ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobèané,
vítám vás u prvního zpravodaje letošního roku, který bude pøeklenutím šedi dohasínající zimy a pøíchodem dlouho oèekávaného
jara. Slunce pomalu zaène nabírat sílu, zazelená se tráva, zahrádky
nám zaplaví barevnost kvìtù a vše se zaène opìt probouzet do
života. Z tak krásné èásti roku, a nejen z této, urèitì poøídíte hezké
fotografie, a tak bychom vás rádi požádali o jejich zasílání na mail
obce v co nejlepším rozlišení. Zdaøilé kousky z jednotlivých roèních
období budou sloužit jako titulní stránka zpravodaje, èi budou postupnì zveøejòovány.
Jak jsme si pøedsevzali na konci minulého roku, tak jsme i udìlali a v lednu a únoru podali
žádost o dotaci na opravu místní komunikace K Labi v Labìtínì a na výmìnu osvìtlení v èásti
obou obcí. Nyní vyèkáváme na ortel ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva
prùmyslu a obchodu a doufáme, že alespoò nìjaká z podaných dotací nám vyjde. Stejnì tak
èekáme i na verdikt Ministerstva pro místní rozvoj k dotaci na Komunitní dùm pro seniory.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce jsme schválili „Program rozvoje obce na období od r. 2016 do r. 2020“, který musí mít novì obce schváleny v pøípadì žádání o dotace.
Pro vaši pøedstavu, kam bude naše obec do roku 2020 smìøovat, budou jednotlivé plánované
akce pøedstaveny v samostatném èlánku zpravodaje. Jejich poøadí bude vybíráno v závislosti
na vyhlášených dotaèních výzvách, nebo finanèních možnostech obce, protože ne na všechny
zámìry lze dotace èerpat a nìkteré mùžeme dìlat i svépomocí. Z praktického dùvodu jsou
tedy do plánu zahrnuty i ty akce, které jsou naším dlouhodobým zámìrem a v pøípadì vyskytnutí se vhodného pøíspìvku budou buï zvoleny k realizaci již do tohoto období, èi budou
vstupovat do období po roce 2020.
V tìchto dnech pro vás pøipravujeme facebookový profil obce, který bude propojen s našimi webovými stránkami a k vám se tak dostanou vybrané informace a aktuality nacházející
se na webu. Pro uživatele sociálních sítí je to další možnost jak sledovat dìní v obci. Službu
pro vás máme pøipravenou na dalších dvou sociálních sítích, jako je Google plus a Twitter.
Doufáme, že vás tato možnost osloví.

Dne 18. èervna nás v Labìtínì na velkém høišti èeká druhý roèník soutìže O nejlepší koláè.
Stejnì jako v minulé soutìži, nemusí jít jen o koláè, mùže to být cokoliv jiného na sladko
i na slano, ale èím lepší to bude, tím vìtší bude šance vyhrát. Soutìžící se opìt utkají i v
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dalších gastronomických úkolech. Výrobky bude hodnotit a ochutnávat nejen naše odborná
porota, ale i všichni, kdo se na soutìž pøijdou podívat. Èeká nás pìkný doprovodný program,
tématické stánky s obèerstvením a veèerní diskotéka, proto si tento den rezervujte pro vaši
zábavu. Podrobnosti k soutìži a pøesný program s výètem zajímavostí, které budou k vidìní,
zveøejníme bìhem kvìtna na webových stránkách obce. Pøihlášku do soutìže naleznete v
tomto zpravodaji i na webu obce.
V závìru vám všem pøeji krásné Velikonoce a v klidu a radosti prožité jarní dny.
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 11/2015 ze dne 16. 12. 2015.
Rozpoèet obce na rok 2016
Pøedsedající informovala pøítomné o návrhu rozpoètu obce pro rok 2016. Tento návrh byl
projednán finanèním výborem dne 23. 11. 2015, doporuèen ke schválení a vyvìšen na úøední
desce.
Pøíjmy do rozpoètu jsou pøedpokládány pøibližnì stejné jako v roce 2015, k výdajùm byly
podrobnìji zmínìny a okomentovány všechny hlavní položky (napø. pøedpokládané náklady
na èistopis územního plánu, dále na rekonstrukci místní komunikace K Labi, na rekonstrukci
KoDuSu, veøejného osvìtlení, plochy pøed vchodem k ZŠ a vchodem k tìlocviènì, na oplocení
ZŠ, úpravy ÈOV atd.). V rámci rozpoètu se zapojí i prostøedky uspoøené z minulých let hospodaøení obce, a dále je plánováno financování splátky na multikáru.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje rozpoèet obce na rok 2016 s celkovými pøíjmy
16.397.800 Kè, celkovými výdaji 23.735.500 Kè, financováním 136 000 Kè a zapojením
pøebytku hospodaøení ve výši 7 473 700 Kè.
Program rozvoje obce Øeèany nad Labem
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o nutnosti vytvoøení Programu rozvoje obce pro
Ministerstvo pro místní rozvoj, který je podmínkou získání nìkterých dotací pro projekty
plánované k realizaci v obci.
Tento dokument byl pùvodnì poptáván v rámci ÈR, ale byly pouze dvì možnosti, z nichž
jedna byla velice finanènì nákladná a druhá nedostupná. Proto byl dokument vytvoøen postupnì starostkou obce dle pøedem dané struktury. Celý dokument byl postupnì pøedstaven
a podrobnìji okomentován.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje program rozvoje obce Øeèany nad Labem na
období r. 2016 - 2020.
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù pro rok 2016
Paní starostka informovala o nutnosti schválení nové obecnì závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady v rámci zmìny zákona (osvobození od poplatku
pro nezletilé nezaopatøené dìti v dìtských domovech atd.).
Poplatek navrhuje ponechat ve výši 500 Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje obecnì závaznou vyhlášku obce è. 4/2015, o
místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a
odstraòování komunálních odpadù.
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Zakoupení hasièských zásahových oblekù pro JPO 3
Paní starostka informovala o nutnosti postupné výmìny vybavení JPO 3 v obci. V souèasnosti se jedná o nákup dvou požárních zásahových oblekù Taurus podle doporuèení
velitele jednotky.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zakoupení 2 ks zásahových odìvù Taurus
v èástce 37 390 Kè s DPH.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 1/2016 ze dne 27. 1. 2016.
Žádost o finanèní podporu na kostel sv. Maøí Magdalény v Øeèanech n.L.
Pøedsedající informovala o zaslané žádosti Øímskokatolické farnosti Zdechovice na finanèní dar na opravu støechy kostela s. Maøí Magdalény v Øeèanech nad Labem, která by mìla
být za pøispìní krajské dotace a dotace z Ministerstva kultury opravena v letošním roce.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje poskytnutí daru Øímskokatolické farnosti Zdechovice na opravu kostela sv.Maøí Magdalény v Øeèanech n. Labem ve výši 20 000 Kè.
Zakoupení PC
Pøedsedající seznámila zastupitele s potøebou zakoupení nového serveru na úøad.
Stávající server je již zastaralý, zakoupen v r. 2007, se starým operaèním systémem a
svou rychlostí zpracování dat, již nevyhovuje souèasným podmínkám. Na tomto serveru
je instalována celá spisová služba a pøístup na CZECH POINT. Zároveò je tøeba zakoupit PC
do knihovny, které jsme mìli plánované v rozpoètu na letošní rok. Stávající poèítaè bude
ponechán v knihovnì pro obèany chodící sem na internet a nový PC bude sloužit knihovnici pro zpracování databáze knih, výpùjèní systém a další administrativu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zakoupení serveru s pøíslušenstvím za cenu
36 335 Kè a PC do knihovny s pøíslušenstvím za cenu 21 180 Kè od spoleènosti KPM
Computer s.r.o.
Zajištìní odvlhèení zdiva v obecním bytì v MŠ
Pøedsedající informovala o nutnosti zabezpeèení odvlhèení zdiva v bytì u MŠ, kde je vlhká
celá stìna v obývacím pokoji a vznikají zde plísnì. Navrhuje se odvlhèení pomocí infúzní
clony, která vytvoøí pøirozenou bariéru a zamezí dalšímu vzlínání vody.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zajištìní odvlhèení zdiva v obecním bytì
u MŠ aplikací infúzní clony zamezující vzlínání vlhkosti do zdiva.
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Dokoupení 4 hnízd bezdrátových hlásièù
Pøedsedající informovala o nutnosti dokoupení bezdrátových hlásièù do ulic Houšovecká,
Do Kouta, Školní a K Labi v Labìtínì, protože zde není slyšet rozhlas. Zakoupení rozhlasu
bylo plánováno do letošního rozpoètu. K jeho montáži mùže dojít až budou venkovní
teploty nad 5 °C. Dodací lhùta je cca 5 týdnù od objednání.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zakoupení 4 hnízd bezdrátových hlásièù
do ulic Houšovecká, Do Kouta, Školní a K Labi v Labìtínì za cenu 46 780 Kè+ DPH od
spoleènosti TEWIKO systems s.r.o.
Rùzné:
Pøedsedající informovala o plánované soutìži o nejlepší koláè, která se uskuteèní v sobotu
18.6.2016 na høišti v Labìtínì.
Pøedsedající informovala o ukonèení èinnosti obvodního lékaøe MUDr. Popelky a zahájení
ordinace nové obvodní lékaøky MUDr. Luòákové od 1.3.2016.
Výbìr Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 2/2016 ze dne 2. 3. 2016.
Poskytnutí darù obèanským sdružením v obci na rok 2016
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o návrhu rozdìlení finanèních prostøedkù pro
aktivní kulturní a zájmové spolky v obci, druhá èást návrhu se týká rozdìlení finanèních
prostøedkù na podporu kulturních akcí, které se budou konat v obci bìhem roku 2016.
Finanèní prostøedky budou sdružením poskytnuty na základì darovací smlouvy bez úèelového urèení. Pøidìlení darù bylo poèítáno dle váhové jednotky (dospìlý váhová jednotka
1, dítì váhová jednotka 2) a velikosti èlenské základny.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje poskytnutí daru: SK Øeèany 71 429 Kè, Sokol
33 571 Kè, Aikido Club 20 000 Kè, Klub žen Labìtín 14 643 Kè, KVHT Pøelouè 5 357 Kè,
Èeský rybáøský svaz MO 5 000 Kè, SDH Øeèany 11 071 Kè, SDH Labìtín 20 357 Kè.
Poptání zpracování projektové dokumentace na zasíťování èásti budoucí zástavby
Øeèany Západ
Paní starostka informovala o pokraèování výstavby nìkolika rodinných domù v lokalitì Øeèany – Západ a s tím i na další nemožnost budoucích stavebníkù pøipojit se na kanalizaci.
Proto by bylo vhodné zahájit poptávkové øízení možnosti vybudování obecní kanalizace
a pøipojení k dalším inženýrským sítím podél již existujících zpevnìných komunikací tak,
aby nebylo zasahováno do ochranného pásma vysokého napìtí dle regulaèního plánu
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Øeèany – Západ, tj. podél ul Lesnické a podél ul. Obráncù míru až po postavený dùm è.p. 369,
který by se mìl možnost na kanalizaci pøipojit.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zahájení poptávkového øízení na zpracování
projektové dokumentace na zasíťováni èásti budoucí zástavby Øeèany – Západ, tj. podél ul.
Lesnická a podél ul. Obráncù míru po již postavený dùm è.p. 369.
Žádost ZŠ o oplocení pozemku základní školy
Paní starostka informovala o žádosti Mgr. Zemánka, øeditele ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem o návrhu vybudování oplocení kolem areálu ZŠ kvùli pomìrnì èastým a opakovaným vandalským
útokùm na majetek ZŠ.
Souèasnì s tímto opatøením budou v areálu základní školy instalovány i bezpeènostní kamery
k zabránìní nièení majetku ZŠ (kamerový systém bude poskytovat materiál pro Policii ÈR)
a hrazeny budou z rezervního fondu ZŠ.
Oplocení areálu by vyšlo kompletnì na cca 100 tis. Kè i pøi využití již existujícího starého plotu. Byl by zaruèen volný pohyb pro veøejnost/dìti do veèerních hodin, ve veèerních hodinách
by se areál uzavíral. Podle názorù zastupitelù však plot zdaleka neodradí vandaly od ponièení
školního majetku jako patøièné osvìtlení ve veèerních hodinách a podrobný kamerový systém.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. oplocení ZŠ neschválilo.
Prodej pozemku p.è. 393/5 o výmìøe 45 m2 v k.ú. Labìtín
Paní starostka dále informovala, že k zámìru o prodeji pozemku pro mysliveckou èinnost
v katastru obce Labìtín se pøihlásil pouze Myslivecký spolek Øeèany nad Labem, a tudíž je
možno schválit jeho prodej.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje prodej pozemku p. è. 393/5 o výmìøe 45 m2
v k. ú. Labìtín za 20 Kè/m2 bez DPH. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daò
z nabytí nemovitých vìcí bude hradit kupující Myslivecký spolek Øeèany nad Labem.
Žádost Domova u Fontány o dar na financování sociálních služeb našich obèanù
Paní starostka informovala o žádosti øeditelky Domova u Fontány na pøíspìvek pro obyvatele
naší obce umístìné v tomto domovì, celkem se jedná o ètyøi seniory (jednomu z nich obec ze
zákona zajišťuje opatrovnictví). Danì z rozpoètového urèení daní jsou vypláceny na obec, ale
obèané se zde fakticky nezdržují.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje poskytnutí daru Domovu u Fontány v Pøelouèi
ve výši 15 000 Kè.
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Schválení Územního plánu obce
Paní starostka informovala o novém Územním plánu obce Øeèany nad Labem. Na konci minulého roku probìhlo veøejné projednání tohoto plánu. Pro všechny pøítomné byly zmínìny nové
plochy rozvoje obce uvedené v tomto dokumentu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vydává Územní plán Øeèany nad Labem – formou „Opatøení obecné povahy èíslo OOP 1/2016“, na základì ovìøení, že územní plán není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územnì plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotèených orgánù a se stanoviskem krajského úøadu.
Rùzné:
Paní starostka informovala o probìhlém zápisu do první tøídy ZŠ, kdy je pøihlášeno cca 30
nových žákù, a tudíž bude nutné spojit pravdìpodobnì druhé roèníky tak, aby bylo možné
mít dvì první tøídy pro lepší adaptací dìtí pøicházejících z MŠ. Spojení druhého roèníku bylo
øeditelem ZŠ vybráno z dùvodu zvládnutelného uèiva, oproti tøetí tøídì, kdy je již povinný cizí
jazyk a složitìjší uèivo. Dále je rozdìlení roèníkù limitováno poètem uèeben, kdy již není místo
na zøízení další uèebny.
Paní Teplá se dotazovala na schvalování žádosti pro dotaci na Komunitní dùm pro seniory.
Dle informací od paní starostky øízení probíhá a dosud rozhodnuto není.
Pan L. se dotazoval na kácení stromù v parku. Park je nutno revitalizovat a poèítá se s parkovými úpravami, viz dnešní zasedání zastupitelstva. Dendrologický prùzkum byl projednán
s pøíslušnými úøady a tvoøen odborníky v oboru. V parku budou zachovány døeviny, které jsou
v Polabí pùvodní. Paní starostka pøislíbila zveøejnìní pøipravované studie parkových úprav
a urbanisticko-architektonických úprav okolí návsi a obèané se budou moci na tvorbì studie
názorovì podílet. Cílem úprav je zvelebení nejstarší èásti obce. Podrobnìjší informace budou
uvedeny ve zpravodaji obce.

Kompletní zápisy ze zasedání OZ jsou dostupné na webových stránkách obce.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Upozoròujeme obèany, kteøí dosud nezaplatili poplatky za odpady a ze psa na rok 2016,
aby tak uèinili do 31.bøezna 2016. Po ukonèení splatnosti bude úètováno penále dle obecnì
závazné vyhlášky.
Poplatek ze psù èiní 100,- Kè a za druhého a každého dalšího psa 150,- Kè.
Poplatek za odpady je 500,-Kè/osoba.
Zároveò oznamujeme, že po zaplacení poplatku za odpady obdržíte samolepku na popelnici, na které bude vyznaèeno è.p. Od 1.dubna nebudou vyváženy popelnice, které budou bez
samolepky.
Poplatky možno uhradit pouze v úøední dny tj. pondìlí a støedu na obecním úøadu nebo:
Poplatek ze psù:
2. Bezhotovostnì na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 1341xxxx (první x:
1=Øeèany nebo 2=Labìtín; následující 3x pro è.p. domu
napø.:
- v Øeèanech è.p. 333 bude tvar VS 13411333, pro è.p. 92 bude tvar VS 13411092
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 13412009
3. Složenkou na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 1341xxxx (jako u zpùsobu
platby è. 2)
Poplatek za odpady:
2. Bezhotovostnì na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 1340xxxx (první x:
1=Øeèany nebo 2=Labìtín; následující 3x pro è.p. domu
napø.:
- v Øeèanech è.p. 333 bude tvar VS 13401333, pro è.p. 92 bude tvar VS 13401092
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 13402009
3. Složenkou na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 1340xxxx (jako u zpùsobu
platby è. 2)

SDĚLENÍ MAJITELŮM PSŮ
Žádáme majitele psù, aby dávali psùm známky na obojky. V pøípadì nálezu psa mùžeme
podle èísla na známce majitele informovat, aby si psa zajistil. Pokud není pes identifikován,
je následnì odchytáván odchytovou službou, za kterou majitel psa musí zaplatit nemalé finanèní prostøedky.
Dále prosíme majitele pejskù, aby v pøípadì potøeby používali sáèky na psí exkrementy,
které jsou rozmístìny u odpadkových košù v obci. V poslední dobì se množí stížnosti obèanù
na tento druh zneèišťování obce. Žádáme tedy o dùsledný úklid exkrementù po svých psech.
8
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RECYKLUJTE S HASIČI
Sbor dobrovolných hasièù Øeèany informuje, že stále trvá projekt „Recyklujte s hasièi“ a je
nadále možno na dvùr obecního úøadu odkládat nepotøebné elektrospotøebièe jako lednice,
mrazáky, praèky, el. sporáky, el. náøadí, televize, vysavaèe, fény, rychlovarné konvice, rádia,
poèítaèe, tiskárny bez tonerù apod. Podmínkou je, aby elektrospotøebièe byly kompletní –
nerozebrané. Tyto spotøebièe mùžete ukládat za pøítomnosti zamìstnancù na dvùr OÚ každý
pracovní den od 8 – 12 hod. a v úøední dny tj. pondìlí a støedu od 13 – 17 hod. Tato akce trvá
neomezenì. NESBÍRAJÍ SE žárovky, záøivky, a bojlery.

KNIHA A DVD K VÝROČÍ OBCE K ZAKOUPENÍ
Na èetné dotazy obèanù sdìlujeme, že kniha o naší obci Øeèany nad Labem a Labìtín kdysi
a dnes, kterou vydala obec Øeèany nad Labem ve spolupráci se složkami obce a místních obyvatel k výroèí 850. let obce, je stále k zakoupení na obecním úøadu za 500,- Kè. K zakoupení
je i DVD z oslav 850. let obce za 50,- Kè.
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OTVÍRACÍ DOBA LÉKAŘŮ V OBECNÍM
DOMĚ V ŘEČANECH NAD LABEM
Praktický lékaø pro dìti MUDr. Hlaváèková
PO 14:00 - 15:00
ÚT 07:00 - 13:00
ÈT 07:00 - 08:30
PÁ 07:00 - 13:00
Praktický lékaø pro dospìlé MUDr. Luòáková
PO 7:30 – 11:30
12:30 -14:00
ÚT 7:30 - 12:30
ST
13:00 - 18:00 (od 16:00 jen objednaní)
ÈT 7:30 - 12:30
PÁ 7:30 - 11:30
Krevní odbìry – sestra PO, ÚT, ÈT 7:00 – 7:30
Zubní ordinace MUDr. Székelyová, MUDr. Volevecká
PO 7:30 - 12:00
12:30 - 16:30
ÚT 7:30 - 12:00
12:30 - 16:30
ST 7:30 - 12:00
12:30 - 14:00
ÈT 7:30 - 12:00
12:30 - 15:30
PÁ 7:30 - 12:00
Rehabilitace Žáková Daniela – na objednání
PO 8:00 - 12:00
12:30 - 15:30
ÚT 8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
ST 8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
ÈT 8:00 - 12:00
12:30 - 15:30
PÁ 8:00 - 15:00
Lékárna u Romedia Mgr. Kesl (od dubna)
PO 7:30 - 12:00
ÚT 7:30 - 12:00
ST
15:00 - 18:00
ÈT 7:30 - 12:00
PÁ 7:30 - 12:00
Kontakty najdete na webových stránkách obce.
10
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ÚPRAVY PARKU A NÁVSI DO KOUTA
Na dotazy našich obèanù ohlednì kácení døevin v parku, bychom rádi vysvìtlili zámìr obce
k úpravám parku a návsi Do kouta.
V loòském roce nám bylo Národním památkovým ústavem pøi posuzování projektové dokumentace na Komunitní dùm pro seniory doporuèeno, aby se obec zamìøila i na úpravu
pøilehlého parku, který v sobì ukrývá kulturní památku – kostel sv. Máøí Magdalény. Národní
památkový ústav pøislíbil odbornou pomoc pøi øešení vzhledu parku, kterou jsme samozøejmì
využili.
Za pomoci Ing. arch. Ondøeje Douleho, jako architekta, který již poèítal i s okolními úpravami budoucího Komunitního domu pro seniory a pøilehlé návsi Do kouta, dále dendrologa – odborníka na parkové úpravy a pracovnice Národního památkového ústavu, došlo k vypracování
studie na dendrologické úpravy parku tak, aby v následné architektonicko-urbanistické studii
okolních úprav byla celá tato oblast øešena komplexnì.
Z vyjádøení specialistky pro památky zahradního umìní Národního památkového ústavu, která se na dendrologických úpravách parku podílela, vyplývá následující: „ Absolutnì
souhlasím s odstranìním velké vìtšiny jehliènanù, osobnì bych pøidala ještì další. Památková péèe upøednostòuje historicky opodstatnìnou výsadbu listnatých stromù, zejména
ve venkovském prostoru tradièní lípy, javory, jírovce, hlohy a ovocné stromy (nebo jejich
náhradu okrasnými druhy jabloní, tøešní, slivoní). Keøové výsadby pouze omezenì (tradièní náves z praktických dùvodù bývala s vysokokmeny), minimalizovat souèasný moderní
sortiment jehliènatých keøù, pokryvných døevin, pestrolistých a barevných kultivarù. Výše
uvedeným je i nastínìn vhodný sortiment pro novou sadovnickou úpravu návsi.“
Vyjádøení architekta a dendrologa: „V rámci projektu na komunitní dùm pro seniory jsme
nastínili rozvoj návsi na sever a návaznost na park okolo kostela i na ulici Do kouta. Prùzkum døevin jsme provedli vè. parku. Vztah parku, jeho okolí a prostor okolo domu služeb vè.
celé èásti obce Do kouta souvisí s historickým kontextem návsi Øeèan, který v minulosti souvisel s náboženstvím, zemìdìlstvím a tudíž mìl silnou sociální funkci - setkávání obèanù.
Náves byla následnì promìnìna dle potøeb provozu mechanizace JZD a ztratila charakter
a vztah k parku. Park byl izolován od provozu tìžké mechanizace, od silnice. Rádi bychom
této oblasti Øeèan navrátili charakter návsi, pøíjemného místa pro setkávání a prostory opìt
propojili a zrenovovali v návaznosti na kostel i park. Vyjádøení NPÚ navrhuje odstranìní
dokonce více døevin, než posudek zpracován dendrologem a architektem a celkovì potvrzuje
koncept, dle kterého obec postupuje. Kácení døevin provedené obcí v souèasnosti je øeknìme
„umírnìné“. Vìtšina zelenì (hlavnì jehliènany) jsou invazivní druhy, které byly v minulosti
osázeny bez odborného posudku. Bøízy jsou místní odolné døeviny, které do Polabí patøí,
proto se jejich kácení nedoporuèilo. Chápu, že mùže kácení stromù pùsobit nepøíjemnì, vìøte
však v tomto pøípadì obci, že rozhodnutí pøi kácení nezanedbala.“
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Jsme si vìdomi závažnosti pøemìny této lokality, a protože nejsme odborníky v tomto
oboru, zajistil Ing. arch. Doule po domluvì s obcí vyjádøení dalších, výše jmenovaných odborníkù, kteøí se v budoucnu budou k dokumentaci vyjadøovat jako dotèené orgány. Tímto
postupem jsme eliminovali možnost chybného kácení èi osazování a zajistili správnou vizi
budoucího vzhledu okolí parku a návsi. I když se nìkomu mùže zdát kácení nesmyslné, právì
z tìchto dùvodù jsme s pøedstihem požádali o odborné posouzení, neboť vyjádøení každého
z nás je laické. Vyjádøení tøech odborníkù v této vìci je dostateèným podkladem pro budoucí
øešení a my si mùžeme být jisti, že byli brány v úvahu všechny podstatné vìci jak z hlediska
souèasného, tak historického vývoje.
V souèasné dobì se vypracovává studie architektonicko-urbanistických úprav areálu parku, návsi Do kouta a pøilehlého prostranství s 3D vizualizacemi. Se studií budete seznámeni
jednak prostøednictvím webových stránek obce a dále pak pøi veøejném projednání, o kterém
budete informováni rozhlasem. Uvítáme Vaše nápady a pøipomínky pøi tvorbì budoucího
obrazu nejstarší èásti naší obce. V pøípadì jakýchkoliv dotazù se obracejte na starostku obce.
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŘEČANY
NAD LABEM PRO ROKY 2016 - 2020
V øíjnu loòského roku bylo neoèekávanì doplnìno do povinných pøíloh k žádostem o dotaci doložení schváleného strategického dokumentu: „Programu rozvoje obce“ (dále jen PRO),
jenž bude publikován ve speciální aplikaci Ministerstva pro místní rozvoj. Abychom mohli žádat
o dotace, musela mít naše obec tento dokument dodateènì vytvoøený a schválený.
Poptali jsme ihned spoleènosti zabývající se tvorbou tìchto strategických plánù a chystali
se zpracování zadat. Bohužel cenové nabídky spoleèností se pohybovali od 90 do 120 tis. Kè
(na naši velikostní kategorii obce) a zpracování od nabízejících spoleèností by trvalo cca pùl
roku, což by mohlo vážnì narušit termín pro možné podání žádosti o dotaci.
Vzhledem k blížícímu se termínu podání žádostí o dotaci na Komunitní dùm pro seniory
(v prosinci), Rekonstrukci ul. K Labi v Labìtínì (v lednu) a Revitalizaci veøejného osvìtlení
(v únoru), kdy již musí být tento dokument nejen zpracován, ale zastupitelstvem schválen,
zbývaly jen 2 možnosti. První z nich byla žádosti o dotace nepodávat (nebyla by splnìna
podmínka schválení PRO), tzn. nesplnìní pravidel a následné vyøazení. To by ale narušilo
náš proces, na kterém jsme v roce 2015 pracovali. Druhou možností, bylo zpracování zadat
a zaplatit, pøièemž spoleènosti odmítli tento proces z kapacitních dùvodù urychlit s tvorbou
na námi potøebné 2 mìsíce. Situace tedy nebyla vùbec pøíznivá. Vzhledem k tomu, že paní
starostka má zkušenosti s tvorbou strategických plánù, nabídla svou pomoc nad rámec svých
povinností a pøislíbila celý dokument zpracovat tak, aby se v prosinci stihl schválit a nebyl
narušen proces podání žádostí o dotace. Její práce po veèerech a víkendech se nakonec
zúroèila a potøebný dokument byl vydán a v prosinci schválen. Nejen, že obec ušetøila nemalé
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finanèní prostøedky, které by jinak externí firmì zaplatila, ale vše se stihlo, dokument byl na
ministerstvu zveøejnìn a dotaèní podmínka splnìna.
Struktura dokumentu je ministerstvem dána a nelze se od ní odchýlit. V analytické èásti
obsahuje podrobnou charakteristiku obce, tj. strukturu území obce, využití pùdy, historii obce,
strukturu obyvatelstva a jeho dlouhodobý vývoj, vìkovou a vzdìlanostní strukturu obyvatel,
demografická opatøení do budoucích let, hospodáøské, infrastrukturní údaje, dále pak informace o vybavenosti obce, o životním prostøedí, ekologické stabilitì, protierozních opatøeních
a správì naší obce. Dokument obsahuje i SWOT analýzu ve východiscích pro návrhovou èást,
strategické vize, cíle, opatøení a aktivity. Na základì tìchto podrobných dat byly sestaveny
budoucí zámìry obce, které musely mít oporu ve výsledcích prùzkumu.
Cílem v sociální oblasti je:
Podpora komunitního bydlení seniorù
- výstavba Komunitního domu pro seniory. Potøebnost tohoto zámìru vychází z výsledkù
vìkových pomìrù obyvatel v obci, kdy naše obec má index stáøí vyšší, než je v ORP Pøelouè,
v Okrese Pardubice, v Pardubickém kraji a dokonce v celé Èeské republice! Zjednodušenì øeèeno, naše obec má v porovnání s výše jmenovanými v prùmìru mnohem starší obyvatelstvo.
Proto je tøeba do budoucna podporovat komunitnì vedený život seniorù – tj. žití na bázi
sousedské výpomoci, kdy tyto kritéria splòuje právì zmiòovaný Komunitní dùm pro seniory.
Cílem v oblasti infrastruktury je:
V dopravní infrastruktuøe:
- Rekonstrukce místní komunikace K Labi v Labìtínì
- Výstavba komunikací v lokalitì Za Borkem
- Výstavba chodníku podél ul. 1.máje ke sportovišti
- Rekonstrukce místních komunikací Školní, Hornická a Jiráskova
- Výstavba komunikace Raèanská v Labìtínì
- Rekonstrukce mostního propustku v Labìtínì
- Výstavba návsi a komunikace Do Kouta
V technické infrastruktuøe:
- Revitalizace veøejného osvìtlení
- Modernizace a rekonstrukce èistièky odpadních vod
- Opravy a rekonstrukce kanalizaèního øadu
Obèanská vybavenost:
- Oprava fasády Obecního domu (bez zateplení)
- Výmìna støechy Obecního domu (bez zateplení)
- Oprava kulturního domu v Labìtínì
Veøejné prostranství
- Výsadba stromù a soliterù, obnova veøejné zelenì v obci
- Doplnìní lavièek v obou obcích
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- Doplnìní velkého høištì v Labìtínì o odpoèinkové zóny
- Obnova stromoøadí a vìtrolamù
- Doplnìní herních prvkù na dìtských høištích
- Výstavba námìstíèka u Komunitního domu pro seniory, parkové úpravy
Cíle v oblasti podpory rozvoje bydlení
Zástavba Øeèany – Západ
- výkup pozemkù pro veøejná prostranství
- vyhotovení PD pro zasíťování lokality v jednotlivých etapách
- zasíťování lokality v etapách
- výstavba komunikací v lokalitì
Cíle v rozvoji školství a volnoèasových aktivit obèanù
Oprava majetku v areálu ZŠ
- oprava zpevnìných ploch pøed ZŠ a tìlocviènou
- oprava zpevnìných ploch pøed jídelnou ZŠ
Navýšení kapacity tìlocvièny
- pøístavba sálu a šaten ke stávající tìlocviènì
Energetické úspory tìlocvièny
- zateplení budovy a výmìna výplní
Jak již bylo øeèeno, nìkteré zámìry pøesahují rok 2020, ale jsou v PRO zahrnuty z dùvodu
neplánovaného vypsání dotaèního titulu, tedy z hlediska pøipravenosti. Naopak v pøípadì
nìkterých zámìrù dotace èerpat nelze a tak práce na tìchto akcích budou probíhat dle finanèních a kapacitních možností obce, nìkteré i svépomocí. Všechny výše uvedené zámìry byly na
základì provedené analýzy vyhodnoceny jako potøebné a obec rozvíjející.
Samozøejmì tímto výše uvedeným seznamem výèet našich potøeb a cílù nekonèí a bude
se i nadále stávat, že se zaène pracovat i na nìèem, co v seznamu není obsaženo. Dokument
bude pravidelnì aktualizován na základì vznikajících potøeb a splnìných èinností a doplòován o další pøíchozí potøeby obce a výzvy našich obèanù.
Zastupitelstvo obce
Jednoduché pozemkové úpravy a digitalizace k.ú. Øeèany nad Labem
Krajský pozemkový úøad pro Pardubický kraj, Poboèka Pardubice, zahájil v katastrálním
území Øeèany nad Labem øízení o jednoduchých pozemkových úpravách, které budou pøedcházet digitalizaci katastru. Digitalizace katastru bude probíhat v tomto a pøíštím roce. Pro
jednání s majiteli pozemkù se budou konat veøejná projednání. Termín veøejného projednání
a další pøípadné procesy budou zveøejòovány na webových stránkách obce, prosíme tedy
o jejich sledování.
S jednoduchými pozemkovými úpravami souvisí povìøení ke vstupu a vjezdu na pozemky
k výkonu èinnosti. Ke vstupùm má povìøení Státního pozemkového úøadu firma GEOVAP, spol.
s r.o., Èechovo nábøeží 1790, 530 03 Pardubice.
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CHARITA P\ELOU - VÝSLEDKY T\ÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
VÝT ŽEK SBÍRKY 210 011 Kē
z toho:

OBEC

VÝT ŽEK

OBEC

VÝT ŽEK

1

Brloh

2 249 Kē

13 LabĢtín

3 575 Kē

2

BƎehy

12 613 Kē

14 Lhota p. PƎelouēí

1 050 Kē

3

DĢdek

2 657 Kē

15 Lipoltice

4 012 Kē

4

Choltice

15 390 Kē

16 Litošice

2 195 Kē

5

Chvaletice

1 977 Kē

17 Lohenice

620 Kē

6

Jedousov

2 670 Kē

18 Malé Výkleky

1 404 Kē

7

Jankovice

4 145 Kē

19 MĢlice

3 017 Kē

8

Kozašice

2 370 Kē

20 Mokošín

4 174 Kē

9

Kladruby n./L.

3 023 Kē

21 PƎelouē

31 703 Kē

22 PƎepychy

2 583 Kē

10 Kolesa

550 Kē

11 Klenovka

2 280 Kē

23 Rohovládová BĢlá

12 078 Kē

12 Krasnice

1 616 Kē

24 \eēany n./L.

12 713 Kē
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25 Semín

13 607 Kē

35 Veselí

8 460 Kē

26 Seník

834 Kē

36 Voleē

5 632 Kē

27 SopƎeē

2 178 Kē

37 VyšehnĢvice

1 660 Kē

28 Strašov

9 483 Kē

38 Zdechovice

7 996 Kē

29 Svinēany

4 068 Kē

39 Živanice + Nerad

8 809 Kē

30 ŠtĢpánov

2 286 Kē

31 Trnávka

1 780 Kē

32 Turkovice +
Bumbálka

5 973 Kē

33 Újezd

1 976 Kē

34 Valy

4 635 Kē

Velký dík patƎí všem koledníkƽm, dobrovolníkƽm
i Vám všem,
kdo jste pƎispĢli !!!

16

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

zpravodaj_brezen_2016.indd 116

16.3.2016 14:23:38

PROGRAMY V OBECNÍ KNIHOVNĚ
ŘEČANY NAD LABEM NA POČÁTKU ROKU 2016
Protože v minulém èísle Øeèanského zpravodaje ještì nemohly být zveøejnìny výsledky Lovcù
perel za loòský rok, tak knihovna doplòuje, že soutìžících zapojených do hry bylo 19 a 16 úèastníkù
se mohlo radovat alespoò z jedné perlièky. Perly si úèastníci odnesli domù spoleènì s odmìnami,
které si vybrali za nastøádané Moriony, tedy speciální bankovky. Dìti ulovily celkem 86 perel k tomu
se jim podaøilo nastøádat neuvìøitelných 10 300,- Morionù. Držíme palce, aby poèet perel i Morionù
byl v letošním roce hravì pøekonán.
V prosinci loòského roku probìhla také Vánoèní výtvarná dílna a zájemci si v knihovnì vyrábìli
rùzné dekorace pro nadcházející svátky.
První program letošního roku se uskuteènil ve støedu 17. února a vše se toèilo kolem bajek. Programu se zúèastnili ètvrťáci ze zdejší školy. Nejdøíve se všichni rozdìlili do skupinek podle toho, jaké
zvíøe dostali na lísteèku. Povídali jsme si o autorech bajek, a také jsme si jednu po èástech pøeèetli a
vymýšleli, jak pøíbìh asi dopadne. Teï už všichni úèastníci vìdí, že v bajkách vystupují zvíøata nebo
i vìci, které mluví a jednají jako lidé a že na konci bajky nesmí chybìt nìjaké pouèení. Nakonec se
šly dìti podívat, co je v knihovnì nového.
Na zaèátku bøezna se pøišly do knihovny podívat postupnì všechny dìti ze zdejší mateøské
školky. Povídaly jsme si o tom, co se v knihovnì dìje a jak se má nebo naopak nemá zacházet s
knížkami. Pøeèetli jsme si rùzné pohádky, nìkteré i trošku strašidelné. Zazpívali jsme si písnièku o
vèelích medvídcích a potom se už dìti šly podívat na všechny knížky z dìtského oddìlení knihovny.
Od února byl navýšen poèet poèítaèù v obecní knihovnì a všichni zájemci, i když nejsou registrovanými ètenáøi, tak mají k dispozici samostatný poèítaè s pøipojením k internetu.
V druhé polovinì února byly rovnìž do knihovny poøízeny krásné nové regály do èásti nauèné
literatury pro dospìlé ètenáøe. Vìøíme, že tyto zmìny pøispìjí ke zvýšení spokojenosti ètenáøù i
dalších návštìvníkù knihovny.
Na konci bøezna se chystá setkání s letošními prvòáèky, kteøí se tím zapojují do známého projektu „Už jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka“. Opravdovou knížku urèenou speciálnì pro nì, získají
všichni prvòáèci, kteøí splní obtížné úkoly uložené Královnou knížek a Rytíøem všech písmenek.
V rámci bøezna, který je už ponìkolikáté vyhlášen mìsícem ètenáøù, se bude konat program pro
dìti navštìvující zdejší školní družinu. Letos pro nì bude pøipraveno setkání s názvem „Pohádek
není nikdy dost“ a k tomu pohádková dílna.
Na zaèátek dubna obecní knihovna pøipravuje pro dìti další „Noc s Andersenem“. Letošní rok je
rokem mnoha výroèí a odrazí se to i v programu andersenovské noci. Napøíklad letos uplyne už 180
let od vydání klasické pohádky Malá moøská víla. Své kulaté narozeniny slaví rùzní èeští spisovatelé
dìtských knih, tøeba Jan Vodòanský èi Miloš Macourek.
Pro starší a dospìlé ètenáøe knihovna pøipravuje a tímto všechny zájemce zve na v poøadí již
tøetí besedu s paní Ing. Lenkou Gotthardovou, CSc. tentokrát na téma Oktavián hrabì Kinský a
chov koní. Beseda se bude konat v Labìtínì v hostinci U Kurkù ve ètvrtek 28. dubna od 18 hodin.
Na všechna setkání se tìšíme.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Knihovna zve nové i stálé ètenáøe k návštìvì
beletrie pro dospìlé:
DAVOUZE, M. Vypadni z mýho života. – o životì manželky známé osobnosti
LUSTIG, A. Modlitba pro Kateøinu Horowitzovou. – váleèný román
Na konci apokalypsy. – soubor sci-fi pøíbìhù
SLAVICKÁ, M. Hagibor. – román
nauèná literatura pro dospìlé:
FUÈÍKOVÁ, R. Praha v srdci. – netradièní prùvodce hlavním mìstem
LENDEROVÁ, M. – HALÍØOVÁ, M. – JIRÁNEK, T. Vše pro dítì! – prožívání 1. sv. války dìtmi
KOSATÍK, P. – RUBEC, M. Èeši 1942: jak v Londýnì vymysleli atentát na Heydricha. – komiks
o historických událostech
beletrie pro dìti od 6 do 9 let:
OHLSSONOVÁ, K. Sklenìné dìti. – strašidelný dobrodružný pøíbìh
RUSSELLOVÁ, R. R. Deník Mimoòky: pøíbìhy netalentovaný pop hvìzdy. – pokraèování série
o Nikki Maxwellové
SCHLÜTER, A. Vlkodlak a já. – strašidelný dobrodružný pøíbìh
VHRSTI. O Vendulce a drakovi. – dobrodružný pøíbìh
beletrie pro mládež od 10 do 15 let:
PROCHÁZKOVÁ, I. Karolína: struèný životopis šestnáctileté – o mladé baletce
nauèná literatura pro dìti:
HORÁK, O. FRANTA, J. Proè obrazy nepotøebují názvy. - o výtvarném umìní pro dìti
a mládež
Další knižní novinky jsou ve zpracování a jejich seznam bude uveøejnìn v pøíštím èísle
Øeèanského zpravodaje.
Èasopisy
V letošním roce nabízíme nová i starší èísla tìchto periodik:
pro dospìlé :
Burda Style – šití, pletení, Moje zemì – cestování po ÈR, d-Test – testy spotøebitelských
zaøízení, Dieta – zdravý životní styl, F.O.O.D. – jídlo a recepty, Pìkné bydlení – vybavení bytù
a domù, Receptáø – zahrádkáøství, jídlo, ruèní práce, známé osobnosti, Naše krásná zahrada
– pìstování rostlin, Kreativ (Praktická a moderní žena) – dekorace interiérù, ruèní práce, Krimi
Jedním dechem – kriminální pøípady podle skuteèných událostí, Veèery pod lampou, Zlatá
rùže, Zámecké lásky – sešitové romány
loòská a starší vydání èasopisù:
pro dospìlé:
Verena - pletení, Burda kreativní pletení, Motocykl – pro muže, Computer – o poèítaèích,
Chip – novinky v poèítaèovém svìtì, Maminka – o dìtech pro rodièe, Pøíroda – èlánky a
fotografie z rùzných koutù svìta, Pøísnì tajné – literatura faktu o historických i nedávných
událostech, 5x krimi Stalo se – podle skuteèných kriminálních pøípadù
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pro dìti:
Mateøídouška – od 7 let, Ètyølístek – známý èeský komiks, Kaèer Donald - komiks, Méïa
Pusík – od 3 let, ABC – o modeláøství, rekordech a zajímavostech, Bravo – pro mladež, Bravo
Girl – pro mladež, Konì a høíbata – svìt koní, Tom a Jerry - komiks
Ceník poplatkƽ obecní knihovny v \eēanech nad Labem pro rok 2016

REGISTRACE
registraēní poplatek DOSP LÍ

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

registraēní poplatek D TI do 15 let,

30,- Kē (od 1. 1. do 31. 12.)

STUDENTI se student. prƽkazem,

15,- Kē (od 1. 7. do 31. 12.)

DpCHODCI
jednorázová výpƽjēka

20,- Kē/1 položka

Internet

zdarma

tisk

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

meziknihovní výpƽjēní služba (MVS)

cena podle nákladƽ na poštovné

SANKNÍ POPLATKY
ztráta ētenáƎského prƽkazu

10,- Kē

a vystavení nového
ztráta, zniēení knihy nebo ēasopisu

cena knihy + 100,- Kē nebo koupĢ nové
knihy, cena ēasopisu

poškození knihy nebo ēasopisu

20,- až 100,- Kē podle rozsahu poškození

1. upomínka po 7 dnech od uplynutí 30,- Kē
výpƽjēní lhƽty
2. upomínka po mĢsíci od první up.

60,- Kē

3. upomínka po mĢsíci od druhé up.

90,- Kē

Pokud nebude ētenáƎ reagovat na 3. upomínku, bude mu doporuēenĢ zaslán dopis s žádostí o
okamžité vrácení nebo nahrazení dokumentƽ. V dopise bude rovnĢž uvedeno, že pokud do 1
mĢsíce nevrátí pƽjēené dokumenty, bude pƎedvolán pƎed poƎádkovou komisi. RovnĢž po nĢm
bude požadováno zaplacení 3. upomínky a doporuēeného dopisu.
PƎedvolání pƎed poƎádkovou komisi, která bude žádat okamžité vrácení nebo finanēní nahrazení
dokumentƽ.
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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.
Všem ètenáøùm pøeje obecní knihovna krásné jaro a Velikonoce.
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V Obecní knihovnì Øeèany nad Labem nabízíme ke koupi
tyto textilní obaly na knihy.
Obaly jsou ušity Èeskou abilympijskou asociací
a Integraèním centrem Kosatec v Pardubicích.
Jeden obal stojí 70,- Kè.
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RYBÁŘI MO ŘEČANY NAD LABEM
členům zastupitelstva obce
V Řečanech nad Labem 7. prosince 2015

Věc k zamyšlení
Všude se nyní hovoří o nutnosti udržet vodu v krajině. Zamýšlím se nad tím, zda-li to jsou jen
slova, nebo jestli ti, kteří o tom hovoří využívají stávajícího sucha ke svému zviditelnění. Příkladem
může být splavnění Labe. V poslední době se mluví o plavebním kanálu od přeloučského jezu. Ale
udrží tato betonová stavba vodu v krajině? Před více lety se v souvislosti se splavněním Labe
uvažovalo o stavbě dalšího jezu někde v oblasti Semína. Uvažující člověk nemusí být odborně
vzdělaný, aby mu bylo jasné, že jez, který zvýší hladinu Labe v nadjezí zvedne i hladinu spodní vody a
udrží ji v krajině oproti betonovému kanálu, kterým voda uteče a krajině nepřinese nic. Ale to je
úvaha pro lidi výše postavené.
Ovšem i my, v našich "malých" podmínkách máme svůj otazník. V roce 1969 vybudovali rybáři
přivaděč vody, který po 2 roky udržoval hladinu Labeckého rybníka, Tišiny i Houšovce na stálé úrovni.
Voda byla přiváděna ze Spytovického potoka (ve kterém teče voda celoročně) a to otevřeným
příkopem napojeným u Červené skalky trubkou o průměru 40 cm, která zajišťovala trvalý odběr vody.
Ovšem vlastní napojení této, pokud si pamatuji, asi 3 m dlouhé roury bylo provedeno neodborně,
bylo pouze zaházeno hlinito-písčitou zeminou, která na místě byla. Nebylo provedeno ojílování a ani
nebyla provedena "prsa". Tedy při tehdy zvýšeném průtoku Spytovického potoka, ke kterému došlo,
voda prosákla, vymlela okolo trubky prostor a většina průtoku tekla přes Labětín, kde vytopila několik
zahrad. Protože stavba nebyla legalizována, alespoň jako akce "Z" tehdy obvyklá, využilo JZD této
situace a celý otevřený příkop od Spytovického potoka po silnici na Spytovice zasypala.
Rybáři v minulých letech toho, co již kdysi fungovalo, chtěli využít a zadali studii na projekt,
aby se voda do oblasti obce dostala. Projektant řešil vlastní přivaděč v místě zasypaného potrubím,
ovšem spády jsou zde tak malé, že potrubní přivaděč vylučují. Organizace sice vynaložila několik
desítek tisíc korun na tuto akci, ovšem výsledek je pouze archivován. Zde organizace rezignovala,
protože by to znamenalo jednání se všemi majiteli pozemků v dotčeném území, na což nemáme síly.
Doufám, že v budoucnu se této myšlenky někdo ujme a tím zajistí, že v Labětíně i v Řečanech
bude ve studních dost vody, nejen v rybnících.

S úctou
Josef Levínský
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Obec Øeèany nad Labem ve spolupráci s TJ Sokol Øeèany nad Labem poøádala dne
6. 3. 2016 dìtský karneval v restauraci u Koblihù.
Zúèastnilo se 40 dìtí rùzných vìkových kategorií, které se zapojily do sedmi soutìží. Na
závìr karnevalu byly vyhodnoceny po domácku vyrobené masky:
1. místo Smrtka, 2. místo Indián, 3. místo tøi zombíci.
Bohatou tombolu a odmìny zajistila obec a o zábavu a program pro dìti se postaral
TJ Sokol Øeèany. Podìkování patøí firmì Pecka za pronájem sálu a dar ve formì ovoce pro dìti.
Veselá nálada vládla po celou dobu karnevalu. Fotografie z karnevalu poøízené Tomášem
Øehákem, jsou dostupné na webových stránkách obce. V pøípadì, že byste mìli zájem si fotografie nechat vyvolat, Obecní úøad vám je zdarma poskytne v lepším rozlišení.
Hana Popková
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TJ SOKOL ŘEČANY NAD LABEM
Her není nikdy dost.
Stolní tenis a volejbal pro všechny.
V prosinci minulého roku poøádal oddíl všestrannosti Èertovský turnaj jako otevøený pøebor Sokola Øeèany nad Labem. Sobotní dopoledne patøilo stolnímu tenisu, odpoledne bojovalo o každý míè 7 družstev volejbalu.
Výsledky.
Stolní tenis - hrálo se systémem každý s každým.
Žákynì: Vanèurová Eliška, Kalousková Iva, Vanèurová Marika, Hnilièková Lea.
Žáci: Boøánek David, Sandhaus Jiøí, Hnilièka Marek, Hnídek Jiøí
Ženy: Hulová Radka (Sokol Pardubice), Machová Líba (Záboøí) Zachová Jana (Pardubice),
Macková Marta, Øezníèková Jana, Sandhauzová (všechny Pardubice)
Muži: Nejlépe si vedl Krivský Rudolf z Chvaletic, na druhém a tøetím místì skonèilo rodinné
duo ze Spytovic – Skohoutil Jiøí a jeho syn Patrik, ètvrté místo vybojoval nejlepší z Øeèan
Janák Josef, dále podle poøadí Chladil J., Vendolský T (oba Sokol Pardubice), sedmý skonèil
Karvánek Jiøí, za ním Kostelecký Petr (Sokol Pardubice), Èapek Jan, Pokorný Jan (Pardubice),
Minaøík Jiøí a na závìr Vaniš Ondøej.
Hrálo se na šesti stolech, všechna utkání byla zajímavá a ve sportovní duchu, výborná
úroveò a všem se líbilo finále – Krivský Rudolf : Skohoutil Patrik (bývalý žák ZŠ Øeèany).
Ve 14.30 hodin se rozehrál pravý Èertovský turnaj ve volejbalu za úèasti 7 družstev.
Výsledná tabulka:
Výhra
6

Prohra
0

Remíza
0

Sety
12:0

Míþe
Body
301:203 12

PoĜadí
1

Imitace
Kladruby
Palþáci
Pardubice
ěeþany B

3

1

2

9:3

276:253 8

2

3

2

1

7:5

290:265 7

3

2

2

0

6:6

255:282 6

4

Žlutí trpaslíci
Svítkov
Rudí trpaslíci
Svítkov
Trilobyti
Sokol
Pardubice

2

3

1

5:7

258:283 5

5

1

4

1

3:9

247:291 3

6

0

5

1

1:11

251:298 1

7

ěeþany A
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Hrálo se na dva sety do 25, každý s každým, utkání byla velmi vyrovnaná. Odehrálo se celkem 3753 míèù pøi prùmìrné hmotnosti míèe 280 g – tedy celkovì 1050840 g, tj. 1050 kg, tj.
1,05 tuny prolétlo vzduchem tìlocvièny na vzdálenost nejménì 10 m do výšky víc jak 250 cm.
Vítìzné družstvo neztratilo ani set a hrálo ve složení: Bank Jan, Èapek Jan, Dlesková Irena,
Kalousek Ivan ml., Karvánek Jiøí, Matoušek Petr.
Turnaj skonèil po vyhlášení výsledkù ve 21.30 hodin. Následovalo posezení se zpìvem
a kytarou, o obèerstvení se starala Hnilièková Darina.
Organizátoøi akce, tj. Sokol Øeèany obstál na výbornou.
27. 12. po vánoèních svátcích se nìkolik èlenù oddílu všestrannosti vydalo na výšlap
z Heømanova Mìstce do Øeèan nad Labem.
V lednu - 16. 1. 2016 uspoøádala TJ Sokol tradièní Šibøinky v hostinci u Kurkù v Labìtínì.
K tanci i poslechu hrála skupina ÈEROS.
Zábava se za mimoøádnì hojné úèasti masek a bohaté tomboly vydaøila. Pro porotu bylo
velkým oøíškem vyhlásit nejlepší masky.
Pøehled poøadí: 1. místo skupina Pankáèi, 2. místo skupina Oveèky, 3. místo skupina
Slepièky, 4. místo skupina Mrtvoly, 5. místo skupina Žlutí mimoòi.
Mimo soutìž byl vyhodnocen za odvážnou masku býk z Kladrub nad Labem.
Poøadatelùm Šibøinek byla odmìnou veselá zábava, která skonèila až v ranních hodinách.
Za TJ Sokol

Ivan Kalousek st.
Hana Poková
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KLUB ŽEN LABĚTÍNA
Divadlo – POLSKÁ KREV
Dne 8. 5. 2016 poøádá Klub žen Labìtína autobusový zájezd do Hudebního divadla Karlín
v Praze na operetu „ Polská krev“. Jedná se o jednu z nejslavnìjších operet s nádhernými
melodiemi a nesmrtelnými písnìmi jako „ Diplomat“, „Blondýnky nìžné“, ….
Zaèátek pøedstavení je v 15,00 hodin.
Divadlo – KRÁSKA A ZVÍØE
Na 25. 6. 2016 je pøipraven autobusový zájezd do amfiteátru na Kunìtické hoøe na tajemný pohádkový pøíbìh o dobru, zlu a zázraku lásky „Kráska a zvíøe“.
Zaèátek pøedstavení je ve 20,30 hodin.
Autobusová doprava je zajištìna s odjezdem z Labìtína i Øeèan n.L.
Zájemci se mohou hlásit na telefonním èísle 605 155 054 u p. Anny Šandové.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2016/2017
se uskuteèní v úterý 5. dubna 2016 v dobì od 14:30 hod. do 16:00 hod. v budovì MŠ v
Øeèanech nad Labem. Zde si zájemci vyzvednou pøihlášku u vedoucí uèitelky ve tøídì Sluníèek.
Tento den je zároveò „ODPOLEDNE OTEVØENÝCH DVEØÍ“ – rodièe s dìtmi si mohou prohlédnout prostory mateøské školy.
Vyplnìnou pøihlášku zájemci pøinesou v úterý 26. dubna 2016 v dobì od 14:30 hod.
do 16:00 hod. do mateøské školy vedoucí uèitelce.
TÌŠÍME SE NA VÁS.
Kolektiv zamìstnancù MŠ.
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Brzy bude velký bál,
hurá je tu karneval,
nafoukneme balónky,
ozdobíme záclonky,
schováme se za masku,
jsme jak z hadích ocáskù.

Na vlastní karneval jsme se celý týden peèlivì pøipravovali – úvodní básnièka pøesnì vystihuje, co se v naší školce dìlo. Støíhali jsme, lepili, malovali a zdobili. Ve tøídì „ Hvìzdièek“ dìti pracovaly metodou kašírování – lepily na nafouklé balónky kousky novin a papírù.
Po vyfouknutí balónkù a dotvoøení vznikly krásné masky a èepièky.
Ve tøídì „ Sluníèek“ se dìti, za pomoci uèitelek a školnice, pustily do pøípravy masopustních koblih. Všechny chtìly míchat tìsto, vážit mouku a rozklepávat vejce. Poctivì jsme se
o práci podìlili a zazpívali jsme si k tomu písnièku „ Pekla vdolky“. A zatímco paní školnice
s paní uèitelkou smažily, povídali jsme si v kroužku o masopustních zvycích.
A jestli koblihy chutnaly? Byla to dobrota a koblihy zmizely témìø okamžitì.
A pak to v pátek 12. února koneènì vypuklo: Naše mateøská škola se jako mávnutím kouzelného proutku promìnila ve školku pohádkových bytostí. Dìti pøicházely vybaveny maskami
oblíbených hrdinù a pohádkových bytostí. Vzájemnì se prohlížely a obdivovaly svoje pøestrojení a každou chvilku se chodily ptát, kdy už to zaène.
A po svaèinì se koneènì doèkaly. Nejprve probìhla pøehlídka masek – mìli jsme tu pøehlídku nìkolika princezen, brouèkù, koèièek a jiných zvíøátek, opraváøe, kuchaøe, èarodìjnice
tu byly hned tøi, poletovali tu motýlci, šerif dohlížel na poøádek a z pirátù šel až strach. Poté
pøišly na øadu soutìže a veselé závody, ve kterých vyhráli všichni.
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Po dùkladném obèerstvení a zahnání žíznì jsme si všichni zatanèili v rytmu
oblíbených písní a nastal èas, aby se dìti
„vyøádily“
Celý den nás provázelo veselí a dobrá
nálada.
Další akce, které probìhly v MŠ: Zrakový screening – sdružení Prozrak Pardubice,
rodièe mìli možnost nechat svoje dítì preventivnì vyšetøit s cílem odhalit zrakové
vady. Pohádka draèí aneb trable s princeznou, divadlo Pernštejn.
A co nás ještì èeká?
Návštìva knihovny, „Kouzelnické pøedstavení“, úèast našeho pìveckého kroužku „Zpìváèek“ na „Øeèanském slavíkovi“ v ZŠ. Rozlouèení se zimou vynesením Morany a pøivítáním
královny jara Vesny.
Blíží se Velikonoce a tak budeme malovat vajíèka, plést pomlázky, sít obilí, vytváøet velikonoèní pøáníèka a spoustu dalších vìcí spojených se svátkem jara. Budeme se tìšit na jaro,
které se na nás zaèalo usmívat.
P. Šupová , uèitelka MŠ

Kolektiv zamìstnancù MŠ v Øeèanech nad Labem pøeje všem obèanùm naší obce pìkné
prožití velikonoèních svátkù.
Bc. H. Hozáková, ved.uèitelka MŠ
28
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ÚNOROVÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Šikulka
Ve dnech 10. – 12. 2. probìhla ve školní družinì soutìž Šikulka, do které se mohly zapojit
dìti, které rády nìco tvoøí. Zúèastnilo se celkem 25 žákù. Sešlo se 29 výrobkù, ze kterých
jsme pøipravili výstavku. Vyhodnocení
soutìže probìhlo na
základì hlasování žákù
a pracovníkù naší školy. 1. místo s poètem
23 hlasù obsadila Ema
Žlumovová ze 3. tøídy za dráèky pletené
z gumièek. Pìt nejúspìšnìjších obdrželo
diplomy a pìkné ceny.
Všichni zúèastnìní odmìnu za snahu.
Karneval se zvíøátky
18. února jsme uspoøádali zvíøecí karneval, na který jsme se dùkladnì pøipravovali. Vyrábìli jsme si masky zvíøátek a družinu vyzdobili
obrázky, girlandami
a nafukovacími balónky. Protože to byl karneval zvíøátek, probìhla klokaní, velbloudí,
žirafí a sloní soutìž
a tanèilo se. V závìru bylo 10 nejzdaøilejších masek vyhodnoceno. Odpoledne jsme si
pìknì užili.
Jiøina Andrlová
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Školní parlament na pomoc Lucince
Ve škole nadále pokraèujeme ve
sbìru plastových víèek na pomoc Lucince. V pondìlí 15. 2. nás navštívila
její maminka a pøijala 18 pytlù víèek.
Lucinka nemohla pøijet, byla nemocná, tak jsme jí po mamince poslali
jménem všech žákù malý dárek s pøáníèkem. Zároveò jsme dostali pozdrav
i od Lucinky, který sama vyrobila
a podepsala.

Eva Husáková
Zápis do 1. tøídy pro školní rok 2016/2017
V úterý 19. ledna se od 14.30 hodin konal ve tøídách I. stupnì zápis dìtí do první tøídy.
K zápisu se v tento den dostavilo 33 dìtí. Dìti plnily úkoly, které byly sestaveny tak, aby
ukázaly, zda jsou pøedškoláci na vstup do 1. tøídy skuteènì dostateènì pøipraveni. Dìti plnily
zadané úkoly s nadšením a všechny pøi své první zkoušce obstály.
Za odmìnu si pak každý budoucí školáèek odnesl nejenom pamìtní list a medaili z naší
keramické dílny, ale také drobné dárky, které vyrobily dìti ze školní družiny a žáci naší školy.
Na nové žáèky se již všichni velmi tìšíme.
Michaela Nováková
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Chemická olympiáda
Dne 9. 3. 2016 probìhlo v prostorách SPŠCH Pardubicích okresní kolo „Chemické olympiády“. Zúèastnilo se ho celkem 24 žákù, z toho 11 studentù gymnázií a13 žákù 9. tø. ZŠ.
Naši školu reprezentovala Štìpánka Marešová, která skonèila na pìkném 10. místì. Pøedbìhla
dokonce 6 gymnazistù. K výsledku blahopøejeme a pøáli bychom si, aby podobné výsledky
byly i v jiných soutìžích.
Jana Záleská.
Soutìž s BOVYSEM
Žáci I. stupnì ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem se zapojili do fotografické soutìže s Bovysem (firmou, která v rámci projektu Ovoce do škol dodává zdarma pro žáky1.- 5. tøíd ovoce
a zeleninu).
Naše fotografie byla vybrána do
skupiny tøiceti postupujících a nyní
bojujeme o sportovní vybavení školy v celkové hodnotì 100 000 Kè.
Ke dni 9. 3. jsme již nasbírali 819
hlasù, nejvíce ze všech finalistù.
Veøejné hlasování bude ukonèeno 26. 6.2016 a o vítìzi rozhodne
poèet ve finálové galerii.
Budeme velice rádi, pokud nás
podpoøíte svým hlasem na http://
woobox.com/fyudvu.
Na tìchto stránkách také mùžete prùbìžnì sledovat, jak si naše
fotografie v konkurenci vede. Do
konce soutìže nám zbývají 3 dlouhé mìsíce a pøedpokládáme, že
nejvìtší „boje o hlasy“ probìhnou
právì v kvìtnu a èervnu, kdy budeme potøebovat co nejvìtší podporu
ze strany široké veøejnosti.
Dìkujeme za každý hlas!
Veronika Danielová
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O VELIKONOCÍCH
S pøíchodem jara se probouzí
celá pøíroda, vìtvièky raší, koèièky rozkvétají a švitoøí ptáèci a
poøádají velké námluvy. A právì
proto patøí vajíèko k Velikonocùm jako odvìký symbol života.
Velikonoèní svátky pøinášejí s
sebou nejen svìží zeleò, slunce radost, ale i vzpomínky na
spoustu krásných zvykù, obyèejù i obøadù, které se k tomuto
období vázaly.
Pro mnohé z nás se tyto svátky zúžily na pondìlí, o kterém chodí dìti a muži s pomlázkami a dùm od domu koledují pestrobarevná vajíèka. Víte, nebo alespoò tušíte, že tento den je završením celého velikonoèního
cyklu? Ovšem když zapátráte v pamìti, zjistíte, že se vám vybaví jména nìkterých dnù.
Podívejme se zpátky ke koøenùm.
Pletení pomlázky, barvení vajíèek tradièními èeskými barvami, peèení beránka èi mazance…
to všechno je známé. Avšak Velikonoce vnímáme jako svátky jara nebo køesťanské svátky, ale
jejich koøeny sahají mnohem hloubìji: až k pøedkøesťanským oslavám jarní rovnodennosti. Tu
slavili již staøí Slované, a také Germáni èi Egypťané.
V našich konèinách to byl a je pøedevším nejvýznamnìjší køesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k nìmuž podle køesťanské víry došlo tøetího dne po jeho
ukøižování, kolem roku 30 èi 33. V západní køesťanské tradici Velikonoce pøipadají na nedìli
po prvním jarním úplòku, tedy na mìsíc bøezen èi duben. Slovanský název se vztahuje na
„velkou noc“, v níž byl Kristus vzkøíšen.
Velikonoènímu pondìlí pøedchází celý týden, kde každý den má svùj význam. Pøipomeneme si v krátkosti, co se k tìmto dnùm váže.
Svatý týden zaèíná Kvìtnou nedìlí, graduje svatým tøídenním, tj. Zeleným ètvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, konèí pøed slavností Vzkøíšení.
Pokraèuje Modrým pondìlím to dìtem a studentùm zaèínaly jarní prázdniny. V Šedivé
úterý hospodynì uklízely a vymetaly pavuèiny. Ani jeden z tìchto dvou dnù nebyl nijak výjimeèný z hlediska lidových zvykù. Vìtší roli hrály dny nadcházející. Škaredá støeda (nìkde
sazometná èi èerná). To Jidáš ten den na Ježíše žaloval. Sazometná - vymetávaly se saze z
komína a uklízelo. V tento den se nemá podle lidové povìry nikdo škaredit, protože by mu to
mohlo vydržet každou støedu v roce.
Na Zelený ètvrtek se odpouštìlo. Rodiny se modlily a všichni se omyli rosou, která bránila
onemocnìní šíje a dalším nemocem. Uklízelo se a smetí se odnášelo na køižovatku cest, aby
32
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se nedržely v domech blechy. Aby stavení opustil hmyz a myši, zvonilo se palièkou o hmoždíø.
Na Zelený ètvrtek utichaly zvony - „to odlétaly do Øíma“. Pak se znovu rozeznívaly na Bílou
sobotu. Místo zvonù se však ozývaly ve vsích døevìné øehtaèky a klapaèky - „klapání“, scházeli
se v odpoledních hodinách chlapci a dívky a øíkali øíkanky o Jidášovi. Právì tento den se jí
peèivo - „jidáše“, které se i døíve podávalo namazané medem.
Na Velký pátek se dodržoval pøísný pùst - na památku ukøižovaného Ježíše Krista. Nemìlo
se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemìlo se prát prádlo. Pøesto symbolem Velkého pátku
byla voda - tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápìl se chlév a omývala zvíøata. Také se tento
den dìly zázraky - zem se otevírala, aby vydala své poklady.
Na Bílou sobotu se ještì pøed východem slunce uklidilo, vybílilo stavení, vymetlo se novým
koštìtem. Upekly se mazance, beránci a také chléb. Vše se pøichystalo na Boží hod velikonoèní. Mládenci pletli pomlázky z vrbových proutkù, vázali se bøezové vìtvièky a zdobila se
vajíèka.
Nastal Boží hod velikonoèní, Ze soboty na nedìli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Tato noc byla oznaèována za „velkou“ - a právì proto název Velikonoce. V nedìli se také zaèala
jíst tradièní velikonoèní jídla - vejce, mazanec, beránek, víno a chleba - vždy od ranní mše
posvìcená. Pojídání dobrých pokrmù, klobásek, nádivek a dalších, prostì se hodovalo. V tento
den se setkávaly jen nejbližší rodiny, bez pøátel a známých.

A poslední z celého Svatého týdne - Velikonoèní pondìlí. Nìkdy se také øíkalo Èervené
pondìlí. Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci s pomlázkami šlehat dìvèata, aby z nich
vyhnali nemoci a lenost. Dostávali od dìvèat malovaná vajíèka a cukroví. Proutí, ze kterého se
pomlázky pletly, byla pøisuzována životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl.
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Nìco málo o vajíèkách.
Bez nich bychom si Velikonoce asi jen tìžko
pøedstavili. Pestrobarevná zdobená vejce k tìmto
jarním svátkùm prostì už patøí, a to nejen u nás.
V zahranièí existuje tradice èokoládových vajec, které
dìti hledají v domì nebo na zahradách. O tradicích
v jiných krajinách se zmíníme ve druhém èlánku. U
nás naopak ctíme tradici vajíèek uvaøených natvrdo,
které barvíme nebo zdobíme obtisky nebo voskem
a ti šikovnìjší si vajíèka vyfouknou a také vybarví
nebo nazdobí.
Pùvodnì v 19. století barvili lidé vajíèka pøírodní
cestou. Užívali tedy pro jejich obarvení napøíklad cibulové slupky, lístky máty nebo špenátu,
lipový kvìt, dubovou kùru, roztok sazí, žito nebo šťávu z èervené øepy. Práškové barvy na
vajíèka, jak je známe, se zaèaly objevovat až koncem 19. století.
Po vìtšinou na barvení vajec užíváme ètyøi základní barvy, a to èervenou, modrou, zelenou
a žlutou. I když fantazií se meze nekladou a tak se objevují i pestøejší barvy, není žádnou výjimkou oranžová, hnìdá nebo fialová. Zdokonaluje se a urychluje i samotná technika barvení.
Práškové barvy, které se rozpouští ve vodì s octem, postupnì ustupují do pozadí a objevují se
barvièky v tabletkách nebo gelové barvy.
Pùvodní výbìr barev na velikonoèní vajíèka nebyly dílem náhody. Nejbìžnìjší barvou je
èervená, následuje zelená, žlutá a modrá. A co znamenají?
ÈERVENÁ = Láska, nový život, ochrana pøed démony
ZELENÁ = Mládí, pøíroda, jaro, život
ŽLUTÁ = Svìtlo, slunce, asociace se zlatou z legendy o Kristovi a promìnì skoøápek vajíèka
na zlato
MODRÁ = Èistota, víra, svìcená voda
Vajíèko je prastarý symbol života, plodnosti a vdìku. Už v dávných dobách se mu pøisuzovala magická
moc.
Druhý nejdùležitìjší symbol - Pomlázka, (po)
omlazení, upletena z mladých vrbových proutkù,
mìla ženám pøedat mládí a sílu tìchto proutkù. Pánové a chlapci by si mìli plést z proutkù pomlázku
nebo tzv. žílu a ženy, dìvèata by se mìly nechat tímto proutkem vyšlehat, aby omládly a zkrásnìly nebo
v pøípadì mladších udržely mladost.
Pro každou ženu v minulých letech to byla èest
a staré panny (ženy nad 25 svobodné a neprovdané) mìly nadìji. Vajíèko jako odmìna za omlazení
znamenalo symbol nového života, vzkøíšení. Pak tedy
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zapomeòte na Botox a plastickou chirurgii a nechte se poøádnì vyšlehat na Velikonoèní pondìlí. Mùžete pouèit muže a mládence, že správnì se šlehá jen mašlemi a po zádech nikoliv po
hýždích, jak bývá u koledníkù zvykem.
Ještì zbývá pøipomenout koledy.
Pro kluky
Upletl jsem pomlázku, je hezèí než z obrázku, všechny holky, které znám, navštívím a
vymrskám, než mi dají vajíèko, vyplatím je malièko.
Pro holky
Kropenatá slepièka, snesla bílá vajíèka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji,
pentlièky si nastøíhám, na pomlázku jim je dám.
Pøi šlehání
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. Nedáte-li, malovaný, dejte aspoò bílý, slepiè
ka Vám snese jiný.
Malované vajíèko, to je moje srdéèko, dávám Ti ho z lásky, nevracej ho zpátky.
Pøi oøezávání píšťalky
Otloukej se, píšťalièko, otloukej se mízo-lízo, nebudeš-li se otloukati, budu na tì žalovati.
Úplným závìrem pár jarních pranostik.
Dokud vlaštovièka nezašveholí, jara nebude.
Èasné jaro-mnoho vody, jarní deštì-mnoho škody.
Málo trávy na louce, málo penìz v tobolce.
Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny.
Je-li vrána nablízku, je nejvyšší èas síti.
Jak prvnì zahømí, fialka víc nevoní.
Kukaèka døíve nezakuká, dokud se nenažere zeleného ovsa.
Je-li veèer silná rosa, zrána zpívá dobøe kosa.
Kdo na jaøe neseje, v zimì nevìje.
Prostuzené ranní rosy, ohlašují pìkné èasy.
Slavík zaèíná zpívat, až když se mùže napít rosy z bøezového listu.
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VELIKONOČNÍ ZVYKY U SOUSEDŮ A VE SVĚTĚ
Slovensko: „Veselá Ve¾ká noc“
Na Slovensku se slaví Velikonoce velmi podobnì jako v Èechách, jen s tím rozdílem, že po
Velikonoèním pondìlí následuje tzv. odplatné úterý, kdy chodí na pomlázku dìvèata a šlehají
chlapce. Pøíprava na Velikonoce na Slovensku obvykle zaèíná ruku v ruce s jarním úklidem
a zdobením domácností puèícími vìtvièkami a barevnými stužkami. Pouze jednou za rok a
to právì na Velikonoce se peèe zakulacený bochánek „paška“. Pondìlí otevírá prostor pro
velikonoèní veselí, pro pomlázku, spojenou s koledováním. Dalším zvykem je polévat dìvèata
vodou, anebo je házet do potoka nebo rybníka. Dùvodem je pøedat životodárnou fyzickou i
duševní sílu vody milované osobì – dìvèeti. Obdobné polévání vodou praktikují i dìvèata na
velikonoèní úterý. V tento den mohou šlehat chlapce právì dìvèata, proto se tomu dni øíká
Odplatné nebo Odvetné úterý.

Velká Británie: „Happy Easter!“
V britských rodinách si dìti rády hrají s velikonoèními vajíèky. Po celém bytì hledají skryté
èokoládové vejce, a kdo ho najde, ten ho hned sní. Každoroènì se obchodní domy pøedhánìjí,
kdo bude mít v nabídce nejtìžší, nejvìtší a také nejoriginálnìjší vajíèko. Zajímavostí je, že ve
velikonoèní nedìli a pondìlí se koná v Hampsteadu a na dalších místech Londýna prohlídka
drakù. V nìkterých èástech Anglie se prožívá starý zvyk, kdy na další pondìlí po Velikonocích
ženy pøivazují muže k židlím a vymáhají si na nì jako výkupné drobné mince. Muži jim to
oplácejí o den pozdìji, ale výkupným bývá polibek. Na velikonoèních stolech v Británii mají
nejen slepièí vajíèka, ale i køepelèí, bažantí, pštrosí èi dokonce klokaní.
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Rusko:
Velikonoce v Rusku se slaví jindy jako ve zbytku Evropy. Ruští pravoslavní se totiž nadále
drží starého juliánského kalendáøe a pøedstavují také svátky radosti a veselosti. Velikonocùm
pøedchází ètyødenní pøísný pùst, který zaèíná, jakmile skonèí veselí nazývané Maslenica, èili
jarní hody. Bìhem tìchto dní se smaží v domácnostech lívance - bliny s kaviárem nebo s medem a hned ty první se rozdávají chudým. Mezi ruské tradice patøí pøedevším barvení a zdobení vajíèek, chybí však klasická pomlázka. Pøátelé si vajíèka vzájemnì darují na dùkaz vzkøíšení.
Pak si pøejí hodnì zdraví a tøikrát se políbí na tváø. Bìhem velikonoèních svátkù se podávají
pouze jídla studené kuchynì, žádné teplá jídla ani ryby. Rusové znají i beránka nebo mazanec.
Itálie: ,, Buona Pasqua! „
Bìhem svatého týdne se vìøící Italové modlí a pøipomínají si bolestivé chvíle utrpení Krista.
Za nejvìtší velikonoèní lahùdku se v Itálii považuje peèená jehnìèí. Oblíbené jsou i preclíky
a jejich zkroucený tvar má pøedstavovat založení rukou pøi modlitbì. Velikonocùm pøedchází karneval, který konèí Popeleèní støedou a jeho souèástí jsou prùvody masek, maškarády
i tance. Bìhem Velikonoc najdeš v Itálii vajíèka v pøedkrmech, slaných dortech, salátech
a podobnì. Italské dìti však nejvíce milují sladká èokoládová vajíèka. Velikonoèní pondìlí je
pro vìtšinu italských rodin výzvou k procházkám a pikniku.
Francie: „Joyeuses Pâques!“
Bìhem Velikonoc i dìti ve Francii mají nejvíce rádi velikonoèní vajíèka, a to v podobì kuøátek, králíèkù, kaèenek èi zvonù. Legenda tvrdí, že zvony, které se ve Velikonoèní pátek vrací do
Øíma, pak naberou vajíèka, aby je ve velikonoèní nedìli pøi zpáteèní cestì porozhazovaly po
zahradách. Dìti tedy musí v zahradách tyto èokoládová vajíèka hledat. Velikonoèní pondìlí je
pouze dnem pracovního klidu, Francouzi totiž pomlázku ani polévání neznají.
Španìlsko: „Felices Pascua!“
Španìlé Velikonoce volají Semana Santa, èili
Svatý týden. Oslavy se zaèínají Kvìtnou nedìlí
a vrcholí ve Velikonoèní pondìlí. Bìhem tìchto
dní se v centrech mìst zastaví hromadná doprava a lidé vyrazí do ulic, aby si prohlédli poulièní
pøedstavení se støedovìkými motivy.
Ve Španìlských mìstech byste vidìli procesí,
èili prùvod kajícníkù s vysokými kuželovitými
èepicemi. Za kajícníky kráèejí chlapci s vysokými svíèkami a hlavním motivem celého prùvodu
jsou bohatì zdobená nosítka s Kristem èi jinými postavami v životní velikosti. Hospody, vinárny i restaurace jsou plné lidí, kde se scházejí s pøáteli èi známými.
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Slovinsko: „Veselé Velikonoce praznike!“
Vajíèko jako symbol lásky a zalíbení dávají slovinské dívky chlapcùm. Vajíèka nejèastìji
barví voskem. Dìlá se to tak, že vajíèko se vyfoukne na skoøápku a pak se na nìj nanese vosk
ze svíèky. Pak se ponoøí na nìkolik hodin do èervené barvy, která vyjadøuje Kristovu krev. Když
se vajíèko vybere, zùstane na nìm barva pouze na tom místì, které nebylo chránìno voskem.
Mezi typická velikonoèní jídla ve Slovinsku patøí šunka, køen, chléb a oøechový závin s názvem
potica.
Švédsko: „ Glad påsk!“
Množství žertù a rùzných povìr. Tak tohle
jsou velikonoèní svátky ve Švédsku. Malé dìti se
na Zelený ètvrtek obléknou do dlouhých šatù s
šátky na hlavách a s èervenì natøenými tváøemi
zvoní u dveøí, nebo domácím podstrèí pod dveøe velikonoèní list. A jak takový velikonoèní dopis vypadá? Jde o lístek podobný „valentince“,
který je vyzdoben obrázky èarodìjnic, uvnitø s
milými veršíky, nebo s veršíky naznaèujícími, že
adresát zanedlouho nastartuje koštì a vydá se
na sabat.
Souèástí velikonoèní výzdoby jsou bøezové
metly, na koncích vìtvièek ozdobené barevnými peøíèky. Pomlázku tedy s oblibou používáme
nejen u nás, ale i ve Švédsku. Tradièními pochoutkami na velikonoèním stole jsou smaženice, omelety, jehnìèí, losos a vajeèný koòak.
Velikonoèní nedìle a pondìlí jsou obdobím veselí a her. Oblíbenou hrou je napøíklad kutálení
natvrdo uvaøených vajec, které se položí do øady na zem a hráèi se snaží svými vejci zasáhnout
nìkteré vejce v øadì.
Maïarsko: „Boldog Husveti Ünnepeket!“
Velikonoce a lov kachen? Že to nejde dohromady? V Maïarsku se na velikonoèní svátky
házely v minulosti mladé dívky do rybníkù. Dnes se v Maïarsku ženy polévají pøevážnì voòavkami a dívky se mládencem podobnì jako na Slovensku odmìní buï penìzi, nebo velikonoèními vajíèky. Typickým velikonoèním vzorem na vajíèkách jsou èervené kvìty na bílém pozadí.
Maïarské rodiny a hosté se bìhem tìchto svátkù rádi spoleènì setkávají u spoleèného stolu
se šunkou, koláèi i pálenkou. Nejoblíbenìjšími pamlsky jsou sladké oøechové nebo makové
koláèe a velikonoèní brioška.
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Nìmecko: „Frohe Ostern!“
Dìti v Nìmecku si bìhem velikonoèních svátkù velmi rádi hrají na èokoládový polibek.
Jako takový polibek probíhá? Podstatné je spolknout co nejvíce èokoládových bonbonù ze
želatiny a cukru, aniž by ti ostatní kamarádi stihli rozmazat èokoládu po tváøi. Vyhrává ten,
kdo sní nejvíce bonbonù a má nejèistší tváø. Nìmecké velikonoèní zvyky jsou však výjimeèné
i nìèím jiným. Tak napøíklad pìknou tradicí je velikonoèní oheò. Probíhá to tak, že na dohodnutém místì se uloží staré vánoèní stromky a na zaèátku Velikonoc se podpálí. Symbolizuje
to pálení posledních zbytkù zimy. Nìmci mají v oblibì pašijovou hru, která se tradiènì koná
v Oberammergau. Jde o hru o utrpení, ukøižování a smrti Ježíše Krista a hraje v ní více než
1200 vesnièanù.
Øecko: „Kalo Pascha!“
V Øecku se bìhem Velikonoèní nedìle konají venkovské hostiny. Grilované jehnìèí, vajíèka,
chléb, saláty a koláèe. To vše je prostøeno na dlouhých stolech a k dispozici pro každého,
kdo má chuť. Po celý tento den lidé nosí s sebou kraslice, a když potkají známé, tak si s nimi
s kraslicemi „ťuknou“ a øeknou: „Kristus vstal z mrtvých“.
Øekové jedí kulatý plochý bochník (Christopsomon), na kterém je køíž a èervenì zabarvené
vajíèka. Na Bílou sobotu se zdobí kostely a každý chystá posvìcení. V nedìli pak pøicházejí
na øadu radovánky.
Zdroj: www
Miroslav Tkáè
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