ÚVODNÍ SLOVO
Podzim nám nedoèkavì ťuká na okno, babí léto se s námi louèí
a já vás vítám u ètení podzimního zpravodaje. Letošní léto bylo
létem, jaké tu už dlouho nebylo. Vysoké teploty nás nìkdy tìšily
a nìkdy už jsme si øíkali, aby koneènì zapršelo a bylo chvíli pøijatelnìji. Pro dìti však bylo léto dozajista úžasné. Voda byla teplá
až do zaèátku záøí a dìti si tak plnì užívaly prázdninové dny. Na
krásné letní zážitky budeme vzpomínat až do pøíštího léta. Poèasí
nám ovšem pøeje i nadále, teploty se pohybují kolem 20 °C a nás
to stále láká na výlety a sportovní èinnost. Ženy Sokola už zaèaly
opìt cvièit a Ženy Labìtína pro nás chystají další podzimní výlety.
Aè byly vysoké teploty a práce venku byla pro naše technické pracovníky obtížná, dali se do
oprav chodníkù, aby je pøichystali na zimní údržbu. V této souvislosti vás chci požádat, abyste
si upravili své døeviny vyènívající z vašich pozemkù na chodník, èi veøejná prostranství. Pøi
zimní údržbì chodníkù mnohdy èistící stroj neprojede nebo je odírán køovinami zasahujícími
až na chodníky. Zároveò vás žádáme, abyste neparkovali na chodnících, které mají sloužit
chodcùm a ne automobilùm. Myslím, že tato situace se již oproti jiným rokùm velmi zlepšila,
ale v nìkterých místech je stále na èem pracovat.
V srpnu jsme dokonèili výmìnu oken v Obecním domì. Mají velmi dobré tepelnì
izolaèní vlastnosti a budovu tak povyšují do lepší energetické tøídy. V dalších letech bychom
rádi opravili fasádu domu a provedli její nátìr.
Od letošního roku se nám také zaèínají rozbíhat nové dotaèní tituly. Jsem velmi ráda, že
se nám zateplení všech veøejných budov podaøilo v minulých letech, neboť nové dotaèní podmínky na zateplování nejsou již tak pøíznivé a ve spojení s administrativní zátìží se už témìø
nevyplatí. Nových dotaèních možností není mnoho, ale i tak se budeme snažit co nejvíce
žádat o dotace, abychom náš rozpoèet tolik nezatìžovali a nezastavil se rozvoj naší obce. Díky
mému zvolení do Pøedsednictva Komory obcí a Rady Svazu mìst a obcí Èeské republiky za
Pardubický kraj, se dostanu s pøedstihem k dùležitým informacím, ať už dotaèním, èi legislativním a mùžeme tak vèas reagovat na blížící se zmìny a pøíležitosti. Doufám tedy, že se tato
èinnost kladnì promítne i do naší obce.
Po dlouhé dobì se nám podaøilo najít potencionálního developera, který by v pøípadì
zájmu postavil bytový dùm v ul. Lesnické, v místì bývalých zahrádek. Zahrádky se nám již
z vìtší èásti pøestìhovaly na nové místo a tento pozemek bude využit pro další zástavbu
v obci. Na dalších stránkách zpravodaje najdete bližší informace k tomuto projektu.
V tìchto dnech pracujeme na tvorbì místního programu obnovy obce pro další roky, do
kterého budou zahrnuty investièní i neinvestièní akce, které bychom rádi v budoucích letech
realizovali. Plán je tøeba vytváøet z dùvodu dalších možností èerpání dotací. Protože nám
velmi záleží na vašem názoru a pøáních, pøipravili jsme pro vás v tomto zpravodaji anketu.
Do ní vás prosím zapište svá pøání a nápady na zmìnu èi zlepšení v obci. Výsledky ankety
budou zohlednìny pøi dalším smìøování èinnosti v obci a dozvíte se je v pøíštím zpravodaji.
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Anketu je možné stáhnout i na webových stránkách obce.
Na závìr mi dovolte popøát vám krásný podzim a tìším se na setkání s vámi
u nìkteré z našich akcí.

Ing. Michaela Matoušková
starostka obce

Kalendáø kulturních akcí v obci:
10. 10. Øeèanské posvícení, pouťové atrakce, Posvícenská zábava (SDH Øeèany)
24. 10. Posvícenská zábava v Labìtínì (Ženy Labìtína)
14. 11. Kurz vaøení
28. 11. Vánoèní rozsvícení stromu
06. 12. Mikulášská nadílka v Labìtínì
12. 12. Adventní zájezd Ježíškùv Štýr s prùvodem èertù (Ženy Labìtína)

STOČNÉ
V termínu od 1. 10. do 31. 10. 2015 se na podatelnì Obecního úøadu vybírá stoèné pro
rok 2015. Stoèné je ve výši 920 Kè na osobu s DPH.
Platbu možno provést:
1. V hotovosti na obecním úøadì v Øeèanech nad Labem pouze v úøední dny, tj. pondìlí
a støeda od 8 do 12 a od 13 – 17 hod.
2. Bezhotovostnì na úèet èíslo: 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxxxx
Za „x“ ve variabilním symbolu doplòte:
1 = Øeèany nebo 2= Labìtín ,následující 3 x pro è.p. domu a zbylé 2 x pro èíslo bytu – bez
lomítek.
Napø.: - v Øeèanech è.p. 333/15 bude tvar v.s. 2321133315,
pro è.p.: 92/1 bude tvar v.s. 2321109201,
- Labìtínì è.p. 9 bude tvar v.s. 2321200900
3. Složenkou na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxxxx (jako u zpùsobu platby è.2)
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 6/2015 ze dne 24. 6. 2015.
Vstup do svazku obcí „Pardubická labská“ pro zøízení cyklostezky
Pøedsedající seznámila zastupitele se znìním zakládací smlouvy a znìním stanov svazku
obcí Pardubická labská v rozsahu pøílohy 1 a 2 dùvodové zprávy a ukládá starostce obce
podpis zakládací smlouvy a stanov svazku obcí Pardubická labská.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo znìní zakládací smlouvy a znìní stanov svazku obcí Pardubická labská v rozsahu pøílohy 1 a 2 dùvodové zprávy a ukládá starostce obce podpis
zakládací smlouvy a stanov svazku obcí Pardubická labská.
Informace o vyúètování stoèného v obci
Pøedsedající informovala o nákladech obce za stoèné. Skuteèné náklady vycházející z podkladù roku 2014 jsou 1520 Kè s DPH/obèan. Vzhledem k tomu, že Obec Øeèany nad Labem je
plátce DPH a dosavadní cena stoèného 800 Kè/obèan byla již cenou s daní, docházelo ke snižování vybraného poplatku na stoèné o DPH ve výši 15%, které je odvádìno státu. Pøedsedající
navrhuje pro rok 2015 stoèné navýšit pouze o èástku DPH, tj. 800 Kè + 120 Kè (DPH) = 920
Kè nikoliv dle skuteèných nákladù. V pøípadì vyšších nákladù na stoèné budou tyto hrazeny
z rozpoètu obce.
Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za stoèné pro rok 2015 ve výši 920 Kè s DPH (tj. 22,86
Kè bez DPH /m3 ). V pøípadì vyšších nákladù na stoèné budou tyto hrazeny z rozpoètu obce.
Místní úprava na komunikaci: Osazení místní komunikace Obráncù míru v Labìtínì pøed
dìtským høištìm znaèkami upozoròujícími na zvýšený výskyt dìtí
Pøedsedající informovala o požadavku rodièù na zvýšení bezpeènosti dìtí pøi pohybu okolo
dìtského høištì v Labìtínì. Zastupitelé navrhují zhotovení zábradlí pøed hostincem u Kùrkù v
Labìtínì pro zvýšení bezpeènosti.
Zastupitelstvo obce schválilo zhotovení zábradlí pøed hostincem u Kùrkù v Labìtínì
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Pøedsedající informovala o obdržení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na „Výmìnu výplní Obecního domu“ ve výši 100 000 Kè.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na
„Výmìnu výplní Obecního domu“ ve výši 100 000 Kè.
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Veøejnoprávní smlouva na nákup výmìnného knihovního fondu
Pøedsedající obdržela veøejnoprávní smlouvu a její dodatek s Krajskou knihovnou v Pardubicích na sdružování prostøedkù na nákup výmìnného fondu v èástce 2 Kè/1 obyvatele
pro rok 2015.
Zastupitelstvo obce schválilo veøejnoprávní smlouvu a její dodatek s Krajskou knihovnou
v Pardubicích na sdružování prostøedkù na nákup výmìnného fondu v èástce 2 Kè/1
obyvatele.
Diskuse, rùzné
a) pøedsedající pøedala informaci od øeditele školy Mgr. Tomáše Zemánka ohlednì zøízení
dvou prvních tøíd pro školní rok 2015/2016, uèit budou pí. Banková a pí. Vohralíková Jana
b) pí. Vanèurová informovala o nálezu syrového masa u lavièky pod lípou na veøejném
prostranství v blízkosti svého domu. Toto maso bylo již ve znaèném stádiu rozkladu. Upozoròuje na zvýšenou opatrnost pøedevším dìtí a psù z dùvodu možné infekce.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 7/2015 ze dne 29. 7. 2015.
Informace o možnosti zvýšení základního kapitálu VAK Pardubice a.s.
Pøedsedající informovala pøítomné o možnosti navýšení základního kapitálu VAK Pardubice vložením nepenìžního vkladu (èistièky odpadních vod a kanalizaèní øad Øeèany nad
Labem). Pokud by se tak stalo, obèanùm by se výraznì zvýšilo stoèné. Èistièka i kanalizaèní øad jsou již v pomìrnì dobrém stavu po nìkolika opravách, èistièka byla i zèásti
zrekonstruována a do budoucna se plánuje jen výmìna èerpadel a rekonstrukce pøívodu
kyslíku. Jinak se neoèekávají žádné výrazné problémy. Oba subjekty, ÈOV i kanalizace, by
bylo vhodné si zatím ponechat v majetku obce a nevkládat je do majetku VAK.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nevyužití možnosti zvýšení základního kapitálu
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. nepenìžitým vkladem majetku kanalizace a ÈOV
obce Øeèany nad Labem do majetku VAK a.s.
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. K Labi v Labìtínì
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o možnosti vypsání dotaèního programu na
rekonstrukci již existujících místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj v pøíštím roce. K tomuto je tøeba pøipravit patøiènou projektovou dokumentaci na vybranou
komunikaci – ul. K Labi v Labìtínì. Osloven byl projektant pan Jiøí Stránský, který nabídl
kompletní PD rekonstrukce zmínìné komunikace za cenu 81 000 Kè bez DPH. Dále je
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k tomuto zapotøebí zajištìní geodetického zamìøení a zamìøení inženýrských sítí a odvrtù
konstrukce zpevnìní stávající komunikace.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zhotovení projektové dokumentace pro stavební øízení, výbìr zhotovitele a realizaci rekonstrukce MK K Labi v Labìtínì panem
Stránským Jiøím, za cenu 81 000 Kè bez DPH. Dále pak zajištìní geodetického zamìøení
a zákresu inž. sítí za cenu 10 000 Kè bez DPH a odvrtù konstrukce zpevnìní vèetnì
vyhodnocení za 7500 Kè bez DPH.
Parkování v ul. Na Kopeèku
Pøedsedající informovala pøítomné o problému, který nastal po kolaudaci a osazení nových znaèek v ul. Na Kopeèku. V úzkém úseku komunikace parkuje pan P. s pøívìsem na
kuøata, komunikace je tudíž velmi zúžena a je již na prùjezd mnoho stížností. V pøípadì
požáru nebo zásahu záchranného sboru by vznikl problém pøi prùjezdu k nemovitostem.
Navržena byla možnost zøízení zpevnìného pásu vedle komunikace Na Kopeèku pro parkování pøívìsu, jehož zøízení by bylo na jeho náklady a které bude zamìøeno spoleènì se
zástupci obce/stavební výbor a s nejblíže dotèenými sousedy. Parkování by bylo zpoplatnìno dle vyhlášky o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje možnost vyhotovení zpevnìného pásu vedle
MK Na Kopeèku pro parkovací stání za podmínky zøízení tohoto zpevnìní na vlastní
náklady nájemce a pøi dodržení veškerých zákonných norem pro provoz na pozemních
komunikacích. Parkovací stání bude zamìøeno a fakturováno dle vyhlášky o místních
poplatcích.
Prezentace projektu Komunitního domu pro seniory po úpravách
Pøedsedající prezentovala v zastoupení poslední úpravy pana architekta O. Douleho
v projektové dokumentaci Komunitního domu pro seniory. Tyto se týkaly zejména pøevodu pozemku z pardubického kraje na obec zabírající parkovací místa pøed domem pøi
krajské komunikaci a úprav zelenì kolem vlastního domu, kácení nepùvodních døevin
a ponechání stavbì nepøekážejících døevin. Úpravy zelenì se budou týkat i døevin v parku
vedle kostela. Dále byla provedena zmìna oken na francouzská se sklenìným zábradlím,
tak aby byly splnìny patøièné normy, barva fasády byla navržena krémová. Na horním
okraji bude kovová øímsa, støešní krytinou bude eternit.
Zastupitelé obce vzali prezentované skuteènosti týkající se úprav postupujících projektových prací na Komunitním domu pro seniory na vìdomí bez výhrad.
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Volba barevného odstínu mostního zábradlí
Pøedsedající informovala o rekonstrukci mostku vedle fotbalového høištì. Tato stavba je v režii
Pardubického kraje/SUS a obec Øeèany nad Labem je pouze dobrovolnì úèastna kontrolních
dní staveništì. Obec dostala na výbìr barvu mostního zábradlí, a to buï modrý, nebo zelený
odstín. Modrý odstín je navrhován z dùvodu mostku nad vodním tokem, jelikož se v tomto
místì vodní tok vyskytuje pouze pøi záplavách, je možné barvu zvolit i zelenou. Modrý odstín
je k vidìní na mostní konstrukci pøed Týncem nad Labem, zelený odstín je viditelný v obci
Valy.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje barevný odstín mostního zábradlí u fotbalového
høištì v barvì modré.
Diskuse, rùzné
a) Paní starostka informovala zastupitele o øešení dopravní situace u prodejny Alma. Posun
pøechodu pro chodce za souèasného stavu dle souèasných norem nebude možný. Pro eventuelní další øešení bude oslovena pøímo SUS.
b) Dále paní starostka informovala o pokraèujících pracích na pøípravì publikace k 850 let
obce Øeèan nad Labem. Obèané nosí archivní materiály, ale je jich k dispozici velmi mnoho
a zabírá velmi mnoho èasu jejich tøídìní, proto bude zapotøebí oslovit nìjakou výpomoc s
tøídìním materiálù.
c) Pan Karvánek požádal za nájemníky bytovky v ul. Lesnická 333 o možnost proplacení dopravy materiálu na výspravu komunikace k této bytovce. Vlastní materiál si zajistí nájemníci
bytovky, požadují pouze proplacení dopravy.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 8/2015 ze dne 9. 9. 2015.
Prodej pozemku p.è. 176/21 v k.ú. Labìtín
Pøedsedající informovala pøítomné o vyvìšeném zámìru o prodeji zmínìného pozemku, ke
kterému se pøihlásil pouze p. N. Jedná se o pozemek, pøes který je již nyní øešen pøíjezd k jeho
stávající provozovnì.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje prodej pozemku p. è. 176/21 v k. ú. Labìtín o
výmìøe 387 m2 za 20 Kè/m2 panu Z. N. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daò z
nabytí nemovitých vìcí bude hradit kupující.
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Pøidìlení sídla sboru dobrovolných hasièù Labìtín a odprodej èásti výbavy JPO 5
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o podání žádosti k pøidìlení sídla SDH Labìtín na
adresu OÚ Øeèany nad Labem, ulice 1. máje 66.
Dále pøeèetla seznam movitého majetku JPO5, která se bude rušit. O odkup tohoto majetku
požádal SDH Labìtín. Ve spolupráci s velitelem JPO3 Øeèany nad Labem p. S. byly pøedbìžnì
dohodnuty podmínky a vytvoøen soupis majetku JPO5 k odprodeji. Navržená odkupní cena
uvedených položek je 2000 Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pøidìlení sídla Sboru dobrovolných hasièù Labìtín na adrese 1. Máje 66, Øeèany nad Labem.
Podání informace o pozemku p. è. 403/31 v k. ú. Labìtín
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o uskuteènìné schùzce s právní zástupkyní pana
H. JUDr. È. Na tomto jednání byly dohodnuty dvì varianty možného vyøešení situace s pozemky u nemovitosti p. H. v k. ú. Labìtín. Zastupitelé se seznámili s obìma variantami a shodli se
na schválení varianty zamìøení diskutovaného pozemku a jeho rozdìlení od stávající garáže
p. H. smìrem k vodnímu toku. Tímto možným øešením bude dohoda o vydržení nahrazena
kupní smlouvou. O tomto rozhodnutí OZ bude JUDr. È. informována.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zamìøení pozemku p. è. 403/31 v k. ú. Labìtín
a jeho rozdìlení od stávající garáže smìrem k vodnímu toku. Pøi zamìøení bude pøítomen
zástupce obce. Zamìøení pozemku a vyhotovení GP pro rozdìlení pozemku provede na vlastní náklady p. H. Po vyhotovení GP pro rozdìlení pozemku obec vyvìsí zámìr obce o prodeji
èásti pozemku za cenu 13 Kè/m2. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daò z nabytí
nemovitých vìcí bude hradit kupující.
Projednání nájemní smlouvy k pozemku p. è. 557/4 v k. ú. Øeèany nad Labem
Paní starostka dále informovala o dlouhodobì špatném plnìní èi neplnìní nájemní smlouvy
na obecní pozemek u toèny autobusù vedle OÚ. Nájemkyni pozemku bude neprodlenì zaslána písemná výpovìï z platné nájemní smlouvy s odùvodnìním k 31. 12. 2015 (tøímìsíèní výpovìdní lhùta). Zmínìná smlouva je porušována ze strany nájemce dlouhodobým neplacením
nájmu dle podmínek smlouvy, dále není splnìn úèel nájmu a další pronájem není schválen
majitelem pozemku, tedy obcí.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zaslání výpovìdi z nájmu k pozemku p. è. 557/4
z dùvodu neplnìní smlouvy.
Podání žádosti z Programu obnovy venkova
Pøedsedající informovala o možnosti podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova,
tentokráte by zmínìná dotace byla využita v roce 2016 pro rekonstrukci hlavního pøístupu
k ZŠ a pøístupového chodníku od ZŠ k tìlocviènì. K dispozici je pøedbìžný rozpoèet na tuto
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rekonstrukci od p. U. Bez prací, které mohou zajistit pøímo pracovníci obce, by byly pøedbìžné
náklady na tuto akci pøibližnì 224 992 Kè bez DPH.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova na Opravu vchodu a pøíchodu k ZŠ a tìlocviènì.
Diskuse, rùzné
a) Paní starostka informovala zastupitele, že podaná žádost o dotaci na osázení stromù kolem
komunikací v Labìtínì byla bohužel zamítnuta.
b) Dále paní starostka informovala o velmi neutìšeném stavu kanalizace Za Borkem. Je nutno
obeslat písemnì vlastníky dotèených nemovitostí, kteøí jsou pøipojeni na splaškovou kanalizaci v této lokalitì s upozornìním, co se zakazuje vhazovat do kanalizaèního øádu (napø. dìtské
pleny, vlhèené ubrousky apod.). Pokud by se stav nezmìnil, museli by se obyvatelé dotèených
nemovitostí pøipojeni na splaškovou kanalizaci, podílet na opravách pøeèerpávacích jímek,
které jsou nevhodným odpadem poškozovány.
c) Paní starostka také informovala o pokraèujících pracích na pamìtní knize k výroèí 850
let Øeèan nad Labem. Paní spisovatelka M. dodala základní text ke knize popisující minulost
obce, pracuje se na výtahu z kronik obce. Bohužel stále ještì chybí nìkteré materiály vhodné
do knihy. Také DVD záznam z oslav 850 let obce je pøipravován a chybí již jen závìreèné
úpravy.
d) Pan H. se dotazoval na pøípadné obeslání Povodí Labe pro vyèistìní koryta Spytovického
potoka. Hrozí zde zaplavení sklepù a zahrádek pøi pøívalových srážkách. Paní starostka informovala, že jednání se zástupci Povodí Labe a ÈRS probìhlo pøímo na místì a èistìní bude
zaøazeno do plánu údržby. Bohužel není možné urèit, kdy k nìmu dojde, což je v kompetenci
Povodí Labe. P. H. mùže oslovit Povodí Labe pøímo se žádostí o vyèištìní tohoto toku.
e) Paní Blažková informovala o zjištìní možného týrání zvíøat v obci (chytání do želez). V této
záležitosti bude oslovena pøíslušná instituce pro návrh možného øešení. Pan Tuèek doplnil, že
majitelé zvíøat by si mìli být však schopni zabezpeèit chov domácích zvíøat na svém pozemku
tak, aby nedocházelo k narušování soukromí majitelù sousedních nemovitostí.
Plné znìní zápisù a usnesení ze zastupitelstev obcí je dostupné na webových stránkách
obce.
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ZMĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
Nové diskusní fórum
Na webových stránkách obce naleznete nové diskusní fórum, které je rozdìleno do tøech
kategorií, viz obrázek níže. Po registraci mùžete do jednotlivých kategorií pøispívat. Pokud
napø. nesvítí veøejné osvìtlení v obci èi nefunguje rozhlas, tuto poruchu mùžete nahlásit
prostøednictvím kategorie „Nahlášení poruch v obci“. Na vaše „Pøání a stížnosti“ je založená
druhá kategorie a pokud byste mìli potøebu diskutovat o èemkoliv jiném, založíte si vlastní
téma v kategorii „Ostatní“.
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Abyste mohli pøispívat, je tøeba se nejprve zaregistrovat pomocí tlaèítka „Registrace“ na lištì diskusního fóra. Pøi dalších vstupech se již budete moci jen „Pøihlásit“ a pøispívat. Nebudou
tak znevýhodòováni pøihlášení obèané, slušnì pøispívající, vùèi anonymním pøispìvovatelùm.
Modul SENIOR
Na úvodní stránce v pravém dolním rohu najdete ikony pro zjednodušenou verzi stránek. Ta pro vìtší pøehlednost neobsahuje podrobnou grafiku a jsou v ní vybraná
nejdùležitìjší témata. Vzhled je tak pøívìtivìjší pro starší
obèany a lze zde regulovat i velikost písma.
Mluvené slovo
Témìø u každého èlánku se novì objevuje ikona
Po poklikání na ni, se naète text pod ikonou a po chvíli se
zaène èíst. Vy si tak budete moci poslechnout uveøejnìný text
bez nutnosti jeho ètení. Tento modul je vhodný pro seniory èi osoby se zrakovým omezením.
Vìøíme, že novinkám na našich webových stránkách brzo pøivyknete a do budoucna
pro vás budou pøínosem.
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce
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NEIDENTIFIKOVATELNÉ POZEMKY
Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových
Rašínovo nábøeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona è. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkùm
nemovitostí a dalším oprávnìným, kteøí nejsou oznaèeni v katastru nemovitostí dostateènì urèitì
Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona è.
256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávnìné osoby, kteøí nejsou
oznaèeni v katastru nemovitostí dostateènì urèitì, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se
pøihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místnì pøíslušného pracovištì Úøadu
pro zastupování státu ve vìcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveøejnìn na webových stránkách Úøadu
pro zastupování státu ve vìcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v
èásti „Nedostateènì urèitì identifikovaní vlastníci“.
Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových tímto upozoròuje na skuteènost, že
pokud se vlastník nemovité vìci nepøihlásí ve lhùtì stanovené v § 1050, odst. 2 zákona è.
89/2012 Sb., obèanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu
§ 1045, odst. 2 tohoto zákona pøipadne opuštìná nemovitá vìc do vlastnictví státu.
V Praze dne ..................

Ing. Miloslav Vanìk v.r.
generální øeditel

INFORMACE PRO VEØEJNOST
Dne 1. 1. 2014 nabyl úèinnosti zákon è. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Èeskému úøadu zemìmìøickému a katastrálnímu pøedat
Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,
u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávnìný
oznaèena dostateènì urèitì.
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznaèným
vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveøejnit na svých internetových stránkách a údaje pøedat
obecnímu úøadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úøad údaje zveøejní
na úøední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v souèinnosti s pøíslušným obecním úøadem šetøení k dohledání vlastníka.
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemnì ho vyzve, aby pøedložil listiny dokládající jeho vlastnictví pøíslušnému katastrálnímu úøadu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v
obèanskoprávním øízení. Pøihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti,
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ÚZSVM ji písemnì vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví pøedložila katastrálnímu úøadu,
nebo uplatnila svá vlastnická práva v obèanskoprávním øízení.
Nepodaøí-li se vlastníka zjistit a ubìhne-li lhùta podle obèanského zákoníku, má se za to,
že nemovitost je opuštìná. Toto ustanovení zákona vychází ze skuteènosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobì nikdo nehlásí, neplatí z nich danì, nepeèuje o nì, a tak lze
pøedpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu
§ 1050 odst. 2 nového obèanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického
práva se nemovitost považuje za opuštìnou a stává se vlastnictvím státu.
Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveøejnìném na webové adrese www.uzsvm.cz, mùže se obrátit na místnì pøíslušné
odlouèené nebo územní pracovištì ÚZSVM, jehož kontaktní údaje nalezne na téže webové
adrese. Místnì pøíslušné pracovištì ÚZSVM poradí osobì, která není v katastru nemovitostí
dostateènì nebo vùbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.
Seznam nemovitostí zveøejnìný webu ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje výhradnì
údaje, které ÚZSVM obdržel od Èeského úøadu zemìmìøického a katastrálního podle § 64
zákona è. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znìní. K prohlížení tìchto dat v
uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft Excel, ale napø. aplikaci OpenOffice.org, která je
k dispozici bezplatnì na adrese http://www.openoffice.cz/stahnout.
Vysvìtlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí:
k.ú.
katastrální území
OPSUB
oprávnìný subjekt
OPO
oprávnìná právnická osoba
OFO
oprávnìná fyzická osoba
r.è.
rodné èíslo
IÈ
identifikaèní èíslo právnické osoby
Podíl èitatel
vlastnický podíl v èitateli
Podíl jmenovatel
vlastnický podíl ve jmenovateli
Právní vztah - název
právo k nemovitosti
LV
list vlastnictví
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO OBÈANY
Podpora bude poskytována z prostøedkù Operaèního programu Životní prostøedí 20142020, a to pouze v rodinném domì, který je pøevážnì vytápìn kotlem na pevná paliva a kde
bude souèasnì provedeno alespoò jedno tzv. „mikro“ energetické opatøení, nebo kde došlo ke
snížení klasifikaèní tøídy energetické nároènosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je souèasnì
na realizaci opatøení žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude možné získat na
kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu, plynové kondenzaèní kotle, tepelná èerpadla.
„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základì žádostí fyzických osob pøedložených krajskému úøadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro pøedkládání tìchto žádostí pøedpokládáme v prvním ètvrtletí pøíštího roku. Výše podpory na jeden projekt se
bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu poøizovaného zdroje a lokality. Zbylých 15
až 30 procent bude financovat žadatel, kterým budou fyzické osoby,“ øíká Pavel Kalivoda,
vedoucí oddìlení rozvoje, fondù EU, cestovního ruchu a sportu. Do roku 2018 kraj pøedpokládá výmìnu pøibližnì 1200 kotlù.
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelnì aktualizovány.

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

zpravodaj_zari_2015.indd 113

13

29.9.2015 8:03:53

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V UL. LESNICKÁ

Již pøes rok se naše obec snažila najít vhodného developera, který by v místì bývalých
zahrádek v ul. Lesnické vystavìl bytový dùm. Po návštìvì Základní umìlecké školy v Holicích,
která byla jako první veøejná škola vystavìna v pasivním energetickém standardu, jsme oslovili
jejího stavitele. Ten má již nìkolikaleté zkušenosti se stavbou veøejných budov a bytových
domù právì na Holicku a Pardubicku.
BW – Stavitelství s.r.o. si na vlastní náklady nechalo vypracovat ing. arch. Pavlem Kramáøem studii domu a my vám ji níže pøedstavujeme. V pøípadì, že by byl o nákup bytù vážný
zájem, tento projekt by se zde v pøíštím roce realizoval. Ceny bytù jsou již pevnì stanoveny
a dohodli jsme podmínky výstavby tak, aby nekolidovaly s pøipravovaným územním plánem
a pøenesly urèitý komfort moderního bydlení i do naší obce. Na stránkách zpravodaje pøedstavujeme jen nìkolik pohledù bytového domu, pro vaši pøedstavu. Vážní zájemci se mohou
po dohodnuté schùzce se starostkou obce (tel.è. 603 871 594) pøijít podrobnìji podívat na
dispozice domu a bytù a budou jim zodpovìzeny potøebné informace.
Bytový dùm tak, jak ho vidíte níže, obsahuje tyto velikostní kategorie a plochy:
•
4 byty 2+KK
byt 51,6 m2 , sklep 4,5 m2, pozemek navazující k terase 90 m2
•
4 byty 3+KK
byt 82,6 m2, sklep 4,5 m2
•
4 byty 4+KK
byt 95,61 m2, sklep 4,5 m2
V pøízemí jsou umístìny sklepy a technická místnost. K pøízemním bytùm 2+KK náleží
i kryté terasy o velikosti 10 m2. K patrovým bytùm patøí lodžie o výmìøe 15 m2. V cenì každého bytu je zapoèteno mimo vlastní byt, lodžii èi krytou terasu, sklep i jedno parkovací stání.
Ceny bytù s DPH a pøíslušenstvím:
Byt 2+KK
1 453 000 Kè
Byt 3+KK
2 175 000 Kè
Byt 4+KK
2 497 000 Kè
Jakékoliv otázky vám budou zodpovìzeny na obecním úøadì u pí starostky. Své
žádosti o nákup bytù prosím podávejte nejpozdìji do 30.11.2015 na Obecní úøad.
14
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KNIHOVNA
Co je nového v obecní knihovnì?
Všechny ètenáøe mùžeme potìšit, protože byla vymìnìna další èást regálù, tentokrát
v oddìlení literatury pro dospìlé, a chystá se rovnìž výmìna èásti osvìtlení v knihovnì.
Všem malým zájemcùm s rodièi nebo kamarády nabízíme úèast na Týdnu knihoven 2015.
Jedná se o knihovnickou akci probíhající po celé Èeské republice. V obecní knihovnì budou
v rámci tohoto týdne, v úterý 6. øíjna, nachystány hry, ètení a vytváøení dekorací.
Rovnìž zveme všechny, kdo se rádi trochu bojí, na Veèírek pro všechny duchy, strašidla
i jejich krotitele, který se uskuteèní v pátek 30. øíjna od 18:00. Všichni, kteøí se budou chtít
zúèastnit, pøijïte se pøihlásit do knihovny do 16. øíjna. Další informace budou poskytnuty v knihovnì. Je možné se pøihlásit i telefonicky na èísle 466 932 693 nebo na adrese
knihovna@recanynadlabem.cz Na všechny nadpøirozené i pøirozené bytosti se tìšíme.
návrhy 2,- Kè za knížku
Obecní knihovna zve nové i stálé ètenáøe k návštìvì
beletrie pro dospìlé
BRYCZ, P. Muž bez ženy není èlovìk. – román ze souèasnosti
DENEMARKOVÁ, R. Pøíspìvek k dìjinám radosti. – detektivní román
HÁJÍÈEK, J. Vzpomínky na jednu vesnickou tancovaèku. – povídky
NODL, M. Proè padají hvìzdy. – povídky
PILÁTOVÁ, M. Tsunami blues. – román ze souèasnosti
URBAN, M. Pøišla z moøe. – detektivní román
nauèná literatura pro dospìlé
CÍLEK, V. Labyrinty svìta. – rùzné pøedstavy labyrintù od významných èeských výtvarníkù s
prùvodním textem známého autora.
CÍLEK, V. Nìco se muselo stát. – pokraèování knihy Tøi svíce za budoucnost
ÈERNÁ, O. Ètení není žádná nuda. – publikace na podporu ètenáøství dìtí
KAMEN, J. Èeši patøí k Vídni. – cestopis s vtipnými postøehy
KUNDERA, M. O hudbì a románu. – tematické úvahy známého autora
SOUKUPOVÁ, H. Svatá Anežka Èeská: život a legenda. – životopis známé èeské svìtice
VANÍÈEK, V. Svatý Václav: panovník a svìtec v raném støedovìku. – životopis známého
èeského svìtce
knihy pro nejmenší:
KRATOCHVÍL, M. Kouká roura na kocoura. – básnièky pro dìti
STANÈÍK, P. Jezevec Chrujda staví nejdøív urychlovaè a pak zase pomaliè. – pøíbìh o zví
øátkách z lesa
knihy pro dìti od 6 do 9 let:
BINAR, I. Kráva a dìdeèek. – dobrodružný pøíbìh
FUÈÍKOVÁ, R. Obrazy ze Starého zákona. – biblické pøíbìhy
KRÁTKÝ, R. Bubáci aneb Malý pøírodopis duchù, pøízrakù a strašidel. –
18
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encyklopedie nadpøirozených bytostí
KROLUPPEROVÁ, D. O modrém svìtle. – dobrodružný pøíbìh
MÍKOVÁ, M. Škvíry. – tajemný pøíbìh ze souèasnosti pro malé ètenáøe
ŽIŠKA, P. O botì, která si šlapala na jazyk. – pøíbìhy a básnièky pro dìti
knihy pro dìti od 10 do 15 let:
KROLUPPEROVÁ, D. Zloèin na Starém Mìstì pražském. – detektivka pro dìti
nauèná literatura pro mládež:
FUÈÍKOVÁ, R. – KROLUPPEROVÁ, D. Pravìk a starovìk Evropy. – školní i jiné znalosti o
nejstarších obdobích dìjin
FUÈÍKOVÁ, R. – KROLUPPEROVÁ, D. Støedovìk Evropy. – školní i jiné znalosti napø. o životu
ve mìstech, køížových výpravách, Mistru Janu Husovi, ad.
HAVLÍÈKOVÁ, J. – EICHLEROVÁ, I. Logopedické hádanky. – krátké verše s doplòováním slov
pro cvièení správné výslovnosti
SÍS, P. Pilot a Malý princ. – obrazový životopis Antoine de Saint-Exupéryho
ŠPAÈEK, L. Dìdeèku, ještì vyprávìj. – pohádkové pøíbìhy se základy etiky a etikety pro
pøedškoláky
Èasopisy
V letošním roce nabízíme tato periodika:
pro dospìlé :
Burda, Živá historie, Chip, Moje zemì, d-Test, Maminka, Dieta, F.O.O.D., Pìkné bydlení,
Receptáø, Naše krásná zahrada, Kreativ (Praktická a moderní žena)
loòská a starší vydání èasopisù:
pro dospìlé:
Verena, Burda kreativní pletení, Motocykl, Computer, Pøíroda, Pøísnì tajné, Jedním de
chem, 5x krimi Stalo se
pro dìti:
Mateøídouška, Ètyølístek, Kaèer Donald, Méïa Pusík, ABC, Bravo, Bravo Girl, Konì a høíbata,
Tom a Jerry
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REGISTRACE
registraÌní poplatek DOSP¼LÍ

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

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

15,- KÌ (od 1. 7. do 31. 12.)

jednorázová výpÕjÌka

20,- KÌ/1 položka

Internet

zdarma

tisk

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

meziknihovní výpÕjÌní služba (MVS)

cena podle nákladÕ na poštovné

SANKºNÍ POPLATKY
ztráta ÌtenáÔského prÕkazu

10,- KÌ

a vystavení nového
ztráta, zniÌení knihy nebo Ìasopisu

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

poškození knihy nebo Ìasopisu

20,- až 100,- KÌ podle rozsahu poškození

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

60,- KÌ

3. upomínka po mÎsíci od druhé up.

90,- KÌ

Pokud nebude ÌtenáÔ reagovat na 3. upomínku, bude mu doporuÌenÎ zaslán dopis s žádostí o
okamžité vrácení nebo nahrazení dokumentÕ. V dopise bude rovnÎž uvedeno, že pokud do 1
mÎsíce nevrátí pÕjÌené dokumenty, bude pÔedvolán pÔed poÔádkovou komisi. RovnÎž po nÎm
bude požadováno zaplacení 3. upomínky a doporuÌeného dopisu.
PÔedvolání pÔed poÔádkovou komisi, která bude žádat okamžité vrácení nebo finanÌní nahrazení
dokumentÕ.
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Ètenáøi i neètenáøi mohou pøispívat do sbírky plastových víèek od PET lahví. Finanèní výtìžek ze sbìru víèek je urèen na podporu léèby malé Lucinky Procházkové, která trpí dìtskou
mozkovou obrnou – triparézou.
Za pøispìní do sbírky víèek dìkujeme.
Obecní knihovna Øeèany nad Labem
1. máje 66, 533 13 Øeèany nad Labem
tel.: 466 932 693, e-mail: knihovna@recanynadlabem.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po: 15:00 – 19:00
St: 15:00 – 19:00
Èt: 7:00 – 12:00
Pá: 7:00 – 12:00
Mgr. Šandová Kateøina, knihovnice

PŘÍCHOD PODZIMU
Podzimní pùvab se jeví o nìco odvážnìjší než ostatní roèní období. Je to nevypoèitatelný
kouzelník teplot mezi pøíjemnì chladnou, podivnì horkou, a vlezle studenou. Stromy jsou
v kouzelném stavu pøechodu, protože listy dosáhli na zem. Jsou nìkdy rozbøedlé a mokré
od deštì, ale také pevné a ryze ideální pro brodìní našima nohama, kdy zbožòujeme jejich
polétavou lehkost.
Jsme také živoucí a pulzující souèástí obrazu podzimní krajiny. Neklid, nostalgie, štìstí,
melancholie; smršť emocí, které se mìní spolu s poèasím. Ať už jste šťastní, nebo smutní,
jestli chcete, aby vás nìkdo držel za ruku, když chodíte na bøehu øeky, nebo se nemùžete
pøestat usmívat nad krásou okolí, podzim je doba, kdy emoce volnì plynou, silnìji než kdy
vùbec. Nemùžete si pomoct, ale milujete jej a nenávidíte zároveò, a možná jen truchlíte nad
ztrátou léta, jako nad vztahem, který se rozpadl. Vùnì vlasù nasáklých moøem a horkými
paprsky slunce, dlouhých dní prázdnin a dovolené. To vše je pryè, vzpomínky však zùstanou
a budou vás høát po celou dobu, než se zas navrátí.
Podzim, to jsou ty dlouhé dny strávené v køesle s teplou dekou, v klidu pozorujete déšť
klepající na okno a nasloucháte zvukùm horkého mléka a zvonivému cinkání espresso šálku.
Mùžete zavøít oèi a vzpomínat na krásné letní dny, které vás plnili pocitem štìstí. Podzim je
období, kdy vše se zdá být jen na pokraji dìní, kde ostrý pocit chladu vysvobozuje vstup do
pruhu sluneèního svìtla. Když se podíváte na stromy v jejich nejvíce nedotèené chvíli èerveno-zlaté-oranžové slávì, tam je nìco o tom, že je èas podzimu naplnìn. I když to s sebou pøináší
pøíslib stále neovladatelného chladu a nejdelších mìsícù, holých pokroucených vìtví stromù,
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to je ta chvíle, kde si uvìdomujete, jak krásné jsou všechny vìci kolem. Pøejete si, aby se vše
co vidíte, zachovalo. Okamžiky letu listù ve vìtru, nebo krásného sluneèného dne.
Slunce je tak dokonalé, pøináší výrazný, ostrý pohled, rozzáøí vèerejší šedivý den. Když se
støídá s podzimním dnem náhlého deštì, je to najednou uklidòující, skoro jako balzám, který
pohladí váš oblièej, když vyjdete ven. To slunce vás sleduje, když procházíte parkem, vaší každodenní procházkou, že v každém jiném poèasí byste se cítili ponìkud sklíèenì. To odporuje
všem tìm zvadlým listùm a pøíchodu chladna, jako by chtìlo øíct, „vždy je tam trochu léta,
které jsem nikdy nenechalo odejít.“ Možná je to léto, které dìlá podzim tak brilantnì osvìžující. První den, kdy jste nuceni obléci si svetr, zachumlat se do nìèeho teplejšího. Vzduch je
tenèí, a vy mùžete koneènì volnì dýchat.
Je to období, kdy vaše okolí a vy jste se stali obrazem nìèeho, jehož pøírodní krásu si
koneènì uvìdomíte a pochopíte, tak jako nikdy pøedtím. Zamilujete si høejivý pocit pletené
šály hladící vaší studenou kùži. Zamilujete si chumlání pod dekou a držet hrnek horkého
èaje obìma rukama. Zamilujete si procházky, když jste konfrontováni s jasným, záøivým, ale
chladným podzimním sluncem.
Podzim je obdobím pøechodù, živoucí vzpomínkou a hoøkosladkým koncem, nadìjí a nových zaèátkù, a my bychom jej mìli využít naplno, než budeme obdivovat krásu bílé snìhové
pøikrývky a krystalkù rampouchù, které budou viset ze støešních okapù… než nastane kouzelný èas vánoèní…. ale to už je jiný pøíbìh.
Miroslav Tkáè
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MÍROVÝ POCHOD PADAJÁTRA
O prázdninách, 4. srpna nás v rámci Indického festivalu navštívil Mírový pochod Padajátra.
V dopoledních hodinách pøicházela skupina èlenù Mírového pochodu do naší obce od Kladrub, v èele s volským potahem vezoucím Krišnu. Ubytovali se, navaøili dobroty pro návštìvníky

a odpoledne si pro nás u parketu pøipravili hudební ukázku tradièních indických nástrojù,
taneènice zatanèily vzácný starodávný tanec bharat natyam a dìti si mohly zasoutìžit a nauèit se základní kroky indického tance. Na ochutnávku jsme
dostali indické pakory, salát
raitu a sladké kulièky. Pobavili
jsme se také u divadla, které
nám zahráli èlenové pochodu.
Celý program trval dvì hodiny
a zakonèovaly ho létající banány. Každý si z tohoto setkání
odnesl alespoò kousek nìèeho, ať už to byly banány, ceny
ze soutìže, nebo pøíjemný zážitek letního odpoledne. Protože nám velmi chutnaly vzorky
indických vegetariánských jídel, domluvili jsme se s vedoucím Mírového pochodu, že u nás
bìhem prázdnin uspoøádají kurz vaøení. O tom si budete také moci ve zpravodaji pøeèíst.
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Èlenové Mírového pochodu pøespali
v místní tìlocviènì a brzy ráno za zpìvu
„Hare Krišna“ odcházeli do Pøelouèe. Letošní léto bylo opravdu velmi teplé a tak nebylo èlenùm Mírového pochodu Padajátra
co závidìt. Jejich cesta trvala 14 dní a naštìstí i dobøe skonèila. Fotografie z tohoto
odpoledne najdete na webových stránkách
obce.

KURZ VAŘENÍ
Dne 25. srpna a 19. záøí mìli
naši obèané možnost navštívit
kurz zdravého vaøení, na které
je pozvali èlenové Mírového pochodu „Padajátra“. První kurz
byl zamìøen na rychlou pøípravu
chuťovek a jídel každodenního
vaøení i pro výjimeèné pøíležitosti. Bìhem kurzu jsme se nauèili
nìkolik tajných trikù profesionálního kuchaøe a léèitele Petra Nedbala a dozvìdìli jsme se, èemu
se ve výživì øíká elixír života a
jak jej bìhem 15 minut z lehce
dostupné suroviny pøipravit. Recepty byly vegetariánské a obohacené indickou kuchyní.
Zpoèátku, když jsme zjistili, že pùjde o vegetariánské jídlo s nádechem Indie, mìli
jsme trochu obavy, že jsme si s sebou mìli vzít nìco masitého k zakousnutí, protože nás s nejvìtší pravdìpodobností pøepadne hlad. Pan Nedbal totiž pøivezl na pohled surovin velmi málo
a pøi vaøení už se nám opravdu sbíhaly sliny a kruèela bøíška, hotového jídla bylo ale nakonec
mnoho a všichni jsme odcházeli sice s plnými bøíšky, ale vynikajícím pocitem lehkosti. Jídlo
nás nijak nezatížilo, ale pøitom plnì zasytilo.
24
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Pan Nedbal nám ukázal, jak se vaøí „Pakory“ - obalované smažené brambùrky, vynikající
a zdravý pokrm vhodný nejen pro dìti. Nauèil nás udìlat „Panýr“, což je domácky vyrobený sýr. My jsme ho vytvoøili za
pouhou hodinu a byl opravdu
vynikající. Dalšími pokrmy byla
variace salátù „Raita“, kde byla
hlavní ingrediencí okurka a bílé
jogurty. Po pøidání rùzných druhù indického koøení vznikly dva
rùzné saláty s nezamìnitelnou a
vynikající chutí. Hlavním chodem
bylo „Sabdží“ skládající se z rùzných druhù zeleniny, dýnì hokaido, kysané smetany a indického
koøení. Jako ozdobu talíøe jsme si vytvoøili zeleninové rychlošpízy a na závìr jako sladká teèka
za kuchaøským výkonem byly barevné sladké kulièky ze sušeného mléka. Jednoduché a
naprosto úžasné. K jídlu nám byl
podáván mátový èaj s limetkou,
který celé menu velmi osvìžil. Po
bájeèném jídle, kdy jsme zabrousili i do léèitelství a naše debaty
se stoèili i k filozofii spokojeného
žití, jsme se neradi rozcházeli.
Protože nejen vaøení, ale i debata
po nìm byla velmi zajímavá, pan
Nedbal se nabídl uspoøádat i pokraèování kurzu. S velkým nadšením jsme jeho nabídku pøijali a
tìšili se na záøí.
Záøiový kurz se konal v sobotu
a zaèínal již od 16 hod, abychom mìli dostatek èasu nejen na vaøení, ale i na povídání, které
jsme museli v minulém kurzu v pozdních veèerních hodinách ukonèit. Tentokrát nám pan
Nedbal se svojí manželkou ukázali, jak se vaøí exotický chléb Nán a chlebové placky Pudla
a Èapátí, které by byly vhodnou pøílohou k jídlu z pøedchozího kurzu. Dále jsme si vyzkoušeli
dvì hlavní zeleninová jídla – lahùdkovou zeleninu s mandlemi a domácím sýrem a dýni Hokkaidó s brokolicí a èervenou paprikou. Vedoucí kurzu nám odhalil tajemství pøípravy svého
nejpopulárnìjšího vegetariánského jídla – žraloka na moravský zpùsob. Stihli jsme si pøipravit
i superrychlý ledový salát se zálivkou a sladkou teèkou byly karobové kulièky z rozinek a
sluneènicových semínek. I druhým kurzem nás provázela veselá atmosféra a lahodné chutì, o
které se nyní budeme moci podìlit i se svými blízkými. Pro opìtovný velký úspìch jsme se domluvili, že kurz vaøení bude pokraèovat i v listopadu a to v sobotu 14. od 16:00 hod. Protože
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je ale kapacita ve cvièné kuchyòce v základní škole omezená, je
limitovaný i poèet úèastníkù. Pokud budete mít zájem se našeho
kurzu zdravého vaøení zúèastnit i
Vy, vèas svou úèast nahlaste na
Obecní úøad v Øeèanech.
Tímto bych také ráda podìkovala panu øediteli ZŠ Mgr. Zemánkovi, za jeho vstøícnost se zapùjèením prostor pro kurz vaøení.
Michaela Matoušková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Za pøírodou do Prahy…
V kontextu doplnìní uèiva pøírodopisu na druhém stupni základní školy jsme se dne
16.9.2015 spolu s žáky 8. a 9. tøídy vypravili do hlavního mìsta. Na programu jsme mìli
návštìvu Národního muzea, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku s názvem „Jak
se bude jmenovat“, pøi které byli žáci seznámeni s pravidly a vìdeckými postupy pro pojmenování živoèichù a v závìru mìli možnost tyto poznatky využít a navrhnout jméno pro novì
objevený druh brouka. Následovala prohlídka výstavy „ Noemova Archa“, kde jsme se zblízka
setkali se živoèichy rùzných zoogeografických oblastí, kteøí žijí, žili nebo již v dobì Noema
byli druhy vyhynulými. Vystavené exponáty byly rozlišeny pro snadnou orientaci ve výskytu a
ve stupni ohrožení daného živoèišného druhu.
Po krátké pauze na obèerstvení, kterou jsme strávili v centru hlavního mìsta, jsme se pøesunuli do areálu Botanické zahrady Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Karlovy. Zde jsme mìli
možnost upevnit své vìdomosti nejen v oblasti rostlin, ale souèástí areálu je také geopark,
který mapuje složení hornin na území Èeské republiky. Vystavené exponáty se nacházely v
parku, jednotlivé horniny byly ukázány v dostateènì velkých blocích a vhodnì doplnìny tabulkou s výstižnými informacemi mapujícími místo výskytu, jejich pùvod a složení. V prostøedí,
které vybízelo k rekreaci a odpoèinku, byla taktéž možnost návštìvy výstav akvarijních rybièek
èi kaktusù a sukulentù.
Pøi zpáteèní cestì na Masarykovo nádraží ÈD jsme lehkou procházkou minuli nìkteré z
pražských památek, prohlédli jsme si budovy Univerzity Karlovy, navštívili Václavské i Staromìstské námìstí a celkovì si užili èilého turistického ruchu velkomìsta.
Bc. Zdenìk Horálek
26
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Prvòáèci ve škole
Asi nejvíce si první školní den užili naši prvòáèci. Tìm konèí pomyslné dìtství a nastupuje
období povinností.
Do školních lavic usedlo letos 28 prvòáèkù. Dìti jsou rozdìleny do dvou tøíd po 14 dìtech.
Všem pøejeme mnoho úspìchù ve škole, spoustu nových kamarádù, krásných zážitkù a
radost z poznávání.
Tøídní uèitelky: Jana Vohralíková a Marcela Banková
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Školní výlet
…koneènì pøišel ten oèekávaný den a my jsme
vyrazili do Liberce. Na 24. èervena se tìšili žáci tøetí
tøídy i ètvrťáci.
Nejdøíve jsme zavítali do iQparku. Toto zábavnì
nauèné centrum nabízí více jak dvì stì interaktivních, hravých, zábavných i pouèných exponátù z
nejrùznìjších oblastí lidského života. Prostory iQparku jsou rozèlenìny do ètyø podlaží. Prvnímu podlaží
dominují vodní hrátky, bludištì a obøí rotující válec.
V druhém a tøetím podlaží je soustøedìno nejvìtší
množství interaktivních, zábavnì-nauèných a hravých exponátù. Ve ètvrtém podlaží je využito svìtelných efektù. To, co si dìti mohly vyzkoušet, prozkoumat a osahat, bylo nad jejich chápání. Vìtšina žákù
byla pøekvapená, co vše bylo vynalezeno, jak se to
pohybuje, proè to funguje zrovna tak a ne jinak.
Následovala cesta lanovkou na Ještìd. Na vrcholu se nachází známý televizní vysílaè.
V dolní èásti vysílaèe je umístìn hotel a restaurace. Z lanovky jsme pozorovali lyžaøské støedisko. Výhled do krajiny byl omezený, jelikož nám pøíliš nepøálo poèasí..
Ale i tak jsme vše podle plánu zvládli a všem se výlet libil.
Jana Vohralíková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zaèátek školního roku v mateøské škole
Nastávající prvòáèci se pøišli ráno 1. záøí rozlouèit s mateøskou školou. Pøed budovou
MŠ jim popøáli mnoho štìstí
místostarosta obce Øeèany nad
Labem pan Miloš Švejk, starosta
obce Trnávka pan Radek Valenta
a vedoucí uèitelka MŠ paní Hana
Hozáková a pøedali dìtem dárky,
které jim budou pøipomínat tento
slavnostní den. Pøed vraty MŠ již
na dìti èekal koèár s kladrubskými
koòmi, který nastávající prvòáèky
odvezl do základní školy.
Tento rok odešlo z øeèanské
školky do 1. tøídy 20 dìtí a stejný
poèet byl do MŠ pøijat. Celkový
poèet dìtí je 56, což je maximální kapacita školky. Tento rok jsou dìti zaøazeny do tøíd podle
vìku. Ve tøídì „Hvìzdièek“ je 28 dìtí, z toho 21 pøedškolákù a 7 ètyøletých dìtí, tøída „Sluníèek“ je naplnìna také 28 dìtmi, ale 3 až 4letými.
V každé tøídì je výchovná a vzdìlávací èinnost pøizpùsobena vìku dìtí. Mladším dìtem nabízíme èinnosti pøimìøené jejich dovednostem a schopnostem. Pøi práci s dìtmi pøedškolního
vìku se navíc zamìøujeme na rozvoj vìdomostí, dovedností a návykù dùležitých pro vstup do
základní školy. Snažíme se u dìtí rozvíjet samostatnost, odpovìdnost, zdravé sebevìdomí,
estetické vnímání a výtvarné dovednosti.
Sotva se nejstarší dìti po
prázdninách ve školce rozkoukaly, zaèaly jezdit do bazénu v Kutné Hoøe na kurzy pøedplavecké
výchovy. Èeká je zde 10 lekcí, ve
kterých budou získávat plavecké dovednosti jako orientace ve
vodì, splývání, dýchání do vody,
potápìní hlavy apod. Na závìr
dìti obdrží „Mokré vysvìdèení“
obsahující dovednosti, které se
dìti nauèily.
V øíjnu také zaène nejstarším
dìtem „Sportovní školièka“, která
probìhla již v minulém školním
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roce a mìla u dìtí velký úspìch.

Dìti budou jednou týdnì docházet do tìlocvièny základní školy, kde pod dozorem zkušených lektorù budou zkoušet rùzné druhy sportù.
Ve tøídì „Sluníèek“ – u menších dìtí, záøí probíhá ve znamení adaptace na nové prostøedí. Bylo pøijato 14 nových 3letých dìtí. V mnoha pøípadech je pro nì velmi obtížné poprvé
v neznámém prostøedí opustit maminku a zùstat samy s novými kamarády a paní uèitelkou.
Neobejde se to mnohdy bez slzièek a pláèe. Snažíme se spolupracovat s rodièi, protože máme
stejný cíl – pohodu a zdraví dìtí.
I pro starší dìti byl první den v MŠ po prázdninách nový tím, že postoupily mezi starší
kamarády a èekaly je i jiné paní uèitelky.
A co nás ještì èeká v mìsíci záøí? Nejprve k nám pøijede loutkové divadlo s pohádkou
„O zlaté rybce“ a na konci záøí pojedeme na krátký dopolední výlet do Liciboøic na „Babièèin
dvoreèek“ na program pro MŠ s názvem „Plody podzimu“.
Doufejme, že tento bohatý program pøispìje k rychlejší adaptaci dìtí na nový školní rok.
P. Šupová, uèitelka MŠ
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ADÉLKA PÍŠE...
Pokraèování z pøedchozího zpravodaje
6. kapitola
Všichni ètyøi si užívali bájeèného výhledu na mìsto. Terezce to nedalo a musela se zeptat:
„Proè jsou všichni ti draci èerní?“
„Aby je ve tmì nebylo vidìt“ odpovìdìl prostì Pán snù.
„Aha“ øekla Terezka a naštvalo ji, že její plán, že by si mohli všichni povídat nevyšel. Draci
se vrátili zpátky do tmy a Terezka se rozhodla, že si na chvilku zdøímne.
Probudila se v mechu pod smrky. Ještì nikdy se jí nespalo tak dobøe.Když si sedla, uvidìla
vedle sebe rezatou lišku, která vypadala, že má opravdu hlad. „Ahoj lištièko“ øekla Terezka
tichým hláskem, aby ji nevylekala. Natáhla k ní ruku a liška ji zaèala opatrnì oèuchávat.
„Hodná“, usmála se Terezka což mladou lišku uklidòovalo. Terezka se odvážnì natáhla a pohladila rezaté stvoøení. Když se jí nic nestalo zaèala ji hladit a mazlit se s ní. „Hodná, hodná“,
opakovala Terka. Lištièka se k ní pøitulila a usnula. Terezka mìla pocit že slyší, jak jí kruèí
v žaludku. Chudinka, pomyslela si. Za chvíli z køoví vylezla další liška a za ní další. Po chvilce
byla Terezka obalená liškami a nevìdìla jakou hladit døív. „ Vy jste krásné, lištièky“, usmívala
se dívka a mazlila se s nimi. Nìco zašustilo v køoví. Lišky zbystøily smysly pøipraveny chránit
svou kamarádku.“ Halo?“ ptala se s obavami Terezka.
„To jsem jen já.“
„Kdo já?“
„Já Smíšek“, odpovìdìl.
„Uff, to jsi jen ty. Už jsem se bála“, pøiznala Terezka.
„ Jo jen já“ øekl mile. „Á, kohopak to tu máme!“ díval se na hladové lišky, které na nìj
nebezpeènì vrèely.
„Nebojte, to je kamarád“ chlácholila lišky dívka.
Lišky se uklidnily a už zase podøimovaly po boku Terezky. „To máš moc hezký kamarády“
posmíval se Smíšek.
„ Jsou moc hodné...“ namítla.
„A hladové“ dodal „nenapadlo tì že si smlsnou na tobì?“
„Ne, jsou unavené a hodné! Ale nìco jíst musí...“ øekla Terezka a bylo jí listíèek líto.
„Neboj, nìco jim seženu“, pomohl vstát Smíšek Terce, za což ho lišky uraženì pozorovaly.
„Promiòte,“ øekl omluvnì Smíšek“, pøinesu vám nìco na zub“ ujišťoval je.
„Už na tebe èekáme“, pokraèoval k Terezce.
„Kdo? Proè?“
„Musíme tì odvézt domù“, vysvìtlil smutnì.
„NE! Já nikam nejdu! Mám to tu ráda!“ zaèala vzlykat.
„Nikdy jsem si tak neužíval života jako s tebou“ pøiznal. „Ale musíš jít domù za svou
rodinou.“
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„Je to tu lepší než v lidském svìtì...“
„Já vím...byl jsem také èlovìk...“ uhýbal Smíšek pohledem.
„Cože!? Páni!Co se ti stalo? Jak to že jsi teï klaun co žije ve svìtì snù a byl jsi normální
èlovìk?“
„Mìl jsem autonehodu, já jsem umøel. Ale každý èlovìk, každé zvíøe, co umøe, jde do svìta
snù. Promìní se v draka, klauna, vílu.. Nebo zùstane jen sám sebou, což je pøípad zvíøat.
Zasekneš se ve vìku kdy ses mìl v životì nejlíp a „žiješ“ už navìky.“
„Hustý!“
„Víš proè jsou tu všichni tak hodní?“
„Proè?“ otázala se zvìdavì Terezka. Na tohle se chtìla už tak dlouho zeptat!
„Zlí jdou do pekla, kde musí tvrdì pracovat, hodní skonèí tady a ti kdo provádìli špatnosti,
ale mají na seznamu i spoustu dobrých skutkù se zaseknou ve svìtì lidí jako duchové. Ti co
se polepší se pak pøevtìlí do nìjakého zvíøete nebo rostliny a ti co se nezmìní nebo dokon
ce zhorší, zmizí. Vymažou se všem z pamìti jako by vùbec neexistovali.“
„Hodnì krutý trest“ zamyslela se Terezka, „ale zaslouží si to.“
„Mìla by sis jít na chvilku odpoèinout“, navrhl Smíšek.
„Dobrý nápad“, øekla Terezka, i když vìdìla, že pøed chvílí se prospala dost. Svalila se zpìt
do hebouèkého mechu a pozorovala koruny stromù a zpívající ptáky, kteøí létali z jednoho
stromu na druhý.
7. kapitola
„Každé dítì sem smíme vzít jen jednou....tohle je posledních pár hodin co jsi tady...“ pronesl zklamanì Pán snù.
Terezka utíkala.Pøeskakovala paøezy, kameny a velké houby. Klièkovala mezi stromy. Ani nevìdìla kam bìží, ale chtìla se ztratit. Chtìla v tomhle svìtì zùstat. Tady by nemusela chodit
do školy, nemusela by plnit své každodenní povinosti. Pak ji ale napadlo: Co moje maminka?.
A kdyby pøišla o své dítì? To by pro ni bylo urèitì tìžké. Zastavila se. Rozhlédla se kolem sebe,
všude bylo trní. Najednou uslyšela Vinie jak pláèe. Prodrala se k ní.“Vinie? Vinie nebreè“
„Ještì nikdy jsem se necítila tak dobøe, jako když jsi tu byla..“
„Slibuju, že na vás NIKDY nezapomenu!“ povzbuzovala ji Terezka.
„Jsi tak hodná!“ øekla Vinie dojatì a pøestala plakat.
„Mìly bychom se vrátit“, navrhla Terka.
„Jo máš pravdu, myslíš že o nás mají strach?“ zajímala se Vinie.
„Jasnì!“ smála se Terezka.
„Dáme závod?“
„Jasnì!“
Bìžely, pøeskakovaly paøezy, kameny a velké houby. Nevìdìly pøesnì, zda bìží správnì ale
nevadilo jim to. Dobìhly ke kraji lesa a tam na nì èekal udýchaný Smíšek. „Kde jste byly?“
Obì se na sebe podívaly a Terezka øekla: „V lese.“
„Teï to neøeš. Rozlouèíme se s Terkou“ pøistoupil k nim Pán snù.
„Tak jo“ pousmál se Smíšek.
32
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„Jak se dostanu domù? Zase pøemísťovací brána?“ otázala se Terka.
„Pøesnì tak“ usmál se Pán snù. Pøed ním se zaèala objevovat èerná, pozdìji fialová barva.
„Sbohem!“ køièela dojatì Terka.
„Sbohem!“ mávali jí Vinie se Smíškem.
„Budete mi chybìt!“ zvedla ruku na pozdrav.
Všude létaly blesky. Celá pøemísťovací brána se divnì kroutila, místy byla dìravá. „Nìco se
dìje“ øekl Pán snù. „Musíme se vrátit! Nebo se ti nìco stane!“
„Já se bojím!“ klepala se Terezka.
„Podej mi ruku!“ poruèil jí.
Terezka mu podala ruku a radìji zavøela oèi.
8. kapitola
Smíšek a Vinie nedoèkavì èekali až se vrátí Pán snù. Už se chystali k odchodu když je
ozáøilo oslnivé svìtlo. Pøed nimi se objevila žlutá pøemísťovácí brána a z ní vylezl Pán snù
a ..... Terezka! „Ty ses vrátila!“ plakala štìstím Vinie.
„Té bránì se nejspíš nelíbila, nechce ji pusit domù!“ vysvìtloval pán snù.
„Aspoò tu s námi budeš déle“ mìl radost Smíšek.
„Asi bychom mìli jít za králem svìta snù“ rozhodl Pán snù.
„Ale co mamka? Nebude mít strach?“
„To je pravda... mìli bychom pøidat!“
Už byli deset minut na cestì. Terezka si prohlížela fialový strom na kterém si hrály dvì
veverky. Usmála se . „Jak je to daleko?“ zeptala se.
„Dvacet šest kilometrù“ odpovìdìl poslušnì pán snù.
„Tolik!?“ vykøikla Vinie unavenì.
„Je mi líto, ale zkratka je moc nebezpeèná“
„Ale já se musím stihnout vrátit domù!“ namítla Terezka. Smíšek se zamraèil.“Mìli bychom
to zkusit. Vzpomínáte na ten problém s Betty? Nìco takového už si nemùžeme dovolit!“
øekl a Vinie souhlasnì pøikyvovala.“ Má pravdu“ pøiznala. Zastavili se.
„Ale co když se jí tam nìco stane a pak to bude ještì horší!“ øekl nesouhlasnì pán snù.
„Chci to zkusit!“ pøidala se Terka.
„Ty se do toho nepleť!“ zlobil se Pán snù. To je poprvé co na mì køièel, pomyslela si. Rozhodla se, že nebude mrhat èasem a vydá se za králem svìta snù sama. Celou dobu nemyslela
na nic jiného než na svoji maminku. Jestli už ji hledá.Jestli o ni má strach. Jediné co vìdìla
bylo, že ona má stach. Nechala Vinie, Smíška a Pána snù, aby se dál dohadovali a potichu a
tajnì se vydala na cestu. Došla na rozcestí. Bylo tam napsáno velkými písmeny, napravo LIŠÈÍ
STEZKA a nalevo JEDNOROŽÈÍ SKÁLY.
Nemohla se rozhodnout kudy se vydat. Co je asi zkratka? Nakonec se rozhodla pro Lišèí
stezku. Znìla víc dìsivìji. Zhluboka se nadechla a ještì než zatoèila doprava, ohlédla se. Její
pøátelé se ještì poøád hádali. Kolem ní proletìlo hejno kolibøíkù.Nikdy kolibøíka nevidìla. Tedy
až do poznání Svìta snù. Pøemýšlela, o kom se to Pán snù tehdy zmínil.Kdo je Betty? A jaký s
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ní byl problém? Tahle myšlenka jí zùstala ještì dlouho. Procházela krásnou uhlazenou cestou
a kolem ní byly lány rozkvetlých stromù s rùžovými kvìty. Stromy pomalu odvétaly a tak kolem Terezky létalo mnoho narùžovìlých kvítkù. Bylo to tam kouzelné. Nejradìji by si teï lehla
nìkam do mechu pod tyto krásné stromy a jen tak by relaxovala. Nechala by se hladit kvítky
a tøeba by i usnula. Zasnila se. Kéž by... Ale musí se dostat domù. Najednou se zastavila. Pøed
ní cesta konèila. Došla až na konec. Uvidìla nìco, co jí vyrazilo dech. Cítila jak se jí klepou
ruce a radìji odstoupila od kraje.Kolem ní byl tmavý les a rovnì pøed ní hluboká propast.
Trochu jí to pøipomínalo Draèí skály. Dole tekl malý potùèek. Došlo jí, že se bude muset dostat
na druhou stranu, protože uvidìla nevelkou chaloupku se støechou porostlou mechem. Její
základ byly klacky. Všude byly povìšené bylinky a nahoøe byla velká døevìná cedule a tam
bylo napsáno KRÁL.
Takže je tady správnì. Teda skoro. Jak se tam dostane?
„Ahoj“
Pøejel jí mráz po zádech. Kdo to je?
„Kdo jsi?“ zeptala se rozklepanì.
„ Jmenuji se Betty. Jsem králova služebná. Nemusíš se mì bát“ øekla bytost. Terezka se
pomalu otoèila a vykulila oèi. Stála pøed ní žena, mìla havraní vlasy a velká èerná køídla,vypadala jako veliký roztrhaný hadr. Na hlavì mìla èerné kozlí rohy. Zbytkem tìla vypadala jako
èlovìk. Mìla na sobì rudé šaty s dlouhým rukávem. Byla tajemná. „Já ti nic neudìlám, jen tì
dostanu na druhou stranu“
Terezka ignorovala její nabídku .Mìla strach z tajemné postavy která jí jen tak pomùže.
Potom si na nìco vzpomìla. Ve Svìtì snù žijí samí dobøí tvorové, tady by jí nikdo neublížil. Ti
zlí jdou do pekla. „Ano, to bych moc ráda“ øekla nakonec.
„Ale nebude to jen tak“ hrozivì se usmála.

Pokraèování pøíštì …...
Adélka Vaòková
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Obèanské sdružení Diakonie Broumov
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního obleèení /dámské, pánské,dìtské/
Lùžkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon,
Látky (minimálnì 1m2, prosíme, nedávejte nám odøezky a zbytky látek)
Domácí potøeby-nádobí bílé i èerné, sklenièky- vše nepoškozené
Vatované a péøové pøikrývky, polštáøe a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hraèky – nepoškozené a kompletní
PROSÍME, PROHLEDNÌTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME

•
•
•

VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙŽEME:
lednièky, televize, poèítaèe a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických
dùvodù
nábytek - se transportem znehodnotí
zneèištìný a vlhký textil
Sbírka se uskuteèní :

12. – 16.øíjna 2015
Po - St 8 – 12 13 – 17
Út - Èt 8 – 12 13 – 15
Pá 8 – 12

Obecní úøad Øeèany nad Labem
Dìkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdìlíme:
KONTAKTNÍ OSOBA: Kováøová Jana
tel. : 491 524 342, 739 999 112
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Jsme nejvĢtší výrobce
automobilových
zámkových systémƽ
na svĢtĢ
Stále rosteme, a proto hledáme nové kolegy

kiekert.jobs.cz
Den otevƎených dveƎí
Poprvé v historii se KIEKERT otevƎe veƎejnosti
10.10.2015 10 - 17 hodin
Co u nás uvidíte?
› celý proces výroby
› analýzu dílƽ na
› nejmodernĢjší skladový systém
poēítaēovém tomografu
› kvalitativní kontrolu pomocí 3D laseru › a mnoho dalšího

KIEKERT-CS, s.r.o.
Jaselská 593
535 01 PƎelouē

36

z Pardubic
jen 15 minut
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Sbor dobrovolných hasiþĤ ěeþany nad Labem

srdeþnČ zve

Posvícenskou zábavu
10.10.2015 od 20.00 hod.
v sále hostince
U KoblihĤ
v ěeþanech nad Labem

hraje skupina
ýEROS

tČšíme se na Vaši úþast

vstupné 100,- Kþ
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Pozvánka na

„ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU“
v sobotu 28. listopadu 2015
Obec Øeèany nad Labem a místní spolky Vás srdeènì zvou na páté „Rozsvícení vánoèního stromu“, které se bude konat v místním parku.
Na programu je:
køest knihy o obci a videa z oslav 850. let výroèí obce,
vystoupení pìveckého sboru Myšáci
hrátky s Èertem, Mikulášem a Andìlem.
Po celou dobu bude možnost obèerstvení, k vidìní bude živý betlém a
adventní trhy. Dìti budou moci odevzdat svá pøáníèka pro Ježíška Andìlské
poštì.
Tìšíme se na Vaši úèast.
Pozn.: podrobný program bude upøesnìn bìhem listopadu
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ANKETA
Obec \eēany nad Labem zpracovává Místní program obnovy venkova, kam zahrne investiēní
i neinvestiēní projekty, které pƎispĢjí ke zkvalitnĢní rozvoje obce. Mimo výstavbu a opravu silnic,
rekonstrukci veƎejného osvĢtlení atd., má obec i další zámĢry, o kterých vás budeme v pƎíštím ēísle
zpravodaje informovat.
Rádi bychom ale celou vĢc znali i z pohledu obēanƽ. Prosíme vás proto o vyplnĢní této
ankety, která nám napomƽže ve stanovení dalších cílƽ rozvoje obce. Zde mƽžete popsat své nápady
na zlepšení, pƎání, žádosti o zmĢny ēi vaše další postoje k rozvoji obce. Naši obec tvoƎíte právĢ vy,
naši obēané, a proto se budeme snažit vaše pƎipomínky v dalším rozhodování o rozvoji obce
zohledŸovat.
Anketu prosím odevzdávejte do konce Ǝíjna buě na podatelnu Obecního úƎadu ēi anonymnĢ
do poštovní schránky, která je umístĢna po pravé stranĢ pƎi vchodu do Obecního úƎadu. Za vyplnĢní
ankety vám dĢkujeme.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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