kulturní a spolkové činnosti. Tuto místnost by bylo možné
pronajímat i k soukromým účelům. Zadní místnost o výměře 32 m2 by mohla
sloužit jako skladiště pro výstroj a výzbroj hasičů Labětína. Náklady na energii, vodu
a plyn by hradila obec v plné výši a poměrná část dle m2 by byla zúčtována jako
příspěvek na činnost hasičů Labětín.
Bc. Zdeněk Horálek souhlasí s návrhem paní starostky a doplňuje, že prostory je
možné využívat i k volbám, členským a výborovým schůzím.
Paní starostka informuje, že pro příspěvky organizaci žen v Labětíně bude třeba
oficiálního zaregistrování spolku.
Pan Drtina navrhuje, aby se na místě sešli zastupitelé s místními občany a zkontrolovali a posoudili, co bude pro zprovoznění potřeba udělat. Paní starostka souhlasí.
Pan Tuček sděluje, že bude nutno posoudit, zda nebude nutné rozšíření sociálního
zařízení, aby byly hygienické podmínky na úrovni, a navrhuje provést statické posouzení.
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Paní Vondráková navrhuje provoz kroužků v tomto objektu, např. angličtina pro
malé děti, cvičení maminek s dětmi. V jednání je výtvarný kroužek a navrhuje, aby
se vedl kroužek malých hasičů.
Starostka informuje, že odpovědnost za provoz tohoto objektu bude mít Bc. Horálek Zdeněk a navrhuje ho do této funkce delegovat.
Hlasování: 9 zastupitelů je pro využití objektu ke kulturní a spolkové činnosti a pro
hasiče Labětína a jako odpovědnou osobu deleguje Bc. Zdeňka Horálka
4) Diskuse
Mgr. Zemánek informuje o členech redakční rady Řečanského zpravodaje: Mgr.
Tomáš Zemánek, Ing. Iveta Urválková, p. Lukáš Sobotka. Zároveň informuje jako
předseda komise pro životní prostředí o dalších členech této komise: Ing. Vavřinová
Ivana, Ing. Horák Jiří
Bc. Horálek informuje o členech komise pro řízení obce Labětín: p. Vančura Jan,
p. Balhárek Pavel, pí Backová Marcela, p. Drtina Jaroslav, pí Šandová Anna
Předseda komise pro kulturu a spolkovou činnost Ing. Kalousek informuje o 10
členech své komise. Počet členů musí být lichý, proto hledá ještě jednoho člena. O
plném stavu a složení bude informovat na dalším zastupitelstvu.
Pan Tuček informuje o členech stavební komise: p. Bechný Petr, p. Žák Milan
Pan Tuček informuje občany, že v ulici 1. máje byla provedena oprava propadlého
podloží. Paní Šandová uvádí, že chodník stále není v ideálním stavu, jsou volné
dlaždice. Pan Tuček osloví firmu, která tam prováděla výkopové práce, aby chodník
doopravila
Ing. Kalousek vyzývá k řešení stavu parkování aut na ulicích v obci. Při odvozu
odpadu v místech, kde se parkuje, nelze projíždět. Tento stav brání i vyhrnování
sněhu a případnému průjezdu hasičů. Navrhuje řešení domluvou s vlastníky aut a
v případě nezměněného stavu po této dohodě jednání s Policií ČR. Paní starostka k
tomuto uvádí, že částečné parkování na chodnících tyto chodníky poškozuje.
Pan Drtina žádá, zda by mohl rozhlas hlásit dříve, než mezi 16 a 17 hod. Paní starostka uvádí, že občané naopak žádali o posunutí hlášení na pozdější dobu. Sděluje,
že lze hlásit vícekrát, např. v době kolem 13 hod a pak ještě jednou kolem 17 hod.
Mgr. Zemánek tlumočí názor zaměstnanců školy, aby u školy bylo do budoucna
instalováno veřejné osvětlení. Zastupitelé souhlasí.
Paní Vondráková informuje o parkování aut před obchodem Alma, kde vzniká nebezpečí úrazu pro děti i ostatní občany. Paní starostka informuje, že tato silnice není
místní komunikací, ale komunikací III. třídy a o umístění značek tedy nerozhoduje
obec v samostatné působnosti.
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Pan Drtina uvádí, že by bylo třeba v Labětíně u dětského hřiště instalovat značku
„Pozor, děti“.
Paní Gerišerová se ptá na vytvoření přechodu pro chodce u chodníku ke škole. Paní
starostka informuje, že nelze vytvořit přechod pro chodce v místě, kde není chodník
po druhé straně. Uvažuje o umístění retardérů v těchto místech.
Paní Backová se ptá, zda by bylo možné ovlivnit instalování kamenů jako zábran
u silnic. Mgr. Zemánek vyjadřuje názor, že záleží na tom, zda se jedná o pozemek
soukromý nebo obecní. Paní starostka říká, že jsme vděčni za to, když si občané
pozemky před svými domy udržují. Budeme tedy uvažovat o instalaci plastových
patníků. Pan Tuček navrhuje provést prověrku všech těchto míst a potom jednat
podle toho, zda jde o soukromý či obecní pozemek. Problém je třeba řešit až na jaře.
Bc. Horálek se dotazuje, v jaké situaci se nachází pozemek za prodejnou, který
nabízí pozemkový fond. Pan Tuček informuje, že o pozemek projevili zájem restituenti. Na příští schůzi podá informaci, kdo se stal majitelem, případně obec poté
vejde v jednání s tímto majitelem.
Zastupitelstvo informuje občany

Dnem konání ustavujícího zastupitelstva zahájili svou činnost i nově zvolení
členové zastupitelstva. Rádi bychom širokou veřejnost informovali o průběhu předání obce a o dění na obecním úřadě. Zjištění, která jsou postupně zaznamenávána
a nápravy vedoucí k řešení jsou následující:
1. Dílčí kontrola hospodaření obce provedená finančním odborem Krajského úřadu
Pardubice dne 4.11.2010 proběhla bez výhrad.
2. Jako pozitivní shledáváme dokončení kanalizace v Labětíně a za Borkem.
3. Vyhotovený regulační plán na výstavbu za školou byl dostatečně propracován. Je
schválen a poslední fáze, která byla provedena, je zhotovení geometrického plánu na
oddělení pozemků na budoucí stavební parcely.
4. Archiv stavební komise předaný dne 15.11.2010 je v současné době uváděn do
přehledné a přijatelné podoby. Probíhá rozdělení na tzv. realizovanou dokumentaci
a dokumentaci k živým projektům. Předseda stavební komise pracuje na přípravě
zásad pro uzavírání smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení se sítěmi souvisejícími s nemovitostmi.
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5. Byla prostudována dokumentace k dotaci na revitalizaci rybníků, která je až na
pár detailů ve vyhovujícím stavu. Pro deponii byly určeny pozemky, které svou výměrou nepokrývají potřebu. V současné době tento stav řeší paní starostka.
6. Chvályhodné je zavedení a fungování pečovatelské služby na rozvoz obědů našim
občanům.
7. Předání obce mělo podle předešlé dohody proběhnout dosavadním starostou dne
12.11.2010, při ustavujícím zastupitelstvu. V tento den byly předány pouze klíče od obecního úřadu. K předání konkrétních náležitostí došlo až v pondělí dne
15.11.2010 za přítomnosti nové starostky, místostarosty, předsedkyně kontrolního
výboru a předsedy stavební komise.
8. V průběhu kontrol bylo zjištěno, že nebylo provedeno přehlášení osobního automobilu Škoda Fabia z původního majitele na obec. Toto bylo napraveno dne
29.11.2010 starostkou obce.
9. Dokumentace k dotaci na zateplení ZŠ byla předána v nepřehledné a nekompletní podobě. V průběhu 47. týdne paní starostka zjištěné nedostatky částečně napravila a dále průběžně dochází k doplňování dokumentace. Bylo zjištěno, že obec se
nebude podílet pouze 10 % spoluúčastí (415 081 Kč), jak informoval p. Pokorný
původní zastupitelstvo, ale bude muset plně uhradit i neuznatelné náklady, jejichž
předběžná kalkulace činí 960 000 Kč.
10. Při předání dokumentace byly nalezeny výzvy z FÚ, kde bylo požadováno odevzdání daně z převodu nemovitostí:
- prodej pozemku panu Vernerovi (povinnost odevzdat a zaplatit daň z převodu
nemovitostí do 30.4.2010),
- prodej pozemku paní Černé (povinnost odevzdat a zaplatit daň z převodu nemovitosti do 30.9.2010).
Starostka obce informovala kontrolní komisi, že pozdním podáním těchto přiznání
nejspíše dojde k vyměření penále. Odevzdání zmiňovaných přiznání proběhlo starostkou obce dne 29.11.2010.
11. Plánovaná kontrola proběhla i na místní ČOV, jejíž provozní stav byl označen
jako neuspokojivý. Z odborného posouzení vyplynula nutnost provést opravy do
konce tohoto roku v předpokládané výši cca 60 000 Kč. Pan Beneš, který naši ČOV
spravuje po technické stránce a provádí veškeré práce na ní, vypracoval cenovou
nabídku na odstranění těchto nedostatků. Paní starostka s panem místostarostou
nabídku zhodnotili a materiál na opravu objednali, neboť teploty poklesly pod nulu
a stav se musí řešit.
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12. Bylo zjištěno, že nedošlo k vyúčtování přípojek v části Za Borkem, tento stav
bude muset být v nejbližší době řešen. V současné době probíhá analýza výše nákladů, které hradila obec bez spoluúčasti vlastníků dotčených pozemků.
13. Informace k provozu místního zařízení jídelny ZŠ – v protokolu z Krajské hygienické stanice Pardubice ze dne 4.6.2009 byly konkrétně označeny závady, které
měly být napraveny do prosince 2010. Bohužel dosud neproběhl žádný pokus o
nápravu stavu např. přehodnocením stávajícího projektu na nutné opravy tak, aby
stav jídelny alespoň vyhovoval další kontrole.
Zastupitelstvo obce
Informace obecního úřadu

1) Obecní úřad vyzývá občany, kteří dosud neuhradili poplatek za stočné na
rok 2010, aby tak neprodleně učinili. Poplatek za stočné činí 360,- Kč/osoba/2010. Poplatek byl splatný do konce října.
Způsob platby:
1. V hotovosti na obecním úřadě v Řečanech nad Labem v úřední dny tj.-pondělí
a středa
2. Bezhotovostně na účet č. 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxxxx (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 2321133315, pro č.p.
92/1 bude tvar VS 2321109201 v Labětíně čp. 9 bude tvar VS 2321200900
3. Složenkou na účet č. 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxxxx (jako u
způsobu platby č. 2)
2) Obecní úřad velmi děkuje všem spoluobčanům, kteří odklízejí napadaný
sníh z chodníků přiléhajících k jejich pozemkům a nemovitostem. Bez jejich
pomoci by úklid ze strany obce byl zdlouhavý a obtížně řešitelný. Zároveň OÚ
žádá, aby v době, kdy padá sníh, občané parkovali svá vozidla mimo komunikace z důvodu vyhrnování sněhu.
3) Obecní úřad žádá naše spoluobčany, kteří venčí v obci své psy, aby po nich
jejich exkrementy uklízeli.
4) Oznamujeme sběratelům turistických známek, že řečanská turistická známka je k zakoupení na obecním úřadu za 30,- Kč.
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Volby do zastupitelstev obcí 15. 10. - 16. 10. 2010

Výsledek voleb v Labětíně

Výsledek voleb v Řečanech nad Labem
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Výsledek voleb celkem

Kandidáti zvolení do zastupitelstva

(zdroj www.volby.cz)
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Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany na povinnost dodržování Zákona č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu, speciálně zákazu zastavení a stání.
Obzvlášť dle § 25, bod 3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Dle vymezení základních pojmů se pro účely tohoto zákona rozumí:
n) stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení,
o) zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému
naložení nebo složení nákladu,
p) zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.
V naší obci se nyní velmi rozrůstá nešvar nedodržovat toto ustanovení. Mnoho
občanů parkuje svá vozidla na obecní komunikaci (v horších případech i na chodníku, kdy dochází k jeho poškozování). Většina těchto občanů má u svých rodinných
domů pozemky, kde mohou bez problémů svá vozidla zaparkovat. Málokdo si ale
uvědomuje, že tímto konáním může zabránit průjezdu složek hasičského záchranného sboru nebo zdravotníků, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví lidského života či
škodám na majetku. Též tímto velmi znesnadňuje práci pracovníků úklidové firmy,
která v naší obci pravidelně vyváží odpad (už se několikrát stalo, že museli z ulice
vycouvat, pro ně neprůjezdnou ulici objet
a dále pak k zúženému místu z druhé strany znovu zacouvat).
Nyní v zimním období se zase jen s obtížemi daří vyhrnovat sníh v těchto
ulicích (udržovat je sjízdné). Dále je při vyhrnování možné poškození osobního
automobilu sněhovou radlicí. V případě poškození některého osobního automobilu hrozí úklidové firmě nepříjemné jednání s majiteli poškozených vozidel a s
jejich pojišťovnami. Dále hrozí, že obec nebude mít nikoho na udržování sjízdnosti
obecních komunikací. Mnozí majitelé osobních automobilů parkují přímo proti
vjezdům majitelů rodinných domů, a tím jim brání zajetí na jejich pozemky.
V případě porušení tohoto ustanovení zákona a nereagování dotyčných vlastníků osobních automobilů na výzvy obecního úřadu, může obecní úřad zavolat dopravní policii, která si dle poznávací značky zjistí konkrétního vlastníka osobního
automobilu, a bude mu udělena pokuta. Kdyby nepomohlo toto řešení, bude vozidlo odtaženo odtahovou službou.
Dále je nutno upozornit na dodržování zákazu zastavení a stání dle § 27, bod
1, písm. a) Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší
než 5 m před ním, dále pak v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce dle
§ 27, bod 1, písm. h). Jedná se o přechod od objektu České pošty k obchodu Alma,
kde se nyní tato ustanovení zákona vůbec nedodržují, a přitom je zde zvýšený výskyt
chodců (před začátkem a po skončení školního vyučování hlavně dětí), některé jsou
malé, tak je za stojícími osobními automobily není vidět a je jen otázkou času, kdy
se zde může stát neštěstí.
Ivan Kalousek, zastupitel obce
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Poděkování
Vážení občané, v letošním roce jsme se všichni měli možnost zúčastnit voleb do zastupitelstva naší obce a rozhodnout tak o jejím dalším směřování. O vaše hlasy se ucházela celkem čtyři uskupení kandidátů. Jedním z nich bylo i sdružení nezávislých kandidátů
s názvem ČAS NA ZMĚNU, jehož členové kandidovali z důvodu potřebné změny stylu
v řízení obce. Díky vašemu rozhodnutí z tohoto seskupení vzešli dva noví zastupitelé.
Děkujeme všem, kteří nám dali svůj hlas, i těm, kteří přišli k volbám a hlasovali pro jiné
kandidáty a tím zvolili složení obecního zastupitelstva obce Řečany nad Labem. Věříme,
že společně budeme svůj mandát vykonávat v zájmu Vás občanů i celé obecní samosprávy.
Zdeněk Horálek a Anna Šandová, zastupitelé obce
Vážení spoluobčané,
v říjnu letošního roku bylo vašimi hlasy zvoleno nových 9 členů obecního zastupitelstva, vašich zástupců, kteří mají hájit vaše zájmy při řízení obce. Na ustavující schůzi
nového zastupitelstva, které se konalo dne 12. 11. 2010 v zasedací místnosti OÚ Řečany
nad Labem, byli mezi zastupiteli zvoleni nová paní starostka a nový pan místostarosta.
Věřím, že volba byla šťastná a je tím nejlepším řešením pro celou naši obec, jak pro
Řečany, tak i pro Labětín. Vzhledem k tomu, že je naše obec tvořena ze dvou částí, byla
vytvořena komise pro řízení obce Labětín. Předsedou byl zvolen pan Bc. Zdeněk Horálek
a členy komise jsou paní Anna Šandová, Marcela Backová a pánové Jan Vančura, Pavel
Balhárek a Jaroslav Drtina. Úkolem této komise bude v následujícím čtyřletém období
nejen předkládání námětů a připomínek občanů Labětína obecnímu zastupitelstvu, ale
také pomoc vedení obce při řízení místní části Labětín.
Na schůzi zastupitelstva obce konané dne 29. 11. 2010 bylo zastupiteli odsouhlaseno využití objektu bývalé prodejny v Labětíně, jež donedávna sloužila jako sklad. Jejím
novým posláním má být Kulturní centrum určené na podporu spolkové činnosti a zájmů
obce. Pod tímto názvem si představme zasedací místnost určenou pro setkávání členů
spolků, pořádání schůzí obecního zastupitelstva, volební místnost a prostor pro možnou
organizaci zájmových kroužků pro mládež. V zadní části objektu pak bude vytvořen příruční sklad pro potřeby SDH Labětín, kde budou umístěny věci potřebné pro výjezdovou
jednotku tohoto sboru.
Dříve však, než se toto uskuteční, bude třeba provést některé stavební úpravy objektu tak, aby zcela vyhovoval svému novému účelu. Prací na tomto se chopí členové
SDH Labětín, kteří vytvoření tohoto projektu neúspěšně žádali již po minulém vedení
obce. Vzhledem k tomu, že občané Labětína jsou již zvyklí si vzájemnou spoluprací a
svépomocí vytvářet věci, které jinde dělají odborné firmy (např. dětské hřiště, oplocení
hřiště, …), a zároveň společně připravují kulturní akce pro děti i dospělé, je více než
pravděpodobné, že i toto centrum bude úspěšně uvedeno do provozu a jeho využití bude
odpovídat potřebám nás všech. Zároveň však bude potřebná spolupráce s vedením obce,
které, jak doufám, je a bude celé akci nakloněno.
V závěru chci popřát novému zastupitelstvu hodně zdaru při řízení obce a všem našim občanům spokojenost s vedením obce. Zároveň prosím občany, aby o jeho případných
nezdarech nevedli řeči pouze mezi sebou, ale aby přišli na schůzi obecního zastupitelstva
a projednali své názory veřejně.
Zdeněk Horálek, předseda komise pro řízení obce Labětín
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Z činnosti SDH Labětín

Blíží se konec roku, a tak je nejvyšší čas bilancovat aktivity za poslední období.
Sbor dobrovolných hasičů v Labětíně, který letos oslavil již 105 let od svého založení, vždy byl, je a snad i nadále bude složkou, která v Labětíně podporuje stmelování
obyvatel, organizuje různé kulturní akce a také se účastní soutěží hasičského sportu.
V současné době má SDH Labětín dva závodní týmy, A a B. V týmu A jsou
závodníci ve věkovém průměru 16 let a v týmu B je průměrný věk 25 let. Oba týmy
se během roku zúčastnily mnoha hasičských soutěží v okolí, odkud přivezly nejedno
pěkné umístění. Za největší úspěch lze považovat 1. místo v soutěži historických
koňských stříkaček v Mělicích, kde jsme ve všech disciplínách předvedli skvělý výkon. Dalším úspěchem bylo také první místo v soutěži konané u příležitosti 105.
výročí založení našeho sboru, které se zúčastnily hasičské týmy z celého okolí. Sice
nás velmi mrzela neúčast SDH Řečany nad Labem, který svou účast na poslední
chvíli odřekl, ale i tak se oslavy velmi vydařily a soutěžící i diváci byli spokojeni.
Na konci letošního roku připravuje náš sbor v hostinci U Kurků oslavy silvestra, na
které je již většina lístků zadána.
Náš sbor také již tradičně organizoval jarní zábavu v nově otevřeném hostinci
U Kurků v Labětíně, jež se dle očekávání vyvedla a v březnu 2011 bude opět připravena pro všechny občany, kteří se chtějí pobavit a zažít neopakovatelnou atmosféru
pravého hasičského bálu. Jako každoročně se v prostoru u starého Labe v Labětíně
konalo pálení čarodějnic, které jsme zajišťovali. Pro všechny děti bylo připraveno
občerstvení a po setmění přišel na řadu také ohňostroj. Na konci srpna se konala v
prostoru za bývalou prodejnou akce s názvem „Rozloučení s prázdninami“ určená
především pro děti, které čekal brzký návrat do školních lavic. Je třeba poděkovat
všem, kteří se o tuto akci zasloužili, neboť byla velmi vydařená a jejími návštěvníky
vesměs kladně hodnocena. Následná akce, která byla oslavou 105. výročí založení
SDH Labětín, byla taktéž velmi zdařilá.
Poslední dobou se v naší republice stále častěji setkáváme s následky živelných
katastrof. Po srpnových povodních se čtyřčlenná skupina dobrovolných hasičů našeho sboru rozhodla kontaktovat humanitární organizaci ADRA s nabídkou pomoci.
Organizací byli požádáni o odvoz materiální pomoci a dobrovolníků s technikou
na odčerpávání vody a čištění zatopených domů v obci Víska u Frýdlantu. Jejich
pomoc v místě, kde mosty strhla řeka, vzduchem se linul zápach uhynulé zvěře a
zoufalí lidé odklízeli svůj zničený majetek ze zcela zatopených domů rovnou do
kontejnerů, byla jistě velmi přínosná a my jim za to velmi děkujeme.
Jak můžete číst, je vidno, že náš sbor není spolkem pouze pro účely hasičské,
ale že v obci plníme i funkci kulturní. To vše je však možné dělat jen díky píli a práci
všech členů, ale také díky vaší podpoře, vašim příspěvkům při sběru starého železa,
zakoupení si lístku na hasičskou zábavu či návštěvě kterékoliv z námi pořádané
akce. Děkujeme také těm, kteří nám při organizaci akcí pomáhají ať již finanční
podporou, či materiálním zajištěním.
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Jsou to: OÚ Řečany nad Labem, Okna Nedbal, Pavel Dostálek, Vítězslav Kracík – hostinec U Kurků, Miroslav Král, Miloslav Koth, Vodácký klub Přelouč, Hasičský záchranný sbor Přelouč, Martin Verner a manželé Drtinovi.
Děkujeme i všem ostatním, kteří se podílejí na našich úspěších, a všem občanům naší obce přejeme veselé Vánoce, šťastný nový rok a těšíme se na další spolupráci i v příštím roce.
Sbor dobrovolných hasičů Labětín
Mikulášská besídka v Labětíně

Dne 4. 12. 2010 uspořádalo Dobrovolné sdružení
žen Labětína mikulášskou
nadílku spojenou s divadelním představením „Červená
Karkulka“ v podání žáků
základní školy pod vedením
paní učitelky Mgr. Borovičkové. Součástí besídky byla
nejen nadílka od Mikuláše,
anděla a čertů, ale i diskotéka pro děti a posílání vánočních přání po andělském
pošťákovi. Vánoční atmosféru zpestřila i prodejní výstava vánočních dekorací od
paní Mrštíkové ze Strašova. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a přivedli své
ratolesti. Překvapivě velká účast více jak 200 osob zaplnila sál do posledního místečka a potěšila účinkující i pořadatele. Zveme všechny na další připravované akce,
o kterých budete informováni prostřednictvím vyvěšených plakátů a vyhlášením v
místním rozhlase.
Anna Šandová, zastupitelka obce
Zájezd na Hrádek u Nechanic.

Třetí adventní neděli jsme se autobusem vydali na výlet do Nechanic, kde jsme
absolvovali prohlídku vánočně vyzdobeného hrádku. Nejvíce nás nadchli krásné dobově ozdobené vánoční stromečky a atmosféra dýchající historií 19. století. V hradní
kuchyni jsme ochutnali skvělý punč a cukroví. Zájem o zájezd byl tak velký, že jsme
naplnili patrový autobus pro 80 osob. Domů jsme se vrátili spokojeni a naladěni
vánoční atmosférou.
Anna Šandová, Dobrovolné sdružení žen Labětína
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Ze života důchodců v Řečanech nad Labem

Po prázdninách jsme se poprvé sešli dne 1. září 2010, se začátkem školního
roku.
Hovořili jsme o tom, jak kdo prožíval prázdniny. Dovolenou strávily v Chotěboři paní Slavíková, paní Šolerová a paní Tučková.
Naši schůzku navštívil pan Jilma, který nám předvedl suchou pedikúru nohou.
Poté se ujala slova paní Matoušková jako nová kandidátka do obecního zastupitelstva v Řečanech nad Labem. Dále jsme se někteří z nás zúčastnili ochutnávky vín,
která byla uskutečněna pod záštitou poslankyně kandidující do senátu, paní Mgr.
Miluše Horské, v hostinci U Koblihů.
Na další schůzce jsme si připravovali pořad na den seniorů, který se konal dne
29. září 2010.
Dne 22. září 2010 jsme oslavili 80. narozeniny paní Vlasty Rumlové, která pro
nás připravila pohoštění a od nás obdržela jako každý oslavenec květinu a bonboniéru.
Oslavy dne seniorů 29. září se v sále U Koblihů konaly s tímto programem:
Schůzi zahájil předseda KD pan Václav Jansa, který přivítal pana Rajchmona
a Ing. Janu Klimečkovou CSc. Ostatní členové obecního úřadu byli omluveni. Po
přípitku a krátkém pohoštění si všichni navzájem popřáli trochu toho zdravíčka do
dalších let. Pan Rajchmon nám zatím vyprávěl o svých zážitcích v cizině a paní Ing.
Jana Klimečková CSc. nás seznámila s obsahem své knížky „Chlebani“. Kniha se
zabývá životem v našem kraji a rozvíjejícím se průmyslem. Tuto knížku si někteří z
nás koupili a je možno si ji zapůjčit v místní knihovně.
Dalším bodem naší oslavy bylo vystoupení žáků ZŠ, které se setkalo s velkým
úspěchem a poděkováním. Všichni žáci byli podarováni sladkou odměnou a poděkování bylo směrováno také paní učitelce za tuto kulturní vložku.
Nakonec jsme si všichni zazpívali v doprovodu pana Chýleho na foukací harmoniku. Co si přát do budoucna? Abychom se ve zdraví mohli účastnit takových
setkání.
Jako obvykle byl sál dobře připraven a obsluha byla též bez problémů. Děkujeme panu Peckovi a celému kolektivu.
Dne 15. a 16. října 2010 jsme se zúčastnili voleb do obecního zastupitelstva a
do senátu. Volby do senátu se též konaly za týden. Zvolena byla paní Mgr. Miluše
Horská.
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K 28. říjnu byla společně s obecním úřadem provedena květinová výzdoba u
pomníku padlých v místním parku.
Jen krátce bych se chtěl zmínit čím jsme se zabývali:
1) bleskové povodně v Česku, Slovensku, Polsku, Rakousku i v jiných zemích
2) škrty vlády v rozpočtu na rok 2011
3) vliv solárních elektráren na cenu elektřiny
4) zasypání horníků v Chile a jejich záchrana,
5) stávky odborářů,
6) volba ombudsmana,
7) stav v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem,
Všechny tyto události mají lidé možnost sledovat v televizi.
Zúčastnil jsem se též volby nového starosty. Poděkoval jsem odstupujícímu zastupitelstvu, které pro důchodce dělalo maximum, co bylo v jejich možnostech.
Nové zastupitelstvo jsem požádal o pomoc, což nám v KD bylo slíbeno. Upozornil
jsem na to, že vzhledem k našemu zdraví a věku se již nemůžeme aktivně zúčastňovat
fyzických prací, ale přispět můžeme připomínkami, které by zlepšily stav v naší obci.
Při psaní tohoto příspěvku nás překvapilo úmrtí naší členky paní Milušky Zieglerové.
Jelikož tento zpravodaj pravděpodobně vyjde jako poslední v tomto roce, Klub
důchodců Řečany n. L. přeje všem občanům hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinách ve svátcích vánočních a v příštím roce 2011.
Co si přát na závěr? Abychom získali nové členy, kteří by rozšířili naše řady
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„Sportování“ pořádané TJ SOKOL Řečany nad Labem v závěru roku
2010

Malí členové SOKOLA tvořili základ školního týmu, který v letošním roce
opět reprezentoval školu na okrskovém přeboru ve florbalu s postupem ze druhého
místa do krajského kola. Ještě se pokoušeli uspět v okrskovém kole v basketbalu v
Přelouči, kde se jim tolik nedařilo. Za zmínku stojí ještě úspěšná účast ve fotbale
(PAMAKO – malá kopaná). Po podzimní části se bude obhajovat druhé místo s
cílem zvítězit.
27. 11. 2010 TJ SOKOL Řečany uspořádal již třetí ročník turnaje ve stolním
tenisu
a volejbalu. Stolního tenisu se zúčastnilo 14 dospělých (muži, ženy a dorost) a 6
žáků. Hrálo se na čtyřech stolech systémem každý s každým. V kategorii žákovské
zvítězil již podruhé Tomáš Vaniš z Labětína, na dalších místech se umístili Novák
Pavel (Ř), Krejčík R. (Ř), Kárník D. (Pce), Kalousek L. (Ř), Sosna P. (L). V kategoorii dospělých se na prvním místě umístil Pavel Benadík z Trnávky, který všechna svá
utkání vyhrál. Druhý a třetí byl Slabihoud P. a Kostelecký D. ze Sokola Pce.
Od 14.00 hodin pokračovalo sportovní odpoledne turnajem ve volejbalu s tímto závěrečným pořadím: 1. Sokol Řečany „A“, 2. Sokol Pardubice, 3. Svobodná
Ves, 4. Řečany “B“, 5. Zdechovice. Hrálo se systémem každý s každým na dva sety,
družstva byla smíšená (4 muži a 2 ženy). Turnaj nekončil závěrečným „hvizdem“, ale
pokračoval přátelským posezením účastníků.
Tento sportovní den byl všemi hodnocen jako jeden z nejlepších turnajových
dní, a to hlavně díky přípravě pořadatelů.
Poděkování patří i řediteli školy za vstřícnost a pochopení.
Ivan Kalousek, starosta TJ SOKOL
Z činnosti TJ SOKOL Řečany nad Labem

Již uspořádané akce:
V červnu proběhl již tradiční dětský den. Byl uspořádán za podpory všech
ostatních občanských a sportovních sdružení. Pro děti bylo připraveno mnoho tradičních i méně tradičních disciplin. Účast byla hojná a děti byly odměněny drobnou
věcnou odměnou nebo sladkostmi.
Pro členy Sokola bylo uspořádáno Rozloučení s prázdninami. Jednalo se o sportovně-kulturní akci, která probíhala v areálu hřiště tělocvičné jednoty. V odpoledních hodinách jsme hráli tenis, nohejbal a volejbal. Večer jsme poseděli u táboráku,
opékali buřty a zpívali s kytarami.
Na konci října se někteří naši členové již tradičně zúčastnili XIX zamykání
Doubravy, kdy se splulo na raftech a kanoích z Ronova do Žlebů. Počasí organizátorům přálo, a tak akce byla vydařená, i když byl malý stav vody.
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Připravujeme:
V příštím roce bychom rádi uspořádali novoroční otevřený turnaj ve stolním
tenise, v únoru Šibřinky, na začátku dubna bychom se chtěli zúčastnit 20 ročníku
odemykání Doubravy – splutí Pařížov – Ronov, dále bychom rádi uspořádali 30.
dubna Rej čarodějnic se stavěním staročeské máje, v červnu ve spolupráci s ostatními složkami obce Dětský den.
Jak cvičíme:
Aerobik ženy - pondělí a čtvrtek od 20 hod
Zdravotní cvičení s hudbou pro ženy
Od září 2010 bylo zahájeno pravidelné zdravotní cvičení s hudbou každé pondělí od 17.00 hod. a ve středu od 16.00 h. v tělocvičně ZŠ Řečany nad Labem.
Přihlásilo se 19 žen a je ještě možnost přibrat další členky. Cvičení je především
zaměřeno na správné dýchání,
protažení, posílení, lehké uvolnění páteře a kloubů včetně relaxace. Hodina se skládá z prvních
10 minut taitchi s dýcháním,
10 minut kroky Olgy Šípkové
s hudbou na prohřátí organismu. Zbývající čas je zaměřen na
cviky na podložce a dále s míčkem overbal pro posílení svalů
na nohou, prsních a zádových
svalů včetně lehkého protažení
šlach na rukou. V závěru hodiny
je krátká relaxace při příjemné
hudbě.
Informace o cvičení na tel. 606 813 838.
Volejbal muži – úterý a pátek od 20 hod
Všestrannost – středa od 20 hod
Aikido muži – pondělí, čtvrtek a neděle od 18.30 do 20 hod,
Aikido děti - čtvrtek od 17 do 18.30 hod a v sobotu od 10 do 11.30 hod.
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Veřejná vystoupení žáků

27. září vystoupily děti 5. třídy s krátkým programem na schůzi seniorů v restauraci U Koblihů a 9. října se
uskutečnilo slavnostní přivítání
našich nejmenších občánků na
Obecním úřadě v Řečanech n.
L. Děti ZŠ tuto milou událost
zpestřily básničkami a písničkou. Poděkování za vystoupení
tedy patří A. Záleské, P. Novákové, N. Duškové, T. Jezdinské,
G. Jolinské, J. Veselé, J. Rokytové, I. Šoltové, D. Bankové a P
.Backovi.
Marcela Banková, učitelka ZŠ
Prevence rizikového chování

Výchovný program pro žáky ZŠ
Pro naše žáky byl dne 13.10.2010
ve spolupráci s občanským sdružením
Harmonia Universalis České Budějovice uspořádán výchovný preventivní
program. Pro žáky I. stupně – „Sezname, otevři se“, pro žáky II. stupně „Na
rovinu“. Obě představení s písničkami
a dialogy byla zaměřena na nebezpečí,
která přinášejí různé závislosti na vývoj
osobnosti (kouření, návykové látky, negativní vliv médií a počítačů).
Cílem této aktivity byla především snaha probudit činorodý způsob života, posílit sebevědomí i dobré mezilidské vztahy, nebýt lhostejný ke svému okolí a zejména
k sobě samému.
Tematicky zaměřené filmy pro rodiče
Každé úterý v měsíci říjnu 2010 měli rodiče dětí možnost shlédnout tematicky
zaměřený film o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími
identitami – „Seznam se bezpečně“ nebo film „Mezi stěnami“, který poukazuje na
šikanu.
V současné době děti tráví stále více času u internetu.Cílem bylo upozornit
rodiče na situace, ve kterých se mohou jejich děti snadno ocitnout, jak velká jsou
rizika anonymního seznamování, schůzek naslepo či dopisování s cizími lidmi.
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Desatero bezpečného internetu:

1.
2.
3.
4.
5.

Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou
stránku.
6. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
7. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
8. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
9. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
10. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
Poprvé na hvězdárně

V pondělí 25. 10. 2010 navštívili žáci 4. a 5. ročníku Hvězdárnu a planetárium
Hradec Králové.
Pro čtvrťáky byl vybrán výukový program „Poprvé na hvězdárně“. Už ve vstupní hale nás čekala stálá expozice a počítač s obrazovými informacemi z astronomie a
kosmonautiky. Děti se mohly zvážit na kosmické váze. Ta jim ukázala, jakou hmotnost by měly na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže.
Důležitou součástí tohoto pořadu bylo podrobné rozebrání příčin střídání dne
a noci, ročních období a fází Měsíce, ukázka vzniku zatmění Slunce a Měsíce. V planetáriu jsme se ocitli na noční obloze. Poznávali jsme hvězdy a souhvězdí viditelná v
danou roční dobu na noční obloze a naučili jsme se najít sever pomocí Severky.
Z planetária jsme se přesunuli do kopule k dalekohledu. Cestou jsme shlédli
pokus s Foucaultovým kyvadlem, který nás přesvědčil o otáčení Země. Jelikož nebylo příznivé počasí, nemohli jsme se podívat na Slunce a sluneční skvrny. Pro silnou
mlhu jsme přišli i o pozorování okolí dalekohledem. Tak snad příště.
V kinosále nám byly na modelech předvedeny v poměrných velikostech jednotlivé planety sluneční soustavy a na závěr děti shlédly astronomickou pohádku
kráva na Měsíci, která nás velice
pobavila.
Výukový program o Zemi a
vesmíru se dětem moc líbil. Obohatil je o nové poznatky
a informace, poskytl jim základ
všeobecného vzdělání, rozvoj vnímavosti a citlivých vztahů k přírodě.
Jana Vohralíková, učitelka ZŠ
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Devátá třída v hotelové škole

V rámci projektu - Volba povolání - navštívili žáci deváté třídy Hotelovou školu
Bohemia v Chrudimi.
Po příchodu nás přivítal pan ředitel. Nejdříve byli žáci seznámeni s učebním
plánem, s celkovým chodem školy a s možnostmi, které čekají na absolventy. Následovala menší přednáška studentky 4. ročníku na téma „Someliér“. Dále p. ředitel zopakoval s žáky základy stolování. Všichni jsme se velmi dobře pobavili, když
zvolený žák měl slečnu přivést a
usadit ke stolu a oba plnili zadaný úkol. Tehdy si všichni uvědomili, že nestačí mít jen teoretické
znalosti o společenském chování, ale důležité je umět teorii použít v praxi, což některým dělalo
potíže a byli velmi nejistí. Následovala prohlídka školy, která
končila v barmanské místnosti.
Zde studenti 3. a 4. ročníku pro
nás připravili barmanskou show
a bylo se na co dívat. Na závěr
jsme se všichni sešli ve školní
restauraci. Usedli jsme k vkusně
prostřeným stolům a studenti nás pozvali na německé menu o třech chodech, které
sami připravili. Předvedli nám i ukázku flambování. Všem nám velmi chutnalo.
Návštěva této školy žáky velmi zaujala, dojem na žáky udělali i samotní studenti
svým vstřícným, slušným vystupováním.
Eva Husáková, učitelka ZŠ
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3. prosince 2010 – 11. ročník Turnaje ve vánočním šplhu

Letošní klání malých sportovců doprovázela atmosféra bílého předvánočního času.
Zatímco venku se teplota pohybovala pod bodem mrazu, uvnitř v tělocvičně to vřelo
napětím.
Žáci 1. až 5. ročníku šesti základních škol (Chvaletice, Přelouč - Masarykova,
Přelouč - Smetanova, Rohovládová Bělá, Řečany nad Labem, Týnec nad Labem)
přijeli změřit své síly a hlavně svou rychlost ve šplhu.
Jako každý rok i letos nechybělo předtančení děvčat 2. stupně naší ZŠ a krátká
rozcvička. Pak už následoval samotný závod. Děti, které právě nešplhaly, se mohly
zapojit do různých her, které pro ně připravili žáci 5. třídy.
Po ukončení závodu následovala přestávka, ve které všichni dostali občerstvení
v podobě perníčků, ovoce a pití.
Dalším programem pátečního dopoledne byla ukázka bojového sportu kickbox. Naše pozvání přijali členové sportovního oddílu MACAK´S GYM; ten byl
založen v roce 1993 Mgr. Dušanem Macákem. Pan Macák je sám již pětinásobný
medailista z mistrovství světa v kickboxu a tento pardubický sportovní klub byl opakovaně v minulých letech vyhlášen Českým svazem kickboxu za nejúspěšnější oddíl
České republiky.
Dříve, než došlo k vyhlášení vítězů, zavítala mezi nás nově zvolená p. starostka
M. Matoušková a poté Mikuláš s čertem i andělem, kteří odlehčili atmosféru plnou
napětí a obdarovali děti sladkostmi. Závěr celého dopoledne nakonec patřil slavnostnímu předávání diplomů, cen, medailí a pohárů, které byly vyrobeny u nás ve
škole v keramické dílně v Řečanech nad Labem. A jak vše dopadlo?
Nejrychlejší chlapec: Ondřej Žďárský, čas: 3,69, 5. třída, Přelouč - Smetanova
Nejrychlejší dívka: Jorika Maňáková, čas: 3,74, 5. třída, Chvaletice
Nejlepší škola: Týnec nad Labem

místo tĜída jméno
1.
1. Cenkerová
1.
1. SirĤþek
1.
2. Kuchová
1.
2. Trojan
1.
3. Kopecká
1.
3. Norek
1.
4. Vokálová
1.
4. Otradovský
1.
5. MaĖáková
1.
5. Žćárský
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þas
12,2
7,08
6,09
6,27
6,21
4,52
5,87
4,18
3,74
3,69

škola
Týnec n/L
Rohovládová BČlá
Chvaletice
Týnec n/L
Týnec n/L
PĜelouþ-Masarykova
Týnec n/L
PĜelouþ-Masarykova
Chvaletice
PĜelouþ- Smetanova

ZŠ ŘEČANY NAD LABEM

Nejúspěšnějším šplhačem naší školy se stal Petr Lorenc z 5. třídy, s časem 4,03 obsadil krásné 2. místo.
Naše gratulace patří nejen vítězům, ale také všem zúčastněným dětem. Již dnes se
těšíme na příští sportovní setkání, které se uskuteční opět za rok, v době adventní.
Velké poděkování směřuje ke sponzorům, kteří nám zachovávají přízeň a jejich finanční i věcné dary nám umožňují tento tradiční turnaj každý rok pořádat a zajistit
tak pro soutěžící dopravu, občerstvení a bohaté odměny.
Sponzoři 11. ročníku Turnaje ve
vánočním šplhu:
Jiráňovi, Viterovi, Goldfein
CZ s.r.o., Alma, M+M, VZP, AV
MEDIA, KPM Computer s. r. o.,
Jilmovi, Beranovi, Navrátilovi,
Matouškovi, Prorokovi, Brandovi, Krejčíkovi, Hubení, Veselí,
Šancovi, Kollmanovi, Hájkovi,
Jolinští, p. Jezdinská
Naďa Doubravová zástupkyně, ředitele školy
Veronika Danielová, učitelka ZŠ
Ohlasy z účastnických škol
Pedagogický doprovod žáků ZŠ Chvaletice děkuje organizátorům sportovního
dopoledne soutěže „Vánoční šplh“. Tato akce se již stala předvánoční tradicí a je
vždy po organizační stránce perfektně připravena.
Děti měly v čase čekání možnost zapojení do dalších zajímavých soutěží, při
kterých se bavily navzájem, chutnala jim svačina. Vaše paní učitelky byly trpělivé k
dětem a velmi vstřícné k jejich doprovodu. Celou akci prolínala příjemná atmosféra.
Překvapením i odměnou pro všechny se stala ukázka sebeobrany. Letos jsme si přivezli i šest pěkných cen a budeme rádi, když nás za rok opět pozvete na další klání.
Za všechny moc děkuje Zdena Nedobitá
Dobrý den!
Chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za pozvání, milé přijetí a perfektní organizaci tradičního vánočního turnaje ve šplhu. Zúčastnili jsme se již potřetí, pokaždé jsme byli spokojeni a děti nadšeny. Vždy si to velmi užijí. Rádi přijmeme pozvání
i příští rok, pokud budete turnaj opět pořádat. Přeji klidné prožití adventního času,
krásné vánoční svátky a hodně úspěchů v novém roce 2011.
ZŠ Rohovládova Bělá - Černohorská Romana
27
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Pardubický deník 2. 12. 2010
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Předvánoční setkání ve škole
Ve čtvrtek 9. prosince uspořádala základní škola ve spolupráci s obcí předvánoční setkání dětí, jejich rodičů, pedagogů a zástupců obce v základní škole. Na
programu bylo pěvecké a taneční vystoupení žáků prvního stupně ZŠ a vánoční
dílny, na nichž si mohli rodiče a děti společně s pedagogy vytvořit drobný dárek s vánoční tématikou (např. se zdobily perníčky). Poté následovalo vystoupení tanečního
kroužku a divadelní představení dramatického kroužku s názvem Červená karkulka
(tradiční pohádka v netradičně aktualizované podobě). Na závěr paní Matoušková,
starostka obce, s paní Popkovou rozdaly dětem balíčky se sladkostí a ovocem (ovoce
poskytl zdarma pan Miloš Vitera a patří mu za to velký dík) a také lampionky, které
si děti měly vypustit se svým vánočním přáním. K tomu bohužel nakonec nemohlo
dojít z důvodu nepřízně počasí, ale i tak se snad všichni účastníci rozešli domů s pocitem, že strávili příjemné pozdní odpoledne a podvečer a připomněli si atmosféru
blížících se vánočních svátků. Děkujeme zúčastněným a těšíme se na další společné
akce v budoucnu.
Tomáš Zemánek, ředitel školy
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Basketbalový turnaj
11. prosince se žáci a žákyně naší školy zúčastnili turnaje v basketbalu, který
se konal pod záštitou Asociace školních sportovních klubů v hale ve Chvaleticích a
uspořádala jej ZŠ Chvaletice. Naši reprezentanti si vedli výtečně a do Řečan se vrátili s diplomem a pohárem za celkové vítězství v tomto turnaji. Na svůj výkon byli
právem náležitě hrdí a my jim blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
školy.
Tomáš Zemánek, ředitel školy
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Vystoupení ZUŠ Přelouč
14. 12. uspořádala ZUŠ Přelouč koncert pro žáky naší školy. Předvedli se na
klávesy i dva žáci z Řečan – Vojta Teplý a Míša Rozínková. Po krásném zpěvu vánočních písní nastoupila kapela Buď fit, která až do konce představení bavila posluchače
skvělou interpretací rockových šlágrů z repertoáru Beatles, Pink Floyd, Olympic aj.
Koncert byl nejen velkým zážitkem, ale jistě i motivací pro řadu dětských posluchačů k tomu, aby se rozhodli sami hudbě věnovat.
Tomáš Zemánek, ředitel školy
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SPZŠ Informuje

SPOLEýNOST PěÁTEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY ěEýANY N. L.
vás srdeþnČ zve na

ŠKOLNÍ PLES,
který se koná v sobotu 26. února 2011 od 20 hodin v sále hostince U KoblihĤ v ěeþanech nad
Labem.
Hraje skupina TAXIS.
VýtČžek z plesu bude použit na ozdravné pobyty žákĤ ZŠ.
!!! JE NUTNÉ SI REZERVOVAT MÍSTO !!!
na tel. 777 009 466 - Markéta Vondráková

Výbor SPZŠ
Ve školním roce 2010/2011 je SPZŠ ve složení:
za 1. tř. Matoušková Michaela
za 2. tř. Navrátilová Alena
za 3. tř. Nývltová Martina
za 4. tř. Veselý Petr
za 5. tř. Vondráková Markéta
za 6. tř. Rumlová Lenka
za 7. tř. Nováková Ilona
za 8. tř. Sosnová Renata
za 9. tř. Sůrová Věra
SPZŠ
Hledáme rodiče, prarodiče nebo studenty, kteří by rádi a ochotně vedli jakýkoliv
dětský kroužek pro děti ze ZŠ - dle vlastní fantazie. Byla nám nabídnuta bývalá
prodejna v Labětíně, kde by bylo možné se s dětmi scházet. Vítáme všechny nápady
(myslivec, zálesák, šachy, ruční práce, PC, domácí zvířata atd.). Ozvěte se na tel. 777
009 466 – Markéta Vondráková.
Alena Navrátilová, členka výboru SPZŠ
Markéta Vondráková, předsedkyně výboru SPZŠ
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Za oknem nám počasí a příroda dává najevo, že se nezadržitelně blíží zima,
a tedy i sváteční čas Vánoc. U Sluníček i Hvězdiček se dolaďuje vánoční výzdoba,
zpívají se koledy a je třeba ještě vybrat nějakou básničku a pořádně ji vypilovat, než
bude besídka. Ale kromě těšení se na Vánoce, vyrábění přáníček pro rodiče a psaní
dopisů Ježíškovi máme před sebou důležitý úkol - absolvovat předplavecký kurz v
bazénu v Kutné Hoře.
Od šplouchání k plavání
Od 18. listopadu jezdíme s dětmi na plavecký výcvik do Kutné Hory. Zde si
naši malí plaváčci prověřují šikovnost svých „ploutviček“v bazénu pro neplavce, ti
starší mají už vody více. Objevují vodu, učí se abecedu potápění, provádí první skoky do vody, používají různé vodní hračky, sjíždí na skluzavce. Na kurz jezdí 1x týdně
autobusem, čeká je 10 lekcí, plavecký výcvik vedou plavecké instruktorky. Pokaždé
se děti těší. Ikdyž bývají unavené, přesto se jim v bazénu moc líbí. Odměnou za
vynaložené úsilí a spolykané andělíčky jim na konci bude mokré vysvědčení.

Hrajeme na flétny
Hra na zobcovou flétnu v MŠ má terapeutický význam. Posiluje a prohlubuje
dýchání, podílí se na artikulačních cvičeních a vytváří pěkný vztah k hudbě. Skupinové „pískání“ také podporuje kamarádství mezi všemi dětmi ve školce. Co se děti
naučí, s tím se rády pochlubí na besídkách svým rodičům a kamarádům. Na flétnu
hrají převážně předškolní děti, mají svůj notový sešitek a pochvalami se jim jen
hemží. Děti poznaly, že každý úspěch něco stojí, že také musí doma chvilku cvičit a
připravovat se.
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Na veselou notičku můžeme pokračovat. Ve školce děti podle zájmu a nadání
navštěvují ještě pěvecký a hudebně pohybový kroužek, písničky je provázejí během
celého dne. Zpívá se u piana, s kytarou i s vlastním rytmicko-melodickým doprovodem na dětské hudební nástroje . Zpěváčky to prostě baví. A ti „nezpěváčci“? Taky
se někdy přidají, nebo nakreslí pěkné obrázky, postaví kus silnice, uvaří oběd pro
panenky.
Překvapením pro
děti byla návštěva prvňáčků ve školce. Přišli
se na nás podívat se
svou novou paní učitelkou, pozdravit se s kamarády a omrknout, co
se ve školce od doby, co
tu byli naposled, změnilo. Ještě nám zahráli
pohádku, zatančili, zazpívali a naše děti se k
nim s chutí připojily.
Všichni si pak vyměnili
vlastnoručně vyrobené
dárky a slíbili jsme si, že příště zas přijdeme my k prvňáčkům do velké školy.
3. prosince k nám
opět po roce zavítal
Mikuláš. Samozřejmě
ho doprovázel i anděl
s čertem. Každoročně
jsou ve tvářičkách dětí
vidět obavy, někdy i slzičky, ale ty se začnou
vytrácet, když děti uvidí, že Mikuláš nepřišel
s prázdnou. Stejně tak
tomu bylo i letos. Děti
byly odměněny ovocem, sladkostmi i malou hračkou, společně Mikuláši zazpívaly, odříkaly básničku a slíbily, že do příštího
roku budou jen a jen hodné.
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Poděkování našim sponzorům
Moc děkujeme za váš zájem o MŠ, za vaši přízeň a podporu. Děkujeme panu
Lukáši Sobotkovi – Tiskárna Řečany n. L. za finanční dar pro naši školku, za papíry
pro děti na kreslení a drobné papírenské zboží, manželům Beranovým – zahradnictví Labětín za vánoční stromečky na vánoční besídku a všem rodičům, kteří nám
věnovali drobný výtvarný materiál, papíry, omalovánky, hračky. Hezké Vánoce a
šťastný nový rok přejí zaměstnanci mateřské školy.
Jana Rosenbergrová, vedoucí učitelka MŠ
Za horama – za dolama bývají pohádky...
Východočeské divadlo Pardubice pořádalo v listopadu pro tříleté až šestileté
děti divadelní představení, tentokrát pohádku: „O Honzovi a zakleté princezně“.
Možná by se někomu „nezasvěcenému do předškolního vzdělávání“ tato nabídka
zdála až moc troufalá a nezrealizovatelná. Do Pardubic? S přibližně padesáti zvídavými a neposednými “bleškami“? A bez doprovodu rodičů?
Jenže my jsme tuto nabídku přijali s chutí a nadšením, s představou netradičně
stráveného dopoledne v MŠ. A toto dopoledne bylo skutečně netradiční, ba přímo
pohádkové. Brzy ráno jsme se sešli u naší mateřské školy, překontrolovali si „svačinky od naší maminky“, nalodili se do dvoupatrového autobusu a vyrazili podzimní
mlhou „tak že by se dala krájet“ směr Pardubice. Cestou na nás ale čekaly tři úkoly
jako v pohádce. První dva úkoly jsme si splnili hned ve Valech a Veselí, a to tím, že
jsme do našeho vyhlídkového autobusu nezapomněli přibrat ještě další malé kamarády z mateřských škol. Třetím úkolem byl krátký hromadný přesun v Pardubicích
od autobusu do divadla. A protože jsme všichni úspěšně všechny tři „pohádkové“
úkoly zvládli, mohli jsme zasednout do měkounkých červených sedaček v hledišti
a napínavě sledovat pohádku. Pohádka byla skutečně napínavá, plná zvukových i
světelných efektů. Při opakovaném zjevení dvoumetrových hradních strašidel v nás
byla dušička sice hodně malinkatá, ale ...
Ale jak už to tak v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo a Honza nakonec
šťastně princeznu Kristýnku vysvobodil a vzal si ji za ženu. My jsme se posilnili
svačinou a šťastni se vrátili na oběd do školky. No a co bylo dál? A zazvonil zvonec a
pohádky je pro dnešek konec.
Bc. Lada Černá, učitelka MŠ
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Vzpomínka na Švitorku
Je to již značně dávno, kdy přišel podzim se svojí typickou charakteristikou
zbarveného listí na stromech, padání listí a častou změnou počasí. Příroda se sama
postará o změnu s přípravou na zimní odpočinek. Není to jenom změna v přírodě,
ale také změna v kvalitě srsti zvířat, vytváření zásob na zimu, selekce volně se pohybujících zvířat v přírodě a ukončením jezdecké sezony slavnostní „Hubertovou
jízdou“ O tomto čase, který se skutečně udál poslyšte mé vyprávění.
Podzim jako každý jiný. Z pohledu myslivců příprava na odstřel bažantů a zajíců v honitbě kladrubského hřebčína znamenala značné vypětí. Úprava nádvoří,
vláčení, zametání chodníků, čistota koní zkrášlením šachovnice na zádi koní, zaplétáním hřívy a dalších úprav. Čištění stájí, zvláště plemeníků, kde byl ustájen
nejcennější chovný materiál musela na první pohled být jako ze škatulky. Podla-ha
kropená s vyjádřenými různými motivy. Kovové a mosazné držáky na uzdečky a
sedla se musely blýskat. Proč všechno tak důkladně? Protože účast na honu a prohlídce hřebčína přislíbili přední představitelé našeho národa. Pracovníci hřebčína s
radostí uvítali možnost vidět z blízka a podat ruku těm,kteří měli zajistit radostnou
budoucnost všech lidí naší republiky.
Konečně nastal den „D“ a už přijížděli - president republiky, armádní generál
Ludvík Svoboda přijížděl na nádvoří od Chlumce. Moc mu to v uniformě slušelo.
Vzpřímené držení těla s úsměvem na rtech, pln optimismu se pozdravoval s lidmi, kteří potleskem jej vítali. Postupně od auta kráčel z nádvoří úzkou cestou mezi
staletým dubem a bystou představitele starokladrubských plemeníků. Chodníček
po celé délce byl vysypáván tehdejší ředitelkou mateřské školy a dětmi květními
lístečky z růží přímo před procházejícím presidentem.Během krátké doby přijíždělo
od Řečan další auto s Alexandrem Dubčekem.
Nebyl ovšem sám, doprovázel jej ministr zemědělství Borůvka. Černík a Smrkovský nedojeli.Úvaha přítomných byla, že se zatoulali,nebo si to spletli s jinými
Kladrubami. Z Prahy odjížděli z důvodu bezpečnosti každý jiným směrem do určeného cíle.Chvilka přestrojení a již několik kočarů tažených kladrubskými bělouši
odjíždělo do prostoru honitby. Na každém kočaru nechyběl myslivec se svým čtyřnohým přítelem psem ohařem, setrem nebo kokršpanělem a ochranka. Ta doprovázela představitele už z Prahy a k ní se postupně připojovali příslušníci bezpečnosti
místního sboru.
Hon trval celý den, ran jako o božím těle.Vše probíhalo bez vážných problémů.
Při slavnostním výřadu byly dány mrtvé zvěři veškeré pocty, které ji náleží. Trubači
závěrečnou fanfárou ukončili podzimní hon. S pocitem uspokojení úspěšného lovu
a značně unaveni odjížděli lovci,nadháněči a další pomocníci z prostředí myslivecké
chaty do slavnostního sálu kladrubského zámku. Nezbytné umytí, převléknutí a
již všichni kromě presidenta přicházeli do sálu. Sál byl slavnostně vyzdoben, lustry
naplno rozsvícené, svíce zažehnuté a podle předpisů plně prostřeno. Talíře,příbory a
sklo pamatovalo historii. V čele na stěně dominoval velký ve zlaceném rámu obraz
kladrubského bělouše. Na postraní stěně nad kachlovým krbem obraz od malíře Vacátka taktéž s koňařskou tématikou. Na protější straně v koutku u dveří byl kvartet
muzikantů ve složení trubka, saxofon, harmonika a bicí. Dlouholetá hudební činnost je natolik sdružila, že si dali název „ŠVITORKA“. Švitořili při různých příležitostech, svatbách,výročích, hráli důchodcům, chovatelům, účastnili se masopustů a
rozdávali radost všude tam,kde ji bylo zapotřebí. Byli pozváni i sem, aby zpestřili tak
významnou událost. Hrát presidentovi a všem dalším,to přece byla čest pro každé
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hudební těleso. Čest to pro Švitorku opravdu byla. Nervozita, týdenní příprava,
výběr repertoáru,prostě zodpovědnost.
Jakmile kapelník Jaromír zaslechl první kroky účastníků dal pokyn Františkovi,
Pepovi a Jendovi, aby zaujali svá místa. Podle důležitosti a předem rozvrženého plánu zaujímali svá místa všichni, kteří se vládního honu zúčastnili. Jakmile se usadili,
nastalo hrobové ticho, přicházel president československé republiky s doprovodem
dalších představitelů.Teď přišla chvíle pro muzikanty. Fanfárou vítali významné hosty a za potlesku přítomných nastala chvíle zahájení, které se ujal sám president.
Především poděkoval za pozvání,zhruba zhodnotil výsledek honu a výbornou atmosféru celého odpoledne. Vzpomenul významné úlohy muzikantů a zpěvu na Dukle při osvobozování republiky. Každý s napětím sledoval vyprávění člověka,který
byl v ohnisku s vojáky nasazujícími životy za svoji vlast. Na závěr svého vyprávění
pokynul muzikantům, aby předstoupili před jeho stůl stojící v čele a nechal nalít do
pohárů červené víno. S velkým rozechvěním,nervozitou a určitými rozpaky co se
bude dít se postavili před stůl. V tom tichu bylo slyšet jak muzikantská srdce, jindy
suveréní,jsou skromná a hlasitá. Přípitkem a poděkováním za šíření lidových písniček,rozdáváním radosti popřál hodně zdraví a úspěchu v bohulibé činnosti. Od stolu
odcházeli hoši jako hrdinové, gerojové, vždyť všechna pozornost byla upřena na ně.
Sebevědomí muzikantů, které se v zápětí projevilo mělo vliv na další jejich činnost
hráli jako o závod,jednu lidovku za druhou. Veselí nabíralo na obrátkách,přípitky
gratulace střelcům, veselé zážitky myslivců,prostě náplně bylo hodně.
Venku byla již tma, pouze světla dopadající ze sálu pronikala okny z prvního
poschodí a nepravidelně rozbíjela tmu. I muzikanti připíjeli na zdar honu a hodnocení, které jim bylo uděleno. Lidé ze sálu odcházeli a zase přicházeli. Čtveřice hudebníků také musela vyprázdnit močové měchýře, ale rychle, musela hrát. Pauza,projít
sálem, seběhnout po schodech,přes dlouhou chodbu a rychle obstoupit mohutný
dub, rozkročit se a konat pod heslem „Ne v hrobě,ale tady uleví se tobě“. Jako
Trokadéro pod Aifelovkou byla mohutná sprcha. Úleva značná, ale v tom od kořenů mohutného dubu vyskočil příslušník SNB menšího vzrůstu plnící povinnosti
skryté hlídky a křičí na aktéry “Tak vám pěkně děkuju vy volové,podívejte se jak
vypadám sem mokrej od hlavy až k patě, budu smrdět jako hejcuk…“, ale to už u
mohutného dubu z muzikantů nikdo nestál. Utíkali do sálu, aby zahráli ještě několik písniček všem na rozloučenou. Jak to dopadlo s pokropeným v ten večer není
známo. Jisté je, že chodil dál mezi občany a hlídal jejich bezpečnost.
President a předseda vlády se rozloučili a odjeli tak,jak přijeli. Zbyla jenom
vzpomínka.
Kdo zůstal a neodjížděl byl ministr zemědělství Borůvka, nejvyšší hodnost na
sále. Jakmile viděl, že je velitelem, přišel k muzikantům z peněženky vzal 100 korun
a připlácl ji na spocené čelo saxofonistovi s tím, že „teď budete hrát pro mne“ a
odešel. Mezi muzikanty nastalo zděšení, protože ne všechno hráli. Co si budete přát
soudruhu ministře zeptal se kapelník. Odpovědˇ ministra byla jednoduchá „Padla
facka,padla na sále“. To už byla parketa muzikantů, ministr zpíval a zábava pokračovala do ranních hodin. Odejel i ministr a možná, že by muzikanti hráli ještě déle,
ale vše ukončil vedoucí honitby pan inženýr. Rozjařen tančil na stole, dělal piruety,
přeskakoval skleničky a posledním skokem přistál na membráně velkého bubnu.
Za ranního kuropění se zbytek účastníků rozcházel s přáním brzkého setkání se
Švitorkou. Ta rozdávala radost ještě dalších dvacet let. Dnes však nám zbyla v paměti
kromě jiných i tato vzpomínka.
Autor vzpomínek: Jan Štrupl
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Kdo je KVHT Přelouč?

(Klub vojenské historické techniky Přelouč
Vážení čtenáři, jsme moc rádi, že zde můžeme prezentovat náš klub a po přečtení těchto řádků pochopíte, proč se klub z Přelouče snaží o vaši přízeň.
Takže proč Přelouč:
Naše historie sahá až do roku 2000. To se tři pánové, velcí příznivci historické
techniky, sešli a řekli si, že 5.12.2000 založí KVHT, a jelikož jsme v Přelouči, bude
se jmenovat KVHT Přelouč. Tito kamarádi jsou pro nás velkým vzorem, že když se
něco chce, tak to jde a funguje to dodnes.
Jmenovitě zakládajícími členy jsou: Josef Čapek – předseda, Pavel Jilma – pokladník, Jindřich Kinský – jednatel.
Další věc, co jsme zač:
KVHT je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o vojenskou historickou
techniku. Sdružují se zde majitelé, provozovatelé a hlavně lidé, kteří mají zájem o
udržování a popularizaci vojenské historické techniky.
Tak a teď dojdeme k tomu, proč se představujeme v Řečanském zpravodaji:
Většina členské základny v duchu těchto tří mužů, kteří založili tento klub, pochází z Řečan nad Labem. Taktéž sídlo klubu se přesunulo změnou předsedy klubu
z Přelouče do Řečan. Jmenovitě má členská základna tyto členy: Vladimír, Zdenka a
Lenka Loužilovi, František a Ludmila Zerzánovi, Josef a Milan Čapkovi, Jiří Popek,
Jana Nováková, Ivan Kalousek – pokladník, Jan Zatloukal – jednatel, Petr Dlesk předseda
Není nás mnoho, ale s velikánským přispěním kamarádů, přátel a v největší
míře sponzorů klubu jsme schopni dosáhnout a pořádat i celorepublikové i mezinárodní akce.
Co máme za sebou:
V roce 2010 jsme uspořádali jarní a podzimní country bál ve zdejším hostinci
U Koblihů.
Hlavním, a to obnáší naše celoroční úsilí, je sraz vojenské historické techniky
ve Zdechovicích (v areálu bývalých Sovětských vojsk na Katovci), který už letos měl
dvanáctý ročník. Deset ročníků bylo pořádáno pod názvem LABE. U posledních
dvou došlo ke změně názvu Labe – operace Železné hory.
Proč píši, že mezinárodní sraz? Už po dva roky k nám přijeli kamarádi ze Slovenska.
Tak a teď co před sebou:
V roce 2011 opět máme již zajištěný jarní country bál v termínu 19. 3. 2011.
Sraz vojenské historické techniky Labe – operace Železné hory 2011. A samozřejmě podzimní country.
Mezi těmito jednotlivými akcemi jezdíme po podobných srazech a různých
setkáních vojenské techniky. Tak toto by byla odpověď na úvodní otázku, kdo je
KVHT Přelouč.
Doufám, že jste dočetli až sem, a kdo by měl zájem se dozvědět o nás něco víc,
tak může zavítat na naše stránky www.kvht.cz.
Se srdečným pozdravem a díky vaší trpělivost, že jste dočetli až do konce, se na
setkání na akcích KVHT těší
Petr Dlesk, předseda
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VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si
projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité
chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.
Vánoční svátky jsou příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem velmi potřebujeme a že lidské
dobro je tou největší hodnotou života.
Vánoce jsou symbolem lásky, dobroty a přejícnosti, každoročním kouzlem a vzbuzují v nás pocit
sounáležitosti. Vůně tohoto času do nás vnáší příjemné pocity, s kterými se chceme podělit se svými
blízkými. Proto si tento vánoční čas vychutnejme
plnými doušky a zkusme si ho uchovat v našich srdcích.
Milí spoluobčané, přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a spoustu radostných jiskřiček v očích našich dětí, při rozbalování vánočních dárků. Do nového
roku Vám přeji pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2011!
Michaela Matoušková, starostka obce

Keramické ryby – autorka M. Svobodová, 7. tř. ZŠ
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