ÚVODNÍ SLOVO
Hezké podzimní dny, milí spoluobèané,
léto je nenávratnì pryè, i když první podzimní dny k nám byly
velmi milosrdné a pøes den byly teploty ještì témìø letní. Léto
nám mnohým pøineslo krásné chvíle strávené s rodinou, èas dovolených, mnoho sluníèka ale bohužel i sucha. S tím se zaèínáme
potýkat v èím dál vìtší míøe. V dobì sucha je nutné brát ohled
na nedostatek spodních vod a tak buïte prosím obezøetní se zaléváním svých trávníkù. Se suchem je také velmi spojeno zvýšené
riziko požárù a tak i zde je tøeba být opatrnìjší. Naše obec o prázdninách zakoupila starší
hasièské auto, TATRU 815, která po opravách, jež ji èekají v øíjnu, bude témìø jako nová a
bude nám sloužit mnoho let. Dìkuji našim hasièùm z výjezdové jednotky a zvláštì pak veliteli
panu Marku Suchánkovi, že se podíleli na výbìru hasièského auta a vìnovali spoustu svého
volného èasu této záležitosti. Zastupitelstvu obce dìkuji za uvolnìní finanèních prostøedkù,
které byly k nákupu nezbytné.
O prázdninách jsme zapoèali tøi stavby. První bylo zhotovení nového vstupu pøed
Základní školou a tìlocviènou, které pro naši obec zhotovil pan Petr Urválek a èástkou 100
000 Kè pøispìl Pardubický kraj z Programu obnovy venkova. Na obálce zpravodaje mùžete
zdárnou opravu sami vidìt. Na základní škole máme novì nainstalovaný kamerový systém,
který bedlivì støeží jak v denních, tak ve veèerních hodinách provoz v areálu školy. Kamerový
systém byl poøízen pøedevším kvùli bezpeènosti našich žákù v areálu školy a dále pak pro
zajištìní proti vandalismu. Protože je areál školy opticky od veøejného prostranství oddìlen
živým plotem, avšak obèané využívají k prùchodu i cestu kolem školy, upozoròujeme, že i
tento prostor je souèástí areálu ZŠ a tedy monitorován. V mateøské školce byl novì instalován
elektronický vrátný, aby byl areál zajištìn pøed vchodem nepovolaných osob. Jak je vidìt,
celkovì se vedení školy za souhlasu zøizovatele, tedy obce, snaží zajistit pro naše dìti a žáky
dostateènou bezpeènost. Vìøím, že tyto novinky budou vítány pøedevším u rodièù. Když už
jsme u té bezpeènosti, považuji v dnešní dobì za velmi dùležité seznámení obèanù s postupem pøi krizových situacích. Je v zájmu každého z nás, aby si na stránkách tohoto zpravodaje
pøeèetl seznámení osob a firem s charakterem možného ohrožení, pøipravenými krizovými
opatøeními a zpùsobem jejich provedení. Prevence je dle našeho mínìní to nejdùležitìjší a tak
by se každý mìl seznámit, jak v pøípadì jakéhokoliv ohrožení postupovat. V rámci prevence
probìhlo v záøí v naší Základní škole taktické požární cvièení, o kterém si taktéž mùžete ve
zpravodaji pøeèíst.
Druhá stavba, kterou jsme zapoèali je rekonstrukce místní komunikace K Labi v Labìtínì. Fotografie z prùbìhu stavby – tìsnì pøed dokonèením a terénními úpravami si mùžete
prohlédnout na obálce zpravodaje. Jako poslední velký úkol o prázdninách nás èekalo pøedání
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

1

stavby budoucího Komunitního domu pro seniory. V souèasné dobì se již bourají vnitøní pøíèky a stavba je v plném proudu. V pøíštích vydáních zpravodaje vás budeme o stavbì informovat. Zaèátkem pøíštího roku dojde k revizi pøijatých pøihlášek a budou se pøipravovat smlouvy
o nájmu k podpisu. Pøedpokládáme, že k prvnímu obydlení by mìlo dojít bìhem srpna až záøí
pøíštího roku.
V Pardubickém deníku jste se mohli doèíst nejen o Komunitním domu pro seniory,
ale také nìco málo o pøipravované studii návsi, zmìnì parku a okolního parteru. Podrobnosti
vèetnì vizualizací jsme si pøipravili jako samostatný èlánek do tohoto zpravodaje.
Milí ètenáøi, v pøíštích dnech, konkrétnì v pátek 7.10. a v sobotu 8.10. nás èekají
volby. U nás v obci to budou volby jak do Zastupitelstva Pardubického kraje, tak do Senátu.
Tento víkend pro nás bude nejen volebním, ale také dnem Øeèanského posvícení a v sobotu
v dopoledních hodinách dnem, kdy pøivítáme naše nové obèánky mezi nás. Pøeji vám proto
u voleb šťastnou volbu a o víkendu krásné prožití Øeèanského posvícení spojeného s veèerní
zábavou.
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 6/2016 ze dne 22. 6. 2016
Smlouva o poskytování právních služeb na zajištìní finanèní návratnosti zasíťování lokality
Øeèany - Západ
Pøedsedající seznámila zastupitele s nutností právního zakotvení návratnosti finanèních prostøedkù vložených do budoucího zasíťování lokality Øeèany – Západ. Pozemky jsou v této lokalitì v soukromém vlastnictví a obec nemùže plnì hradit zasíťování této lokality. Zatížen bude
budoucí stavebník, který obci složí pomìrnou èást skuteènì vynaložených nákladù na zasíťování daného pozemku. Vzhledem ke složitosti problému a budoucí právní vymahatelnosti
nákladù je nutné tuto oblast øešit s právními zástupci. Navrhuje se proto uzavøít Smlouvu o
poskytování právních služeb se spoleèností KVB advokátní kanceláø s.r.o., která se problematikou obcí zaobírá. Právní kanceláø se seznámila se složitostí pøípadu a stanovila poèet hodin a
sazbu na hodinu za tyto služby ve výši 1990 Kè bez DPH/hod v poètu 23 hod právních služeb.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení Smlouvy o poskytování právních služeb
se spoleèností KVB advokátní kanceláø s.r.o. na právní zajištìní finanèní návratnosti zasíťování
lokality Øeèany-Západ za cenu 45 770 Kè bez DPH v rozsahu 23 hodin právních služeb.
Výbìr zhotovitele MK K Labi Labìtín Pøedsedající seznámila
Pøedsedající seznámila zastupitele s výsledky výbìrového øízení na rekonstrukci MK K Labi v
Labìtínì. Nabídky podali spoleènosti: EUROVIA CS, a.s. s nabídkovou cenou 2 458 010 Kè bez
DPH, Chládek a Tintìra, Pardubice a.s. s nabídkovou cenou 2 388 801 Kè bez DPH a BAUSET
CZ, a.s. s nabídkovou cenou 2 723 490,31 Kè bez DPH.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise ze dne 15.6.2016 na veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Øeèany nad Labem-Labìtín, ul. K Labi-Rekonstrukce místní komunikace“ dle Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo na veøejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Øeèany nad Labem-Labìtín, ul. K Labi-Rekonstrukce místní komunikace“ s uchazeèem, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou a to Chládek a Tintìra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice- Zelené
Pøedmìstí IÈ: 25253361 za cenu 2 388 801,00 Kè bez DPH.
Diskuse, rùzné
Paní starostka informovala o zamítnutí naší žádosti o dotaci na veøejné osvìtlení
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Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 7/2016 ze dne 30. 6. 2016
Výbìr zhotovitele na akci: „14 PB – KODUS Øeèany nad Labem“
Paní starostka informovala o v minulém týdnu probìhlém zasedání komise pro otevírání
obálek pro výbìrové øízení na stavbu Komunitního domu pro seniory v Øeèanech nad
Labem a poté o probìhlém jednání hodnotící komise pro tuto stavbu.
Celkem byly podány tøi nabídky, z toho pouze jedna mìla v poøádku všechny požadované
dokumenty a to nabídka firmy Marhold a.s. Pardubice za 18 791 076,64 Kè bez DPH.
Zástupci obou komisí konstatovali, že vše probìhlo øádnì a dle pravidel.
Ostatní podané nabídky (Stavební podnik Pøelouè, firma Prima Hradec Králové) nebyly
hodnotící komisí hodnoceny z dùvodu nesplnìní podmínek výbìrového øízení.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje v souladu s ustanovením § 81, odst. (1), písm.
b) zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozd. pøedpisù, výbìr nejvhodnìjší nabídky zadavatele na základì výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veøejné zakázky na stavební práce s názvem: „14 PB – KODUS
Øeèany nad Labem“ ze dne 28. 6. 2016 dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo na pøedmìt plnìní
výše uvedené veøejné zakázky s uchazeèem MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02, Pardubice, Zelené Pøedmìstí IÈ 15050050 za cenu 18 791 076, 64 Kè bez DPH.
Prezentace návrhu studie parku a návsi v Øeèanech nad Labem
Pøedsedající pøedstavila ing. arch. Žalmana a ing. arch. Douleho, kteøí postupnì pøedstavili
upravenou verzi 3D vizualizace úprav parku, návsi/ulice Do Kouta v Øeèanech nad Labem
a vybraného blízkého okolí.
Do této prezentace byly již zakomponovány pøipomínky obèanù z pøedchozího jednání
a z dotazníkového prùzkumu, který probìhl na webu obce. Do webového hlasování se
zapojilo 60 obèanù.
Prezentace podrobnì pøedstavila jednotlivé úseky návrhu možných budoucích úprav dotèeného území obce, a to postupnì: pøístupové cesty a lesík pøed sportovišti, ulice Do
Kouta, prostranství pøed KODUSem a park kolem kostela.
Pøedstaveny byly již konkrétní návrhy, vèetnì návrhù pøípadné koneèné realizace. Diskutovalo se konkrétní možné øešení – úpravy zpevnìných ploch, povrchy komunikací, mobiliáø,
celkové uspoøádání, možnosti využití, další pøípadné námìty èi pøipomínky.
Studie se celkovì èlenùm zastupitelstva i hostùm líbila. Ze strany zastupitelstva i hostù
byly vyžadovány nìkteré úpravy, které budou zapracovány do další fáze studie. Na nìkterém z pøíštích zasedání OZ bude pøedstavena již koneèná verze této studie. Ta bude
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primárnì sloužit jako návod pro pøíští úpravy dotèeného území a celkovou revitalizaci této
èásti obce, která bude postupnì v budoucnosti podle dostupnosti finanèních prostøedkù
realizována. S prvními úpravami se poèítá po ukonèení stavby Komunitního domu pro
seniory. Návrh studie bude zveøejnìn pro diskuzi obèanù na webu obce, kde je možné
podat pøipomínky a návrhy.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 8/2016 ze dne 1.8. 2016
Organizace plateb na technologii tlakové kanalizace v Labìtínì
Pøedsedající informovala o stávají organizaci plateb za technologii tlakové kanalizace, kdy
obec Øeèany n.L. hradí majitelùm pøípojek tlakové kanalizace v Labìtínì technologické
vystrojení šachty ve složení: èerpadlo, plováková soustava, pøídavné øezné a míchací kolo
a vystrojení šachty, zbytek si hradí majitel pøípojky. Uživatelé technologie jsou seznámeni
s pravidly užívání kanalizace a jsou povinni tato pravidla dodržovat. Jedná se zejména
o nevhazování a nelití do kanalizace nevhodných pøedmìtù èi emulzí (zejména olejù),
které by poškodili technologické vystrojení šachty. V pøípadì, že se pøi opravì technologie, kterou taktéž hradí obec, zjistí, že závada na technologii byla zpùsobena zakázaným
èi nevhodným užíváním kanalizace èi cizími pøedmìty, které je zakázáno do kanalizace
vhazovat (ubrousky, vlhèený toaletní papír a další cizí pøedmìty), bude oprava hrazena
majitelem èi uživatelem pøípojky.
Zastupitelstvo obce schválilo, že Obec Øeèany n. Labem bude i nadále hradit majitelùm
pøípojek tlakové kanalizace v Labìtínì technologické vystrojení šachty ve složení: èerpadlo, plováková soustava, pøídavné øezné a míchací kolo a vystrojení šachty, zbytek si
hradí majitel pøípojky. Uživatelé technologie jsou povinni nevhazovat a nelít do kanalizace nevhodné pøedmìty èi emulze, které by poškodili technologické vystrojení šachty.
V pøípadì, že se pøi opravì technologie, kterou taktéž hradí obec, zjistí, že závada na
technologii byla zpùsobena zakázaným èi nevhodným užíváním kanalizace èi cizími
pøedmìty, které je zakázáno do kanalizace vhazovat (ubrousky, vlhèený toaletní papír a
další cizí pøedmìty), bude oprava hrazena majitelem èi uživatelem pøípojky.
Prodej Avie a poskytnutí daru SDH Labìtín
V majetku zrušené JPO5 Labìtín, byla Avie, která byla pøevedena do majetku pod JPO3
Øeèany n.L. V souèasné dobì nemá využití a vzhledem k tomu, že je ve velmi špatném
technickém stavu se doporuèuje nevkládat další finanèní prostøedky do opravy. Avie by
se mohla odhlásit a dát do výkupu. Sbor jednotky dobrovolných hasièù Labìtín podal
žádost o využití èásti auta (zadní skøíò) pøedevším pro kroužek mladých hasièù a umístit
ji vedle velkého høištì v Labìtínì.
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OZ schválilo zrušení vozidla Avia SPZ: 2E5 6830 a pøedání do výkupu bez zadní skøínì, která
bude k využití pro SDH Labìtín.
Peníze získané z odevzdání Avie do výkupu by byly poskynuty jako dar Sboru dobrovolných
hasièù Labìtín na poøízení nového vozidla do majetku SDH Labìtín pro potøeby spolku a
kroužku malých hasièù.
OZ schválilo poskytnutí daru ve výši výkupu vozidla AVIA pro Sbor dobrovolných hasièù
Labìtín na poøízení vozidla do majetku SDH Labìtín, sloužícího pro potøeby spolku a kroužku
malých hasièù.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 9/2016 ze dne 7.9. 2016
Prodej hasièského vozidla LIAZ CAS 25 - RTHP
Paní starostka informovala o prodeji pùvodního staršího hasièského vozidla LIAZ. Odkoupení
tohoto vozidla je pøedjednáno s obcí Køièeò (s panem starostou È.) za cenu 50 000 Kè vèetnì
DPH. Prodej bude možný po opravách a úpravách novìjšího zakoupeného vozidla Tatra.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje prodej hasièského vozidla LIAZ CAS 25 – RTHP
SPZ: PU 96-65 obci Køièeò za 50 000 Kè vè. DPH.
Oprava hasièského vozidla TATRA T 815
Pøedsedající pøednesla postupnì výèet menších oprav a úprav na již používaném zakoupeném hasièském vozidle Tatra T 815 – opravy shnilých èástí nerezem, polepení, dovybavení.
Finanènì náklady na tyto úpravy odpovídají v rozpoètu obce pøedpokládané èástce pro rok
2016 (po zapoètení pøíspìvkù okolních obcí na požární ochranu, èástce za prodej pùvodního
vozidla atd.).
Z dostupných nabídek na provedení oprav byly vybrány ty s nejnižší cenou za opravy a vybavení.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje opravu hasièského vozidla TATRA T 815 (oprava
zkorodovaných èástí a výroba úložných prostor, polep vozidla, osvìtlovací stožár, vybavení
vozidla dle vyhlášky) ve výši do 275 000 Kè.
Projednání Požárního øádu obce a povìøení osob zabezpeèujících PO
Pøedsedající informovala o nutnosti vydání nového Požárního øádu obce. Postupnì byly pøedstaveny zmìny oproti pùvodnímu dokumentu, zapracovány byly i pøipomínky velitele jednotky požární ochrany pana S.. Pan S. je zároveò i povìøenou osobou zabezpeèující a sledující
požární ochranu v obci.
Z vodních zdrojù vypadl rybník Houšovec. Informace o vodních zdrojích zanesených v novém
Požárním øádu budou pøedány MO ÈRS prostøednictvím místostarosty obce.
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Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje vydání Požárního øádu jako souèást dokumentace o požární ochranì obce a povìøení osob zabezpeèujících požární ochranu.
Schválení daru pro ZŠ a MŠ od Bovys s.r.o.
Pøedsedající informovala o výhøe ZŠ Øeèany nad Labem v soutìži s firmou Bovys dodávající
do škol ovoce a zeleninu. Výhra je ve výši 100 000 Kè a základní škola jí dostane jako dar na
nákup sportovního vybavení. Èást výhry bude použita na obnovu stávajícího sportovního vybavení v tìlocviènì a za zbylou èást výhry bude zakoupeno nové vybavení dle ankety žákù ZŠ.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pøijetí daru Základní škole a mateøské škole
Øeèany nad Labem od spoleènosti Bovys s.r.o. na nákup sportovního vybavení ve výši 100000 Kè.
Diskuze, rùzné
a) Starostka obce informovala o problému s vysazováním keøù a stromù na veøejná prostranství. Porosty vzrostlých stromù èi keøù pozdìji zpùsobují problémy s údržbou pozemkù èi
zasahují do vedení sítí, což je nepøípustné. Proto zastupitelstvo obce bere tuto informaci na
vìdomí a informuje, že se zakazuje vysazovat keøe èi stromy na veøejná prostranství bez
pøedchozího souhlasu obce.
b) Dále byla paní starostkou podána informace o projektu veøejného osvìtlení v ulici Lesnická.
Toto osvìtlení se bude realizovat v souladu s Regulaèním plánem Øeèany – Západ na protìjší
stranì stávajícího chodníku, vedle nové výstavby.
Zastupitelé vybrali k realizaci variantu projektu I. S realizací VO souvisí i souhlas s kácením
vzrostlých stromù, které byly vysázeny v minulosti na této stranì komunikace (bez pøedchozí
žádosti a odsouhlasení obce). Vedení veøejného osvìtlení a plynu pøímo zasahuje do vzrostlých stromù. Bohužel bez jejich pokácení není možné veøejné osvìtlení realizovat.
c) Paní T. se dotazovala na možnost øešení dopravní situace pøed prodejnou Alma. Starostka
informovala, že tento problém byl již øešen a posunutí pøechodu pro chodce není možné z
dùvodu nízké frekvence dopravy (viz norma). Došlo by k jeho zrušení èi nahrazení místem pro
pøecházení, kde již chodec nemá právo pøednosti chùze, ale musí dát pøednost projíždìjícím
autùm. Tento postup nedoporuèuje, neboť malé dìti, kterých se problém hlavnì týká, ještì
nejsou zdatné v dopravních pøedpisech a mohly by do vozovky vstoupit. Dopravní situace je
kontrolována ve zvýšené míøe Policií ÈR.

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zákaz vyvážení trávy na veøejná prostranství
Upozoròujeme obèany, že je zakázáno vyvážení trávy a další biomasy na veøejná prostranství. K tomuto úèelu slouží biopopelnice. Prosíme tedy obèany, aby nezneèišťovali veøejné
prostranství.
Parkování na travnatých plochách
Žádáme obèany, aby neparkovali na veøejných travnatých plochách. Vzhledem k nevhodnému stání aut není možné provádìt údržbu zelenì nehledì na to, že travní porosty nejsou
k parkování urèené.
Objemný odpad a stavební odpad
Prosíme obèany, aby v pøípadì vývozu objemného odpadu (napø. nábytku) tento rozložili
na menší kusy, aby zabíral ménì místa. Do sbìrného dvora se nevyváží stavební materiál.
Kontejner na stavební materiál mùže být po dohodì s obcí pøistaven, náklady si však dle
vyhlášky bude hradit každý individuálnì.
Na místo pro „èarodìjnice“ u rybníku Houšovec je zakázáno vyvážet jiný odpad, než døevní
hmotu. Již nìkolikrát se na tomto místì a dále pak na panelové cestì u ul. K.Èapka smìrem
k Èeským drahám, objevil odhozený nábytek.
STOÈNÉ
V termínu od 1.10. do 31.10.2016 se na podatelnì Obecního úøadu vybírá stoèné pro rok
2016. Stoèné je ve výši 920 Kè na osobu s DPH.
Platbu možno provést:
1.
V hotovosti na obecním úøadì v Øeèanech nad Labem pouze v úøední dny,
tj. pondìlí a støeda od 8 do 12 a od 13 – 17 hod.
2.

Bezhotovostnì na úèet èíslo: 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxxxx
Za „x“ ve variabilním symbolu doplòte:
1 = Øeèany nebo 2= Labìtín ,následující 3 x pro è.p. domu a zbylé 2 x pro èíslo bytu
bez lomítek.

Napø.: - v Øeèanech è.p. 333/15 bude tvar v.s. 2321133315,
pro è.p.: 92/1 bude tvar v.s. 2321109201,
- v Labìtínì è.p. 9 bude tvar v.s. 2321200900
3.
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Složenkou na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxxxx
(jako u zpùsobu platby è.2)
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VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA PARDUBIKÉHO KRAJE A SENÁTU
konané dne 7. a 8.øíjna 2016
Oznámení o dobì a místì konání voleb
Starostka obce Øeèany nad Labem oznamuje:
1.
Volby se uskuteèní ve dnech:
07.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
08.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V pøípadì konání II. kola senátních voleb ve dnech:
14.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
15.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro II. kolo senátních voleb obdrží volièi pøímo ve volební místnosti.
2.
Místem konání
ve volebním okrsku è. 1 Øeèany nad Labem
je volební místnost – zasedací místnost obecního úøadu v Øeèanech nad Labem
pro volièe pøihlášené k trvalému pobytu v Øeèanech nad Labem
ve volebním okrsku è. 2 Labìtín
je volební místnost v kulturní místnosti bývalé prodejny v Labìtínì, Obráncù míru è.p. 7
pro volièe pøihlášené k trvalému pobytu v Labìtínì
3.
Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské rep.).
Neprokáže-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožnìno.
Ing. Michaela Matoušková

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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JAK VOLIT
Pozor, vzhledem k soubìžnému konání voleb do zastupitelstva Pardubického kraje a do
Senátu je nutné dbát na výbìr správné barvy obálky!
Do ŠEDÉ obálky, kterou obdržíte u volební komise, vhodíte jeden hlasovací lístek, pro nìž
jste se rozhodli hlasovat ve volbách do Pardubického kraje.
Preferenèní hlasy mùžete na hlasovacím lístku zakroužkováním poøadového èísla nejvýše
u 4 kandidátù uvedených na témže hlasovacím lístku vyznaèit, kterému z kandidátù dáváte
pøednost.
Pokud byste zakroužkovali více kandidátù, nebude se k pøednostním hlasùm pøihlížet!
Do ŽLUTÉ obálky vložíte hlasovací lístek pro kandidáta do Senátu.
U volební komise každý voliè pøedloží platný obèanský prùkaz èi pas.
Neplatné hlasovací lístky: nejsou na pøedepsaném tiskopise, nejsou ve správné obálce
– viz barevné odlišení pro volby do kraje a do Senátu, jsou pøetržené, nebo vloženo více
hlasovacích lístkù.

POZVÁNKA
Vážení ètenáøi,
7. a 8. øíjna probìhnou volby do zastupitelstva Pardubického kraje. V krajské pùsobnosti
jsou oblasti, které zasahují do života každého z nás, jako je zdravotnictví, støední školství,
sociální péèe a životní prostøedí, ale také bezpeènost, doprava a silnice II. a III. tøídy. Proto by
volièi nemìli krajské volby podceòovat, voleb se zúèastnit a zodpovìdnì zvážit, komu v nich
dají svùj hlas.
O Vaši pøízeò se v krajských volbách budou ucházet strany a uskupení, které pùsobí na politické scénì již øadu let. My Vám nabízíme možnost další volby. Hnutí Starostové a nezávislí
(STAN) jde do krajských voleb v Pardubickém kraji samostatnì. Jako starostové, místostarostové, radní a zastupitelé máme dostatek zkušeností s veøejnou správou. Pøi své práci se v
první øadì zodpovídáme svým spoluobèanùm a svému svìdomí, nikoli stranickému aparátu,
a uvìdomujeme si potøebu spravovat veøejné záležitosti co nejblíže lidem. Kraj budeme øídit
stejnì zodpovìdnì, jako spravujeme své obce.
Kandidatura starostù neznamená, že by vámi zvolení starostové opouštìli svá místa v
obcích, naopak mohou lépe propojit obecní samosprávu se samosprávou krajskou a na svých
starostenských místech i po pøípadném zvolení do kraje zùstanou.
Vážení ètenáøi, neslibujeme Vám planì, že vše vyøešíme. Postaráme se ale o to, aby náš kraj
byl dobrým a bezpeèným domovem nás všech.
Váš hlas nám umožní plnit Vaše zájmy.
Na shledanou pøi volbách!
Michaela Matoušková
Kandidát è. 10 za hnutí Starostové a nezávislí
Pardubického kraje
10
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Seznámení fyzických a právnických osob s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými
opatřeními a se způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Řečany
nad Labem s charakterem možného ohrožení, připravenými
krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení
1. ÚVOD
Obecní úřad obce Řečany nad Labem zpracováním tohoto dokumentu plní svou povinnost
vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Použité zkratky
IZS
Integrovaný záchranný systém
HZS
Hasičský záchranný sbor
JPO
Jednotka požární ochrany
ZZS
Zdravotní záchranná služba
PČR
Policie ČR
ORP
Obec s rozšířenou působností
ČČK
Český červený kříž
ČČK
Český červený kříž
Nejdůležitější pojmy
Hrozba
Riziko
Mimořádná událost
Krizová situace
Integrovaný
záchranný systém
Krizové řízení
Ochrana obyvatelstva
Evakuace
Krizový štáb ORP
Bezpečnostní rada
ORP
Povodňová komise

Fenomén nebezpečí/škodlivý jev, který je schopen poškodit
chráněné zájmy a hodnoty.
Pravděpodobnost vzniku dané hrozby.
Škodlivé působení sil a jevů, které ohrožují životy, zdraví, majetek
nebo životní prostředí a vyžadující provedení záchranných a
likvidačních prací.
Rozsáhlá mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav (stav
nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav).
Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné
události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Souhrn řídících, plánovacích, organizačních a kontrolních činností
v souvislosti s řešením krizové situace.
Plnění úkolů k ochraně životů, zdraví a majetku osob zejména –
varování, informování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití a další
opatření.
Přemístění osob, hospodářského zvířectva a majetku z ohrožených
prostor.
Pracovní orgán starosty ORP k řešení krizové situace nebo ke
koordinaci činností při rozsáhlé mimořádné události.
Koordinační orgán starosty řešící připravenost správního obvodu
ORP na mimořádné události a krizové situace.
Povodňový orgán zabezpečující řízení ochrany před povodněmi.
V rámci ORP se jedná o povodňovou komisi obce a povodňovou
komisi ORP.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Charakteristika obce
Počet obyvatel
1359
Vodní toky
Labe, Spytovický (Krasnický) potok
Vodní nádrže
Rybníky: Houšovec, Pastouška, Tišina, Přehrada, Labecký, retenční
nádrž Bednářka
Silnice,
Silnice I. třídy č.: I/2
železnice
Silnice II. třídy č.: II/322
Silnice III. třídy č.: III/3227 a III/3228
Železniční trať č. 010 – Česká Třebová – Kolín - Praha
Další ohrožení
Sklad chemikálií společnosti Cerea (v blízkosti Českých drah)

2. OHROŽENÍ
Krizové situace, které podle analýzy rizik Krizového plánu Pardubického kraje hrozí na
území kraje a zasahují území obce Řečany nad Labem:
1. Povodně velkého rozsahu, vč. bleskových povodní – celé území kraje,
2. Jiné živelní pohromy (vichřice) – celé území kraje,
3. Epidemie – hromadné nákazy osob (pandemie chřipky, import nákazy) – celé území
kraje,
4. Epizootie – hromadné nákazy zvířat (slintavka a kulhavka) – celé území kraje
5. Radiační havárie (havárie jaderného zařízení v ČR nebo v zahraničí) – celé území
kraje,
6. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu – celé území
ČR,
7. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu – celé území ČR,
8. Narušení dodávek energií velkého rozsahu – elektrické energie, plynu, tepelné
energie – celé území ČR,
9. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu – celé území ČR,
10. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu – celé území kraje,
11. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu – celé území ČR,
12. Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu – celé území ČR,
13. Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu – celé
území ČR,
14. Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu – celé území ČR,
15. Migrační vlny velkého rozsahu – celé území ČR,
16. Hromadné postižení osob mimo epidemií – řešení následků včetně hygienických
a dalších režimů a hromadná úmrtí – celé území kraje,
17. Narušení zákonnosti velkého rozsahu – celé území ČR,
18. Hrozba teroristického útoku – celé území ČR.
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Krizové stavy v ČR
Vyhlašování krizových stavů podle zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ústavního zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky a ústavního zákona 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Druh

Vyhlašující orgán

Důvod

Územní
rozsah

Časová
účinnost

Stav nebezpečí

Hejtman

Ohrožení života, zdraví,
majetku, životního
prostředí, pokud
nedosahuje intenzita
ohrožení značného rozsahu
a není možné odvrátit
ohrožení běžnou činnosti
správních úřadů, orgánů
krajů a obcí, IZS nebo
subjektu kritické
infrastruktury

Celý kraj nebo
jeho část

Nejdéle 30 dnů;
prodloužení je
přípustné jen se
souhlasem vlády

Nouzový stav

Vláda (při nebezpečí z
prodlení předseda vlády)

V případě živelních
pohrom, ekologických nebo
průmyslových havárií,
nehod nebo jiného
nebezpečí, které ve
značném rozsahu ohrožují
životy, zdraví nebo
majetkové hodnoty anebo
vnitřní pořádek a
bezpečnost

Celý stát nebo
jeho část

Nejdéle 30 dnů;
prodloužení je
přípustné po
předchozím
souhlasu
Poslanecké
sněmovny

Celý stát nebo
jeho část

Bez omezení

Celý stát

Bez omezení

Stav
státu

ohrožení Parlament
vlády

Válečný stav

Parlament

na

návrh Je-li bezprostředně
ohrožena svrchovanost
státu nebo územní
celistvost státu anebo jeho
demokratické základy
Je-li ČR napadena nebo jeli třeba plnit mezinárodní
smluvní závazky o
společné obraně proti
napadení

Krizové situace, zasahující území kraje nebo jeho části mohou být řešeny vyhlášením stavu
nebezpečí. Krizové situace zasahující celou ČR mohou být vyřešeny vyhlášením stavu
nebezpečí, popř. stavu ohrožení státu.

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Složky IZS, orgány krizového řízení, orgány obcí a dotčené organizace
Složky IZS:
- základní – HZS, PČR, ZZS, JPO obcí
- ostatní – městské policie, ČČK, AČR, Vodní záchranná služba, Horská služba,
bezpečnostní sbory,…
Orgány krizového řízení na území kraje s krajskou působností:
- hejtman kraje,
- krajský úřad,
- Bezpečnostní rada kraje (poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace)
- Krizový štáb kraje (pracovní orgán hejtmana pro řešení krizových situací)
Další subjekty, které se podílejí na krizovém řízení a mají krajskou působnost:
- HZS Pardubického kraje,
- Policie ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,
- ZZS Pardubického kraje,
- Krajské vojenské velitelství,
- ostatní orgány (Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
včetně
podřízených územních pracovišť, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Pardubický kraj včetně podřízených inspektorátů, atd.)
Orgány krizového řízení s působností na území ORP:
- starosta ORP,
- obecní úřad ORP
- Bezpečnostní rada ORP (poradní orgán starosty pro přípravu na krizové situace)
- Krizový štáb ORP (pracovní orgán starosty pro řešení krizových situací)
Krizové orgány obcí:
- starosta,
- obecní úřad,
- krizový štáb obce, je-li zřízen.
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Systém krizového řízení v ČR
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3.KRIZOVÁ OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ OBCE Řečany nad Labem A ZPŮSOB JEJICH
PROVEDENÍ
Varování obyvatelstva:
Varování je upozornění na vzniklou (hrozící) mimořádnou události všemi dostupnými
prostředky. V obci Řečany nad Labem se varování provádí jednotným varovným signálem
„Všeobecná výstraha“ – kolísavý tón sirén po dobu 140 vteřin, který může zaznít 3 x po
sobě. Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.

Umístění a ovládání sirén v obci:
Poř.
1
2
3
4

Místo
Na sloupu u Obecního úřadu
Na sloupech VO bezdrátovým rozhlasem

Ovládání
Dálkové z KOPIS
Lokální z mobilního telefonu

Varování je následně doplněno předáním tísňové informace:
1) Obecním rozhlasem – ovládání je v kanceláři úřadu a mobilním telefonem
2) Rozhlasovým zařízením na vozidle jednotky sboru dobrovolných hasičů
Jak se chovat když zazní siréna
Kolísavý tón sirény znamená vždy určité nebezpečí, které může ohrozit životy a zdraví
osob, majetek a ŽP. Podle druhu události je nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a
dodržovat opatření stanovená orgány obcí a složkami IZS. Předejte varovný signál
sousedům. Nepodceňujte vzniklou situaci!
Pokyny k chování osob
a) při povodni:
Podle pokynů orgánů obce nebo složek IZS opusťte ohrožený prostor (záplavové území).
Při evakuaci dodržujte zásady opuštění domu
b) při události mimo povodeň:
- okamžitě se ukryjte v nejbližší budově,
- zavřete okna, dveře a příp. další otvory – může se jednat o únik nebezpečných látek do
ovzduší.
- zapněte rádio a televizi, poslouchejte obecní rozhlas, příp. elektronickou sirénu, příp.
žádejte informaci od obecního úřadu.
- připravte si evak. zavazadlo a prostředky improvizované ochrany. Vyčkejte dalších
pokynů.
Zkoušky sirén
K prověření funkčnosti sirén jsou prováděny zkoušky sirén a to zpravidla 1. středu v měsíci
v 12.00 hod. signálem „Zkouška sirén“ - nepřerušovaný tón v trvání 140 vteřin. Zkoušku
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provádí HZS.
Obcím a právnickým osobám vlastnícím sirénu s lokálním spouštěním je doporučeno
provést v tomto čase zkoušky sirén v jejich majetku.

Evakuace
Jedná se o souhrn opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a
majetku z ohroženého prostoru do jiného prostoru a vztahuje se na všechny ohrožené
osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích a řízení evakuace.
Jako místo shromáždění je určeno hřiště u základní školy.
Jako přijímací a evakuační středisko je určena základní škola a tělocvična při ZŠ.
Co dělat, když je nařízena evakuace
- připravit si evakuační zavazadlo – seznam viz níže a označte jej jménem a adresou,
- vypnout hlavní uzávěry plynu, vody a elektřiny (mimo přívodu k lednici / mrazáku),
zabezpečit majetek a obydlí,
- uzamknout vchodové dveře a označit cedulkou s místem, na které se evakuujete a
kontakt,
- ověřit, zdali sousedé vědí o dané situaci a o nařízené evakuaci,
- přemístit se na místo shromáždění nebo přímo do evakuačního střediska
- vzít sebou drobná domácí zvířata krmivo pro ně, hospodářská zvířata odvézt nebo umístit
na bezpečném místě se zásobou krmiva a vody,
- v případě naléhavé potřeby vyžádat pomoc od obecního úřadu,
Evakuační zavazadlo - obsah
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, důležité dokumenty, platební karty a cennosti
- základní trvanlivé potraviny (hl. konzervy), zabalený chléb, pitná voda (cca na 1 – 2 dny)
- předměty denní potřeby, jídelní miska, lžíce
- přenosné rádio s náhradními bateriemi, mobilní telefon + nabíječka
- toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu,
- náhradní prádlo, oděv, obuv, přezůvky
- spací pytel, karimatku
- kapesní nůž, šití a další nutné potřeby
Ukrytí
Provádí se při úniku chemických, otravných a radioaktivních látek v improvizovaných
úkrytech - budovách.
Jak provést ukrytí
- zavřít a utěsnit dveře, okna a další otvory do domu (lepící páskou, vlhkou látkou),
- vypnout klimatizaci,
- neschovávat se ve sklepích a snížených podlažích – mohou se zde držet těžší plyny,
- dle možností se přemístit na stranu odvrácenou od místa vzniklé nehody a do patra,
- informovat se o vzniklé události (pustit rádio, televizi) a vyčkat pokynů IZS a obce,
- připravit si improvizované prostředky individuální ochrany

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Nouzové přežití
Je souhrn opatření po provedené evakuaci ve prospěch postiženého obyvatelstva
k překonání následků vzniklé situace bez vážného ohrožení na zdraví. Tato opatření
zabezpečují příslušné orgány obce, krizové orgány ORP a složky IZS.
Základní opatření nouzového přežití
Nouzové ubytování
Nouzové stravování
(zásobování základními
potravinami)
Nouzové zásobování
pitnou vodou
Základní nouzové služby
obyvatelstvu
Nouzové dodávky energií
Organizování humanitární
pomoci

Organizace a poskytnutí ubytování v předem vytipovaných
prostorách – základní škola, tělocvična.
Organizace a poskytnutí stravování ve veřejných
stravovacích zařízeních – školní jídelna. Zabezpečení
zásobování základními potravinami v případě rozsáhlé
události.
V případě nedostupnosti nebo kontaminace obvyklého
zásobování pitnou vodou zabezpečuje nouzové zásobování
VAK Pardubice dodáním vody v cisterně, popř. obecní
úřad zajištěním balené vody z obchodní sítě
Uspokojení základních denních potřeb zejména pak:
informování osob, zásobování nezbytnými prostředky denní
potřeby, zdravotnické služby, sociální služby, psychologické
služby, …
V případě výpadku dodávek elektrické energie je možné
využít elektrocentrálu z vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce
Možné zdroje: obecní úřad, Správa státních hmotných
rezerv, HZS kraje, státní i nestátní humanitární organizace
a sdružení. Pomoc je zpravidla vydávána cestou obce.
Shromaždiště materiálu je v zasedací místnosti obecního
úřadu a v požární zbrojnici.

Improvizovaná ochrana obyvatelstva
Při vynuceném pohybu v prostoru kontaminovaném nebezpečnou látkou uniklou do
ovzduší je nutné si chránit dýchací cesty a povrch těla dostupnými prostředky.
Jak se chránit – použité prostředky
K ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku (ručník, šála) a chraňte jí nos a ústa.
Roušku upevněte v zátylku šátkem (šálou). Oči chraňte uzavřenými brýlemi (lyžařské,
motoristické) nebo průhledným igelitovým sáčkem. Ostatní povrch těla chraňte méně
prodyšnými materiály (pláštěnka, šusťáková souprava, kombinéza, vysoké boty, pryžové
rukavice, kukla, …). Všechny svrchní prostředky je nutné utěsnit. Vhodná je kombinace více
vrstev.
Po návratu nebo po překonání zamořeného prostoru se v předsíni (chodbě) odstrojte,
osprchujte a vezměte čistý oděv. Použitý kontaminovaný svrchní oděv uzavřete
do igelitového pytle.
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TAKTICKÉ POŽÁRNÍ CVIČENÍ - HOŘÍ NÁM ŠKOLA
Hoøí nám škola - myslely si dìti v naší
základní škole, kde dnes probìhlo v dopoledních hodinách taktické cvièení. Zaèalo
nám hoøet v chemicko-fyzikální uèebnì
a tak se musela evakuovat celá škola. Po
evakuaci se zjišťovalo, zda jsou bezpeènì
všechny osoby ze školy venku a bylo zjištìno, že jedna osoba ve škole zùstala. Hasièi
si proto museli navléknout dýchací pøístroje a osobu jít hledat, což se jim za chvíli
podaøilo.
Dìtem pak byla pøedvedena hasící technika, zpùsob znehybnìní a naložení zranìné osoby, vybavení záchranné služby a dìti
si také mohly s našimi hasièi zkusit jaké to
je držet tìžkou hadici pøi zásahu, kde velký
proud vody pùsobí znaèný odpor.
Pøi taktickém cvièení naší jednotce
pomáhaly i sousední sbory dobrovolných
hasièù: Kladruby nad Labem, Zdechovice a
Pøelouè.

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

19

Náves, park a okolní parter
V srpnu byla odevzdána po nìkolika projednáních architektonická studie návsi,
parku a okolního parteru. Jejím cílem bylo vytvoøit návrh na reorganizaci nejstarší èásti
obce, která si zaslouží vìtší pozornosti. Úkolem bylo zajistit více míst pro posezení, myslet na
bezpeènost veøejných prostranství, propojit náves se sportovním areálem, revitalizovat zeleò,
umístit vhodný mobiliáø, propojit park s okolními prostory, vytvoøit nauènou stezku v parku a
okolí, vytvoøit chodník pøi západní stranì komunikace atd.
K architektonické studii se konalo nìkolik veøejných projednání a díky nim a výsledkùm dotazníkového šetøení, byl nalezen vhodný model na budoucí pøestavbu parku, návsi a
okolního parteru. Protože je studie velmi obsáhlá a nelze ji celou umístit do zpravodaje, je
k nahlédnutí na Obecním úøadu. Pro pøedstavu jsme do tohoto zpravodaje pøidali alespoò
základní informace a pár obrázkù øešeného území.
Výstavba bude s nejvìtší pravdìpodobností rozdìlena do nìkolika etap. Nìkteré
úpravy si bude obec zajišťovat vlastními silami, ale vìtšina prostoru bude øešena na zakázku.
V souèasné dobì získáváme informace o dotaèních možnostech a následnì bude dle etap øešen projekt tak, aby vyhovoval dotaèním možnostem. Celá pøestavba bude tvoøena postupnì
po nìkolik let, vzhledem k finanèním možnostem obce. Primárnì je naším cílem získat co
nejvíce prostøedkù z dotaèních titulù aby byl rozpoèet obce co nejménì zatížen.
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Lesík u høištì
V souèasnosti lesíkem prochází pìšina, propojující ulici 1.máje a sportovní areál.
Pìšina bude kultivována, na severní stranu do svahu s výhledem na fotbalové høištì budou
doplnìny prvky k sezení, které budou zároveò tvoøit pøírodní schodištì a opìrné prvky svahu.
Lesík bude vyèištìn od nežádoucího porostu a v budoucnu v nìm vznikne jedno ze zastavení
nauèné stezky.
Molo u rybníka
Stávající sbìrný dvùr je nevhodnì umístìn mezi ulicí Do Kouta a rybníkem Pastouška. Dle nového územního plánu ho pøesouváme k èistièce odpadních vod. Po pøesunutí bude
tento prostor kultivován a umožní tak chybìjící propojení mezi návsí a rybníkem. Plocha bude
ponechána v pøirozené zatravnìné podobì, cesty budou øešeny jako mlatové. Do budoucna
mùže být tato plocha vybavena venkovními cvièebními nástroji pro obèany všeho vìku.

Zeleò na bøehu rybníka bude lokálnì vykácena v šíøi cca 10 m, vznikne tak optické propojení pøes hladinu se sportovním areálem. Zeleò bude nahrazena novou výsadbou vedle možného pøístøešku. V místì prùseku bude pøecházet travnatý prostor v molo a schodištì sloužící
i k posezení u vody. Molo umožní bližší kontakt s rybníkem a bude tvoøit novou vycházkovou
trasu a bezpeènou cestu ke sportovnímu areálu mimo hlavní komunikaci. Molo by bylo øešeno
jako lehká døevìná konstrukce se subtilním zábradlím a lavièkami.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

21

Ulice Do Kouta
Stávající komunikace bude provedena v dlažbì z pøírodního materiálu. Lipová alej
bude doplnìna výsadbou nových lip. Bude zde doplnìn mobiliáø ve formì lavièek a osvìtlení.
Podél pojízdné komunikace budou vymezena místa pro regulované parkování ve formì zatravnìných zpevnìných povrchù. Pøirozené tìžištì bývalé návsi na východní stranì ulice Do
Kouta mùže být podpoøeno výsadbou soliterní lípy uprostøed nového kruhového zakonèení
komunikace. Kolem lípy mùže být umístìna kruhová lavièka s integrovaným nepøímým osvìtlením. Pøi øešení této èásti obce bude zapoèato jednání o pøístupu aut nad 3,5 t k souèasným
sídlùm firem ze zadní strany (ze strany od komunikace k èistièce odpadních vod), aby nebyl
tento prostor narušen pøílišným provozem automobilù.
Náves
Náves je øešena pøimìøenì k jejímu významu hlavního reprezentaèního prostoru
obce. Úpravy se budou týkat pøevážnì usmìrnìní dopravní situace, materiálového sjednocení
ploch, doplnìní mobiliáøe vèetnì vodního prvku a práce se stávající i novou zelení, jak je
patrno z obrázku.
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U kostela
Ulice U Kostela bude øešena v podobném duchu jako ul. Do Kouta. Vzhledem k historické zátìži území je pojízdná èást alternativnì navržena v mlatu èi dlažbì, finální skladba
bude upøesnìna dle možnosti zasahovat do povrchového souvrství na základì povinnosti
archeologického prùzkumu.
Charakter parkové úpravy okolí kostela Máøí Magdalény je zachován. Zeleò bude
kultivována, budou doplnìny nové parkové cesty, mobiliáø a osvìtlení. Pøed kostelem vznikne
reprezentativní pøedpolí kruhového tvaru, provedené v kamenné mozaice charakterem odpovídající nové dlažbì návsi. Nové cesty v parku budou øešeny jako mlatové. Doplnìním cest
vzniknou dva okruhy parkem – menší procházkový okruh kolem kostela, vìtší okruh pojímající celé území parku. Živý plot na hranì parku a komunikace bude ponechán jako pøirozená
bariéra. V parku bude umístìno nìkolik zastavení nauèné stezky Øeèan nad Labem.
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Zlatá paní uèitelka.
My, døíve narození, jsme ukonèili osmiletou støední školu v Øeèanech n.L. v roce 1959.
Tak znìl oficielní název školy. Poøádáme pravidelné školní srazy. Po 30ti a 35ti letech,potom
jako padesátníci a šedesátníci v roce 2005. Od této doby se scházíme pravidelnì každý rok
vždy druhou sobotu v èervnu od 14 h. v hostinci v Øeèanech. Každého srazu se pravidelnì
zùèastòuje naše tøídní paní uèitelka Hana Skutilová z Pardubic. Zde máme urèitì mezi ostatními absolventy rùzných školních srazù jednu prioritu. Paní uèitelka na každý sraz pøiveze pro
každého žáka nìjakou pozornost. Napø. pernikové medaile s vyznaèením jubilea, perníková
srdíèka s datem srazu, kamínky patøící k horoskopùm, kapesníèky a rùzné pamlsky. Pøed
rokem paní uè. musela být ze zdravotních dùvodù amputována pravá noha. S touto situací
se stateènì vyrovnává. Letošního srazu, který se konal 11.èervna se pøesto paní uè.zùèastnila,
kam ji pøivezl manžel Ruda Skutil /døívìjší pøedstavitel tìlovýchovy okresu Pardubice/, který
se o svoji ženu a naší paní uè. pøíkladnì stará. Za což mu patøí naše podìkování. Naše paní
uèitelka Hana Skutilová slaví 24. záøí významné životní jubileum. Všichni její spolužáci ji pøejeme zdraví, štìstí a hodnì síly k pøekonávání životních problémù a v roce 2017 se 10.èervna
tìšíme opìt na vidìnou.
Za tøídu MS a JL

Novinky z letní obecní knihovny
Pøed prázdninami a pøedáváním vysvìdèení èekal na prvòáèky
ještì jedna dùležitá chvíle, a tou
bylo Pasování na ètenáøe od Rytíøe všech písmenek a Královny
knížek. Dìti v prùbìhu roku plnily
rùzné obtížné úkoly zadané právì
Rytíøem všech písmenek a týkaly
se kreslení, psaní a nakonec ètení.
Všechny úkoly se povedly a tak pro
nejmladší žáky zdejší školy bylo
uspoøádáno slavnostní pasování
na Rytíøe a Rytíøky Øádu ètenáøského. Všichni pasovaní dostali od Královny knížek svou vlastní Knížku pro prvòáèka, která je
urèená speciálnì pro zaèínající ètenáøe, dále pexeso a diplom od Rytíøe všech písmenek.
Upozoròujeme všechny úèastníky knihovnické soutìže Lovci perel, že pro nì i pro ty, kteøí
dosud s pøihlášením váhali, knihovna zajistila nové, krásné, barevné perly. Ty èekají na ulovení
buï prostøednictvím knížky oznaèené jako perlorodka nebo tím, že k vybrané knížce lovec
perel vytvoøí otázky, tzn., že se knížka stane novou perlorodkou. Podrobná pravidla soutìže
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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zájemci najdou v pøedešlých èíslech Øeèanského zpravodaje a rovnìž jsou vložené v
každé knížce - perlorodce. Všem úèastníkùm
pøeje obecní knihovna Lovu zdar!
Obecní knihovna bude poøádat již tradièní
akce k Týdnu knihoven, který letos probìhne
3. – 9. øíjna. Na úterý 4. øíjna odpoledne bude
pro dìti pøipravena v knihovnì tvùrèí dílna a
hry známé i ty, kterými se bavily naši dìdeèkové a babièky.
Z pøipravovaných akcí krátce zmíníme Strašidelný veèírek, který se chystá na konec øíjna.
Zájemci se mùžou hlásit v obecní knihovnì. Poèet míst je bohužel omezen, tzn. rychlejší
vyhrává.

Knihovna zve nové i stálé ètenáøe k návštìvì
Na podzim letošního roku jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
beletrie pro dospìlé:
BACH, R. Most pøes navždycky. – román pro ženy
BACH, R. Jediný. – román pro ženy
BAÒKOVÁ, M. Malièkost. – román ze studentského prostøedí
COLLINS, W. Mìsíèní kámen. – klasická detektivka
26 Dvacet šest východoèeských autorù o ženách a pro ženy. – povídky
FUÈÍK, J. Reportáž psaná na oprátce. – autobiografická reportáž z nacistického zajetí
CHRISTIEOVÁ, A. Deset malých èernouškù. – klasická detektivka
CHRISTIEOVÁ, A. Smrt na Nilu. – klasická detektivka
McCLURE, K. Prokletí Skelmoru. – detektivní román z lékaøského prostøedí
MORNŠTAJNOVÁ, A. Hotýlek. – román od autorky knihy Slepá mapa
PALÁN, A. Ratajský les. – detektivka podle skuteèné události v 50. letech
PFEIFER, H. I mrtví mohou promluvit: skuteèné kriminální pøípady z pohledu soudní
medicíny.
PRESTON, R. Zákeøná Ebola. – napínavý román o propuknutí smrtelnì nebezpeèné nemoci
RENAULT, M. Do poslední kapky. – román z antického Øecka
ŠABACH, P. Rotschildova flaška. – humoristický román
THEISEN, M. Setkání v Jeruzalémì: láska v dobì terorismu. – román pro ženy
13 Tøináct východoèeských autorù povídek s tajemstvím. – povídky
13 Tøináct východoèeských zaèínajících autorù. – sborník povídek od regionálních
spisovatelù
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nauèná literatura pro dospìlé:
BOTT, E. – SIECHERT, C. – STINSON, C. Mistrovství v Microsoft Windows 7.
PÍRKOVÁ, K. Microsoft Office Word 2007: podrobná uživatelská pøíruèka.
POLC, V. Jan Hus v pøedstavách šesti staletí a ve skuteènosti. – publikace k nedávnému
výroèí upálení Mistra Jana Husa
PRAVDA, M. – PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky. – uèebnice se slovníkem
a klíèem ke cvièením
RYANTOVÁ, M. Polyxena z Lobkovic: obdivovaná i nenávidìná první dáma království.
o životì a dobì jedné z nejdùležitìjších pøedstavitelek èeské katolické šlechty
VEÈERKOVÁ, E. Obyèeje a slavnosti v èeské lidové kultuøe. – o lidových tradicích a svátcích
nauèná literatura pro dìti:
DÌDEÈEK, J. – PECHÁÈKOVÁ, E. Hvìzdy pražské zoo. – populárnì nauèná knížka
o zvíøatech chovaných v zoologické zahradì v Praze
FUÈÍKOVÁ, R. Karel IV.: ilustrovaný život a doba. – populárnì nauèný životopis èeského
krále a øímského císaøe
beletrie pro dìti od 3 let:
DVOØÁKOVÁ, P. Flouk a Líla. – dobrodružný pøíbìh o kocourovi a poèítaèové myši
HEJNÁ, O. Jeï, modrý koníèku. – pohádky a øíkanky
KAFTANOVÁ, I. Skøítkové z Kamenné hùrky. – pohádkové pøíbìhy
KAHOUN, J. Pidibabka z Brd. – pohádkový pøíbìh
TETOUROVÁ, M. Øíkám, øíkám pohádku. – klasické pohádky ve veršované podobì
doplnìné krásnými ilustracemi
VALEŠ, R. – MÍKOVÁ, M. Jonáš spìchá domù. – pohádka o medvídkovi, který putuje pøes
pùl svìta ke své malé majitelce
beletrie pro dìti od 6 let:
BØEZINOVÁ, I. Chobotem sem, chobotem tam. – pro zaèínající ètenáøe, pøílohou je pracovní
sešit
DVOØÁKOVÁ, A. Herkules a strašidla. – pøíbìh s koèièími hrdiny
JURÁÈKOVÁ, L. Kam zmizela Anna? – tajuplný dobrodružný pøíbìh
POSPÍŠILOVÁ, Z. Baobaba a jiné pøíbìhy. – humorné bajky a pohádky
SLABÝ, Z. K. Papírový drak. – pøíbìh s realistickými prvky
beletrie pro dìti od 10 let:
DOYLE, A. C. Ztracený svìt: podivuhodná výprava profesora Challengera do pravìku.
DOYLE, A. C. Muž s dýmkou a houslemi. – nejznámìjší pøípady Sherlocka Holmese
FOGLAR, J. Dobrodružství v Zemi nikoho. – dobrodružný pøíbìh
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Nìkteré z uvedených knih byly do knihovny darovány jejími ètenáøi a pøíznivci.
Za všechny darované knihy dìkujeme.
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, zahrad, Home – o bydlení v bytì, domì, vybavení zahrad, 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 z èeského prostøedí, Veèery pod lampou, Zlatá rùže, Zámecké
lásky – sešitové romány, Historická èervená knihovna – pøíbìhy lásky známých osobností,
Rodièe – pro rodièe o dìtech, Moje psychologie – lifestylový èasopis o pocitech vašich i ostatních lidí, Živá historie – populárnì nauèný èasopis o èeských i svìtových dìjinách
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 – pøíbìhy 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
-------------------------------------------------Knihovna je pro vás otevøena:
Po: 15:00 – 19:00
St: 15:00 – 19:00
Èt: 7:00 – 12:00
Pá: 7:00 – 12:00
-------------------------------------------------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.
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DUŠIČKY
Vzpomínka na všechny vìrné zesnulé, Památka všech vìrných zemøelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých neboli lidovì Dušièky (lat. In commemoratione omnium fidelium
defunctorum), která pøipadá na 2. listopadu, je dnem v roku, kdy se køesťané modlí za zemøelé. Podle keltské víry byl tuto noc pøedìl mezi svìtem živých a mrtvých nejmenší ze všech dní
v roce. Pojïme tedy spoleènì nahlédnout do nejmagiètìjší noci v roce…
Nìco málo z historie
Oslava Dušièek se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v dnech,
kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek Samhain, v noci z 31. øíjna na 1. listopadu. Hodnì
se také hovoøí o keltských základech køesťanských svátkù u nás. Podle nìkterých zpráv Keltové (nebo jejich pøedkové) opravdu již pøed tøemi tisíci lety uctívali poslední øíjnovou noc
a v první listopadový den boha mrtvých Anwinna. Vìøili, že se mrtví na poèátku listopadu
nakrátko vracejí mezi živé. Aby duchové nebloudili na cestì zpìt do øíše mrtvých, svítili jim na
cestu lampièkami vydlabanými z koøenové zeleniny. Sami se pøed záhrobními silami chránili
pøevleky a pomalovanými tváøemi. Svátek Samhain byl Kelty vnímán jako doba, kdy se ztrácí
hranice mezi svìtem živých a mrtvých. Vìøilo se, že se duše zesnulých v tento èas vracejí na
zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvìtí, že mùže dojít k setkávání živých a mrtvých,
svìtlem živí ukazují cestu mrtvým. Vìøili, že oheò oèišťuje a svìtlo svíèky pomáhá chránit
pøed zlými a potmìšilými duchy. Svátku Samhaim je svou podstatou a znaky nejvíce podobná
oslava Halloweenu.
Svátek Samhaim byl s nástupem køesťanství nahrazen svátkem Všech svatých a Dušièkami
ve smyslu, kdy se vzpomíná na zesnulé. Svátek Všech svatých je nìkdy považován za oslavu,
která poèíná vysvìcením pùvodnì antického chrámu Pantheonu v Øímì v roce 609 jako vzpomínka na zemøelé, kteøí dosáhli vìèné blaženosti.
Dušièky se slaví od 10. století. Památka zemøelých poprvé zavedl roku 998 clunyjský opat
Odilo, který se snažil èelit pøetrvávajícím pohanským obøadùm. Podle dostupných zdrojù je
katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé, svátek Dušièky (které zatím poletují v oèistci a ještì nejsou pøipravené dostat se do nebe), Vzpomínka
na všechny vìrné zesnulé. Ve 13. století se tento zvyk rozšíøil po celé západní církvi. V Aragonii
(oblast ve Španìlsku) zaèali knìží slavit v ten den tøi mše za zemøelé; tento zvyk potvrdil
papež Benedikt XIV. (1748) a rozšíøil pro všechny knìze ve Španìlsku, Portugalsku a Latinské
Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšíøil pro celou církev od první svìtové
války, kdy zahynulo velké množství lidí. V této dobì se na svátek Dušièek byly uspoøádávány
prùvody na høbitovy, zdobily se hroby a konaly podobné zvyky.
Zvyky a povìry spojené s oslavou svátku.
V zemích s køesťanskou tradicí bývá zvykem navštívit høbitov a rozsvítit na nìm svíèku èi
položit živé kvìtiny, což má symbolizovat víru ve vìèný život a demonstrovat pøesvìdèení, že
život hrobem nekonèí.
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Mezi øadu lidových povìr a zvykù rozšíøených v Èesku patøila víra, že prý duše jednou
za rok, v pøedveèer Dušièek vystupují z Oèistce, aby si odpoèinuly od útrap. Blízcí høíšníkù
proto podle dostupných informací naplnili lampu na olej máslem, aby si duše mohly potøít
spáleniny. Veèer se pøíbuzní nebo pøátelé napili studeného mléka (nebo se jím postøíkali), aby
se duše tak ochladily.
Také se pekly takzvané „dušièky“ nebo „kosti svatých“, peèivo (bochánky, rohlíky) ve tvaru
kostí. Tìmi se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela, chudí lidé v obci a zamìstnanci. Bylo
to ètyøhranné peèivo, zadìlávané mlékem a plnìné povidly nebo mákem.
Povìra o dušièkové pùlnoci øíká, že prý mají duchové bohoslužbu, proto se mše pro „smrtelníky“ konají v tento den za svìtla. Traduje se, že jistá kmotra se o dušièkové noci probudila
a protože mìsíc svítil velmi jasnì a kmotra si myslela, že je ráno, oblékla se a spìchala na mši.
Kostelíèek byl plný a u oltáøe stál knìz. Kmotra se velmi stydìla, že pøichází na bohoslužbu
pozdì, a tak se rychle posadila na lavici a sklopila oèi. Po chvilce je zdvihla a rozhlédla se
kolem sebe. Vidìla mnoho lidí, které sice znala, ale byli již po smrti. V tom do ní šťouchla
její nedávno zemøelá sousedka a øekla jí, že je na mši duchù a že duchové živého èlovìka po
skonèení mše roztrhají na kousky. Poradila jí, aby si svlékla kožíšek a rychle z kaplièky odešla.
Kmotra poslechla a ráno spolu se sousedy, kterým o svém zážitku øekla, nalezla kožíšek roztrhaný na malé kousíèky.
Jak souvisí svátek Všech svatých s „americkým“ Hallowenem?
Jelikož Kelti pùvodnì osídlovali dnešní území Anglie, tak svátek Samhaim slavili i Anglosasové. S následným osídlením Ameriky se rozšíøil i do Spojených státù a svátek All Hallow´s Eve
(Hallowen) tedy „Pøedveèer Všech svatých“ dostal nový obsah. Spojily se tu tradice pohanské i
køesťanské, spojily se obyèeje svátku Všech svatých se zvyky, zachovávanými k uctìní památky
zemøelých v den následující.
Tradièními znaky Halloweenu jsou vyøezané dýnì se svíèkou uvnitø, zvané jack-o‘-lantern, dále èarodìjky, duchové, èerné koèky,
košťata, oheò, pøíšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou èerná a oranžová.
Halloween bez vydlabané tykve by nebyl
Halloween! Vydlabaná dýnì, která je s tímto
svátkem neodluènì spojovaná, má také svùj
vlastní pøíbìh. Podle staré legendy žil Hrozný
Jack, který se vyznaèoval takovou krutostí a
zlou povahou, že ho nechtìli vzít ani v pekle.
Proto od tìch dob musí Hrozný Jack chodit s vydlabanou tykví a hledat spoleèníka. Svítícím
vydlabaným dýním se také øíkalo Jackovy lucerny. Svátek si podmanily hlavnì dìti, které se v
tento veèer vydávaly v maskách a pøevlecích strašidel a duchù (pomyslná snaha se duchùm
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zemøelých pøiblížit) po domech pøíbuzných a známých, které strašily, a za to od nich získávaly
sladkosti a ovoce. Tato podoba Halloweenu se udržela v tìchto zemích dodnes a od konce
20. století pomalu proniká i k nám.
V Èeské republice nejde o tradièní svátek. Èeské Dušièky jsou komornìjší a intimnìjší než
tradice halasného Hallowenu, který u nás koøeny nemá. Nìkteré domácnosti si pøed dùm
symbolicky dávají jack-o‘-lantern, ale ani tyto domácnosti nejsou obvykle pøipravené na trick-or-treating (Koledu, nebo vám nìco provedu), a do Halloweenu se tím pádem nezapojují.
Mezi dìtmi sice získává stále vìtší oblibu, ale u vìtšiny z nás má daleko hlubší význam
svátek Všech svatých nebo „Dušièky“ – památka zesnulých. Dušièky, jak se Památce zesnulých
lidovì øíká, jsou svátkem poklidným, kdy vzpomínáme na ty, kteøí už s námi nejsou a se
kterými jsme prožili èást života. Dušièky oslavují pokoru, skromnost, upomínku na smrt jako
životní zkušenost, a vracejí se k tìm, které
jsme mìli rádi a kteøí odešli z tohoto svìta. „Dušièková“ cesta na høbitov, zdobení
hrobù svíèkami, vìnci a kvìtinami, je nejen tichou vzpomínkou, ale i spoleèenskou
událostí, kdy se spolu scházejí pøíbuzní,
sousedé i známí.
Ať už slavíte Dušièky, Halloween nebo
svátek Všech svatých, symbol zapálené
svíèky, který všechny tyto svátky spojuje,
bude alespoò na chvíli pomyslným svìtlem, které rozzáøí pošmourné podzimní dny a vnese
do nich slavnostní nádech. Nejsou tyto svátky nejmagiètìjšími dny v roce?

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Ve ètvrtek 1. záøí pøijelo koèárem k naší základní škole 28 nových prvòáèkù. Všichni
žáci se ráno sešli v pøízemní hale, aby mezi sebou pøivítali nové kamarády. Zazpíval pìvecký
sbor Myšáci, slavnostní projevy pøednesl pan øeditel, paní starostka Matoušková z Øeèan nad
Labem, pan starosta Chutic ze Zdechovic a zastupitelka z Kladrub paní Ženatá. Všichni dìtem
pøáli, aby se jim ve škole líbilo a daøilo. Potom poprvé zaznìl školní zvonek a žáci z 1.A s paní
uèitelkou Marcelou Bankovou a žáci z 1.B s paní uèitelkou Michaelou Novákovou odcházeli
slavnostním špalírem do svých tøíd. Následovali je rodièe, kteøí se pøišli na své ratolesti podívat.
Ve svých tøídách se dìti vzájemnì seznámily a prohlédly si svou tøídu a své pomùcky,
které mìly na lavici.
Pro všechny to byl slavnostní den a my doufáme, že se prvòáèkùm bude ve škole líbit.
Mgr. Michaela Nováková, uèitelka
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
A ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve známé písni se zpívá: „ Záøí, záøí, na
léto jde stáøí . . .“. Jsme rádi, že to “stáøí“
pøicházelo pomalu a dìti si díky pøíznivému
poèasí mohly pøi pobytu venku naplno užívat školní zahradu. Pøed prázdninami nám
na ni pøibyla nová herní zaøízení – vahadlová houpaèka, lanová pyramida a pohyblivý
visutý chodník., která si dìti v èervnu nestaèily užít.
Dìkujeme panu Z. Nedbalovi za opravu
døevìného zahradního nábytku pro dìti.
A nejen zahrada se doèkala zvelebení.
Pøes prázdniny byla zrekonstruována tøída
„Hvìzdièek“. Bylo zde položeno nové linoleum, nový koberec a byly vymalovány stìny.
V obou tøídách se zaèalo pracovat na instalaci zabezpeèovacího systému, který zabrání
vstupu nepovolaných a neznámých osob.
Tento rok jsme vyprovodili do 1. tøídy
základní školy 18 nových školáèkù. První
školní den, 1. záøí se s nimi pøed budovou
MŠ rozlouèili zástupci OÚ v Øeèanech a vedoucí uèitelka MŠ. Po pøedání dárkù na památku dìti dle tradice nastoupily do koèárù
tažených kladrubskými koòmi, naposledy
zamávaly školce a vydaly se na první cestu
do školy. Doufáme, že na naši školièku budou rádi vzpomínat a pøejeme jim mnoho
úspìchù ve studiu.
Na jejich místo v MŠ nastoupili noví žáèci.
Ti nejmenší budou navštìvovat tøídu „Hvìzdièek“ a ve tøídì „Sluníèek“ se budou pøipravovat pøedškoláci na vstup do základní školy.
Záøí v MŠ je ve znamení adaptace nových
dìtí, které si postupnì zvykají na neznámé
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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prostøedí, uèitelky, kamarády a denní režim. Pøejeme si, aby se jim tu líbilo, aby se do školky
tìšily a tìm nejmenším ukáplo jen málo slzièek. Vždyť je èeká mnoho her, písnièek, pohádek,
spoleèných zážitkù a legrace.
Pro zpestøení nás už v polovinì záøí navštívilo divadlo s pohádkou „Jak si zajíci hráli na
školku“.
Doufáme, že pro všechny dìti opravdu bude platit:
Doma je doma - a ve školce?
Tam je jako doma.
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Pavla Šupová, uèitelka MŠ

INZERCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODEJ MEDU
Vèelí farma Labìtín nabízí od vèelek vlastního chovu místní med z Polabí
a podhùøí Železných hor .
med kvìtový tekutý a pastový v cenì 130 .-/ kg
med smíšený (lípa – les)
v cenì 140.- /kg
AKCE : pøi odbìru 1 kartonu medu (12 ks) jeden kg medu zdarma.
Med je k odbìru v Labìtínì ul. K Labi 34
PO – PÁ 7,00 – 12,00 po 12,00 - na základì telefonické domluvy
SO – NE na základì telefonické domluvy
Bližší informace o nás a našich produktech najdete na webových stránkách
vcely-labetin.webnode.cz, nebo na letáku pøiloženém k medu.

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

37

6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
ěHþDQ\QDG/DEHP









VUGHþQČ]YHQD

3RVYtFHQVNRX
]iEDYX

RGKRG





YViOHKRVWLQFH
8.REOLKĤ

 

KUDMHVNXSLQD
ý(526



 



WČãtPHVHQD9DãL~þDVW







YVWXSQp.þ

38

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


2EþDQVNpVGUXåHQt'LDNRQLH%URXPRY
9tFHQDZZZGLDNRQLHEURXPRYRUJ

9<+/$â8-(

6%Ë5.8328ä,7e+22â$&(1Ë


¾
¾
¾

¾

¾
¾
¾

/HWQtKRD]LPQtKRREOHþHQtGiPVNpSiQVNpGČWVNp
/ĤåNRYLQSURVWČUDGHOUXþQtNĤXWČUHN]iFORQ
/iWN\ PLQLPiOQČPSURVtPHQHGiYHMWHQiPRGĜH]N\D]E\WN\OiWHN 
'RPiFtSRWĜHE\QiGREtEtOpLþHUQpVNOHQLþN\YãHQHSRãNR]HQp
9DWRYDQpDSpĜRYpSĜLNUêYN\SROãWiĜHDGHN\
2EXY±YHãNHURXQHSRãNR]HQRX
+UDþN\±QHSRãNR]HQpDNRPSOHWQt


3526Ë0(352+/('1ċ7(.$36<.$%(/.<±&(11267,1('2+/('È0(



VċCI, KTERÉ VZÍT NEMģŽEME:
¾ ledniþky, televize, poþítaþe a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických dĤvodĤ
¾ nábytek - se transportem znehodnotí
¾ zneþištČný a vlhký textil
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þas:
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ÒWýW±±
3i±
místo:2EHFQt~ĜDGěHþDQ\QDG/DEHP






'ČNXMHPH]D9DãLSRPRF


Bližší informace Vám rádi sdČlíme:
KONTAKTNÍ OSOBA: KováĜová Jana

tel. : 491 524 342, 739 999 112
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Pozvánka na
„ROZSVÍCENÍ VÁNONÍHO
STROMU“
v sobotu 26. listopadu 2016

Obec ěeþany nad Labem a místní spolky Vás srdeþnČ
zvou na šesté „Rozsvícení vánoþního stromu“, které
se bude konat v místním parku.


Po celou dobu bude moånost obþerstvení, k vidČní
bude åivý betlém a adventní trhy. DČti budou moci
odevzdat svá pĜáníþka pro Jeåíška AndČlské poštČ.

Podrobný program bude upĜesnČn na webu obce a
hlášen místním rozhlasem bČhem listopadu.

TČšíme se na Vaši úþast.
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