ÚVODNÍ SLOVO
Krásné léto, milí spoluobèané,
máme tu dlouho oèekávané prázdniny a s nimi èas dovolených.
Neobjevená místa nás lákají k návštìvì, i když ta vzdálenìjší budou
vzhledem k bezpeènostní situaci ménì vhodná. Èeská republika
má dostatek krásných míst, která èekají na vaši návštìvu, a já vìøím, že z nich budete mít stejnì kvalitní zážitky, jako z ostatních
cest po svìtì. Pokud budete mít nìjaký obzvláštì ojedinìlý prázdninový zážitek, neváhejte nám o nìm napsat, rádi ho v pøíštím
zpravodaji otiskneme.
A co máme v posledním mìsíci za sebou? Na kvìtnovém zastupitelstvu probìhlo setkání
s architekty, kteøí navrhují studii parku a návsi, jež by se mìla v pøíštích nìkolika letech
postupnì obnovovat. Dìkujeme obèanùm, kteøí se na zastupitelstvo dostavili a vyjádøili tak
velmi cenné názory, sdìlili své poznatky a zkušenosti z dané lokality. Pøece jen naše pøedstava
o úèasti obèanù na zastupitelstvu byla vìtší, a protože chceme, aby daná lokalita byla pøetváøena pøedevším k obrazu a potøebám vašich, vypracovala spoleènost Space Innovations
s.r.o. dotazník pro veøejnost, který byl umístìn na webových stránkách obce. O výsledcích
dotazníkového šetøení vás informujeme v èísle tohoto zpravodaje. Na základì takto získaných
poznatkù zaèínají architekti tvoøit studii, jejíž výsledek vám bude taktéž pøedstaven na veøejném zastupitelstvu.
První prázdninový týden zaèínáme opìt stavebními úpravami. Tentokrát nás èeká rekonstrukce zpevnìných ploch pøed Základní školou a tìlocviènou. Pùvodní nevzhledné a rozpadlé dlaždice budou nahrazeny novou zámkovou dlažbou a dìti tak 1. záøí pùjdou do školy již
po novém „kobereèku“.
Na základì pøíslibu Ministerstva pro místní rozvoj, kdy nám byla pøedschválena dotace
ve výši 1 000 000 Kè na rekonstrukci místní komunikace K Labi v Labìtínì, se nám v èervnu
rozebìhlo výbìrové øízení na zhotovitele. V dobì tisku zpravodaje již bude výherce znám a po
jeho odsouhlasení zastupitelstvem obce a vykonáním potøebných administrativních úkonù, se
rekonstrukce rozebìhne. Stavební práce budou zapoèaty v èervenci. Prosíme tedy obyvatele
této komunikace, aby s námi mìli trpìlivost, jedná se o pomìrnì dlouhou komunikaci a tak
se budeme muset všichni trošku uskromnit v jejím užívání. V pøípadì øešení kolizních situací
mne neváhejte kontaktovat. Na stavbì budu pravidelnì pøítomna, avšak pokud by se vyskytl
jakýkoliv problém, budu ráda za vaše pøipomínky.
Další výbìrové øízení, které nám právì probíhá, je na akci Komunitního domu pro seniory.
Na konci mìsíce èervna bude již výherce znám. V srpnu dojde ke kontrole výbìrového øízení
Ministerstvem pro místní rozvoj a v pøípadì bezchybnosti bude obci pøidìlena dotace ve
výši 8 400 000 Kè. Práce by mìli zapoèít bìhem mìsíce srpna a budou trvat až do poloviny
pøíštího roku.
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A aby nebylo vše jen pozitivní, musíme bohužel oznámit, že nám nebyla pøidìlena dotace
na veøejné osvìtlení z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù v dotaèním titulu. Bylo nám
ale doporuèeno se pøihlásit do pøíští výzvy, což také uèiníme.
Prázdniny jsou tu, a aè je stále co dìlat, urèitì zbude trochu èasu užít si pìkného poèasí.
Pøejeme vám všem šťastné návraty z dovolených, spoustu krásných zážitkù a hlavnì
KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Ing. Michaela Matoušková, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 3/2016 ze dne 6. 4. 2016.
Výsadba stromù v lokalitì Za Borkem a v Labìtínì
Pøedsedající informovala o možné výsadbì stromù podél nového chodníku v lokalitì Za Borkem, kde by bylo možné vysadit okrasné sakury. Dále pak je možné osadit ovocné stromy
podél silnice na konci Labìtína. Firma Jana Berana podala nabídku na osázení stromù. V
nabídce je poèítáno s osazením okrasných sakur jen ke køižovatce u è.p. 370. Paní starostka
doobjedná dosazení stromù podél chodníku až k è.p. 221, aby bylo stromoøadí souvislé a
vysazované ve stejnou dobu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje výsadbu stromù vèetnì materiálu a práce v lokalitì Za Borkem podél chodníku za 47 235,- Kè bez DPH a dosadbu podél komunikace III. tøídy
a na konci Labìtína podél komunikace Obráncù míru doplnìní stromoøadí vèetnì materiálu
a práce za 20 910,- Kè bez DPH od firmy Jan Beran, Labìtín.
Diskuse
Pan Z.H. se veøejnì omluvil za své jednání na minulém zastupitelstvu obce, kde køivì obvinil
z požívání omamných látek svého kolegu a celou vìc neøešil pøímo s pí. starostkou jakožto
zamìstnavatelem, ale na veøejném zasedání zastupitelstva. Pí Starostka k tomu doplnila, že
byl proveden Policií ÈR test na omamné látky (aktivní a pasivní), který neprokázal aktivní
užívání omamných látek u žádného z pracovníkù Obecního úøadu. Dále byl zakoupen tester
na zjištìní pøítomnosti omamných látek a bude namátkovì nebo pøi podezøení použit.
pí M.V. se dotazovala na možnosti dosázení stromù podél silnice Obráncù míru v intravilánu
Labìtína a po pravé stranì dìtského høištì. Paní starostka požádala pí Blažkovou (výbor pro
øízení obce Labìtín) a pí Popkovou (výbor pro životní prostøedí), aby výbory navrhly místo a
druh stromù k osázení a toto bylo pøedloženo zastupitelstvu ke schválení.
pí M.V. se dále ptala na možnosti oprav a doplnìní jednotlivých herních prvkù na høišti v
Labìtínì. Paní starostka podala informaci, že je objednána oprava herních prvkù a poté bude
objednána revize. Kontrola herních prvkù stanoví, které prvky je možné opravit a které bude
nutné odstranit. V pøípadì, že by bylo tøeba nìjaké prvky z bezpeènostních dùvodù odstranit,
bude jejich náhrada konzultována s výborem pro øízení obce Labìtín a s Klubem žen Labìtín,
aby byla nalezena vhodná náhrada.
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Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 4/2016 ze dne 20. 4. 2016.
Výbìr dodavatele na administraci zadávacího øízení na akci Komunitního domu
pro seniory
Pøedsedající informovala na potøebu specialisty pro zadávání veøejných zakázek na akci
Komunitního domu pro seniory, který se bude soutìžit v režimu zákona o veøejných zakázkách. Navrhla uzavøít pøíkazní smlouvu s Ing. J. Bártou, se kterým máme z pøedchozích
let dobré zkušenosti.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení pøíkazní smlouvy s Ing. J. Bártou
za podmínek v ní uvedených na zabezpeèení organizace prùbìhu zadávacího øízení „14
PB-KODUS Øeèany nad Labem“ jako povìøené osoby zadavatele dle ustanovení § 151
zákona, který zároveò i jménem zadavatele posuzuje kvalifikaci uchazeèù. Smlouva
bude uzavøena na 55 000 Kè a za pøedpokladu obdržení max. 10 nabídek uchazeèù. Za
každou nabídku nad výše uvedený limit mu bude náležet 800 Kè
Výbìr dodavatele na administraci zadávacího øízení na akci Rekonstrukce MK k Labi v
Labìtínì
Pøedsedající informovala o potøebì specialisty pro zadání zakázky malého rozsahu na akci
MK K Labi v Labìtínì. Navrhla uzavøení pøíkazní smlouvy s Ing. J. Bártou.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení pøíkazní smlouvy s Ing. J. Bártou za
podmínek v ní uvedených na zabezpeèení organizace prùbìhu zadávacího øízení na akci
„Øeèany nad Labem –Labìtín, ul. K Labi-Rekonstrukce místní komunikace“ jako povìøené
osoby zadavatele za 40 000 Kè
Schválení zahájení zadávacího øízení na akci Komunitní dùm pro seniory
Pøedsedající informovala o pøijetí Registrace v podprogramu Podporované byty pro rok
2016, dotaèní titul 3 Komunitní dùm seniorù, kdy jsme byli na základì Rozhodnutí ministrynì pro místní rozvoj è. 45/2016 ze dne 5.4.2016 vybráni pro poskytnutí dotace ve
výši 8 400 000 Kè. Z tohoto dùvodu je tøeba zadat výbìrové øízení na zhotovitele stavby
a veškeré doklady pøedložit ministerstvu ke kontrole do 19.8.2016.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje v souladu se zákonem è. 137/2006 Sb., o
veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon“) zahájení zadávacího øízení druhem otevøeného øízení dle § 27 zákona na podlimitní veøejnou zakázku na
stavební práce s názvem „14 PB-KODUS Øeèany nad Labem“
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Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pro toto zadávací øízení základní hodnotící
kriterium pro zadání veøejné zakázky- nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kè vèetnì
DPH.
Schválení zahájení zadávacího øízení na akci Rekonstrukce MK k Labi v Labìtínì
Pøedsedající informovala o zveøejnìní doporuèených dotací na Rekonstrukce místních komunikací na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme uvedeni. Je
tøeba proto zahájit výbìrové øízení, aby bylo možné vše vèas pøedložit ministerstvu ke
kontrole.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje v souladu s ustanovením § 12, odst. (3) a
dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní
pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon“) zahájení zadávacího øízení vedeného mimo režim
zákona na veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Øeèany nad
Labem - Labìtín, ul. K Labi - Rekonstrukce místní komunikace“
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pro toto zadávací øízení základní hodnotící
kriterium pro zadání veøejné zakázky- nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kè vèetnì
DPH.
III. schválení pøedloženého návrhu na jmenování èlenù a náhradníkù èlenù hodnotící
komise zadavatelem ve složení:
Èlen komise
náhradník èlena komise
1.
Mgr. Josef Tuèek
Kateøina Teplá
2.
Miloš Švejk
Jiøí Karvánek
3.
Libor Matoušek
Miloslav Klinecký
která plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci dodavatelù.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje povìøení starostky obce k výbìru dodavatelù
k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnìní kvalifikace a ke stanovení
zadávacích podmínek tohoto zadávacího øízení
Výbìr dodavatele na technický dozor investora na akci Komunitní dùm pro seniory
Pøedsedající informovala o nutnosti kontroly stavby a bezpeènosti práce. Poptala 3 firmy k podání nabídky na technický dozor investora (TDI) a koordinátora BOZP. Nabídky
podaly následující firmy: MAXIS CZ s.r.o., Pøelouè na 238 000 Kè TDI a 26 000 Kè BOZP,
ATELIER Atis Pardubice, spol. s r.o. podal nabídku pouze na TDI ve výši 314 600 Kè, dále
podal nabídku Ing. Petr Harvánek, Pøelouè na TDI v èástce 332 750 Kè. Z výše uvedeného
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vyplývá, že spoleènost MAXIS CZ s.r.o. podala kompletní nabídku na TDI + BOZP a zároveò
má nejnižší cenu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy o výkonu technického dozoru
investora a koordinátora BOZP na staveništi pøi realizaci stavby „14 PB-KODUS Øeèany nad
Labem“ spoleènosti MAXIS CZ s.r.o., Pøelouè za 238 000 Kè TDI a 26 000 Kè BOZP
Výbìr dodavatele na technický dozor investora na akci MK k Labi v Labìtínì
Pøedsedající informovala o potøebì dozorovat stavbu a bezpeènost práce i na Rekonstrukci
místní komunikace K Labi v Labìtínì. Obdržela tyto nabídky: MAXIS CZ s.r.o., Pøelouè na
38 000 Kè TDI a 6 000 Kè BOZP, ATELIER Atis Pardubice, spol. s r.o. podal nabídku pouze na
TDI ve výši 50 820 Kè, dále podal nabídku Ing. Petr Harvánek, Pøelouè na TDI v èástce 54 450
Kè. Z výše uvedeného vyplývá, že spoleènost MAXIS CZ s.r.o. podala kompletní nabídku na TDI
+ BOZP a zároveò má nejnižší cenu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy o výkonu technického dozoru
investora a koordinátora BOZP na staveništi pøi realizaci stavby akci „Øeèany nad Labem –
Labìtín, ul. K Labi – Rekonstrukce místní komunikace“ spoleènost MAXIS CZ s.r.o., Pøelouè za
38 000 Kè TDI a 6 000 Kè BOZP
Zhotovení provádìcí projektové dokumentace na Komunitní dùm pro seniory
Jak již bylo v pøedchozích bodech øeèeno, obec bude vyhlašovat výbìrové øízení na výstavbu
Komunitního domu pro seniory. K výbìrovému øízení a následné stavbì je nutné mít vypracovanou provádìcí projektovou dokumentaci, která bude zároveò dokumentací pro výbìr zhotovitele. Jelikož je termín vyhlášení výbìrového øízení plánován na první dny mìsíce èervna, je
nutné mít provádìcí projektovou dokumentaci pøipravenou nejpozdìji do 30.5. Obec poptala
nìkolik firem a jednotlivcù k jejímu vytvoøení, ale v tak krátkém èasovém horizontu nejsou
schopni dokumentaci vèas dodat.
Navrhuje tuto dokumentaci zadat firmì Space Innovations, s.r.o., která má veškerou dokumentaci ke stavebnímu povolení k dispozici a mùže na ni rychle navázat.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností Space
Innovations, s.r.o. na zhotovení dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro
výbìr zhotovitele stavby vè. položkového rozpoètu, soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb vèetnì výkazu výmìr dle vyhlášky è. 230/2012 a 499/2006 Sb. pro veøejnou soutìž
s termínem odevzdání do 30.5.2016 za cenu 867 328 Kè vè. DPH.
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Výbìr Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 5/2016 ze dne 18. 5. 2016.
Úpravy parku a návsi Do kouta
Paní starostka pøedstavila Ing. Arch. Douleho a Ing. Arch. Žalmana, kteøí pøedstavili základní
myšlenky studie, základní stav øešeného území – park kolem kostela a ulice Do Kouta v Øeèanech nad Labem, které by se mìlo postupnì zrenovovat.
Formou presentace návrhù/námìtù (pìší komunikace ke sportovištím, úpravy místních komunikací, veøejná prostranství, klidové zóny) pøímo do fotografií øešeného území byly pøedstaveny základní myšlenky možné revitalizace této èásti obce.
Po pøedstavení návrhù a nápadù následovala diskuze se zastupiteli a hosty. Termín dokonèení
studie je do 31. 8. 2016. Architekti podle nyní dostupných pøipomínek zpracují upravený
návrh, který bude pøedstaven obèanùm na jednom z další jednání obecního zastupitelstva.
Vyhotovená studie bude sloužit jako podklad pro pøíští projekt úprav této èásti obce.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoètu Pardubického kraje na elektrocentrálu s
pøíslušenstvím
Paní starostka informovala o poskytnuté dotaci z KÚ Pardubického kraje na elektrocentrálu
pro hasièskou jednotku v Øeèanech nad Labem.
Elektrocentrála bude sloužit jako záložní zdroj pro obecní úøad pøi možném dlouhodobìjším
výpadku elektrické energie v pøípadì krize s dodávkou elektrické energie. Výše dotace èiní
max. 15 000 Kè, což je 70% z celkové ceny elektrocentrály.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu Pardubického kraje na požární techniku a vìcné prostøedky požární ochrany jednotky SDH obce
pro rok 2016 do výše 70 % skuteèných celkových nákladù, max. však 15 000 Kè na nákup
elektrocentrály s pøíslušenstvím.
Jmenování èlenù a náhradníkù èlenù komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro
výbìrové øízení na podlimitní veøejnou zakázku na stavební práce: „14PB – KODUS Øeèany
nad Labem“.
Paní starostka dále informovala o harmonogramu výbìrového øízení na výstavbu Komunitního domu pro seniory. K tomuto je nutno schválit složení komise pro otevírání obálek a dále
komisi pro hodnocení podaných nabídek.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pøedložený návrh na jmenování èlenù a náhradníkù èlenù komise pro otevírání obálek zadavatelem na podlimitní veøejnou zakázku na
stavební práce „14 PB – KODUS Øeèany nad Labem“ ve složení:
èlen komise:
náhradník èlena komise:
Tomáš Hnilièka
Ing. Marta Vanèurová
Libor Matoušek, TDI
Ing. Petr Harvánek
Ing. Josef Bárta, povìøená osoba zadavatele
Mgr. Luboš Rambousek
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a pøedložený návrh na jmenování èlenù a náhradníkù èlenù hodnotící komise zadavatelem
ve složení:
èlen komise:
náhradník èlena komise:
Mgr. Josef Tuèek
Martin Švejk
Miloš Švejk
Kateøina Teplá
Iva Blažková
Hana Popková
Libor Matoušek, TDI
Ing. Petr Harvánek
Ing. Josef Bárta, povìøená osoba zadavatele
Mgr. Luboš Rambousek
Informace k nákupu hasièského vozidla T 815 CAS 32
Paní starostka informovala o návštìvì firmy pro repasování starších hasièských vozidel, nicménì cena je pomìrnì vysoká. Dále pan Suchánek našel nabídku mìsta Frýdlant nad Ostravicí na odkup vozidla Tatra RZ, nabídku je tøeba podat obálkovou metodou. Návrh ceny je v
souladu s cenou dle znaleckého posudku, tj. 557 000 Kè. Nabízená cena do výbìrového øízení
je 561 000 Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání nabídky na Tatru RZ 3T1 0111 mìstu
Frýdlant nad Ostravicí s nabídkovou cenou 561 000 Kè. Nabídka bude podána do 30. 5.
2016 do 12 hod.
Rozhodnutí o zrušení jednotky sboru dobrovolných hasièù obce (JPO5) Labìtín
Paní starostka dále informovala o zrušení požární jednotky v Labìtínì, která již nezasahuje a
není tøeba udržovat nutnou administrativu. Vše je již pøedjednáno i na Hasièském záchranném sboru Pardubického kraje, který ke zrušení vydal souhlas. Majetek z JPO V. je pøesunut
na JPO III.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zrušení jednotky sboru dobrovolných hasièù obce
(JPO V) èíslo 532369 Labìtín – Øeèany nad Labem.
Žádost o osazení znaèkou Prùjezd zakázán v ul. Prùchodní
Paní starostka informovala o petici obèanù v ulici Prùchodní kvùli nadmìrnému hluku a prùjezdu aut. Žádost bude podána na osazení znaèkou Prùjezd zakázán z obou stran na Oddìlení
dopravy a komunikací MÚ Pøelouè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti oddìlení dopravy a komunikací
MÚ Pøelouè na zmìnu místní úpravy – ul. Prùchodní, osazení znaèkou Prùjezd zakázán
umístìnou z obou stran komunikace.
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Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Paní starostka informovala o schválené dotaci z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na úpravu vchodu a pøíchodu k ZŠ.
Práce, které lze provést svépomocí, provedou pracovníci OÚ. Dotace je ve výši 100 000 Kè èiní
max. 50% nákladù z projektu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova ve výši 100 000 Kè na akci: „Oprava vchodu a pøíchodu k ZŠ a tìlocviènì“.
Smlouva o dílo na realizaci opravy vchodu a pøíchodu k ZŠ a tìlocviènì
Paní starostka po schválení dotace z Programu obnovy venkova informovala o snížení cenové
nabídky pøedložené firmou Petr Urválek (o práce, které provedou pracovníci OÚ a o snížení
ceny za dlažbu).
Cenová nabídka za provedení prací je 210 772 Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení Smlouvy o dílo s firmou Petr Urválek na
zhotovení opravy vchodu a pøíchodu k ZŠ a tìlocviènì za 210 772 Kè.
Žádost o poskytnutí daru na vybudování automatického zavlažovacího systému
Paní starostka informovala o schválení dotace Sportovnímu klubu 1920 na automatickou závlahu pro nové fotbalové høištì z Pardubického kraje. Projekt je na 200 000 Kè, z toho dotace
èiní 130 000 Kè. Ze zbývající èástky žádá SK Øeèany nad Labem obec o jednorázový pøíspìvek
na doplacení tohoto projektu. Majitelem závlahového systému by byl SK Øeèany nad Labem
na obecním pozemku na ploše nového fotbalového høištì.
Zastupitelé navrhují èástku jednorázového pøíspìvku 40 000 Kè, aby byla dotace pokryta.
Realizace tohoto projektu má zaèít již pøíští týden.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje poskytnutí daru Sportovnímu klubu Øeèany nad
Labem 1920 na vybudování automatického zavlažovacího systému na hlavním fotbalovém
høišti ve výši 40 000 Kè.
Kompletní zápisy ze zasedání OZ jsou dostupné na webových stránkách obce.
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
PRO OBČANY A NÁVŠTĚVNÍKY ŘEČAN N/L
SHRNUTÍ VÝSLEDKÙ DOTAZNÍKU pro obèany a návštìvníky obce Øeèany nad Labem - hlasování bylo uzavøeno 12. èervna 2016. Dotazník byl realizován firmou Space Innovations ve
spolupráci s obcí. Celkem hlasovalo 55 obèanù. Hlasování bylo anonymní.
Nasbírané informace budou použity a zapracovány do architektonické studie centra obce.
Dìkujeme všem obèanùm, kteøí se prùzkumu zúèastnili.
1. Bydlíte v Øeèanech nad Labem?
Obèané 50
Návštìvníci 5

2. Bydlíte ve vyznaèené historické èásti obce?
Bydlí u øešené oblasti 8
Nebydlí u øešené oblasti 47

10
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3. Zdá se vám tento prostor v nìkterou denní èi noèní dobu nebezpeèný?
Bezpeèný 27
Nebezpeèný 28

4. Co vnímáte jako hlavní problém ve vyznaèené èásti?
Motorová doprava 7
Rychlost automobilového provozu 4
Hluk od motorové dopravy 1
Málo osvìtlení v noci 5
Nepøehlednost pro pìší pøi pøecházení silnic 10
Stav vozovky ulice 1. máje 1
Stav povrchù ostatních ulic 10
Chybìjící chodník podél ulice 1. Máje (smìr park a na høištì) 27
Jiné: více než jeden problém (pøidány do poètu) 2
(celkový poèet hlasù je vyšší | obèané volili více jak jednu položku) 10%
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5. Chybí Vám na ulici a v parku nìco ze seznamu níže?
(zaškrtnìte dle potøeby a mùžete doplnit napø. konkrétní ulici, kde byste chtìli prvek umístit)
Prostor parkovacího stání na ulici 5
Upøesnìní: Spálená, pøed hospodou U Koblihù, Menší parkovištì za souèasným domem služeb. Prostor pøed parkem u hostince a v prostoru levé èásti vedle silnice smìrem na Kladruby.
Prùchody pro pìší, chodníky, cesty 22
Upøesnìní: smìrem ke høišti | chodník + pøechod z parku smìrem na høištì | chodníky - hlavnì pøed bývalým domem služeb, dále smìrem ke høišti a od parku smìrem k ulici Houšovecká... v souvislosti s absencí chodníkù v uvedených místech je pak zvláštì komický chodníèek
umístìný na jedné stranì novì zbudovaného mostku mezi Houšovcem a Pastouškou |Pøechod
z ulice Houšovecká a ze sportovního areálu. | chodník - na levé stranì silnice (smìr od obecního úøadu k bývalému domu služeb) pøi výstavbì chodníku by rozhodnì mìly zùstat lípy, které
na této stranì silnice rostou
Stromy 7
Upøesnìní: obnova parku, pøijde mi teï velmi chudý | ano, to co byly v parku (zbyteènì!)
pokáceny | STROMY A KEØE V PARKU A KOLEM DOMU PRO SENIORY
Kavárna nebo kiosek s obèerstvením 13
Upøesnìní: U domu služeb | Kdekoli v Øeèanech - kavárna tu hodnì chybí. | v žádném pøípadì
|nemyslím si, že by øešená oblast byla vhodná pro umístìní kavárny èi kiosku, spíše zastávám
názor, že takový objekt pøedstavoval rušivý element v této èásti obce... je otázkou zda by se
vùbec kavárna nebo kiosek v Øeèanech ekonomicky uživil(a)...
Zpevnìné komunikace 7
Upøesnìní: u domu služeb a ulice Do kouta | všechny ulice kromì hlavní jsou v žalostném
stavu | ulice U kostela , je to nejstarší èást Øeèan a nezpevnìná komunikace i jízda na kole je
tam nebezpeèná | V prostoru sportovního areálu. Jezdí sem mužsta z dalekého okolí se svými
fanoušky a sportovní areál by mìl být zrcadlem naší obce.
Lavièky a posezení 13
Upøesnìní: u dìtského høištì | není potøeba stavìt nové, ale opravit/vymìnit za nové | V proluce po odstìhování sbìrného dvora. V létì posezení v klidu dále od silnice, v zimì možnost
bezpeèného vstupu na zamrzlou plochu Pastoušky. Možnost bruslení. | V øešené lokalitì
Odpadkové koše 5
Upøesnìní: Ty bych doporuèoval v rozumné míøe rozmístit po celé obci s pravidelným vyprazdòováním.
12
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Veøejné osvìtlení 5
Upøesnìní: Není dostateèné v celé obci. Souèasné vysoké stožáry snížit, použít nejmodernìjší
výbojky s nízkou spotøebou a svítit po celou noc.
Osvìtlení pìších stezek napø. v parku 7
Upøesnìní: Provést
bìžné parkové osvìtlení. | osvìtlení v parku
Cyklostezky 6
Upøesnìní: u Labe |
smìrem do Kladrub
do budoucna urèitì
| Od parku po pravé
stranì silnice až na
Labský most.

6. Pokud by v místì zatáèky ulice 1. máje u kostela vzniknula náves tak, jak tam døíve byla,
co byste na ní rádi vidìli nebo využili:
a. Posezení 17
b. Pøístøešek s posezením 9
c. Zmrzlinový stánek 2
d. Sochu 5
e. Fontánu 18
f. Stromy 22
g. Záhony s kvìtinami 25
h. Kamennou dlažbu 5
i. Malé podium 4
j. Malou vodní plochu 8
k. Prostor pro shromažïování a spoleèenské akce 18
Jiné: 1
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7. Uvítali byste, kdyby kolem
kostela mohl vzniknout procházkový okruh s nauènou
stezkou?
Ano nauèné stezce 46
Ne 9

8. Uvítali byste, kdyby u parku nebo na návsi byl umístìn altánkem s informacemi
o Øeèanech jako zastávkou
pro cyklisty a pìší míøící dále
do Kladrub?
Ano 53
Ne 2
Napište nám, co byste chtìli ve vyznaèené èásti Øeèan zmìnit.
Silnice v ulici Do Kouta a v ulici Luèní
Omezit dopravu
Dát cestám nìjaký øád, aby vznikl i klidový a bezpeèný prostor. Jsou zde, hlavnì v prostoru
mezi domem služeb a Štìpánkovými, rozježdìné cesty bez chodníku. Není tu za denního
provozu bezpeèno pro chodce natož pro maminky s koèárkem.
Zámìr v otázce è.8 bych øešil takovou malou službou v kom.domì kde nìjaký schopný obyvatel by tuto službu jistì rád provozoval.
1) vedlejší silnice u domu služeb - logiètìji uspoøádat, získanou plochu vyplnit zelení
2) novì vysazené stromy - lípy, duby a pod. (ne moderní zakrslé druhy)
3) v parku zachovat stávající ohranièení ze živého plotu
4) borovice u odboèovací silnice k fotbalovému høišti zachovat - je to velmi dobré odstínìní
malého dìtského høištì od silnice (psychologická bariéra pro dìti - znaèící, že nahoru k silnici
se nebìhá). Cesta mezi borovicemi je bude lákat k vybìhnutí pøímo na silnici pod kola aut
rozjetých od Kladrub Jinak si myslím, že je urètì potøeba plochu kolem domova pro seniory
vylepšit, ale už se asi nedá nazývat návsí... náves je místo pøirozeného potkávání lidí, kteøí
jdou do obchodù,k lékaøi, do kavárny a podobnì... a tuto funkci již toto místo dávno ztratilo.
Pøeji si, aby pøi dalších úpravách již nepadl jediný strom. dìkuji
Zbudovat chodník pro pìší z parku u kostela smìrem k høišti a øešit jej takovým zpùsobem,
aby nebylo nutné vozovku pøecházet v nepøehledném úseku v zatáèce ulice 1. máje.
14
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Probíhající ekologizace elektrárny Chvaletice sníží emise
15. 4. 2016
O velikonoèním víkendu došlo, pøi najíždìní bloku, ke spadu pevných èástic z komína na
území obce Øeèany nad Labem. „Okamžitì byla pøijata opatøení k pøedcházení takové situace.
Jedním z nich je úprava technologického postupu pøi najíždìní v pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek. Spaliny jsou zavedeny pøímo do komína pouze pøi najíždìní a odstavování
bloku. K výraznému snížení emisí pøispìje pøedevším v tomto roce probíhající ekologizace
dvou blokù,“ øíká Luboš Pavlas, generální øeditel.
Po témìø dvouleté pøípravì projektu oprav a ekologizace dvou blokù zahájila spoleènost
Sev.en EC jejich realizaci. Na zaèátku bøezna 2016 byl odstaven první z blokù a zaèaly na nìm
demontážní práce. Odstávka druhého bloku bude následovat zaèátkem kvìtna. Generálním
dodavatelem je spoleènost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Opravy vèetnì všech garanèních zkoušek by mìly být hotovy do konce roku.
Odstávce bloku è. 3 pøedcházelo vstupní ovìøovací mìøení. Následnì zahájila KP RIA demontáž na strojovnì. Demontován byl protihlukový kryt i parní èásti turbogenerátoru a turbonapájeèky, dále 6kV motory, hlavní èerpadla strojovny a zaøízení mìøení a regulace. Rotory,
vnitøní tìlesa, rozvádìcí kola a další byly odvezeny do Brna do firmy Siemens. Zároveò byl
vyèerpán chladící øád bloku 3. Nadále pokraèují demontáže armatur a jejich následná kontrola. Na blokovou úpravnu kondenzátu byly dodány nové nádrže.
Opravou prochází také kotelna. Zde v první fázi probìhla demontáž práškovodù, vzduchovodù i dopravníkù paliva. Došlo také k bourání vyzdívek kotle.
Na elektrostatických odluèovaèích byla demontována rozvodna a kouøovody a zahájena
montáž nových vestaveb, støešních nosníkù a navážení materiálu.
Pøi realizaci tìchto úprav nedojde ke zmìnì v rozsahu provozu a výkonu stávajících kotlù,
ani ke zmìnì v palivové základnì kotlù, ale bude provedena oprava a výmìna dožilých èástí
zaøízení.
Tyto práce jsou prvním krokem k dlouhodobému snížení emisí. Zatímco dnes jeden blok
elektrárny produkuje ve spalinách cca 350 mg/Nm3 oxidù dusíku, díky ekologizaci toto èíslo klesne pod 200 mg/Nm3. Díky výmìnì elektrostatických odluèovaèù, což je zaøízení pro
zachycení tuhých složek ze spalin kotlù, bude plnìn nejpøísnìjší emisní limit pro tuhé látky
20 mg/Nm3, èímž dojde k øádovému snížení prašnosti. Stávající emisní limit je 100 mg/Nm3.
Úèelem vymìòované technologie je zajištìní optimalizace filtrace tuhých složek ze spalin
kotlù.
Díky rekonstrukci vnitøního zauhlování se také sníží prašnost pøi zauhlování. Na zaèátku dubna bylo pøedáno pracovištì firmì NOEN, a.s. a byly zahájeny demontážní práce na
vnitøních zauhlovacích cestách. Také zaèaly pøípravné práce vedoucí k odhluènìní výstupních
transformátorù. Cílem je snížení hluku v bezprostøedním okolí jejich provozu.
Spoleènost Severní energetická a.s. pøevzala od Skupiny ÈEZ Elektrárnu Chvaletice a.s.
(od srpna 2015 Sev.en EC, a.s.) v záøí roku 2013. Elektrárna Chvaletice a.s. musela nejdøíve postupnì doplnit kapacitu znalostí a dovedností v rùzných oblastech jako je obchod,
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IT, úèetnictví, personalistika èi nákup. Hned poté byl ustaven Projektový tým obnova, který
zaèal pøipravovat ekologizaci a opravy dvou blokù tak, aby splòovala nejpøísnìjší ekologické
požadavky na dlouhodobý provoz. Pøíprava akce, jejíž cena se pohybuje kolem 3 mld. Kè,
trvala témìø dva roky. V roce 2015 byly v rámci oprav a ekologizace dvou blokù provedeny
následující kroky: vyhlášení veøejné zakázky, podpis smlouvy, pøevzetí „staveništì spoleèný
sklad reagentu pro sekundární denitrifikaci blokù“ a zahájení projekèních prací. V roce 2016
probìhne vlastní realizace. Po najetí obou ekologizovaných blokù budou výraznì sníženy
emise TZL i NOx. O budoucnosti dalších dvou blokù bude teprve rozhodnuto.
Spoleènost Sev.en EC (dále 7EC) a obec Øeèany nad Labem se dohodly uzavøít smlouvu o
dlouhodobé vzájemné spolupráci s platností do konce roku 2018. 7EC se zavázela v roce 2016
pøispìt obci èástkou 150 tis. Kè, které chce obec použít na vysázení stromù a úpravu parku.
Letos pøispìla 7EC i na nákup herních prvkù na zahradu mateøské školy v hodnotì 60 tis. Kè.
Pokud by nastal v obci problém vztahující se k provozu spoleènosti Sev.en EC, a.s. (elektrárny Chvaletice), situaci nafoťte a kontaktujte starostku obce, která bude pøípadné události
spolu se zástupci elektrárny øešit.
sǉǀŽũĞŵŝƐşƚƵŚǉĐŚůĄƚĞŬ
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LÉKÁRNA U ROMEDIA
OOVL ÃEºANY NAD LABEM
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VÍTÁME JARO A LÉTO V OBECNÍ
KNIHOVNĚ ŘEČANY NAD LABEM
Ve støedu 23. bøezna se do knihovny pøišly podívat žáci obou 1. tøíd a splnily tak jednu
z podmínek projektu Už jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka. S dìtmi jsme si pøedstavily
Rytíøe všech písmenek, který jim bude zadávat úkoly, za které dostanou odmìnu, povídali o
správném zacházení s knížkami, pøeèetli jsme si pohádkové pøíbìhy a nakonec si dìti mohly
prohlédnout dìtské oddìlení.
Konec bøezna a zaèátek dubna letošního roku bylo v knihovnì opravdu rušno, protože se
konalo nìkolik akcí pro dìti ze zdejší školy.
Dne 29. bøezna pøišly na návštìvu dìti z družiny. Byl pro nì pøipravený program Pohádek
není nikdy dost. Dìti se snažily uhodnout, jaká pohádková postava je knihovnice, vytvoøily si
podle vlastní fantazie pohádkový pøíbìh a nakonec si se nauèily jak ze svého jména udìlat
roztomilou pøíšerku.
V pátek 1. dubna se konala tøetí Noc s Andersenem. Za týden se pro velký zájem akce
opakovala znovu. Akce se zúèastnily už tradiènì dìti z druhých tøíd. Povìdìly jsme si, kdo
byl pan H. Ch. Andersen, jaké napsal pohádky a protože jedno z témat letošní Noci byla Malá
moøská víla, od jejíhož napsání uplynulo 180 let, vyprávìly jsme si její pøíbìh. Dìti potom
skládaly rozstøíhané obrázky a text této pohádky. Dalším tématem byl Miloš Macourek, který
by letos oslavil 90. narozeniny, proto jsme nezapomnìly ani na jeho tvorbu. Dìti spoleènì s
paní uèitelkou potom vytváøeli èarodìjnici, která je v øeèanské knihovnì dosud k vidìní. Následovala cesta do školy. Už z dálky bylo jasné, že v ní není všechno tak, jak má být. Zabydlela
se v ní totiž strašidla a dìti musely projít strašidelnou stezkou a odpovìdìt na otázky nadpøirozených bytostí. Všechny to zvládly a tak jsme si spolu ještì mohli zahrát hru s kouzelným
sluchátkem podle knížky pana Macourka. Pøed spaním si dìti vytváøely lampièky, které po
natøení zvláštní barvou svítí i bez svíèky. Na dobrou noc jsme èetly pohádky pana Andersena
a strašidelné pøíbìhy.
Na konci dubna se ve škole konal program pro prvòáèky, tentokrát na téma dìtská poezie.
S dìtmi jsme si povídaly, kdo zná jakou básnièku, nìkteré jsme si pøeèetli, stranou nezùstaly
ani rùzná øíkadla, hádanky a rozpoèítadla. Dìti si zkoušely vytvoøit vlastní rýmy. Nakonec si v
kostýmech zahrály pohádkovou øíkanku Dìdek øepu zasadil od pana Františka Hrubína.
O den pozdìji, ve ètvrtek 28. dubna, byla v Labìtínì v hostinci U Kurkù uspoøádána
beseda s paní spisovatelkou Ing. Lenkou Gotthardovou, CSc. na téma Oktavián hrabì Kinský
a chov koní. Dozvìdìly jsme se informace o rodu Kinských i o osobì Oktaviána Kinského, kde
se konì chovaly a jakých závodù se úèastnily konì z jeho stájí. Celá pøednáška byla doplnìna
promítáním obrázkù a fotografií na dataprojektoru, který byl zapùjèen obecním úøadem.
Dne 8. èervna pøišly do knihovny prvòáèci a pøinesly si s sebou své oblíbené knížky. Každý
žák pøedvedl, jak se za letošní školní rok nauèil èíst. Dìti tak splnily obtížný tøetí úkol od Rytíøe
všech písmenek a budou proto moci být 15. èervna slavnostnì pasováni na ètenáøe od Rytíøe
všech písmenek a Královny knížek v obøadní síni obecního úøadu. Výsledky a práce dìtí z
prvního a druhého úkolu mùžete shlédnout v knihovnì a na chodbì obecního úøadu. Všichni
18

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

zpravodaj_cerven_2016.indd 118

28.6.2016 12:57:37

rodièe, pøíbuzní a známí dìtí jsou na slavnostní pasování srdeènì zváni.
Ve støedu 8. èervna se konala pøednáška pro Klub dùchodcù. Podle knížky Prùvodce moderním svìtem pro dìdeèka a babièku1 jsme si povídali o pøedvádìcích akcích, nabídkách
zboží po telefonu a podobných rizicích pro seniory.
Novinky v obecní knihovnì
beletrie pro dospìlé:
BATEMAN, S. Sean na mušce. – detektivka
BRETT, S. Jak na prevíta: rady pro tatínky. – humorné postøehy o rodièovství
CARROLL, L. Èerná labuť vzlétá – fantasy román
CLARKOVÁ, M. H. Druhá šance. – ètyøi romány v jedné knize
CRAIS, R. Ochránce. – ètyøi romány v jedné knize
EBR, V. Nejen bonmoty a citáty o WC a prdu aneb literární exkrementy. – satirické postøehy
ESCHBACH, A. Video s Ježíšem. – sci-fi detektivní román
HARTL, P. Malý pražský erotikon. – román ze souèasnosti
HIGGINS, J. Spojka z Bílého domu. – ètyøi romány v jedné knize
KLIMEÈKOVÁ, J. Pøezrálé moruše. – volné pokraèování knihy Chlebani
LEININGER, B. Most èasu. – román o reinkarnaci
LONGWAY, W. – JÁGR, J. Quarterback. – román z vrcholového sportu
LOUKOTKOVÁ, J. Bùh èi ïábel. – historický román
McCALL SMITH, A. Vùnì Kalahari. - detektivka
MLYNÁØOVÁ, M. Dùchodkynì nestøílejte. – humorný autobiografický román
PETERSOVÁ, E. Osudové tajemství. – detektivka
PETERSOVÁ, E. Pøíchod Dánù. – historická detektivka
QUEEN, E. Tøi pøípady a otec a syn Queenové. – detektivní pøípady
ROBERTSOVÁ, N. Andìlské vodopády. – ètyøi romány v jedné knize
SAROYAN, W. Odvážný mladý muž na létající hrazdì. – povídky
SAUBINOVÁ, B. Dívka pod šibenicí. – román o Francouzce uvìznìné v Malajsii
SIMMEL, J. M. Nechte prosím kytky žít. – román o následcích leteckého neštìstí
SPARKS, N. Nezapomenutelná cesta. – román pro ženy
STEINBECK, J. Sladký ètvrtek. – román z USA 30. let
VIEWEGH, M. Biomanžel – román ze souèasnosti
VIEWEGH, M. Mafie v Praze – román ze souèasnosti
VONDRUŠKA, V. Smrt ve Vratislavi. – detektivní román ze 13. století
VONDRUŠKA, V. Zloèin na Bezdìzu. – detektivní román ze 13. století.
WESTLAKE, D. E. Jak neznièit lidstvo. – humorný román o možném konci svìta
WOLSTENCROFT, D. Kontakt nula. – ètyøi romány v jedné knize
WOODOVÁ, B. Hvìzda Babylonu. – historický román
1

HRIVÒÁKOVÁ, L. Prùvodce moderním svìtem pro dìdeèka a babièku. Brno, 2013. ISBN 978-80-264-0321-0.
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nauèná literatura pro dospìlé:
BERANOVÁ, Z. Uèíme se správnì mluvit: logopedické hry a hrátky. – pro správnou výslovnost
BOWLER, J. Úložné prostory. – praktické rady a návody
Co to je, když se øekne … - výklad rèení, poøekadel a pøísloví
DAINOWOVÁ, S. Jak pøežít dospívání svých dìtí.
GISSINGOVÁ, V. Nicholas Winton a zachránìná generace. – životopis zachránce
èeských židovských dìtí
GOTTHARDOVÁ, L. Vlastní kùò. – pro všechny, kteøí mají nebo si chtìjí poøídit konì
KILHAM, Ch. S. Pìt Tibeťanù. – cvièení jógy
KOMÁREK, V. Pojednání o mé radostné cestì od kolébky ke kremaktoriu … - životopis malíøe
LAMSCHOVÁ, P. – HAVLÍÈEK, P. Superjídelníèek. – recepty ze zdravé kuchynì
Minutové variace: více než 500 receptù pro labužníky. - kuchaøka
PÁNEK, J. Vilém z Rožmberka. – životopis šlechtice ze 16. století
PERRETT, B. Neuvìøitelná vítìzství. – dùležité bitvy od 19. století do 20. století
PETROVÁ, A. – PLEVOVÁ, A. Kapitoly z obecné psychologie I. – základy psychologie
Pøíruèka pro rybáøské hospodáøe. – vše o rybáøství a rybaøení
Vlaky – obrazová encyklopedie vlakù
WINTENBERG, Y. Metresy: tajemná moc žen. – o milenkách papežù, sultánù a králù
ZÁZVORKOVÁ, S. – ŠLOUFOVÁ, A. Stella o sobì. – životopis slavné hereèky
beletrie pro dìti od 3 do 6 let:
Vaøila myška kašièku. – leporelo s básnièkami
ŽÁÈEK, J. – MILER, Z. Krtek a kouzelná slovíèka. - leporelo
beletrie pro dìti od 6 – 9 let:
BREZINA, T. C. Pøípad pro Tebe a Klub tygrù: strašidelný obchod. – dobrodružný a napínavý pøíbìh
CIPROVÁ, O. Kde se vzala duha?: pohádky pod peøinku. – pøíbìhy pøed spaním
DRIJVEROVÁ, M. Pøíšerní nezbedníci. – pøíbìhy pro zlobivé kluky
FRIEDRICH, J. Ètyøi a pùl kamaráda. – dobrodružný detektivní pøíbìh
LOBEL, A. Kvak a Žbluòk se bojí rádi. – pøíbìhy oblíbených kamarádù
KELLY, M. Pøíbìhy se šťastným koncem: nezbedné kùzlátko. – pøíbìh o zvíøecích záchranáøích
KOLEZSAR, M. Horseland: Nejlepší ztráta. – pøíbìh o dìtech a koních
KOLEZSAR, M. Horseland: Baileyho nový kamarád. – pøíbìh o dìtech a koních
KROLUPPEROVÁ, D. Zákeøné keøe. – pøíbìh o víle zakleté pomocí jedovatých rostlin
ŠTORCH, E. Volání rodu. – dobrodružný pøíbìh z pravìku
RUSSELLOVÁ, R. R. Deník mimoòky: pøíbìhy neoblíbený paøièky. – druhý díl deníkù dívky Nikky
RUSSELLOVÁ, R. R. Deník mimoòky: pøíbìhy netalentovaný pop hvìzdy. – tøetí díl deníkù dívky Nikky
ŽÁÈEK, J. Krysáci jsou zase spolu. – druhý díl knihy Krysáci, s mapou smetištì
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beletrie pro dìti od 10 – 15 let:
BREZINA, T. C. V lese vlkodlakù. – dobrodružný a napínavý pøíbìh
Pùlminutové horory. – strašidelné pøíbìhy
DORSEY, A. Léto divokých srdcí. – dobrodružný román o koních
HOHLBEIN, W. Vládci hlubin. – dobrodružný pøíbìh
HOHLBEIN, W. Na ostrovì veleještìrù. – dobrodružný pøíbìh
HOHLBEIN, W. Èerné bratrstvo. – dobrodružný pøíbìh
RANSOME, A. Holubí pošta. – dobrodružný pøíbìh
SIAMON, S. Záhadný høebec. – dobrodružný pøíbìh o koních
WALLIAMS, D. Ïábelská zubaøka. – napínavý humorný pøíbìh
WALLIAMS, D. Pøíšerná teta. – napínavý humorný pøíbìh
nauèná literatura pro dìti:
COLLADO, R. Jsou mi 2 roky. – seznámení s matematikou pro nejmenší
CULLEN, G. Golf pro dìti. – základy a terminologie pro dìti i dospìlé
MODLIÑSKA, D. Konì a høíbata. – pøíruèka o koních a jezdectví
RAY, J. Ve stínu pyramid. – populárnì nauèná kniha o Starém Egyptì
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, Historická èervená knihovna – pøíbìhy lásky známých osobností
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
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 mládež, Bravo Girl – pro mládež,
Konì a høíbata – svìt koní, Tom a Jerry - komiks
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Ètenáøi i neètenáøi mohou v knihovnì 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 pøejeme krásné léto.
Mgr. Šandová Kateøina
knihovnice
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

PROSÍME, PROHLEDNĚTE KAPSY,
KABELKY - CENNOSTI NEDOHLEDÁME
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
nábytek - se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

od 11. - 16.července 2016
Po - St
Út - Čt
Pá

8 - 12
8 - 12
8 - 12

13 - 17
13 - 15

Obecní úřad Řečany nad Labem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
KONTAKTNÍ OSOBA: Kovářová Jana
tel. : 491 524 342, 739 999 112
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SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ KOLÁČ“
V sobotu 18.èervna se konal
druhý roèník soutìže O nejlepší
koláè. Soutìžní odpoledne zaèalo
ve 13 hod. divadelním vystoupením
- didaktické klauniády Don Quijote
de la mAncha. Bìhem pøedstavení
se pøehnal silný déšť, který jsme v
krytém altánu pøeèkali a na vlastní soutìž, jež zaèala od 15 hod. už
nám poèasí pøálo.
Do soutìže se pøihlásilo 14 soutìžících a aè by se oèekávalo, že je
to ryze ženská záležitost, pomìr mužù a žen byl témìø vyrovnaný. Jmenovitì: Adámek
Dalibor, Beranová Karolína, Bulan Jaroslav, Bulan Petr, Fílová Monika, Kejdová Lenka, Kautský
Bøetislav, Kutheilová Eliška, Pokorná Barbora, Souèková Jana, Soukup Petr, Vernerová Renata,
Zuklínová Alžbìta a Žampach Petr.
Každý soutìžící pøinesl doma vyrobený výrobek, který musel obsahovat 3 základní ingredience a to vejce, tuk a mouku. Zda byl finálový výrobek slaný nebo sladký, bylo už jen na
soutìžících. Pøinesené výrobky, které byly pøevážnì sladké bodovalo 7
porotcù a pøítomní diváci.
Další body nasbírali naši soutìžící v 8 disciplínách jako Lentilková
– pøemísťování lentilek pomocí brèka
sáním. Prostøeno – hod pøíborù do
lavóru s vodou, vypulírování, prostøení ke stolu a vypití nápoje. Nalej
mi – pøelévání vody naslepo, Mlsky
- výroba piškotových jednohubek s
banánem, Gastronomický kvíz,který
si mùžete na dalších stránkách sami
vyzkoušet, Špejlovaná – pøemísťování tìstovin pomocí špejle v ústech, Flašky – srážení pet lahví
pomocí míèku navléknutého v punèoše na hlavì a Chuťovky – výroba klobásových jednohubek .
Nìkteré soutìže se musely plnit v èasovém intervalu, v jiných se èas jednotlivì mìøil.
Pauzy mezi soutìžemi byly pokládány vystoupením Sester Chalupových – pøehlídka kostýmù
1.republiky. Pùvodnì ohlášená barmanská show, na kterou se mnozí tìšili se nekonala, jelikož se
bìhem dne p. Košnar z rodinných dùvodù omluvil a nedorazil. Moderátor František Rambousek
pohotovì vyplnil volnou chvíli soutìží pro dìti, které se dobrovolnì pøihlásili ke zpìvu a dostali od
nìj i malý dárek.
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Pak pøišlo oèekávané vyhlášení výsledù soutìže. Na prvním místì se umístila Jana Souèková, která zazáøila svými oøechovými øezy. Na druhém místì Karolína Beranová se špenátovými rolkami a tøetí místo pøipadlo Daliboru Adámkovi, alias „Selce z Polabí“ s opilým
Izidorem. Povìstnou bramborovou medaili si odnášela Lenka Kejdová s tvarohovými øezy. Ani
další výrobky nebyly vùbec špatné a tak pøítomní mohli ochutnat hrabìnèiny øezy (Jaroslav
Bulan), obecní znak ve formì dortu (Barbora Pokorná), sýrové koláèky (Bøetislav Kautský),
jahodové kytièky (Monika Fílová), øezy ze zakysané smetany (Renata Vernerová), hruškový
koláè s kakaem (Petr Bulan), koblížky (Petr Soukup), houstièky (Eliška Kutheilová), moravský
koláè (Petr Žampach) a jahodový koláè (Alžbìta Zuklínová).
Závìreènou teèkou soutìžního klání bylo zábavné vystoupení žen – taneèní skupiny DUP-POT, které svým smyslem pro legraci vykouzlily všem úsmìv na tváøi.
Celou soutìží nás moderátorským slovem provázel František Rambousek, který k našim
soutìžím již neodmyslitelnì patøí a dìkujeme, že si na nás udìlal èas a odskoèil si k nám i ze
svatby pøíbuzenstva. Velký dík patøí také porotì a hlavnì všem soutìžícím, kteøí tento den
nesli svou kùži na trh a postarali se tak o skvìlou atmosféru. V neposlední øadì dìkujeme
zvukaøi Jirkovi Kothovi za perfektní ozvuèení celého dne vèetnì diskotéky a zamìstnancùm
obce, kteøí se výbornì postarali o celé zázemí na høišti.

Gastronomický kvíz
1. Jak se pozná dobøe pøipravená pizza?
a) Je na ní hodnì rajèat a bylinek.
b) V náplni jsou pøesnì 4 pøísady, ani víc, ani míò.
c) Tìsto má uprostøed tloušťku 2 mm a pizza se dá po upeèení ohnout, aniž by se zlomila.
2. Co je špatnì?
a) Svinì a sele
b) Kráva a tele
c) Koza a jehnì
d) Slepice a kuøe
3. Co mìl nejradìji Pepek Námoøník z konzervy?
a) Fazole
b) Špenát
c) Párky
d) Leèo
4. Co nesmí chybìt mimo brambor v pravém Bramboráku?
a) Smetana a chilli
b) Majoránka a paprika
c) Bazalka a olivy
d) Majoránka a èesnek
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5. Èemu se øíkalo nebo øíká v našich zemích Prdelaèka?
a) Dívce èi ženì, která má vìtší zadek
b) Suchému záchodu
c) Zabíjaèkové polévce
6. Co znamená pojem „superpotraviny“?
a) Super levné potraviny
b) Potraviny které nám udìlají super pohodièku v bøíšku
c) Potraviny bohaté na vitaminy, minerální prvky, stopové prvky, aminokyseliny,
enzymy, vlákninu, antioxidanty a další složky.
7. Podtrhnìte „superpotraviny:
loveèák, chléb, chia semínka, konopné semínko, žížala, spirulina, sýr, kustovnice èínská, karob, oregano, mouka, ghí, guarana, majoránka, acai berry, hoøèice, špek, tìstoviny
8. Co je to „Aloe vera“
a) divadelní hra v pøekladu: „Haló Vìro“
b) znaèka vertikutátoru
c) rostlina, stimuluje èinnost bunìk imunitního systému
9. Co je „divizna“
a) babka, která se stále nìèemu podivuje
b) rostlina s afrodiziakálními úèinky
c) rostlina k léèbì kašle a trávícího ústrojí
10. Co je to „Michelinská hvìzdièka“
a) hvìzda viditelná jen ve svátek Michaely
b) vyznamenání udìlené vojáku Švejkovi
c) prestižní ocenìní v gastronomii
11. Co je to „vejmrda“
a) strouhané jablko se sýrem
b) strouhaný køen s èesnekem
c) strouhané jablko s køenem
12. Jakou barvu má „Curacao“ (likér)
a) zelenou
b) modrou
c) oranžovou
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13. Z èeho se dìlá „Mojito“
a) máta, tøtinový cukr, kokosová šťáva,
b) tøtinový cukr, máta, bílý èaj, zelená
c) limetová šťáva, tøtinový cukr, rum, máta
14. Jaký druh masa nenajdete na krávì?
a) roštìná
b) svíèková
c) kližka
d) krkovièka
15. Zakroužkujte afrodiziakální potraviny (mùže být více správných odpovìdí)
a) jahody
b) tlaèenka
c) koblihy
d) ústøice
e) avokádo
f) èokoláda
16. Z èeho se dìlá základní drobenka na koláè?
a) tuk, vejce, mouka
b) tuk, cukr, mouka
c) voda, cukr, mouka
17. Co je to gastronomie?
a) výraz pro støevní problémy
b) nauka o ekonomii v potravináøství
c) nauka o vztahu kultury a potravy
18. Uveïte zemi pùvodu a století, kdy se zaèalo vyrábìt pivo
a) Èeská republika r. 1165
b) Mezopotámie 7 tisíciletí pøed n.l.
c) Irsko r. 1620
Správné odpovìdi:
1) C
8) C
14) D
2) C
9) C
15) A, D, E, F
3) B 10) C
16) B
4) D 11) C
17) C
5) C
12) B
18) B
6) C
13) C
7) chia semínka, konopné semínko, spirulina, kustovnice èínská, karob, ghí, guarana, acai
berry,
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VÍTĚZNÝ RECEPT
Oøechové øezy
Tìsto:
50 dkg hladké mouky
15 dkg cukru
20 dkg Hery
2 ks vejce
2 lžíce medu
2 lžièky sody rozmíchat
ve 2 lžících mléka, zadìlat tìsto, rozdìlit na 2
díly, vyválet placky. Jednu
placku upeèeme dozlatova na vymazaném a vysypaném plechu asi 15 -20
min.
Na druhou placku ještì syrovou si pøipravíme oøechy 25 – 35 dkg (nasekat), 8 dkg cukru, 12 dkg másla, 3 lžièky
medu – vše na pánvi osmažit do zlatova, ještì horké naklást na placku a dáme péct.
Krém: 1,5 sklenièky mléka (cca pùl litru), 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce solamylu, 10 dkg cukru
– povaøit jako puding, dáme vychladnout, kaši pøidáme k 20 dkg másla a šleháme. Nakonec
pøidáme šťávu z pùlky citrónu.
Na první placku nakapat rum, namazat krém a na to položit placku s oøechy a též pokapat
rumem. Nechat uložit 24 hod. v chladnu.
Dobrou chuť pøeje Jana Souèková
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AIKIDO CLUB ŘEČANY NAD LABEM
Dne 11. a 12. èervna jsme uspoøádali v tìlocviènì základní školy soukromou stáž aikida
zakonèenou zkouškami. Ty se v našem klubu mohly konat oficiálnì poprvé, a to díky našemu
vedoucímu Radkovi Semelkovi, který letos úspìšnì složil zkoušky na 2. DAN HONBU DOJO
AIKIKAI a tím získal oprávnìní zkušebního komisaøe. To, že se zkoušelo na domácím tatami
(žínìnky) jistì ocenili naši mladí aikidisté, kteøí nemuseli jako my starší skládat zkoušky v
Praze pøed øeditelem ÈAA panem M. Kodymem (6. Dan).
Sobota byla urèena pro kandidáty na 5. Kyu. Cvièilo se dopoledne i odpoledne ve velmi
rychlém tempu a všichni jsme si dali øádnì do tìla. Ladily se poslední detaily pøed zkouškami,
ono to není pro dìti nic jednoduchého. Zkušební øád na 5. Kyu má 24 technik, a to zadané v
japonštinì, takže nestaèí jen umìt zacvièit techniku, ale také znát její název a zpùsob útoku.
Jen pro pøíklad KATATETORI GENKEY KOKYU NAGE. Sobotní den jsme zakonèili posezením u
ohnì, opékáním buøtù a pøespáním v tìlocviènì na žínìnkách.
V nedìli ráno se k nám pøipojili i naši nejmenší cvièenci, pro které to byla první podobná
akce a mìli možnost si zacvièit s dìtmi, které už trochu nìco umìjí . Po pøestávce na obìd pøišlo na øadu zkoušení. Ze zaèátku byli nìkteøí trochu nervózní, ale za chvilku to z dìtí opadlo a
pøedvedly nám i rodièùm, co se všechno nauèily. Mìli jsme velkou radost, že se cvièení dìtem
povedlo a nic nepokazily. Všichni úspìšnì zkoušky složili.
Doufám, že se za rok zase všichni sejdeme na dalších zkouškách a tøeba i ve vìtším poètu.
Pomalu se nám oddíl rozrùstá a my za podpory Obce Øeèany n. L. mùžeme zvìtšovat plochu
na cvièení a tím i poèet aikidistù.
Také chceme podìkovat základní škole, že nám umožnila uspoøádat takovou akci v školní
tìlocviènì i s pøespáním a pøístupem do sprch.
Za Aikido klub, Tomáš Jilma
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JAK ŽIJE TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL V ŘEČANECH NAD LABEM
Župní pøebor Východoèeské župy Pippichovy v zálesáckém závodu zdatnosti pøipravila v
roce 2016 TJ Sokol Øeèany nad Labem ve svém sportovním areálu a okolí za obcí. Trať závodu
dlouhá pøibližnì 5,5 km vedla pøírodním terénem mezi obcí Øeèany nad Labem a øekou Labe.

Na vyznaèené trati èi v prostoru startu závodu plnily všechny hlídky postupnì 11 následujících disciplín – morseovka, poznávání souhvìzdí, památek, hod na cíl, pøekonávání
pøírodních i lanových pøekážek, uzlování, práce s buzolou, šošonský bìh, støelba, práce s
mapou, zdravovìda, práce s pilou, sekerou a nožem, rozdìlávání ohnì, zoologie a vlastivìda.
Závodníci soutìžili celkem ve ètyøech kategoriích – mladší žactvo (7 hlídek), starší žactvo (12 hlídek), dorost (1 hlídka) a mimo hlavní závod se zúèastnily i tøi hlídky dospìlých.
Celkem se zúèastnilo v hlavním závodì 65 závodníkù, s nimi pak bylo dále pøítomno 23
dospìlých sokolù jako poøadatelé, doprovod a ostatní návštìvníci, kteøí se též
všichni aktivnì podíleli na
organizaci závodu a ochotnì pomáhali.
Závodu se aktivnì
úèastnili èlenové z tìlocvièných jednot Sokol Litomyšl, Horní Jelení, Letohrad,
Radèice, Pardubice a Øeèany nad Labem.
32
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Po prezentaci a nástupu všech hlídek se cca v pùl dvanácté odstartoval hlavní závod.
Poèasí bylo velmi pøíznivé, takže vše probìhlo v pohodì a hlavnì v suchu. Bìhem dobíhání
prvních hlídek probíhalo bìhem závodu prùbìžnì seètení èasù a vyhodnocení výsledkù závodu a nakonec jeho slavnostní vyhlášení. Všichni úèastníci obdrželi pamìtní medaile, drobné
sladké odmìny a obèerstvení. Vítìzové na 1. až 3. místì pak získali oficiální medaile a diplom.
Po závodì si mohli všichni vyzkoušet plavbu na kanoi na blízkém rybníce Pastouška,
všichni opékali párky, zpívalo se u ohnì. Konala se døevorubecká soutìž, hrál se Špaèek, veèer
se pak sedìlo, zpívalo se a tancovalo se u ohýnku. Pøibližnì 30 úèastníkù pøespalo v místní
tìlocviènì pøes noc.
Konec dubna byl ve znamení stavìní májky a poøádání èarodìjnického prùvodu,
reje a soutìží..
Stavba májky „ruènì“ je velice nároèná a vyžaduje velkou zruènost
a velké zkušenosti od „hlavního
stavitele“ Jaroslava Kalouska st.
Mladí pomocníci se zapotili nejprve v lese pøi nakládání obrovského stromu – 21,6 m dlouhého,
pøi vykopání jámy hluboké 1.80
m a poté pøi vlastní stavbì májky.
Stavbì májky pøedcházelo upravení vìnce, na kterém se podílely
sestry M. Èapková, E. Kalousková
a pomocník L. Pilaø. Vlastní zdobení májky a vìnce zajistily dívky ze základní školy.
Májku stavìlo jen 12 dospìlých a pomáhalo 8 dìtí ze základní školy.
V èervnu zajišťovala TJ Sokol poøádání
dìtského dne, který probíhal za úèasti
našich malých obèanù na høišti u Základní školy. Dìti opìt soutìžily s velkým
elánem a nadšením. Odmìnou jim byly
sladkosti a urèitì i radost z dobøe zvládnutých soutìží.
Za TJ Sokol
Ing. Marta Vanèurová, Eva
a Ivan Kalouskovi
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Jako každý rok, místní organizace Èeského rybáøského svazu Øeèany nad Labem poøádala dìtské rybáøské závody. Pro letošní rok byl urèen datum konání na
2. dubna na rybníku Houšovci.
I pøes toto brzké datum, kdy nebývá poèasí zcela
zaruèeno, se závodù zúèastnilo devìt mladých rybáøù a jedna mladá rybáøka. Pøes ranní jinovatku, která
obalila námrazou i puèící vrbu se nad hlavami rybáøù
ukázalo i sluníèko, které mladým rybáøùm dodávalo
energii a nadìji potøebnou pro soutìžení.
Pro soutìžící bylo pøipraveno obèerstvení, poháry
a spousta hezkých vìcných cen. Jako pruty, navijáky,
podbìrák, židlièky, háèky, splávky, olùvka, krmítka,
krmení a spoustu dalších cen. Na své si mohli pøijít
i rodièe, kteøí povzbuzovali své ratolesti. Ve stánku si
mohli koupit tøeba obèerstvení.
Závody byly rozdìleny na dvì èásti, pro které si
každý vylosoval èísla míst, ze kterých se pak pokoušel ulovit co nejvíce nejvìtších ryb. A to
se i podaøilo. O úlovky nebyla nouze. Celkem se ulovilo 1036 cm. Na prvním místì se umístil
s celkovým poètem 340 ulovených centimetrù mladý rybáø Tesaø Marek, na druhém místì
Kalmus David s celkovým poètem 242 cm a na tøetím místì Levínský Tonda se 173 cm.
První tøi rybáøi obdrželi poháry. Vítìz si jako první mohl vybrat, jaké vìcné ceny obohatí jeho dosavadní rybáøskou výbavu. Následovali další dle poètu ulovených centimetrù. Na
všechny se dostalo a každý rybáø i rybáøka si odnesli hezké ceny.
V èervnu se èlenové naší místní organizace podíleli na dìtském dni. Pøipravili si pro dìti
soutìže i hezké ceny. Dìti se uèily chytat na sucho ale i to jim šlo velmi dobøe.
Pøedseda dozorèí komise, Ing. Ondøej Sýkora
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Každoroènì je závìr školního roku naplnìn mnoha akcemi, na které se dìti tìší a náležitì
si je i užívají.
Jednou z nejvíce oblíbených akcí je návštìva hasièù. Pan Vanìk a pan Suchánek pøijedou
vždy s dobrou náladou, plnou výstrojí a ochotou odpovídat na všechny dotazy dìtí. Po úvodním výkladu a ukázce hasièské výstroje
dìti nejvíc zajímalo hasièské auto a na
druhém místì – to by nikdo neuhádl –
hasièská sekyrka. Obojí si dìti dùkladnì
prohlédly poté, co jsme se všichni pøesunuli na staré fotbalové høištì.Tady brzy
nad sekyrkou jasnì vyhrálo hasièské èervené auto, hlavnì když se do nìj mohly
posadit a podrobnì prozkoumat. Každý
si pak venku mohl zastøíkat hadicí, to
byla veliká legrace. Je pravda, že nìkterá
trièka trochu zvlhla, ale byl horký den a
vše záhy uschlo.
Poèasí nám pøálo i na výlet do obory Žleby – jedné z lokalit, kde se chová
vzácná bílá jelení zvìø, kolekce dravcù a
sov. Vyslechli jsme si poutavé vyprávìní o
záchranì, chovu a výcviku dravých ptákù.
Lítali nám pøímo nad hlavami, jeden uletìl na vzdálenìjší strom, ale po chvilce se
vrátil ke svému pánovi.
Poté jsme se šli podívat na krmení
bílých jelenù, ti jak uslyšeli znamení, že
se budou krmit, celé stádo pøibìhlo blíž.
Lukem dìti sice støílet nezkoušely, ale
luèištníkovi s chutí zatleskaly, když skolil
divoèáka. Nikomu vùbec nevadilo, že byl
døevìný.
Bylo to hezké dopoledne, a když dìti vyprázdnily batùžky, kam jim maminky daly dobroty
a pití, vraceli jsme se do školky na pozdní obìd.
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Hned druhý den po výletu jsme s dìtmi oslavili jejich svátek – Den dìtí. Zahrada se
promìnila na jedno velké sportovištì. Dìti procházely jednotlivými stanovišti a na každém je
èekala sportovní disciplína jako skok v pytli, jízda na kolobìžce, bìh slalomem, hod míèky do
otevøené pusy klauna, chùze poslepu èi
pøetahovaná s lanem.. Za každý splnìný
úkol dostaly dìti razítko do sportovního
prùkazu. Nìkteré si každou disciplínu
prošly i vícekrát a s radostí pøepoèítávaly,
kolik razítek mají a zda je jich více než
má kamarád.
Domù si dále všichni odnášeli diplom,
medaili, sladkosti a drobné dárky. Finanèní dar na zakoupení dárkù a sladkostí vìnovala Spoleènost pøátel ZŠ – dìkujeme.
A co nás ještì èeká v èervnu:
- beseda se strážníkem Mìstské Policie v Pøelouèi a jízda zruènosti na kolech,kolobìžkách,
trojkolkách a odrážedlech.
10. èervna pojedou nejstarší dìti, které navštìvovaly „ Sportovní školièku“, na 1. sportovní mini olympiádu dìtí z MŠ Pardubicka., která se uskuteèní na høišti v Nemošicích u Pardubic.
Budou zde soutìžit v bìhu, slalomu, zdolávání pøekážkové dráhy, skoku do výšky, skoku
do dálky a hodu míèkem. Patronem této akce je Otakar Janecký, bývalý reprezentant v ledním
hokeji a moderovat ji bude Milan Nìmec, herec Východoèeského divadla. Naše dìti budou
cvièit od 9.30 do 10.30 hodin. Všichni rodièe, prarodièe a další pøíznivci jsou srdeènì zváni,
aby dìtem fandili.
- ke konci èervna dopoledne pøijede divadlo Kolobìžka s Námoønickou pohádkou
Poslední akcí v èervnu bude
Rozlouèení s pøedškoláky. Dìti si
nacvièily krátký program a moc se
tìší, až ho pøedvedou. Jsou šikovní a urèitì z nich po prázdninách
budou vzorní školáèci. Pøejeme jim
hodnì úspìchù, jednièek a ať se jim
ve škole líbí.
Pøedstaví se zde také náš pìvecký sbor Zpìváèek, který vedou paní
uèitelky Hozáková a Fiedlerová.
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Ještì jedno rozlouèení s našimi pøedškoláky probìhne tradiènì 1. záøí v MŠ. Dìti s rodièi se
sejdou v 7.30 hod. pøed vchodem do MŠ a zde se s dìtmi rozlouèí zástupci obce Øeèany nad
Labem a zástupce obce Trnávka. Poté je koèár s koòským spøežením odveze do ZŠ.
Chtìli bychom podìkovat panu V. Listoòovi a panu P. Listoòovi, kteøí nám „ zachránili“
naše chátrající houpadlo – koníka, které mají dìti tak rády. Ochotnì, rychle a nezištnì ho
zrenovovali tak, že je jako nové.
Kolektiv zamìstnancù MŠ v Øeèanech n.L. pøeje všem krásné léto, prázdniny a dovolenou.
P. Šupová, uèitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Cesta do pravìku
Dne 15. dubna jsme se s žáky 6. tøídy vydali do Východoèeského muzea v Pardubicích na exkurzi s názvem „Cesta do
pravìku“. Archeologická expozice mìla za cíl pøedstavit dìtem
pøedevším pravìký a ranì støedovìký vývoj Pardubicka. Prohlídka zaèínala od vitríny s nálezy z raného støedovìku a konèila
u artefaktù z období starší doby kamenné. Celou exkurzí nás
provádìla paní prùvodkynì, která poutavì vyprávìla o nálezech
v okolí Pardubic a kladla žákùm zajímavé otázky. Dìti si také
mohli vyzkoušet dobové kostýmy, práci archeologù, výrobu obleèení apod. Na závìr mìli všichni možnost vyplnit pracovní listy,
které shrnuly vše, co jsme se mohli dozvìdìt. Výstava byla velice
poutavá a všem se moc líbila.
Kateøina Baèkovská

Den Zemì
Ve ètvrtek 21. 4. 2016 probíhaly v
areálu naší školy oslavy Dne Zemì, které
pro žáky a jejich rodièe pøipravil školní
Ekotým ve spolupráci se školní družinou.
Úèastníci mìli možnost vyzkoušet si
své znalosti pøi poznávání rostlin a živoèichù, tøídìní odpadù nebo poznávání
stop zvíøat. Ve výtvarné dílnièce si každý
mohl vyrobit sovu z rolièky od toaletního
papíru.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Hlavní èást programu tvoøila beseda s øeditelem Záchranné stanice pro hendikepovaná
zvíøata Pavlov, panem Ing. Zbyškem Karafiátem, Ph.D. Pan Karafiát pøivezl na ukázku sovu
pálenou Žofku, která se velmi rychle stala miláèkem všech, protože se nechala pohladit, dále
také mládì veverky a netopýra. Pøi spoleèné besedì seznámil pan Karafiát návštìvníky s prací
záchranné stanice, vysvìtlil, jak správnì poznat opuštìné mládì. Závìr besedy byl vìnován
sovám, které u nás žijí, jejich odlišnostem, zpùsobu života. Mìli jsme také možnost poslechnout si jejich hlasy.
Odpoledne se velmi vydaøilo, k èemuž pøispìlo také pìkné jarní poèasí.
Andrea Pušová
Projekt Karel IV.
14. kvìtna to bylo pøesnì
700 let, kdy se narodil èeský
král a císaø Karel IV. Na toto
výroèí byl zamìøen i školní
projekt. 2. kvìtna jsme pøivítali ve škole Pány z Pernštejna, kteøí seznámili dìti
s gotikou a dobou rytíøù v
lucemburském období.
Ve tøídách se potom žáci
více seznamovali s obdobím
Lucemburkù na èeském trùnì, s postavou Karla IV., jeho
životem. Na prvním stupni žáci vyrábìli královské koruny, papírové busty Karla IV, gotické
šperky, vzniklo mnoho obrázkù krále, ale i gotických staveb. Objevily se i dopisy pro císaøe a
plakáty. Na druhém stupni žáci také kreslili, ale více se vìnovali sbírání informací a faktù. Vytváøeli prezentace, sestavovali testy, køížovky. Žáci 4. - 9. tøídy se mohli zapojit do vìdomostní
soutìže o Karlu IV. Ve tøech kolech si mohli vyzvednout otázky, doma je vypracovat a odevzdat. 33 žákù si našlo èas a pátrali po nových informacích o Karlovì životì. Vítìzem soutìže
mezi mladšími žáky byla Terezka Venclová a na druhém stupni Justýna Køivková. Práci na
projektu jsme zakonèili spoleèným setkáním všech žákù školy. Jednotlivé tøídy se pochlubily
svými výtvory, byli vyhlášeni vítìzové soutìže a ètvrťáci pøedvedli divadlo o rodièích Karla IV.,
Elišce Pøemyslovnì a Janu Lucemburském.
Hana Èeøovská
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Koncert ke Dni matek
Ve støedu 11. kvìtna se rozeznìly
prostory naší základní školy hudbou.
Konal se zde koncert, který byl vìnovaný maminkám k jejich svátku. Již
pøi pøíchodu dostala každá maminka
papírovou kytièku, kterou vyrobily
dìti ze školní družiny. Zúèastnili se
žáci naší školy, ale pøivítali jsme u nás
také hosty ze Základní školy Chvaletice.
Koncert zahájil náš taneèní
kroužek pod vedením paní uèitelky
Doubravové. Poté v prùbìhu koncertu
vystoupili vítìzové letošního roèníku soutìže Øeèanský slavík, která má v naší škole již dlouholetou tradici. Jmenovitì šlo o tyto žáky: Zuzana Richterová, Barbora Chládková, Michaela
Kuzmová, pìvecké duo Tereza Venclová a Linda Rokytová a pìvecké seskupení ve složení
Anežka Køováková, Adéla Žáková a Zuzana Richterová.
Vystoupili také naši hosté – flétnový soubor ze ZŠ Chvaletice pod vedením pana uèitele
Jaroslava Hartla. Zahráli ve dvou blocích pohádkové a populární písnì. Všichni obdivovali
výkon dìtí, jelikož se jedná o dìti sedmé tøídy, které se na flétnu uèí hrát v rámci hodin
hudební výchovy.
Myšáci pøedvedli své soutìžní vystoupení, se kterým uspìli na soutìži v Chrudimi. Celý
koncert také zakonèili pøekvapením pro maminky, kdy zazpívali dvì nové písnièky, které se
nauèili. Vystoupilo i starší oddìlení sboru, které zazpívalo dokonce trojhlasnì.
Bylo to velmi pøíjemné hudební odpoledne a posluchaèi i úèinkující odcházeli domù pøíjemnì naladìni.
Kateøina Grande, Michaela Nováková
Noc s Andersenem
Obecní knihovna v Øeèanech nad Labem poøádala 1. 4. 2016 (pro žáky 2.B) a 8. 4. 2016 (pro žáky
2.A) Noc s Andersenem spojenou s pøespáním ve škole.
Dìti, které byly na tuto akci pøihlášeny, se sešly v 17.30 pøed školou a v doprovodu tøídních uèitelek si
uložily své vìci do družiny. Ta se v oba pátky promìnila v útulné místo pro pøespání.
Program samotný zaèal ovšem až v knihovnì, kde se dìti dozvìdìly, proè se vùbec „Noc s Andersenem“slaví. S paní knihovnicí jsme si povídali o pohádkách slavného dánského spisovatele (zejména o
Malé moøské víle). Velkým pøekvapením pak bylo, když si dìti pana spisovatele zvoneèkem pøivolaly mezi
sebe. Pan Andersen nám vyprávìl o svém dìtství a také o tom, jak se dostal ke psaní pohádek a pøíbìhù.
Bìhem veèera se pøedèítaly pohádky, vyrábìla se malá èarodìjnice, zahráli jsme si se svítícími náramky na
svìtlušky a v „ANDERSENOVSKÉM“ køesle jsme se støídali pøi vyprávìní strašidelných pøíbìhù.
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Po malém obèerstvení, když se venku setmìlo, jsme se vydali zpìt ke škole. Tam už na
nás èekala strašidla se záludnými
otázkami. Malí odvážlivci se tedy s
hrací vstupenkou a baterkou vydali
na tajuplnou stezku školou. Za splnìné úkoly získávaly dìti razítka do své
hrací karty a na konci cesty svoji odvahu potvrdily i podpisem na seznam
odvážlivcù. Veèer jsme si všichni užili.
Pak už nastal èas vyèistit si zoubky, naklepat polštáøky, zalézt do spacích pytlù a poslechnout si poslední pohádku na dobrou noc. Druhý den po vyspání jsme si
dali dobrou snídani, vše zabalili a zbyl nám ještì èas na hraní i povídání o pøedchozím veèeru.
Dìti si na památku odnesly jistì spoustu zážitkù a od paní knihovnice obdržely i pìkné
pohlednice s panem Andersenem.
Veronika Danielová
Myšáci na soutìži
Školní pìvecký sbor Myšáci se dne 18. 4. 2016 zúèastnil celostátní pøehlídky dìtských
pìveckých sborù v Chrudimi. Soutìžili jsme v kategorii sborù základních
škol, které nemají rozšíøenou výuku
hudební výchovy. Na dvoudenní pøehlídce vystoupilo 26 sborù, cca 750
dìtí z Pardubického kraje. V naší kategorii soutìžilo celkem pìt sborù,
mezi nimi naši kamarádi ze sboru
Zvoneèek z Chrasti u Chrudimi, se
kterými se setkáváme na více akcích.
Výkony hodnotila tøíèlenná porota ve složení: PhDr. Jaroslava Macková (spoleènost NIPOS ARTAMA), sbormistøi Karel Štrégl,
Mgr. Petr Lukáš. Aèkoli se jedná o soutìž, jezdíme do Chrudimi rádi, jelikož zde vládne pøátelská atmosféra a porota udílí sbormistrùm cenné rady k dalšímu zlepšení. V letošním roèníku
Myšáci pøekvapili. Posunuli se do støíbrného pásma, ze kterého mìli všichni velkou radost.
Porota ocenila pøirozený a živý projev našich zpìváèkù. Velmi se líbilo i naše sborové obleèení,
za které dìkujeme našemu sponzorovi L. Sobotkovi (Tiskárna). Støíbrného ocenìní si velmi
vážíme, protože letos tvoøí tøetinu sboru žáci prvních tøíd a do sboru v záøí nastoupilo mnoho
dalších nových èlenù.
Kateøina Grande, Michaela Nováková
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Den otevøených dveøí pro budoucí prvòáèky
V pátek 27. 5. se na nás pøišli podívat budoucí prvòáèci ze školek Kladruby n. L. a Øeèany n. L.
Spoleènì navštívili tøídy I. stupnì a vyzkoušeli si roli
malých školákù. Jejich první vyuèování zaèalo ve 3.
tøídì a v 2.B, kde byla na rozvrhu výtvarná výchova.
Barevné listy s housenkami, které dìti vytvoøily, je
pak pøivítají v záøí a budou zdobit jejich novou tøídu.
Následovala hodina zpìvu s pátou tøídou, ètvrťáci si pro své malé kamarády pøipravili krásné divadelní pøedstavní o studánce Královce a poté již
kroky pøedškolákù smìøovaly do tìlocvièny, kde
spolu s dìtmi z 2.A zažili sportovní radovánky a
soutìže, za které si odnesli domù velkou medaili.
Dìkujeme také dìtem ze školní družiny, které s paní
vychovatelkou vyrobily pro budoucí prvòáèky veselé
berušky.
Dìtem se spoleèné vyuèování moc líbilo a celé dopoledne se vydaøilo na jednièku.
Veronika Danielová
Øeèanský slavík
Pìvecká soutìž Øeèanský
slavík se v letošním školním
roce konala dne 18. 3. Z tøídních kol soutìže postoupilo
celkem 80 dìtí, které své písnì
pilnì nacvièovaly. Nìkteré dìti
se dokonce samy doprovodily
na hudební nástroj (housle,
flétna èi klavír) èi si vyrobily
krásné kostýmy, a tak mìla
porota tentokrát velmi tìžké
rozhodování.
O výkonech dìtí se radili:
zástupkynì školy pí Doubravová, výherci z minulého roèníku Eliška Kurková, Zuzana Richterová, Tereza Venclová, Dominika
Banková, Kristýna Èermáková. Do poroty zasedla i paní Sonja Borovièková, která tuto soutìž
pøed lety založila.
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Celý den s námi strávil také Martin Palmieri – absolvent ZŠ Øeèany, který se aktivnì vìnuje høe na violoncello a sólovému i
sborovému zpìvu. Martin nám opìt ukázal
svùj talent a bìhem programu zazpíval nìkolik písní.
Celou soutìží provázeli moderátoøi Gábina Tøasáková a David Hrobaø. Na podium
uvedli také hudební pøedstavení dìtí z MŠ
Øeèany nad Labem a MŠ Kladruby nad Labem. Mezi jednotlivými kategoriemi nám zpestøilo program vystoupení taneèního kroužku,
školního pìveckého sboru a dále hudební vystoupení žákù deváté tøídy, které roztanèilo celou
školu.
Za návštìvu všech hostù velmi dìkujeme.
Po vyhodnocení všech slavíkù jsme zakonèili soutìž spoleènou písní. Soutìžícím gratulujeme a tìšíme se na další roèník.
Výherci sólového zpìvu:
I. kategorie: 1. - 2. tøída:

II.

kategorie: 3. - 5. tøída:

III. kategorie 6. - 9. tøída:

1. místo: David Bednáø
2. místo: Amálka Køováková
3. místo: Kristýna Vanèurová
1. místo: Zuzana Richterová
2. místo: Tereza Venclová
3. místo: Magdalena Sobotková
1. místo: Barbora Chládková
2. místo: Michaela Kuzmová
3. místo: Dominika Banková, Daniel Roušar

Výherci skupin:
I. kategorie: 1. - 4. tøída: 1. místo: Linda Rokytová, Tereza Venclová
2. místo: Stanislav Hladík, Barbora Baèkovská
3. místo: Ema Žáková, Valentýna Vaòková, Alice Urválková
II. kategorie: 5. - 9. tøída: 1. místo: Adéla Žáková, Zuzana Richterová, Anežka Køováková
2. místo: František Altman, Adam Musílek
3. místo: Matìj Kubín, Jakub Navrátil, Bukoviè
Kateøina Grande, Michaela Nováková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Akce v bøeznu:
DIVOKÝ MADAGASKAR
10. 3. jsme s dìtmi zavítali do kina v Pøelouèi na fotograficko-filmovou projekci cestovatelky Kateøiny Motani o ostrovì Madagaskar. Program o jedineèné pøírodì - rostlinách
a zvíøatech, které nikde jinde nenajdete, a zpùsobu života chudých, nesmírnì srdeèných a
pracovitých lidech se nám všem velmi líbil.
Akce v dubnu:
DOPRAVNÍ SOUTÌŽ
probìhla ve školní družinì ve dnech 14.
a 15. dubna. Obtížnost soutìže byla odstupòována podle vìku dìtí. Prvòáèci absolvovali
závod na kolobìžkách a øešili dopravní situace na obrázcích. Dìti z druhých tøíd jezdily
na jízdním kole na èas a doplòovaly dopravní
kvíz. Tøeťáci si vyzkoušeli jízdu zruènosti na
kole a poznávali dopravní znaèky.
Kvìtnové akce:
SPORTOVNÍ TÝDEN
probìhl od 23. do 27. kvìtna. Cílem bylo podpoøit dìti v pohybových aktivitách.
Týden jsme vìnovali atletice – bìhu na 50 m, skoku do dálky a hodu do dálky kriketovým
míèkem a kolektivním míèovým hrám – kopané a vybíjené.
VÝLET DO NASAVRK
V rámci oslav Dne dìtí jsme 30. kvìtna uskuteènili výlet do Nasavrk na program Indiánská
zastavení. Odpoledne s indiány bylo opravdu pestré a dìti si ho užily. Nauèily se indiánskou
písnièku, vyzkoušely si støelbu z luku, zatanèily si Hadí a Vraní tanec, posedìly v týpí, prohlédly si vystavené obleèení, zbranì a pøedmìty denní potøeby Indiánù. Souèástí programu
byl i lov „bizona“, ze kterého byly dìti nadšeny. Na závìr si Indiáni pro nás pøipravili divadlo.
Shlédli jsme veselou pohádku „Dobøe upeèený èlovìk“, u které se všichni velmi pobavili.
CESTA ZA POKLADEM
Oslavy dne dìtí pokraèovaly 31. kvìtna
hrou Cesta za pokladem. Po vyznaèené cestì
dìti luštily hádanky. Písmenka, která získaly,
doplnily do tajenky. V té se pak dozvìdìly
více o pokladu, který je na konci hry èekal.
Poklad byl opravdu lahodný a osvìžující.
Všichni si na nìm pochutnali.
Jiøina Andrlová
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Školní parlament – výlet do ZOO v Praze
19. kvìtna v rámci adopce jsme jako každý rok podnikli návštìvu ZOO v Praze, pøi které
jsme využili volné vstupenky, které nám ZOO darovala. Naše první kroky vedly k výbìhu našeho
adoptivního zvíøátka - vlka euroasijského.
Dále jsme postupovali s prohlídkou dle pøání dìtí. Tìšilo nás, že od naší poslední návštìvy
se zde hodnì zmìnilo k lepšímu – pøibyly nové
stavby, informaèní i nauèné tabule, dìtská odpoèívadla, byly upraveny pøíbytky pro zvíøátka.Poèasí nám pøálo, výlet se vydaøil a dìti si ho užily.
Eva Husáková
Návštìva zahradnictví
V pátek 15. 4. 2016 se dìti prvních tøíd pøišly podívat do místního zahradnictví. Pøivítala je paní
Kenardžievová a hned na úvod jim ukázala okrasné rostliny, které se v této dobì mohou sázet. Dìti
se také podívaly na sazenice zeleniny, které by mohly už dnes sázet do skleníkù, ale také ven na
záhonky. Potom se už všichni vìnovali samotnému pøesazování a sázení kvìtin. I pøes trochu umazané ruce od hlíny se mohli prvòáèci pochlubit novì a hlavnì vlastnoruènì pøesazenou maceškou a
malým netøeskem. Kytièky si dìti také odnesly domù a slíbily, že je budou pravidelnì zalévat. Tímto
bychom chtìli podìkovat paní zahradnici za její ochotu a trpìlivost pøi práci s dìtmi.
Marcela Banková
Pøírodovìdné soutìže
Dne 21. 4. se v budovì DDM Delta Pardubice konalo okresní kolo“ Biologické olympiády“ kategorie D, to znamená žákù 6. a 7. tøíd ZŠ a pøíslušných roèníkù gymnázií. Soutìže se zúèastnilo
celkem 23 žákù, z toho bylo 10 gymnazistù - 1 z Holic, 3 z Pøelouèe a 6 z Dašické v Pardubicích.
Našemu zástupci Janu Hubenému ze 7. tøídy se podaøilo pøedbìhnout 8 gymnazistù, a proto
skonèil hned napoprvé na krásném 4. místì. Jen tìsnì mu tak utekl postup do krajského kola,
kam jsou zváni první tøi soutìžící. K tak pìknému výsledku mu blahopøejeme a doufáme, že se
pokusí být stejnì úspìšný i v pøíštím roce, ovšem už ve vyšší kategorii se žáky 9. tøídy. Škoda, že
nároèné soutìže odrazují vìtšinu žákù, ale pokud to zkusí, lépe je to pøipraví pro start k pøijímacím
zkouškám v 9. roèníku.
V posledním kvìtnovém týdnu se uskuteènilo školní kolo Pøírodovìdné poznávací soutìže pro
žáky 3. - 9. tøídy. Celkem se do ní zapojilo 49 žákù. Soutìž mìla tentokrát 2 kola. Nejdøíve soutìžící
pojmenovávali živoèichy a ti nejlepší pak postoupili do dalšího kola, kde pojmenovávali rostliny.
Okresního kola v Pardubicích se 7. 6. zúèastnilo 18 žákù od 3. do 9. tøídy. Výsledky nebyly do
uzávìrky zpravodaje známy.
Jana Záleská
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