ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobèané,
vítám vás pøi ètení jarního zpravodaje. Koneènì máme
za sebou dlouhou zimu, která nám po nìkolika letech ukázala, co
to jsou stálé teploty pod bodem mrazu a jak vypadá sníh a ledovka. My jsme však byli na zimu pøipraveni a tak jsme spotøebovali
zhruba 15 t posypové soli a naši pracovníci byli v pohotovosti
každý den i o víkendech, hned od ranních hodin. Za jejich pracovní nasazení za jakéhokoliv poèasí jim patøí náš velký dík! Naše
obec je velká a tak v pìti lidech obsloužit veškeré chodníky nebylo
jednoduché. Dìkujeme také panu Bartákovi, který pro naši obec upravuje místní komunikace.
Letos jsme ale narazili na velký problém, který nám údržbu a bezpeènost chodníkù komplikoval. Byly to soukromé okapové svody, které byly u nìkterých nemovitostí svedeny pøímo
na chodníky nebo silnice. Z tohoto dùvodu najdete ve zpravodaji samostatný èlánek k této
problematice spolu s žádostí o odstranìní takto vyústìných svodù.
A co se první tøi mìsíce tohoto roku na obci dìlo? Je toho mnoho a bohužel v
nìkolika pøípadech øešíme velmi nepøíjemné vìci, o kterých podrobnìji ve zpravodaji píšeme.
Prosíme vás tedy o pøeètení všech zpráv, které se mohou týkat i vás. Jednou z pozitivnìjších
zpráv je stavba Komunitního domu pro seniory. Ani pøes zimu se nezahálelo a pracovalo se
pøedevším uvnitø budovy. Máme již vyzdìné všechny pokoje a nové místnosti, také je hotová
nová støecha a koncem února se zaèala budovat pøístavba. V objektu už se pøipravuje elektøina a další inženýrské sítì. Stavba probíhá prozatím dle plánu a bezproblémovì.
Vzhledem k tomu, že nám byla v minulém roce zamítnuta žádost o dotaci na rekonstrukci veøejného osvìtlení, zaèali jsme se hned po novém roce starat o to, jak zabezpeèit
výmìnu stávajících výbojek za LED osvìtlení, bez nutnosti úvìru èi zastavení dalších plánovaných èinností. Oslovili jsme proto nìkolik spoleèností zabývajících se realizací veøejného
osvìtlení z vlastních zdrojù, s naší následnou úhradou z budoucích úspor. Toto øešení se nám
zdá pro naše podmínky velmi efektivní a tak vedeme jednání, ze kterých by mìlo vzniknout
vhodné øešení pro naši obec. V pøíštích zpravodajích vás tedy budeme informovat. Jak již bylo
napsáno, poèítáme s LED osvìtlením, které bude mít nažloutlý tón svìtla (tzv. teplá bílá). Toto
barevné spektrum je oku pøirozenìjší a je dokázáno, že se oko lépe pøizpùsobuje zmìnám,
pokud jedete z tmy do takto osvìtlené obce. Spolu se svìtly budeme muset vymìnit i sloupy,
které jsou již zastaralé a nevyhovující pro instalaci tìžkého LED svítidla.
Nezahálíme a pøipravujeme investièní akce, které nás èekají v dalších letech. Nìkteré
z nich je tøeba plánovat hodnì dopøedu a to jak projektovì, tak finanènì. Snažíme se obecní
rozpoèet co nejménì zatížit a pøitom co nejvíce investovat do obnovy našeho majetku. K tomu
nám ostatnì pomáhají i dotace, kterých se snažíme využívat, co nejvíce to jde. Dlouhodobì
totiž není jisté, zda budou dotaèní peníze poskytovány a tak musíme využít situace a èerpat,
dokud je to možné. Díky dotacím mùžeme vynaložit uspoøené prostøedky do dalších projektù
a naši obec renovovat rychleji.
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Milí spoluobèané, pøeji vám krásné svátky jara, pøíjemné a nebolestivé Velikonoce a
tìším se na setkání s vámi pøi akcích, které nás v obci èekají.

Ing. Michaela Matoušková MPA, starostka obce

KALENDÁŘ AKCÍ
22. dubna
30. dubna
30. dubna
4. èervna
23. èervence

2

Dìtské rybáøské závody
Stavìní májky
Pálení èarodìjnic
Dìtský den
Pouť v Øeèanech n.L.
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 12/2016 ze dne 14.12. 2016
Rozpoèet obce na rok 2017
Pøedsedající informovala o rozpoètu obce na rok 2017 s celkovými pøíjmy 16 987,2 tis. Kè,
výdaje 26 872,50 tis. Kè, splátku Multicar 125 tis. Kè a zapojení pøebytku hospodaøení 10
010,30 tis. Kè viz pøíloha è. 1 usnesení.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schválilo rozpoèet hospodaøení obce na rok 2017 s celkovými pøíjmy 16 987,2 tis. Kè, výdaje 26 872,50 tis. Kè splátku Multicar 125 tis. Kè a zapojení
pøebytku hospodaøení 10 010,30 tis. Kè.
Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016
Pøedsedající informovala o obecnì závazné vyhlášce è. 2/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù pro rok 2017 s poplatkovou povinností ve výši 500,- Kè
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù pro rok 2017 s poplatkovou povinností ve výši 500,- Kè
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 1/2017 ze dne 25.1. 2017
Obdržené dary v roce 2016 pro ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem
Paní starostka informovala o výši dosud neschválených finanèních darù pro MŠ a ZŠ Øeèany
nad Labem, a to ve výši 201 481 Kè. Dary byly poskytnuty v prùbìhu školního roku.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pøijaté dary Základní a mateøské škole v Øeèanech nad Labem za rok 2016 v celkové výši 201 481 Kè.
Veøejnoprávní smlouva è. 9/S/2016 s obcí Trnávka a ZŠ a MŠ Øeèany n. L.
Paní starostka informovala o nutnosti schválení veøejnoprávní smlouvy mezi MŠ a ZŠ Øeèany
nad Labem a obcí Trnávka na poskytnutí dotace na nákup nového sportovního vybavení do
tøíd MŠ, a to ve výši 30 000 Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje veøejnoprávní smlouvu è. 9/S/2016 obce Trnávka
a Základní a mateøské školy v Øeèanech nad Labem o poskytnutí dotace na sportovní vybavení (tìlocvièné náøadí) tøíd MŠ Øeèany nad Labem v celkové výši 30 000 Kè.
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Ceník poplatkù obecní knihovny v Øeèanech nad Labem pro rok 2017
Paní starostka informovala o nutnosti schválení ceníku obecní knihovny pro rok 2017. Poplatky se navrhují ve stejné výši jako v minulém roce.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje ceník poplatkù obecní knihovny v Øeèanech nad
Labem pro rok 2017 beze zmìn oproti minulému roku.
Modul mobilní hlídaè informací z webových stránek obce
Pøedsedající informovala o novém modulu, který nabízí spoleènost poskytující webové stránky
obce. Tato aplikace do chytrého mobilu umožní získávat uživatelùm rychlé odkazy na veškeré
novinky a aktuální informace z webových stránek obce.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje mobilní aplikaci V OBRAZE od spoleènosti poskytující webové stránky obce (Galileo corporation) za 15 125 Kè s DPH a roèní udržovací
poplatek za provoz ve výši 4235 Kè s DPH
Rekonstrukce sociálního zaøízení ordinace všeobecného lékaøe
Pøedsedající informovala o pøedjednané èástce pro rekonstrukci sociálního zaøízení náležející
k ordinaci praktické lékaøky MUDr. Luòákové. Jednalo by se o rekonstrukci dvou WC, skladu
a technické místnosti. Rekonstrukci ordinace a èekárny si hradí ze svých zdrojù. Do rozpoètu
na 2017 bylo již s touto èástkou poèítáno.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje rekonstrukci sociálního zaøízení a skladù náležejících k ordinaci všeobecného lékaøe MUDr. Luòákové ve výši 100 000 Kè.
Nákup notebooku pro výjezdní jednotku hasièù
Paní starostka pøednesla žádost hasièské jednotky o zakoupení notebooku pro využití evidence údajù JPO3 a záznamù o probìhlých školeních èlenù jednotky. K dispozici je cenová
nabídka firmy p. Kalisty pro dvì vyhotovení notebooku. Pro požadovaný úèel vyhovuje levnìjší
varianta.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup notebooku Acer pro výjezdní jednotku
hasièù obce ve výši 9 507 Kè s DPH pro využití na interních i externích školeních a pro
evidenèní povinnosti jednotky.
Dodatek è. 1 ke Smlouvì o dlouhodobé vzájemné spolupráci
Pøedsedající informovala o novém návrhu smlouvy s Elektrárnou Chvaletice pro rok 2017.
Darované prostøedky je možno využít na sportovní, kulturní akce v obci èi obnovu zelenì.
Pøíspìvek je stejný jako v roce 2016, a to ve výši 150 000 Kè.
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Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje dodatek è. 1 ke Smlouvì o dlouhodobé vzájemné
spolupráci è. 600007519 na rok 2017 ve výši 150 000 Kè mezi obcí Øeèany nad Labem jako
pøíjemcem a spoleèností Sev.en EC, a.s..
Poznávací omalovánka
Pøedsedající informovala o možnosti prezentace obce v poznávací omalovánce pro region
Pardubicko a Pøelouèsko. Prezentace obce je formou obrázku dané velikosti, který zahrnuje to
nejzajímavìjší a nejdùležitìjší v naší obci. Dìti poznávají zábavnou formou základní informace
o svojí obci i dalších obcích v regionu. Omalovánku lze využít i v rámci výuky na prvním stupni
ZŠ. Cena za prvních 150 výtiskù vèetnì jednoduchého pexesa by byla 14 990 Kè za formát
A4 obrázku.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje prezentaci obce v projektu: Poznávací omalovánka regionu Pardubicko na 1 stranu formátu A4 za cenu 14 990 Kè od spoleènosti BONUS
CARD, spol. s r.o., Vsetín. V cenì je mimo prezentace také dodávka 150 ks tìchto omalovánek a 150 ks pexesa. Omalovánky a pexesa budou využita pro vzdìlávání dìtí v obci
prostøednictvím darù, prodeje na obecních akcích èi pomoci Základní a mateøské školy v
Øeèanech nad Labem. Zastupitelstvo povìøuje starostku obce k pøípadnému doobjednání
potøebného poètu kusù.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 2/2017 ze dne 22.2. 2017
Nákup staršího osobního vozidla pro rozvoz obìdù a potøeby obce
Pøedsedající informovala o havarijním stavu souèasného osobního vozidla Škoda Felicia a nutnosti poøízení staršího nákladního automobilu do 3,5 t pro rozvoz obìdù a další potøeby obce
za cenu do 70 tisíc Kè a vyøazení Škody Felicie z majetku obce a její ekologickou likvidaci.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup nákladního automobilu do 3,5 t v cenì do
70 tisíc Kè a vyøazení Škody Felicie z majetku obce a její ekologickou likvidaci.
Rozdìlení darù obèanským sdružením
Pøedsedající informovala o rozdìlení darù pro rok 2017 obèanským sdružením podle velikosti
èlenské základny takto:
SK Øeèany- 81 582,- Kè, Tìlocvièná jednota SOKOL Øeèany nad Labem- 30 275,- Kè, Aikido
club Øeèany nad Labem - 15 934,- Kè, Klub žen Labìtín- 12 429,- Kè, KVHT Pøelouè - 4 780,Kè, Èeský rybáøský svaz Øeèany nad Labem - 5 000,- Kè, Sbor dobrovolných hasièù Øeèany nad
Labem- 10 835,- Kè, Sbor dobrovolných hasièù Labìtín- 26 769,- Kè
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje rozdìlení darù pro rok 2017 obèanským sdružením podle velikosti èlenské základny viz výše.
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Žádost o poskytnutí daru Domovu u Fontány Pøelouè
Pøedsedající informovala o pøedložené žádosti o poskytnutí daru Domova u Fontány. V Domovì je umístìna jedna naše obèanka, proto pøedsedající navrhla poskytnutí daru ve výši
5 000,- Kè.
Návrh usnesení: Poskytnutí daru Domovu u Fontány Pøelouè ve výši 5 000,- Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Poskytnutí daru Domovu u Fontány Pøelouè ve
výši 5 000,- Kè.
Žádost o poskytnutí daru Základní škole a Praktické škole Svítání, o.p.s.
Pøedsedající informovala o žádosti Základní školy a Praktické školy Svítání, o.p.s o poskytnutí
finanèního daru. Pøedsedající navrhuje pøispìt èástkou 10 000.- Kè. Škola s naší obcí dlouhodobì spolupracuje.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje poskytnutí daru Základní škole a Praktické škole
Svítání, o.p.s. ve výši 10 000.- Kè
Zvýšení kapacity školní družiny
Pøedsedající seznámila pøítomné se žádostí øeditele Základní školy Mgr. Zemánka o navýšení
kapacity školní družiny ze stávajících 50 žákù na 75 žákù s úèinností od 1.9.2017.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž èinnost
vykonává Základní a mateøská škola Øeèany nad Labem, okres Pardubice, z 50 žákù na 75
žákù s úèinností od 1.9.2017. Žádost podá škola ke Krajskému úøadu Pardubického kraje.
Zmìna probìhne formou zápisu v rejstøíku škol
Diskuse, rùzné
Pí. Blažková projedná se Klubem žen Labìtín možnost zmìny umístìní kontejnerù na ukládání odpadu v Labìtínì.
Pí. Blažková upozornila na propadlý kanál v ulici K. Èapka-zamìstnanci obecního úøadu
provìøí stav
p. Švejk a zamìstnanci obecního úøadu provedou revizi svodù dešťové vody neoprávnìnì
vyústìných na chodníky a komunikace
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ROZPOČET Obce Řečany nad Labem na rok 2017
v tis. Kč
PŘÍJMY

Kapitola

v tis. Kč

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

1111

3 000,00

Daň z příjmu FO samost. výděl. činnosti

1112

80,00

Daň z příjmu právnických osob

1121

3 000,00

DPH

1211

6 000,00

Daň z příjmu FO podle zvl. sazby

1113

310,00

Poplatek ze psů

1341

31,00

Poplatek za užívání veř. prostor

1343

10,00

Poplatek ze vstupného

1344

1,00

Poplatek z ubytovací kapacity

1345

10,00

Odvod z VHP

1383

180,00

Správní poplatek

1361

35,00

Daň z nemovitosti

1511

680,00

Odvod z loterií

1382

53,00

Odpady

1340

680,00

Daňové příjmy celkem

14 070,00

Využívání a zneškodňování komun.odpadu

3725

Nájem OD

3519

280,00

Stočné

2321

1 200,00

Nájem zahradnictví

1019

31,00

Nájem pozemky

3639

60,00

Nájem byty

3612

187,00

Neinvestiční transfery od obcí-hasiči

4121

71,00

Rozvoz obědů - důchodci

4319

30,00

Příjmy z úroků

6310

1,00

Místní poplatky

6171

151,00

Knihovna

3314

8,00

Nedaňové příjmy celkem
Dotace ze státního rozpočtu

2 134,00
4112

PŘÍJMY CELKEM
Projednáno finančním výborem dne:

115,00

783,20

16 987,20
28.11.2016

Vyvěšeno dne:

28.11.2016

Sejmuto dne:

14.12.2016

Schváleno zastupitelstvem dne:

14.12.2016

Usnesení č. 12/2016
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VÝDAJE

Kapitola

Kapitálové

Běžné

v tis. Kč

v tis. Kč

Doprava, opravy chodníků

2219

Silnice

2212

200,00

100,00
200,00

Kanalizace, ČOV

2321

50,00

1 600,00

Železniční stanice - podchod

2241

20,00

Zahradnictví

1019

20,00

ZŠ

3113

MŠ

3111

1 850,00
200,00

160,00

Knihovna

3314

340,00

Kronika + kulturní akce

3319

104,00

Záležitost kultury - SPOZ

3399

25,00

Sportovní zařízení - elektřina

3412

10,00

Transfery občanským sdružením

3419

150,00

Dětské hřiště Labětín

3421

25,00

Zdravotní středisko

3519

215,00

Řečany - Západ

3639

Nebytové prostory - Labětín

3613

Veřejné osvětlení

3631

Využívání a zneškodňování plastů

3725

40,00

Komunální odpad

3722

1 300,00

protipovodňová opatření-telefon

3744

2,50

Veřejná zeleň

3745

1 500,00

Obědy - důchodci

4319

20,00

Pečovatelská služba Přelouč

4334

Komunitní dům pro seniory

4350

Hasiči

5512

50,00

30,00
20,00

500,00

300,00

1,00
13 700,00

100,00
270,00

Zastupitelstvo

6112

Vnitro

6171

Finanční operace

6310

30,00

Pojištění obce

6320

70,00

Platba DPH

6399

300,00

Krizové řízení a nouzové plánování

5274

50,00

VÝDAJE CELKEM

1 250,00
70,00

14 770,00

Mezisoučet výdajů celkem

2 000,00

12 102,50
26 872,50

Financování - splátka Multicar

8124

125,00

Zapojení přebytku hospodaření

8115

10 010,30
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CYKLOSTEZKA PARDUBICKÁ LABSKÁ
Zámìrem realizace cyklostezky z Pardubic podél øeky Labe až do Týnce nad Labem je propojení s mezinárodní cyklotrasou è. 2 – Labská stezka vedoucí od pramene Labe v Krkonoších
až do Hamburku, kde ústí do moøe. Neménì dùležitá než hlavní trasa Labské cyklostezky v
úseku Pardubice – Týnec nad Labem jsou napojení na okolní obce.

Svazek obcí Pardubická Labská, složený z jednotlivých obcí a mìst na trase cyklostezky,
je hlavním nositelem projektu a myšlenky této cyklostezky. Od roku 2015 se všichni èlenové svazku spolu s Pardubickým krajem podíleli na financování studie proveditelnosti, jejímž
pøedmìtem byla komplexní analýza území a provìøení technických možností. Navržená trasa
zohlednila pøedevším to, aby stezka splnila požadovaný dopravní i rekreaèní úèel a náklady
na její realizaci byly ekonomicky únosné.
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Navazující vyhledávací studie provìøuje z hlediska majetkoprávních vztahù navrženou
trasu v podrobnosti katastrální mapy. V souèasné dobì se pracuje na záborových listech
pro vlastníky pozemkù. Víme tedy již, kudy trasa povede a poslední mìsíce pracujeme na
prostorovém vymezení koridoru stavby na pozemcích a oslovení vlastníkù s žádostí o výkup
pozemku. Celkovì se jedná o zhruba 89 vlastníkù na 37 km trasy. Zbytek tvoøí pozemky obcí,
Povodí Labe a také státních institucí.
Aktuality mùžete sledovat na www.pardubickalabska-cyklostezka.cz
Ing. Michaela Matoušková, MPA
èlenka Svazku obcí Pardubická Labská za obec Øeèany n.L.
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CYKLOSTEZKA ŘEČANY NAD LABEM - TRNÁVKA
Obcemi Øeèany nad Labem a Trnávka byla odsouhlasena realizace cyklostezky. Ta bude
vedena po levé stranì komunikace od Øeèan do Trnávky. V souèasné dobì obec Øeèany n.L.
vykupuje zbylé pozemky, které se nachází pod budoucí cyklostezkou. Bìhem letošního roku
by mìlo dojít k její realizaci. Cyklostezka bude od komunikace oddìlena zeleným pásem pro
odvodnìní. Obec Øeèany n.L. vkládá do projektu pozemky pod cyklostezkou, které bìhem
posledního roku vykoupila a investorem samotné stavby bude obec Trnávka.
Trasování cyklostezky nebylo jednoduché. Aè by se logicky lépe vyjímala na pravé stranì
smìrem do Trnávky, kde je zároveò veøejné osvìtlení, tak po této stranì je bohužel nìkolikanásobnì vìtší množství vlastníkù pozemkù, než po stranì levé. Nebylo by vùbec jisté, zda by
se nám podaøilo všechny pozemky do jednoho vykoupit a také jak dlouho by výkupy mohly
trvat. Proto jsme zvolili pozemkovì pøístupnìjší variantu. I tato se nám v prùbìhu projektování zkomplikovala, ale doufejme, že nejhorší máme již za sebou.
V návaznosti na stavbu cyklostezky je pøipravována i výmìna veøejného osvìtlení, které
by mìlo umìt nasvítit i cyklostezku, která se bude nacházet na opaèném konci komunikace.
Naše obec v souèasné dobì hledá vhodné øešení a financování veøejného osvìtlení, které by
napomohlo jeho výmìnì. V bøeznu již probìhla první jednání nad novým zpùsobem financování této infrastruktury a v druhém ètvrtletí letošního roku bychom rádi pøijali koneèné
rozhodnutí, jak bude probíhat výmìna sloupù a samotného osvìtlení.
Cyklostezka mezi našimi obcemi je potøebná nejen pro naše obyvatele, kteøí navštìvují
pravidelnì høbitov v Trnávce, ale také pro žáky naší základní školy a obyvatele Trnávky, jež
zde každodennì chodí na vlak èi autobus. Jsem velmi ráda, že se nám spoleènì s panem
starostou Radkem Valentou podaøilo najít øešení a budeme tak moci pøispìt obèanùm Øeèan
a Trnávky k vìtší bezpeènosti. Vìøím, že cyklostezka bude nejen dobrou spojnicí mezi našimi
obcemi, ale také bezpeèným místem a vhodnou trasou pro pìší a bruslaøe.
Michaela Matoušková, starostka obce
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY A TVORBA KRAJINY
Nedostatek vody, zaniklé nebo nevyhovující polní cesty a chybìjící krajinotvorné elementy
mì pøivádìjí k myšlence realizace komplexních pozemkových úprav v naší obci. V souèasné
dobì probíhá na katastru Øeèan n.L. digitalizace, která bude hotova do konce první poloviny
tohoto roku. Po jejím dokonèení by bylo vhodné se zamyslet nad realizací pozemkových úprav,
které nám vyøeší vìtšinu problémù, se kterými se potýkáme.
Aby bylo možné komplexní pozemkové úpravy zapoèít, musí pro nì vyslovit souhlas vlastníci pozemkù nadpolovièní výmìry zemìdìlské pùdy v našich katastrálních územích. Z tohoto
dùvodu si dovoluji vás s mojí myšlenkou seznámit v dostateèném pøedstihu, abyste si vaše
rozhodnutí, jako vlastníci dotèených pozemkù, mohli vèas promyslet.
Naše krajina prošla vlivem a pùsobením èlovìka složitým vývojem. Došlo k narušení ekologické stability krajiny, ke zmìnám zemìdìlského pùdního fondu vodní a vìtrnou erozí,
snížení biodiverzity a narušení krajinného rázu. Existují rozdíly mezi vlastnickou evidencí
a skuteèným užíváním pùdy. Bez vyøešení vlastnictví pozemkù není bohužel možno v území
realizovat nezbytná ekologická, pùdoochraná èi krajinotvorná opatøení.
Jedinou cestou k nápravì tohoto stavu jsou pozemkové úpravy. Ty øeší komplexnì celé
území a ve veøejném zájmu se jimi prostorovì a funkènì uspoøádávají pozemky, scelují se
nebo dìlí a zabezpeèuje se jejich pøístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoøení podmínek
pro racionální hospodaøení vlastníkù pùdy. V tìchto souvislostech se uspoøádávají vlastnická
práva a související vìcná bøemena. Souèasnì se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostøedí, ochranu a zúrodnìní pùdního fondu, vodní hospodáøství a zvýšení ekologické stability
krajiny.
Pozemkové úpravy jsou nenahraditelným pøedpokladem pro další øešení protierozních a vodohospodáøských opatøení. Chceme-li pøispìt k nápravì, pak musíme podporovat ty ozdravné
iniciativy, které samy na venkovì vznikají. A zde je právì to významné a nezastupitelné místo
pozemkových úprav. Perfektnì odvedená komplexní pozemková úprava ve své projekèní èásti,
tak i ve své síle navržených opatøení v plánu spoleèných zaøízení, mají ohromnou realizaèní
a motivaèní váhu.
V protierozních opatøeních znamenají pozemkové úpravy napøíklad omezení škod na zemìdìlském pùdním fondu pùsobením eroze. Patøí mezi nì protierozní meze a hrázky, záchytné pøíkopy, zasakovací pásy, vìtrolamy, ochranné zatravnìní, zalesnìní atd. Rovnìž jsou øešeny také ochranné zpùsoby hospodaøení na zemìdìlské pùdì – agrotechnická a organizaèní
opatøení.
Vodohospodáøská opatøení slouží ke zlepšení vodních pomìrù v území. Budují se za úèelem neškodného odvedení povrchových vod, zvyšování retenèní schopnosti krajiny a ochrany
území pøed povodnìmi. Patøí mezi nì svodné pøíkopy, retenèní nádrže, úpravy a revitalizace
tokù, ochranné hráze, zatravnìní infiltraèních zón na propustných a mìlkých pùdách, zatravnìní èi zalesnìní ochranných pásù podél vodních útvarù aj.
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Z mého pohledu jsou komplexní pozemkové úpravy nejen možností, jak øádnì spravovat
naši krajinu, ale také jako naše odpovìdnost budoucím generacím, které budou naši krajinu
po nás dále obývat, hospodaøit na ní a udržovat ji. Zamysleme se tedy nad tímto procesem
a zkusme naše území zútulnit a obnovit pøirozenou funkci krajiny.
Michaela Matoušková, starostka obce
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NEPOŘÁDEK V OBCI…
Vážení obèané, pøi procházkách naší obcí
a zejména parkem, jste si urèitì všimli èím dál
vìtšího nepoøádku. V poslední dobì nám v obci
øádí vandalové, kteøí si neváží práce našich pracovníkù, jež se starají o poøádek v obci. Odpadky odhazují, jak se jim zlíbí a zaèíná docházet
i k devastaci obecního majetku. Nejvìtším èinem „hrdinství“ tìchto asociálních individuí
jsou rozkopané odpadkové koše a rozházené
odpadky po okolí, znièená zídka u kostela,
povalující se láhve od piva a plechovky od rùzných nápojù, cigaretové nedopalky na zemi u
lavièek a odpadkového koše atd. Bohužel tento
stav trvá již delší dobu a zaèíná se stávat standardem. Pøesto vše naši pracovníci každý den
chodí nepoøádek uklízet. Nejvìtší nepoøádek
se vyskytuje v parku a jeho okolí, kolem a vnì
autobusové zastávky, kolem hlavní køižovatky a
u Èeských drah. Odhodit lahev od pití se však
nezdráhají ani na chodníku nebo v prostranství
školy.
Bohužel to nejsou jen dìti nebo mládež,
která naši obec zaplavuje odpadky. Máme mezi
sebou i nekultivované pejskaøe, kteøí nechají exkrement pøímo pod odpadkovým košem
vybaveným zásobníkem na sáèky pro sbìr
psích exkrementù!!! Je velmi obtìžující jít na
procházku po obci a muset se i na chodnících
vyhýbat psím exkrementùm. Zamysleme se
nad tím, co ukazujeme našim dìtem. Pokud již
v dìtství budou vnímat povalující se nepoøádek
nebo psí exkrementy na chodnících a veøejných
prostranstvích, co sami budou jednou považovat za bìžné? Našimi ulicemi chodí témìø každý
den dìti z mateøské školky na procházku. Na
ní si vypráví o pøírodì, o zvíøatech a o èistotì
prostøedí a pøitom se musejí vyhýbat odpadkùm a psím exkrementùm. Uznejte, že to není
dobrý obrázek ani dospìlých, kteøí toto dopustí,
14
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ani pohled pro dìti, které to musí strpìt a sami si
z toho berou pøíklad do života.
Pøece si nenecháme nièit pìkná místa naší obce
tìmi, kteøí se neumí chovat k pøírodì a neumí ctít
pøirozené lidské hodnoty. Veøejný prostor má
sloužit všem obèanùm k procházkám a relaxaci, v
parku si nyní nemohou lidé posedìt v èistotì a to
už je vážné narušení zón, které mají sloužit všem
slušným lidem. Jak pak máme naši obec zvelebovat, aby se nám tady dobøe žilo, když zároveò dochází k její devastaci a neumí se dodržovat základní hygienická pravidla? I obec má velmi omezené
prostøedky, zamìstnancù, kteøí by se chtìli tìmto
èinnostem vìnovat ubývá a my pøestáváme mít
lidské zdroje na to, abychom s tìmito pøekážkami
mohli bojovat.
Proto apeluji na všechny naše obèany a doufám,
že se zamyslí i ti, kteøí si jsou nìjakého toho porušení vìdomi. Jednání každého z nás velmi
ovlivòuje celek a koneèný výsledek, proto vás všechny prosím, abyste si naši obec chránili
pro nás samotné a naše budoucí generace, abychom se tu všichni cítili pøíjemnì. Dìkuji vám
všem za snahu.
Michaela Matoušková, starostka obce

KDO ZNEČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE
ZPŮSOBIL, MUSÍ JE ODSTRANIT
Jarní poèasí a práce na polích èasto vyústí ve zneèištìní vozovky. O to horší situace je, když se jedná o
novì vystavìnou komunikaci hrazenou z èásti ze státních dotací. Komunikace se znehodnocuje, zpùsobují
se závady ve sjízdnosti nebo schùdnosti a bláto se splavuje do kanalizace, která je ucpávána.
Apelujeme tedy pøedevším na zemìdìlce, kteøí po
výjezdu z pole a prùjezdu obcí komunikace zneèistí
a po sobì neuklidí. Takové zneèištìní je pøestupkem
proti ustanovení § 23 zákona o silnièním provozu.
Zneèištìní pozemní komunikace a povinnosti pøi jeho
následném odstranìní obsahuje i zákon o pozemních
komunikacích.
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Zákon è. 361/2000 Sb., o silnièním provozu v § 23 - Vjíždìní
na pozemní komunikaci stanovuje, že:
- Vozidla vjíždìjící na pozemní komunikaci musí být pøedem
oèištìna tak, aby nezneèišťovala
pozemní komunikaci.
Další ustanovení o zneèištìní
vozovky a jeho odstranìní uvádí i
další právní norma, kterou je Zákon è. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, kde je v § 28 mmj.
uvedeno :
- Pøi zneèištìní silnice nebo
místní komunikace, musí ten,
kdo zneèištìní zpùsobil, je bez
prùtahù odstranit a uvést tuto
pozemní komunikaci do pùvodního stavu; nestane-li se tak, je
povinen uhradit vlastníkovi této
pozemní komunikace náklady
spojené s odstranìním zneèištìní
a s uvedením pozemní komunikace do pùvodního stavu.
Jak je patrné z obrázkù, které byly poøízeny v bøeznu
tohoto roku v naší obci, týká se
tento problém jak novì vystavìné
komunikace K Labi v Labìtínì,
tak i dalších, jako jsou napø. ulice
Obráncù míru v Øeèanech i v Labìtínì, ul. Budovatelù, Spálená, Luèní atd.
V dubnu bude dle podmínek poèasí probíhat v našich obcích výsprava dìr a tak je nutné
komunikace udržovat v èistotì, aby se aplikovaný asfalt správnì s vozovkou spojil.
Upozornìní na porušování zákonù zde dáváme i z toho dùvodu, že pokud bude i nadále
docházet ke zneèišťování, budeme nuceni pøistoupit k pøestupkovému øízení. Je pomìrnì
snadno dohledatelné, která pole kdo obhospodaøuje a kdo tím pádem zneèištìní zpùsobuje.
Žádáme proto naše zemìdìlce, aby udržovali obecní komunikace v èistotì a tím se vyvarovali dalším postihùm. Dìkujeme za pochopení.
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KANALIZACE V LOKALITĚ „ZA BORKEM“
Vážení obèané lokality Za Borkem. Již jsme vás
informovali v minulém roce o zákazu vhazování vlhèených ubrouskù a jiných nevhodných pøedmìtù do
kanalizace. Po ètrnácti dnech od posledního èištìní
byla sbìrná èesla opìt plná hygienických ubrouskù a
dalších potøeb, jak je vidìt z pøiložených obrázkù.
Pro ucpání èerpadla a tedy vyøazení pøeèerpávací
jímky z provozu staèí, aby se jeden jediný vlhèený kapesníèek dostal do èerpadla. Co bude dál následovat?
Èerpadlo se automaticky vyøadí z provozu a celá jímka
pojede jen na jedno èerpadlo. Pøedpoklad je, že se velmi rychle zaplní jímka, ucpe se druhé èerpadlo i trubní
vedení kanalizace a vám v domech pøestane odpad
odtékat. V nìkterých pøípadech a to zejména tam, kde
k vhazování ubrouskù dochází, bude ucpána pøípojka
do kanalizace a odpady vám pùjdou zpìt do domu.
Pro vás to bude znamenat sehnat si na vlastní náklady
odbornou firmu, která vám kanalizaèní pøípojku vyèistí
a pro obec zaène zjišťování, která pøípojka zneèišťování kanalizace zpùsobuje. Následnì dojde k vyúètování
nákladù obce majiteli této pøípojky.
V pøípadì, že by se toto i nadále opakovalo, budeme
nuceni objednat kanalizaèní kameru, která projede a
natoèí celý prùbìh kanalizaèního øádu v této lokalitì a zjistí, které pøípojky kanalizaci zneèišťují. Majiteli takovéto pøípojky budou veškeré náklady obce nejen na kamerový systém a
èištìní kanalizace, ale také na opravy èerpadel atd. pøefakturovány. Dále se tímto zneèišťovatel
vystavuje porušení Zákona è. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a bude s ním vedeno
pøestupkové øízení dle § 32 tohoto zákona. Pøestupkové øízení povede v prvním stupni Mìsto
Pøelouè. Limity pokut se pohybují v rozmezí od 10 000 Kè až 1 mil. Kè.
Vìøím, že po tomto veøejném upozornìní již nebude ke zneèišťování docházet. Stav pøeèerpávací jímky budeme pravidelnì kontrolovat. V pøíštím roce by mìlo dojít ke stavbì místní
komunikace v této lokalitì, a proto prosím obèany zde bydlící, aby i oni nám vyšli vstøíc svým
slušným jednáním a respektováním zásad pro vypouštìní odpadních vod do kanalizace. Jsem
pøesvìdèena o tom, že porušování zákona se netýká všech obyvatel v lokalitì Za Borkem a
proto nebudeme uplatòovat kolektivní vinu a v pøípadì pøetrvávajících problémù budeme
stav zjišťovat jednotlivì kamerovým systémem.
Dìkujeme za pochopení této situace a za dodržování zákonných norem a provozních podmínek.
Michaela Matoušková, starostka obce
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OKAPOVÉ SVODY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Po nìkolik let minulých byla zima teplotnì i snìhovì spíše podprùmìrná. Letošní zima
však provìøila technickou stránku Obce a její pøipravenost na opravdovou zimu. Její dostupná
technika a pracovníci, kteøí pravidelnì provádìli údržbu chodníkù a veøejných prostranství
v oèích veøejnosti snad obstáli na výbornou. Za to všem zamìstnancùm Obce patøí náš dík.
Údržba komunikací a chodníkù v celém prùbìhu zimy nebyla jednoduchá a nìkteré „pasti“, které nám skryl novì napadaný sníh na zledovatìlé èásti chodníkù, prostì lépe ošetøit
nešly. Dùvodem nezøídka byla místa, kde jsou vyvedeny okapové svody støech soukromých
nemovitostí na chodníky a veøejné komunikace. Využíváme tedy tuto cestu informování a zároveò prosby smìrem k vlastníkùm, aby v prùbìhu jara a léta tohoto roku vyøešili odvádìní
srážkových vod ze svých støech na své pozemky. Bylo totiž jen velkou náhodou, že se našim
obèanùm, kteøí na zledovatìlých místech chodníkù neutrpìli výraznìjších zranìní, které by
vyžadovalo lékaøské ošetøení a s tím s nejvyšší pravdìpodobností i øešení škodní události. V
této souvislosti si také dovolujeme pøipojit èást platné legislativy, která upravuje nakládání
se srážkovými vodami. Obec též nabízí možnost konzultací nad vlastním øešením u každé z
dotèených nemovitostí soukromých vlastníkù. Vzhledem k tomu, že Obec Øeèany nad Labem
nemá v celém území dešťovou kanalizaci, navrhuje se postupovat v souladu s vyhláškou
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na nìm bylo vyøešeno
I. nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních pøedpisù, které na pozemku
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na nìm umístìných,
II. vsakování nebo odvádìní srážkových vod ze zastavìných ploch nebo zpevnìných
ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; pøitom musí být øešeno
1. pøednostnì jejich vsakování, v pøípadì jejich možného smísení se závadnými látkami umístìní zaøízení k jejich zachycení, není-li
možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádìní oddílnou kanalizací k odvádìní srážkových
vod do vod povrchových, v pøípadì jejich možného smísení se závadnými látkami umístìní
zaøízení k jejich zachycení, nebo
3. není-li možné oddìlené odvádìní do vod

povrchových, pak jejich regulované vypouštì



ŝůƵƐƚƌĂēŶşƐŶşŵĞŬ
ní do jednotné kanalizace.
Obec vìøí, že pokud dojde k nápravì a vìtšina takto postižených míst bude pro pøíští zimu
eliminována, podaøí se Obci zvládat zimní mìsíce lépe než doposud a nebudou tak hrozit
zranìní našich spoluobèanù a chodníky i komunikace budou schùdnìjší a lépe sjízdné.
Mgr. Josef Tuèek, pøedseda stavebního výboru obce
18
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PARKOVÁNÍ NA CHODNÍCÍCH
A STÁNÍ AUT NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Vážení obèané, obracíme se na vás s žádostí, abyste neparkovali svá vozidla na chodnících. Na chodníky bez povolení obce nepatøí ani jiné pøedmìty bránící volnému prùchodu
chodcù!
Chodníky jsou také poškozovány tìžkými auty a vznikají nerovnosti, kde se více drží voda
a v zimì zase nejdou dobøe vyhrnovat. Tím se provozovatelé vozidel vystavují dalšímu postihu
poškozování obecního majetku.
Níže vám uvádíme nìkteré èásti Zákona o provozu na pozemních komunikacích, která se
týkají problémù øešených pøímo v naší obci.
Dle § 25 smí øidiè zastavit a stát jen:
- vpravo ve smìru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace,
- v jedné øadì a rovnobìžnì s okrajem pozemní komunikace,
- pøi stání musí zùstat volný alespoò jeden jízdní pruh široký nejménì 3 m pro každý smìr
jízdy! Pøi zastavení musí zùstat volný alespoò jeden jízdní pruh široký nejménì 3 m pro oba
smìry jízdy,
- pøi zastavení a stání nesmí øidiè znemožnit ostatním øidièùm vyjetí z øady stojících vozidel. Pøi zastavení a stání vedle vozidla s oznaèením „Oznaèení vozidla pøepravujícího osobu
tìžce pohybovì postiženou“ musí ponechat boèní odstup nejménì 1,2 m,
Dle § 27 øidiè nesmí zastavit a stát:
- v nepøehledné zatáèce a v její tìsné blízkosti,
- na pøechodu pro chodce nebo na pøejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m
pøed nimi,
- na køižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m pøed hranicí køižovatky a 5 m za ní; tento
zákaz neplatí v obci na køižovatce tvaru „T“ na protìjší stranì vyúsťující pozemní komunikace,
- v místì, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní znaèku nebo vodorovnou dopravní
znaèku,
- na silnièní vegetaci,
- na ostatních místech, kde by tím byla ohrožena bezpeènost provozu na pozemních komunikacích, zejména ostatních vozidel.
Pøi porušení výše uvedeného zákona o provozu na pozemních komunikacích hrozí udìlení
pokuty Policií ÈR. Na Policii ÈR se mùže obrátit kdokoliv z omezených úèastníkù silnièního
provozu bez pøedešlého upozornìní obce. K øešení tìchto pøípadù je oprávnìna pouze Policie
ÈR a není v pravomoci obce tyto konflikty øešit.
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PÁLIT STAROU TRÁVU NA JAŘE
MŮŽETE, NESMÍTE JI ALE VYPALOVAT!
Jaro patøí k nejkrásnìjším obdobím roku, které v sobì skrývá mnoho radostí i probuzení
nového života v pøírodì.
Sluneèné poèasí láká lidi k jarnímu úklidu. Posekat trávu, pohrabat listí, vìtve ze stromù a

pak vše hezky zapálit. Tato zastaralá metoda „jarního úklidu“ zní sice prakticky a jednoduše,
ale skrývá v sobì mnoho nebezpeèí. Málokdo z nás to ví, že tyto jarní aktivity podléhají
omezení. Zákony sice tuto èinnost nezakazují, ale každý takovýto úklid je potøeba nahlásit
pøíslušnému hasièskému sboru a provést urèitá opatøení. Tento odkaz na jednoduchý a pøehledný formuláø o hlášení naleznete v èlánku od mluvèí HZS Pardubického kraje níže.
Také i z hlediska ochráncù pøírody je tato èinnost velice škodlivá. Nejen, že tento zpùsob
není pøi zmlazování trávy nikterak úèinný, navíc zahynou tisíce rostlin, broukù, savcù a leckdy i ptákù. Oheò se èasto rozšíøí do rùzných køovin, roklí nebo na porosty kolem vodních
tokù. Tím dochází k nièení pøirozených hnízdišť a úkrytù živoèichù. Pøi vypalování mùže také
zahynout mnoho zajíèkù z bøeznových vrhù. V plamenech zahyne velké množství užiteèného
hmyzu, nejvíce slunéèek. Ta totiž pøezimují právì u zemì v trsech travin. Bohužel hmyz pro
nás škodlivý (relativní pojem), neboť užiteènost èi škodlivost urèuje èlovìk a ne pøíroda, jako
rùzné mouchy a mùry, pøezimují mnohem hloubìji, takže jim oheò nemùže uškodit. Tragické
však je, že oheò nièí èmeláky pøezimující v mìlkých myších dírách, kde se vypalováním udusí. V neposlední øadì samozøejmì
mùže dojít k materiálním škodám a
k ohrožení lidského zdraví. Existuje
mnoho pøípadù, kdy v dùsledku vypalování trávy uhoøel èlovìk. Proto
dùsledky takového poèínání mohou
být tedy mnohem vážnìjší.
Pøímé vypalování trávy je však v
Èeské republice ZAKÁZÁNO tøemi
zákony. Zákonem o požární ochranì
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133/1985 Sb., zákonem o myslivosti 23/1962 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù a zákonem o
ochranì pøírody a krajiny 114/92 Sb.
I pøesto všechno, že je každoroènì nesmyslnost tohoto poèínání vysvìtlována, nìkteøí,
pøedevším obèané toho nedbají. Neuvìdomují si pøitom, že se vystavují finanènímu postihu a
pochopitelnì i nebezpeèí ohrožení života.
Míra škodlivosti vypalování trávy je dána roèním obdobím. Velký žár, který pøi hoøení trávy
vzniká je až 800 0C. Negativní dopad vypalování se netýká pouze živoèichù, ale také rostlinných spoleèenstev a pùdních mikroorganizmù. Vypalováním se nièí pøedevším kulturní
a kvetoucí rostliny, a tím se naopak se zvýhodòují nežádoucí druhy travního plevele, jako
jsou šťovík, jitrocel, smetánka lékaøská, sítina, pýr aj. Výsledkem vypalování trávy je snížení
druhové rozmanitosti jak spoleèenstev rostlin, tak živoèichù, mikroorganizmù. Mnoho zahrádkáøù argumentuje tím, že popel, který takto vznikne je dobrým hnojivem a že tím naopak
obohatí pùdu o živiny. Popel je však velmi èasto rozfoukán vìtrem nebo jej splaví déšť, takže
se potøebné živiny do pùdy nakonec nedostanou. Nejlepším zpùsobem je ponechání staré
trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolòují a navíc obohatí pùdu o velmi dùležitou
organickou složku.
Chtìli bychom tedy apelovat na rozumnì myslící spoluobèany, aby od nesmyslného vypalování trávy upustili, radìji ji shrabali na hromadu a odvezli na skládku, kterou máme
pøipravenou na každoroèní pálení èarodìjnic. Výsledek bude jistì o mnoho lepší a to nejen
pro pøírodu.

VYPALOVÁNÍ TRÁVY JE ZAKÁZÁNO
por. Bc. Vendula Horáková - tisková mluvèí HZS Pardubického kraje
To správné jarní poèasí nás dle meteorologù o víkendu vyžene ven na zahrádky. Jenže
pohrabat starou trávu nebo snad ještì podzimní listí není snadné, a tak se mnozí stále ještì
obracejí k jejich pálení. Kalendáønì zima ještì neskonèila a hasièi již zaznamenali nìkolik požárù pøírodních porostù. Naposledy ve ètvrtek 2. bøezna vyjíždìli hasièi do Sopøeèe, kde byla
vypalována tráva. V roce 2016 hasièi zasahovali u 150 požárù v pøírodním prostøedí a v roce
2015 bylo 92 požárù v pøírodním prostøedí.
Vzít zápalky a staøinu vypálit je jednoduché a ménì namáhavé než poctivì hrábìmi celou
plochu zbavit starého porostu. Koho z nás by napadlo, že tato „metoda vypalování“ mùže vést
k nejtragiètìjším koncùm.
Pálení staré trávy i ostatních porostù v souvislých plochách je zákonem o požární ochranì zakázáno. Hrozí nebezpeèí pøenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té
spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohnì vìtrem a v neposlední øadì pøenesením ohnì v podloží. Poslední nebezpeèí je aktuální zvláštì v lesích nebo na plochách, kde
je silnìjší vrstva lesní hrabanky. Takový oheò mùže „doputovat“ na vzdálenost desítek metrù
a objevit se i po nìkolika dnech. Jsou známé pøípady, napø. vzplanutí lesa po dvou týdnech
ve vzdálenosti až sedmdesáti metrù od pùvodního místa pálení. Bohužel jsou každoroènì
zaznamenávány i pøípady udušení lidí v kouøi a v neposlední øadì i uhoøení pøi nezvládnutém,
pùvodnì jen malém kousku vypalované plochy.
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V jarních a podzimních mìsících hasièi vyjíždìjí k požárùm trávy a lesních porostù. Èastìji
také vyjíždìjí k požárùm nebo k dohašování špatnì zabezpeèených ohnišť. Dle zákona è.
133/1985 Sb., o požární ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákona o PO) fyzická
osoba nesmí provádìt plošné vypalování porostù, a i pøesto je u nás vypalování trávy neustále
oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelùm zahrad nebo remízkù vyplatit.
Ten, kdo se totiž rozhodne „vyèistit“ svou zahradu ohnìm, mùže zaplatit i nìkolikatisícovou pokutu. Pøi plošném vypalování porostù se dopouští pøestupku dle zákona o požární
ochranì, za který mu hrozí pokuta do 25 000 Kè. Fyzické osoby mohou provádìt kontrolované spalování hoølavých látek, napø. shrabanou trávu pálit na hromadì.
Právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošnì vypalovat porosty. Pøi spalování
hoølavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatøení proti vzniku a
šíøení požáru. Právnické a podnikající fyzické osoby se pøi plošném vypalování porostù dopouští správního deliktu dle zákona o PO, za který jim hrozí pokuta do 500 000 Kè (stejná
pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále jsou povinni spalování pøedem oznámit pøíslušnému hasièskému záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona o PO pro fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladnì oznamovat každý vzniklý požár
pøíslušnému hasièskému záchrannému sboru kraje. Nezapomeòte také, že pøi pálení odpadu
musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, napø. zákonem o ovzduší, zákonem o
lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení lze již sedm let hlásit elektronicky
Profesionální i dobrovolní hasièi chtìjí být v oèích veøejnosti vidìní jako složka, která je
bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše pálení biologického
odpadu tøeba pøes webové stránky hasièù na operaèní støedisko!
Hasièi Pardubického kraje již pøed šesti lety spustili speciální službu pro obèany, firmy a
právnické osoby, která by jim mìla šetøit èas a finanèní náklady. Pálení klestí v Pardubickém
kraji lze hlásit elektronicky. Elektronický formuláø obèané najdou na webových stránkách
HZS Pardubického kraje – https://paleni.izscr.cz/.
Elektronický formuláø obèany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré
informace zobrazí obsluze operaèního støediska hasièù na poèítaèích na pøíslušném místì na
mapì. Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na Krajské operaèní a informaèní støedisko HZS
Pardubického kraje tel.: 950 570 110. Pøi ohlášení je tøeba uvést jméno, telefonické spojení
na osobu, která bude spalování provádìt, pøesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, pøípadì další údaje,
které bude požadovat pøíslušník hasièského záchranného sboru.
Ohlášení se rozhodnì neprovádí na èísla linek tísòového volání (112 a 150), které slouží
pøímé pomoci postiženým.
Ohlášením pøedejdete zbyteèným výjezdùm hasièù k ohlášeným požárùm trávy, lesa, odpadu atd. a také pøesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasièù bude pøesnìjší a tím i
rychlejší.
Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/2017-brezen-vypalovani-travy-je-zakazano.aspx
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MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE
Šikovný pomocník pro každého, kdo chce zùstat stále informovaný, sledovat, co se dìje v jeho okolí, zkrátka, kdo chce zùstat v obraze.
Nová bezplatná služba, která, obèanùm v mobilním telefonu
automaticky naèítá novinky z webu obce: hlášení rozhlasu, aktuality, zprávy, pozvánky na akce, úøední desku, fotogalerii.
Pøehlednì a okamžitì jakmile jsou informace zveøejnìné na
stránkách obce.
Co je potøeba k jejímu stažení?
•
mít chytrý telefon s operaèním systémem Android èi iOS
•
pøístup na internet
•
místo v úložišti telefonu cca 13 MB
•
Odkazy naleznete na našich webových stránkách
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ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ
KNÍŽKA VERSUS PAPÍROVÁ
Nedávno jsme s mými dětmi při úklidu zásuvek
až na samém dnu narazili na moje žákovské knížky.
Podotýkám, že jsou téměř čtyřicet let staré… Nikdy
jsem neměla to srdce vzít je a zahodit do koše, tedy
lépe řečeno do sběru – v naší rodině se chováme
ekologicky.
Netušila jsem, jak moje děti budou jásat nad
každou pětkou, kterou v mých žákovských objeví.
Poznámky typu: „O přestávce si neustále pohazuje
pytlíkem“, nebo „Je aktivní, ale na můj vkus až příliš“,
popřípadě „Dostavte se do školy, Vaše dcera tvrdí,
že v Rumunsku viděla žebráky. Rumunsko je přeci členem zemí RVHP!“ v nich vzbuzovaly záchvaty
smíchu. Kde jsou ty časy… Ihned si vzpomínám na
všechny spolužáky, a jaká to byla krásná bezstarostná doba.
Jaké nostalgické vzpomínky si odnesou moje
děti, kterým moje žákovská připadá tak komická?
Budou vzpomínat na to, jak jsme museli každý den
pustit počítač, abychom se podívali na jejich známky v elektronické žákovské? Někdy jsme čekali i týden, než učitel známky zapsal.
Pokrok nezastavíš. To, co se v mém dětství jevilo jako naprosté sciense fiction, je běžná realita.
Počítač a internetové připojení je dnes všední věc.
Přesto se však v téměř každé třídě objeví dítě ze sociálně slabší rodiny, která internet nemá. Škola tuto
situaci řeší tím, že těmto rodičům nabízí nahlédnutí
do elektronické žákovské jejich potomka přímo na
půdě školy.

vou žákovskou neustále „zapomínali“, ztráceli či se
dokonce pokoušeli své špatné známky vygumovat
a na prodřenou stránku vmanévrovat alespoň dvojky. To se jim v elektronické žákovské nepodaří. Rodiče mají okamžitý přehled o známkách, vidí i aritmetický průměr známek, tedy to, co jejich potomkovi
vychází na vysvědčení. Každý učitel může známce
přiřadit váhu podle důležitosti známky – jinou váhu
má krátká pětiminutovka, jinou čtvrtletní opakovací práce. Elektronická žákovská poskytuje přehled
o absenci žáků, chození za školu se rychle odhalí, pokud rodič tuto žákovskou knížku svědomitě sleduje.
Elektronická žákovská knížka není podle mne
vhodná pro žáky prvního stupně. Nic nenahradí radost prvňáčka, který si domů odnáší v klasické žákovské jedničku s hvězdičkou nebo i třeba jenom
razítko se sluníčkem. „Mít něco v ruce“ je pro malé
dítě důležité, ukázat svoje úspěchy babičce, rodičům nebo třeba i spolužákům nemůže nic nahradit.
Klasická žákovská je pro tyto děti významným motivačním faktorem.
Co říci v závěru? Ať už má vaše dítě známky v klasické žákovské nebo v té elektronické, ať jsou dobré nebo horší, oceňte a podpořte hlavně jeho vztah
k učení. Nepoužívejte školu a známky jako strašáka
pro své dítě, nesrovnávejte své dítě s Pepíčkem od
sousedů. Povídejte si se svými dětmi. Dnešní moderní svět poskytuje k docela obyčejnému popovídání
si čím dál méně prostoru. A to už není záležitost školy, ale hlavně nás – rodičů.

Velkým přínosem je elektronická žákovská knížka pro rodiče notorických lajdáků, kteří svoji papíro-

E. Tebanová,
členka odborného týmu MAS ŽR

0tVWQt$NþQt6NXSLQDä(/(=12+256.é5(*,21]V
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
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PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ
VYSÍLÁNÍ DVB-T2
Je to hezká øádka let co sledujete televizi aniž by
jste tušili že, vysílala analogovì. Až do doby když se
zaèalo øíkat, že ho nahradí vysílání digitální a bylo potøeba poøizovat set-top boxy. A historie se opakuje. Už je tu hlášení o další zmìnì. Obyèejné
digitální vysílání s oznaèením DVB-T už nepostaèuje, na scénu pøichází DVB-T2.
A co to vlastnì znamená?
DVB-T2 je nebo tedy bude novou formou digitálního vysílání. Pøinést by to mìlo spoustu
výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím pøímo potvrzené a jedná se tak o pouhé domnìnky.
Napøíklad zvýšená kvalita obrazu se jeví sice jako pøíjemný benefit, ale už dnes máme pøi
pohledu na nìjaké televizní pøístroje pocit, že jsou tak dokonalé, až toho bolí oèi, ale budiž.
Co zní zajímavìji, je možné zvýšení poètu televizních stanic, To by mìlo souviset s tím, že se
zlevní cena vysílání, takže by se do hry mohlo zkrátka dostat více stanic. Ale… Vše jsou to jen
hypotézy, alespoò co se týèe pøínosù.
Naopak to, co vìtšinu rozhoøèí a nepotìší už je dávno potvrzené (jak jinak?).
První, co je tøeba zmínit je skuteènost, že žádné zaøízení schopné pøijímat souèasné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-T2. Výmìna televizorù nebo set-top boxù se tedy týká
opravdu všech, tedy kromì tìch, kteøí se rozhodnou radši vyhodit televizi z okna a èíst knížku.
Bohužel ani ti, kteøí prozøetelnì už teï koupili televizi DVB-T2 podporou nemusejí být „v
suchu“. Pokud totiž zároveò pøístroj neumí kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve
kterém bude vysílání šíøeno, je vám k nièemu. Víme, že už je to trochu moc, ale my jsme si to
nevymysleli. Ale berte to z té lepší stránky, alespoò budeme mít všichni dùvod, koupit si nìco
nového. Na internetu nebo v prodejnách elektroniky proto hledejte ta zaøízení, která by opravdu mìla splòovat požadavky DVB-T2 vysílání, a to jak v pøípadì televizí, tak set-top boxù.
Proè se pøechází na nový TV standard v ÈR?
Hlavním dùvodem je uvolnìní èásti sítì pro mobilní internet. Mobilních zaøízení stále pøibývá a síť už to nezvládá.
Když už víme, co nám to všechno (ne)pøinese a že je to nevyhnutelné, zjistili jsme také,
kdy nás ta nevyhnutelnost èeká. Už se v minulosti objevilo nìkolik plánovaných termínù
spuštìní tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskuteènil. Bohužel nyní už je to opravdu na
spadnutí a rok 2017 zøejmì už opravdu bude tím prùlomovým. Samozøejmì jako u pøechodu
z analogového vysílání, i tentokrát bude vše probíhat postupnì.
Nedokážeme øíct, jaká vlna vypnutí DVB-T vás zasáhne, nicménì
to „vlnobití“ by mìlo probíhat od roku 2018 do 2021. Snad
alespoò tentokrát se bude jednat o øešení dlouhodobìjšího charakteru…
Máte-li v plánu nakupovat nové zaøízení, tak sledujte, zda je
u popisu produktu tato znaèka.
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ČTYŘBYTOVÝ DŮM V ŘEČANECH NAD
LABEM - PRODEJ 4 BYTŮ ZAHÁJEN
V ulici Lesnická bude, v pøípadì zájmu o byty, letos zahájena a v pøíštím roce dokonèena
stavba ètyø bytového domu.
Podrobnosti jsou uvedeny níže a další detaily jako jsou øezy a pohledy budovy najdete
na webových stránkách obce. Další informace vám zodpoví a rezervaci bytu provede paní
starostka na tel: 603 871 594.
Popis objektu:
Jedná se o bytový dùm se ètyømi identickými bytovými jednotkami. Každá bytová jednotka
má dvì obytná podlaží o celkové obytné ploše 110 m2. V 1.NP se nachází vstupní chodba
se zádveøím, centrální obytná místnost s kuchyní, koupelnou a s interiérovým vnitøním schodištìm. Ve 2. NP jsou tøi samostatné obytné místnosti, koupelna a komunikaèní prostor se
schodištìm. Ke každé bytové jednotce pøináleží vlastní zahrada o velikosti cca 490 m2, do
které je možno vstoupit pøímo z obytné místnosti v 1.NP. Zastavìná plocha èiní cca 70 m2,
takže celková výmìra plochy pozemku pro 1 bytovou jednotku èiní 560 m2.
Standart objektu
Dùm je realizován v energetické tøídì B
Nosná konstrukce obvodového z cihelného zdiva – cihla broušená v tl. 300mm
Mezibytové pøíèky cihelné - AKU
Vnitøní dìlící pøíèky v 1.NP cihelné, ve 2.NP - sádrokartonové
Stropní konstrukce – ŽB panely SPIROLL
Zastøešení – sedlová støecha – krov + skládaná krytina
+ vnìjší podhled øímsy z palubek
Vnitøní omítky – štukové dvojvrstvé + malba bílá PRIMALEX standart
Vnìjší omítka – kontaktní zateplovací systém z pìnového polystyrénu tl. 12 cm
+ tenkovrstvá probarvená omítka
Ve 2. NP podhled z SDK ( sádrokarton)
Výplnì vnìjších otvorù – okna plastová bílá, zasklená izolaèním dvojsklem
Vnitøní dveøe obložkové plné s folií + kování
Vnitøní schodištì døevìné
Vnitøní obklady + dlažby tuzemské výroby RAKO
ZTI – vnitøní rozvod z plastù vèetnì cirkulace a vèetnì zaøizovacích pøedmìtù
( sprch. Vanièka + zástìna, WC, vodovodní baterie)
ÚT – vytápìní plynové ( kotel + ohøev TUV), deskové radiátory KORADO RADIK
+ topný žebøík
El – základní rozvod vèetnì zásuvek a vypínaèù, bez dodávky osvìtlovacích tìles
Podlahy – mimo soc. zaøízení a zádveøí plovoucí podlaha z lamina
Napojení objektu na IS ( kanalizace, voda, plyn, EL)
Pøístupový chodník ze zámkové dlažby + okapový chodník kolem objektu
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Nadstandart
Podlahové vytápìní v jednotlivých místnostech dle požadavkù klienta
Úložný prostor v podkroví vèetnì zatepleného výlezu a vytvoøení pevné podlahy
z desek OSB
Dodávka kuchyòské linky vèetnì vestavìných skøíní
Dìlící paraván ve štítu mezi obìma byt. Jednotkami
Støíška nad hlavním vstupem
Další klientské zmìny oproti standardu na žádost investora po cenovém
odsouhlasení možné
Celková prodejní cena 1 bytové jednotky dle popsaného standardu vè. pozemku
2.930.000,- Kè vè. DPH
Návrh zpùsobu financování klientem:
1. Placení bude probíhat v následujících splátkách :
A) Rezervaèní poplatek – nevratný - ve výši 50.000 Kè
B) 1. Platba po podpisu smlouvy vè. zapoètení rezervaèního poplatku 15% z prodejní ceny
C) 2. Platba – po dokonèení základù a beton. desky vè. pøípojek 20% z prodejní ceny
D) 3. Platba – po dokonèení hrubé stavby vè. støešní krytiny 30% z prodejní ceny
E) 4. Platba – po dokonèení vnitøních instalací ( ZTI, EL) 10% z prodejní ceny
F) 5. Platba – po dokonèení ÚT, vnitøních a vnìjších povrchù a vnitøních beton. podlah 15%
z prodejní ceny
G) 6. Platba – po dokonèení vnitøních finálních úprav ( obklady a dlažby, plovoucí podlahy,
vnitøní dveøe, malby) 5% z prodejní ceny
H) 7. Platba – doplacení – po dokonèení díla, pøevzetí investorem a vydání kolaudaèního
souhlasu
Pøedpokládané termíny realizace:
1. Zpracování projektu pro stavební povolení vè. vyjádøení dotèených orgánù …do 30.6.2017
2. Stavební povolení …… do 30.8.2017
3. Realizace stavby …….1.9.2017 – 30.9.2018
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ZIMNÍ OBDOBÍ V KNIHOVNĚ
Na konci listopadu se konal již tradièní Den slabikáøe. Dìti z obou 1. tøíd poznávaly písmenka vyèarovaná pomocí kouzelného klobouku. Potom kreslily obrázky a vyrábìly si záložky
do knížek. Nakonec každý obdržel svùj vlastní krásný nový slabikáø.
Ve støedu 30. listopadu se konala pøednáška pro Klub dùchodcù Øeèany nad Labem. Tentokrát jsme si povídali o tradici slavení Mikuláše. Øekli jsme si, proè se svátek slaví, z èeho
tradice pochází a jak mikulášský prùvod vypadal v døívìjších dobách.
V polovinì prosince se konala pro všechny zájemce Vánoèní tvùrèí dílna. Vytváøeli jsme
ozdobu ze starých vánoèních pohledù a také snìhuláky s èepicemi. Pomocí papírových talíøù
a tøpytek jsme si vytvoøily andìlíèky na zavìšení.
Ve stejném týdnu probìhl i Vánoèní trh pro Lovce perel. Za celoroèní ètení knih, oznaèených jako perlorodky, si úèastníci hry vzali domù nalovené perlièky a mohli také smìnit
utržené speciální bankovky za nepovinné otázky, tzv. Moriony, za nejrùznìjší odmìny. Celkem
dìti ulovily 105 perel a témìø 16 000 Morionù. Prosíme Lovce perel, kteøí si ještì nevyzvedli
odmìny, aby se dostavili do knihovny.
V pondìlí 19. prosince se v
knihovnì konal program pro 5.
tøídu. Tentokrát jsme si s dìtmi pøedstavily povìsti, bajky a
báje. Zmínili jsme i pohádky.
Nìkdejší úèastníci Noci s Andersenem nadšenì dokazovali, že
pohádky rozhodnì znají. Øekly
jsme si èím se jednotlivé literární útvary liší. Dìti si navzájem
rùzné bajky vyprávìly, a nakonec ve skupinkách øíkaly, co si
zapamatovaly.
Momentálnì probíhají v knihovnì pøípravy jak na další programy, tak i na novou Noc s
Andersenem, která se ponese opìt v duchu Andersenových pohádek a letos i Ètyølístku.
Probìhne na pøelomu bøezna a dubna. Omezený poèet dìtských úèastníkù je nyní již zcela
zaplnìn. Pokud se, milí rodièe a pøíbuzní, budete chtít úèastnit se svými dìtmi, prosíme
ptejte se v knihovnì.
Díky spolku Èeské studny je obecní knihovna Øeèany nad Labem hrdým úèastníkem projektu Husovy stopy, který si klade za cíl seznámit s odkazem Jana Husa a pøedstavit dvanáct
hodnot a zásad, které po sobì zanechal. Husovy stopy procházejí celou knihovnou a zavedou
vás jak do nauèné literatury, kde najdete napøíklad informace o Husovì pobytu v Kostnici , tak
do oddìlení beletrie, kde objevíte románovì podaný Husùv životopis a stejnì tak do dìtského
oddìlení, kde se nacházejí nauèné i beletristické knížky o Mistru Janu Husovi a jeho dobì .
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Zveme nové i stálé ètenáøe k návštìvì
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky.
beletrie pro dospìlé:
AUSTENOVÁ, J. Emma. – historický román
AUSTENOVÁ, J. Mansfieldské panství. – historický román
BUCHANANOVÁ, C. M. Dívky z Montmartru. – historický román
COELHO, P. Alchymista. – pøíbìh o hledání smyslu života
ÈEŠKA, S. Láskyplná smrt. – èeská detektivka
ERBEN, K. J. Kytice. – nové vydání známých balad
FFORDEOVÁ, K. Oddechový èas. – román pro ženy ze souèasnosti
GOETHE, J. W. Faust. – mysteriózní pøíbìh o zaprodání duše ïáblu
HARTL, P. Okamžiky štìstí. – román z èeského prostøedí
HAWKINSOVÁ, P. Dívka ve vlaku. – psychologický a detektivní román
HEMINGWAY, E. Staøec a moøe. – psychologická novela
JOHNSONOVÁ, J. Desátý dar. – román pro ženy spojující minulost i souèasnost
JONASSON, J. Zabiják Anders a jeho pøátelé. – humoristický román
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, T. Cukr a sùl. – román pro ženy
KELLYOVÁ, C. Zlaté námìstí. – román pro ženy
KEPLER, L. Píseèný muž. – švédská detektivka
Legendy èeské fantasy. – fantasy novely od známých autorù
MANSELLOVÁ, J. Myslím jenom na tebe. – román pro ženy ze souèasnosti
MOYESOVÁ, J. Než jsem tì poznala. – román pro ženy
NESBO, J. Pùlnoèní slunce. – norská detektivka
PEARS, I. Záhada Berniniho busty. – detektivka
SCALINGOVÁ, D. Albatros. – dobrodružný pøíbìh
SCOTTOVÁ, A. Mladá šlechtièna. – historický román pro ženy
SMALLOVÁ, B. Vášnivé radosti. – román pro ženy ze souèasnosti
SMITH, W. Nenasytný jako moøe. – dobrodružný román ze souèasnosti
SMITH, W. Øeka bohù IV. – dobrodružný román ze Starého Egypta
SPARKS, N. Milý Johne. – román pro ženy
URBANÍKOVÁ, E. Nakresli mi vítr. – román pro ženy ze souèasnosti
VÁÒOVÁ, M. Babí léto. – román pro ženy
VIEWEGH, M. Nové povídky o ženách. – povídky
VONDRUŠKA, V. Nitranská brána smrti. – historická detektivka
nauèná literatura:
ACHARNAROVÁ, D. Každá žena se mùže stát èarodìjkou. – astrologie a vìštìní
CÍLEK, V. Co se dìje se svìtem? – o zmìnách klimatu, migraci
DOÒAROVÁ, V. Co umí barvy, nùžky, lepidlo. – námìty na tvoøení s dìtmi
DZIRASA, M. – TIMKOVÁ, J. Cesty poznání. – o rozvoji osobnosti
MACHOLDOVÁ, T. Výtvarné práce s pohádkami. – námìty na tvoøení s dìtmi
NODL, M. Støedovìk v nás. – o vztahu souèasnosti a doby minulé
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ŠMAHEL, F. Hranice pravdy. – dopisy Mistra Jana Husa o životì v Kostnici
ÚLOVEC, J. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Èech. – o zaniklých památkách
VONDROVÁ, P. Zábavné výtvarné lekce. – námìty na tvoøení s dìtmi
beletrie pro dìti od 10 do 15 let:
BRABENEC, V. Pajasan. – pøíbìh o vyrovnávání se se ztrátou
KINNEY, J. Deník malého poseroutky: staré dobré èasy. – humorný pøíbìh
HICKSOVÁ, E. Sára. – první díl pøíbìhu o pøátelství a radosti ze života
HOLUB, J. Jak se zbavit Mstivý Soni. – humorný pøíbìh ze školních lavic
NYE, R. Béowulf. – dobrodružný pøíbìh
SMOLÍKOVÁ, K. Husùv dùm. – dobrodružný výlet za Mistrem Janem Husem
STARK, U. Kouzelné tenisky mého kamaráda Percyho. – humorný pøíbìh
STÝBLOVÁ, V. Eli, Oli, Al a pes Hanibal. – dobrodružný pøíbìh
ŠPAÈEK, L. Tereza. – dívèí román o spoleèenském chování
THORNE, J. Harry Potter a prokleté dítì. – další díl èarodìjova dobrodružství
ZWEIGOVÁ, S. Pes hledá èlovìka. – o psu, který hledá správného majitele
beletrie pro dìti od 6 do 9 let:
BREZINA, T. Utajená laboratoø. – nový pøíbìh Klubu tygrù
BINAR, I. O Záhoøovi, prasátku s kníry. - pohádka
Barbie: kouzelné pøíbìhy. – pohádky
ÈTVRTEK, V. Kolotoè v Africe. – humorný pøíbìh
DAHL, R. Obr Dobr. – fantasy pøíbìh ze zemì obrù
KOCMANOVÁ, I. My se vlka nebojíme. – pohádky s obrázky místo slov
KOSKOVÁ-TØÍSKOVÁ, L. Ondráškova abeceda. – dobrodružný pøíbìh pro zaèínající ètenáøe
KROLUPPEROVÁ, D. Sedmilháø Josífek. – humorný pøíbìh
LADA, J. Mikeš. - pohádka
MATÌJOVSKÝ, B. Èuòa, Zulu a Ferda. – pohádka
MENZEL, J. Míša Kulièka v cirkuse. - pohádka
NÌMCOVÁ, B. Babièèiny pohádky. – klasické pohádky
TETOUROVÁ, M. Svìt plný sluníèek. – pohádkové pøíbìhy a øíkanky
VLADISLAV, J. Promìny: legendy o stromech a kvìtinách. – báje z rùzných koutù svìta
WELLSOVÁ, R. Lassie se vrací. – dobrodružný pøíbìh
WILSONOVÁ, J. Motýlí klub. – pøíbìh o trojèatech
beletrie pro dìti od 3 do 6 let:
Auta – pohádkové leporelo
Básnièky o zvíøátkách. – dìtské øíkanky od klasických èeských autorù
BEŠŤÁKOVÁ, E. Oveèka Kudrlinka. – pohádka
DUDEK, A. Pec nám spadla. – øíkadla pro dìti
EICHLEROVÁ, I. Já mám v krabici cukr a krupici. – logopedické øíkanky
Hledá se Nemo. Dumbo. – pohádky
KIŠOVÁ, H. Hrátky s batolátky. – hry pro rodièe s dìtmi do 4 let
KODEŠOVÁ, Z. Zvíøátka sportují. – básnièky pro dìti
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PECHOVÁ, J. Pohádky z mechového lesa. - pohádky
POSPÍŠILOVÁ, Z. Svìt plný hádanek. – hádanky a slovní doplòovaèky
Pøíbìhy na dobrou noc 1. – pøíhody mašinky Tomáše a jeho pøátel
Pøíšerky, s. r. o. – pohádka
Stoleèku, prostøi se a jiné pohádky. – tøi klasické pohádky
SYROVÁTKA, O. Co dìláme ve školce. – leporelo
Tøi prasátka a jiné pohádky. – klasické pohádky
366 pohádek na dobrou noc. – krátké pøíbìhy pøed spaním
Záchranáø Burák – pohádka
Záchranáøi – pohádka o Prášku Skoèdopolem
ZEMANOVÁ, L. Madlenka a brejlièky. – pøíbìh o holèièce a nových brýlích
nauèná literatura pro dìti a mládež:
ARNOLD, N. Vesmír, hvìzdy a slizcí ufoni. – populárnì nauèná kniha
ARREDONDO, F. Školákùv ilustrovaný atlas zvíøat. – populárnì nauèný atlas
DAVID, P. Za strašidly na hrady a zámky 3. – tipy na výlety
DEARY, T. Úžasní Øekové. – populárnì nauèná kniha
Lov dinosaurù: hledej a poèítej. – populárnì nauèná kniha
MARKOVÁ-KRYSTLÍKOVÁ, J. Prodaná nevìsta. –
pøíbìh spolu se zajímavosti o autorech èi vzniku opery
McFARLANDOVÁ, C. Pøíbìhy neobyèejných koní. – o rùzných plemenech koní
NOVOTNÁ, A. Kdo se smìje naposled … druhý lehko i vážný slovník pøirovnání,
poøekadel a pøísloví.
OLIVER, M. Dìsní dinosauøi. – populárnì nauèná kniha
ROVIRA, P. Dinosauøi: hledej a poèítej. – populárnì nauèná kniha
U mnohých z uvedených titulù se jedná o darované knihy. Ètenáøùm za nì dìkujeme.
Více informací o uvedených knihách napø. na stránkách obce pod záložkou Knihovna,
odkaz na online katalog Clavius.
Èasopisy
V letošním roce nabízíme nová i starší èísla tìchto periodik:
pro dospìlé:
Burda Style – šití, pletení, Moje zemì – cestování po ÈR, 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, Veèery pod
lampou, Zlatá rùže, Zámecké lásky – sešitové romány, Rodièe – pro rodièe o dìtech, Moje
psychologie – lifestylový èasopis o pocitech vašich i ostatních lidí, , Vltava – pro posluchaèe
stanice Èeský rozhlas Vltava

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

zpravodaj_duben_2017.indd 135

35

30.3.2017 10:30:10

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, National Geographic – èlánky a fotografie o pøírodì, Pøísnì
tajné – literatura faktu o historických i nedávných událostech, 5x krimi Stalo se – pøíbìhy podle skuteèných kriminálních pøípadù, d-Test – testy spotøebitelských zaøízení, Dieta – zdravý
životní styl, Krimi Jedním dechem – kriminální pøípady podle skuteèných událostí z èeského
prostøedí, Historická èervená knihovna – pøíbìhy lásky známých osobností, Živá historie – populárnì nauèný èasopis o èeských i svìtových dìjinách
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
tel.: 466 932 693
e-mail: knihovna@recanynadlabem.cz
Ètenáøi i neètenáøi mohou v
knihovnì pøispívat do sbírky plastových víèek od PET lahví. Finanèní výtìžek z recyklace
tìchto víèek je urèen na podporu léèby malé Lucinky Procházkové, která trpí dìtskou mozkovou obrnou – triparézou.
Za pøispìní do sbírky víèek dìkujeme.
Obecní knihovna pøeje všem ètenáøùm a pøíznivcùm krásné jaro a Velikonoce.
Mgr. Šandová Kateøina, knihovnice
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ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU V ROCE 2016
Myslivecký rok, který se datuje od 1.4. do 31.3. následujícího roku pravidelnì zakonèujeme
výroèní èlenskou schùzí, na které zhodnotíme výsledky roku minulého a stanovíme úkoly
na následující období.
V dubnu jsme provedli vyèištìní a desinfekci zásypù a krmelcù. Dále následovaly brigády,
pøi kterých jsme opravovali posedy v celé honitbì, vymìnili støešní krytiny na naší Hájence
a v záøí osadili do prostoru chvaletických odkališť tøetí, novou kazatelnu.
Vzhledem k tomu, že máme nejvìtší problémy s vysokými stavy èerné zvìøe, snažíme se po
celý rok o její lov, zejména v místech, kde na polních plodinách pùsobí škody. Zejména v prvních nìkolika dnech až dvou týdnech, kdy jsou èerstvì zaseté pšenice a kukuøice, èerná zvìø
na polích hledá jak zrno, tak živoèišnou potravu. Na nìkolika místech kolem vzrostlých kultur
jsme aplikovali prostøedky, které èernou odpuzují. Jejich úèinnost však není stoprocentní a
vydrží v øádu týdne, resp. divoèáci si najdou nové pøechody na rozsáhlé lány. Dnes již probíhá
chrutí divoèákù od konce léta, takže pøi naháòkách v prosinci potkáváme malá selátka. Prý
je to vlivem poèasí, standardnì probíhalo døíve chrutí v období prosince až února a tedy
bachynì zaèaly vodit mláïata v dubnu až kvìtnu.
Do souèasné doby jsme pøi individuelních lovech a pøi ètyøech naháòkách ulovili asi 69
kusù divoèákù.
Lovu ostatních druhù zvìøe jako je srnèí a kachen naní vìnována taková pozornost jako
døíve. Kachen pøilétá málo, srnèí zvìø nacházíme ve velkém poètu padlou u silnic a tak její
odstøel reukujeme. Máme však úspìšné lovce lišek, které jsou celostátnì taktéž pøemnožené.
Nutnost jejich tlumení spoèívá m.j. i v tom, že za poslední 2 roky, díky pøíznivým jarním
klimatických podmínkám a v nìkterých místech i díky tomu, že pole zemìdìlci neobdìlávali,
se nám zaèaly v malé míøe zvyšovat stavy bažantù a zajícù.
Letošní zima byla trochu silnìjší než pøedchozí 3 roky, a tak jsme zajištovali pøikrmování
pernaté i spárkaté zvìøe. Mráz a sníh vytváøí pro nás, lovce, pøíznivìjší podmínky pro odlov
divoèákù a lišek, protože se nedostanou lehce do zemì a zaènou navštìvovat jednotlivá újedištì. To však nebyl pøípad této zimy, protože po naháòkách vìtšina kusù odešla do okolních
honiteb.
Zorganizovali jsme ètyøi naháòky s celkovým odlovem 31 ks èerné, což vylepšilo naši finanèní situaci, ale snížilo úspìšnost na individuelních lovech.
Vzhledem k tomu, že jsme pøijali do našeho spolku m.j. mladý manželský pár, který umí
hrát na lesní rohy, oživili jsme naše spoleèné hony mysliveckým troubením na vyšší úrovni
oproti pøedchozím letùm.
Pokoušíme se navázat pøátelské kontakty se zemìdìlci, kteøí v naší honitbì obhospodaøují
pole, abychom dohodli spolupráci, která by bránila èerné zvìøi páchat škody na vysetých
plodinách. Moc se nám to nedaøí, spíše jsme prùbìžnì kontaktováni, abychom s tlumením
èerné nìco dìlali. Snažíme se pøemísťovat posedy ke kulturám, kde èinnost zvìøe je patrná,
prosedíme stovky hodin na èekané do pùlnoci, ale úspìšný lov je víceménì náhodný, protože
prostor ke støelbì bývá velice omezený, vìtšinou pár metrù.
38
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Ideálem by byla domluva napø. o tom, že v lánech kukuøice bude vyseté obilí, do kterého
je vidìt z posedù. No a protože zvìø má své „veksly“, tedy cestièky, kudy pravidelnì putuje za
potravou, je možné urèit ideální místo pro èekání.
Jedním z pøedmìtù naší èinnosti je i ochrana pøírody a péèe o životní prostøedí. Chtìl bych
touto formou vyzvat obèany, aby pøi návštìvì naší honitby zachovávali klid, neplašili zvìø a
odpady z domácnosti ukládali na vyèlenìná místa. Stále nacházíme velké množství plastù,
pneumatik a obèas hromady stavebního odpadu. Dnes už není problém odevzdat tyto vìci
zdarma do nádob na tøídìný odpad nebo do sbìrných dvorù.
Že je naše práce i honitba oceòována svìdèí jak úèast hostù na spoleèných honech, tak
zvýšený zájem myslivcù o pøijetí do našeho spolku. Snažíme se, aby naše spoleèné akce
(brigády èi hony) mìly na výši organizaèní úroveò, poøádáme 2-3 akce tzv. schmelování (èti
stmelování) èlenù za úèasti rodinných pøíslušníkù a hostù – pøíznivcù myslivosti, na konci
roku tradièní poslední leè, spoleèné støelecké akce na støelnici v Pardubicích èi v Srchu.
Prùbìžnì udržujeme naše webové stránky, kde se mohou i spoluobèané dozvìdìt, co se u
nás dìje. Byli bychom rádi
Naše èinnost se øídí novými stanovami, které jsme byli nuceni zpracovat v souvislosti s
registrací do Obchodního rejstøíku, a dále provozním øádem, který každý rok upøesòujeme
podle podmínek vývoje myslivosti v našem regionu.
A tak snad mùžeme konstatovat, že uplynulý myslivecký rok byl pro nás standardnì úspìšný, všichni èlenové se mohli vyžít ve své zálibì a nedošlo k žádné zásadní události, která by
narušila chod spolku.
Pøesto došlo k jedné smutné události, kdy nás 11. 11. 2016 opustil náš dlouholetý hospodáø, pan František Beran. Budou nám chybìt jeho zkušenosti a znalosti, ale taktéž jeho nekoneèné životní pøíbìhy z myslivosti, kterými nás pøi každém setkání bavil. Èest jeho památce !
„Lovu zdar“ !
Ing. Jiøí Záleský – jednatel MS
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Blíží se jaro a s ním i dìtské rybáøské závody. Ty se uskuteèní tradiènì v Øeèanech nad
Labem na místní vodì Houšovci. Tento rok jsou závody naplánovány na 22.4.17, èas zápisu
je stanoven od 6:30 a zahájení závodù odstartuje výstøel v 7:00, ukonèení bude ve 12:00. Pro
rybáøky a rybáøe budou pøichystány poháry a krásné ceny, které na nì budou èekat po seètení
bodù a vyhlášení poøadí. Závodníci budou bodováni u ušlechtilých ryb co centimetr to jeden
bod, ostatní ryby co kus to bod. V pøípadì ulovení mírového kapra si budou moci úspìšní
lovci jednoho kapra odnést.
Zápisné je 50 Kè, v tom je obsaženo obèerstvení, které bude pro úèastníky pøipraveno o
pøestávce mezi závodními poloèasy. Obèerstvení bude pøipraveno i pro rodièe a jiný doprovod.
Poèet závodníkù je omezen na 40 míst.
Informace již máte, proto prostøednictvím øeèanského zpravodaje a jménem místní rybáøské organizace Vás zveme na letošní dìtské rybáøské závody. K rybáøskému náèiní nezapomeòte pøibalit dobrou náladu a tìšíme se na Vás.
Ing. Ondøej Sýkora

RYBÁŘI A ROK 2016
Když se podíváme na rok 2016, musíme se na nìj podívat jako na rok zmìn a rok plný
aktivit.
Je to již dlouhodobì projevující se jev, který se táhne již nìkolik let. Ale rok 2016 byl za
poslední roky úplnì nejhorší. Tím jevem je nedostatek vody v našem revíru. Výšky hladiny vod
v našich sportovních a chovných vodách jsou na minimu a mají zásadní vliv na rybí osádku.
Nízká hladina znamená ménì prostoru pro ryby, ménì potravy a kyslíku. Rok od roku je pro
nás tìžší zajistit dostateèné pøírùstky u rybí osádky a v zimních mìsících zabránit úhynu ryb.
I pøes instalaci vzduchování se pøi nízké hladinì voda dostateènì neokyslièuje. Nepomáhá
tomu ani to, že led seká jen minimum èlenù. Díky nedostateèné hladinì se u bøehù projevuje
také eroze. Do revíru již nepøitéká žádná voda, všechny potoky a struhy jsou vyschlé, zanesené a nìkde i zarostlé. Velkým problémem je, že nedokážeme v krajinì udržet vodu, ale to
není jen náš problém, ten se bohužel týká celé republiky. Lidem ve studních dochází voda,
nìkomu již dokonce studna zcela vyschla. Nezbývá nic než doufat, že nastanou lepší èasy a že
již voda klesat nebude. A to jak v našem revíru, tak ani v našich studnách. Výjimkou je naše
místní voda Josefov, kde je zajištìn pravidelný pøítok vody a kde se drží stálá hladina. Proto
by bylo dobré zajistit takový pøítok i do zbytku našich vod a doufám, že se s tímto problémem
dokážeme brzy vypoøádat. V minulosti již zde pøivadìè vody vybudován byl a v našem revíru
dokázal udržet stálou hladinu.
Další zmìnou v minulém roce bylo pøivítání nového rybáøského hospodáøe, kterým je nyní
pan Jan Pohl, který mimo jiné zastává funkci technika územního svazu, ÈRS VÚS v Hradci
Králové.
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Bylo odhlasováno, že se z chovného rybníku Labìtín stane sportovní revír MO.
Naše organizace otevøela rybáøský kroužek i pro nastávající rybáøky a rybáøe, kam v souèasné dobì dochází 8 dìtí. Kroužek se pravidelnì koná na Základní škole v Øeèanech nad Labem.
Na rybáøském kroužku se dìti uèí rybáøský øád, ryby našich vod a uèí se také rybáøským
dovednostem.
V roce 2016 se konaly v mìsíci dubnu dìtské rybáøské závody. Na dìtský den mìli rybáøi
pøipraveny aktivity pro dìti na školním høišti. Ètyøi èlenové MO složili zkoušky pro výkon
rybáøské stráže. Konaly se kontrolní odlovy na chovných rybnících. Uskuteènily se celkem
ètyøi výlovy a to na r. Pøehradì, Labìtín, Pastouška a Cihlák. Dozorèí komise projednávala
tøi pøestupky. A spousta dalších aktivit našich èlenù. V pøípadì, že se chtìjí rybáøi naší MO
dozvìdìt více, rádi Vás uvidíme na èlenských schùzích.
Ing. Ondøej Sýkora
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ŘEČANY N/L
Pøed koncem roku 2016 – konkrétnì 27. 12. se nìkolik èlenù oddílu
všestrannosti se svými rodinami
zúèastnilo lyžaøského zájezdu do
Rakouských Alp. Všichni si výbornì
zalyžovali, pochvalovali si kvalitní
sjezdovky a zázemí pro lyžaøe.
Nejen lyžování, hodiny v tìlocviènì, ale také si pøíznivci pohybu byli
zaplavat v Kolínském bazénu.
Další úspìšnou a tradièní akcí byly
sokolské Šibøinky, které se konaly 18.
února v hospodì v Labìtínì. Opìt se
sešlo nepøebernì úžasných masek,
vìtšinou vyrobených vlastními silami.
Rozhodování porotcù pøi hodnocení
tøí nejlepších masek bylo opravdu tìžké. Všechny masky byly pìkné, nápadité. Nejvíce se maskovaly skupiny. Po
delším rozhodování nakonec vyhrála
rocková skupina Kiss, druzí byli Pralidé a tøetí skonèili mouchy. Všem patøí
velký obdiv s jakou nápaditostí své
kostýmy vyrobili. Šibøinky byly opìt
zdaøilé, zábava vynikající.
Tìlocvièná jednota Sokol dìkuje
všem, kteøí se zábavy zúèastnili, dokázali, že se umíme bavit a že svou
úèastí T. J. Sokol podporují. Zároveò
dìkujeme všem sponzorùm, kteøí pøispìli svými dary do bohaté tomboly.
Dne 3. bøezna se konala valná hromada T. J. Sokol, kde byla zhodnocena loòská èinnost a pøípravy na letošní akce.
Dorostenecká volejbalová soutìž dívek (povoleno hrát i se dvìma dorostenci).
Soutìž pomalu konèí, èeká nás ještì jedno kolo koncem bøezna ve Chvaleticích.
Podaøilo se nám v domácím prostøedí porazit družstvo kadetek ze Slatiòan 2 :1 na sety (na
fotografii je vidìt výšková pøevaha hráèek ze Slatiòan a na druhé je vidìt radost po vítìzném
utkání). Potrápili jsme øadu dalších napø. Chvaletice, Pardubièky a Nasavrky.
42

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

zpravodaj_duben_2017.indd 142

30.3.2017 10:30:12

Pøedvedená hra se nám líbí, nenápadnì se zlepšujeme, ale trápí nás nedostatek hráèek
a v pøípadì onemocnìní máme problém postavit na høištì šest hráèù.
Pro zájemce o tento sport – trénujeme každý pátek od 14. do 17 hodin v tìlocviènì.
Pøijïte, rádi vás uvítáme.

Za T. J. Sokol Eva Kalousková Ivan Kalousek st.
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ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
Naši školu navštívila paní spisovatelka Mgr. Dita Nastoupilová, která spolupracuje s nakladatelstvím Thovt, vìnujícím se vydávání dìtské literatury.
Paní spisovatelka uspoøádala pro
všechny tøídy 1. stupnì ètenáøské dílny.
Ètenáøské dílny jsou velmi zajímavým a
záslužným prostøedkem, jak systematicky pracovat na postupném chápaní èteného textu a souvisejícími dovednostmi.
Porozumìní textu a jeho plné pochopení
je ta nejdùležitìjší dovednost, kterou by si žáci mìli osvojit. Ať se ve svém budoucím životì
dostanou kamkoliv, vždy budou potøebovat (pøi práci, studiu i ve volném èase) správnì dekódovat text. Není dùležité, jak rychle ètou, ale jak kvalitnì, tj. zda ètený text pochopí.
1. A, 1. B a 2. tøída pracovala s knihou Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tématem
knihy byla vzájemná solidarita a pomoc. 3. A, 3. B a 4. tøída èetla knihu Pirátská nauka. Zde
napínavou atmosféru pirátských pøíbìhù doplòovaly pestré ilustrace. 5. tøída se seznámila s
knihou Pøípad pro mistrova žáka, s detektivní zápletkou.
Všem se akce líbila a byla pøínosem pro naše žáky.
J. Vohralíková

POHÁDKOVÝ KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
22. února se ve družinì uskuteènil
karneval. Sešlo se zde opravdu hodnì pohádkových postavièek - princezny, králové,
èarodìjnice, kouzelníci, motýlci, myšky,
koèièky, objevil se i trpaslík, mušketýr aj.
Karneval jsme zahájili spoleèným Tancem
princezen. Bìhem karnevalu se nejen tanèilo, ale i soutìžilo, takže si akci všichni užili.
Na závìr bylo vyhodnoceno deset nejlepších masek, malou odmìnu si však odnesli
všichni.
Druhý den po karnevalu si dìti z II. oddìlení vytvoøily rùzné papírové doplòky na oblièej
(vousy, brýle, klobouk, ústa aj.) a pro legraci se vyfotografovaly v karnevalovém fotokoutku.
J. Andrlová
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LOGOPEDICKÁ PÉČE
V pondìlí 6. února probìhlo další setkání s logopedkou Mgr. Helenou Bažantovou, se
kterou již dlouhodobì spolupracujeme Na tento termín byly pozvány všechny dìti, které
navštìvují kroužek s názvem Logopedické chvilky, úèast rodièù byla velice vítána. Spoleènì
jsme zhodnotili, jaké pokroky dìti uèinily, a domluvili jsme se na dalších postupech práce, aby
došlo ke zlepšení výslovnosti a celkové jazykové obratnosti.
Dìti dále budou navštìvovat logopedický kroužek, který se koná na naší škole každý
týden, a pod vedením logopedických asistentek provádìt artikulaèní i dechová cvièení, uèit se
básnièky, øíkadla a komunikovat v rùzných situacích. Další kontrolní setkání s Mgr. Bažantovou plánujeme opìt za 2 až3 mìsíce.
V. Danielová, J. Vohralíková

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN VE 3. B
Od zaèátku ledna se v prvouce uèíme o živé pøírodì, jejíž nedílnou souèástí jsou právì
rostliny. Abychom se o nich dozvìdìli co nejvíce, obohatili jsme si výuku o praktické ukázky
a dovednosti. Rozmnožování rostlin a jejich klíèivost jsme si vyzkoušeli na øeøiše i fazoli, fialku jsme zkusili namnožit øízkováním.
Øeøichu žáci využili na pøípravu tvarohové pomazánky. Pracovní postup již
znali, takže vše zvládli bez pomoci a
s chutí se pustili do jídla. Dùkladnì
jsme pozorovali svazèitý koøen fialky,
cibuli i kvìt hyacintù, dužnaté stonky
a listy u petrklíèe. Zaznamenali jsme
také, jak se rostliny otáèejí za sluncem. Nechali jsme si vykvést a opìt
vyschnout zázraènou rùži z Jericha a
ukázali si, jak se v horké vodì promìní kvetoucí èaj, i když o opravdový kvìt vlastnì vùbec nejde. V únoru jsme se pak pokusili
veškeré poznatky shrnout a jako sladkou teèku na závìr si každý pøipravil chutný smootie, i
když zatím jen na papíøe, ale kdoví, tøeba obrázkové návrhy promìníme ve skuteènost.
V. Danielová
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VÁNOČNÍ KONCERTY MYŠÁKŮ
Dìtský sbor Myšáci už od øíjna peèlivì nacvièoval repertoár na vánoèní vystoupení. Dìti
byly pozvány na Rozsvìcení vánoèního stromu v Øeèanech nad Labem dne 26. 11. a dále na
vánoèní koncert do kostela sv. Václava a Leopolda v Kladrubech nad Labem. Zde si sbor již
podruhé zazpíval spoleènì s komorním souborem Virtuosi di Praga pod vedením pana Vlèka.
V rámci vystoupení mìly dìti možnost prohlédnout si také interiéry kladrubského zámku.
Opravdu poutavé vyprávìní o komnatách císaøské rodiny nás velmi zaujalo a za program i
pozvání dìkujeme.
K. Grande, M. Nováková

ŘEČANSKÝ SLAVÍK
V pátek 3. bøezna se v naší škole uskuteènil další roèník soutìže Øeèanský slavík. Tentokrát
byl uspoøádán pro žáky prvního stupnì. Celkem se soutìže zúèastnilo 42 zpìvákù. Soutìžilo
se v sólovém zpìvu a kategorie skupin byla pozmìnìna na dua. Letošní roèník byl bohatý nejen na skvìlé výkony, ale i na výbìr písní. Zaznìlo 10 lidových písní, 12 soutìžních vystoupení
zaznìlo v doprovodu klavíru, zbytek tvoøily písnì umìlé s originální nahrávkou, a to nejen v
èeštinì, ale také zaznìly 3 písnì ve slovenštinì. V prvních kategoriích mezi sebou soutìžili žáci
prvních tøíd a druháci, v druhé žáci tøetích až pátých tøíd. O vítìzích rozhodovala ètyøèlenná
porota, která byla složena z øad uèitelù, vítìzù loòského roèníku i žákyò taneèního kroužku.
Soutìž zpestøilo vystoupení Dominiky Bankové a taneèního kroužku, rozezpívání zajistil sbor
Myšáci.
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Letošní výkony byly zejména v sólovém zpìvu hodnì vyrovnané, a proto bylo nìkdy velmi
tìžké hodnotit. Pøesto porota rozhodla o vítìzích, kteøí dostali krásné keramické slavíky, za
které dìkujeme panu øediteli Zemánkovi. Zpìváci na druhém a tøetím místì obdrželi krásné
ceny, za které dìkujeme paní uèitelce Pušové, všichni zúèastnìní dostali drobnou sladkost za
úèast.

Letošní vítìzové:
Sólový zpìv 1. – 2. tøída:
1.místo Kristýna Vanèurová
2.místo Natálie Nováková
3.místo Kamila Rychtaøíková

Sólový zpìv 3. – 5. tøída
1. místo Magdalena Sobotková, Tereza Venclová
2. místo Nikola Salfická
3. místo Karolína Velèovská

Dua 1. – 2.tøída
1. místo Kristýna Vanèurová + Anna Bulánková
2. místo Jan Jirásek + Eliška Kohoutková
3. místoAlice Urválková + ElizabethTerziu
Dua 3. – 5.tøída
1. místo Ema Žáková + Valentýna Vaòková
2. místo Tomáš Hataš + Leona Hnilièková
3. místoAlice Urválková + ElizabethTerziu
Všem vítìzùm i zúèastnìným dìkujeme za skvìlé výkony a tìšíme se na další roèník.
M. Nováková, K. Grande
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Turnaj žákù ve stolním tenisu se konal v tìlocviènì školy 2. února, tedy pøed jednodenními pololetními prázdninami. Do soutìže se pøihlásilo celkem 26 sportovcù, 10 dívek a 16
chlapcù. Hrálo se systémem každý s každým na dva vítìzné sety do 11 bodù. V kategorii dívek
zvítìzila Nela Chvojková, na druhém místì se umístila Karolína Žižková, tøetí skonèila Elena
Sadilová. Mezi chlapci na nejvyšší stupínek vystoupil Václav Hamr, druhý byl David Boøánek
a pomyslnou bronzovou medaili získal Jiøí Hnídek. Turnaj se opravdu povedl a pochvalu za
snahu si zaslouží nejen všichni hráèi a hráèky, ale i rozhodèí.
P. Brožková
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JAK CHODÍ DĚTI Z MŠ NA VYCHÁZKY
Za naší školkou máme krásnou zahradu, kterou v jarních a letních mìsících využíváme.
Než však bude pìkné poèasí, abychom na zahradì mohli trávit celý èas urèený na pobyt dìtí
venku, musíme chodit na vycházky. A chcete vìdìt, jak vypadá start naší cesty, když vyjdeme
z branky na chodník? Uèitelka se rázem zmìní na prùzkumníka, který jde v èele zástupu dìtí
a hlásí, kde se nachází hromádka od psù. A témìø neustále jen napomíná – pozor, dívej se pod
nohy, vyhni se, sejdìte z chodníku, nešlápni do toho, poøád dokola ... Pak se musí postavit tak,
aby ji dìti „bezpeèným“ obloukem obešly, poté zase popobìhne dopøedu a opìt øídí kroky a
smìr chùze více než dvaceti dìtí.
A tak místo toho, abychom pozorovali okolí a s dìtmi si povídali, klièkujeme mezi psími
výkaly a vysvìtlujeme dìtem, jak je nìkdo tak bezohledný a nevychovaný – mírnì øeèeno – a
nechá svého miláèka zneèistit chodníky, kde každý den pøejde tolik dìtí, byť máme na plotì
školky na tyto úèely instalován koš i se sáèky.
Prosíme proto rodièe i jiné kolemjdoucí, aby nám pomohli zkulturnit okolí školky tøeba jen
tím, že „zkulturníme“ podobné majitele psù.
Uèitelky MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018
„ODPOLEDNE OTEVØENÝCH DVEØÍ“
se uskuteèní ve støedu 19. dubna 2017 v dobì od 14:30 hod. do 16:00 hod. v budovì MŠ
v Øeèanech nad Labem. Zde si zájemci vyzvednou pøihlášku u vedoucí uèitelky ve tøídì
Sluníèek.
rodièe s dìtmi si mohou prohlédnout prostory mateøské školy.
ZÁPIS DO MŠ
Vyplnìnou pøihlášku zájemci pøinesou ve støedu 3. kvìtna 2017 v dobì od 14:30 hod.
do 16:00 hod. do mateøské školy vedoucí uèitelce.
TÌŠÍME SE NA VÁS.
Kolektiv zamìstnancù MŠ
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ZPRÁVIČKY Z MŠ
V úterý 7. února naše školièka žila karnevalem.
Celé dopoledne se z obou tøíd ozývalo karnevalové veselí. Aby si dìti užily masek, maminky
je hned pøi pøíchodu v šatnì do nich pøestrojily, a tak se hned ráno do tøídy hrnuli krásné princezny, pùvabné víly, èarodìjové, piráti, kuchaø, Spiderman a další a další. Nechybìla pøehlídka
masek, soutìže jako závodivý bìh slalomem èi židlièková. Tancovalo se a zpívalo. A když si
dìti chvilku odpoèinuly a obèerstvily se, nastal èas návštìvy – starší dìti ze Sluníèek se šly
podívat na malé dìti ve tøídì Hvìzdièek. To bylo teprve smíchu a legrace! Domù si odpoledne
dìti odnášely diplomy za krásnou masku, drobné dárky a balonky. Karneval se nám vydaøil a
už teï se tìšíme na další.

V úterý 21. února probìhla v MŠ schùzka rodièù.
Dìkujeme paním uèitelkám Mgr. Andree Pušové a Mgr. Veronice Danielové, které pøišly
pohovoøit na téma pøipravenosti dìtí na zápis do 1. tøídy, dùležitosti správné výslovnosti dìtí
pøi vstupu do školy. Dále rodièùm pøedaly mnoho dùležitých informací, které jistì pøispìjí k
hladkému prùbìhu pøechodu jejich dìtí z mateøské školy do školy základní.
Zápis do 1. tøídy základní školy letos probìhne 3. dubna a v naší školce se s pøedškoláky
na nìj již pilnì pøipravujeme. Èeká nás ještì návštìva školy, dìti se podívají do tøíd, kde pro nì
budou pøipraveny ukázky výuky, do které se také samy zapojí. Tato návštìva pravidelnì vzbuzuje u dìtí vìtší zájem o školní docházku a budou se sem v záøí vracet do známého prostøedí.
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Snažíme se, aby dìti mìly i dostatek kulturních akcí, a proto se stalo zvykem, že k nám do
školky èasto pøijíždí divadlo. S krásnými vyøezávanými klasickými loutkami pøijíždí „Divadlo
Kozlík“. Naposledy nám zahrálo Vodnickou pohádku – dìti fandily kladným postavám a byly
spokojené, že i v této pohádce zvítìzilo dobro nad zlem. Do konce roku se ještì podíváme
na „Pøíbìhy koèky Micky“ v podání divadla „U dvou sluncí“ a pohádku „Ostrov pokladù“ od
divadla „Šeherezáda“.
Od 13. bøezna zaèala „Sportovní školièka“ - akce, jež je u dìtí velmi oblíbená. Dìti dochází každý týden do tìlocvièny základní školy, kde jsou pod vedením sportovních instruktorù
seznamovány se základy jednotlivých sportù a her.
Od 16. bøezna také nejstarší dìti dojíždìjí do bazénu v Kutné Hoøe na pøedplavecký kurz.
Zápis do mateøské školy probìhne 19. dubna zároveò s „Odpolednem otevøených dveøí“.
V tento den odpoledne si rodièe mohou vyzvednout pøihlášku a jejich dìti si ve školce pohrají
a podívají se, kam budou zanedlouho docházet. Vyplnìnou pøihlášku rodièe odevzdají opìt
do mateøské školy 3. kvìtna.
9. kvìtna vyjedeme na dopolední výlet autobusem na hrad Lichnice, bude nás tu èekat
pohádka „Princ Bajaja“ a další jistì zajímavé zážitky.
S našimi pøedškoláky se ve školce rozlouèíme 20. èervna odpoledne za pøítomnosti rodièù
a dalších hostù. Dìti pøedvedou program písnièek, básní a dramatizaci pohádky.
P. Šupová
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